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 چادرهای مسافرتی 
مشکل اخالقی به دنبال دارد

معاون گردش��گری کش��ور گفت: چادرهای مسافرتی 
مش��کل آس��یب های اجتماعی و اخالقی به دنبال دارد.

مرتضی رحمانی موحد در نشس��ت خبری از تش��کیل 
ستاد هماهنگی خدمات سفر خبر داد و گفت: هماهنگی 
سفرها در کشور طی سال های مختلف عناوین مختلفی 
داشته است، آخرین عنوان ستاد تسهیالت سفر بوده که ...

 دانشکده خبر در استان 
 راه اندازی می شود 

کمی عنصر» روی« در مادران 
سقط جنين می آورد

استاندار اصفهان با بیان این که راه اندازی دانشکده خبر از 
نیازهای این استان است، گفت: مقدمات راه اندازی شعبه 

دانشکده خبر در اصفهان اکنون در دستور کار قرار دارد. 
دانشکده خبر وابسته به س��ازمان خبرگزاری جمهوری 
اس��المی )ایرنا( در چارچوب ضوابط، قوانی��ن و مقررات 
آموزش��ی دانش��گاه جامع علم��ی کاربردی، ب��ا هدف 
 تربیت نیروی انس��انی مورد نیاز رس��انه ها در س��ال ۷۶ 

راه اندازی شد و اکنون دانشکده خبر تهران...

 رییس مرکز تحقیقات س��لولی صارم اعالم کرد: براساس 
یافته های یک پژوهش انجام شده در این مرکز، زنانی که از 
سطح پایین تری از عنصر»روی« برخوردارند، بیش از زنان 
سالم، دچار سقط های مکرر خود به خودی یعنی سه بار یا 
بیش از سه بار شکست در حاملگی می شوند.دکتر ابوطالب 

صارمی افزود: با توجه به این که جنین دارای مولکول و...
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علی ساعدی شهردار باغبادران 

شهرداری باغبادران

لیست قیمت کارشناسی واحدهای  تجاری و مسکونی شهرداری باغبادران 

آگهی تجدید مزایده  نوبت  دوم

مبلغ کارشناسی سال 92نوع کسبشماره مغازهآدرس واحد تجاریردیف

1/220/000 ریالفروش لوازم برقی3ترمینال مسافربری1

1/150/000 ریالتنقالت فروشی1کیوسک اول پارک ساحلی2

920/000 ریالاغذیه فروشی2کیوسک انتهای پارک ساحلی3

150/000 ریالتنقالت فروشی5کیوسک ورودی ترمینال4

250/000 ریالتنقالت فروشی6کیوسک جنب اداره گاز5

1/800/000 ریال مصالح فروشی-بلوار ورودی شهر6

5/600/000 ریال پارک بادی-زمین واقع در پارک ساحلی7

ش��هرداری باغبادران باس��تناد مجوز ش��ماره 218 مورخ 92/6/10 شورای اسالمی 
ش��هر باغبادران در نظ��ر دارد تع��دادی از واحدهای تج��اری خود را ب��ا قیمت پایه 
کارشناس��ی طبق جدول ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی بص��ورت اجاره به افراد 
واجد ش��رایط  واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر از شرایط 
و دریافت اس��ناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو ش��نبه مورخ 92/11/14 
 به ش��هرداری باغبادران مراجع��ه نمایند ، ضمن��ا هزینه آگهی بعه��ده برنده مزایده 

می باشد .
سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .                                                                                                                                   

 آگهی فراخوان عمومی  یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی 

ش��رکت ش��هرکهای صنعت��ی اس��تان اصفه��ان در نظ��ر دارد اج��رای پ��روژه ه��ای زی��ر را از 
مح��ل اعتب��ارات داخل��ی و اس��تانی ب��ه پیمان��کاران  واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د ل��ذا از کلی��ه 
 ش��رکتهای پیمان��کاری ک��ه دارای ش��رایط ذک��ر ش��ده در ذی��ل صفح��ه م��ی باش��ند دع��وت
  می ش��ود ت��ا از تاری��خ 92/11/02 ال��ی 92/11/10 ب��ا واریز مبل��غ 200000 ری��ال برای ه��ر پروژه
 بشماره 2175670203003 حساب سیبا ) بانک ملی ( و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و مشخصات 
فنی پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیر کبیر 
 www.isfahaniec.ir مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
و یا سایت ملی مناقصات مراجعه نمایید. مهلت تحویل اسناد ارزیابی و پیشنهاد قیمت به دبیر خانه شرکت 
شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/11/24 می باشد و 

هزینه درج آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد . 
1- موضوع مناقصه : خرید و اجرای شبکه 20 کیلو ولت ناحیه صنعتی جمبزه 

مبلغ برآورد اوليه :1/230/497/891 ریال از محل بودجه  استانی  
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 31/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته نیرو از دفتر فنی استانداری 
2- موضوع مناقصه : خرید و اجرای شبکه 20 کیلو ولت شهرک صنعتی نیسانک 

مبلغ برآورد اوليه: 1/270/537/009 ریال از محل بودجه استانی
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 35/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته نیرو از  دفتر فنی استانداری
3- موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی رامشه ) زون باز یافت ( 

مبلغ برآورد اوليه: 3/265/285/774 ریال از محل بودجه استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 80/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 
4- موضوع مناقصه :تکمیل محوطه سازی بخشی از معابر فاز توسعه شهرک صنعتی گلپایگان 

مبلغ برآورد اوليه: 5/384/874/313 ریال از محل بودجه داخلی  و استانی 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :110/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند از دفتر فنی استانداری 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

   شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
 سهامی خاص

نوبت اول
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استخدامفقطبهشرطتخصص
دردستگاههایاجرایی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رییس جمهور با اش��اره به اینکه الیحه 
اص��الح قانون مدیری��ت خدمات کش��وری تا 
شهویور 93 به مجلس ارائه می شود از تاکیدات 
این الیحه را استخدام های متناسب با رشته های 

تحصیلی عنوان کرد.
عبدالعلی تاجی در مورد مراحل رس��یدگی به 
قانون مدیریت خدمات کش��وری گفت: احکام 
این قانون ماده به ماده در حال بررسی و اصالح 

است بنابراین تا قبل از پایان سال جاری الیحه 
اصالح و دائمی شدن آن از سوی معاونت توسعه 

مدیریت به دولت تقدیم می شود.
وی در مورد این که آیا در اصالحات انجام شده 
قوانین مربوط ب��ه امور اس��تخدامی نیز دچار 
تغییر ش��ده اند، توضیح داد: تغییر چندانی در 
این موارد ایجاد نش��ده اما براساس اصالحات 
انجام شده، مجدد بر انجام استخدام ها از طریق 
نش��ر آگهی و برگزاری آزمون ه��ای عمومی و 

تخصصی تاکید ش��ده اس��ت.تاجی همچنین 
اس��تخدام در پس��ت ها و مش��اغل مختلف بر 
اس��اس تحصیالت مرتبط را از دیگر تاکیدات 
قانون مدیریت خدمات کش��وری عنوان کرد و 
افزود: یکی از مشکالت ما در نظام اداری به این 
موضوع برمی گردد که به رغ��م وجود تنوع در 
تحصیالت و رشته های مختلف اغلب صاحبان 
 مشاغل در رشته مرتبط با خود مشغول به کار

 نیستند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور

جدیدترین قیمت خودروها  در بازار آزاد
قیمت خودروهای پرتیراژ داخل��ی در بازار آزاد 
تغییر خاصی نسبت به قیمت ها در هفته گذشته 
نداشته است.ادامه رکود در بازار در کنار آغاز لغو 
تحریم صنعت خودرو تثبی��ت قیمت ها در بازار 
آزاد را به دنبال داشته است.در این میان برخی از 
مصرف کنندگان نیز با توجه به لغو تحریم صنعت 
خودرو در کنار افزایش تولی��د این محصول در 

کشور در انتظار کاهش قیمت ها هستند. قیمت 
روز خودروهای پر تیراژ داخلی به شرح زیر است:

 ، SX111 تیبا22 میلیون و 100 ه��زار -پراید
19 میلیون - پژو 405 ، 28 میلیون و 300 هزار 
 LX 20۶ تیپ ، 3۶ میلیون و 400 هزار - سمند
سال،28 میلیون -پژو پارس سال،34 میلیون و 

۶00 هزار،تندر E23۷ 90 میلیون

رییس فدراس��یون ورزش ه��ای زورخانه ای و 
پهلوانی کشور گفت: گسترش ورزش پهلوانی 
به عنوان میراث معنوی بشریت باید در کشور 

و اس��تان اصفهان بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد.فرهاد طلو ع کیان در مراسم دومین 
 سالگرد افتتاح موسسه فرهنگ، قرآن و ورزش

 علی ابن ابیطالب)ع( اصفهان که در محل این 
موسسه برگزار شد، توجه به ورزش پهلوانی و 

63زورخانه ای را مهم دانست و...

جايگاه واالی اصفهان در ورزش پهلوانی
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چهره روزيادداشت

تخفیف مجازات اعدامی زنده شده!
کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه با یک درجه تخفیف اعدامی  

نجات یافته و تبدیل آن به حبس ابد موافقت کرد.
غالمحسین اسماعیلی عضو کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه 
در گفت وگو ب��ا تس��نیم، درب��اره آخری��ن وضعیت رس��یدگی به 
درخواس��ت عفو فردی که پس از اج��رای حکم اع��دام در بجنورد 
نجات یافته بود اظهار داش��ت: این درخواس��ت در کمیسیون عفو و 
 بخشودگی قوه قضاییه بررس��ی و در نهایت با یک درجه تخفیف آن

 موافقت شد.

 ورود ناظران آژانس
 به تاسیسات هسته ای

بهروز کمالوندی ، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اعالم 
این خبر که بازرسان آژانس وارد تاسیسات هسته ای ایران در فردو و 
نطنز شده اند ، گفت: در حال حاضر متخصصین ایران در حال مشاوره 

فنی با بازرسان آژانس هستند .
وی با اش��اره ب��ه این ک��ه تعلیق غن��ی س��ازی 20 درص��د ایران 
پ��س از اتم��ام مش��اوره ه��ای فن��ی ب��ا بازرس��ان درب��اره نحوه 
اجرا آغ��از خواهد ش��د ، گفت: احتم��اال این مباحث و مش��اوره ها 
ت��ا ظهر دی��روز ب��ه ط��ول  انجامی��د و مرحل��ه تعلی��ق و اقدامات 
 دیگ��ر نی��ز احتماال ب��ا پای��ان ای��ن گف��ت وگوه��ای فن��ی آغاز 

می شود.

نزدیک به دو هفته است که دولت اسالمی در عراق و شام)داعش( 
وابس��ته به القاعده توانسته بر بیشتر ش��هر فلوجه در مرکز عراق، 
تفوق یابد.این در حالی اس��ت که اخیرا برخی از رسانه های محلی 
 عراق و رسانه های عربی اخباری را منتشر کردند مبنی بر این که 
در صورت ادامه عملیات نظامی در استان االنبار، عربستان نیروهای 
نظامی س��پر جزیره )نیروهای نظامی مش��ترک کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس( را به این استان اعزام می کند. طبق 
گفته این رسانه ها  امیر سلمان بن س��لطان بن عبدالعزیز، معاون 
وزیر دفاع عربس��تان، تهدید کرده در صورت��ی که وضعیت فعلی 
در االنبار به همین من��وال ادامه یابد، نیروهای س��پر دفاع جزیره 
 وارد عراق  خواهند ش��د تا بنا به ادعای وی این اس��تان را از دست

 ایرانی ها نجات دهند.
در واکنش به این خبر بود که عدنان االس��دی، معاون وزیر کشور 
ع��راق، در میان جمع��ی از خبرنگاران با اش��اره ب��ه دخالت های 
عربستان در امور داخلی کشورش اعالم کرد: عراق قبرستانی برای 
تمام کسانی خواهد شد که قصد دارند در امور عراق دخالت کنند. 
این مس��وول عراقی در ادامه گفت: این ارتش عراق و قبایل عراقی 
هستند که در برابر القاعده می جنگند، ارتشی که در جنگ ۱۹۶۷ 

علیه اسراییل جنگید.
چند روز پیش نیز ژنرال مزهر العزاوی، فرمانده عملیات الرافدین 
در عراق، گفته بود» ما بعد از این که ش��نیدیم دستوراتی از سوی 

ریاض به س��پر دفاع جزیره داده شده مبنی بر این که نیروهای آن 
به سمت استان االنبار حرکت کند؛ امکانات نظامی خود را در مرز 
عراق و عربستان تقویت کرده و اقدام به استقرار توپ و تانک در این 

مناطق و حوزه های نفتی و پاالیشگاه های نفت کردیم.«
باور این که عربستان قصد دخالت و حمله نظامی به عراق را داشته 
باشد بسیار سخت به نظر می رسد. به خصوص اگر به این موضوع 
توجه کنیم که گروه های تندرو سلفی در همه کشورهای منطقه 
به پشتیانی و نیابت از عربستان در حال جنگ با شیعیان هستند 
و از سوی دیگر ریسک باالی حمله نظامی به عراق است که حتما 
عواقب پیش بینی نش��ده ای را به همراه دارد. در واقع عربس��تان 
 نیازی به این گونه رفتارهای پرهزینه ندارد چرا که با اس��تفاده از

 سیاس��ت های مداخله گرایانه تا به حال توانسته بحران سوریه را 
تداوم بخشد و از سوی دیگر اوضاع مصر را به نفع خود پیش ببرد. 
پس چرا صحبت هایی مبنی بر دخالت مستقیم عربستان به گوش 

می رسد؟
بعد از طوالنی شدن بحران سوریه، عدم دخالت مستقیم کشورهای 
غربی در س��وریه، امضای توافقنام��ه ژنو بین ای��ران و گروه ۱+۵؛ 
عربستان گرفتار ترسی مالیخولیایی شده که تصور می کند در تمام 
تحوالت منطقه در حال شکست خوردن است و برای جبران این 
شکست باید فورا دست به کار شود. همین عوامل گرچه باعث شده 
عربستان از الک محافظه کاری سنتی خود خارج شود اما قدرت 

تفکر منطقی و عقالنی از سران آن س��لب شده و تنها راه موفقیت 
خود را در به آش��وب کش��یدن منطقه دیده اند. بنابراین می توان 
حدس زد که انجام فعالیت های تروریستی پر سروصدا، وحشتناک 

و پی درپی در لبنان و عراق در این راستا باشد.
در این باره می توان به کش��ته ش��دن ماجد الماجد، عامل انفجار 
تروریستی در مقابل س��فارت ایران در بیروت نیز اشاره کرد. طبق 
برخی اخبار وی از افسران عالی رتبه عربستانی بوده که ارتباطات 
نزدیکی با خاندان آل سعود داشته و بعد از مرگ، خانواده او به طور 

سری مورد تقدیر حکومت آل سعود قرار گرفته اند.
در واقع بخشی از هیات حاکمه عربستان که زیر نظر سعود الفیصل، 
وزیر امور خارجه و بندر بن سلطان، وزیر کشور و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی عربس��تان است، سیاس��ت های افراطی و تندروانه را 

پیش گرفته ان��د و معتقدند 
که عربس��تان از ای��ن طریق 
می تواند جامعه جهانی را به 
همکاری با خ��ود وادار کند و 
درصدد همکاری های امنیتی 
 ب��ا آن برآی��د و این مس��اله

 می تواند بقای حکومت فعلی 
را تضمین کند. 

این در حالی است که شبکه 
تلویزیون��ی المن��ار لبن��ان 
محت��وای ص��ورت جلس��ه 
نشس��ت رابرت فورد، سفیر 
س��ابق امریکا در س��وریه، با 
سران گروه موسوم به ائتالف 
س��وری مخالف را ب��ه نقل از 
منابع سوری مخالف نزدیک 
به ریاض حجاب ،نخست وزیر 

سابق این کشور منتشر کرد.
رابرت فورد در این نشست به حضار گفته است که » به آگاهی شما 
می رسانم، تغییراتی در ماه مارس در عربس��تان روی خواهد داد 
که بندر بن سلطان رییس دستگاه اطالعاتی، سعود الفیصل وزیر 
خارجه و سلمان و دیگران را ش��امل خواهد شد. این تغییرات یک 
دفعه نخواهد بود اما روند تحویل و تس��لیم )پست ها( باید اکنون 

انجام گیرد.«
سفیر سابق امریکا در سوریه گفته اس��ت طرح )بندر- پترائوس( 
 درباره س��وریه که در س��ال 20۱2 می��الدی تدوین ش��د، نتایج

 فاجعه باری برای س��وریه و منطقه داشت و سوریه را به یک مرکز 
قوی برای القاعده تبدیل کرد که برای امریکا مقابله با آن دش��وار 
است.فورد همچنین تصریح کرده که کمیته ویژه سعودی در ارتباط 
با لبنان و سوریه دوباره فعال خواهد شد )که متشکل از عبدالعزیز 
الخوجه، عبدالعزیز بن عبداهلل آل سعود و مقرن بن عبداهلل ال سعود 
است( و این کمیته پرونده لبنان و سوریه را از بندر بن سلطان بنا به 

درخواست دوستان سعودی تحویل خواهد گرفت.

افراطی گری عربستان و ايجاد تنش های متوالی در منطقه؛

 دعوت از ايرانتغییرات احتمالی سیاست سعودی ها
 برای شرکت درنشست ژنو 2

بان کی م��ون، دبی��رکل س��ازمان مل��ل متحد در پاس��خ 
به پرس��ش های خبرنگاران ب��ر نقش مهم و کلی��دی ایران 
برای حل بحران س��وریه تاکید کرد و افزود: پ��س از انجام 
گفت وگوهای طوالنی به این نتیجه رسیدیم که کشورهای 
ایران، لوزامبرگ، مکزیک، یونان، اس��ترالیا، بلژیک،بحرین، 
کره جنوبی، هلند و واتکیان را به فهرست دعوت شوندگان 
به کنفرانس بین المللی صلح سوریه اضافه کنیم.وی افزود: 
همان گونه که بارها ب��ر اهمیت و ضرورت حض��ور ایران در 
کنفرانس ژنو دو تاکید کردم، نقش تهران برای ایجاد صلح و 

ثبات در سوریه تاثیرگذار خواهد بود.

عربستان را آتش می زنیم
منابع خبری محلی در عراق گ��زارش دادند که »حزب اهلل 
عراق« طی بیانیه ای رس��می به عربس��تان سعودی هشدار 
داد در صورتی که به سوریه حمله کند وی ساکت ننشسته و 
در پاسخ به آن عربستان را به آتش خواهد کشید.همچنین 
 در این بیانیه آمده است که رژیم وهابی و تکفیری سعودی

 هم اکنون در حال جمع آوری تجهیزات نظامی و همکاری با 
کشورهای غربی به رهبری امریکا برای حمله به سوریه است. 
حزب اهلل عراق تاکید کرده است که مردان این حزب آماده اند 
تا در ص��ورت لزوم وارد عربس��تان )که با ارس��ال گروه های 
تکفیری به سوریه و عراق مردم بی گناه را کشته و مساجد را 

تخریب می کند(شده و این کشور را به آتش بکشند.

نشست مديران سیاسی 5+1 
درباره ايران

خبرگزاری روس��ی ایتارت��اس به نق��ل از یک منب��ع آگاه 
دیپلماتیک خبر داد که مدیران سیاس��ی گروه ۱+۵ درباره 
برداشتن گام های بیشتر در خصوص توافق هسته ای که در 
ماه نوامبر گذشته بین تهران و شش قدرت منعقد شد، بحث 
و گفت وگو می کنند.به گزارش شبکه خبری پرس تی وی، 
این منبع گفت: من تایید می کنم که کاترین اشتون، رییس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است نشستی درباره ایران 

در2۱ ژانویه برگزار کند.
این منبع در ادامه افزود که سرگئی ریابکف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه و وندی ش��رمن، معاون امور سیاسی وزارت 
خارجه امریکا نمایندگان مسکو و واشنگتن در این نشست 

خواهند بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

توافق نامه ژنو اشکال دارد 
احمد توکلی / نماینده مجلس 

بن��ده ضم��ن تش��کر از دیپلمات ه��ای وطن دوس��ت م��ان ای��ن 
موض��وع را بای��د عن��وان کن��م ک��ه اش��کاالت موج��ود در مت��ون 
تفاهم نام��ه بس��یار اس��ت و ف��رد ب��ه س��ختی می توان��د امی��دوار 
 باش��د ک��ه ب��ا ای��ن وضعی��ت مناف��ع مل��ی ب��ه درس��تی اس��تیفا

 شود.
ما به عنوان مس��ووالن جمهوری اس��المی نمی توانیم همه این موارد را 
به صورت علنی بیان کنیم چرا که امکان دارد ط��رف مقابل ما از مطالب 
ما سوءاس��تفاده کنند و در نتیجه به منافع کش��ور لطمه بخورد. البته ما 
 مقداری از این نگرانی ها را بیان 

می کنیم.
بن��ده از زب��ان ق��رآن ب��ه این 
 افراد می گویم ک��ه اگر کافران 
بر ما مسلط ش��وند تمام قدرت 
 علم��ی و تبلیغاتی ش��ان را 
 علی��ه م��ا ب��ه کار می گیرن��د
  ت��ا م��ا را از ایمان م��ان بیرون

 کنند.
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فعالیت های هسته ای کشور با قوت انجام می گیرد

صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت : مردم مطمئن باشند که فعالیت های هسته ای کشور با قوت انجام 
می گیرد و پرونده هسته ای ایران مثل لیبی و کره شمالی نخواهد شد بلکه به شیوه خودمان پیش می رود و 
مسایلی که در این چارچوب از جمله اجرای توافق ژنو مطرح می شود متوقف کننده فرآیند هسته ای نیست .

عربستان گرفتار 
ترسی مالیخولیايی 

شده که تصور 
می کند در تمام 
تحوالت منطقه 

در حال شکست 
خوردن است و برای 
جبران اين شکست 

بايد فورا دست به 
کار شود
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نوبتی سه ماهه سوم اردستان
940شماره 92/6026/33/وآگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392- ثبت 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان .
 59 ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   12 ماده  به  مستند  الف  بند 
ثبت  اردستان بخش 17  در  واقع  رقبات  و  امالک  آن  نامه  آيين  اصالحی 
پذيرفته   1392 سال  سوم  ماهه  سه  در  آن  ثبت  تقاضای  كه  اصفهان 
بر  اعتراض  مهلت  و  منتشر  ماه  يک  فاصله  به  مرتبه   2 برای  است  شده 
به مدت 3 ماه ميباشد بشرح ذيل آگهی انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از   آن 

مينمايد 
دهستان گرمسير – شهر اردستان به شماره 1 اصلی و فرعی های زير 

411 آقايان علی صابری و حسن صابری هر دواردستانی فرزندان اكرم و 
خانمها بتول صابری اردستانی و عذرا صابری اردستانی فرزندان غضنفر 
و امير حسين خفری فرزند غ=علی و علی خفری فرزند محمد جعفر سه 3 
سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ قطعه ملک به نسبتهای علی و حسن 1/5 
سهم از 18 سهم با المناصفه و خانمها بتول و عذرا هر يک سيزده بيست 
و چهارم سهم از 18 سهم و امير حسين مالک هفت بيست و چهارم  سهم 

و علی يک هشتم سهم از 18 سهم 
شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی زير 

مهابادی  مهاباديها  و خانمها حميرا  مهاباد  مهاباديها  احمد  آقای   –  1295
مهاباديها  مهين  و  مهابادی  مهاباديها  مريم  و  مهاباد  مهابادی  خديجه  و 
فرزند حاج  فرزندان مرحوم محمد و معصومه اشرفی مهابادی  مهابادی 
محمد چهار حبه و دو پنجاه و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
يک باب كوره كه فعال به صورت قطعه زمين در آمده كه مساحت ششدانگ 
اعيانی كه متعلق به خانم معصومه  4400 متر مربع به استثناء بها ثمينه 

اشرفی می باشد كما فرض اهلل 
دهستان برزاوند 

امام  حضرت  فرمان  اجرائی  ستاد   - اصلی    197 شماره  كينی  مزرعه 
مزرعه  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه  چهاردهم  يک  و  سه  و   پنجاه 

كينی 
آگهی بند ب 

دهستان گرمسير 
86 اصلی قنوات كوی محال – خانم هما خانم آقا شاهی فرزند محمد حسن 
از 1320 سهم ششدانگ قنوات فوق كه ضمن پالک 632  دو سهم مشاع 
فرعی از يک اصلی در خواست ثبت شده انتقالی از محمد حسن آقاشاهی  
آقا  حسن  نام  به  قبلی  نوبتی  آگهی  در  كه  ثبت  اوليه  متقاضی  و  مالک 
و  ثبت  قانون   16 ماده  به موجب  آگهی شده  اظهار  پدر  نام  بدون  شاهی 
بند  در  مرقوم  امالک  به  نسبت  كسی  چنانچه  مربوطه  قانونی  مواد  ديگر 
 )90( نود  تا  انتشار  نوبت  اولين   تاريخ  از  باشد  داشته  اعتراضی  الف 
دادخواست  بايد  انتشار  از  پس  روز   30 تا  ب  امالک  به  نسبت  و  روز 

ماده   2 تبصره  طبق  و  تسليم  اداره  اين  با  را  خود  اعتراض  و  واخواهی 
واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض با اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع 
تسليم  اداره  اين  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقديم  گواهی  قضايی  ذيصالح 
نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف 
مرقوم  مدت  را ظرف  دعوی  بر جريان  دادگاه مشعر  گواهی  بايد  دعوی 
تسليم نمايد . اعتراضيات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدتهای 
مذكور واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . حدود و حقوق ارتفاقی امالک فوق 
مستند به ماده 56 آيين نامه قانون ثبت در موقع تحديد حدود بررسی ودر 
صورت مجلس تحديد حدود قيد خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و 
تکليف  تعيين  ماده واحده  ثبت و  قانون  مفاد  تابع  آن  به  مجاورين نسبت 
پرونده های معترضی مفقود شده خواهد بود . اين آگهی نسبت به رديف 
الف در دو نوبت بفاصله 30 روز و نسبت به رديف ب فقط يک نوبت از 
 تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

ميشود 
م الف 454

تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1
 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/12/1

خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 

مفاد آرا
 13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع   103/92/1712/58 936 شماره 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  نامه  آيين 

فاقد سند رسمی 
اراضی و  ثبتی  تکليف وضعييت  تعيين  آراء صادره هيات موضوع  برابر 
ساختما نهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بيدگل تصرفات 
مشخصات  لذا  است  گرديده  محرز  متقاضيان  بالمعارض  و  مالکانه 
اطالع عموم در  به منظور  به شرح زير  تقاضا  امالک مورد  متقاضيان و 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالکيت  سند  صدور  به 
ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولين آگهی  انتشار  تاريخ 
از  ، ظرف مدت يک ماه  اخذ رسيد  از  امالک محل تسليم و پس  اسناد و 
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند . 
1- رای شماره 1616 هيات آقای ابوالفضل بيدگلی بيدگلی فرزند عليرضا 
بشماره شناسنامه 1608 صادره از كاشان در شش دانگ يک باب خانه به 
مساحت 140/55 متر مربع پالک 2039 فرعی از 3 اصلی واقع در معين آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
2- رای شماره 6783 هيات آقای نعمت اهلل باغبانی آرانی فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه 282 و خانم جنت خانم عظيمی آرانی فرزند محمد تقی 
به  ( در شش دانگ يک باب خانه  بالمناصفه   ( به شماره شناسنامه 115 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1208 پالک  مربع  متر   316/70 مساحت 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
3- رای شماره 6712 هيات آقای حميد رضا صيادی آرانی فرزند ذبيح 
اله  بشماره شناسنامه 288 در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 95/55 
متر مربع پالک 7450 فرعی مفروز و مجزی شده از 1245 فرعی از 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
4- رای شماره 6711 هيات آقای علی اصغر سرمدی فرزند بالل  بشماره 
شناسنامه 8020 در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 111/75 متر مربع 
پالک 4053 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
5- رای شماره 6708 هيات آقای علينقی دادخواه بيدگلی  فرزند غالمرضا   
بشماره شناسنامه 272  و خانم پروين ميرزائی فرد بيدگلی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 489  بالمناصفه در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 
116 متر مربع پالک شماره 4052 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
فرزند  آرانی    مطلق  رضائی  مهدی  آقای  هيات   6784 شماره  رای   -6
فرزند  آرانی   بلندی  نفيسه  خانم  و    140 شناسنامه  بشماره  حسين    

عليرضا  بشماره شناسنامه 1250114594 )بالمناصفه ( در شش دانگ يک 
باب خانه به مساحت 110/55 متر مربع پالک 7453 فرعی از 804 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل 
فرزند  آرانی    پور  فتاح  علی  رجب  آقای  هيات   6680 شماره  رای   -7
ماشااله    بشماره شناسنامه 208  و خانم اشرف جعفری آرانی فرزند 
باب  يک  دانگ  در شش   ) )بالمناصفه   9599 بشماره شناسنامه  منصور  
خانه به مساحت 158/75 متر مربع پالک 7454 فرعی از 78 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل 
8- رای شماره 6735 هيات آقای حسين شفيعی آرانی   فرزند علی محمد    
بشماره  تقی  فرزند  نژاد  سعيد  زهرا  خانم  و    124 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 4785 ) نسبت به چهار و دو دانگ ( در شش دانگ يک باب خانه 
به مساحت 214/50 متر  مربع پالک 7455 فرعی  از 1178 فرعی  مفروز 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل 
9- رای شماره 6788 هيات آقای رحمت اله باغبانی  آرانی   فرزند محمد    
بشماره شناسنامه 120  و خانم فاطمه سلطان حاجی حسنی آرانی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 10 ) نسبت به چهار و دو دانگ ( در شش دانگ 
يک باب خانه به مساحت 251/80 متر  مربع پالک 7456 فرعی  از 583 
فرعی  مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بيدگل 
فرزند  آرانی  مقدم  فخاری  فخری  خانم  هيات   6693 شماره  رای   -10
به  باب خانه  دانگ يک  حسينعلی     بشماره شناسنامه 9291  در شش 
مساحت 160 متر   مربع پالک 1203 فرعی  از 139 فرعی  مفروز و مجزی 
شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل 
11- رای شماره 6697 هيات آقای محمد ابراهيم زاده آرانی  فرزند علی      
بشماره شناسنامه 213 و خانم فضه نگاهی فرزند علی بشماره شناسنامه 
(  در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 127/30  بالمناصفه   (  10912
متر   مربع پالک 1204 فرعی  از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
12- رای شماره 7451 هيات خانم اقدس چرخی آرانی فرزند رجب علی 
بشماره شناسنامه 458  در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 161/60 
متر  مربع پالک 1205 فرعی  از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
13- رای شماره 6724 هيات علی اكبر سعد آبادی آرانی فرزند حاجی بابا  
بشماره شناسنامه 270  در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 312/85 
متر  مربع پالک 920 فرعی  از 323 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2645 

اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
14- رای شماره 6715 هيات آقای غالمرضا باقری فرزند ميرزا   بشماره 
شناسنامه 2142  و خانم زهرا اشجعی فرزند حسين  بشماره شناسنامه 
1829 ) بالمناصفه ( در شش دانگ يک باب خانه به مساحت 382/15 متر  
از 2715  مفروز و مجزی شده  فرعی   از 151  فرعی   مربع پالک 3668 

اصلی واقع درابوزيد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل 
احمد     فرزند  آرانی  دربندی  مهدی  آقای  هيات   6701 شماره  رای   -15
بشماره شناسنامه 220  و خانم اشرف ميرزايی كاشانی فرزند علی اصغر   
احمد  فرزند  آرانی  زاده  سلمانی  صديقه  خانم  357و  شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  يک  دانگ  شش  در   ) بالسويه    (   123 شناسنامه  بشماره 
مساحت 193/25 متر  مربع پالک شماره 4572 فرعی  مفروز و مجزی 
 3 بخش  ديمکار  ريگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  فرعی   290 از  شده 

حوزه ثبتی آران و بيدگل 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/11/17 

عباس عباس زادگان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل 

تاسیس 
944 شماره : 103/2788ث/92  آگهی تاسيس شركت فنی و مهندسی بديع 
صنعت مهر آفرين  با مسئوليت محدود شركت فوق درتاريخ 1392/10/14 
اداره به ثبت  اين  تحت شماره 51667 و شناسه ملی 10260703542 در 
رسيده و در تاريخ 1392/10/14 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکيمل گرديده 
و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های 
ذيل  فعاليت  ثبت موضوع   : 1- موضوع شركت   . آگهی می شود  رسمی 
فعاليتهای  كليه  انجام   – باشد  نمی  فعاليت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به 
تهيه   – توليد   – فروش  و  خريد   – واردات  و  قبيل صادرات  از  بازرگانی 
اخذ وام و تسهيالت از بانکهای  و توزيع كليه كاالهای مجاز بازرگانی – 
انجام كليه امور   – دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شركت 
و  مناقصات  در  شركت   – كشور  گمركات  از  كاال  ترخيص  به  مربوط 
های  شركت  از  نمايندگی  اعطای  و  اخذ   – دولتی  و  خصوصی  مزايدات 
دولتی و خصوصی – انجام امور خدماتی از قبيل طراحی – نظارت – اجرا 
در زمينه امور صنعتی – ساختمانی و راه سازی ) با كسب مجوز از مراجع 
ذيصالح (  2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی 
شركت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان شاپور جديد – عطاء الملک 
بلوک 17- شماره 15-  كد پستی 8195149687 ، 4- سرمايه شركت   –
آقای  مديران شركت5-1-  اولين    -5  . باشد  می  ريال   1000000 مبلغ   :
رستمی   مهرداد  آقای   -5-2 مديره  هئيت  رئيس  به سمت  بديعی    محمد 

به سمت عضو هيئت مديره   3-5- آقای عليرضا مهدوی زاده به سمت 
عضو هيئت مديره 4-5- آقای مهرداد رستمی  به سمت مدير عامل به مدت 
نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شركت با امضای مدير عامل و رئيس هئيت مديره همراه با مهر 
شركت و اوراق عادی و اداری با مضای رئيس هئيت مديره همراه با مهر 
شركت  معتبر ميباشد 7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه آذری – 

رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
و  كشاورزی  شركت  تغييرات  آگهی   92/6029/33/و  شماره   945
دامداری نهوج اردستان ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 90 و شناسه ملی 
10260025889 مستند به صورت جلسات  مجمع عمومی فوق العاده  و 
هيات مديره شركت كشاورزی و دامداری نهوج  اردستان سهامی خاص  
مورخه 1392/10/10 تصميماتی  اتخاذ و تغييراتی به شرح زير در شركت 
به عمل آمده است : 1- آقای احمد عبداللهی نهوجی فرزند علی با كد ملی 
1189763291 و كد پستی 8154866637  به عنوان عضو هيات مديره و 
حسينی  حاجی  فاطمه  وخانم  عامل  مدير  و  مديره  هيات  رئيس  سمت  به 
سفيده ئی فرزند قنبر با كد ملی 0042986028 و كد پستی 8154866637 
به عنوان عضو هيات مديره و به سمت نايب رئيس هيات مديره و آقای امير 
حسين عبدالهی نهوجی فرزند احمد با كد ملی 1189969572 و كد پستی 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  مديره  هيات  عضو  عنوان  به   8154866637
شدند .  2- كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای منفرد 
مدير عامل و با مهر شركت معتبر است 3- آقای محسن رضا زاده فرزند 
علی با كد ملی 0066762855 و كد پستی 1184764141 به عنوان بازرس 
كد  و  ملی 0321943724  كد  با  فرزند حسن  اصلی و خانم زهره حسنی 
پستی 8161143979 به عنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت يکسال 
انتخاب شدند 4- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های شركت انتخاب 

شد  . م الف 452 خير اله عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تاسیس 
948 شماره : 103/2693ث/92  آگهی تاسيس شركت پارميس طب نقش 
جهان   با مسئوليت محدود شركت فوق درتاريخ 1392/10/1 تحت شماره 
51588 و شناسه ملی 10260702634 در اين اداره به ثبت رسيده و در 
خالصه  و  گرديده  تکيمل  دفاتر  ذيل  امضاء  لحاظ  از   1392/10/1 تاريخ 
شرکتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی 
می شود . 1- موضوع شركت : ثبت موضوع فعاليت ذيل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعاليت نمی باشد – انجام كليه امور بازرگانی از قبيل صادرات 
بازرگانی به  تمامی كاالهای  توليد و توزيع  و واردات - خريد و فروش - 
و  توليد  و  بهداشتی  و  آزمايشگاهی  و  پزشکی  كاالهای  و  تجهيزات  ويژه 
و  پزشکی  تجهيزات  نگهداری  و  تعمير  و  بيمارستانی  پوشاک  انواع  توزيع 
از گمركات كشور - شركت  امور ترخيص كاال  انجام كليه  آزمايشگاهی و 
از  نمايندگی  اعطای  و  اخذ   - دولتی  مزايدات خصوصی و  و  مناقصات  در 
بانکهای دولتی و  از  شركتهای دولتی و خصوصی - اخذ وام و تسهيالت 
از مراجع  با كسب مجوز   ( اهداف شركت -  خصوصی صرفا جهت تحقق 
ذيصالح (  2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی 
خيابان   - شهر  شاهين  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شركت 
فردوسی - فرعی 12 شرقی - كد پستی 8314786891  ، 4- سرمايه شركت 
: مبلغ 1000000 ريال می باشد . 5-  اولين مديران شركت1-5- آقای مهران 
محمديان قهفرخی   به سمت رئيس هئيت مديره 2-5- آقای مهران محمديان 
قهفرخی    به سمت مدير عامل به مدت نامحدودانتخاب گرديدند.6- دارندگان 
حق امضا : كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مدير عامل 
اداری  و  عادی  اوراق  است  معتبر  مهر شركت  با  و  مديره  هئيت  رئيس  و 
شركت با امضای مدير عامل و با مهر شركت معتبر است  7- اختيارات مدير 
عامل : م الف 11222طبق اساسنامه آذری – رئيس اداره ثبت شركت ها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان
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توزیع رایگان قرص »آهن«  میان دختران دبیرستانی
رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از پوشش صد در صدی و رایگان برنامه آهن یاری 
در دبیرستان های دخترانه کشور خبر داد.دکتر زهرا عبداللهی گفت: در جهت پیشگیری و کنترل 

شیوع کمبود ریزمغذی آهن، برنامه آهن یاری هفتگی ویژه دختران سن بلوغ اجرا می شود.
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یادداشت

۷۰۰ نوعروس ،کمک هزینه جهیزیه 
دریافت می کنند

 مع��اون حمای��ت و س��امت کمیته ام��داد اس��تان اصفه��ان گفت: 
بهمن ماه امس��ال ۷۰۰ نوعروس تحت پوش��ش کمیته امداد اس��تان 
اصفهان، کمک هزین��ه جهیزیه دریاف��ت می کنند.رض��ا بهرامیان با 
اشاره به این که بیشترین مددجویان این س��ازمان خانواده های بدون 
سرپرست هس��تند، اظهار داش��ت: بیش از نیمی از مددجویان کمیته 
امداد به دلیل فوت و بقی��ه به ترتیب بر اثر از کار افتادگی سرپرس��ت، 
 طاق و زندانی بودن سرپرست زیر پوشش هستند.وی با اشاره به این که 
ت��ا کن��ون 25۰۰ نوع��روس کم��ک هزین��ه جهیزی��ه دریاف��ت 
و 1۷۰۰ نوع��روس در نوب��ت دریاف��ت کم��ک هزین��ه جهیزی��ه 
 هس��تند، اف��زود: ه��زار نوع��روس اصفهان��ی از ابت��دای س��ال

 تا کن��ون کم��ک هزین��ه ازدواج دریاف��ت کرده اند.مع��اون حمایت 
 و س��امت کمیته ام��داد اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: در راس��تای 
توانمند س��ازی و نیز اس��تقال مددجویان، این معاونت در امر ازدواج 
و خرید جهیزیه، خدمات الزم را ارایه می ده��د.وی بیان کرد: درصدد 
 هس��تیم تا با تامین اعتب��ارات الزم تا پایان دی ماه ب��ه ۷۰۰ نوعروس 
تحت حمایت کمک هزین��ه جهیزیه پرداخت و پش��ت نوبتی دریافت 

کمک هزینه ازدواج را به صفر برسانیم.

 بازنگری در اساسنامه 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان

معاون فرهنگ��ی و اجتماع��ی ش��هرداری اصفهان گفت: اساس��نامه 
 مجتم��ع مطبوعات��ی اصفه��ان در ح��ال بازنگ��ری ب��وده و امی��د
  اس��ت ت��ا پای��ان امس��ال، مجتم��ع مطبوعات��ی ب��ه بهره ب��رداری

 برس��د. علی قاس��م زاده با اعام این خبر اظهار داش��ت: هیات مدیره 
مجتم��ع مطبوعاتی اصفهان تش��کیل ش��ده و جلس��ات ب��ه صورت 
منظم در حال برگزاری اس��ت.وی ب��ا بیان این که اساس��نامه مجتمع 
مطبوعاتی در حال بازنگری اس��ت، تصریح کرد: آیی��ن نامه واگذاری 
غرفه های مجتمع مطبوعاتی نیز در حال تدوین است.معاون فرهنگی 
و اجتماعی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به زمان بهره ب��رداری از این 
مجتمع مطبوعاتی خاطرنش��ان کرد: هیات مدیره زم��ان بهره برداری 
از مجتمع مطبوعات��ی را اعام می کند اما امید اس��ت این مهم تا پایان 
سال صورت گیرد.وی بیان کرد:  علت تاخیر در بهره برداری از مجتمع 
 مطبوعاتی اصفهان، عملیات س��اختمانی و نصب تاسیس��ات ش��هری 
به خصوص انش��عابات آب و برق می باشد.قاس��م زاده تصریح کرد: این 
مجتمع ش��امل غرفه ه��ای توزیع، فرهنگس��رای رس��انه و دفاتر اداره 
مطبوعات بوده و تاش می کنیم که تا پایان سال، آن را به بهره برداری 

برسانیم.

فقط 2 درصد مردم از دوچرخه 
استفاده می کنند

ریی��س کمیس��یون حم��ل و نق��ل و محی��ط زیس��ت ش��وراي 
اس��امي ش��هر اصفه��ان گف��ت: س��هم اس��تفاده از دوچرخه در 
 س��فرهای روزانه ش��هروندان اصفهان��ی دو درصد اس��ت که طبق

 برنامه ریزی های انجام شده این رقم باید به 12 درصد برسد.
ابوالفضل قرباني با اعام این مطلب و با اشاره به این که سهم استفاده 
از دوچرخه در س��فرهای روزانه ش��هروندان اصفهانی تنها 2 درصد 
اس��ت گفت: همه دس��تگاه ها باید برای تقویت فرهنگ استفاده از 

دوچرخه تاش کنند. 

  برگزاری 
کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی 

کارگاه آموزشی مددکاری اجتماعی )کار با فرد( به مدت دو روز برای 
معاونان و مدیران توانمندس��ازی و مددکاران خانواده کمیته امداد 

امام)ره( استان اصفهان برگزار شد.
معاون حمایت و س��امت این کمیته اظهار داش��ت: گزارش نویسی، 
نحوه بازدید از منزل، تنظیم برنامه ریزی برای خانواده و ش��یوه اجرای 

مددکاری با تدریس استاد مهدی موسوی چلک آموزش داده شد.
رضا بهرامیان افزود: با توجه به این که در این حوزه قش��ر آسیب پذیر 
جامعه مورد هدف بود، آشنایی با آسیب های اجتماعی به صورت تئوری 

و کارگروهی نیز آموزش داده شد.

 ورود یک دستگاه کامیون 
حامل سوخت به مغازه ای در سمیرم

 یک دستگاه کامیون حامل س��وخت گازوییل در میدان شهدا سمیرم 
بر اثر نداشتن زنجیر چرخ و لغزندگی جاده از محدوده خیابان خارج و 

وارد یک مغازه کفش فروشی شد.
 اگرچ��ه بارش ب��رف خوش��حالی کش��اورزان و م��ردم شهرس��تان را 
در پی داشته، اما متاس��فانه بی احتیاطی برخی رانندگان موجب بروز 
چند حادثه تصادف در سطح شهر شد که خوشبختانه خسارات جانی 
در پی نداشت.بر اساس این گزارش یک دستگاه کامیون حامل سوخت 
گازوییل که قصد تردد از داخل شهر را داشت در حین عبور از سراشیبی 
فلکه ساعت تا میدان شهدا شهر س��میرم به دلیل نداشتن زنجیر چرخ  
و لغزنده بودن جاده ،کنترل خود را از دس��ت داد و با برخورد به مغازه 

کفش فروشی در انتهای خیابان فلسطین در میدان شهدا متوقف شد.
خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت، اما خسارت های 

مالی به مغازه کفش فروشی و بانک ایران زمین  وارد کرد.

 2 میلیارد هزینه برای بازسازی 
امامزاده بی بی سیده خاتون 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا گفت: برای بازسازی امامزاده 
بی بی س��یده خاتون)س( ش��هرضا، اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 1۸۷ 
میلیون ریال هزینه ش��ده است.حجت االس��ام مهدی طاهری اظهار 
داشت: این بنا در واقع تا سال 1356 بنایی با مصالح خشت و گل بوده که 
در سال 135۸ مراحل بازسازی آن توسط خیران و مردم آغاز شده است.
 وی افزود: ارتفاع گنبد کاش��ی کاری ش��ده و دوپوش امام��زاده از کف
  14 متراس��ت و ضریح��ی چوبی��ن و معرق کاری ش��ده ک��ه قدمتی

 4۰۰ ساله دارد، داخل بقعه فاقد هر گونه تزیینات گچ بری، کاشی کاری 
و آینه کاری است.وی گفت: این امامزاده با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و بودن آن در مسیر اصفهان، شیراز بیشتر مورد توجه مسافران و مردم 
شهر و به ویژه بانوان قرار دارد.وی با اشاره به بازسازی  این امامزاده گفت: 
این امامزاده از نوادگان موس��ی بن جعفر)ع( در زمان سلس��له آل بویه 

تاسیس و ضریح آن در دوران صفویه ساخته شده است.

اخبار کوتاه
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معاون گردش��گری کش��ور گفت: چادرهای مس��افرتی مش��کل 
آس��یب های اجتماعی و اخاقی به دنب��ال دارد.مرتضی رحمانی 
موحد در نشست خبری از تش��کیل ستاد هماهنگی خدمات سفر 
خبر داد و گفت: هماهنگی سفرها در کشور طی سال های مختلف 
عناوین مختلفی داشته است، آخرین عنوان ستاد تسهیات سفر 
بوده که هیچ مصوبه قانونی و حقوقی در دولت نداش��ته است.وی 
افزود: این ستاد معایب و مزیت هایی داشته است اما در دولت جدید 
با مصوبه دولت ،س��تاد هماهنگی خدمات سفر ایجاد می شود که 
نخستین جلسه آن این هفته برگزار خواهد شد. در استان ها ریاست 

این ستاد با استاندار و دبیری آن با مدیرکل میراث فرهنگی است.
معاون گردشگری کشور گفت: ظرف این هفته ستادهای استانی 
کارش��ان را آغاز می کنند و تنه��ا محدود به نوروز نیس��تند، بلکه 
به ص��ورت دایم��ی در کل ایام س��ال فعالیت خواهند داش��ت. از 
ویژگی های این س��تاد، فرهنگ س��ازی درس��فرهای مردم است.

رحمان��ی درباره تدابیری ک��ه در خصوص مدیری��ت حجم باالی 
س��فر در نوروز اندیشیده شده اس��ت، گفت: این حجم باالی سفر 
به س��اماندهی تعطیات در کش��ور برمی گردد که این وظیفه ما 
نیست و باید دولت و مجلس آن را بررسی کنند و توزیع زمانی سفر 
صورت گیرد.معاون گردشگری کشور در خصوص ارایه آمار سفرها 
 نیز گفت: کمیته آمار در س��تاد خدمات سفر تش��کیل داده ایم تا 
آن چیزی که اتفاق افتاده اس��ت را اعام کنیم و دیگر بحث هایی 
مثل نفر س��فر برای اع��ام آمار س��فرهای نوروزی م��ردم وجود 

نخواهد داش��ت.رحمانی به بخش گردش��گری ش��بانه نیز اشاره 
کرد و گفت: برای گردش��گری ش��بانه به معنای درست و ارزشی 
آن باید برنامه داش��ته باش��یم.وی درباره ارایه تس��هیاتی چون 
بنزین س��فر، س��فرکارت و ... برای ایام ن��وروز گفت: این وظایف 
دس��تگاه های مرتبط اس��ت، در س��تاد اس��تعام خواهیم کرد، 
هر دس��تگاهی که ت��وان دارد ب��رای س��فرهای ن��وروزی مردم 
تس��هیات ارایه کند ام��ا ما نمی توانی��م به آن ه��ا تکلیف کنیم.

معاون گردش��گری کش��ور درب��اره قیمت های گ��زاف تورهای 
گردش��گری، گفت: ما اگر به گردش��گری به عن��وان صنعت نگاه 
کنیم می پذیریم که هر فردی بر اس��اس توانی که دارد از خدمات 
 این صنعت اس��تفاده می کند، مثا کس��ی که ت��وان دارد به هتل

 5 س��تاره می رود و یکی دیگر خانه اق��وام را برای س��فر انتخاب 
می کند.رحمانی افزود: بعضی ها هم چادر را برای اقامت در س��فر 
برمی گزینند که ای��ن از نظر ما مطلوب نیس��ت چون مش��کل و 

آسیب های اجتماعی و اخاقی به همراه خواهد داشت.
وی درباره حضور ایران در نمایش��گاه های گردشگری جهانی نیز 
تصریح کرد: تا پایان سال در دو نمایشگاه بین المللی فیتور اسپانیا و 
ITB برلین حضور خواهیم داشت.به گفته رحمانی ۸ دفتر خدمات 
مسافرتی در نمایش��گاه فیتور غرفه دارند و نجفی رییس سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری نیز در این نمایشگاه حضور خواهد 
یافت و در حاشیه آن با رییس سازمان جهانی گردشگری دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.

اس��تاندار اصفهان با بیان این که راه اندازی دانشکده خبر از 
نیازهای این اس��تان اس��ت، گفت: مقدمات راه اندازی شعبه 

دانشکده خبر در اصفهان اکنون در دستور کار قرار دارد. 
دانش��کده خبر وابس��ته به س��ازمان خبرگ��زاری جمهوری 
اس��امی )ایرنا( در چارچ��وب ضواب��ط، قوانی��ن و مقررات 
آموزش��ی دانش��گاه جام��ع علم��ی کارب��ردی، ب��ا ه��دف 
 تربیت نی��روی انس��انی م��ورد نیاز رس��انه ها در س��ال ۷6 
راه اندازی شد و اکنون دانشکده خبر تهران، در مشهد، اهواز، 

میبد، شیراز و اردبیل شعبه دارد.
ایده تاس��یس ش��عبه دانش��کده خبر در اصفهان در جریان 
دیدار س��ال ۸9 علیرضا ذاکر اصفهانی ، اس��تاندار سابق این 
 اس��تان از خبرگ��زاری جمهوری اس��امی مرک��ز اصفهان 

مطرح شد.
 پس از آن ،توافق نامه تاسیس شعبه این دانشکده در اصفهان 
1۸ مهر 9۰ میان مدیرعامل اس��بق خبرگ��زاری جمهوری 

اسامی و استاندار سابق اصفهان امضا شد.
براس��اس این توافق نام��ه، دانش��کده خبر موظ��ف به اخذ 
مج��وز از دانش��گاه جام��ع علم��ی و کارب��ردی و همچنین 
تامین اس��اتید این ش��عبه گردید و اس��تانداری هم ملزم به 
تامین س��اختمان ب��ا زیربن��ای یکه��زار و 2۰۰مت��ر مربع 
درش��هر اصفه��ان و امکان��ات س��خت اف��زاری و هزین��ه 
 ه��ای ج��اری آن ت��ا زم��ان خودکفای��ی ای��ن دانش��کده 

شد. این ش��رایط درحالی است که استاندار س��ابق و معاون 
س��ابق سیاس��ی امنیتی و اجتماع��ی اس��تانداری اصفهان 
باوج��ود تصریح این م��وارد در تواف��ق نام��ه دوجانبه، چند 
مکان در خ��ارج و داخل ش��هر اصفهان که فضای مناس��ب 
نداش��ت و همچنین ثبات آن ه��ا برای اس��تفاده بلند مدت 
این دانش��کده قطعی نبود پیش��نهاد دادند اما مورد موافقت 
 و تایید دانش��گاه جامع علم��ی و کاربردی اس��تان اصفهان

 قرار نگرفت.
از میان گزینه های مطرح شده برای ساختمان دانشکده خبر 
تنها ساختمان شماره سه استانداری به شرط اختصاص یک 
هزار و 2۰۰ متر مربع آن به این دانش��کده از س��وی دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی تایید شد که فرزاد زیویار،معاون سابق 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با واگذاری 
آن مخالفت کرد و اکنون بعد از گذشت چهار سال و در دولت 
یازدهم، استاندار جدید اصفهان راه اندازی این دانشکده را در 

دستور کار خود قرار داده است.
 رس��ول زرگرپور در گفت و گو با ایرنا  اظهار داش��ت: یکی از

 زیر ساخت های اساسی انتشار روزنامه ملی ،داشتن دانشکده 
و مراکز آموزشی علمی خبر در اصفهان  است .

 وی تصریح کرد: براساس بررسی به عمل آمده مشخص شد 
که پتانسیل الزم برای تاسیس ش��عبه دانشکده خبر در این 

استان وجود دارد.

بعد از
 گذشت 
چهار سال و در 
دولت یازدهم، 
استاندار جدید 
اصفهان راه اندازی 
این دانشکده را در 
دستور کار خود 
قرار داده است

کمیته آمار در 
ستاد خدمات سفر 
تشکیل داده ایم  و 
دیگر
 بحث هایی مثل
 نفر سفر برای 
اعالم آمار سفرهای 
نوروزی مردم وجود 
نخواهد داشت

استاندار  اصفهان:معاون گردشگری کشور اعالم کرد:

دانشکده خبر در استان  راه اندازی می شود چادرهای مسافرتی مشکل اخالقی به دنبال دارد

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

ضرورت سازماندهی هیات های مذهبی اصفهان

رییس مرکز تحقیقات سلولی صارم

کمی عنصر روی در مادران سقط جنین می آورد

سازمان حج و زیارت اعالم کرد

زمان نام نویسي واجدین شرایط تشرف به حج 93

وزیر بهداشت:

»پرستارنماها «در خانه های مردم خالف می کنند

  

امام جمعه اصفهان به ضرورت سازماندهی هیات های مذهبی 
اش��اره کرد و گفت: باید ب��ا هیات هایی که کاره��ای خرافی 
را ترویج می دهند، برخ��ورد فرهنگی کرد.به نق��ل از پایگاه 
اطاع رس��انی دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، 
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در پنج��اه و چهارمین 
نشست شورای فرهنگ عمومی در استانداری اصفهان اظهار 

داشت: با افرادی که با سازماندهی مراکز فساد موجب گسترش 
ناامنی اخاق��ی در جامعه می ش��وند باید ب��ه صورت جدی 
برخورد شود.وی افزود: باید کمیته ای متشکل از نمایندگان 
دادگس��تری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اس��امی، اداره کل 
اطاعات، فرمانده انتظامی، بسیج و اصناف این استان نسبت 
به بررسی مفاسدی که در باغ ویاهای اطراف اصفهان به وقوع 

می پیوندد، تشکیل و با عوامل آن ها برخورد شود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان همچنین در این نشست 
به ضرورت سازماندهی هیات های مذهبی اشاره کرد و گفت: 
باید ب��ا هیات هایی که کاره��ای خرافی را تروی��ج می دهند، 
برخورد فرهنگی کرد.اس��تاندار اصفهان نیز در این جلسه با 
اش��اره به تش��کیل کارگروهی برای موج آفرینی فرهنگی در 
مورد هیات های عزاداری، گفت: برای پیش��گیری از تخلفات 
این هیات ها باید در تمام مدت سال برنامه های فرهنگی ویژه 
برای آن ها برگزار کرد.وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر 
هیات های مذهبی افزود: بخش دیگری از اقدامات پیشگیرانه 

باید از سوی دستگاه های امنیتی استان صورت گیرد.

 ریی��س مرکز تحقیق��ات س��لولی صارم اع��ام کرد: براس��اس 
یافته های یک پژوهش انجام شده در این مرکز، زنانی که از سطح 
پایین تری از عنصر»روی« برخوردارند، بیش از زنان سالم، دچار 
س��قط های مکرر خود به خودی یعنی س��ه بار یا بیش از سه بار 

شکست در حاملگی می شوند.
به گزارش مهر، دکتر ابوطالب صارمی افزود: ب��ا توجه به این که 
جنین دارای مولکول و آنتی ژن هایی است که مربوط به پدر بوده، 
برای بدن مادر بیگانه به حساب می آید، بنابراین نقش تنظیمی 
سیستم ایمنی مادر در برخورد با این آنتی ژن ها و حفظ و نگهداری 
 جنین بسیار مهم اس��ت.وی با اش��اره به این که مطالعات نشان

 می دهد در بیماران دچار س��قط های مکرر، این مکانیسم های 

تنظیمی ایمونولوژیک دچار اختال می ش��ود ک��ه علت اصلی 
این اختال و به هم ریختگی کاما ش��ناخته نشده است، خاطر 
نشان س��اخت: مطالعات و تجربیات انجام ش��ده، نشان می دهد 
 چنانچه زنان دارای سابقه سقط مکرر را قبل از اقدام به بارداری با

  گلب��ول ه��ای س��فید همسرش��ان و ی��ا ی��ک ش��خص ثالث، 
ایمن س��ازی کنند به دلیل تغییر در مکانیس��م ه��ای تنظیمی 
 سیس��تم ایمنی، ش��انس حف��ظ جنین در ای��ن اف��راد افزایش

 می یابد.
صارمی ی��ادآور ش��د: یک��ی از مکانیس��م هایی که به واس��طه 
 این درم��ان ممکن اس��ت، منجر به حف��ظ جنین ش��ود، ایجاد 
آنتی بادی هایی در بدن مادر است که بتواند، آنتی ژن های مربوط 
به جنین را که منشا پدری دارند، مسدود کرده، آن ها را بپوشانند 
 و بدین طری��ق مانع دفع جنی��ن از طریق سیس��تم ایمنی مادر 

شوند.
وی افزود: مطالعات مش��ترک مرکز تحقیقات س��لولی صارم با 
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، روی بیماران دچار سقط جنین خود به خودی نشان داد 
 که نه تنها عنصر روی در خون زنانی که دچار س��قط های مکرر
 می ش��وند از س��طح پایین تری برخوردار اس��ت که این زنان به

 درمان های لنفوسیتی )درمان هایی که با هدف ایجاد آنتی بادی 
در بدن زن علیه آنتی ژن های مرد صورت می گیرد( نیز پاس��خ 

مناسبی نمی دهند.

س��ازمان ح��ج و زی��ارت با انتش��ار پی��ش اطاعیه ح��ج تمتع 
 93 اعام ک��رد، دارندگان اس��ناد ودیع��ه گذاري ح��ج تمتع تا

 2۰ دي س��ال 13۸4 مي توانند از روز هجدهم، نوزدهم و بیستم 
بهمن سال جاري )بر حسب استان محل سکونت( براي نام نویسي 
در کاروان هاي حج تمتع سال 1393 اقدام کنند.اسامي مدیران 
کاروان هاي حج 93 به هم��راه هزینه هاي مربوط ب��ه هر یک از 
کاروان هاي حج در استان هاي سراسر کشور در روزهاي پانزدهم 

و شانزدهم بهمن ماه  از طریق روزنامه ها و جراید منتشر خواهد 
شد.بر اساس اعام سازمان حج و زیارت، واجدین شرایط تشرف 
به حج تمتع سال 1393 پس از اعام اسامي کاروان ها، مي توانند 
با مراجعه حضوري به دفاتر خدمات زیارتي و یا از طریق مراجعه 
 به پایگاه اینترنت��ي haj.ir.www.haj93براي نام نویس��ي در
 کاروان هاي حج 93 در زمان هاي مش��خص ش��ده اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت  از کساني که فاقد گذرنامه انفرادي هستند 
و یا اعتبار گذرنامه آنان کمتر از تاریخ یاد ش��ده اس��ت ؛خواست 
در فرصت مناسب نس��بت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.

س��ازمان حج و زیارت همچنین یادآور مي شود، تمام کساني که 
قصد واگذاري قبوض ودیعه گذاري حج تمتع خود به بس��تگان 
 درجه یک را دارند و یا اس��ناد ودیعه گذاري خ��ود را قبا واگذار 
کرده اند اما مراحل نقل و انتقال فیش ثبت نامي آنان در س��امانه 
جامع نقل و انتقال اسناد حج تمتع ثبت نش��ده باید پیش از فرا  
رس��یدن زمان ثبت نام در کاروان ها، با مراجعه ب��ه یکي از دفاتر 
خدمات زیارتي در سطح استان و شهرستان محل سکونت خود 

نسبت به ثبت اطاعات در سامانه مذکور اقدام کنند.

وزیر بهداشت گفت: لکه های نامیمون را از جامعه پزشکی پاک 
می کنیم. در مورد پرستارنماها که وارد منازل می شوند نیز جز 

زشتی ندیده ام.
 بس��یاری از پرس��تاران زحمتک��ش 2۰ م��اه اس��ت مطالبات 
معوقه دارند. باید ش��عار ندهیم و برای رفع این مشکات عمل 
کنیم.حس��ن قاضی زاده هاش��می در مراس��م تکریم و معارفه 
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: پرستاری شغل شریفی 
اس��ت و در مورد اهمیت آن نیازی به صحبت کردن نیس��ت اما 
 کارهایی که در آین��ده باید انجام ش��ود نیازمند فضاس��ازی و

فرهنگ س��ازی، اقناع سیاس��ت گذاران، تامی��ن منابع مالی و 
واقع بینی نس��بت به مشکات نظام سامت اس��ت که تا پایان 

سال برنامه ها به این سمت و سو خواهد رفت.وی ادامه داد: کار 
پرستاران سخت است و با مشکات سال های گذشته که انباشته 
شده بر سختی کارشان افزوده شده است. بسیاری از پرستاران 
در نقاط مختلف کشور ش��اید بیش از 2۰ ماه است که مطالبات 

خود را دریافت نکرده اند.
هاشمی گفت: مطالبات پرس��تاران ماه ها عقب افتاده و کمبود 
نیرو آن ه��ا را آزار می دهد، از س��وی دیگر مطالب��ات مردم به 
حق اس��ت و اولین سفیری که در حوزه س��امت با اآن رو به رو 
می شوند پرس��تاران هس��تند.وی ادامه داد: مردم کاستی های 
حوزه درمان را از پرس��تاران طلب می کنن��د و کاری ندارند که 
دولت و مجلس چه رفتاری  دارند، کس��ی که بیمار اس��ت فقط 
بیماری خود را می بیند و مش��کل ما را مد نظ��ر قرار نمی دهد.

وزیر بهداش��ت با اش��اره به ع��دم ارتق��ای ش��غلی و انضباطی 
 پرس��تاران گفت: فکر می کنم بع��د از انقاب حوزه پرس��تاری

 به خوبی مدیریت نشده است و ش��اکله آن به هم ریخته است. 
این نظام باید بازسازی می ش��د اما متاسفانه کارها هیاتی انجام 
شد و باعث شد چندین دهه را از دست بدهیم.هاشمی با تاکید 
بر بازسازی سلسله مراتب در حوزه پرستاری و کمک گرفتن از 
روسا و مدیران پرستاری گفت: باید از استانداردهای بین المللی 
پرستاری استفاده ش��ود البته در حال حاضر از این استانداردها 
تعریف بومی داریم که با شرایط و باورهایمان می تواند متناسب 

شود.



اخبار کوتاهيادداشت

 افزايش 85 درصدی صادرات غالت
 از اصفهان به خارج کشور

   مديرکل گمرک استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ميزان 
صادرات فرآورده هاي غالت از استان اصفهان ۸۵ درصد افزايش يافته 
است.اسداهلل احمدی ونهری، اظهار داش��ت: از ابتداي امسال تاکنون 
۷ هزار و ۵۷۶ تن فرآورده غالت با ۱۰ميليون دالر ارزآوري از اس��تان 
اصفهان به خارج کش��ور صادر شده اس��ت. وی افزود: اين محصوالت 
شامل آرد و نشاس��ته و فرآورده هايي همچون ش��يريني و بيسكويت 
است. مديرکل گمرک استان اصفهان بيان داشت: فرآورده هاي غالت 
به کشورهای حوزه خليج فارس و عراق صادر مي شود. وی يادآور شد: 
سال گذش��ته در اين مدت حدود ۴ هزار تن غالت به ارزش ۶ ميليون 

دالر به خارج کشور، صادر شد.

 پرداخت ۹۶ درصد مطالبات 
شرکت آبفار

مدير امور مش��ترکان شرکت آب و فاضالب روس��تايي استان اصفهان 
گفت: ۹۶ درصد مطالبات شرکت آبفار استان اصفهان از سوی مشترکان 
روستايي پرداخت شده است.کاظم جعفري با اعالم اين مطلب، اظهار 
داش��ت: وصول مطالبات قبوض آب بهاي مشترکان روستايي استان از 
دغدغه هاي مهم اين شرکت بوده و آبفار استان اين مساله را دراولويت 
کاري خود قرار داده است.  وي با اش��اره به تاثير پرداخت به موقع آب 
بها در روند خدمت رساني به مش��ترکان، ادامه داد: طی دوره دو ماهه 
اخير ش��رکت هاي آبفار شهرس��تان هاي اردستان، س��ميرم و لنجان 
نسبت به ساير شهرس��تان ها عملكرد بهتري داشته و رتبه هاي اول تا 
سوم را به دس��ت آورده اند.  مدير امور مشترکان شرکت آب و فاضالب 
 روستايي استان اصفهان از مشترکان روستاهاي استان خواست قبوض 
آب بهايشان را به موقع پرداخت کرده و با پرسنل شرکت آبفار استان در 

اين زمينه همكاري کنند.

 نماينده مجلس سناي روماني
 بر تحکیم روابط با ايران تاکید کرد

     نماينده مجلس سناي روماني گفت: هاراالمبی وچيتيو و هيات همراه 
پس از بازديد از خطوط توليد شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: ايران 

کشوري پيشرفته و قدرتمند در منطقه و دنيا است.
سناتور مجلس سناي کشور روماني هدف بازديد از شرکت فوالد مبارکه 
را گسترش همكاري هاي دو کشور ايران و روماني عنوان کرد و افزود: 

اين مجموعه صنعتي ظرفيت بااليي دارد. 
وی پيشينه رابطه ايران و روماني را بسيار طوالني و ريشه دار دانست و 
خاطرنشان کرد: اين سفر برای شروع مجدد و تحكيم اين روابط بسيار 
موثر بوده است. وی از متخصصان شرکت فوالد مبارکه دعوت کرد تا از 
صنايع روماني به خصوص صنعت فوالد اين کشور بازديد و از تجربيات 

يكديگر برای رشد متقابل استفاده کنند.

 بزرگ ترين محموله پورشه 
وارد ايران شد

بزرگ ترين محموله خودروهای سواری پورش��ه در آبان ماه امسال به 
تعداد ۴۹ دستگاه و ارزش3/۹ ميليون دالر وارد کشور شد.

اين محموله از خودروهای س��واری پورش��ه از مبدا امارات و از طريق 
گمرک يزد در آب��ان ماه وارد ش��د. همچنين دومي��ن محموله بزرگ 
خودروهای پورش��ه نيز به تعداد هش��ت دس��تگاه در آذر ماه امس��ال 
وارد ش��د. طبق آمار گمرک ايران در ۹ ماهه امس��ال ۸۵ دستگاه انواع 
خودروهای پورش��ه وارد کشور شد. اين در حالی اس��ت که در آخرين 
فهرست اعالمی خودروهای سواری مجاز وارداتی در سال ۱3۹2 نامی 

از هيچ يک از مدل های خودروی پورشه مشاهده نمی شود.

راستی آزمايی واحدهای تولیدی 
استان 

اطالعات و آمار واحدهای توليدی استان اصفهان جمع آوری می شود. 
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با اعالم اين خبر 
گفت: اين طرح توسط خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
قالب پرسشنامه از واحدهای توليد اجرا می شود که نتايج آن در برنامه 
ريزی های توليدی و اقتصادی استان مبنای کار نهادهايی مانند سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان  و اتاق 

بازرگانی قرار می گيرد.  
محمودرضا اقارب پرس��ت عن��وان کرد: اي��ن اطالعات ن��وع و ميزان 
محصوالت توليدی، فروش، صادرات، مصارف انرژی و ... را ش��امل می 
ش��ود و در يک بانک اطالعاتی جمع آوری خواهد ش��د. وی با اشاره به 
جايگاه واحدهای توليدی اصفهان در صنعت کشور و لزوم برنامه ريزی 
صحيح برای استفاده از توان اين واحدها، وجود آمار و اطالعات به روز 
را اساس��ی ترين نياز برای اين برنامه ريزی دانس��ت و افزود: متاسفانه 
چنين اطالعاتی يا در دس��ت نيس��ت يا مربوط به س��ال های گذشته 
 است، بنابراين جمع آوری، يكپارچه سازی و تصحيح اين اطالعات در

 بانک های اطالعاتی موجود، ضروری است. 

 توسعه کشاورزی در گلپايگان 
نیاز به حمايت دارد

رييس شورای اسالمی شهرستان گلپايگان گفت: برای توسعه کشاورزی 
در اين شهرستان نياز است که مسووالن حمايت بيشتری از اين بخش 
داشته باش��ند. علی فيروزی اظهار داشت: اين شهرس��تان از ديرباز به 
عنوان يكی از قطب های کش��اورزی و دامداری اس��تان مطرح است.

وی گفت: شهرستان گلپايگان ظرفيت کش��ت بيش از 3۰ هزار هكتار 
محصوالت کشاورزی را دارد اما به دليل خشكسالی اخير در اين مدت 
بين ۱۸ تا 22ه��زار هكتار از زمين های مزروعی گلپايگان زير کش��ت 
قرار دارد. رييس شورای اسالمی شهرس��تان گلپايگان، خرده مالكی، 
يكپارچه نبودن زمين های کش��اورزی، آبياری غرقابی، کشت سنتی، 
باالبودن و نوسانات قيمت نهاده های کشاورزی و کمبود آب کشاورزی 
را از جمله مشكالت بخش کشاورزی عنوان کرد. وی اظهار داشت: در 
دوران پس از پيروزی انقالب اسالمی به خصوص سال های اخير از سوی 
مسووالن جهاد کشاورزی برای توسعه و بهبود کشت و کار و استفاده از 
روش های نوين آبياری در اين شهرستان اقداماتی صورت گرفته است 

اما کافی نيست.
رييس شورای اسالمی شهرس��تان گلپايگان همچنين گفت: تاسيس 
صندوق حمايت از توسعه کش��اورزی با هدف حمايت از بهره برداران 

کشاورزی و توسعه اين بخش دراين شهرستان ضروری است. 

 پیشگیری از بیماری
 تب برفکی در شهرضا

اختصاص ۶8   میلیارد 
ريال به راهداری 

مدير جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا گفت: به منظور ارتقای سطح دانش 
فنی و به روزرس��انی اطالعات فع��االن صنعت دامپروری و اراي��ه اطالعات و 
يافته های جديد برای پيشگيری از بروز بيماری تب برفكی ،کارگاه آموزشی 
در شهرضا برگزاری شد.عبدالرضا تاکی اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح 
دانش فنی و به روزرسانی اطالعات فعاالن صنعت دامپروری و ارايه اطالعات 
و يافته های جديد برای پيشگيری از بروز بيماری تب برفكی، کارگاه آموزشی 
مديريت تغذيه دام و پيشگيری از بروز بيماری تب برفكی با حضور جمع کثيری 

از دامداران و فعاالن اين بخش برگزار شد.
وی با بيان اين که اين کارگاه با هماهنگی اداره امور دام اين مديريت و شبكه 
دامپزشكی شهرضا برگزار شد، افزود: در اين کارگاه به دامداران آموزش داده 
ش��د تا از تماس دام های خود با دام ها يا گله هايی که بيماری در آن ها وجود 

دارد، جلوگيری کنند.

معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی اس��تان های وزارت راه و شهرسازی 
گفت: دولت ب��رای اجرای عمليات راهداری زمس��تانی اس��تان اصفهان ۶۸ 
 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است. عليرضا محفوظی در حاشيه بازديد از 
جاده های شهرستان سميرم در گفت وگو با  ايرنا افزود: اين ميزان اعتبار برای 
اجرای عمليات راهداری و امداد زمس��تانی تخصيص داده شده که تا دوهفته 

ديگر ابالغ می شود.
وی با بيان اين که هريک از شهرستان های اين استان سهمی از اعتبار تخصيص 
داده شده دارند، اظهارداشت: باتوجه به گستره راه ها و برفگير بودن جاده ها بايد 

اين اعتبار منصفانه توزيع شود.
وی همچنين درجريان بازديد از گردنه پشته در شهرستان سميرم، وضعيت 
راه ها را نسبت به اعتبارات و بودجه ای که تخصيص يافته مطلوب عنوان کرد و 

گفت: بايد اين جاده ها ارتقا پيدا کرده و بهسازی شوند.

مدير امور مشترکين و متقاضيان ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان گفت: مردم س��امانه تلفنی ۱۱۸ را نخستين کانال 
 اطالع رس��انی برای خود م��ی دانند. »س��يدجمال الدين

 سلطان زاده« افزود: اگر به هر دليلی اتفاقی در سطح شهر يا 
در مسايل اجتماعی بيافتد، مردم ۱۱۸ را به عنوان نخستين 
کانال برای اطالع رسانی می شناسند و با آن تماس می گيرند.

وی ادامه داد: مردم حتی برای آگاهی از تعطيلی مدارس به 
۱۱۸ زنگ می زنند در حالی که اطالع رسانی درباره آن جزو 
وظايف مخابرات نيست با اين حال اپراتورها پاسخگوی مردم 
هس��تند.وی با بيان اين که تماس مردم در فصول مختلف 
سال نيز متفاوت است تصريح کرد: زمانی که با اتفاق خاصی 
مانند بارش برف در شهر مواجه می شويم ترافيک غير قابل 
پيش بينی در س��امانه ۱۱۸ به وجود می آيد.وی با اشاره به 
اين که حدود 2۵۰ نفر در مرکز ۱۱۸ مخابرات استان اصفهان 
مشغول هستند، گفت: روزانه بين ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار تماس 
تلفنی با اين مرکز گرفته می ش��ود.مدير امور مشترکين و 
متقاضيان شرکت مخابرات استان اصفهان افزود: زنان اپراتور 
در نوبت های کاری صبح و بعدازظهر و مردان در نوبت شب 
پاسخگوی مردم هستند.وی با بيان اين که مخابرات اصفهان 
بر روی سامانه ۱۱۸ ترافيک سنجی انجام داده است ،تصريح 

کرد: اين کار منجر به کاهش زمان انتظار شده است.

     قيم��ت بليت قطاره��ای اصفهان بدون تغيير اعالم ش��د 
که مطابق با س��خنان مدير راه آهن استان اصفهان به دنبال 
تقاضای بخش خصوصی فقط قيمت بليت قطار اصفهان به 
سمت مشهد شناور می ش��ود.به دنبال تقاضاي مكرر بخش 
خصوصي و مشروط به افزايش کيفيت خدمات و همچنين 
پرداخت ۵۰ درصد از بهاي بليت در صورت بروز تاخير حرکت 
قطارها از سوي مالكان، ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران با ش��ناور ش��دن قيمت بليت قطار در برخي محورها 
موافقت کرد. براين اساس در برخي محورها متقاضياني که 
با برنامه ريزي قبلي نسبت به تهيه بليت اقدام کنند، هزينه 
کمتري را پرداخت خواهند کرد و با نزديک تر شدن به زمان 
پيک و همچنين نزديكي به زمان حرک��ت قطار اين هزينه 
تغيير خواهد يافت. دراين خصوص مديرکل راه آهن استان 
اصفهان در گفت و گو با ايمنا، اظهار داشت: تمام شرکت های 
مس��افربری خواهان افزاي��ش قيمت بليت قط��ار بودند اما 
مس��ووالن امر زير بار افزايش قيمت نرفتند. حسن ماسوری 
ادامه داد: در گذش��ته ميزان تاخير ساعات قطارها ۴ ساعت 
بوده اما مقرر شد که در دی ماه به 2 ساعت يا کمتر تقليل يابد 
در غير اين صورت ۵۰ درصد از وجه بليت مس��افران به آنان 

پرداخت خواهد شد.

معاون وزير نفت در امور بين الملل گفت: ايران احتماال از پول 
نفت خود پس از آزادسازی برای خريد ماشين آالت و قطعات 

يدکی هواپيما و صنعت خودروسازی استفاده خواهد کرد.
علی ماج��دی ،معاون وزير نف��ت ايران در ام��ور بين الملل 
در آس��تانه اجرايی ش��دن توافق ژنو، در گفت و گ��و با وال 
استريت ژورنال گفت: ايران احتماال پول نفت خود را که در 
حال حاضر در بانک های خارجی انباش��ته شده است برای 
خريد ماش��ين آالت و قطعات يدکی برای هواپيما و صنعت 
خودروس��ازی اس��تفاده خواهد کرد.ماج��دی اضافه کرد: 
آزادسازی دالرهای نفتی ايران، پنجره جديدی از همكاری 
ميان اتحاديه اروپا و امريكا می گشايد.اين مقام ايرانی توضيح 
داد: ممكن است ايران خريد س��هام هايی در پااليشگاه های 
 آس��يايی به منظور انعقاد قراردادهای درازمدت نفتی را نيز

 در نظر بگيرد.ماجدی تصريح کرد: با تحريم ها اين کار مشكل 
اس��ت. ما تالش می کنيم تا برای زمانی که تحريم های نفت 
ايران برداشته می شود، آماده شويم.قرار است که تحريم های 
ايران بر اس��اس تواف��ق موق��ت در 2۴ ماه نوامب��ر )3 آذر( 
کاهش يابد. اين کاهش تحريم ها شامل صنايع هواپيمايی، 
خودروس��ازی و پتروش��يمی می ش��ود؛ همچنين چندين 

ميليارد دالر از درآمدهای نفتی ايران نيز آزاد خواهد شد.

 با اجراي تعميرات اساس��ي بر روي 2 دس��تگاه دامپترانک
 3۵ تن��ي و بازگش��ت اي��ن دو تجهيز ب��ه م��دار توليد به 
 دس��ت توانمند کارکن��ان تعميرگاه مكاني��زم هاي خاص،

 عالوه بر بي نياز شدن به خريد يا اجاره مكانيزم هاي مشابه، 
به ميزان 2۰ ميليارد ريال ني��ز صرفه جويي اقتصادي براي 
فوالدمبارک��ه اصفهان حاصل ش��د.عليرضا کاظمي رييس 
مكانيزم هاي خاص با اع��الم اين خبر افزود: در س��الي که 
مزين است به حماسه  سياسي و حماسه اقتصادي، بازسازي 
کامل دو دستگاه دامپترانک 3۵ تني )فان( که وظيفه حمل 
ضايعات فلزي و غير فلزي صنعتي را به عهده دارند به همت 
متخصصان و تعميرکاران اين واحد با موفقيت انجام ش��د و 
صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي براي ش��رکت به همراه 
داشته است.وي با بيان اين که اجاره مكانيزم هاي جايگزين 
نيز براي فوالد مبارکه بار مالي زيادي به همراه داشت، افزود: 
خوش��بختانه طي يكي دوره 3 ماهه و با انجام کنترل پروژه 
دقيق و مديريت صحيح ب��ر منابع با هزين��ه 3۵۰ ميليون 
تومان، بازسازي اين دو دستگاه با موفقيت صورت پذيرفت و 
برگ زرين ديگري به افتخارات شرکت فوالد مبارکه افزوده 
شد تا از اين پس خود باوري و اطمينان به عملكرد نيروهاي 
 داخلي و انجام بومي س��ازي قطعات مورد نياز در ش��رکت 

به طور جدي تري خودنمايي کند.

نرخ سفر درآمدپل  ارتباطی صنعت مادر

 118 ، نخستین کانال
 اطالع رسانی 

شناور شدن بلیت 
قطارهای اصفهان به مشهد

بازگشت
پوِل بلوکه شده

بهره برداري از دستگاه 
دامپترانک 35 تني 

4
کاهش 195 هزار ریالی قیمت سکه در اصفهان

سكه تمام بهار آزادی طرح قديم  ديروزدر بازار طالی اصفهان با ۱۹۵ هزار ريال کاهش نسبت به روز شنبه گذشته  
به قيمت هشت ميليون و ۵2۵ هزار ريال معامله شد. در اين بازار سكه تمام بهار آزادی طرح جديد با ۱۷۵ هزار ريال 

کاهش هشت ميليون و ۵2۵ هزار ريال فروخته شد.
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س��ال آينده قيمت بنزين به احتمال زياد به بيش از ۱۰۰۰ تومان 
افزايش می ياب��د و در اين بين، ح��ذف کارمزد و س��هميه بنزين 
برخی از خودروها و موتورس��يكلت ها از مهمترين تغييرات جديد 
بنزينی خواهد بود، ضمن آن که ب��ه زودی با اطالعيه دولت تاريخ 
 مصرف بنزين ۴۰۰ تومانی هم به پايان می رس��د.بنزين به عنوان 
پرطرف دارترين فرآورده نفتی ايران سال آينده سه تغيير بزرگ را 
تجربه خواهد کرد که پيش بينی می شود از پايان تعطيالت نوروزی 
اين تغييرات جديد در س��از و کار عرضه اين محصول استراتژيک 
نفتی اعمال شود.از اين رو هم اکنون وزارت نفت عزم خود را برای 
حذف کارمزد فروش بنزين و عرضه اين ف��رآورده ميان تقطيری 
 پااليش��گاه های نفت به صورت حق العملی جزم کرده اس��ت که

 در اين صورت، هزينه خريد بنزين بس��ته به حجم باک خودروها 
۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزايش می يابد.به عبارت ديگر، در صورتی که 
يک خودرو 3۰ ليتر بنزين ۴۰۰ تومانی در جايگاهی خريداری کند 
بايد معادل ۱2۰ تومان به عنوان حق العمل به جايگاه دار پرداخت 
کند که به تبع با افزايش حجم ب��اک و يا خريد بنزين آزاد اين نرخ 
تا س��قف ۵۰۰ تومان هم قابل افزايش اس��ت.مصطفی کشكولی 
 مديرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی اخيرا با بيان 
اين که امسال به جای کارمزد در جايگاه ها فروش بنزين به صورت 
حق العمل کاری انجام می شود، گفته است: با اجرای طرح فروش 
حق العملی بنزي��ن در جايگاه ها، جايگاه داران می توانند بخش��ی 

 از درآم��د خ��ود را از همان محل ف��روش تامي��ن کنند.اين عضو
 هيات مديره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ارسال 
طرح حذف کارم��زد و فروش حق العمل��ی فرآورده های نفتی در 
جايگاه ها به شورای اقتصاد، تصريح کرده است: پيش بينی می شود 
به زودی اين طرح در شورای اقتصاد تصويب و به مرحله اجرا برسد.

        خودروهايی که سال آينده سهمیه بنزين ندارند
 در کنار حذف کارمزد، س��ال آينده س��هميه بنزين ۴۰۰ تومانی 
)نيمه يارانه ای( برخی از خودروها و موتورس��يكلت ها هم به طور 
 کامل قطع خواهد ش��د.بر اين اس��اس پس از قطع سهميه بنزين 
 نيم��ه ياران��ه ای خودروه��ا و موتورس��يكلت های فرس��وده از

 دی ماه سال جاری، شمارش معكوس برای حذف سهميه بنزين 
موتورهای فاقد پالک ملی هم آغاز شده است.سيد مجتبي شفيعي 
با بيان اين که سهميه بنزين نيمه يارانه ای وسايل نقليه فرسوده 
از دی ماه سال جاري واريز نشده و کارت های سوخت آن ها شارژ 
نخواهد شد، گفته است: از آن جا که در کارت سوخت اين خودرو و 
موتورسيكلت ها سوخت ذخيره وجود دارد، از اين ماه به هيچ وجه 
کارت سوخت آن ها شارژ نخواهد ش��د و ذخيره بنزين اين دسته 
خودروها تا پايان اسفند ماه اعتبار دارد و پس از آن هيچ اعتباري 
نخواهد داشت.رييس ستاد مديريت حمل  و نقل و سوخت کشور 
با بيان اين که موتورس��يكلت هاي فاقد پالک ملي نيز در سراسر 
کشور شامل اين حذف سهميه سوخت خواهند بود،افزود: وزارت 

نفت در حال تكميل اطالعات اس��ت تا قطع سهميه سوخت اين 
موتورسيكلت  و خودروها از دي ماه جاري در دستور کار قرار بگيرد 

و به طور قطع اجرا خواهد شد.
        تاريخ مصرف بنزين 400 تومانی پايان می يابد

به گزارش مهر، افزايش قيمت بنزين برای سال آينده قطعی شده 
است و بهای اين فرآورده استراتژيک نفتی به احتمال زياد به بيش 
 از ۱۰۰۰ تومان به ازای ه��ر ليتر افزايش می ياب��د، ضمن آن که 
پيش بينی می شود به زودی با اطالعيه دولت، تاريخ مصرف بنزين 
۴۰۰ تومانی هم به پايان بر سد.ش��اپور محمدی،معاون اقتصادی 
وزير اقتصاد  با تاکيد بر اين که طبق قانون، نرخ حامل های انرژی 
 بايد به قيمت ۹۰ درصد ف��وب خليج فارس برس��د که چگونگی

 دست يابی و فرصت زمانی اجرای آن در حال بررسی است و بايد 
در مورد آن تصميم گيری شود، گفت: در اليحه مستقل هدفمندی 
يارانه ها سه س��ناريو برای تغيير قيمت ها تدوين شده است.بيژن 
زنگنه، وزير نفت يكی از معدود اعضای کابينه دولت است که بيش از 
آن که به اصالح و افزايش قيمت بنزين اعتقاد داشته باشد، به اصالح 
کيفيت و افزايش راندمان مصرف س��وخت در خودروهای داخلی 
تاکيد کرده و يادآور می شود: اگر قرار است قيمت بنزين واقعی شود 
بايد امكان توليد خودروهای کم مصرف در داخل و يا امكان واردات 
خودروی کم مصرف فراهم شود.بر خالف پيشنهاد وزير نفت يعنی 
»عرضه خودروی ارزان و بنزين گران« عباس کاظمی، مديرعامل 
ش��رکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی و معاون وی در 
وزارت نفت، تاکيد کرده است: به زودی قيمت فرآورده های نفتی 

متناسب با کيفيت آن ها تعيين خواهد شد.
        پیشنهاد جديد وزارت نفت: بنزين را تک نرخی کنید

همزمان با بررسی س��ناريوهای پيشنهادی افزايش قيمت بنزين، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی يک سناريوی جديد برای 
تعيين قيمت اين فرآورده نفتی ارايه کرده است؛ عرضه تک نرخی 

بنزين از سال ۹3 .
ناصر سجادی ، معاون مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ايران در جمع برخی از مديران نفتی ب��ا بيان اين که تحقق 
حذف دو نرخی س��وخت نيازمند مجاب کردن مسووالن مرتبط 

است، از پيگيری برای تک نرخی کردن سوخت خبر داد.
احمد واحدي��ان ابوترابی، رييس اداره پيش��گيری عرضه خارج از 
شبكه و مقابله با قاچاق سوخت ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی نيزهم با بيان اين که اختالف قيمت يارانه ای سوخت با قيمت 
آزاد آن از داليل مهم قاچاق و عرضه  خارج از شبكه سوخت است، 
تاکيد می کند: وجود نرخ های متفاوت  برای فعاليت های مختلف، 

موجب انحراف فرآورده از يک بخش به بخش ديگر می شود.

3 تغییر بزرگ بنزينی سال ۹3 کدامند؟

تاريخ مصرف بنزين 400 تومانی پايان می يابد

 دولت به مباحث مديريت آب خودروهایی که سال آینده سهمیه بنزین  ندارند
توجه کند

نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت بايد بيش از گذشته به بحث های کارشناسی در حوزه 
مديريت آب توجه کند و نبايد بدون کارشناسی در اين زمينه 
س��خنی مطرح شود.حس��ينعلی حاجی دليگانی پيرامون 
صحبت های اخير رييس جمهور در نخس��تين سفر استانی 
خود به خوزستان درباره موضع آب اظهارداشت: نياز اصفهان 
به آب يک امر بديهی و طبيعی اس��ت و م��ا در نقطه ای قرار 
گرفتيم که ميزان بارندگی در آن پايين بوده، نياز اس��ت که 
با توجه به جمعيتی که به طور روز افزون در منطقه زندگی 
می کنند، نيازهای آبی آنان تامين ش��ود و نياز مردم منطقه 
به آب به 3 بخش، نياز به آب شرب، بخش کشاورزی و بخش 
صنعت تقسيم می شود.وی با اشاره به طرح بهشت آباد افزود: 
حدود ۱2 س��ال بر روی طرح بهش��ت آباد مطالعه ش��ده تا 
بتواند آب هايی را که سرچشمه کارون است را به استان های 
حوزه کارون برس��اند.نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شورای اس��المی تصريح کرد: واقعيت امر اين است که آب 
 شيرين رودخانه کارون که با اروند يكی می شود، به آب شور

 خليج فارس می ريزد، اگر طرح بهشت آباد بتواند هم آب مورد 
نياز خوزس��تان را و هم آب مورد نياز فالت مرکزی را تامين 
کند، اجرای آب بحث منطقی است و مطالعات کارشناسی 
هم اين مطلب را تاييد می کند.وی با اشاره به نحوه مديريت 
اشتباه دولت درباره آب گفت: ما در زمان رياست جمهوری 
احمدی نژاد درباره نحوه مديريت يكپارچه آب گله مند بوديم 
که جمله ای را در سفر استانی خود به چهارمحال و بختياری 
به مردم اين استان گفته بود، که ش��ما هرچه آب نياز داريد 

برداشت کنيد و مازاد آن را به استان اصفهان بدهيد.
وی اظهار داش��ت: رييس جمهور بايد دقت نظر بيشتری را 
درباره اين گونه مباحث داشته باشد و همه به کار کارشناسی 
صادقانه تمكين کنند.نماينده مردم شاهين شهر در مجلس 
شورای اسالمی با توجه به اين که بيشتر صنايع و مشاغل در 
استان اصفهان به تامين آب وابسته هس��تند، تصريح کرد: 
اگر همه م��ا به نظرات کارشناس��ی تمكين کني��م، به طور 
قطع به نتيجه می رسيم و هم مشكل استان و هم مشكالت 

چهارمحال و بختياری، يزد و کرمان نيز حل می شود.
وی بيان کرد: اما اگر به اين نظرات توجه ای نداشته باشيم، 
استان اصفهان هم می تواند بگويد که يک سوم جمعيت آن از 
مهاجرين خوزستان و چهارمحال و بختياری هستند و تامين 
نياز آب شرب و دربخش صنايع و کشاورزی و در مورد اشتغال 

آنان به چه نتيجه ای می رسد.

ديدگاه؟



یادداشت یادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1225 |سه شنبه 1 بهمن 1392 | 19ربیع االول   1435

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

 
نوبتی سه ماهه سوم نطنز

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

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

ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذيل 
زمين  قطعه  ششدانگ  ماشااهلل  فرزند  رحيمی  علی  اشرف  خانم   –  572

بمساحت 151/09 متر مربع 
573/2 - خانم اشرف علی رحيمی فرزند ماشااهلل ششدانگ قطعه زمين 

بمساحت 122/95 متر مربع 
موقوفه حسن وشاقيان به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه   – 913

شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين بمساحت 36/70 متر مربع 
ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطير ، فروعات ذيل 

به سه  آقاي حسين احمدی مزرعه خطيری فرزند حسن نسبت   –  450
به  نسبت  حسن  فرزند  خطيری  مزرعه  احمدی  معصومه  خانم  و  سهم 
چهار سهم مشاع از هفت سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  قطعه زمين 

مزروعی بمساحت 870/60 مترمربع 
608 – خانم زهرا خالقی فرزند منصور خان ششدانگ يکباب اطاق فوقانی 

بمساحت 24/75 متر مربع 
يکباب طويله  فرزند منصور خان ششدانگ  613/1 - خانم زهرا خالقی 

تحتانی بمساحت 20/80 متر مربع
زمين  قطعه  ششدانگ  خان  منصور  فرزند  خالقی  زهرا  خانم   -  617

مزروعی و مشجر بمساحت 445/90 متر مربع
ازشماره 53 – اصلي افوشته  ، فرعي ذيل 

787 – خانم معصومه قنائی فرزند كرم يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه بمساحت 302/39 متر مربع 

ازشماره 71 – اصلي سرشک  ، فرعي ذيل
1704 – موقوفه مسجد جامع سرشک به نمايندگی اداره اوقاف و امور 
خيريه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 525/60 

متر مربع 
ازشماره 73 – اصلي مزرعه برگ آباد  ، فرعي ذيل 

تقی ششدانگ قطعه زمين  فرزند سيد  آقای سيد محمد ميرمحمد   –  35
مزرعی و  مشجر و يکباب دامداری بمساحت 11340/59 متر مربع 

ازشماره 76 – اصلي ريسه  ، فرعي ذيل 
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  ريسه  رجب  موقوفه   –  673
باغ  معروف  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ  نطنز  شهرستان 

عباس بمساحت 368/03 متر مربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 

معروف  خانه  يکباب  ششدانگ  دخيل  فرزند  شاخه  حسين  آقاي   –326
خانه باقر بمساحت 69/33 مترمربع

1562 – آقای عباس خفری فرزند سيف اله نسبت به چهار دانگ و خانم 

كبری خفری فرزند نعمت اله نسبت به دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه 
بمساحت 145/71 متر مربع  مفروز و مجزی شده از 593 فرعی  

از شماره 128 – اصلي يوز جريب ؛ فروعی ذيل 
آقای غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين   – 67

مزروعی بمساحت 119/05 متر مربع 
از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذيل 

زمين  قطعه  محمد ششدانگ  فرزند  جزني  رشيدي  عليرضا  آقاي   –  29
مزروعي بمساحت 347/60 متر مربع 

فاطمه رشيدي  خانم  و  محمد  فرزند  اقدس رشيدي جزني  خانم   -  143
جزني فرزند محمد بالمناصفه چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ 

محصور مشجر بمساحت 744 متر مربع 
زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشيدي  اقدس  خانم   –  361

مزروعي بمساحت 408/60 متر مربع 
آقای عليرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين   – 399

مزروعي بمساحت 734/10 متر مربع 
406 - آقاي غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي بمساحت 873/48 متر مربع 
زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  جزني  رشيدي  اقدس  خانم   –  459

مزروعي بمساحت 441/80 متر مربع
762 - آقای عليرضا رشيدي جزني فرزند محمد ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 99/70 متر مربع 
787 - آقاي غالمرضا رشيدي جزني فرزند محمد و خانم فاطمه رشيدي 
جزني فرزند محمد و خانم اقدس رشيدي جزني فرزند محمد هر كدام يک 
دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه بمساحت 245/46 

متر مربع
يکباب  اكبر ششدانگ  احمدی جزنی فرزند علی  اله  آقای رحمت   –  845

خانه بمساحت 260/41 متر مربع  
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چيمه ؛ فرعی ذيل 
519 – آقای سيد رضا جاللی چيمه فرزند سيد اصغر ششدانگ دو باب 

بوم كند مشتمل بر محوطه اطرافش بمساحت 228/70 متر مربع 
از شماره 101 – اصلي ده زيره ؛ فروعات ذيل 

خانه  يکباب  ششدانگ  محمد  فرزند  افوشته  ترابی  علی  آقای   –  217
بمساحت 424/50 متر مربع

218 – آقای محمد صياد فرزند حبيب اله  ششدانگ يکباب خانه بمساحت 
269/12 متر مربع

بمساحت  خانه  يکباب  فرزند سيد عباس ششدانگ  فرخ سادات جالل   –
281/80 متر مربع

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

از جمله 8454  آرا فرزند حسين مجاری 25 سهم  فاطمه فردوس  خانم 
سهم ششدانگ قنات مرقوم 

آقای مرتضی فردوس آرا فرزند حسين مجاری 20 سهم از جمله 8454 
سهم ششدانگ قنات مرقوم

آقای علی فردوس آرا فرزند حسين مجاری 25 سهم از جمله 8454 سهم 
ششدانگ قنات مرقوم

ازشماره 149- اصلی طره فرعی ذيل
خانه  يکباب  محمد ششدانگ  فرزند  نطنزی  عباسی  داود  آقاي   –  3122

معروف پشت كنده  بمساحت 200 متر مربع 
ازشماره 150- اصلی برز فرعی ذيل

1008 – خانم طاهره برزی فرزند حسين نسبت به سه دانگ و محمد رضا 
بابايی يزدلی فرزند عليمحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبا ب 

خانه بمساحت 143/48 متر مربع   
سوم ( از بخش يازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره يک– اصلي طار ، فرعي ذيل
يکباب  فرزند سيد رضا ششدانگ  نطنزی  خانم طاهره يوسف   –  2869

خانه بمساحت 572/70 متر مربع 
ازشماره 141 - اصلي باغستان پايين طرق ، فرعی ذيل 

نيم و  حسين يحيايی طرقی فرزند محمد نسبت به يک سهم و   –  1362
صغری طحان جالل فرزند هاجی نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم 

مشاع از ششدانگ يکدرب باغ در هنجوه بمساحت 1977/78 متر مربع 
ازشماره 152- اصلي نيه ، فروعات ذيل 

328 – آقای عباسعلی زمانی نيه فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه بمساحت 411/85 متر مربع 

خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  مزده  موقوفه حسينيه   –  371
شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 605/80 متر 

مربع
خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  نمايندگی  به  مزده  حسينيه  موقوفه   -  471
شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 271/40 متر 

مربع
537 - موقوفه حمام نيه به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان 

نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 177/75 متر مربع
538 - موقوفه امام زاده چهار بزرگوار مزده به نمايندگی اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی  بمساحت 

309/30 متر مربع
ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 

زمين  قطعه  ششدانگ  علی  مراد  فرزند  شاملو  دلکش  خانم   –  1340
محصور و مزروعی بمساحت 1168/80 متر مربع  

1678 – آقای قدرت موسی حسينی سلطان آبادی فرزند حسين ششدانگ 
يکباب خانه و باغچه بمساحت 702/80 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 
زمين  قطعه  ششدانگ  هاجی  فرزند  چيان  گيوه  محترم  خانم    –  1011

مشجر معروف استخر پايين بمساحت 460 مترمربع 
باغ  خانم نصرت موذنی طرقی فرزند حاجی ششدانگ يکدرب   –  1948

محصور و مشجر بمساحت 977/43 متر مربع 
آقايان حسن بيطرفان فرزند حبيب و محمد نقيب كيش فرزند    – 3107
حبيب اله بالمناصفه ششدانگ قطعه زمين محصور  بمساحت 6994/23 

مترمربع 
4051 – آقای سيد نوراله مسعوديان فرزند سيد نعمت اله ششدانگ يک 

قطعه باغچه و زمين جنب آن بمساحت 1468/44 متر مربع 
4287 -  موقوفه حمام طرق به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 

ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 339/35 متر مربع 
خانه  يکباب  ششدانگ  حسن  فرزند  ابوفاضلی  مصطفی  آقای   –  4811

بمساحت 190/45 متر مربع 
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذيل  

خانه  يکباب  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  جاللی  زاده  فرج  بتول  خانم   –2
بمساحت 176/85 متر مربع 

زمين  قطعه  ششدانگ  عباس  فرزند  طرقی  رحيم  شهره  خانم   –  1233
محصور معروف خرمنگاه بمساحت 232/50 متر مربع  

ازشماره 215 – اصلي الدريجه ، فروعات ذيل 
150 – خانم فهيمه جالليان فرزند حبيب اله و آقای فرهاد حيدری طرقی 
متر   1935/75 بمساحت  خانه  يکباب  ششدانگ  بالمناصفه  رضا  فرزند 

مربع مفروز و مجزی شده از شماره 35 فرعی 
زمين  قطعه  ششدانگ  اله  فتح  فرزند  فر  طالب  مصطفی  آقای   –  151
محصور بمساحت 999/50 متر مربع مفروز و مجری شده ازشماره 9 

فرعی 
ازشماره 277 – اصلي نسران ، فروعات ذيل 

167 – آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی بمساحت 320 مترمربع 

210 - آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی بمساحت 1408/24 مترمربع 

259 - آقاي عباسعلی عليجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ يکدرب 
باغ بمساحت 1728/72 مترمربع 

503 - آقاي عباسعلی ظفره ای نسرانی فرزند نجاتعلی ششدانگ يکباب 
خانه بمساحت 301/58 مترمربع 

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

 مي گردد.م الف255
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1 /1392/12

 كفيل ثبت اسناد و امالک نطنزمجتبي شادمان

نوبتی سه ماهه سوم زواره 
آگهي نوبتي سه ماهه سوم سال 1392 ثبت اسناد وامالک زواره بخش 

17 ثبت اصفهان
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59  اصالحي آئين 
نامه مربوطه ، امالكي كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضاي ثبت آنها 
در اداره ثبت اسناد و امالک  زواره پذيرفته شده و همچنين امالكي كه 
طبق آراء هيئت محترم نظارت ثبت ، آگهي آنها بايد تجديد گردد به شرح 

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

جهت انتشار آگهي در رديف منظور گرديده است :
دهستان گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:
917- خانم هما حالج زواره فرزند غضنفر يکدانگ مفروز از  ششدانگ 
باشد(   می  فرعی   3279 پالک  از  مفروز  دانگ  سه  كه   ( مرقوم  پالک 
از يکبابخانه  بمساحت 17/80 متر مربع  كه بصورت ششدانگ قسمتی 

درآمده است.
5676- آقای محمدرضا حسيبی فرزند حسين وخانم زهرا دوره گر زواره 

فرزند رضا ششدانگ يکبابخانه بمساحت 216/45 متر مربع بالمناصفه.
دهستان سفلی

قريه شهراب 28 اصلی و فرعی ذيل:
فرزندان  شهرابی  احمدی  ومحمود  شهرابی  احمدی  احمد  آقايان   -339
محمد ششدانگ قطعه زمين محصور بمساحت 319 متر مربع بالمناصفه.
بواسطه  لکن  و  منتشر  مقرر  وقت  در  آنها  نوبتي  آگهي  كه  امالكي  ب( 
اشتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيأت محترم 
نظارت  هيأت  تفويضي  اختيارات  به  مستند  اداري  دستور  يا  نظارت 

موضوع بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول 
مهرماه 65 منجر به تجديد آگهي شده است : 

    دهستان گرمسير                                                                                
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:

بنمايندگی  اردستان  شهرستان  خيريه  وامور  واوقاف  حج  اداره   -462
آقای سيدمهدی وطنخواه فرزند مصطفی ششدانگ يکباب دكان كه قباًل 

تحت پالک ثبتی 362 فرعی آگهی شده است.
آقايان علی عبابافی زواره فرزند مرتضی و رحمت ربی فرزند   -1132
ششدانگ  تمامت  فتوحی  سکينه  وخانم  جلوه   ابوالحسن  وسيد  حسين 

حبه   15 و  مشاع  حبه   36 نسبتهای  به  ترتيب  به  مزروعی  ملک  يکقطعه 
ورحمت  عبابافی  علی  خريداری  مشاع  حبه  و3  مشاع  حبه   18 و  مشاع 
ربی مع الواسطه از سيدعلی اكبرخان فتوحی و ميرزا عبدالجواد فتوحی 
و ميرزا مصطفی فتوحی كه قباًل بنام سيدعلی اكبرخان وميرزا ابوالحسن 
آگهی  پدر  ونام  نام خانوادگی  فاقد  عبدالجواد وميرزا مصطفی  ميرزا  و 

شده است .
1133- آقايان سيدعلی اكبرخان فتوحی وسيد ابوالحسن جلوه و ميرزا 
مصطفی فتوحی و رحمت ربی فرزند حسين وخانم سکينه فتوحی تمامت 
نسبتهای 18حبه مشاع و  به  ترتيب  به  ملک مزروعی  يکقطعه  ششدانگ 
18 حبه مشاع و 18 حبه مشاع و 15 حبه مشاع و 3 حبه مشاع خريداری 
رحمت ربی مع الواسطه از ميرزا عبدالجواد فتوحی كه قباًل بنام سيدعلی 
اكبرخان وميرزا ابوالحسن و ميرزا عبدالجواد وميرزا مصطفی فاقد نام 

خانوادگی ونام پدر آگهی شده است .
1677- آقای حسن ناجی زواره فرزند علی مدد ششدانگ يکقطعه ملک 

مزروعی كه قباًل تحت پالک ثبتی 1577  فرعی آگهی شده است.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 86 آئين نامه قانون 
ثبت چنانچه كسي نسبت به امالک مندرج در اين آگهي واخواهي داشته 
باشد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در رديف 

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

خواهد شد .م الف 422

تاريخ انتشار نوبت اول :      01 /  11 /1392                                                                                                                                         
تاريخ انتشار نوبت دوم :     01/  12 / 1392                                                                                                                                            

  ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد وامالک زواره          

نوبتی سه ماهه سوم جوشقان 
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392-اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان 

قالی بخش دوازده كاشان.
بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59-اصالحی و آئين نامه 
مربوط به امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته 

شده به شرح ذيل آگهی می گردد:
شماره های فرعی از پالک بيست ويک اصلی كامو

757 فرعی – آقای حشمت اله شفيعيان فرزند رمضانعلی تمامی بيست  ويک 
قفيز مشاع از پنجاه قفيز ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع دردشت سوره 

خوت كامو بمساحت 2838/70متر مربع
2040فرعی آقای غالمرضا عارضی فرزند عباس وخانم شهپر اربابيان فرزند 
حسين بالمناصفه ششدانگ يکبابخانه واقع در كوی مصلی كامو به مساحت 

218/70 مترمربع
شماره های فرعی از پالک بيست و دو اصلی چوقان

197 و 198 فرعی آقای محمد رضا فرجی فرزند قدمعلی ششدانگ يکبابخانه 
واقع در چوقان به مساحت 231/80 مترمربع 

199 فرعی آقای مهدی جمالی مقدم فرزند حسنعلی تمامی سه  سهم از چهار 
سهم يکدانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه واقع در چوقان به مساحت 555 

مترمربع 
شماره های فرعی از پالک بيست و شش اصلی مزرعه همواريه كامو

148 فرعی خانم زهرا غال م پور فرزند قدمعلی ششدانگ قطعه زمين محصور 
واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 331/24 مترمربع 

152 فرعی آقای احمد حسن زاده فرزند علی اكبر ششدانگ يکبابخانه واقع در 
مزرعه همواريه كامو به مساحت 422/34 مترمربع

و  گاراژ  يکباب  آقا ششدانگ  عباس  فرزند  الدين  زين  ليال  خانم  فرعی   224
قطعه زمين محصور متصل به آن واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 

65/85مترمربع 
237 فرعی خانم ليال زين الدين فرزند عباس آقا ششدانگ قطعه زمين ساده 

واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 503/75 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 67 – اصلی مزرعه ارقش كامو

35 فرعی آقايان نوربخش وغال مرضا رحمانی فرزندان ميرزا آقا با لمناصفه 
مساحت  به  كامو  ارقش  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعات  ششدانگ 

1958/16 مترمربع
37 فرعی آقايان نوربخش و غالمرضا رحمانی فرزندان ميرزا آقا با لمناصفه 
مساحت  به  كامو  ارقش  مزرعه  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعات  ششدانگ 

1005/43 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 68 – اصلی مزرعه علی آباد كامو

نيمه  35 فرعی آقای كاظم رحمانی فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين 
محصور واقع در مزرعه علی آباد كامو به مساحت 1011/34 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 152 – اصلی روستای وركان

2133 فرعی آقای حسن ميرزائی فرزند محمد علی ششدانگ مزرعه معروف 
ميرزائی واقع در روستای  وركان به مساحت  3487 مترمربع

اين  در  مندرج  امالک  به  نسبت  كسی  چنانچه  ثبت  قانون   16 ماده  طبق  لذا 
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 
اقامه دعوی نمايد و گواهی  ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه صالحه 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی كه قبل از 
انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه  مشعربر 
طرف  گواهی  يا  اعتراض  نمايد  تسليم  مذكور  مدت  ظرف  را  دعوی  جريان 
برابر  و  باشد  می  گرددبالاثر  مرقوم واصل  مدت  انقضاء  از  كه پس  دعوی 
قسمت اخير ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا 
طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در 
صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی 

مطابق ماده20 قانون ثبت پذيرفته خواهدشد .م الف 12216
تارخ انتشار نوبت اول: 92/11/1 تاريخ انتشار نوبت دوم : 92/12/1 

كفيل ثبت اسناد جوشقان مظفر زرگری

نوبتی سه ماهه سوم میمه 
888 شماره 103/92/2426/24 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1392 اداره 

ثبت اسناد و امالک ميمه 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آيين نامه 

مربوط امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392 تقاضای ثبت آن ها پذيرفته 
شده و همچنين شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيات نظارت 

ثبت آگهی آن ها بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را به شرح ذيل 
آگهی می نمايد : 

شماره های فرعی از شماره يک اصلی واقعات در ميمه 
5539 آقايان بهزاد طاهری و بهروز طاهری و بهنام طاهری و خانم مژگان 
زمين  قطعه  ششدانگ  مشاعا  بالسويه  محمد  علی  فرزندان  همگی  طاهری 

مزروعی دشت خندق به مساحت 463/90 متر مربع 

5813 آقايان بهروز طاهری فرزند علی محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ يک 
درب باغ موستان در دشت بلقادی به مساحت 1464 متر مربع 

از ششدانگ  دانگ مشاع  فرزند علی محمد سه  7445 خانم مژگان طاهری  
قطعه زمين مزروعی دشت شاه غياث به مساحت 591/12 متر مربع  

شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

يک  محل  ششدانگ  حسين   ميرزا  فرزند  يونسی  رمضانعلی  آقای   10352
باب بوم كن مخروبه در صحاری رباط آغا كمال مشهور به كنده موسی به 

مساحت 200 متر مربع  
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ونداده 

اصغر  علی  فرزندان  صنيعی  معصومه  خانم  و  صنيعی   داود  آقای   1194
بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی گلزار به مساحت 592/65 

متر مربع   
2355 آقای رضا منصوری فرزند قدرت اله  ششدانگ يک باب خانه در كوی 

قرچغه  به مساحت 493/10 متر مربع   

2403 آقای محمد خوب كردار فرزند حسن ششدانگ  قطعه زمين محصور در 
دشت جوی درازيان به مساحت 471/40 متر مربع   

4040 آقای غالمرضا ميرزائيان فرزند حسن ششدانگ يک باب خانه در دشت 
قرچغه  به مساحت 241/50 متر مربع   

شماره فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان 
4872 آقای حسن عرب زاده فرزند محمد و خانم عصمت جباری فرزند قدرت 
اله بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در كوی باغ كهنه به مساحت 

191/76 متر مربع   
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در حسن رباط 

خانم سميه  و  و رسول  و صالح  و حسن  و حسين  علی رضا  آقايان   680
شهرت همگی جباری فرزندان اسداله بالسويه مشاعا  ششدانگ يک باب خانه 

در ده حسن رباط به مساحت 2472/40 متر مربع 
فرزند  رحمانی  صغری  خانم  و  نوراله  فرزند  مجيدی  اله  شمس  آقای   779

مرتضی  بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در در ده حسن رباط  به 
مساحت 521/74 متر مربع   

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قريه لوشاب 

477 آقای محمد تقی فالح فرزند علی و خانم صغرا گرامی موخر فرزند محمد 
علی   بالمناصفه مشاعا ششدانگ يک باب خانه در ده لوشاب   به مساحت 

653/13 متر مربع   

544 آقای حسن شبانی فرزند علی ششدانگ يک باب خانه در در ده لوشاب   
به مساحت 1647/25 متر مربع   

شماره 88 اصلی قنات الی بيد كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آن به شرح 
آگهی های قبلی می باشد : 

آقای حسين كريمی فرزند عباس مجاری المياه نيم حبه از جمله يک شعير از 
96 شعير ششدانگ قنات مزبور 

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بيد عليا 
346 آقای ابراهيم كريمی فرزند اكبر ششدانگ يکباب خانه در كوی باغ طاهر 

به مساحت 621/83 متر مربع 
369 آقای ابراهيم زارعی فرزند علی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه 
زارعی فرزند اكبر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه در كوی 

امام علی  به مساحت 989/80 متر مربع   
385 آقای علی اصغر جمالی فرزند حاجی ششدانگ قطعه زمين محصور در 
كوی ماهور مسيح مفروزی از شماره 257 فرعی به مساحت 1498 متر مربع   

شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بيد 
اله  فضل  فرزند  توكلی  هاجر  خانم  و  محمد  فرزند  توكلی  رضا  آقای   225

مساحت  به  بلند  قلعه  كوی  در  خانه  باب  يک  ششدانگ  مشاعا   بالمناصفه 
489/70 متر مربع   شماره فرعی از شماره 151 اصلی واقع در مزرعه سرچشمه 
ونداده 12 آقا ی محمد خوب كردار فرزند حسن و آقای علی خوب كردار فرزند 
حسن بالمناصفه مشاعا نسبت به 12 سهم مشاع از 40 سهم و بانوان فاطمه خوب 
فرزندان  كردار  زهرا خوب  و  كردار  نرگس خوب  و  كردار  مريم خوب  و  كردار 
حسن بالسويه مشاعا نسبت به 12 سهم مشاع از جمله 40 سهم ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی در مزرعه سرچشمه ونداده به مساحت 9997/24 متر مربع لذا به 
موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسی نسبت به امالک مندرج در 
اين آگهی اعتراض ) واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن هايی كه تقاضای ثبت 
پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهی ظرف مدت 90روز دادخواست 
واخواهی ) اعتراض ( خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد دريافت دارد ضمنا 
تقديم  به  مبادرت  ماه  يک  مدت  ظرف  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  بايستی  معترض 
دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم 
اقامه شده باشد طرف دعوا  اين آگهی دعوايی  انتشار  از  نمايد در صورتی كه قبل 
بايستی گواهی دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد 
اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و صورت مجلس 
ارتفاقی مطابق  تحديد قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حقوق 
ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت و به 
فاصله 30 روزاز تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می شود . م الف 12218تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1 تاريخ انتشار 

نوبت دوم : 1392/12/1 
حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 
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رییس فدراس��یون ورزش ه��ای زورخان��ه ای و پهلوانی کش��ور گفت: 
گسترش ورزش پهلوانی به عنوان میراث معنوی بشریت باید در کشور 
و استان اصفهان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.فرهاد طلو ع کیان 
 در مراس��م دومین س��الگرد افتتاح موسس��ه فرهنگ، قرآن و ورزش

 علی ابن ابیطالب)ع( اصفهان که در محل این موسسه برگزار شد، توجه 
به ورزش پهلوانی و زورخانه ای را مهم دانست و اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری بارها بر مساله توجه به این هدیه معنوی ایران به جهان، تاکید 
کرده اند و باید این مساله را مورد توجه  قرار داد که ورزش پهلوانی یک 
فرهنگ و تاریخ به ش��مار می رود.وی افزود: این ورزش به عنوان میراث 
معنوی بشریت، با نام ایران در یونسکو ثبت شده و ما باید بیش از گذشته 
به آن توجه داشته باشیم و به عنوان یک هدیه معنوی، این ورزش را مورد 

توجه قرار دهیم.
رییس فدراس��یون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی کش��ور با اشاره به 
ضرورت توجه به گس��ترش این ورزش بیان داش��ت: اگرچ��ه اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام شده اما باید برای گسترش بیشتر آن اقدامات 
بیشتری صورت داد و کاری کنیم که اصفهان در پایتختی ورزش پهلوانی 
بیشتر بدرخشد. وی افزود: تدوین مرام نامه پهلوانی و جوانمردی کشور 
از اقداماتی بود که در یک س��ال گذشته انجام شده و ما تالش می کنیم 
که برای اجرایی شدن هرچه بهتر این مرام نامه اقدام کرده و کاری کنیم 
که جوانمردی در ورزش کشور بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد.

طلوع کیان خاطرنشان کرد: این مرام نامه همه اهالی جامعه ورزش را در 
بر می گیرد و ما در آن به مدیران ورزشی، مربیان، ورزشکاران و رسانه ها 

توجه کرده و تالش می کنیم که آن را اجرایی کنیم.

رییس هی��ات ورزش پهلوانی و زورخانه ای اصفهان نیز در این مراس��م 
گفت: توجه به استفاده از تکنولوژی های روز و سخت افزارهای مناسب، 
از اهداف مورد نظر ما در ساخت موسسه علی ابن ابیطالب)ع( اصفهان به 
شمار می رفت.سید رضا اخروی با بیان این که توجه به استفاده از مربیان 
و اساتید ورزشی مجرب، از دیگر برنامه های ما به شمار می رفت، تصریح 
کرد: در این راستا نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و ما تالش کردیم که 

به عنوان یک الگوی فرهنگی و ورزشی کار کنیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن موسس��ه در بع��د قهرمان��ی در 
رش��ته های کارات��ه، ووش��و، ژیمیناس��تیک و ورزش باس��تانی 
اقدام��ات ج��دی انج��ام داده و در 2 س��ال گذش��ته 4 ه��زار نف��ر به 
 عضوی��ت آن درآمده ان��د و 1930 کارت ورزش��ی ص��ادر ش��ده 

است.

نباید فقط به ثبت جهانی این ورزش بسنده کنیم
فرهاد طلوع کیان گفت: با توجه به این که شورای فرهنگی عمومی کشور 
ترویج فرهنگ پهلوانی  را از طریق توسعه ورزش زورخانه ای مصوب و ابالغ 
کرده و فعالیت های خوبی هم شده است، ولی  اصال کافی نبوده و در شان 

این ورزش تاریخی و معنوی نیست.
رییس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای، اظهارداشت: پیشنهادم 
به استاندار اصفهان این است که به استانداران دیگر نیز توصیه کند که 
به خیرانشان بگویند از موسسه علی ابن ابیطالب دیدن کنند تا الگویی 
بگیرند که هم معماری ایرانی اسالمی را رعایت کنند و هم مکانی شیک و 

مدرن در اختیار جوانان و پیشکسوتان قرار دهند.

 رییس و جمعی از اعضای هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار 
استان اصفهان از خانه اسکواش اصفهان که با مشارکت و همراهی 
باشگاه فوالد ماهان و مجمع خیران ورزش یار بازسازی شده است 
بازدید کردند. این بازدید با حضور محمد سالمتیان رییس هیات 
مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان، حسن طغیانی 
مدیرعامل، غالمحسین رحمانی و علی محمد سالمتیان اعضای 
هیات مدیره این مجمع، مهندس محمودیه معاون فنی- مهندسی 
اداره کل ورزش و جوانان، کشاورز نماینده باشگاه فوالد ماهان و 
سید هدا محمدی، رییس هیات اسکواش استان اصفهان برگزار 
شد و بخش های مختلف و روند بازس��ازی خانه اسکواش توسط 

محمدی معرفی و شرح داده شد.

سلامتیان: خیران به دنبال جبران کم و کاستی ها 
در ورزش هستند

 حاج محمد س��المتیان ،رییس هی��ات مدیره مجم��ع خیران 
ورزش یار اس��تان اصفهان در این بازدید اظهار داش��ت: حمایت 
باشگاه فوالد ماهان به عنوان خیر پروژه در بازسازی سالن اسکواش 
اصفهان قابل تقدیر است .وی افزود: ورزش اصفهان سال ها عناوین 
پرافتخاری را برای کشور به ارمغان آورده و نیازمند حمایت بیشتر 
 اس��ت، این کم توجهی در ورزش کش��ور نیز قابل مشاهده است 
به ش��کلی که دو س��ال از زمان تبدیل س��ازمان تربیت بدنی به 
وزارت ب��زرگ ورزش و جوانان می گذرد اما ت��ا کنون نه چندان 
مورد حمایت ق��رار گرفته و نه قوانین مس��جل برای پیش��برد 

برنامه های آن تصویب شده است.سالمتیان تصریح کرد: خیران 
به دنبال جبران کم و کاستی ها در ورزش هس��تند و امیدواریم 
خداوند متعال نیز این توفیق را به جمع حاضر و خیران ارجمند 
مسئلت بدارد.رییس هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار استان 
اصفهان گفت: ایران امروز در رشته های مختلفی حرف اول را در 
جهان می زند و امیدواریم در رش��ته نوپای اس��کواش نیز به این 
 مرحله از رشد و پیشرفت برس��یم که بتوانیم سکوهای جهانی را 

کسب کنیم.

محمدی: بازسازی خانه اسلکواش خواسته به حق 
اهالی این رشته بود

رییس هیات اس��کواش اس��تان اصفهان طی ای��ن بازدید اظهار 
داشت: هیات اسکواش استان اصفهان از ابتدای دهه 80 فعالیت 
خود را آغاز کرد که طی این سال ها س��الن اختصاصی اسکواش 
اصفهان دچار آسیب دیدگی های جدی ش��ده و مورد بازسازی 
نیز قرار نگرفته ب��ود.وی افزود: در 10 س��ال اس��تفاده مداوم از 
 این سالن کف پوش ها از حالت اس��تاندارد خارج شده و موجب

 آسیب دیدگی های جدی ورزشکاران شده بود. 
محمدی با بی��ان این که بازس��ازی و ترمیم س��الن اختصاصی 
 اسکواش اصفهان خواسته به حق ورزشکاران و اهالی این رشته بود
  تصری��ح ک��رد: خوش��بختانه ب��ه لط��ف خی��ران ورزش یار و

 باشگاه فوالد ماهان حمایت ویژه ای از این رشته صورت گرفت و 
پس از سال ها سالن اختصاصی اسکواش اصفهان بازسازی  شد.  

خوشبختانه به 
لطف خیران ورزش 
 یار و
 باشگاه فوالد 
 ماهان حمایت 
ویژه ای از این 
رشته صورت گرفت 
و پس از سال ها 
سالن اختصاصی 
اسکواش اصفهان 
بازسازی  شد

مقام معظم رهبری 
بارها بر مساله توجه 
به این هدیه معنوی 
ایران به جهان، 
تاکید کرده اند و باید 
این مساله را مورد 
 توجه  قرار داد که
  ورزش پهلوانی
 یک فرهنگ و تاریخ 
 به شمار
 می رود

بازدید اعضای هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار از خانه اسکواشگسترش ورزش پهلوانی به عنوان میراث معنوی

خیران کاستی های  ورزش را جبران کنندجایگاه واالی اصفهان در ورزش پهلوانی

ذوب آهن مقابل استقال برای 
پیروزی می رود

مهاجم تیم ذوب آهن اصفهان گفت: تیم ما در دیدار با اس��تقالل 
تهران در جام حذفی، ب��رای پیروزی به میدان م��ی رود و تالش 

می کنیم که در این بازی به پیروزی برسیم.
 مرتضی تبریزی با اش��اره به بازی تیم اش مقابل فوالد خوزستان 
اظهار داش��ت: بازی با فوالد خوزس��تان، بازی خ��وب و درگیری 
بود، تعادل خوبی هم داش��ت و نتیج��ه مس��اوی، عادالنه ترین 
 نتیجه ب��ود در صورت��ی که حت��ی موقعیت های دوتی��م، تعادل 
داش��ت.وی اف��زود:  نبای��د فرام��وش کنی��م ک��ه تی��م ف��والد 
خوزس��تان، یکی از تیم های خ��وب و با تکنیک  لیگ اس��ت. ما 
 تم��ام تالش��مان را کردی��م و خ��وب مقاب��ل فوالد خوزس��تان

 ایستادیم.
مهاجم تیم ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: فکر نمی کردیم با فوالد 
خوزستان بدون گل  تساوی کنیم، زیرا هفته قبل نفت تهران را در 
خانه خود مغلوب کرده بودیم و برای ذوب آهن برد کار سختی نبود، 
اما فوالد خوزس��تان خوب بازی کرد و اجازه گلزنی به ما نداد.وی 
 درباره این که چرا موقعیت های پیش آمده منجر به گل نشد، گفت: 
 دروازه ب��ان تیم ف��والد خوزس��تان عال��ی کار ک��رد و کمی هم

 بد شانسی باعث از دست رفتن موقعیت های ذوب آهن شد.
تبریزی خاطرنش��ان کرد: تیم ذوب آهن تمام تالشش را در ادامه 
لیگ انجام می دهد و در ص��دد گرفتن امتیازات بازی های پیش رو 
بوده تا بتواند هوادارانش را خوشحال و راضی کند.وی درباره بازی 
فردای تیم اش مقابل استقالل تهران بیان کرد: استقالل تیم خوبی 
به ش��مار می رود اما ما تالش می کنیم که مقابل اس��تقالل نیز به 

پیروزی برسیم.

 سایه یوزپلنگ
 به جام جهانی می رود

مدیر روابط عموم��ی انجمن یوز پلنگ ایران��ی با بیان این که 
فیفا اس��تفاده از لوگوی یوز در پیراهن تیم مل��ی را نپذیرفته 
 است، گفت: فیفا اما اجازه داده تا پیراهن تیم ملی کشورمان به 

گونه ای طراحی شود که تداعی کننده یوز ایرانی باشد.
مرتضی پ��ور میرزایی افزود: قرار بود یک ش��نبه گذش��ته  از 
پیراهن تیم ملی رونمایی ش��ود اما از آن جای��ی که در طرح 
پیش��نهادی برای این پیراهن از لوگویی مش��خص از کله یوز 
استفاده شده بود این طرح خالف قوانین فیفا تشخیص داده 
شد و آن را رد کردند اما فرصتی دوباره به ما دادند تا پیراهنی 
برای تیم ملی طراحی کنیم که تداعی کننده یوزپلنگ ایرانی 
باش��د اما نباید به طور واضح و مشخص از لوگوی این گونه در 

پیراهن استفاده شود.

 افتتاح سالن ورزشی
 امیرکبیر کاشان 

سالن ورزشی س��ه هزار نفری امیرکبیر کاش��ان سال آینده 
بهره برداری می شود.به نقل از ایرنا مصطفی مدبر،مدیرعامل 
شرکت توسعه و اماکن ورزشی کشور در حاشیه بازدید از طرح 
نیمه تمام سالن ورزشی امیرکبیر با بیان این مطلب گفت:سالن 
 ورزش��ی س��ه هزار نفری امیرکبیر کاش��ان تا پایان سال 93

 به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد:هم اکنون برخی طرح های نیمه تمام ورزش��ی 
در کشور به علت کمبود اعتبار متوقف شده است.ساخت این 
سالن ورزشی با 60 درصد پیشرفت فیزیکی به علت نبود اعتبار 

هم اینک نیمه کاره رها شده است.

 دیدار اعضای هیات شنا
 با خانواده مرحوم علی دژستان

اعضای هیات شنا،شیرجه و واترپلوی استان اصفهان به دیدار 
خانواده مرحوم علی دژس��تان،قهرمان شنا و واترپلوی کشور 

رفتند.
حمید ش��ب انگیز سرپرست هیات شنا،ش��یرجه و واترپلوی 
استان اصفهان به همراه تنی چند از پیشکسوتان در عرصه شنا 
و واترپلو به دیدار خانواده مرحوم علی دژستان، قهرمان شنا و 

واترپلوی کشور رفتند.
طی این دیدار از  فعالیت های ورزش��ی این ورزشکار با اخالق 
قدردانی و تجلیل شد.علی دژس��تان متولد 1354،می باشد 
وی درس��ال های فعالیت ورزش��ی خود افتخارات اس��تانی 
و کش��وری فراوانی ب��رای ورزش ش��نا آفرید.علی دژس��تان 
 در 21 مهرم��اه 1382 ب��ر اث��ر س��انحه تص��ادف دار فانی را 

وداع گفت.

 جایگاه دومی اصفهان
در لیگ شمشیربازی

دومین هفته مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور پس 
از سه هفته از برگزاری دیدارهای هفته نخست، با حضور کامل 

تیم های شرکت کننده در تهران برگزار شد.
در چارچ��وب ای��ن هفت��ه از مس��ابقات و در رقاب��ت ه��ای 
اس��لحه س��ابر تیم دانش��گاه آزاد ب��ا 15 امتیاز صدرنش��ین 
ش��د. طراوت گی��الن با امتی��از مش��ابه دانش��گاه آزاد و تیم 
 هی��ات اصفهان ب��ا 13 امتی��ار در رده های دوم و س��وم قرار 

گرفتند.
تیم دانش��گاه در رقابت های اس��لحه فلوره نیز صدرنش��ین 
ش��د. این تی��م در ج��دول رده بندی ای��ن اس��لحه صاحب 
 12 امتیاز ش��د ضم��ن این ک��ه دو تی��م هیات اصفه��ان با 
10 امتیاز و هیات ساری با 8 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بندی مجموع س��ه اسلحه نیز تیم دانش��گاه آزاد با 45 
امتیاز صدرنشین شد و تیم های هیات اصفهان و هیات ساری 
هم به ترتیب با 34 و 30 امتیاز در رده های دوم و س��وم قرار 

گرفتند.

اخبارکوتاه
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فیلم های »نوعی تجربه« جش��نواره  فیلم فجر سرانجام به عنوان 
آخرین لیس��ت فیلم های این دوره از جش��نواره  پیش رو معرفی 

شدند.
در ادامه مروری بر فیلم های این بخش داریم.

      »دربست آزادی«
در خالصه داستان فیلم مهرشاد کارخانی آمده است: دو جوان یک 
روز تصمیم می گیرند برای گرفتن طلب شان در شهر راهی شوند...

در این فیلم هنرمندانی هم چون امید علومی، حس��ام شجاعی، 
سحر قریش��ی، الدن پروین، مانی حیدری، سروش صحت، رضا 

ناجی و شهره قمر حضور دارند.
      »بازگشت«

علی قوی تن که فیلم برداری فیلم خود را از خردادماه امسال آغاز 
کرده بود،  »بازگشت« را در مناطقی مانند: دامغان و طبس ساخته 
است. »بازگشت« داستان مردی است که برای رسیدن به حقایقی 
به دل طبیعت سفر می کند و در این سفر دختری نیز با او همراه 
می شود. این فیلم نامه ادامه سینمای مستقل علی قوی تن است 

و مضمون دینی دارد.
      »دختر مادر دختر«

این فیلم اپیزود دوم از س��ه گانه ای اس��ت که از دو س��ال پیش 
ساخت آن شروع ش��د. اپیزود اول »دختر،پدر،دختر« نام داشت 
که در فضای کوهستانی و سراس��ر برفی زاگرس سپری می شد و 
»دختر،مادر،دختر« دومین اپی��زود در فضای بکر گندم زارهای 
پاییزی است که هرگز کسی برای فیلم برداری به آن مناطق نرفته 
و سال آینده اپیزود س��وم  با نام »دختر، دختر« در حال و هوای 

بهاری ساخته خواهد شد.
      »گهواره ای برای مادر« 

آخرین س��اخته پناه برخدا رضایی سال گذش��ته در بخش های 
مختلف جشنواره فیلم فجر و همچنین جش��نواره نتیک مسکو 
حایز رتبه و کسب جوایز متعددی شد.در جدیدترین فیلم رضایی   
بازیگران��ی همچون خدیج��ه رحیمی،  صدیقه نظ��ری و... نقش 

آفرینی کرده اند.
      »دو ساعت بعد مهرآباد«

علیرضا فرید »دو ساعت بعد، مهرآباد« را در تهران، قشم و مسیر 
ریلی ته��ران - بندرعباس جل��وی دوربین برده اس��ت.این فیلم 
داستان عاشقانه ای ا ست بی عاش��ق و حاال معشوق که همسرش 
را در سقوط هواپیما از دست داده، از پس انزوایی خودخواسته با 
پرسشی عمیق روبه روست که برای یافتن پاسخ می بایست سفری 
طوالنی و پرمعنا را در پیش گیرد. نشانه ها حکایتی دوگانه برایش 

فراهم می سازد که ...

در این فیلم اندیش��ه فوالدوند، حدیثه تهرانی، محسن حسینی، 
رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حس��ن زاده، انسیه کمالیان، 
آیس��ان کاظمی به ایفای نق��ش می پردازند. این فیل��م به تهیه 
کنندگی محمد احمدی با حمایت س��ازمان منطقه آزاد قش��م 

تولید شده است.
      »بیداری برای سه روز«

در فیلم مسعود امینی تیرانی مهمترین س��ختی کار برای پرویز 
پرستویی و س��هیال گلستانی بود که س��ه روز بی خوابی را تحمل 

کردند.
به گفته کارگ��ردان »بیداری برای س��ه روز« در ای��ن فیلم یک 
موقعیت کلی وجود داش��ت که با بازیگران در مورد این موقعیت 
تمرین ش��ده بود؛ ابتدا فیلم نامه به شیوه  مرس��ومی که دیالوگی 
وجود داشته باشد، نبود و هر آن چه شکل گرفت بداهه ای بود که 

جلوی دوربین توسط بازیگران اتفاق می افتاد.
      »روایت ناپدید شدن مریم«

این فیلم ابتدا »ساروخ« نام داشت که اثری در ژانر وحشت است 
و سعی دارد نگاهی متفاوت به مقوله ماورای طبیعه داشته باشد.

داستان این فیلم در مورد مرتضی حسینی ،مستند ساز است که در 
سال 1387 در پی حادثه ای در جاده ای دور افتاده به کما می رود و 
همسرش مریم شریفی ناپدید می شود. او به همراه دوستش مجید 
شکری و یاسر جعفری در حال س��اخت فیلمی مستند پیرامون 

نیروهای ماورایی بودند. کما رفتن مرتضی سر آغازی است برای ...
»در روایت ناپدید شدن مریم«، بازیگرانی همچون رضا بهبودی 
، مجید شکری، یاس��ر جعفری، صدف بهش��تی، افسانه ناصری، 
ملیسا ذاکری ودکتر افش��ین یداللهی در نقش روانپزشک نقش 

آفرینی می کنند.
      »سایه روشن«

جدیدترین س��اخته فرزاد موتمن، داس��تان مرد میانسالی به نام 
رامین است که دچار فراموشی شده و خانمی به او کمک می کند 

که حافظه اش را به دست آورد.
این فیلم یک تریلر عاش��قانه  اس��ت که روایتی غیر خطی دارد و 
محمدرضا فروتن، شقایق فراهانی، الهه استیری و سونیا اسپهروم 

در آن به ایفای نقش می پردازند.
      »سرزمین رها«

نام قبلی این فیلم »بر بال های خیال« بود که بهزاد حقیقی، رها 
بدرطالعی، مهدی مخبری، سیما محمدزاده، مسعود بدرطالعی و 

… در آن به ایفای نقش می پردازند.
در فیلم فرهاد مهرانفر، رها اسم ش��خصیت فیلم است که دنیای 

ذهنی خود را روایت می کند.
      »سیاوشان«

به گفت��ه محمد علی س��جادی، کارگ��ردان این اثر، سیاوش��ان 
یک فیلم تجربی اس��ت که در یک ش��رایط تجربی ساخته شد، 

یعنی ارزان و جمع و جور و به شکل دانش��جویی. سجادی گفته 
است: س��یاوش یک اس��طوره ملی اس��ت و من خواس��تم آن را 
پس از نقاشی هایم به یک فضای س��ینمایی وارد کنم. همچنین 
»سیاوشان« فیلمی به شدت شخصی است که من در ادامه تالشم 
در حوزه اسطوره کهن ایرانی به آن رس��یدم. در خالصه داستان 
»سیاوشان« آمده است: فرود جوانی است که در گریز از دست پدر 
و عمویش، به دفتر اس��تاد دختر عمویش مونس پناه می برد . در 
آن جا، دیدن آثار تصویری و مکتوب استاد بهانه ای می شود برای 
جست وجو در اسطوره  سیاوش و خودش ، تا به فهم اکنونش برسد.

      »شب، بیرون«
در فیلم کاوه سجادی حسینی، سهیال گلس��تانی، هوتن شکیبا، 
حسام محمودفرید، باران کوثری، هومن سیدی، نگار عابدی، فرید 

سجادی حسینی، علی مالقلی پورو ...حضور دارند.
همچنین پرویز پرس��تویی به عنوان مش��اور هنری در این فیلم 
همکاری کرده است. »ش��ب، بیرون« که داستان آن به طور کلی 
در شب اتفاق می افتد، درباره چند جوان است که طی اتفاقی و در 

سفری شهری با انسان های مختلفی روبه رو می شوند و... .
      »ماهی و گربه«

فیلم »ماهی و گربه« در یک س��کانس- پالن 130 دقیقه ای پس 
 از یک ماه تمرین در مکان فیلم برداری در یک شبانه روز ساخته

 شد. برخی بازیگران این فیلم سینمایی که در جشنواره ونیز موفق 
به کسب جایزه شد، عبارتند از بابک کریمی، سعید ابراهیمی فر، 

محمد برهمنی، سیاوش چراغی پور، فراز و ...  .
»ماهی و گربه« ماجرای گروهی از دانشجویان و جوانان را تعریف 
می کند که در جریان سفر به شمال کش��ور و حضور در یک اردو 
درگیر ماجراهایی می ش��وند. فیلم برداری این فیلم که برای یک 
پالن سکانس کامل طراحی شده به مدیریت محمود کالری انجام 

گرفته است.
      »جینگو)روایت معلق(«

این فیلم به کارگردانی تورج اصالنی فیلم بردار تجربی سینمای 
ایران است که پیش از این برای فیلم برداری فیلم های »بغض« و 
»فصل کرگدن« موفق به دریافت جایزه جهانی بهترین فیلم بردار 
دنیا شده است، اما درباره س��اخت فیلمی به کارگردانی خودش 

اطالعات چندانی در رسانه ها منتشر نشده است.
هیات انتخ��اب بر اس��اس آثار دیده ش��ده ب��ه دبیرجش��نواره 
پیشنهادکرده است که امسال با توجه به حضور برخی آثار متفاوت 
که ارزش هایی تجربی در خود داشتند بخشی تحت عنوان »نوعی 
تجربه«به بخش های جشنواره اضافه شود و تا جای ممکن از اثر 

برجسته در این بخش نیز تقدیر شود.

رونمایی از بخشی نو در جشنواره فجر

مروری بر فیلم های  تازه وارِد»نوعی تجربه « 

برگزاری مسابقات بین المللی جانبازان و معلولین در اردیبهشت
اولین نشست هماهنگی ستاد برگزاری رقابت های بین المللی شهرهای خواهر خوانده اصفهان با حضور 
جمعی از مسوولین فدراسیون،ش��هرداری و هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان در 

محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار گردید.
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مديريت ح��ج و زيارت اس��تان اصفهان با اس��تعانت از درگاه خداون��د متعال به 
استحضار شهروندان ارجمند استان مي رساند: متقاضیان واجد شرايط اعزام )طبق 
جدول الف اين اطالعیه( می توانند برای ثبت ن��ام در گروه های مرحله دوم  اعزام 

)گروههای 1393/01/08 تا 1393/04/06( در دفاتر خدمات زيارتی که فهرست 
آنان بهمراه شرايط و ضوابط ثبت نام و تشرف در اين مرحله عالوه بر اين اطالعیه 
در پايگاه اينترنتي: http://isfahan.haj.ir   قابل دسترس می باشد، با توجه و 

رعايت دقیق به کلیه نکات قید شده برنامه ريزي و اقدام  فرمايند.
تذكرمهم: اعزام متقاضیان منوط به صدور به موقع رواديد )ويزا( توسط سفارت 
عربستان س��عودی در ايران مي باش��د و درصورت بروز هرگونه موارد پیش بیني 

نشده، تأخیر و يا عدم تأيید و انجام پرواز در زمان و مقصد مقرر مسئولیتي متوجه 
مديريت حج و زيارت استان  نمي باشد.

الف( مشمولين تشرف در مرحله دوم عمره سال 92-93 :

 اطالعيه مديريت حج و زيارت استان اصفهان در خصوص اعالم گروه های مرحله دوم 
عمره سال 92-93

دورنگارتلفننشاني كاملشهرستانكد شناسائيمدير عاملنام شركترديف
22881112292819خيابان هشت بهشت شرقي خيابان الهور جنب خيابان مبارزان شرقي اصفهان53100زارعان ، محمد رضاابرار1

33823203382090خ رباط اول چهاراه شهيد دكتر باهنر نبش خ آيت ا... صادقي روبروي موسسه اعتباري مهراصفهان53103سليماني طادي ، احمد رضاابراهيم خليل2

22723003-2723001خ هشت بهشت غربي انتهاي خيابان ملك  شمالياصفهان53082آزاد ، محسناحرار3
67392346- 7392245رهنان خيابان شريف غربي ، نرسيده به كوچه ورزشگاه شهداي رهناناصفهان53105مميز ، محمد مهدي آرمان سير سپاهان4

26460612665609خيابان هشت بهشت غربي نبش چهارراه ملك ساختمان اسپادانااصفهان53042فاتحي دهاقاني ، خداكرماسپادانا5

26609002660300خيابان بزرگمهر خيابان هشت بهشت شرقی انتهای هشت بهشت جنب قرض الحسنه شهيد خطيبیاصفهان53122صادقي ، عليرضاآستانه6
22851722285172خيابان نشاط روبروي اداره پست داخل پاساژ ايرواني اصفهان53028نور بهشت ، حميداسري7

56671990-6671990 خيابان مير حدفاصل چهارراه نظر و پل هوائي مقابل مسجد كازرونياصفهان53090روانفر ، سعيدآسمان  هفتم8

56571205656520خيابان پروين پل سرهنگ خيابان عطار نيشابوری تقاطع اول سمت چپ جنب قرض الحسنه شهيد چمراناصفهان53109رباني ، محمد علي آسمان فتح9

66190926625957بلوار آئينه خانه  جنب مسجد النبي شماره 175اصفهان53026مشكاتي ، اكبراصفهان گشت10
45239959-5229933خيابان جي نبش اتوبان شهيد آقابابائي جنب تاالر شهرونداصفهان53063هاشمي ، سيد موسيآفاق نقش جهان 11

624010003116262453خيابان وحيد اول حسين آباد روبروي مدرسه راهنمائي شاهد عطيه جنب تعميرگاه سايپااصفهان 53131حاج كريمي محمد تقيافق گشت 12

0312585436403125854364بلوار طالقاني مقابل مسجد جامع جنب شهرداريدولت آباد53110حسينی ، سيد حسينانس با واليت13

33751153387556خيابان شهيد باهنر اول كوچه بوستان 14 جنب  مسجد ابوالفضل ) ع ( اصفهان53080اشجع ، مهديايثار گشت14

0331273304403312732993خيابان امام پائين تر از سينما اللهنجف آباد53006هادي نجف آبادي ، مهديبالد نور نجف آباد15

0331264790403312647905خيابان شيخ بهائی جنوبی بعد از سه راه خيابان دلگشانجف آباد53087كمالي نجف آبادي ، حسينعليبلداالمين16

62562956256205خ حكيم نظامي خ محتشم كاشاني جنب هنرستاناصفهان53047رسائي ، احمد پارسيان نقش جهان17

62442596244731نظر شرقي مقابل تاالر انديشه شماره 210اصفهان53029مغرور زفره ، احمدپامچال18

22051522205153چهاراه تختي اول خيابان مسجد سيد بعد از هتل آزادي جنب بانك صادراتاصفهان53054نادري ، احمدپرستوي بقيع19

جدول الف: اولويت های اصلی برای ثبت نام در گروه های عمره سال 1435ه.ق)93-1392ه.ش(

اولويت
توضيحات )مهم(وضعيت اولويت هامكان مراجعهزمان مراجعه

تااز

1300
از 9صبح روز پنج شنبه

سوم بهمن ماه
اولويت های تا 250 و كارت های تبديلی به دليل تعدد در فراخوان، در عمره آتی در اولويت های ذخيره قرار خواهند گرفتفراخوان مكرر حداقل از عمره سه سال گذشته تاكنونفقط دفاتر زيارتی مجاز در سطح استان 

 2- دارندگان قبوض وديعه گذاری بانك ملی مربوط به سنوات قبل از 1386/1/5 تنها به شرط تبديل نمودن به كارت های جديد امكان ثبت نام خواهند داشت

1- جدول زمان بندی دعوت از اولويت های اصلی و ذخيره برای ثبت نام و تكميل ظرفيت خالی گروه های پروازی   8 فروردين تا 6تيرماه 1393

ليست دفاتر تحت پوشش حج و زيارت استان اصفهان

جدول ب: اولويت های ذخيره فقط برای تکميل ظرفيت خالی در گروه های عمره سال 1435ه.ق)93-1392 ه.ش(

اولويت 
توضيحات ) مهم(وضعيت اولويت هامكان مراجعهزمان مراجعهذخيره

از 9 صبح روز هشتم تا 320
بهمن ماه

 فقط دفاتر
  زيارتی مجاز 

در سطح استان 

نوبت اصلی تشرف اين اولويت ها از عمره سال های بعد می باشد 
ليكن امكان اطالع از  ظرفيت خالی گروه ها و ثبت نام درصورت 

تمايل وجود دارد

دعوت از اين اولويت ها فقط به منظور مراجعه به 
دفاتر زيارتی و اطالع از  ظرفيت خالی در گروه ها و 

ثبت نام در  صورت تمايل می باشد

از 9 صبح روز دوازدهم تا340
بهمن ماه

از 9 صبح روز شانزدهم تا 360
بهمن ماه

درصورت عدم تکمیل برخی از ظرفیت ها، اولويت های 361 به بعد نیز به همین 
روش متعاقباً برای مراجع��ه و اطالع  از ظرفیت های خال��ی گروه ها و ثبت نام 

دعوت می گردد.
ب( نحوه پذيرش و ثبت نام :

الف- ذخيره )رزرو( اوليه: در ابتدا متقاضي واجدالشرايط با مراجعه به يکي 
از دفاترزيارتی مجاز در سطح استان و با ارائه مدارک الزم نسبت به انتخاب و 
ذخیره )رزرواسیون ( در يکي از گروه هاي اعزامي اقدام نموده و درپايان برگه 
انجام رزرو جای اولیه را که حاوي مشخصات گروه پروازي مربوطه به همراه نام 

و نشاني کارگزار عامل )مقصد( و کد پیگیري دريافت نمايد.
توجه 1: هر يک از کارگزاران پس از انجام ثبت نام اولی��ه )رزروجا( براي زائر 

)انفرادي يا گروهي ( مي بايست برگه انجام رزرو را به زائران تحويل نمايد .
توجه 2:هريک از زائران مي بايست با مطالعه دقیق مفاد و مندرجات اين برگه 
در زمان و مهلت مقرر ب��ه کارگزار مقصد براي قطعي نم��ودن ثبت نام خود و 

دريافت برگه واريز هزينه سفر اقدام نمايند .
ب- ثبت ن�ام قطعي: بع��د از انجام رزرو ج��ای اولیه الزم اس��ت هر يک از 
متقاضیان در مدت زم��ان تعیین ش��ده )در برگه ذخیره جا( ب��ا ارائه اصل و 
رونوشت مدارک مورد نیاز و اشاره شده جهت انجام ثبت نام قطعي به کارگزار 
عامل)مقصد( مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه مابه التفاوت سفر و واريز 
آن در مدت مقرر اقدام نمايد؛ بديهي است در صورت عدم مراجعه متقاضي در 
مهلت يادشده، ثبت نام اولیه وي به صورت خودکار از سامانه ثبت نام حذف و 

زائر مي بايست جهت ثبت نام مراحل قبلي را مجدداً طي نمايد.
م�دارک مورد ني�از ثب�ت ن�ام در كارگ�زار مقدماتي)مب�دأ( جهت 

رزرواسيون:
اصل کارت ثبت نامی.

اصل کارت يا شماره ملی.

مدارک مورد ني�از ثبت نام در كارگزار عامل)مقص�د( جهت ثبت نام 
قطعي:

1-برگه رزرواسیون اولیه ممهور به مهر کارگزار مقدماتي
2- اصل و تصويرکارت ثبت نامی

3- ارائه مدرک زوجیت )شناسنامه يا عقد نامه( برای افرادی که با همسرشان 
در گروه ثبت نام می نمايند.

4- اصل کارت يا شماره ملي و کپی  آن .
تذكر مهم : متقاضیان محترم باتوجه به مفاد جدول شماره دو )هزينه سفر، 
مقصد و تاريخ پرواز( مي توانند به هريک از کارگزاران قیدشده در جدول شماره 
يک مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه )ذخیره جا( در يکی از تاريخ های مد نظر 

خود اقدام نمايند.
توج�ه : ترتیب قرار گرفتن اطالعات در رديفهاي جدول ش��ماره 1 و 2  هیچ 

ارتباطي با يکديگر ندارند.
توجه1: متقاضیان محترم مي بايس��ت قبل از واريز هزينه تش��رف نسبت به 
صحت مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر اطمینان حاصل نموده و در 
صورت هرگونه مغايرت حتماً نسبت به اصالح آن توسط کارگزار عامل )مقصد( 

اقدام نمايند تا دچار مشکل نشوند.
توجه2: منظور از کارگزار مقدماتي)مبدأ(، دفتر يا ش��رکت زيارتي است که 
عمل ذخیره جا )رزرو( را انجام داده و کارگزار عامل )مقصد( دفتر يا شرکتي 
اس��ت که مس��ئولیت  عملیات ثبت نام قطعي، آموزش زائر و اعزام را برعهده 

خواهد داشت.
د( زمان پذيرش و ثبت نام :

 1- انش��اءا... ثب��ت ن��ام  در گروه ه��ای مرحل��ه دوم هم زمان ازس��اعت 9 صبح
 ) با رعايت نوبت  ( روز پنج ش��نبه مورخ 1392/11/3 آغ��از و تا تکمیل ظرفیت 

هريک از کاروانها ادامه خواهد داشت.

2- مبلغ هزينه سفر با توجه به تاريخ تشرف، شرايط محل اسکان و مقصد پرواز) 
جده – مدينه ( متفاوت مي باش��د. ضمناً در شرايط خاص، احتمال تغییر مقصد 

پروازی از مدينه به جده ويا بلعکس وجود دارد.
3- عدم ارائه هر يک از م��دارک الزم هنگام ثبت نام و ع��دم پرداخت وجه مابه 
التفاوت هزينه س��فر و نیز عدم ارائه فیش بانکي تأيید شده ظرف مهلت مقرر، به 
منزله انصراف از سفر تلقي شده و کارگزاران محترم مجاز به ثبت نام و جايگزينی 

از ساير واجدين تشرف می باشند.
4-  تکمیل، تنظی��م و تحويل قرارداد مربوط بین زائر و کارگزار، الزامی اس��ت و 
زائرين می بايس��ت پس از ثبت نام قطعی  در کارگزار مقصد نس��بت به دريافت ، 

مطالعه و رعايت دقیق مفاد آن اقدام فرمايند.
5- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي )بین المللي( که حداقل هفت ماه از تاريخ 

پرواز اعتبار داشته باشد خواهد بود.
6- دريافت گذرنامه، پرداخت عوارض خروج از کشور و هزينه واکسیناسیون به 

عهده متقاضي است.
7- خروج ازکشور اشخاص زير 18 سال )ذکور واناث( به عنوان همراه با گذرنامه 
والدين بالمانع می باش��د، بديهی اس��ت صدور گذرنامه و خروج کشور فرزندان 
ذکور باالی 17 سال تمام مش��روط به ارائه موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی 

ناجا خواهد بود.
8- هر متقاضی می بايست يک قطعه عکس 6*4)مشابه با عکس گذرنامه( جهت 
اخذ رواديد تحويل دفتر زيارتی نمايند؛ ضمناً عکس فرزندان زير 2 س��ال که به 

همراه والدين خود نام نويسي مي شوند نیز بايد در گذرنامه الصاق شده باشد.
9- خروج از کشور مشمولین وظیفه عمومي و پرسنل نیروهاي مسلح تابع مقررات 

مربوطه مي باشد.
10- مسئولیت ممنوع الخروج بودن )تشابه اسمي ، بدهي مالیاتي و . . . (  برعهده 

شخص متقاضی خواهد بود .

11- قبل از تاريخ اعالم شده، کارگزاران  مجاز به پذيرش متقاضیان به هیچ وجه 
تحت عناوين رزرو ، لیست انتظار و .... نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعالم 

شده مجاز خواهد بود .
12- اع��زام متقاضی��ان محت��رم از طري��ق دفات��ر و ش��رکتهاي خدم��ات  
 زيارت��ي مج��از اع��الم ش��ده در اي��ن اطالعیه)ج��دول ش��ماره..( خواه��د

 بود. 
ازاين رو هرگونه ثبت نام در غیر از دفاتر و ش��رکت هاي مذکور فاقد اعتبار بوده و 
اين مديريت در قبال اين گونه متقاضیان هیچ گونه مسئولیتي نداشته و با افراد و 
 ش��رکت هاي غیرمجاز که اقدام به ثبت نام نمايند برخورد قانوني صورت خواهد

 گرفت .
13-  حضور شخص متقاضي هنگام ثبت نام قطعی ضروري است.

14- گروه بندي هتلهاي محل اس��تقرار زائرين در مکه مکرمه و مدينه منوره با 
استاندارد هاي رايج بین المللي منطبق نبوده وبراساس امکانات موجود در کشور ع

ربستان تنظیم شده است.
15-مدت س��فر بس��ته به زمان اع��زام از مقصد و متناس��ب با گ��روه انتخابی و 
زمان بندی رفت وبرگشت  از ايستگاه مربوطه ممکن است دوازده ساعت کاهش 

يا افزايش داشته باشد.
16- متقاضیان گرامی می توانند فقط برای خود و همراهان درجه اول ) همس��ر 
، فرزندان ، پدر ، م��ادر، خواهر و برادر( خود ثبت نام کنند وهريگ از منس��وبین 
ديگر بايد ش��خصاً جهت ثبت نام حضور يافته و با رعايت نوبت و شرايط الزم  نام 

نويسی  نمايند.
17- به زائران توصیه می گردد باتوجه به شهرستان محل سکونت خود در گروه 
های اعزامی از همان شهرس��تان ثبت نام نمايند تا درخصوص اعزام و شرکت در 

جلسات آموزشی دچار مشکل نگردند.

» روابط عمومي حج وزيارت استان اصفهان  «
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77122867721192خيابان آتشگاه بعداز پمپ بنزين ، ايستگاه خيام جنب دفتر خانه 25اصفهان53121نصر اصفهاني ، محمد عليطيبات72
55555505554241خيابان پروين پل سرهنگ خيابان عطار نيشابوری نبش كوی خادمی اصفهان53127عالم سيد جالل الدينالعالم73
66411189-6639995خيابان آپادانا دوم مقابل مسجد كاظميه اصفهان53051قراخاني بني ، مصطفيعالي قاپو74

22875602257577خيابان كمال مقابل شهرداري منطقه 3  ساختمان جواد االئمهاصفهان53134اشجع ،  محمد جوادعتيق گشت اصفهان 75

902676736-2681080خ بزرگمهر خ هشت بهشت شرقي ) خ شاهزيد قديم ( 50 متر بعدازچهارراه حمزه اصفهانياصفهان53092ابراهيم پور ، ناصرعرفان76
0312582977703125810304بلوار طالقاني جنب مسجد جامع روبروي پارك سيد محمددولت آباد53112كمالي دولت آبادي ، رمضانعليعروج دل77

22980802294188چهارراه عسكريه خيابان صغير سمت راست نرسيده به كميته امداد جنب تاكسي تلفني پرستواصفهان53004مومن زاده خولنجاني ، محمد عليعقيق اصفهان گشت78

36747773516303بلوار طالقانی بعد از پمپ بنزينخميني شهر53084مدني ، حيدرعليفدك79
37613383761330  خيابان امام خمينی )ره( ، كوی ياس ، روبروی بانك ملیدرچه53139اسحاقی ،محمد حسين آسايش سير زنده رود80

77681007766118بلوار كشاورز روبروی خيابان باغ فردوساصفهان53111خداشناس دستجردي ، محمد رضافر گشت81
36355053636568ميدان 22 بهمن ابتداي بلوار توحيد جنب مسافربري تي بي تيخميني شهر53010ارندي ، نصر اله فياض گشت82
35100773510066ميدان 22 بهمن بلوار توحيد مقابل نمايندگی ايران خودروخميني شهر53119پريشاني ، رجبعليقدسيان83
36030303603034ميدان آزادي بلوار آيت ا... جبل عاملي جنب خيريه حضرت ولي عصرخميني شهر53032صهري ، سيد محمدقمرخميني شهر84

67364786736477خيابان هزار جريب اول كوي امام جعفر صادق پاساژ پرديساصفهان53108سيف اللهي ، عبدالحسينكاوش85

44530812260633خيابان سروش مقابل مسجدالغفوراصفهان53102بقائي ، غالمرضاكعبه دل86
0321223465503212234658شهرضا ميدان حر نبش خيابان ارديبهشت شماره 323شهرضا53022دباغ ، محسنكهكشان گشت87
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22602002284380خيابان جي اول خيابان كاخاصفهان53037موسوي مدني ، علينقيكوثر صادقان88

52321195228712خيابان جي جنب هتل نگيناصفهان53096كريميان ، رضاكوه نور89
62455826241713بوستان سعدي جنب هتل چهل پنجره پالك 96و98اصفهان53068فرنيا ، محمد رضاگردشگران90

0335523722203355226168بلوار نيك بخت - جنب بانك تجارت شماره 93مباركه53033بابائي ، ابوالقاسمگلشن91

3647365بلوار آزادگان حد فاصل سه راه معلم و استاديوم مقابل ايران خودروخميني شهر53077صفري  ، محمدمحمد رسول اهلل92

0323225756203232261050خيابان دكتر طبا جنب كوچه شهيد عليرضا كيوانيان نائين53098عابدينی نژاد ، سعيدمرصاد نائين93

0331274750003312746992خيابان امام خمينی )ره( ، بعد از سينما اللهنجف آباد53141يوسفی نژاد ، حسن مسافران قبله نجف آباد94

23674142367415خيابان شيخ بهائي چهارراه ارديبهشت جنب بيمارستان مهرگاناصفهان53038نوحه سرا ، عليرضامشتاقان زيارت95
47207014720705خيابان مولوي چهاراه مولوي جنب مسجد ابوالفضل اصفهان53137شکر آرا ،  مهدیدنيا سير مطهر96
56791005678112خيابان عسگريه 50 متر  نرسيده به خيابان پروين دست چپ پالك 310اصفهان53083اشجع ، صادقمعراج97
03212245545031222445548بلوار شهيد مطهري روبروي نيروي انتظامي شهرضا53014مشهدي ، عبدالرضاملکوت98

322322722003223227220خيابان ميرزارضا كرماني ابتداي بلوار ابن سيناسميرم53069افشاري ، غالمحسينمنتظران مهدي سميرم99

22833102292674خيابان سروش چهارراه عسکريه جنب هنرستان سروش مقابل بانك صادراتاصفهان53124داودي نسب سيد جوادمهاجر100
55936675551928خيابان پروين خيابان شيخ طوسي شرقي خيابان زرين كوب جنب مجتمع ميالد نقش جهاناصفهان53142بهرمن ، مرتضي مهاجرين ملکوت صفاهان101
32684887-2655551خيابان گلزار شمالي بين چهاراه هشت بهشت و چشمهاصفهان53019منتظري ، حسنمهر سير سپيده102
23054202305421خيابان جی خيابان پروين صدمتر بعد از موسسه اعتباری قواميناصفهان53003معتمدي ، احمد رضامهرورزان چهلستون103
23000322302981خيابان جي خيابان پروين چهاراه  اول  ابتداي  خيابان هفت تيراصفهان53115عسگري قورتاني ، عليرضامولود كعبه104
74273197431414ابتداي خيابان آزادگان روبروي پارك ساحلي زاينده رودفالورجان53008رهنما فالورجاني ، احمدميثاق توحيد105
22561602297104ميدان احمد آباد اول خيابان سروش مقابل زيرگذراصفهان53025مير صفيان ، سيد مهديميقات انس106

372422469003724224690داران خيابان نواب صفوي جنب  مركز بهداشت پاساژ حاج بابافريدن53011محمدي ، محمودميقات ثامن107
323225218103232256388نائين خيابان شزيعتي جنب تعاوني فرهنگياننائين53012بني طبا ، سيد حسنميقات كوير نائين108
0372322034403723253210خيابان مسجد جامع جنب كوچه 5 گلپايگان53009قنبري ، محمد تقيميقات گلپا109
362424464603624245656بلوار شهيد مصطفي خميني جنب اتحاديه تعاون روستائي نطنزنطنز53056باغبادي ، محمدميقات نطنز110
62657776250354چهارراه حکيم نظامي اول نظر غربي پالك 38اصفهان53027محمد علی قلی پور شهركیميناي نقش جهان111

52323375232338خيابان جي نبش تقاطع شهيد رجائياصفهان53081كريمي ، حسينعليندا ميقات اصفهان112
0331274082103312740820خيابان قدس شرقي بين خيابان فارابي )اداره برق( و خيابان بهداشت سمت راستنجف آباد53094ملکي نجف آبادي ، محمد علينداي حرم113

77772827764600اول خيابان سهروردي )سيمين( نبش خيابان شهيد يارمحمدياناصفهان53123عباد ، اصغرندای شاهد114
52120725212072خيابان جي بعد از بزرگراه صياد شيرازي روبروي مجتمع شهرونداصفهان53078فاضلي ، محمودنسيم اصفهان115

 0312522581403125225814بلوار عطار ابتداي فرعي 4 سومين مغازه سمت چپشاهين شهر53135ايماندوست ، مهدينسيم ايمان 116

27366942663266خيابان هشت بهشت حدفاصل ملك و گلزار جنب مجتمع غزالاصفهان53130شريف حسين مصطفي نسيم فردوس سپنتا117
62216058 - 2232122فلکه فلسطين اول خيابان آمادگاه جنب داروخانه فارابي  شماره 2اصفهان53015توكلي ، ابراهيمنقش جهان گشت118
62677786248525سي و سه پل اول چهارباغ باال جنب بانكاصفهان53104عقيق ، سيد محمد علينگين پل119
56015655601568خيابان پروين بعداز پل سرهنگ مقابل پمپ بنزيناصفهان53120اديب حاجي باقري ، مجتبينور عترت120

2736646خيابان هشت بهشت غربي بين ملك و گلزاراصفهان53079توسلي نائيني ، قاسمنورالهدي121

52237175223751خيابان جي بعد چهاراه ايريسون قبل از بيمه تامين اجتماعي سمت  راست اصفهان53101حسيني ، سيد حسيننيکان پرواز جي 122

0334222332303342223324اصفهان زرين شهر خيابان امام شمالي روبروي مخابرات دفتر هواپيمائي هجرت خوبانزرين شهر53117ميرزائي ريزي ، سيد مرتضيهجرت خوبان123
43600994360098خيابان رباط اول بعد از پل رباط مقابل مهديه مجتمع تجاري قائماصفهان53044كالني ، اصغرهجرت قلوب سپاهان124

27369002736373خ هشت بهشت حد فاصل خ گلزار و خ ملك ساختمان پيشوااصفهان53043شركت ، عليهدي125

62629306258977خيابان ارتش خيابان مسجد اعظم حسين آباد مقابل بانك صادرات اصفهان53050حاج مومني سيچاني ، علي محمدهماي سعادت نقش جهان126
36691205 - 6691201خيابان شيخ صدوق جنوبي بازار ارمغان پالك 436اصفهان53023مسعودي ، كاوسيادمان127
0334227070703342270707خيابان دستغيب جنب آزمايشگاه پاستورزرين شهر53089يعقوبي ، نصرالهيثرب128
331274531103312745312خ 17 شهريور شرقي نرسيده به بلوار استقالل جنب پيتزا 2000نجف آباد53106يوسفي نژاد ، محمد حسينيوسف زهرا129
44330004433888خيابان رباط اول روبروي مسجد حجت اصفهان53144نمازي زاده ، رضابشري سير130

0323226614503232266145بلوار شهيد مطهري اول هشت شهريورنائين53145اقبال ، عليرضاغياث131
58154855815485خيابان معراج مقابل بانك سپه اصفهان53146محموديان مفيد ، مصطفيايمان سير سپاهان132

0372325444103723254443خيابان آيت اله طالقاني نبش كوچه 12گلپايگان53143بهرامي ، حسينديار عشاق گلپايگان133

43606604360660  خ رباط اول،بعد از مهديه،روبروی مادی شاه پسند،جنب داروخانه البرزاصفهان53148زارع جعفري زواره ، رضا  مبين گشت سپاهان134

  77695537788280  خيابان  سهروردی، نبش كوچه ابوذر 7،پ65اصفهان53147اديب زاده ، گيتاسپهر گشت 135

  34565603456548  خيابان دكتر باهنر نبش كوی تيران واهنگراناصفهان53149ميرخلف زاده محمد جعفرنيايش گشت زنده رود136
2648201  خيابان 17 شهريور ، باالتر از بيمارستان ، مقابل بنياد مسکننجف آباد53151كيهانيان نجف آبادي ، محمد رسول ميالد نور نجف آباد137
2632694 -26326940331-0331  خيابان 17 شهريور غربی ، تقاطع نامدار و 17 شهريورنجف آباد53152سالدورگر ، محمدانوار الحرمين138

74891997489188كليشاد سودرجان اول خيابان باهنر كليشاد53157اميني ، اصغركيمياي سعادت139

  74298227429822  تقاطع خيابان شريعتی و خيابان بقيع ، ابتدای خيابان شريعتیفالورجان53155رهنما ، حسين ال ياسين فالورجان140

45054964534504  اتوبان چمران ، اول خيابان اشراق ، مقابل بازار بزرگ اشراق 1اصفهان53156محموديان ابوالحسنرايحه بهشت141
77302807730280  خيابان آتشگاه ، مقابل آتش نشانی، ساختمان مهرشاداصفهان53158كفعمي ، محمدطاها سير  اصفهان142

33885333390435  بزرگراه شهيد خرازی ، خيابان شهيدان غربی ، مقابل دبيرستان شهدای مکهاصفهان53154رباني ، حسينمهر النبي143
  25035002503506  خيابان پروين ، اول خيابان آل خجند ، جنب مسجد الرسول )ص(اصفهان53093حاجي اسماعيلي، محسنبعثت144
  66406646640070  خيابان شيخ صدوق شمالی ، مقابل بانك سرمايه ، ساختمان مسعود ، طبقه همکفاصفهان53020جوادي ، سيد احمدكجاوه145
22962142296214احمدآباد ، مقابل بانك سپه ، پالك 284اصفهان53159عموشاهي ، احمدفدك گشت سپاهان146
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10جده1301461393/02/3120285000
10جده1311521393/02/3120722000
10جده1321391393/03/0119739000
10جده1331391393/03/0119739000
10مدينه1341481393/03/0124539000
10مدينه1351461393/03/0125085000
10مدينه1361281393/03/0224539000
10مدينه1371571393/03/0225522000
10مدينه1381521393/03/0324539000
10مدينه1391611393/03/0425085000
10مدينه1401341393/03/0425522000
10جده1411321393/03/0520285000
10جده1421461393/03/0520285000
10جده1431521393/03/0520722000
10جده1441161393/03/0520722000
10جده1451251393/03/0522687000
10جده1461391393/03/0619739000
10جده1471521393/03/0619056000
10جده1481391393/03/0619739000
10مدينه1491481393/03/0624539000
10مدينه1501461393/03/0625085000
10مدينه1511571393/03/0727487000
10مدينه1521571393/03/0725522000
10مدينه1531521393/03/0824539000
10مدينه1541611393/03/0925085000
10مدينه1551341393/03/0925522000
10جده1561321393/03/1020285000
10جده1571461393/03/1020285000
10جده1581521393/03/1020722000
10جده1591391393/03/1119739000
10جده1601521393/03/1119056000
10جده1611391393/03/1119739000
10مدينه1621481393/03/1124539000
10مدينه1631461393/03/1125085000
10مدينه1641571393/03/1227487000
10مدينه1651281393/03/1224539000

10مدينه1661571393/03/1225522000
10مدينه1671521393/03/1324539000
10مدينه1681431393/03/1324539000
10مدينه1691611393/03/1425085000
10جده1701321393/03/1520285000
10جده1711461393/03/1520285000
10جده1721521393/03/1520722000
10جده1731161393/03/1520722000
10جده1741251393/03/1522687000
10جده1751391393/03/1619739000
10جده1761521393/03/1619056000
10جده1771391393/03/1619739000
10مدينه1781481393/03/1624539000
10مدينه1791461393/03/1625085000
10مدينه1801571393/03/1727487000
10مدينه1811281393/03/1724539000
10مدينه1821571393/03/1725522000
10مدينه1831521393/03/1824539000
10مدينه1841431393/03/1824539000
10مدينه1851611393/03/1925085000
10جده1861321393/03/2020285000
10جده1871461393/03/2020285000
10جده1881521393/03/2020722000
10جده1891391393/03/2119739000
10جده1901521393/03/2119056000
10جده1911391393/03/2119739000
10مدينه1921481393/03/2124539000
10مدينه1931461393/03/2125085000
10مدينه1941571393/03/2227487000
10مدينه1951571393/03/2225522000
10مدينه1961521393/03/2324539000
10مدينه1971431393/03/2324539000
10مدينه1981611393/03/2425085000
10مدينه1991341393/03/2425522000
10جده2001321393/03/2520285000
10جده2011461393/03/2520285000
10جده2021521393/03/2520722000
10جده2031161393/03/2520722000
10جده2041251393/03/2522687000
10جده2051521393/03/2619056000
10جده2061391393/03/2619739000
10مدينه2071481393/03/2624539000
10مدينه2081571393/03/2727487000
10مدينه2091281393/03/2724539000
10مدينه2101571393/03/2725522000
16مدينه2111521393/03/2827369000
16مدينه2121611393/03/2927915000
16جده2131321393/03/3023115000
16جده2141461393/03/3023115000
16جده2151521393/03/3023961000
16جده2161391393/03/3122569000
16جده2171521393/03/3121886000
16جده2181391393/03/3122569000
16مدينه2191481393/03/3127369000
21مدينه2201341393/04/0333231000
21جده2211161393/04/0428431000
21جده2221251393/04/0432553000
21جده2231391393/04/0526356000
21جده2241521393/04/0524936000
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال شهرضا
به  مربوط  نامه  آيين  اصالحی   -59 وماده  اسناد  ثبت  قانون   -12 ماده  بموجب 
امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1392تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده وهمچنين 
شماره های از قلم افتاده ونيز آنچه طبق آراء هيات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها 

بايد تجديد شود مربوط به بخش يک شهرضا را به شرح زير آگهی می نمايد:
شماره های فرعی ازيک اصلی ابنيه وامالک شهرضا

826- رامين فخارفرزنداسداله:يکدانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه.
اله  فرزندحبيب  مندک  ونرگس  فرزندرحيم  محمدرضادهقان   -8041
مساحت  به  متروكه  راه  محل  مغازه  ازيکباب  قسمتی  باالسويه:ششدانگ 
مغازه  يکباب  4292جمعاتشکيل  ازپالک  قسمتی  انضمام  به  كه  19/90مترمربع 

راداده است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

1743- عفت وعصمت السادات صالح فرزندان سيدعبدالحميد باالسويه:6/5قفيزمشاع 
از18قفيزششدانگ قطعه ملک.

8800باقيمانده- كفايت قرقانی فرزنددالور:ششدانگ قطعه زمين كه شماره های 

13480و13918ازآن مجزی شده به مساحت 172/40مترمربع.
به  زمين  قطعه  اله:ششدانگ  فردفرزندحيات  رومی  مهدی   -9398

مساحت154مترمربع.
9552- ناهيدفخارفرزندجواد:ششدانگ يکبابخانه به مساحت 125/20مترمربع.

نسبت  حيدرباالسويه  فرزندان  وعليرضاكاظمينی  حسينعلی   -9823
بحرينی  بيگم  فرزندسيدجوادوعصمت  مدينه  بيگم  ومريم  مشاع  به4دانگ 
يکواحدپمپ  از:ششدانگ  مشاع  2دانگ  به  نسبت  فرزندسيدمحمدرضاباالسويه 

بنزين باسايرساختمانهاوتاسيسات احداثی به مساحت1033/55مترمربع.
فرزندپنجعلی  نره  وحليمه  وردی  فرزندخان  نره  عربی  اله  كرم   -10205

باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به مساحت305/10مترمربع.
به  خانه  يکباب  فرزندمحمد:ششدانگ  كرويه  احمدمحمديان   -11616

مساحت144/48مترمربع.

13782- فريدون عباسعلی پورمقدم فرزندمصطفی:ششدانگ يکباب خانه مجزی 
شده از12465به مساحت90/65مترمربع.

به  خانه  يکباب  فرزندشمسعلی:ششدانگ  ناصرمحمديان   -13822
مساحت110/15مترمربع.

13823- داودجعفری فرزندارغوان:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از9228به 
مساحت199/10مترمربع.

شده  مجزی  خانه  يکباب  اله:ششدانگ  فرزندرحمت  حميدرضامردانی   -13825
از6754به مساحت230/40مترمربع.

فرزندسهراب  شجاعی  فرزندسيداحمدوشهره  كسائی  سيدمصطفی   -13845
باالسويه:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از110به مساحت206/62مترمربع.

شده  مجزی  مغازه  يکباب  فرزنداميرفرج:ششدانگ  سبحانی  عاليه   -13868
از12465به مساحت32مترمربع.

اله  فرزندسيف  اسابه  بس  وهمين  فرزندرمضان  مرادعباسی  اله   -13873
باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به مساحت160مترمربع.

به  بلوک چينی شده  13885- خدادادشهبازی فرزندگودرز:ششدانگ قطعه زمين 
مساحت212/32مترمربع.

فرزندمحمدعلی  گالبی  وپری  فرزندعباس  احمدرضاگالبی   -13900
از1654و1657به  شده  محصورمجزی  زمين  قطعه  باالسويه:ششدانگ 

مساحت417/65مترمربع.
13918- فرامرزقرقانی فرزندبهادر:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از8800به 

مساحت 150/70مترمربع.
شده  مجزی  خانه  يکباب  فرزندحسين:ششدانگ  محمودسبزواری   -13928

از1041به مساحت218/20مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

498باقيمانده- رحمت اله اسکندری فرزندرحيم:ششدانگ يکباب خانه كه پالكهای 
3474و3020و2041ازآن مجزی شده به مساحت 207/60مترمربع.

محل  زمين  ازيکقطعه  قسمتی  دانشورفرزندعبدالکريم:ششدانگ  مرضيه   -4576

جوی متروكه به مساحت18مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالک1030جمعاتشکيل 
يکقطعه زمين راداده است.

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1611- نظرسهرابی فرزندقاسم:ششدانگ يکباب خانه به مساحت266مترمربع.

مساحت  به  خانه  يکباب  فرزندگنجعلی:ششدانگ  قجرتيموری   -1896
138/50مترمربع.

ومهين  مشاع  4دانگ  به  فرزندخسرونسبت  نسب  طاهری  حسن   -1993
مساحت  به  خانه  يکباب  از:ششدانگ  مشاع  به2دانگ  نسبت  فرزندايرج  فرهادی 

167/40مترمربع.
نژادفرزندهادی  نيافرزندمنصوروزهراعسکری  عسکری  بعقوب   -2314

باالسويه:ششدانگ قطعه زمين به مساحت146/60مترمربع.
2405- عوض عباسی فرزندمنصور:ششدانگ يکباب مغازه مجزی شده از148به 

مساحت30/44مترمربع.
به  خانه  يکباب  فرزندخونکار:ششدانگ  كاويانی  اسحق   -2582

مساحت141/15مترمربع.

محصورمجزی  زمين  قطعه  فرزندسيدعلمدار:ششدانگ  سيدمرادموسوی   -2591
شده از951به مساحت210مترمربع.

2592- فرودغروی فرزندمحمود:ششدانگ قطعه زمين به مساحت155/50مترمربع.

شده  مجزی  خانه  يکباب  پورفرزندفاضل:ششدانگ  كاويانی  رضاقلی   -2594
از2572به مساحت155/30مترمربع.

به  خانه  يکباب  فرزندمحمد:ششدانگ  آبادی  حسن  صغراصادقی   -2595
مساحت205مترمربع.

شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه
فرزندعليرضاوژيالباغستانی  شهرضا  حامدطاهری  129باقيمانده- 
973و1175و1305و1372ازآن  پالكهای  كه  خانه  يکباب  فرزندپرويز:ششدانگ 

مجزی شده به مساحت66/50مترمربع.
شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

پالكهای  كه  انباری  بکباب  فرزنديحيی:ششدانگ  فريبرزمشهدی  1029باقيمانده- 
2498و2499ازآن مجزی شده به مساحت 126/25مترمربع.

خانه  يکباب  فرزندعبدالرسول:ششدانگ  افشاری  انصاريپورجرم  حسن   -2481
مجزی شده از122به مساحت303مترمربع.

به  زمين  يکقطعه  اله:ششدانگ  فرزندسيف  مظلومی  مريم   -2486
مساحت83/70مترمربع.

2496- مجيداطرشی فرزندرحمت اله:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از534به 
مساحت101/35مترمربع.

شده  مجزی  مغازه  يکباب  فرزندابوالقاسم:ششدانگ  مهردادطاهری   -2498
از1029به مساحت21/82مترمربع.

2499- فريبرزمشهدی فرزنديحيی:ششدانگ يکباب مغازه مجزی شده از1029به 

مساحت 25/17مترمربع.
شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقويه

710- قنبرعلی لطفی فرزندتقی:ششدانگ يکباب مغازه به مساحت34/15مترمربع.

محصورباساختمان  زمين  قطعه  فرزندعلی:ششدانگ  عبدالجوادنصيری   -1029
سپهرپارسيان(به  ونقل  حمل  شركت  تاسيس  درآن)محل  احداثی 

مساحت1900مترمربع.

زمين محصورمجزی شده  قطعه  فرزندعبدالکاظم:ششدانگ  عماره  1030- حسن 

از708به مساحت130/12مترمربع.
شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2335- شهربانوكاظمی فرزندنصراله:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از568به 
مساحت82مترمربع.

فرزندمرتضی  شهرضا  گالبی  ومنيره  فرفرزندمحسن  پويان  احسان   -2350

باالسويه:ششدانگ يکباب خانه مجزی شده از150به مساحت117/50مترمربع.
شماره فرعی از76- اصلی مهيار

2529- محمدحسين امين راسخ فرزنداكبر:ششدانگ قطعه زمين مزروعی مجزی 

شده از1949به مساحت 504485مترمربع.

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش اباد

مغازه  ازيکباب  قسمتی  پورفرزندصفرعلی:ششدانگ  كاظم  محمدحسين   -462

وگاراژمتصله مجزی شده از5به مساحت164/30مترمربع كه به انضمام قسمتی 

ازپالک6جمعاتشکيل يکباب مغازه وگاراژمتصله راداده است.
  به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالک و رقبات مندرج در 
اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به 
الف وب ظرف مدت 90 روز  تقاضای ثبت شده به شرح رديف های  آنهائی كه 
به شرح  شده  مربوطه  دفاتر  ثبت  نظارت  هيات  آراء  طبق  كه  آنهائی  به  ونسبت 

رديف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره ارائه وطبق 

تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می 

بايست ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض خود به اين اداره گواهی تقديم 

دادخواست رااز مراجع ذيصالح قضائی اخذ وبه اين اداره تسليم نمايد درصورتی 

كه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا بايد گواهی دادگاه را 

طرح  ياگواهی  .اعتراضات  نمايد  ارائه  مرقوم  مدت  ظرف  دعوا  جريان  بر  مشعر 

دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق قسمت اخير ماده 

16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون 

ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعيين حدود درصورت مجلس قيد وواخواهی صاحبان 

ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت  ومجاورين  امالک 

پذيرفته  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  قانون  واحده  2ماده  وتبصره 

خواهد شد.اين آگهی دردونوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول در 

روز نامه زاينده رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد./.م الف259
تاريخ انتشار نوبت اول:92/11/01 /تاريخ انتشار نوبت دوم:92/12/01

 سيدمهدی ميرمحمدی رئيس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا   

مفاد آرا 
892آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
وامالک  اسناد  ثبت  اداره  مذكور  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد 

خوروبيابانک

و  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبيابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
مشخصات  لذا  است   گرديده  محرز  متقاضيان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
متقاضيان و امالک  مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی ميشود  در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند  ميتوانند  از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبيابانک تسليم  و پس از اخذ 
رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول  بديهی است در صورت  نمايند  تقديم  قضايی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

، خانم پروانه  1. راي شماره  139260302029000400  مورخ 92/09/16  هيات 
به  كرج   2 از حوزه  به شماره شناسنامه 188 صادره  فرزند  حسينقلی  درودگر  
شماره ملی 0321951743 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 198 متر مربع  مفروز  
ثبت   5 بخش  در شهر خور  واقع  اصلی  يک    پالک   از  قسمتی  از  و مجزی شده 
خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر
2- راي شماره  139260302029000401  مورخ 92/09/16  هيات، خانم پريوش 
زرگر فرزند  علی اصغر به شماره شناسنامه 2126 صادره از حوزه 24 تهران به 
به مساحت 467/01  متر مربع   يکبابخانه  شماره ملی 0047419296 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای لطفعلی 

مقيمی فرزند علی اصغر

محمد  آقای  هيات،    92/09/16 مورخ    139260302029000402 شماره   راي   .3
علی بيطرف فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 15 صادره از حوزه 3 نايين به 
شماره ملی 5409937041 دو دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب باغ به مساحت شش 
دانگ  323  متر مربع  پالک  700 فرعی از 3385   اصلی واقع درشهر جندق  بخش 
ابراهيم  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خريداری  خوروبيابانک   ثبت   6

يغمايی فرزند احمد

4- راي شماره  139260302029000403  مورخ 92/09/16  هيات ، آقای علی اصغر 
مقيمی فرزند  علی اكبر به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبيابانک به شماره 
ملی 5409696174 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 381/19  متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای اسماعيل 

مقيمی فرزند علی اصغر  
آقای حميد   ، هيات  5- راي شماره  139260302029000452  مورخ 92/09/19  
رضا شيبانی فرزند  شاهمدد به شماره شناسنامه 56 صادره از حوزه 3 نايين به 
شماره ملی 5409717538 در ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 31/55  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   اصلی واقع در شهر خور بخش 
آقای  از مالک رسمی مشاعی  الواسطه  ثبت خوروبيابانک   خريداری عادی مع   5

شاهمدد شيبانی فرزند فرج اله
،  آقای احمد  6- راي شماره  139260302029000453  مورخ 92/09/19  هيات 
شيبانی فرزند  شاهمدد به شماره شناسنامه 58 صادره از حوزه 3 نايين به شماره 
ملی 5409714199 در ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 32/84  متر مربع  مفروز  

و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای شاهمدد 

شيبانی فرزند فرج اله
7- راي شماره  139260302029000454  مورخ 92/09/19  هيات ،آقای مرتضی 
شيبانی فرزند  شاهمدد به شماره شناسنامه 84 صادره از حوزه شهری نايين به 
شماره ملی 1249436729 در ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 33/42  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3642   اصلی واقع در شهر خور بخش 
آقای  مشاعی  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  عادی  خريداری  خوروبيابانک   ثبت   5

شاهمدد شيبانی فرزند فرج اله
آقای  هيات،    92/09/19 مورخ    139260302029000456 شماره   راي   -8
از حوزه شهری  به شماره شناسنامه 36 صادره  اكبر  علی  فرزند   مقيمی  حسين 
خوروبيابانک به شماره ملی 5409702859 در ششدانگ يکباب مغازه  به مساحت 
35/89  متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع در 
شهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالکين رسمی 
فرزندان علی اصغر و شاهمدد شيبانی  مقيمی  اكبر  لطفعلی و علی  آقايان  مشاعی 

فرزند فرج اله
9- راي شماره  139260302029000457  مورخ 92/09/19  هيات ، خانم طاهره 
حوزه  از  صادره   22 شناسنامه  شماره  به  بهرام   سيد  فرزند   قاضوی   سادات 
به  يکبابخانه  ششدانگ  در   5409857720 ملی  شماره  به  خوروبيابانک  مركزی 

مساحت 406/83 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک   اصلی 
واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر
10- راي شماره  139260302029000458  مورخ 92/09/19  هيات ، آقای محمد 
يغمائی  فرزند  عبدالحسين به شماره شناسنامه 8 صادره از خوروبيابانک به شماره 
ملی 5409695194 يک ونيم دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت شش دانگ 
123/12 متر مربع پالک  263   اصلی واقع در شهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی افشار پور فرزند رضا.
علی  آقای  هيات،    92/09/19 مورخ    139260302029000459 شماره   راي   -11
رضا رحمانی  فرزند  فتح اله  به شماره شناسنامه 77 صادره از خوروبيابانک به 
مربع   متر   336/41 مساحت  به  يکبابخانه  در ششدانگ   5409710975 ملی  شماره 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر

12- راي شماره  139260302029000460  مورخ 92/09/19  هيات ،  خانم ام البنين 
مالکی  فرزند  حسين  به شماره شناسنامه 47 صادره از حوزه يک شهری اشکذر 

به شماره ملی 5519778558 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 244/17 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک باقيمانده 16 فرعی از 3642   اصلی واقع 
درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

مشاعی آقای علی اكبر مقيمی فرزند علی اصغر
13- راي شماره  139260302029000461  مورخ 92/09/19  هيات ، خانم زهره 
عظيمی  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 66 صادره از حوزه 3 نايين به شماره 
ملی 5409741862 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 113/84 متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 16 فرعی از 3642   اصلی واقع درشهر خور بخش 
5 ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی 

اكبر مقيمی فرزند علی اصغر 
14- صسحر عظيمی  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه و كدملی 1240025009 
صادره از نايين در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 120/54 متر مربع  مفروز  و 

مجزی شده از قسمتی از پالک 16 فرعی از  3642   اصلی واقع درشهر خور بخش 
5 ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی 

اكبر مقيمی فرزند علی اصغر 
15- راي شماره  139260302029000463  مورخ 92/09/19  هيات، آقای مجتبی 
ايزدی  فرزند  حاج قلی به شماره شناسنامه 41 صادره از خوروبيابانک به شماره 
متر مربع  مفروز   به مساحت 302/23  يکبابخانه  ملی 5409724313 در ششدانگ 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  يک    پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر

16- راي شماره  139260302029000464  مورخ 92/09/19  هيات ، آقای مرتضی 
شيبانی  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 58 صادره از خوروبيابانک به شماره 
متر مربع  مفروز   به مساحت 249/59  يکبابخانه  ملی 5409707291 در ششدانگ 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  يک   پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر

17- راي شماره  139260302029000465  مورخ 92/09/19  هيات، آقای مرتضی 
شيبانی  فرزند  محمد  به شماره شناسنامه 58 صادره از خوروبيابانک به شماره 
به مساحت 115/78 متر مربع  مفروز   ملی 5409707291 در ششدانگ ساختمان 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  يک   پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 

خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 
علی اصغر

18- راي شماره  139260302029000466  مورخ 92/09/19  هيات، آقای عباسقلی 
ياور  فرزند  ابراهيم  به شماره شناسنامه 2 صادره از خوروبيابانک به شماره ملی 
5409826329 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 389/63 متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر

19- راي شماره  139260302029000470  مورخ 92/09/19  هيات ،  خانم سلطنت 
خالو  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 99 صادره از خوروبيابانک به شماره ملی 
5409703480 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 172/10 متر مربع  مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3580  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  
مهدی  و  ابوالقاسم  آقايان  مشاعی  رسمی  مالکين  از  الواسطه  مع  عادی  خريداری 

يغمايی فرزندان عبدالکريم وآقای رضا زمانی فرزند حسينعلی 

، آقای سيد  20- راي شماره  139260302029000471  مورخ 92/09/19  هيات 
هاشم آل داود  فرزند  ميرحسين  به شماره شناسنامه 29 صادره از خوروبيابانک 
به شماره ملی 5409685636 در ششدانگ يکبابخانه وزمين متصل به آن به مساحت 
599/68 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر 
خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک. خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

افسر يغمايی فرزند علی اصغر
21- راي شماره  139260302029000472  مورخ 92/09/19  هيات ، خانم زهره  
ثابتی فرزند  مرتضی  به شماره شناسنامه 98 صادره از خوروبيابانک به شماره 
مفروز   مربع   متر   93/93 مساحت  به  يکبابخانه  ششدانگ  در   5409740645 ملی 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  يک   پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر 
22- راي شماره  139260302029000473  مورخ 92/09/19  هيات ، خانم حورا 
خادمی  فرزند  اسحق  به شماره شناسنامه 80 صادره از خوروبيابانک به شماره 
متر مربع  مفروز   به مساحت 303/09  يکبابخانه  ملی 5409720059 در ششدانگ 
ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  يک   پالک   از  قسمتی  از  شده  مجزی  و 
خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر 
23- راي شماره  139260302029000474  مورخ 92/09/19  هيات ، آقای عباس 
خوروبيابانک  از  صادره   64 شناسنامه  شماره  به  قلی   مصطفی  فرزند   ايزدی 
مربع   متر   276 مساحت  به  يکبابخانه  ششدانگ  در   5409725611 ملی  شماره  به 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر 
24- راي شماره  139260302029000475  مورخ 92/09/19  هيات ، خانم معصومه 
غالمرضايی  فرزند  هژبر  به شماره شناسنامه 7 صادره از خوروبيابانک به شماره 
ملی 5409943171 در ششدانگ يکبابخانه به مساحت 1230/97 متر مربع  مفروز  
و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع درمزرعه قادرآباد بخش 6 
ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالکين مشاعی مزرعه قادر آباد.

25- راي شماره  139260302029000476  مورخ 92/09/19  هيات ،آقای نصرت 
به  نايين   3 حوزه  از  صادره  يک  شناسنامه  شماره  به  غضنفر   فرزند   مراد   اله 
مربع   متر   103/64 به مساحت  در ششدانگ ساختمان  ملی 5409866002  شماره 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر
26- راي شماره  139260302029000477  مورخ 92/09/20  هيات ، خانم فاطمه 
خانم افالكی  فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 2 صادره از خوروبيابانک به 
مربع   متر   326/69 مساحت  به  يکبابخانه  در ششدانگ   5409709101 ملی  شماره 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3580  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای رضا 

زمانی فرزند حسينعلی
27- راي شماره  139260302029000478  مورخ 92/09/20  هيات ، آقای محمد 
ايزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 31 صادره از خوروبيابانک به شماره 
ملی 5409710517 در ششدانگ يکباب مغازه نيمه ساز به مساحت 92/34 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر
28- راي شماره  139260302029000479  مورخ 92/09/20  هيات ،آقای مهدی 
غالمرضائی  فرزند  عبدالحسين  به شماره شناسنامه 56  صادره از حوزه 3 نايين 
به شماره ملی 5409718577 در ششدانگ ساختمان به مساحت 185/35 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر
مهدی  آقای  هيات،    92/09/20 مورخ    139260302029000480 شماره   راي   -29
غالمرضائی  فرزند  عبدالحسين  به شماره شناسنامه 56  صادره از حوزه 3 نايين 
به شماره ملی 5409718577 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 179/99 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر

30- راي شماره  139260302029000481  مورخ 92/09/20  هيات ، خانم مرضيه 
اميری  فرزند  آقا عباس  به شماره شناسنامه 66270  صادره از مشهد به شماره 
ملی 0930662202 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 198/99 متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک 

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر 

زهرا  خانم  هيات،    92/09/20 مورخ    139260302029000482 شماره   راي   -31
به  نايين   3 از حوزه  به شماره شناسنامه 50  صادره  فرزند  رمضانعلی   چوپانی 
شماره ملی 5409980948 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 339/19 متر مربع 
پالک  490  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای ميرزا محمد راجی  فرزند حاجی مال عبداله
32- راي شماره  139260302029000483  مورخ 92/09/20  هيات ، آقای حسن 
رشيدی  فرزند  ابراهيم  به شماره شناسنامه 12  صادره از خوروبيابانک به شماره 
ملی 5409702611 در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 35/83 متر مربع  مفروز  و 

مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک 
خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر

هيات خانم محبوبه  راي شماره  139260302029000484  مورخ 92/09/20    -33
به  خوروبيابانک  از  صادره    107 شناسنامه  شماره  به  اقا   حسين  فرزند   مقيمی  
مربع   متر   202/31 مساحت  به  خانه  يکباب  در ششدانگ   5409728531 ملی  شماره 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر 

كبری  ،خانم  هيات    92/09/20 مورخ    139260302029000485 شماره   راي   -34
زرگر  فرزند  عباسعلی  به شماره شناسنامه 75  صادره از حوزه 3 نايين به شماره 
ملی 5409731220 در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 37/14 متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک 

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر
، آقای مجتبی  35- راي شماره  139260302029000486  مورخ 92/09/20  هيات 
ايزدی  فرزند  ذوالفقار  به شماره شناسنامه 126  صادره از حوزه 3 نايين به شماره 
ملی 5409726235 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 403/68 متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر 
حسين  هيات،آقای    92/09/20 مورخ    139260302029000487 شماره   راي   -36
شريفی  فرزند  محمد شريف  به شماره شناسنامه 85  صادره از خوروبيابانک به 
شماره ملی 5409704614 در ششدانگ قسمتی ازيکباب خانه به مساحت 152/94 متر 
مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 
5 ثبت خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر 

سهيال  ،خانم  هيات    92/09/20 مورخ    139260302029000488 شماره   راي   -37
به  نايين   3 حوزه  از  63  صادره  شناسنامه  به شماره  اصغر   علی  فرزند   ايزدی  
مربع   متر   279/82 مساحت  به  خانه  يکباب  در ششدانگ   5409729625 ملی  شماره 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند 

علی اصغر 
مجتبی  ،آقای  هيات    92/09/20 مورخ  راي شماره  139260302029000489    -38
رشيدی  فرزند  حسين  به شماره شناسنامه 78  صادره از حوزه 3 نايين به شماره 
ملی 5409720032 در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 26/63 متر مربع  مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک 

خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر
مجتبی  ،آقای  هيات    92/09/20 مورخ  راي شماره  139260302029000490    -39
به  نايين   3 از حوزه  78  صادره  به شماره شناسنامه  فرزند  حسين   رشيدی  
شماره ملی 5409720032 در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 27/69 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر

40- راي شماره  139260302029000491  مورخ 92/09/20  هيات ، موقوفه حاج 
علی اكبر رشيدی به توليت آقای مجتبی رشيدی  فرزند  حسين  به شماره شناسنامه 
78  صادره از حوزه 3 نايين به شماره ملی 5409720032 در ششدانگ يکباب مغازه 
به مساحت 27/33 متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی 
واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای افسر يغمايی فرزند علی اصغر
41- راي شماره  139260302029000492  مورخ 92/09/20  هيات، آقای مجتبی 
به  نايين   3 حوزه  از  78  صادره  شناسنامه  به شماره  فرزند  حسين   رشيدی  
شماره ملی 5409720032 در ششدانگ يکباب انبار به مساحت 211/26 متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  يک  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای افسر يغمايی 

فرزند علی اصغر
42- راي شماره  139260302029000493  مورخ 92/09/20  هيات ، آقای ابراهيم 
فرخ  فرزند  موسی علی  به شماره شناسنامه 237  صادره از خوروبيابانک  به 
شماره ملی 5409982819 در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 239/57 متر مربع 
پالک  42  اصلی واقع درشهر فرخی بخش 6 ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی مع 
الواسطه از مالکين رسمی مشاعی آقای عباسعلی فرخ  فرزند عبداله وخانم كلثوم 

فرخ فرزند سيف اله
43- راي شماره  139260302029000495  مورخ 92/09/20  هيات ،آقای حسينعلی 
بابائيان  فرزند  محمد حسين  به شماره شناسنامه 3  صادره از خوروبيابانک به 
شماره ملی 5409825421 در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 147/70 
متر مربع  مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  باقيمانده 13 فرعی از 3626  
اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبيابانک  خريداری عادی از مالک رسمی 

آقای حسن كلهر فرزند حاج قلی م الف 403
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/11/01       تاريخ انتشار نوبت دوم 1392/11/16                                                                     

    اباذر مهيمن رئيس ثبت خوروبيابانک 
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خواندنی

 سبک تصمیم گیری اشتباه 
در ازدواج

 وقتی اف��راد مهارتی ب��رای تصمیم گیری ندارن��د و خ��ود را در جایگاه 
تصمیم گیرنده نمی بینند، به تقدیر روی می آورند و همه چیز را به قسمت 

و قضا و قدر مرتبط می کنند.
 ازدواج مرحله حساس��ی اس��ت ک��ه در آن ش��ما بزرگ تری��ن تصمیم 

زندگی تان را می گیرید. 
تصمیمی که قب��ل از آن باید آموخته باش��ید چه طور فک��ر کنید، چه 
 ط��ور احس��اس کنی��د و چه ط��ور به جم��ع بن��دی جوان��ب مختلف

 برسید. 
 بنابرای��ن در ای��ن مطل��ب ش��ما را ب��ا ان��واع تصمی��م گی��ری آش��نا

  می کنیم تا بدانید چه طور باید به ش��یوه ای درس��ت تصمیم به ازدواج 
بگیرید.

تصمیم گیری
ما ب��ا توجه به ویژگی ه��ای ش��خصیتی و موقعیتی متفاوت��ی که داریم 
 از س��بک ها و روش ه��ای مختلف��ی ب��رای تصمی��م گرفتن اس��تفاده 

می کنیم. 
گاهی وقت ها از روی احساسات تصمیم می گیریم، گاهی اوقات از روی 
 ش��رایط اضطراری و اورژانس��ی ای که برایمان پیش آمده و گاهی برای

 جلب رضایت دیگران.
وقتی احساس همه کاره است

وقتی تصمیم احساسی می گیریم، هیجان ها و حاالت درونی مان برای ما 
تعیین تکلیف می کنند. 

یعنی فکرمان را تعطی��ل می کنیم و به دل مان گ��وش می دهیم. در این 
مدل تصمیم گیری از آینده نگری و منطق خبری نیست و مبنای انتخاب 
احساسات درونی فرد اس��ت، مثل فردی که می گوید »به دلم افتاده این 
 کار را انجام بدهم.« یا وقتی که دوری از یک فرد، آش��فته تان می کند و 
 حاضری��د ب��رای آن که بیش��تر با او باش��ید، ی��ک تصمیم س��طحی و 
 سرس��ری بگیری��د و ب��ا وج��ود تف��اوت هایت��ان او را کنار خ��ود نگه 

دارید.
تصمیم های عجله ای

فکر می کنید ازدواج تان دیر شده، نگران هستید که باالخره چه کسی با 
شما خانه آینده تان را می سازد.

  هر روز می پرس��ند چی ش��د؟ کی ازدواج می کنی؟ در نتیجه شما فکر
 می کنید باید هرچه زودتر وضعیت تان را سر و سامان دهید و با اولین مورد 

ازدواجی که به شما معرفی شد، به خانه بخت بروید. 
در حین چنین تصمی��م گیری هایی اضطراب خواهید داش��ت. در واقع 
 شما برای فرار از یک اضطراب بزرگ، یک تصمیم دم دستی و نسنجیده 

می گیرید. 
ممکن است فشارهای محیط روی ش��ما آن قدر زیاد باشد که در نهایت 
بگویید: حاال جلو می رویم ببینیم چه می ش��ود. ای��ن تصمیم برای فرار 
 از تعارض و اضطراب گرفته ش��ده و ب��ه احتمال خیلی زی��اد اگر برخی

 اضطراب های شما را کاهش دهد، دردس��رهای بیشتر و اضطراب های 
بزرگ تری برایتان خواهد داشت.

تصمیم گیری اجتنابی
می خواهید از مساله فرار کنید، خود را ضعیف تر از آن می بینید که بتوانید 

تصمیم درستی بگیرید.
  مدام ام��روز و ف��ردا می کنید، ی��ا خودتان را ب��ا گفتن ای��ن جمله که 
»بی خیال همه چیز درس��ت می ش��ه« به یک آرام��ش کاذب و زودگذر 

می رسانید.
 این جا زنگ خطر یک تصمیم گیری اجتنابی به گوش می رس��د. شما 
برای فرار از حل مس��اله، فرار از مواجهه و فرار از فکر کردن، یک تصمیم 

سرسری گرفته اید.
به خاطر دیگران

وقتی می خواهید با تصمیمی که می گیرید، دیگران را راضی نگه دارید 
 یا تایید آن ها را جلب کنید، در نقش یک مطیع مح��ض فرو می روید و

 تصمیم های مطیعانه می گیرید. 
با این کار اهداف و شرایط و تمایالت خود را نادیده گرفته و صرفا بر اساس 

خواست دیگران تصمیم می گیرید. 
مثال می گویید: اگر ش��ما معتقدید این خواستگار خوب است من حرفی 

ندارم. 
گاهی با این ش��کل تصمی��م گیری م��ی خواهیم عواقب و مس��وولیت 
 تصمیم را به عهده دیگران بیاندازیم و از بار مس��وولیت آن ش��انه خالی

 کنیم.
هر چه پیش آید خوش آید

 وقتی اف��راد مهارتی ب��رای تصمیم گیری ندارن��د و خ��ود را در جایگاه 
تصمیم گیرنده نمی بینند، به تقدیر روی می آورند و همه چیز را به قسمت 

و قضا و قدر مرتبط می کنند.
 این ها همان کسانی هس��تند که برای تصمیم گیری فال می گیرند و به 

پیشگوها مراجعه می کنند. 
در نظر آن ها همه شکست ها و موفقیت های دیگران وابسته به شانس و 

بخت و اقبال است.

دانستنی

»ماکادمیا« درختي است که میوه آن گران ترین و مرغوب ترین 
خشکبار جهان به شمار مي رود.

ماکادمیا درختی است که از میوه آن گران ترین و مرغوب ترین 
خشکبار جهان به دست می آید.

  این گی��اه بومی اس��ترالیایی اس��ت و در جنگل ه��ای بارانی و 
 م��کان ه��ای مرط��وب نزدی��ک نهره��ا رش��د خوب��ی 

دارد.
 در ایران نیز تعدادی از گونه های این گیاه در منطقه ای از شمال 

کشور به چشم می خورد. 
آفتاب کامل با اندکی س��ایه برای گیاه مناس��ب اس��ت. اما اگر 
 کش��ت تجاری آن مد نظر نباش��د، س��ایه را به آس��انی تحمل

 می کند.
این گی��اه به خش��کی مقاوم اس��ت، همچنین نی��ازی به خاک 

حاصلخیز ندارد. 
در هر ترکیب خاک از سبک تا سنگین اما با زهکشی خوب رشد 

می کند. 
مزیت اقتصادی این گیاه، پایین بودن هزینه نگهداری آن است، 
زیرا نیازی به آبیاری ندارد ) به صورت دیم پرورش می یابد( نسبت 

به آفات و بیماری ها مقاوم است. 

میوه های آن پس از رسیدن شروع به ریزش کرده و برداشت آن 
دستی و آسان است.

ماکادمی��ا از نظ��ر بازرگان��ی در اس��ترالیا، آفریق��ای جنوبی و 
 آمری��کای مرکزی یک��ی از تولیدات مهم کش��اورزی به ش��مار 

می رود. 
کش��ت تجاری آن در اس��ترالیا و هاوایی در س��طحی گسترده 
 انجام می گی��رد .در کالیفرنیا ب��ه عنوان یک گی��اه زینتی پرور

می یابد.
  آمریکا بزرگ ترین مصرف کننده ماکادمیا است. مغز ماکادمیا در 
انواع شکالت کیک و بستنی به کار می رود. همچنین از روغن مغز 
 ماکادمیا می توان در صنایع آرایش��ی و بهداشتی سود جست. از

 آن جا که میوه ماکادمیا بیش از ۷۲درصد اسید چرب غیر اشباع 
دارد، این خشکبار می تواند افزودنی مناسبی برای رژیم غذایی 
روزانه، جهت کاهش کلسترول خون باشد و این میوه را می توان 
به صورت خام، بوداده، با نمک، بی نمک و یا به عنوان چاشنی در 

غذا مصرف کرد.

پزش��کان معتقدند که چرب ک��ردن داخل پل��ک  پایینی با 
پمادهای مخصوص و ی��ا افزودن مکمل ه��ای روغن ماهی 
 به رژیم غذایی روزانه در درمان س��ندرم چشم خشک موثر 

است.
طبق بررسی های انجمن چشم پزش��کی امریکا، تقریبا 3/۲ 
میلی��ون زن و 1/۷ میلیون مرد باالی 50 س��ال از س��ندرم 
چشم خشک رنج می برند که اس��تفاده موضعی از پمادهای 
مخصوص و یا مصرف مکمل های روغن ماهی در درمان این 

عارضه تاثیرگذار است.
»س��انجای داوان« از بیمارس��تان »فورتیس« گفت: سطح 
چش��م با الیه نازکی از یک نوع مایع محافظ، پوش��انده شده 
که برای سالمت چشم مفید است اما وزش باد سرد در فصل 
 زمستان با تاثیرگذاری بر چشم ها موجب تشدید این سندرم 

می شود.
افراد باالی 50 سال بیش��تر در معرض خطر ابتال به سندرم 

چشم خشک هس��تند و معموال مردان باالی 50 سال و زنان 
55 تا 60 سال با این عارضه مواجه می شوند.

همچنین با رسیدن به سن یائسگی به ویژه اگر زودتر از موعد 
اتفاق بیافتد، خطر ابتالی زنان میانس��ال به این بیماری در 

فصل زمستان افزایش می یابد.
پزش��کان معتقدند برای پیش��گیری و کنترل این س��ندرم 

می توان از چند راهکار ساده اما مفید بهره برد که عبارتند از
- برای حفاظت از چش��م ها در برابر س��رما و باد اس��تفاده از 

عینک توصیه می شود.
- استفاده از اشک مصنوعی حداقل چهار بار در روز در کاهش 

عالیم این بیماری موثر است.
- در صورت وخیم شدن عالیم، استفاده موضعی از پماد های 

مخصوص قبل از خواب تجویز می شود.
- مرطوب کردن محیط اتاق با اس��تفاده از دستگاه بخور در 

کاهش عالیم این سندرم تاثیر دارد.
- همچنی��ن می توانید ب��رای بهب��ود این عارض��ه در رژیم 
غذایی تان مقداری اس��یدچرب امگا 3 ی��ا مکمل های روغن 

ماهی بگنجانید.
- میزان مایعات مصرفی در طول روز را افزایش دهید.

- مصرف ماهی و غذاهای حاوی ویتامی��ن A ،C ،E نیز در 
کاهش عالیم این بیماری مفید است.

گران ترین خشکبار جهان

چگونه سندرم چشم خشک را درمان کنیم؟

عکس نوشت

 هزاران پنگوئن
 در کنار فیل های 
دریایی در ساحل 
 جزیره
 جورجیای جنوبی 

اکثر ما در ش��هرهاي ش��لوغي زندگي مي کنیم که در 
 س��اکت تری��ن لحظات ه��م پ��ر از صداس��ت؛ صداي 
 بوق ه��ا،آدم هایي که با ه��م گالویز مي ش��وند، خنده 
بچه ها و تلویزیون هایي که هر کدام شان یک برنامه را 
پخش مي کنند اما در همین دنیاي شلوغ با چند دقیقه 
تمرین هوش��یاري روزانه مي توانید ح��ال خود را بهتر 

کنید. 
ش��اید بگویید با وجود این همه صدا ک��ه  آزاردهنده و 
ناهنجار هم هستند، چه طور مي ش��ود تمرکز کرد، اما 

باور کنید ممکن است.
 ش��ما مي توانید با وجود همهمه اي که ه��ر روز در آن 
 قرار مي گیرید، باز هم تمرکز ک��رده و روان تان را آرام

کنید. 
کافي اس��ت از همین ام��روز این تکنیک ه��ا را تمرین 
 کنید ت��ا بعد از چند هفت��ه در تمرکز ک��ردن حرفه اي

 شوید. 
دکتر راب��رت پ��اف روانش��ناس و متخص��ص تکنیک 
هوشیاري در این باره توضیحاتي را به شما ارایه مي دهد.

نقطه آرامش را پیدا کنید
کافي اس��ت یک گوش��ه از خانه را براي آرامش گرفتن 
انتخاب کنید؛ گوشه اي که مي تواند وسط اتاق پذیرایي 

یا حتي کنج آشپزخانه باشد.
 ش��ما باید مکاني که قرار اس��ت ه��ر روز در آن آرامش 
بگیرید را بشناس��ید و چه س��کوت بر آن حاکم باشد و 
چه پر از سروصدا باش��د، باید بتوانید ذهن تان را در آن 

نقطه آرام کنید.
 مي دانیم که عجیب به نظر مي رسد اما ناامید نشوید و 

ادامه مطلب را بخوانید.
سکوت را بشنوید

نیازي نیست از همه بخواهید ساکت باشند. 
در میان همه صداهاي آن ها، کافي است شما سکوت را 
بشنوید. فکر مي کنید نمي شود؟ پس تصور کنید که در 
خانه هستید؛ خانه اي که صندلي،  تلویزیون و میز دارد 
یا این که در اتومبیل تان هس��تید؛ اتومبیلي که چرخ، 

صندلي و دنده دارد.
 در هر دو جا، چیزهایي در اطراف ش��ما هس��تند اما با 
وجودآن ها، فضاهاي خالي هم وجود دارد؛ فضایي که در 
آن صندلي و دنده قرار نگرفته است. حاال همین الگو را در 

مورد صدا پیدا کنید. 
در اوج همهمه خانه شما هم مي تواند هیچ صدایي وجود 

نداشته باشد.
 مي توانید یک گراند سکوت را براي همه آن سروصداها 

تصور کنید. 
 بر این س��کوت تمرک��ز کنید و ذه��ن تان را هوش��یار

 نگه دارید. هوشیار و درست در همان لحظه و در همان 
مکان.

مبارزه نکنید
 در جریان این تمرین ها، ذهن ش��ما م��دام فرار خواهد 

کرد.
 مثل بچه اي که از مشق نوش��تن خوشش نمي آید و با 
کوچک ترین چیزي حواسش پرت مي شود، ذهن شما 
هم از هوشیار شدن مي گریزد. اما این وظیفه شماست 
که شاهد فرار کردن ذهن تان هم باشید و بدون تنبیه، با 

آرامش آن را سر تمرین بازگردانید.
 صداي فریاد یک فروش��نده دوره گرد هیچ کدام نباید 
آزارتان دهد بلک��ه به محض آمدن به ذه��ن تان باید با 
کنجکاوي دنبالش کنید و با مش��اهده آن صدا آرامش 
 کنید تا خ��ودش جای��ش را به اف��کار آرام��ش بخش 

بدهد.
بهانه نگیرید

شما باید درست در آن لحظه به چیزي که مي خواهید 
فکر کنید.

 مهم نیست که کجا هس��تید. مهم نیست که در اطراف 
شما چه صداهایي جریان دارد.

 شما حتي زیر بلندگوي یک مرکز خرید که اجناس تازه 
را تبلیغ مي کند هم مي توانید به آرامش برسید. کافي 
است بتوانید شاهد تنفس تان باش��ید، شاهد جمالتي 
باشید که دوست دارید بشنوید و شاهد موضوعي باشید 

که دوست دارید به آن فکر کنید. 
شلوغي را بهانه نکنید. آرامش باید به ذهن شما بازگردد 

نه به دنیاي اطراف تان. 
 تص��ور نکنی��د صداه��اي اط��راف مزاح��م ش��ما 

هستند. 
آن ها جزیي از محیطي هس��تند که قرار اس��ت در آن 

آرامش بگیرید. 
پس ب��ا عصبانیت آن ه��ا را از ذهن تان بی��رون نکنید. 
در تکنیک هوش��یاري، شما قرار نیس��ت با هیچ حسي 
 گالویز ش��وید، بلکه بای��د به آن ن��گاه ک��رده و رامش 

کنید.
فرار نکنید

براي آرام شدن در شلوغي نباید از آن فرار کنید. به این 
مثال توجه کنید. وقتي یک پش��ه م��ا را نیش مي زند، 
فورا جاي نیش��ش را مي خارانیم ام��ا خاراندن در واقع 
اثر نیش را بزرگ تر و آزاردهن��ده تر مي کند. به عبارت 
دیگر، اگر شما خارش نیش را نادیده بگیرید، خیلي زود 
از آن خالص مي ش��وید. این همان کاري است که باید 
با سروصداها بکنید. نمي گوییم آن ها را ساکت کرده یا 
از آن ها فرار کنید. برعکس باید نس��بت به همه صداها 

هوشیار باشید.

 چگونه ذهن مان را
 آرام نگه داریم

محقق ایرانی دانش��گاه 
کالیفرنی��ای جنوب��ی 
ی��ک چاپگر س��ه بعدی 
بتنی ساخته که امکان 
ساخت یک خانه کامل 
را تنها در یک روز فراهم 

می کند.
فناوری چ��اپ خانه که 
توسط پروفسور »بهرخ 
 » Contour Crafting« ،خوشنویس« توسعه یافته است
نام دارد که هزینه س��اخت یک خانه را به طور چش��مگیری 
کاهش م��ی دهد.چاپگر س��ه بعدی بت��ن در این سیس��تم 
ش��امل بازوهای رباتیک بر روی دو ریل و نازل های متصل به 

بشکه های بتن است که توسط رایانه کنترل می شوند.
نازل چاپگر با اس��تفاده از الگوی رایان��ه ای، بتن را به صورت 
الیه به الیه روی یکدیگر قرار می دهد؛ در این شرایط می توان 
یک خانه کامل ۲3۲ مترمربعی را تنها در مدت ۲4 س��اعت 
آماده کرد.با استفاده از این فناوری، یک خانه یا مجموعه ای 
از خانه ها با طرح های مختلف به صورت کامال خودکار از روی 
الگوی رایانه ای س��اخته می شوند و این س��اختارهای چاپ 
سه بعدی از مقاومت باالتری نسبت به روش های سنتی ساخت 
برخوردار هستند.با جایگزین شدن این ربات های غول پیکر 
به جای نی��روی انس��انی، هزینه های س��اخت کاهش پیدا 
می کند. از این روش می توان برای س��اخت سریع واحدهای 
 مس��کونی در مناطق حادثه دیده در بالیای طبیعی استفاده

 کرد.

محققان کالهی طراحی 
کرده اند که با اس��تفاده 
از فناوری ن��ور درمانی 
سطح پایین، به تحریک 
فعالیت س��لولی و رشد 

موها کمک می کند.
کاله سیستم رشد موی 
»iGrow «ظاه��ری 
ایمن��ی  کاله  ش��بیه 
دوچرخه س��واران دارد که دو هدفون نیز در طرفین آن قرار 
گرفته اس��ت؛ در قس��مت داخل کاله نیز چراغ های صورتی 

رنگی تعبیه شده است.
در ای��ن کاله از فن��اوری ن��ور درمان��ی س��طح پایی��ن 
 )LLLT(  اس��تفاده می ش��ود که ترکیب��ی از لی��زر قرمز و
  دیوده��ای س��اطع کننده ن��ور - ال ای دی - ب��رای
  تحری��ک فعالیت های س��لولی در طول م��وج 655 نانومتر

 است.
محقق��ان معتقدن��د که س��طوح پایین ن��ور لی��زر در دوره 
چهار تا ش��ش ماهه به تحری��ک فعالیت س��لولی در اطراف 
 موهای موجود کمک ک��رده و به افزایش حج��م موها منجر 

می شود.
کاله iGrow ب��رای مردان یا زنانی که ب��ه طور کامل طاس 
هس��تند، مفید نیس��ت اما می تواند به تقویت فولیکول های 

ضعیف مو کمک کند.
محققان شرکت Apira Science این محصول را با قیمت 

695 دالر به بازار عرضه کرده اند.

بنی��اد  محقق��ان 
س��لول های بنیادی 
 NYSCF ( نیویورک
( و مرک��ز پزش��کی 
کلمبی��ا،  دانش��گاه 
موفق به تولید سلول 
عصبی زنده، از سلول 
ه��ای آس��یب دیده 
مغزی بیماران مبتال 

به آلزایمر شدند.
محققان از این دس��تاورد به عنوان معکوس کردن حرکت 

عقربه های ساعت تعبیر کرده اند.
 این روش، ش��روع بیم��اری را س��ال ها پی��ش از هرگونه

 نش��انه مرتبط با آلزایمر نش��ان می دهد، ع��الوه بر این، 
 امکان مقایسه سلول های س��الم با سلول های بیمار وجود

 دارد.
س��لول های بنیادی مغ��زی تولید ش��ده از س��لول های 
عصبی مرده، قادرهس��تند تا 11 س��ال به ط��ور منجمد 
 نگه��داری ش��وند و در صورت ل��زوم مورد اس��تفاده قرار

 گیرند.
در زم��ان حاض��ر این س��لول ه��ای تولید ش��ده منجمد 
 در بانک مغز نیوی��ورک، در دانش��گاه کالیفرنی��ا تولید و

 ذخیره می شوند. 
س��لول های بنیادی تولیدش��ده به این روش برای درمان 
 آلزایم��ر و چه��ار بیم��اری عصبی دیگ��ر قابل اس��تفاده

 هستند.

 یک ساعته 
صاحب خانه می شوید

 نوردرمانی طاسی
 با کاله لیزری

 کشفی که» زمان«
 را خرید
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