
ویژه جشنی به ایجاد زمینه اشتغال جوانان در کشورهای دیگر
»رنگ اصفهان« 

اقدام برای کمرنگی مشکالت اجتماعی کار
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 

به نفع سالمت کشور  2
۵۵ درصد از عمره گزاران اصفهان 

را زنان تشکیل می دهند 7 2
3

رزمندگان ایرانی در جنگ 
تحمیلی از 26 کشور اسیر گرفتند
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دکتر ساسان: گفتمان آب را 
در ایران زنده کنید

عبدالحسین ساس��ان با اش��اره به این که کم آبی به یک 
مشکل جهانی تبدیل شده است، اظهار داشت: بسیاری از 
استان های کشور با بحران خشکسالی رو به رو هستند، اما 
در اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم این امر 
بیشتر از سایر نقاط محسوس است و جزو پنج استانی است 

که بحران آب در آنها بسیار جدی است..

 مدیر کل یونسکو دوشنبه 
به استان می آید

 بررسی  راه های گسترش 
روابط اصفهان و امارات

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: مدیرکل س��ازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد یونس��کو، روز دوشنبه به 

اصفهان سفر می کند.
 محسن مصلحی اظهار کرد: خانم ایرینا جئورجیوا بوکووا 
مقام عالی رتبه یونس��کو، پس از یک دهه روز دوشنبه به 
اصفهان سفر می کند. وی افزود : خانم بوکووا در سفر به 
اصفهان از بناهای تاریخی ش��هر اصفهان از جمله میدان 

نقش جهان و  باغ موزه چهلستون بازدید می کند.

استاندار اصفهان گفت: گشایش بیش از 10 میلیارد دالر 
فرصت سرمایه گذاری جدید در هفت ماه، نشانه گسترش 
مناسبات و موفقیت در جذب س��رمایه گذاری در دولت 
تدبیر و امید است. رسول زرگرپور در دیدار با شیخ سرور 
بن محمد آل نهی��ان و هیات بلند پایه س��رمایه گذاری و 

اقتصادی ...
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رنگ  آمریکایی ها پریده است
رییس مجلس شورای اس��المی با بیان این که حادثه طبس نمایانگر حالت 
اس��تیصال و حتی گریه آمریکایی ها بود، گفت:  امروز آمری��کا دچار نوعی 
رنگ پریدگی در دنیا شده است و دیگر شأن گذشته را ندارد. علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی در سخنانی در همایش ابابیل در شهر طبس، 
اظهار داشت: در زمینه حادثه طبس کتاب های زیادی نوشته شده است. برای 

مسؤوالن سیاسی و امنیتی آمریکا این حادثه خاطره بدی بوده است. 
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 ارز ۲۵۵۰ تومانی
 به صنعت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کل نیاز ارزی بخش 
صنعت خودرو اعم از خودروهای س��بک و س��نگین به 
صورت مبادل��ه ای با نرخ ۲۵۵0 تومان از دیروز ش��نبه 
توسط بانک مرکزی تامین ش��د. محمدرضا نعمت زاده 
در حاش��یه کارگروه حمای��ت از تولید که به ریاس��ت 
معاون اول رییس جمهوری تش��کیل شد، بیان داشت: 
در س��ال جاری رییس جمه��وری، مع��اون اول و تمام 
دس��ت اندرکاران اعالم کردند که س��ال را با بررس��ی 
عوامل رک��ود و موانع تولید ش��روع خواهی��م کرد. وی 
ادامه داد: در سال گذشته اهتمام بیش��تر دولت بر این 
بود که تورم را تا اندازه ای کنترل کند که خوش��بختانه 
توانستیم تورم را در مس��یر کاهش حرکت دهیم. وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت با اش��اره به این ک��ه اقتصاد 
ما، اقتصاد ت��وام با تورم و رک��ود بود، اف��زود: برای رفع 
رکود چندی��ن برنامه م��ورد توجه قرار گرفت��ه که این 
 برنامه ه��ا از اواخر س��ال گذش��ته به طور ج��د دنبال

 شدند. وی ادامه داد: در نخس��تین گام، عوامل رکود را 
شناسایی کردیم و برای رفع آن پیشنهاداتی مطرح شد 
 که به زودی در دولت دنبال می ش��ود و در این راستا با

 انجمن ها، تشکل ها و همچنین اتاق بازرگانی همفکری 
خواهیم ک��رد. نعمت زاده اظه��ار داش��ت: در رابطه با 
عوامل ایجاد رکود چندین مس��اله ج��دی وجود دارد 
که یک��ی از این مس��ایل تامین م��واد اولی��ه و قطعات 
اس��ت که خود به خود هم به ارز و هم نی��از به افزایش 
س��رمایه در گردش در این بخش نیاز دارد. وی با اشاره 
ب��ه تغییراتی که در طول چند س��ال اخی��ر در رابطه با 
تورم و نرخ ارز ش��اهد بودیم، بیان داشت: در جلسه ای 
که با حضور مع��اون اول رییس جمهوری برگزار ش��د، 
راهکارهای مختل��ف تامین منابع در ای��ن بخش مورد 
بررس��ی قرار گرفت و به این جمع بندی رس��یدیم که 
بانک مرکزی با توجه به افزایش درآمد حاصل از فروش 
نفت از اواخر سال گذشته به این طرف می تواند بخش 
 اعظم ارز مورد نیاز صنعت را به صورت مبادله ای تامین 
کن��د. آنچ��ه نهایی ش��د، ای��ن اس��ت ک��ه ارز صنایع 
خودروسازی که در سال گذشته از طریق ارز متقاضی و 
بازار آن تامین می شد وکل نیاز ارزی صنعت خودرو اعم 
 از خودروهای سبک و سنگین به صورت مبادله ای تامین 

 شود. 

با تصمیم جدید دولت اختصاص یافت 

استقبال پرشور شهروندان از برنامه هاي هفته نكوداشت در میدان امام )ره(
سازمان فرهنگي و تفریحي شهرداري اصفهان با برگزاري 
 نمایشگاه و جش��نواره جش��ني به رنگ اصفهان در میدان

 ام��ام )ره( و برپای��ي ۳۷ برنامه ش��اد و بانش��اط در نقاط 
 دیگر ش��هر براي ش��هروندان اصفهاني فضایي دلنشین و 

خاطره انگیز فراهم کرده؛ به طوري که از سوم اردیبهشت ماه 
تاکنون این برنامه ها با استقبال بي نظیر و خارج از انتظار روبه 
رو شده است. استقبال شهروندان و مسافران اردیبهشت ماه 
از برنامه هاي هفته نکوداشت اصفهان در میدان امام )ره( و 

نقاط دیگر شهر دور از انتظار بوده است به طوري که در این 
جشنواره، از سوم اردیبهش��ت تاکنون فقط در نوبت صبح 
روزانه بیش از ۳ هزار دانش آموزان در میدان امام )ره( در این 

جشنواره شرکت مي کنند. 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 نوبت اول

م الف 1590
شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد  احداث سالن همایش مجموعه فرهنگی سایت 70 هکتاری مسکن 

مهر شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه ذيل را به اشخاص حقوقی  تشخيص صالحيت شده  واجد شرايط واگذار نمايد . 

1- موضوع پروژه : احداث سالن همايش مجموعه فرهنگی سايت 70 هكتاری مسكن مهر  شهر جديد مجلسی با زير بنای اوليه 1200 متر مربع  

2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار : 15/000/000/000 ريال 

 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدين ش�رايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نش�ر آگه�ی ، جهت دريافت اس�ناد ارزيابی به امور 

قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند . اسناد ارزيابی به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر تحويل داده خواهد  شد . 

4- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : پيمانكاران پس از تكميل اسناد حداكثر تا چهارده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر 

شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند .

 6- نام و نش�انی کارفرم�ا: اصفه�ان - كيل�و مت�ر 20 ج�اده مبارك�ه بروجن - ش�هر جدي�د مجلس�ی - بل�وار ارم ش�ركت عمران مجلس�ی  

تلفن : 5452286-0335 ، دورنگار :5452214-0335 صندوق پستی: 86316-11178 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

كليه هزينه های آگهی بعهده برنده نهايی مناقصه می باشد . 

نوبت دوم  نوبت  اول  
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اسقف اعظم و شورای خلیفه گری 
ارامنه 

جامعه  بشریت با آگاهی جلوی 
جنایت در سوریه را بگیرد

اسقف اعظم و شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران گفت: جامعه  بش��ریت باید با آگاهی کمک کند که 
جلوی جنایت  در سوریه گرفته ش��ود. بابگن چاریان در 
دیدار با اس��تاندار اصفه��ان اظهار ک��رد: خداوند متعال 
به انس��ان امتیازات و امکانات زیادی داده و باید انس��ان 
از این ظرفیت ها به بهترین شکل اس��تفاده کند. اسقف 
اعظم ارامنه با بیان این که انسان همیشه در حال تغییر 
و تحول اس��ت، افزود: نوروز بهتری��ن فرصت برای تغییر 
در انسان ها اس��ت. وی یادآور شد: خوش��بختانه امسال 
تفاهمات خوبی بین مس��لمانان و مسیحیان برقرار شده 
است و جامعه  ارامنه  استان با حضور در مراسم روز ارتش 
از فداکاری های ارتش جمهوری اس��امی در راه دفاع از 
وطن تجلیل کرد. بابگن چاریان به تقارن روز مادر و ایام 
عید پاک اشاره و اظهار کرد: ما این تقارن را خوش یمن 
می دانیم و تاکید م��ا در این ایام، گرامیداش��ت حرمت 
مادران به ویژه مادران ایرانی است که فرزندان ایثارگر و 
تاشگر تربیت کردند. وی با بیان این که با گذشت سالیان 
متمادی، جوامع انسانی هیچ گاه شهدای خود را فراموش 
نمی کنند تصریح کرد: این روزها مصادف با نود و نهمین 
سالگرد نسل کشی ارامنه است و فرصت خوبی است که 
یک بار دیگر از1/5 میلیون ارامنه ای که در س��ال 1915 
نسل کشی شده اند یاد کنیم. اسقف اعظم در ادامه گفت: 
متاسفانه وقوع این حادثه و مجازات نکردن عاملین آن، 
باعث شده اس��ت که این جنایت ها همچنان ادامه یابد. 
وی به حمات تروریست ها به شهرک های ارمنی نشین 
در سوریه اشاره کرد و افزود: جامعه  بشریت باید با آگاهی 
کمک کند که چنین جنایت هایی تکرار نش��ود. شورای 
خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران اعام داش��ت: 
در آیین های مذهبی که در ایام س��ال ن��و ایرانی برگزار 
می شود، جامعه  ارامنه برای سامتی و موفقیت مسؤولین 
به ویژه مقام معظم رهبری و مدیریت اس��تان دعا کردند 
و از خداوند تقاضا داری��م که ایران و ای��ن مملکت را در 
زمینه های خشکس��الی و کمبود آب گفت: خوشبختانه 
تصمیمات خوبی در س��طح ملی صورت گرفته اس��ت و 
باید منتظر نتایج آن باشیم. اس��قف اعظم ارامنه خطاب 
به اس��تاندار اظهار کرد: امیدوارم با تجارب مفید و تدابیر 
ارزنده جنابعالی، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر استان در 

همه عرصه ها باشیم.

اخبار کوتاهیادداشت

برخی فریضه امر به معروف را عملی 
خصمانه تصور می کنند

معاون فرهنگی س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان 
اصفهان گفت: برخی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را به صورت 
خصمانه و با دید منفی نگاه می کنند؛ در حالی که این فریضه از سر 
مهربانی، محبت و عطوفت است. حجت االسام میثم ریاحی با اشاره 
به ابعاد فرهنگی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: امر 
به معروف یک حرکت اجتماعی و دینی اس��ت که در منظر اسام به 
مردم نیرو می بخشد و موجب از بین رفتن بدی ها از بین مردم و حتی 
درون انسان ها می شود. وی در ادامه افزود: امام علی )ع( فرمودند هر 
کس امر به معروف کند به مومن نیرو می بخشد و هر کس نهی از منکر 
کند، بینی منافق را به خاک می مالد و از مکر او در امان اس��ت. بنا بر 
این جامعه ای که در آن فریضه امر به معروف و نهی از منکر نهادینه 
ش��ود، از منکرات خالی و معروفات در آن زیاد می شود و این مساله 
موجب سامت جامعه می شود. معاون فرهنگی ستاد احیای استان 
اصفهان، امر به معروف را یک حرکت گسترده اجتماعی ذکر کرد و 
گفت: امر به معروف بر پایه عشق، انگیزه و محبت است؛ در حالی که 
متاسفانه برخی این فریضه را بس��یار خصم آلود تصور کرده اند. اگر 
نگاه مردم نسبت به این فریضه مهم تغییر کند، متوجه زیبایی های 
بسیار آن می ش��وند. وی با اش��اره به این که امر به معروف یک نماد 
مهربانی و محبت است، تصریح کرد: در واقع وقتی کسی دیگر را امر 
به معروف و نهی از منکر می کند، پیام دوستی و محبت خود را به آن 
شخص انتقال می دهد. در انجام این فریضه زیاده روی و تند خویی و 

افراط جایگاهی ندارد.

رزمندگان ایرانی در جنگ تحمیلی 
از 26 کشور اسیر گرفتند

نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیرالمومنین )ع( گفت: افرادی که در 
دوران جنگ تحمیلی توسط رزمندگان ایرانی به اسارت درآمدند، از 
26 کشور مختلف بودند. حجت االسام محسن طالب پور در یادواره 
شهدای اصناف و ورزشکار شهرستان شهرضا اظهار کرد: دفاع از وطن 
به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد ایمان مطرح است و ملت بزرگ ایران 
در دوران دفاع مقدس به شایس��ته ترین شکل ممکن این اصل مهم 
را در برابر دیدگان جهانیان به منصه ظهور رساندند. وی ادامه داد: با 
پیروزی انقاب اس��امی ایران که به تفکر بسیاری از صاحب نظران 
بین المللی به عنوان بزرگ ترین حادثه قرن در تاریخ به ثبت رسیده 
اس��ت، از دس��ت اندازی مس��تکبران و زورگویان عالم برحوزه های 
مختلف فرهنگ��ی، اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی ایران اس��امی 
ممانعت کرد و ای��ن بزرگ ترین دلیل برای تدوین سیاس��ت حمله 
نظامی به کشورمان شد. نماینده ولی فقیه در دانشگاه امیرالمومنین 
)ع( با تشریح سیاست گذاری های مس��تکبران برای تحمیل جنگ 
نظامی به ایران در س��ال های نخس��ت پی��روزی انقاب اس��امی 
گفت: در وضعیتی که تمامی ابعاد تحمی��ل جنگ به ایران در حوزه 
سخت افزاری و نرم افزاری از سوی متولیان امر در نظر گرفته شده بود، 
به دلیل بی توجهی دشمن به جایگاه مردمی انقاب اسامی، بسیاری 

از اهداف پلید دشمنان در دوران جنگ نقش بر آب شد.

دکتر ساسان:

 گفتمان آب را در ایران
 زنده کنید

عبدالحسین ساسان با اش��اره به این که کم آبی به یک مشکل جهانی 
تبدیل شده است، اظهار داشت: بسیاری از استان های کشور با بحران 
خشکسالی روبه رو هستند، اما در اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اس��ام این امر بیشتر از سایر نقاط محس��وس است و جزو پنج 

استانی است که بحران آب در آنها بسیار جدی است.
وی با اشاره به مهاجرت پذیری استان اصفهان افزود: هیچ گاه اعتقادی 
به انتقال آب از استان های مجاور نداش��تم. زیرا اندیشه من این است 
که رش��د جمعیت هر منقطه ای باید متناسب با آن منطقه باشد، اما با 
این همه باز فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب مانند صرفه جویی 
در مصرف و تغییر روش های کش��اورزی، بهترین راه رفع مش��کات 

کمبود آب است.

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 
به نفع سالمت کشور 

دکتر غامرضا اصغری با اش��اره به کس��ری بودجه وزارت بهداشت در 
دولت گذشته و تاثیر آن بر نظام بهداشت و درمان کشور، افزود: در سال 
9۰ ، پیش از روی کارآمدن دولت جدید، وزارت بهداش��ت با مشکات 
مالی فراوان��ی روبرو بود؛ به گون��ه ای که حتی بودجه ه��ای عمرانی و 

تجهیزاتی آن قطع شد. 
وی با بی��ان اینکه اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه ه��ا به طور 
حتم به نفع نظام س��امت کشور اس��ت، تصریح کرد: دولت در مرحله 
نخس��ت هدفمندی یارانه ها با کس��ری بودجه فراوانی روبرو شد؛ در 
حالی که معین ش��د با اجرای مرحل��ه دوم هدفمن��دی یارانه ها، 1۰ 
 درصد از درآم��د هدفمندی به بخش بهداش��ت و درم��ان اختصاص 

یابد. 

رییس جمهور به چین می رود
رییس جمهور اواخر اردیبهش��ت ماه به منظور ش��رکت در چهارمین 
نشست س��ران کنفرانس تعامل و اقدامات جهت اعتمادسازی در آسیا 

)سیکا( به شانگهای چین سفر می کند.
ایده تش��کیل س��ازمان س��یکا یا کنفرانس تعامل و اقدامات، تدابیر و 
راه های دس��تیابی به اعتمادسازی در آس��یا در س��ال 92 و به ابتکار 
س��لطان نظربایف، رییس جمهور قزاقس��تان مطرح و در سال 1996 

رسما تشکیل شد.
اولین و دومین اجاس سران سیکا در س��ال 2۰۰2 و 2۰۰6 در شهر 
آلماتی پایتخت قزاقس��تان و اجاس سوم هم در اس��تانبول ترکیه در 

سال 2۰۰2 برگزار شد.
نشست سران سیکا هر چهار سال یک بار و اجاس وزرای خارجه هر دو 

سال یک بار برگزار می شود.
گفتنی اس��ت که رییس جمهور در جریان سفر خود به شانگهای چین 
عاوه بر سخنرانی در این اجاس، با تعدادی از مقامات شرکت کننده 
در این اجاس از جمله پوتین رییس جمهور روس��یه دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.

2
عارف: با حداکثر توان از دولت تدبیر و امید حمایت می کنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: راهبرد اصاح طلبان همکاری با دولت تدبیر و امید است و حداکثر 
توان خود را در این مسیر می گذاریم. عارف روز جمعه در نهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی در هتل آسمان 

اصفهان افزود: دولت درگیر مذاکرات هسته ای است و برای پیروزی در این مسیر با دولت همکاری می کنیم

رییس مجلس شورای اسامی با بیان این که حادثه طبس نمایانگر 
حالت استیصال و حتی گریه آمریکایی ها بود، گفت:  امروز آمریکا 
دچار نوعی رنگ پریدگی در دنیا شده است و دیگر شأن گذشته را 
ندارد. علی الریجانی رییس مجلس شورای اسامی در سخنانی در 
همایش ابابیل در شهر طبس، اظهار داشت: در زمینه حادثه طبس 
کتاب های زیادی نوش��ته شده است. برای مس��ؤوالن سیاسی و 
امنیتی آمریکا این حادثه خاطره بدی بوده است. آنان قصد داشتند 
تا عملیاتی به خیال خود به منظور آزادس��ازی گروگان هایش��ان 
انجام دهند، اما تصور نمی کردند هواپیماها در مرحله اول تا این 
حد سریع از بین بروند. وی افزود: در خاطرات آن زمان دستپاچگی 
مسؤوالن آمریکایی را می توان درک کرد.  نکته مهم این است که 
در حادثه طبس شوک بزرگی به جریان استکباری دنیا وارد شد 

و بعد از آن تا زمان فروپاشی شوروی نتوانستند خود را بیابند.
رییس مجلس بر همین اساس خاطرنش��ان کرد:  در طول تاریخ 
بش��ریت حوادث نادری وجود دارد که انسان اراده مافوق طبیعی 
را درک می کن��د. البته همه ح��وادث از اراده خداوند اس��ت، اما 
محس��وس نیس��ت. یکی از حوادثی که با آن انس��ان اراده الهی 
را درک می کند، حادثه طبس اس��ت. اراده خداون��د بود که این 
شرایط مختل ش��ود و نتیجه آن شکس��ت جریان غلط دنیا بود. 
رییس مجلس شورای اسامی با بیان این که ضدیت آمریکایی ها 
با ایران تمام نشده اس��ت، تصریح کرد: آمریکایی ها صدام را برای 

جنگ عراق علیه ایران تحریک کردند؛ در طول جنگ هم پیوسته 
اطاعات نظامی به عراق داده می شد، پس از آن که دیدند حریف 
ایران نمی ش��وند، کمک های تس��لیحاتی خود را افزایش دادند و 
این اراده ها را علیه ایران بس��یج کردند، اما باز هم موفق نشدند و 
دست به کارهای خطرناکی زدند که از جمله آن می توان به انفجار 
هواپیمای مسافربری ایران اش��اره کرد. وی ادامه داد: کشورهای 
اروپایی بعد از شکس��ت صدام در فاو، فردی را نزد وی فرستادند 
که ما به ش��ما بمب اتمی می دهیم تا ایران را بزنید و جنگ تمام 
ش��ود. این اطاعات را یکی از فرماندهان جنگ عراق نوشته بود 
که کش��ورهای اروپایی و امریکایی چه کمک هایی به عراق کرده 
بودند.الریجانی خاطرنشان کرد: امروز آنان با پررویی علیه ایران، 
در مساله هسته ای ماجراجویی می کنند. شما که تا این حد روشن 
پیشنهاد ساح هسته ای به صدام داده اید، چطور با ایران اینگونه 
س��خن می گویید. آمریکایی ها نمی توانند قبول کنند ایرانی که 
روزی از اقمار آنها بود، امروز کش��وری مس��تقل اس��ت و مقابل 
اراده آمریکایی ها می ایستد. باید بدانید مردمی که مقابل آمریکا 

می ایستند، حاضر نیستند دستورات آمریکا را اجرایی کنند.
 الریجانی تاکید کرد: 34 سال است این راه را طی کرده ایم و در این 
34 س��ال با این موجودات بین المللی شیطانی مواجه بودیم. بعد 
از فروپاشی شوروی، آمریکایی ها بادی به غبغب خود انداختند و 
ش��عارها یی دادند مبنی بر این که ما دیگر رهبر دنیا هستیم، اما 

خیلی زود این ش��رایط تغییر کرد و امروز آمری��کا در دنیا دچار 
یک رنگ پریدگی شده است. امروز آمریکا ش��ان گذشته خود را 
ندارد، بنابراین تاش می کند خود را به زور به عنوان قدرت مسلط 
جهانی معرفی کند. رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش 
خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی ها گاهی اخم می کنند، ولی کسی 

گوش می دهد.
 این حوادث نشان می دهد که آمریکا از نظر جایگاه و پرستیژ دچار 
رنگ پریدگی ش��ده اس��ت و با ابهت بازی های تصنعی می خواهد 
خود را حفظ کن��د. حوادث اخیر منطقه ای ای��ن رنگ پریدگی را 
نش��ان می دهد و با آمپول های تقویتی هم نمی ش��ود رنگ را به 
سادگی برگرداند. باید رفتارشان را عوض کنند؛ نباید با مردم ستیز 
کنند. مشکل آمریکا در منطقه این نفرت عمومی است که با دست 
خودش��ان به وجود آورده اند. بیش از 75 درصد مردم کشورهای 

دوس��ت آمری��کا در ی��ک 
نظرس��نجی نفرت خودشان 
را نس��بت به این کشور اعام 
کردند و 7۰ درصد مردم این 
کش��ورها همچنین گفته اند 
ما موافق فناوری هس��ته ای 
ایران هستیم و حتی گفته اند 
ایران باید س��اح هس��ته ای 
هم داش��ته باش��د؛ هر چند 
ما به دنبال س��اح هسته ای 

نیستیم.
 آمریکایی ه��ا بای��د بدانند با 
ژس��ت گرفتن و اخم کردن و 
این که م��دام بگویند تحریم 
می کنی��م، مشکل ش��ان در 
منطق��ه حل نمی ش��ود. وی 

ادامه داد:  آن س��یلی که آمریکایی ها در طبس خوردند، یادشان 
نمی رود و به دنبال همان اتفاقات اقدامات ایذایی انجام می دهند. 
به عنوان مثال نماینده معرفی شده جمهوری اسامی ایران برای 

سازمان ملل را راه نمی دهند و برای او ویزا صادر نمی کنند.
کردی��م،  ط��ی  گذش��ته  س��ال   34 در  ک��ه  راه��ی   
اس��ت. داش��ته  کش��ور  ب��رای  بزرگ��ی   دس��تاوردهای 

 امروز ایران یک کشور تاثیرگذار در منطقه است، ولی آمریکایی ها 
این موضوع را به زبان نمی آورند. رییس مجلس یادآور شد: در بیانیه 
پارلمان اروپا که سخنان سخیفی هم گفته شده بود، چند موضوع 
را تایید کرده بودند؛ به عنوان مثال گفته بودند باید از ظرفیت ایران 
در راستای حل بحران های منطقه مانند سوریه استفاده شود. وی 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: مساله اصلی کشور ما مسایل 
اقتصادی اس��ت. حواس ها نباید به موضوعات دیگری پرت شود. 
نقایصی در کشور داریم که باید حل شوند. بنده همیشه به آقایان 
گفته ام که ایرادات و مشکات کارتان را با مردم در میان بگذارید، 

در این شرایط مردم بهتر می توانند به شما کمک کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی:

حادثه طبس نمایانگر استیصال آمریکا بود
رنگ  آمریکایی ها پریده است

اس��تاندار اصفهان گفت: گش��ایش بی��ش از 1۰ میلی��ارد دالر 
فرصت س��رمایه گذاری جدید در هفت ماه، نش��انه گس��ترش 
مناس��بات و موفقیت در جذب س��رمایه گذاری در دولت تدبیر 
و امید است. رس��ول زرگرپور در دیدار با ش��یخ سرور بن محمد 
آل نهیان و هیات بلن��د پایه س��رمایه گذاری و اقتصادی امارات 
متحده عرب��ی، با خوش��امدگویی به حاضران، ب��ه ظرفیت های 
عظیم این اس��تان در عرصه ه��ای مختلف اش��اره و اظهار کرد: 
امیدوارم این دیدار ش��ما از اصفهان به شناس��ایی بیش��تر این 
ظرفیت ه��ا و در نتیج��ه افزای��ش همکاری ه��ا در زمینه ه��ای 
 گوناگون منج��ر ش��ود.  اس��تاندار اصفه��ان و اعض��ای هیات

 س��رمایه گ��ذاری و اقتص��ادی امارات متح��ده عرب��ی در باره 
گس��ترش توس��عه رواب��ط دو جانب��ه گفتگ��و کردند. رس��ول 
 زرگرپور، در دیدار با ش��یخ س��رور بن محمد آل نهیان و هیات 
بلند پایه سرمایه گذاری و اقتصادی امارات متحده عربی گفت: 
امیدوارم این ماقات، موجب ش��روع یک همکاری گس��ترده با 
برادرانم��ان در امارات متحده عربی به عنوان کش��ور دوس��ت و 

همسایه باشد. 
اس��تاندار اصفهان، با اش��اره به حض��ور 55 هی��ات خارجی در 
 هفت ماه گذش��ته در اصفه��ان تصریح ک��رد: این امر نش��انگر 
سیاس��ت های دول��ت یازدهم در زمین��ه افزایش مناس��بات و 
گسترش همکاری ها با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان و 

همچنین ارتباطات بین استانی با دیگر مناطق است.

وی افزود: به دنبال گس��ترش مناس��بات، به ط��ور قطع جذب 
س��رمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت و نمونه آن گش��ایش 
بیش از 1۰ میلیارد دالر فرصت س��رمایه گذاری جدید در هفت 

ماه گذشته است. 
وی با اش��اره به ظرفیت ه��ای عظیم اس��تان اصفه��ان از نظر 
جغرافیای��ی ،تاریخی، فرهنگی، گردش��گری و صنعتی از جمله 
تولی��د 7۰ درصد ف��والد کش��ور ،5۰ درصد س��یمان و مصالح 
ساختمانی، 4۰ درصد صنایع دس��تی و وجود بیش از 3۰۰ هزار 
دانش��جو در 15۰ مراکز علمی و تحقیقات��ی و رتبه های اول در 
بخش های مختلف کش��اورزی اظهار داشت: این عوامل موجب 
عاقه مندی هیات های خارجی به سفر به اصفهان و مذاکره در 

باره گسترش همکاری ها شده است.
 زرگرپور، به��ره مندی از ظرفیت بخش خصوص��ی به ویژه اتاق 
بازرگانی اصفه��ان را در تحقق مناس��بات و افزای��ش مبادالت 
تجاری با این استان موثر خواند و تصریح کرد: با توجه به امکانات 
بیمارستانی و پزشکی پیش��رفته در این استان، توریسم درمانی 

می تواند یکی از محورهای توسعه مناسبات باشد.
 ظرفیت های عظیم اصفهان و امکانات گردشگری

ظرفیت منحصر به ف��رد اصفهان نیازمند امکانات گردش��گری 
بیشتری است. 

رییس هیات بلند پایه سرمایه گذاری و اقتصادی امارات متحده 
عرب��ی در دیدار از اصفه��ان گفت: با وج��ود ظرفیت های عظیم 

اصفهان، اعتقاد داریم این شهر در زمینه امکانات گردشگری از جمله هتل، به خدمات بیشتری نیاز دارد. 
ش��یخ س��رور بن محمد آل نهیان، رییس هی��ات امارات��ی، نیز در ای��ن دیدار ضمن اظه��ار خوش��وقتی از حض��ور در اصفهان و 
فرصت ماقات ب��ا اس��تاندار، اظهار داش��ت: از س��ال های دور وص��ف اصفهان را ش��نیده ب��ودم و هم��واره آرزو داش��تم امکان 
حضور در این ش��هر و دی��دن زیبایی ه��ای منحصر به ف��رد آن برایم فراهم ش��ود.وی با اش��اره ب��ه ماقات های هفته گذش��ته 
اعضای اتاق بازرگان��ی ایران و مذاکرات مثب��ت و موثری که متعاقب س��فر وزیر امور خارج��ه ایران به ام��ارات در ابوظبی صورت 
 گرفت، افزود: خوش��بختانه کمیس��یون پیگیری روابط اقتصادی دو کش��ور فعال ش��ده اس��ت و هیات همراه من نیز از تاجران و

  س��رمایه گذاران بزرگ امارات هس��تند ک��ه در زمینه های مختلف از جمله گردش��گری و س��اخت هتل در سراس��ر دنیا فعالیت 
می کنند. رییس هیات س��رمایه گ��ذاری و اقتص��ادی امارات متح��ده عربی با تش��کر از مجموع��ه اقداماتی ک��ه در عرصه های 
گوناگ��ون در زمینه رش��د و توس��عه و بالندگی اس��تان اصفه��ان ص��ورت پذیرفته اس��ت، گفت: پیش��رفت های این اس��تان ما 
را ه��م به عنوان ب��رادران و دوس��تان جمهوری اس��امی ای��ران، خوش��حال می کن��د و موجب فخ��ر و مباهات ما می ش��ود. به 
گزارش رواب��ط عمومی اس��تانداری اصفهان، در این دیدار، س��فیر کش��ور ام��ارات متحده عرب��ی در ایران و همچنی��ن تعدادی 
 از س��رمایه گذاران و تاجران ب��ه بیان دی��دگاه های خ��ود در زمینه افزایش مناس��بات پرداختند و جاری ش��دن مج��دد آب در 
 زاین��ده رود را آرزوی هم��ه امارات��ی ه��ا ب��ر ش��مردند. همچنی��ن کس��اییان، ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان نی��ز 
دیدگاه های خ��ود را درباره ایف��ای نقش بخ��ش خصوصی بی��ان و آمادگی کامل ات��اق بازرگان��ی و فعاالن بخ��ش خصوصی را 
برای گس��ترش مناس��بات اعام ک��رد. وی هماهنگ��ی و ارتباط بیش��تر اقتص��ادی و تعامل در زمینه مش��ارکت در راه توس��عه 
 روابط بی��ن اصفهان و ام��ارات متحده عرب��ی وبهره بردن از ظرفیت ها و پتانس��یل های موجود را اس��اس گس��ترش مناس��بات 

دانست.

در دیدار استاندار اصفهان با  هیات بلند پایه اقتصادی صورت گرفت 

 بررسی گسترش روابط اصفهان و امارات

 آمریکایی ها 
نمی توانند قبول 

کنند ایرانی که 
روزی از اقمار 

آنها بود، امروز 
کشوری مستقل 

است و مقابل 
اراده آمریکایی ها 

می ایستد
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ویژه

اصفهان نماد برجسته ای از تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ایران است
اصفهان چهار باغ معنوی را نیز در خود جای داده است 

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب با تاکید بر این که اصفهان دارای فرهنگ و تمدن غنی است 
اظهارداشت: اصفهان دارای چند ویژگی فرهنگ و تمدنی است که به طور واقعی در جهان برجسته است.

علی اکبر والیتی، در مراس��م افتتاحیه نکوداش��ت هفته اصفهان با بیان این مطلب گفت: براس��اس 
اظهارنظرهای جهانگردان خارجی، میدان امام خمینی )ره( از زیباترین میدان های جهان به ش��مار 

می آید. 
وی با بیان این که اصفهان نمادی برجس��ته از تاریخ غیرگسسته و فرهنگ چندهزار ساله ایران است، 
تصریح کرد: در حمله مغول ها شاید از لحاظ سیاسی گسستگی هایی داشتیم، اما فرهنگ این کشور 

باقی ماند و حتی مهاجمان نیز مغلوب فرهنگ ما شدند. 
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب افزود: فرهنگ یک کشور، هویت ملی به شمار می آید و فرهنگ 
یک شهر را می توان از نام آن متوجه شد که در این خصوص نام اصفهان، یادآور فرهنگ و تمدن غنی 

است.
 وی بیان کرد: براساس اظهارنظرهای مورخین قدیمی، نام اصفهان پیش از میالد مسیح، سپاهان بوده 
و قدمتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال دارد. این نشان می دهد اصفهان دارای فرهنگ، تمدن و اصالت و 

ریشه غنی است. 
والیتی با تاکید بر این که فرهنگ و تمدن اصفهان برجس��ته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: الزم است در 
مورد میدان امام )ره( اصفهان، یادآوری کنم یک جهانگرد ایتالیایی که در زمان صفویه به ایران آمده، 
می گوید در اروپا می گویند میدان فلورانس در ش��هر ُرم، یا در نقاط دیگر ایتالیا، قشنگ ترین میدان 
 دنیاست، ولی اگر من از همشهری هایم نترسم می گویم میدان امام در شهر اصفهان از آن ها قشنگ تر

 است. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اصفه��ان چن��د ویژگ��ی فرهن��گ و تمدن��ی دارد ک��ه ب��ه ط��ور واقع��ی 
برجس��ته اس��ت، اذع��ان داش��ت: از چه��ار س��بک ش��عر وادبی��ات خراس��انی، عراق��ی، هندی و 
 بازگش��ت ادب��ی، س��ه س��بک ش��عر وادبیات ب��ه غی��ر از س��بک خراس��انی مرب��وط ب��ه اصفهان

 است. 
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب با بیان این که شرق و غرب عالم، تحت انوار روشنایی بخش 
تمدن اسالمی بوده است، ادامه داد: اگر بخواهیم در چهار نقطه جهان از بناها و نمادهای اوج معماری 
اسالمی نام ببریم، میدان نقش جهان یا میدان امام )ره( که شاهکار شهرسازی در تاریخ هنر جهان است، 

در قرن ۱۱هجری ساخته شده است.
در همی��ن زمان تاج محل در هندوس��تان و کاخ امراء و در عثمانی مس��جد س��لطان احمد س��اخته 

شده اس��ت. به گونه ای که میدان امام )ره( امروز چشم س��ّیاحان اروپایی را خیره می کند به همین 
 دالیل اس��ت که ما بر آنیم تا ثابت کنیم در آن زمان، علم در جهان اس��المتا این حد پیش��رفت کرده 

بود. 
برجس��ته  معماری ه��ای  از  یک��ی  )ره(  خمین��ی  ام��ام  می��دان  ک��رد:  بی��ان  ب��ا  وی 
جه��ان ب��ه ش��مار می آی��د و مجموع��ه عالی قاپ��و، چهارب��اغ و مس��جد ش��یخ لط��ف اهلل 
 در اط��راف ای��ن می��دان ب��ه ش��کلی حس��اب ش��ده اح��داث ش��ده اند و ی��ک نمون��ه

 هستند. 
مش��اور ام��ور بین المل��ل رهب��ر معظ��م انق��الب تصری��ح ک��رد: ط��ول و ع��رض می��دان ام��ام 
 خمین��ی )ره( طالیی تری��ن اندازه ه��ا را دارد و ن��وع معم��اری طراح��ی ش��ده در آن منحص��ر به

 فرد است. 
وی ب��ه مکت��ب و فلس��فه اصفه��ان نی��ز اش��اره و بی��ان ک��رد: در تاری��خ فلس��فه و 
 مکت��ب اس��المی نام های��ی از جمل��ه فاراب��ی، ش��یخ الریی��س، اش��راق و خواج��ه نصی��ر 

می درخشند. 
والیتی با بیان این که میرداماد مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد، گفت: مکتب مالصدرا شکل تکامل 

یافته مکتب میرداماد است. 
وی با بیان این مطلب که تشییع کمک هی بسیاری به تکامل فلسفه کرد، افزود: بیشترین تکامل فلسفه 
را در مکتب اصفهان داریم و در نهایت این مکتب به تهران منتقل شد و نمود آن را می توان در فالسفه ای 

از قبیل میرزای عاملی، شهشهانی و حسن زاده دید. 
مش��اور ام��ور بین المل��ل رهب��ر معظ��م انق��الب بی��ان ک��رد: هم اکن��ون اصفه��ان ش��هر 
ش��هدا اس��ت و در دوران دف��اع مق��دس ش��اهد بودی��م ک��ه اف��رادی ب��ا س��ن بس��یار 
 پایی��ن فرمانده��ی جن��گ را ب��ر عه��ده داش��تند و ای��ن نش��ان بزرگ��ی ای��ن اف��راد

 است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در دوران دف��اع مق��دس م��ردم اصفه��ان در کن��ار م��ردم کش��ور در 
 مقاب��ل زیاده خواه��ی اس��تکبار ایس��تادگی کردن��د و ای��ن رون��د در دف��اع مق��دس ب��ه اوج 

خود رسید. 
والیتی با توضیح این که در دوران دفاع مقدس، ده ها کشور از دیکتاتور عراقی حمایت مالی و تسلیحاتی 
می کردند، اظهار کرد: به برکت خون شهدا، ملت ایران در جنگ تحمیلی پیروز شد و از سرزمین خدایی 

خود دفاع کردند. 

شهردار اصفهان در پیامی به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان تاکید کرد: به خاطر همه خوبی های اصفهان باید برای این شهر جشن گرفت.
متن پیام شهردار اصفهان به شرح ذیل است:

هوالفتاح
اصفهان شهر خوبي ها؛ شهر دالوران نام آور؛ شهري به بلنداي آفتاب که وسعت شهرتش نصف جهانش نامیده است.

آري سن و سالي از این شهر گذشته و احترامش واجب است؛ چنان که احترام همه بزرگترها.
شهر ما کهن است، اما پیر نیست. زنده است و حیات دارد . شهر ما شاید جوان نباشد ، ولي دل زنده است؛ سرد وگرم روزگار را چشیده و آنگاه اسالم آورده و عاشق اهل بیت )ع(شده است. سلجوقیان و صفویان 

را از چاه به در آورده و راه و رسم به برنا و پیرشان آموخته .
اصفهان شهر ماست؛ شهري دلداده و عاشق پیشه؛ شهر سلمان محمدي؛ همان شهري که چشم هر بیننده اي را خیره مي کند و شکوه هنر وهنرمندي هاي بي نظیرش در جاي جاي این شهر به خوبي تجلي 

یافته است؛ همان شهري که در اردیبهشت مردمانش شاعر مي شوند. این است شهر ما ، اصفهان زیبا.
پس باید براي آن جشن گرفت و از آن تجلیل کرد،جشني به خاطر همه خوبي هایش. جشني به رنگ اصفهان.

 شهردار اصفهان
 دکتر سید مرتضي سقائیان نژاد

پیام شهردار اصفهان به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان
به خاطر همه خوبی های اصفهان باید برای این شهر جشن گرفت
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 شهردار اصفهان در نشست تخصصي كالنشهرهاي كشور با اشاره به اين كه
 3 ارديبهشت ماه ميالد شيخ بهايي معمار بزرگ عصر صفويه است، گفت: 
برگزاري هفته نكوداشت اصفهان تنها به معناي نكوداشت اين شهر نيست؛  
بلكه به معناي نكوداشت ايران اس��ت. دكترسقائيان نژاد شهردار اصفهان 
با اش��اره به اين كه ظرفيت هاي اصفهان مي تواند در تمدن نوين اسالمي 
مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد: بعد از 3۵ سال كه قرار است در مسير 
تحقق تمدن نوين اس��المي گام برداريم، ظرفيت هاي اصفهان راهگشاي 
ما در اين مسير خواهد بود. دكتر سقائيان نژاد به سه دوره پايتخت بودن 
اصفهان اشاره كرد و گفت: اصفهان عالوه بر اين س��ه دوره در زمان هاي 
آل زيار، ايلخانيان و تيموريان نيز در مقاطعي پايتخت ايران بوده اس��ت، 
 اما دوران طاليي پايتختي اصفهان سه دوره آل بويه، سلجوقيان و صفويه

 اس��ت. وي به آثار فرهنگي با ارزش كه از دوران قبل از اسالم در اصفهان 
وجود دارد اشاره كرد و افزود: بس��ياري از آثار تاريخي اصفهان متعلق به 
دوران قبل از اسالم اس��ت. وي با بيان اين كه اصفهان در سال ۲3 هجري 
به تصرف نيروهاي اس��الم در آمد، تصريح كرد: دوران اوج تمدن اسالمي 
از قرن 3 تا ق��رن ۷ هجري بوده و در اين دوران اصفهان ش��هري هم طراز 
بغداد، بخارا و ري بوده است. شهردار اصفهان به بيش از ۲ هزار رجالي كه 
به گفته ابوالفرج اصفهاني در كتاب ذكر تاريخ در اصفهان در رش��ته هاي 
مختلف فعال بودند، اشاره كرد و خاطرنشان كرد: ابن مسكويه يكي از اين 
رجال بود كه ۲3 جلد كتاب درباره ش��يعه و اخ��الق دارد و معتقد بود كه 
سياست بايد تحت لواي اخالق باشد. دكترسقائيان نژاد با اشاره به اين كه 
ابوعلي سينا كتاب شفا را در ۲3 روز در اصفهان نوشت، اظهار داشت: عمر 
خيام، ابوريحان بيروني و ابوعلي س��ينا، گرداننده ح��وزه اصفهان بودند. 
 وي با اش��اره به اين كه صاحب بن عب��اد و ابن عميد كّت��اب نيز از وزيران
  آل بويه در اصفهان بودند، ادامه داد: در مس��جد جام��ع اصفهان با تاريخ

 ه��زار س��اله اش، صف��ه اي ب��ه ن��ام صف��ه صاح��ب ب��ن عب��اد وجود 
دارد ك��ه مح��ل درس وي در آن م��كان برق��رار بوده اس��ت. ش��هردار 
 اصفه��ان ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه در دوره س��لجوقيان ني��ز وزي��ري مانند 
خواجه نظام الملك فعال بوده، گفت: مدرسه نظاميه با ۵ هزار دانشجو در 
اصفهان فعال بود كه اين مدرس��ه تلفيقي از حوزه علميه و دانشگاه امروز 
بوده است. دكترسقائيان نژاد با اشاره به اين كه در اين دوران ها بخشي از 

تاريخ كشور در اصفهان جمع شده است، افزود: اين سير تاريخي ادامه مي 
يابد تا به دوران صفويه مي رسد و در اين دوران شيخ بهايي، محمد تقي و 
 محمد باقر مجلسي، ميرداماد، ميرفندرسكي و مالصدرا در اصفهان فعاليت 
مي كردند. وي با تاكيد بر اينك��ه در اين دوره مكتب اصفهان به وجود مي 
آيد، تصريح كرد: در كنار مكتب اصفهان، مكتب موسيقي، فلسفه و غيره 
شكل گرفته است. همچنين تئوري واليت فقيه در دوره صفويه در اصفهان 
ايجاد شد و همين موضوع پش��توانه انقالب اسالمي ايران گرديد. شهردار 
اصفهان با اشاره به اين كه اصفهان اولين شهري بود كه در دوران مبارزات 
انقالب در آن حكومت نظامي برقرار شد، خاطرنشان كرد: اصفهان در طول 
دفاع مقدس، ۲3 هزار شهيد تقديم كرد و با توجه به اين كه جمعيت استان 
اصفهان ۵/8 درصد جمعيت كشور اس��ت، ۱۰ درصد شهدا، ۱۰ جانبازان 
به اصفهان تعلق دارد.دكترس��قائيان نژاد اظهار داشت: اصفهان به عنوان 
پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمي نيز انتخاب شد و اين بدان معناست 
كه عصاره تمدن اسالمي در اين شهر كه متعلق به ايران است، شكل گرفته 
به طوري كه يك روز در موس��يقي، يك روز در هنر و يك روز در معماري 

ظهور كرده است. 

هم زمان با فرارس��يدن ايام هفته نكوداش��ت اصفهان، كنگره بزرگداشت 
زنان عالمه وش��هيده اصفهان در مجموعه فرهنگی و تاريخی تخت فوالد 

برگزار شد.
در اين مراس��م كه با حضور جمعيت فراوانی از بانوان شهر اصفهان برگزار 
شد، كاظمی، رييس شورای هيات های اس��تان اصفهان، درباره ضرورت 
برگزاری چنين كنگره هايی در راستای معرفی و شناساندن زنان عالمه در 
شهر اصفهان تاكيد كرد و افزود: ما مصمم هستيم تا در سال های آينده نيز 

به برپايی چنين برنامه هايی اقدام كنيم. 
وی حضرت زهرا )س( را الگوی تمام عيار و كاملی برای زنان عالم دانست 
و افزود: س��يره حضرت زهرا )س( بهترين و مناسب ترين الگو برای زنان، 

همسران، مادران و دختران است.
در بخش ديگری از اين مراس��م، حجت االس��الم مهروی پور، مدير مركز 
فرهنگی و تاريخی تخت فوالد ضمن ايراد سخنانی درباره ضرورت حفظ و 
تثبيت جايگاه زن در اجتماع گفت: مرحله مقدماتی اين مراسم باشكوه در 
هفته گذشته برگزار شد و اينك دومين مرحله از آن با حضور جمع كثيری 

از شما بانوان محترم درحال برگزاری است. 
وی از برگزاری سومين مرحله از اين كنگره در بهمن ماه سال جاری خبر 
داد و افزود: اصلی ترين مرحله كنگره بزرگداش��ت زنان عالمه و ش��هيده 
اصفهان، مرحله داوری درباره مقاالت علمی دريافت ش��ده از سوی بانوان 

محترم است. 
وی تصريح كرد: فراخوان اين كنگره در تيرماه سال جاری اعالم می شود 
و پس از دريافت مقاالت و رس��االت علمی مربوطه در آبان ماه نيز مرحله 
داوری و قضاوت انج��ام می گيرد و پس از آن كنگ��ره در بهمن ماه برگزار 

خواهد شد. 
حج��ت االس��الم نيلی پ��ور، از جمل��ه مولف��ان نام آش��نای كش��ور در 
ح��وزه مذهبی و مع��ارف نيز از ديگر س��خنرانان اين مراس��م ب��ود كه با 
 محوري��ت تش��ريح جاي��گاه زن در خان��واده و اجتم��اع به س��خنرانی

 پرداخت. 
وی با اش��اره به جاي��گاه وموقعيت حس��اس و وي��ژه زن در جامعه، مقام 
مادری را واالترين و موثرترين مقام برای يك انس��ان دانس��ت و افزود: از 
جمله اساس��ی ترين تحوالتی كه پيامبر اس��الم )ص( در جامعه و نگرش 

مردم ايجاد كردن��د، تغيير در نگاه ب��ه زن و جايگاه او بود. ت��ا پيش از آن 
زن به عنوان موجودی مط��رح بود كه هيچ تكري��م و احترامی در جامعه 
 نداش��ت و وجودش باعث س��رافكندگی و شرمس��اری مردان محسوب 
می ش��د، اما با ظهور پيامبر و ارايه دين اس��الم، اين نگاه رفته رفته دچار 
 تغيير ش��د و حاص��ل آن بحمدهلل اين اس��ت كه ام��روز زن��ان بزرگوار و

 بی نظيری چون بانو مجتهده امين،همچون ستاره ای در آسمان عالم تشيع 
می درخشند. 

حجت االسالم نيلی پور، ش��هر اصفهان را از جمله شهرهای پر افتخار در 
حوزه های علمی و عرفانی دانست و گفت : سرزمين مقدس تخت فوالد و 
مشاهيری كه در آن مدفون هستند، گويای اين است كه اين شهر به عنوان 
سند افتخاری برای مذهب تشيع محسوب می شود و اين افتخار بی ترديد 

از آن شهر اصفهان است. 
شايان ذكر اس��ت، اجرای مس��تندی درباره زندگی و شخصيت بانو امين 
)ره(، ك��ه در آن به معرفی ش��خصيت بزرگوار ايش��ان از زبان ش��اگردان 
 و نزديكان ايش��ان می پرداخت و اجرای تواش��يح، از ديگ��ر بخش های

 اين مراسم بود. 

کنگره بزرگداشت زنان عالمه وشهیده برگزار شدشهردار اصفهان:
اصفهان، سند افتخاری برای تاريخ جهان تشيع به ظرفيت هاي اصفهان در تمدن نوين اسالمي توجه شود 

ویژه

در حاشيه برگزاری هفته نكوداشت اصفهان در      
ميدان امام )ره( حجت االسالم محمد قطبی 
مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از غرفه 

خبرگزاری ايمنا بازديد كرد.
قطبی در پاسخ به اين سوال كه برگزاری هفته 
نكوداشت اصفهان را چطور ارزيابی می كنيد، 
گفت: هفته نكوداشت فرصتی است كه در آن 
می تواني��م ظرفيت های اصفه��ان را به همه 
جهان معرفی كنيم. برگزاری س��االنه و منظم آن هم به نهادينه شدن فرهنگ پاسداشت اصفهان 

كمك خواهد كرد. 
وی همچنين افزود: شهرداری با تمام قوا و توان خود سعی بر هر چه بهتر برگزار شدن اين هفته دارد. 
من در جريان بازديد از نمايشگاه نكاتی به نظرم رسيد كه می تواند برای سال آينده در نظر گرفته 
شود. اصفهان علمای برجسته ای داشته كه می توان با در نظر گرفتن غرفه ای برای هر كدام از آنها 

به صورت نمادين گوشه ای از زندگی آنها را به نمايش گذاشت. 
قطب��ی در ادام��ه ب��ه هنره��ای س��نتی اصفه��ان اش��اره و تصري��ح ك��رد: ظرفيت گذش��ته و 
مه��ارت ه��ای هن��ری ك��ه در اصفه��ان وج��ود دارد، م��ی توان��د ب��ه تنهاي��ی خ��ود موضوع 
 نمايش��گاه ه��ای فراوان��ی باش��د و ب��ه ج��ذب گردش��گران داخل��ی و خارج��ی كم��ك

 كند. 
مدير كل ارشاد اسالمی به روند توسعه شهر اصفهان در سال های اخير اشاره كرد و افزود: در هفته 
 گراميداش��ت اصفهان می توان اصفهان قديم و جديد را با يكديگر مقايس��ه ك��رد. به عنوان مثال 
می توان ساختمان ها و بناهای گذشته و آينده را كنار يكديگر قرار داد و معماری شهر را تحليل كرد.

 وی در پاس��خ به اين س��وال ك��ه تعامل مي��ان ش��هرداری و فرهنگ و ارش��اد اس��المی چگونه 
می تواند به شناس��اندن اصفهان به دنيا كمك كند، گفت: يك ش��هر، تركيبی از سه عامل است؛ 
يكی كالبد ش��هری اس��ت و ديگری مردم يك ش��هر كه ميراث داران فرهنگ يك شهر هستند و 
 سوم فضای فرهنگی ش��هر مثل مدارس و كتابخانه ها و .... اس��ت كه همه اين عوامل در كنار هم

 می تواند به توسعه شهر كمك كند. همكاری شهرداری و اداره ارش��اد نيز در همين قالب تعريف 
 می ش��ود و ما اميدواريم ك��ه در آينده با تعامل بيش��تر همه ارگان ها به توس��عه ش��هر اصفهان 

كمك كنيم.

مشاور رييس س��ازمان ميراث فرهنگی،صنايع 
دستی و گردش��گری كشور، ش��هر اصفهان را 
از ش��اخص ترين و بارزترين نمونه شهرسازي 
مبتن��ي ب��ر فك��ر و انديش��ه توصيف ك��رد و 
اظهارداش��ت: اصفهان ب��ه دلي��ل ارزش هاي 
غني تاريخي و فرهنگي بايد هفته نكوداش��ت 

داشته باشد.
سيد محمد بهشتی مش��اور رييس سازمان در 
امور مربوط به ميراث فرهنگی و عضو هيات علمی مركز آم��وزش عالی ميراث فرهنگی در بازديد 
از غرفه ايمنا در ميدان امام )ره( با بيان اين مطلب گفت: تاكنون برنامه هاي اجرا شده در سازمان 
ميراث فرهنگي در جهت حفظ ارزش هاي اصفهان، گاهي موفقو در برخي مواقع ناموفق بوده است. 
وي وظيف��ه اصلي س��ازمان ميراث فرهنگ��ي را شناس��ايي و معرف��ي ارزش ه��ا و ظرفيت هاي 
اصفهان دانس��ت و افزود: هنوز ب��راي اين مه��م، فعاليت هاي قاب��ل توجه انجام نش��ده؛ با توجه 
به اي��ن ك��ه روزگاري اصفه��ان نمون��ه اي از باغ ش��هر در جهان ب��ود و اروپ��ا از اين ش��هر الگو 
 برداري مي ك��رد، تاكنون  براي آش��كار كردن ارزش هاي پنهان اين ش��هر، كار ش��اخصي انجام

 نشده است.
مش��اور ريي��س س��ازمان مي��راث فرهنگ��ی، صنايع دس��تی و گردش��گری كش��ور ب��ا تاكيد 
ب��ر اي��ن ك��ه اصفه��ان از جاي��گاه وي��ژه اي در س��طح جه��ان برخ��وردار اس��ت، ادام��ه داد: 
 اصفه��ان گوه��ر گرانبهاي��ي اس��ت ك��ه باي��د در مقي��اس اي��ن ش��هر فعالي��ت ه��اي زيادي

 صورت گيرد. 
 وي با اش��اره به اين كه در گذش��ته براي اصفه��ان طرح هاي خوب��ي براي معرف��ي ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي اين شهر مي شد اجرا كرد، ادامه كرد: متاسفانه ما در اين زمينه غفلت كرديم. بيشتر 
فعاليت ها در خصوص توسعه اصفهان  همانند ساير شهرها بوده و اميد است ارزش هاي اين شهر 

براي معرفي و شناسايي، مورد توجه همگان قرار گيرد.
 بهش��تي برگزاري هفته نكوداش��ت اصفهان را كاري مثبت ارزيابي و بيان ك��رد: اصفهان به دليل

 ارزش هاي غني تاريخي و فرهنگي  بايد  بزرگداش��ت داشته باش��د و الزم است دست اندركاران 
برگزاري هفته نكوداشت اصفهان را تحسين كرد. با برگزاري اين هفته مي توان ظرفيت هاي نهفته 

آن را به طور واقعي معرفي كرد.

عطر و س��رور جش��ن مردم ديار 
نصف جهان، جهان را متاثر كرده 
است و شايد به همين دليل است 
كه س��فرای نزديك به ۵۰ كشور 
جهان، رهس��پار ديار شيخ بهايی 
شده اند تا در جشن مردم اين ديار 
شركت كنند. سفرای كشورهای 
برزيل، بنگالدش، فيليپين، كوبا، 

بوليوی، قرقيزستان، تونس، كومور، كره شمالی، بحرين، صربستان، 
بروندی، افغانستان، يمن، سريالنكا، تاجيكستان، آفريقای جنوبی، 
گرجستان، مصر، سيرالئون، نيجيريه، ساحل عاج، اسلواكی و ليبی 
راهی اصفهان شده اند تا از نزديك ببينند چرا اصفهان را نصف جهان 
می خوانند. گفتنی است سوم تا نهم ارديبهشت هفته اصفهان است 
و اين شهر جشنی به رنگ اصفهان را تجربه می كند. احتماال سفرای 
چند كشور ديگر نيز ظرف روزهای آتی به اصفهان سفر خواهند كرد.

جشنواره بزرگ بازی های شبانه نقش جهان به مدت ۷ روز در ايام 
نكوداشت اصفهان با حضور جمعی از شركت كنندگان در اين دوره 
از رقابت ها و همچنين عالقه مندان به اين بازی ها در ميدان تاريخی 

امام اصفهان برگزار خواهد شد

 گردش��گر ايتاليايی پس از آن 
كه پرچم س��ه رن��گ جمهوری 
اسالمی ايران را در غرفه سازمان 
فرهنگ��ی تفريحی ش��هرداری 
اصفهان با اص��رار دريافت كرد، 
بارها بر آن بوس��ه زد.در حاشيه 
جش��نواره فرهنگ��ی تفريحی 
نصف جهان به مناس��بت هفته 

نكوداشت اصفهان در يدان امام اين شهر، يك گردشگر ايتاليايی 
در بازديد از غرفه سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان 
با اصرار خواستار دريافت پرچم نصب شده سه رنگ ايران بود.

پس از اخذ مجوز، اين پرچم به وی داده ش��د و آقای »الی« به 
محض دريافت پرچم جمهوری اس��المی ايران آن را در آغوش 
كشيد و بارها بر آن بوسه زد. وقتی از وی دليل اين كار را جويا 
شديم، گفت: اين پرچم بسيار زيباست و من عاشق آن هستم. 
نه تنها به اين خاطر كه رنگ آميزی آن ش��بيه پرچم كش��ورم 
ايتالياس��ت؛ بلكه به خاطر س��مبل های زيبايی ك��ه بر ميانه 
 و در حاش��يه های آن اس��ت، من اين پرچم را بس��يار دوست 

دارم.

     نمايشگاهی از گنجينه اسناد 
تاريخی و نفايس خطی مقارن 
با هفته نكوداش��ت اصفهان در 
ميدان نقش جه��ان به نمايش 

گذاشته شده است.
كتابخان��ه مركزی ش��هرداری 
اصفهان با هدف ارتقای دانش و 
آگاهی های تاريخی شهروندان 

با انواع اس��ناد تاريخی، نامه ها و كاتبات دوره قاجار در ش��هر 
اصفهان، به گردآوری و سازماندهی مجموعه ای غنی و بی نظير 
از بيش از۶۰۰۰ س��ند تاريخی متعلق به دوره قاجار و بيش��تر 

اصفهان اقدام كرده است.
 موضوعات اصلی اين اسناد عبارتند از احكام و دستورات ناصر 
الدين شاه، ظل السلطان، تلگراف ها، محاسبات و اسناد دولتی، 
طومارها، قبال��ه ها، كتابچه ه��ای جمع و خرج، دارالس��لطنه 
اصفهان، مصالحه نامه، ماليات، مواجب ، ديوان، بلديه، انجمن 

های ملی و بلديه و ...
شايان ذكر است اين نمايشگاه از سوم تا نهم ارديبهشت ماه در 

ميدان نقش جهان برپاست.

 نمايش��گاه پوس��تر اصفهان به 
همت سازمان زيبا سازی، مقارن 
با هفته نكوداشت اصفهان شامل 
آثاری از هنرمندان اصفهانی در 
قالب نمايشگاهی در معرض ديد 

مردم قرارمی گيرد.
مدي��ر س��ازمان زيباس��ازی 
ش��هرداری اصفهان با اعالم اين 

خبر گفت: با فراخوان س��ازمان زيباس��ازی هنرمندان طراح، 
پوس��تر با موضوع اصفهان طراحی و به اين س��ازمان ارس��ال 
كرده اند كه پ��س از طی مراح��ل داوری در معرض ديد عموم 

قرار می گيرد. 
محمدرضا نيلفروشان ادامه داد: اين نمايشگاه در فضاي ممتاز 

و باز شهری به نمايش در می آيد. 
وی اضاف��ه ك��رد: طی مراس��می ب��ا ن��ام» از ارديبهش��ت تا 

ارديبهشت« جوايزی به برگزيدگان اهدا می شود.
شايان ذكر اس��ت؛ اين نمايش��گاه از 3 تا 9 ارديبهشت ماه در 
س��احل زاينده رود، حد فاصل پل های خواج��و و جويی داير 

می شود. 

   زوج ايتالياي��ی كه برای بازديد 
از ميدان نقش جه��ان اصفهان 
آمده بودند، گفتن��د: ما در ايران 
به دو شهر شيراز و اصفهان سفر 
كرديم. زنان ايران ف��وق العاده 

مهربان هستند. 
زوج ايتالياي��ی كه ب��رای اولين 
بار به ايران س��فر ك��رده بودند 

گفتند: ما ب��رای اولين بار بود كه به ايران س��فر كردي��م و ابتدا به 
 ش��هر ش��يراز رفتيم و حاال هم در مي��دان نقش جه��ان اصفهان

 هستيم. 
اين زوج ش��هر های اصفهان و ش��يراز را در مقابل ش��هرهای رم و 
ميالن و شهرهای زيبای ديگر ايتاليا فوق العاده خواندند و گفتند: 
 هر كدام از اين شهرها زيبايی ها يی را دارد، اما اصفهان فوق العاده 

بود.
 مونيكا، توريس��ت زن ايتاليايی در پاس��خ به اين كه آيا از آمدن به 
اصفهان لذت برديد، گفت: مردم ايران از لحاظ برقراری ارتباط خيلی 
عالی هستند و ما هميشه به دنبال شهرهای تاريخی برای سفر بوديم 

و اصفهان  از بهترين گزينه های ما بود. 

مدير روابط عمومي ش��هرداري اصفهان با اشاره به 
برگزاري تورهاي گردش��گري به مناس��بت هفته 
 نكوداش��ت اصفهان اظهار داش��ت: ۱۲ كيوس��ك

 اطالع رس��اني در سطح ش��هر براي اطالع رساني 
برنام��ه هاي هفت��ه اصفه��ان و ثبت ن��ام تورهاي 
گردشگري نصب ش��ده اس��ت. ابراهيم معتمدي 
در ديدار اعضاي س��تاد هفته نكوداشت اصفهان با 
مديركل صدا و سيماي اصفهان با بيان اين مطلب 
گفت: به مناسبت هفته نكوداشت اصفهان جشنواره فرهنگي، تفريحي به مدت يك هفته از ساعت 9 
الي ۲۲ در ميدان امام)ره( برگزار مي ش��ود. وي افزود: عالوه بر برپايي نمايشگاه در جشنواره فرهنگي 
تفريحي، همايش هاي تخصصي با موضوعات مختلفي همچون فلسفه، موسيقي، هنر و صنايع دستي 

اصفهان برگزار مي شود.
مديرروابط عمومي شهرداري اصفهان تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده صبح ها روزانه 

3 هزار دانش آموز در جشنواره فرهنگي تفريحي ميدان امام)ره( شركت خواهند كرد.
معتمدي خاطرنش��ان كرد: همچنين بعداز ظهرها ويژه برنامه اي براي خان��واده ها با موضوع خانواده 
و هويت در ميدان امام)ره( برگزار مي شود كه از اساتيد برجس��ته كشوري براي شركت در اين برنامه 
دعوت شده است. وي با بيان اينكه ۷ شب در ميدان امام )ره( جنگ شهروندي برگزار مي شود، اظهار 
داشت: مجيد اخشابي خواننده محبوب مردم نيز هر شب در ميدان براي شهروندان برنامه اجرا خواهد 
كرد. مديرروابط عمومي شهرداري اصفهان با اشاره به اين كه برنامه سيماي شهر نيز به صورت مستقيم 
از ميدان امام)ره( پخش زنده دارد، ادامه داد: از چهره هاي ملي همچون دكتر آذر با موضوع شعر، دكتر 
واليتي، دكتر عابدي، دكتر چمران با عنوان شوراي شهر، سردار رحيم صفوي با موضوع ايثار و شهادت 
و عليرضا افتخاري براي شركت در ويژه برنامه سيماي شهر دعوت شده است. معتمدي با بيان اين كه 
در برنامه سيماي شهر از آهنگ »اصفهان« عليرضا افتخاری رونمايي مي شود، اضافه كرد: صداي شهر 
نيز در اين هفته از ميدان امام)ره( به صورت مس��تقيم برنامه دارد. وي به برگزاري سمپوزيوم ساخت 
 سرديس هاي مش��اهير صفوي اشاره كرد و گفت: س��رديس هاي ۱3 تن از مش��اهير دوره صفويه در

 حوزه هاي مختلف به مدت 9 روز ساخته مي شود و در سطح شهر نصب مي شود. معتمدي به برگزاري 
نشست هاي تخصصي در مركز اصفهان شناسي اشاره و تصريح كرد: برنامه هاي مختلفي نيز ويژه هفته 

اصفهان در خانه فرهنگ و مراكز فرهنگي محالت تدارك ديده شده است.

هفته نکوداشت اصفهان به جذب گردشگران 
کمک می کند

شهر گنبدهای فیروزه ای 
میزبان سفرای کشورها

گردشگر ایتالیایی پرچم 
ایران را در آغوش کشید

 نمایش گنجینه اسناد
 تاریخی و نفایس خطی

 نمایشگاه پوستر اصفهان
 دایر می شود

زوج ایتالیایی: اصال از انتخاب 
اصفهان پیشمان نیستیم

اصفهان از شاخص ترین نمونه های شهرسازي 
مبتني بر فکر است 

 برگزاري جنگ شهروندي 
در میدان امام )ره(



یادداشت
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یادداشت
ویژه

دكتر رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفهان در اين مراس��م 
اظهار كرد: اصفهان شهر علم و هنر، ش��هر آب و آينه، شهر 
كاشي هاي نيلگون، مناره هاي عطرآگين، مهد هنرمندان، 
چلچراغ هنر و ش��هر ش��هيدان و س��رداران رش��يد اسالم 
است.  وي اصفهان را قلب تپنده كشور، شهر شيخ بهايي و 
معماران سحرانگيز سي و سه پل و خطاطاني چون عليرضا 
عباس��ي صائب ، جمال و كم��ال اصفهان��ي، معرفي كرد و 
بيان داشت:  اصفهان نام سرداران رش��يد و ودالوري چون 
رداني ه��ا و خرازي ها را در كارنامه افتخ��ار خود ثبت كرده 
است. اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه چهارباغ معنوي نيز 
در اين شهر جاي گرفته اس��ت، خاطرنشان كرد: دينداري، 
 حركت خودج��وش و بيداري اس��المي، اولين ب��اغ از اين

 چهار باغ اس��ت. زرگرپور باغ دوم را هنروري و هنرپروري 
مردم اين شهر عنوان كرد و اذعان داشت: اصفهان هنر خود را كه نشان از ايمان سازنده آن است 
در جاي جاي آثار تاريخيش به منصه ظهور رسانده؛ مانند مسجد امام و مسجد جامع كه مظهر 
پيوند هنر و ديانت است. وي به باغ سوم اشاره كرد و آن را ايمان، جهاد و ايثارگري دانست و گفت: 

باغ چهارم فناوري است كه خوشبختانه جوانان اصفهاني با بهره مندي 
از تعاليم اسالمي در علم به پيش��رفت هاي چشمگيري دست يافته اند.  
استاندار اصفهان تصريح كرد: اصفهان به دليل داشتن مردماني خالق، 
مبتكر و واليتمدار و به دليل صنعتي كه حرف اول را در كش��ور مي زند، 
 با توليد ۷۰ درصد فوالد كش��ور، ۶۰ درصد صنايع دس��تي، ۲۷ درصد

 فرآورده هاي نفتي، ۵۰ درصد سيمان و مصالح ساختماني و ۱۲ درصد 
 توليد انر   ژي برق به خود م��ي بالد. زرگرپور قرار گرفت��ن اصفهان را در

 رده هاي اول تا سوم توليد محصوالت كشاورزي، از ديگر افتخارات اين 
ش��هر عنوان كرد. وي با بيان اين كه ۳۲۰ هزار دانشجوي طالب علم در 
اصفهان مشغول به تحصيل هس��تند، گفت: ۱۰ هزار نفر از اين افراد در 
مقطع دكترا قرار گرفته اند. به گفته زرگرپور يك هزار و ۶۴۰ اثر تاريخي 
در اين شهر از اعصار گذشته به يادگار مانده كه اين خود جاي افتخار دارد. 
وي با بيان اين كه گلستان شهداي اصفهان ۲۳ هزار شهيد جنگ تحميلي 
اين شهر را در خود جاي داده است، اظهار كرد: اصفهان، شهر علمايی چون ميرداماد، مالصدرا، 
حاج آقا رحيم ارباب و  مهد عارفان، ش��اعران و س��ردارانی از جمله ردانی، خرازی ها و كاظمی ها 

بوده است. 

مديركل صدا و سيماي مركز اصفهان اظهار داشت: 
هفته نكوداش��ت اصفهان جش��ن بين المللي است 
 كه صدا و س��يماي مركز اصفهان ب��ه صورت كامل 

برنامه هاي اين هفته را پوشش مي دهد.
عل��ي كلباس��ي در دي��دار با اعض��اي س��تاد هفته 
نكوداشت اصفهان گفت: همزمان با هفته نكوداشت 
اصفهان سفراي خارجي در ايران به اصفهان مي آيند 
تا در ويژه برنامه هاي تدارك ديده ش��ده، ش��ركت 

كنند.
وي با اشاره به اين كه صدا و سيما برنامه سفر سفيران خارجي به اصفهان را به صورت كامل 
پوشش خواهد داد، افزود: رونمايي از ۱۷ هزار نسخه هاي خطي كشورهاي لبنان، سوريه 

و عراق نيز به عنوان يك اقدام بزرگ فرهنگي در اين هفته انجام مي شود.
مديركل صدا و سيماي مركز اصفهان تصريح كرد: با ش��بكه هاي ملي و فراملي از جمله 

الكوثر و جام جم هماهنگ شده است تا ويژه برنامه هاي هفته اصفهان را پخش كنند.
كلباسي اظهار داشت: سروده عليرضا افتخاري با عنوان» اصفهان« آماده شده و اكنون در 

حال تصويربرداري است كه در هفته اصفهان رونمايي مي شود.

     

عليرضا افتخ��اري اصفهاني ها را مردم��ي امانتدار معرف ك��رد و پيش از اجرای 
 خود گفت: مردم اصفهان قبل از اين كه به چاغاله و بادام نياز داش��ته باش��ند، به

 زاينده رودي پرآب محتاج اند.
در حاش��يه برگ��زاري مراس��م افتتاحيه هفت��ه نكوداش��ت اصفه��ان عليرضا 
افتخ��اري خوانن��ده محبوب كش��ورمان كه يكي از مش��اهير نص��ف جهان نيز 
 اس��ت، دو ترانه »اصفه��ان«و »زاين��ده رود من ك��و« را براي حضار در جلس��ه

 اجرا كرد.
افتخ��اري همچني��ن اب��راز امي��دواري ك��رد و گفت: انش��اء اهلل هرچ��ه زودتر 
 ش��اهد ب��رآورده ش��دن آروزي م��ردم اصفه��ان ب��ا پرآب ش��دن زاين��ده رود

 باشم.
گفتن��ي اس��ت رونماي��ي از ۱۷ ه��زار نس��خه خط��ي از ۲۶ كش��ور جه��ان و 
هديه آن ب��ه كتابخانه اب��ن مس��كويه، تبديل خانه مرح��وم اس��تاد همايي به 
خان��ه فرهن��گ و ش��عر با حض��ور دكت��ر واليت��ي مش��اور عالي رهب��ر معظم 
انقالب اس��المی اي��ران در ام��ور بي��ن المل��ل،  زرگرپ��ور  اس��تاندار اصفهان، 
س��قائيان ن ��ژاد ش��هردار اصفه��ان، حج��ت االس��الم س��الك نماين��ده مردم 
اصفه��ان در مجلس ش��وراي اس��المي و اميني رييس ش��وراي ش��هر اصفهان 
 از ديگ��ر برنامه هاي اجرا ش��ده در مراس��م افتتاحيه هفته نكوداش��ت اصفهان

 است.

رامبد جوان گفت: قبل از هر چيز بايد بگويم اصفهان يكی از ش��اهكارهای ايران و 
چه بسا جهان است و به خاطر همين جايگاه مهم است كه بايد بيشتر و بهتر به اين 
شهر تاريخی نگاه و توجه شود. او افزود: به نظر من اگر چنين شهری در هر جای دنيا 
باشد مسؤولين، حاميان، مردم و گردشگران توجه بيشتری به همه ابعاد آن نشان 
می دهند؛ مثال همين رودخانه زاينده رود كه يكی از جلوه های توريستی و ديدنی 
اين شهر است، شايد اگر در جای ديگری از جهان بود، توجه بيشتری به آبادانی و 
حفظ بقايش می شد. متاسفانه من حس می كنم طراوت اين شهر با خشكی زنده 
رودش بسيار كمتر شده است. او در ادامه افزود: من خود هر وقت به اصفهان سفر 
می كنم با ديدن بناها، مراكز تاريخی و در كل بافت ش��هر احساس می كنم چقدر 
شهر سازی با اهميت است و چقدر می تواند معماری خاص يك مكان از هر لحاظ 
تاثير گذار باشد. به نظر من اصفهان شهر رنگ هاست و در جای جای آن می توان 
شكوه و جلوه رنگ ها و بازی نقوش را ديد. من در هر سفر به اين شهر زيبا و رنگی 
دلم می خواهد همه بناهای تاريخی و زيبايش را ببينم؛ همان طور كه بارها و بارها 
ميدان نقش جهان، پل خواجو، سی و س��ه پل، چهلستون و بسياری از مكان های 
اين شهر را ديده ام و مطمئنم باز هم اگر به اصفهان بيايم، خواهم ديد و باز هم لذت 
خواهم برد. اين بازيگر جوان س��ينما و تلويزيون برای اصفهان اين طور آرزو كرد: 
دلم می خواهد در فرصت بعدی كه به نصف جهان سفر می كنم، اين شهر را مثل 
گذشته با طراوت، سر زنده و زنده رودش را پر آب ببينم و اين شهر زيبای كشورم 

در جهان بيشتر ديده شود . 

معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری زنجان اظهار داش��ت: الزم است به منظور 
معرفی ظرفيت ه��ای ديگر ش��هرهای تاريخ��ی و فرهنگی، اين گون��ه اقدامات 
 برگزار شود. زيرا در اين صورت با پيش��نيه و فرهنگ مناطق مختلف كشور آشنا 

می شويم.
غالمرضا نظری در حاشيه بازديد از نمايشگاه »جش��نی به رنگ اصفهان« گفت: 
 ايده برگزاری هفته نكوداش��ت اصفهان و برگزاری ويژه برنامه های متعدد بسيار

 فوق العاده است. 
وی گفت: برگزاری هفته نكوداش��ت اصفهان باعث گسترش تعامالت بين شهری 

می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان با اشاره به برگزاری نمايشگاه جشنی به 
رنگ اصفهان در ميدان امام )ره( تصريح كرد: در اين نمايشگاه برنامه های سنتی 
و فرهنگی در كن��ار برنامه های مدرن و جذاب عصر جديد ب��رای مردم اصفهان و 

ميهمانان و گردشگران به نمايش گذاشته شده است.
نظری به فعاليت های فرهنگی شهر اصفهان اشاره كرد و اظهار داشت: شهرداری 
اصفهان در زمينه های احداث فرهنگس��راها و مجموعه ه��ای فرهنگی اقدامات 
 مثبت��ی انج��ام داده و همچنين نظام نام��ه فرهنگی ش��هر را ني��ز تعريف كرده

 است.
وی ادامه داد: اقدامات فرهنگی ش��هر اصفهان نش��ان می دهد مجموعه مديريت 

شهری اين كالنشهر، ديدگاه كالنی نسبت به فرهنگ دارند.

 :

جمال رحمتی فيلمساز و كاريكاتوريست شناخته شده كش��ورمان از زندگی در 
كوچه ای قديمی در خيابان ابن سينای اصفهان سخن می گويد.

او در گفت و گو با بيان اين مطلب ادامه می دهد: سال ۷۲ بود؛ سال آخر دبيرستانم 
كه به اصفهان آمدم و يك خانه قديمی در كوچه ش��هيد پوستين دوز اصفهان در 

خيابان ابن سينا اجاره كردم تا در دبيرستان شهيد منتظری درس بخوانم. 
اين هنرمند اضافه می كند: آن موقع به خانواده ام گفتم می خواهم اين فضا را تجربه 
كنم تا به تزكيه نفس برسم و مس��تقل زندگی كنم و آن سال به هنرستان شهيد 
منتظری بروم و برای پيدا كردن همين استقالل در اين خانه ساكن شدم و حتی 
در مرمت مسجد سده خمينی شهر هم مشغول شدم. اس��تاد مرمتگرمان استاد 
منصوريان بود و من زير نظرش در مرمت گنبد مسجد مشغول شدم. يادش بخير 

چه لحظاتی بود وقتی زير گنبد می نشستيم و نقاشی  می كرديم. 
او با بيان اين كه حدود ۳ ماه در محله سنتی اصفهان زندگی كرده، می گويد: خانه 
واقعا فضای خاصی داشت؛ بافتی سنتی با يك حوض زيبا در وسط حياط و نقاشی 
كشيدن در آنجا برايم لذت خاصی داش��ت؛ حتی آب لوله كشی هم نداشت و بايد 
 از چاه آب برمی داشتيم. گاهی هم عصرها در كوچه پس كوچه های ابن سينا قدم
  می زدم و س��ر از بازار اصفهان درمی آوردم و آنقدر می رفتم تا به س��ی و سه پل

 می رسيدم. اين كارگردان كه امسال با فيلم جهان های موازی در جشنواره فيلم 
كن حضور دارد، ادامه می دهد:  مدت زندگی ام در اصفهان زياد نبود، ولی آن روزها 

بخشی از زندگی ام را تشكيل می دهد كه هيچ وقت فراموشش نمی كنم.

 گردش��گر ايتاليايی در اصفه��ان گفت: در 
ايران همه چي��ز دقيق به نظر می رس��د و از 
اين لحاظ اين كش��ور به چيزهايی كه از نظر 
من اس��تانداردهای غربی اس��ت، نزديك تر 
است و اين نش��ان می دهد كه اينها در واقع 
استانداردهای غربی نيست؛ بلكه چيزهايی 
است كه در ميان كش��ورهای متمدنی مثل 
ايران مشترك است. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان،  

دومينيكو يك گردش��گر ايتاليايی اس��ت كه همزمان با روز اصفهان ب��ه بازديد از 
اصفهان و ميدان نقش جهان آمده ب��ود و لحظاتی را به غرف��ه خبرگزاری ايمنا در 
نمايشگاه »جشنی به رنگ اصفهان« آمد. وی در گفت و گو با خبرنگار گفت: خيلی 
عالقه مند بودم كه بدانم ايران واقعا كجاس��ت.  به دليل تبليغات منفی عليه ايران 
در غرب، وقتی به دوس��تان خود می گويی بياييد به ايران برويم، می پرس��ند»چرا 
 ايران؟خيلی خطرناك اس��ت!«  اما می دانس��تم كه ايران آن ش��كلی نيس��ت كه

 می گويند.

سفير سريالنكا گفت: ايران يك خانه است و 
اصفهان عروس اين خانه محسوب می شود.

محم��د فيض��ل راضي��ن در گف��ت وگ��و با 
خبرنگار مهر در حاش��يه  بازديد خود از آثار 
 تاريخ��ی اصفهان، اين ش��هر را عروس ايران 

دانست.
وی تاريخی بودن س��اختمان ها و بافت شهر 
اصفهان را مهم ترين ويژگی اين شهر عنوان 
كرد و افزود: خوش��حالم كه هنوز در ش��هر 

اصفهان برج ها و س��اختمان های بلند ب��ر روی جاذبه های تاريخی و طبيعی ش��هر 
اصفهان سايه نينداخته است.

س��فير س��ريالنكا به حضور يك س��ال و ۶ ماهه  خود دركش��ور ايران اش��اره كرد 
و گف��ت: در اي��ن مدت به ش��هرهای كيش، قش��م و رش��ت س��فر ك��رده ام، ولی 
هيچ ك��دام همانند اصفه��ان نبوده اس��ت. وی گف��ت: حضور س��فيران در تهران 
 نمی توان��د جايگاه خوبی برای شناس��اندن اين كش��ور ب��ه ديگر كش��ورهای دنيا

 باشد.

كوكوال مری سس��يل ، س��فير س��احل عاج، نيز 
در گفت و گو ب��ا خبرن��گار مهر با بي��ان اين كه 
بايد به دولتم��ردان ايران به خاط��ر حفظ ابنيه  
تاريخی شان تبريك گفت، اظهار داشت: برخالف 
پيش��رفت تكنول��وژی در تمام كش��ورهای دنيا 
بايد به ج��رات گفت ك��ه دولتم��ردان اصفهانی 
همراه با اس��تفاده از پيش��رفت تكنولوژی بافت 
تاريخی ش��هر خود را نيز حفظ كرده اند. وی كه 
به مطالعات خود درباره شهر اصفهان اشاره كرد، 
اف��زود: از قبل می دانس��تم كه اصفهان ش��هری 

س��نتی و صنعتی اس��ت، ولی آنچه ام��روز مش��اهده كردم اي��ن بود كه ه��ر آنچه در 
اصفهان وجود دارد، به نوعی صنايع دس��تی است. سفير س��احل عاج كه بيش از چهار 
س��ال اس��ت در ايران زندگی می كند و برای اولين ب��ار به اصفهان آم��ده، در خصوص 
معرفی ظرفيت های اصفهان برای مردم كش��ورش اظهار داش��ت: من مردم كش��ورم 
 را برای ديدن آث��ار و جاذبه های تاريخی ايران و به ويژه ش��هر اصفه��ان دعوت خواهم

 كرد.

س��فير كش��ور بوروندی گفت: م��ردم اصفهان 
خيل��ی در رابط��ه ب��ا ش��ناخت و حف��ظ آثار 

تاريخی شان كنجكاو هستند.
عمر نتزبمبره  در حاش��يه  بازديد خ��ود از آثار 
تاريخی اصفهان با بيان اين كه اصفهان ش��هر 
بسيار عالی  است، اظهار داش��ت: من اولين بار 
است كه به اصفهان می آيم و از اين كه زودتر به 

اين شهر نيامده ام، ناراحتم.
وی وجود آثار تاريخی مختلف در شهر اصفهان 
را ش��گفتی بزرگی دانس��ت و ادامه داد: خيلی 

برايم قابل توجه بود كه مردم اصفهان تا اين اندازه در مورد آثار تاريخی شان كنجكاو 
هستند و آنها را به اين خوبی حفظ كرده اند

سفير كشور بوروندی كه دو سال اس��ت كه به ايران آمده، با بيان اين كه مردم ايران 
پيرو فرهنگ خودش��ان هستند، افزود: مردم ايران هميش��ه فرهنگ خود را بررسی 
می كنند و نس��بت به معرفی آن به تمام دنيا تالش می كنند كه اين كار بسيار خوب 

است.

در حاش��يه برگزاری هفت��ه نكوداش��ت اصفهان   
ميدان امام خمينی)ره( ميزبان ميهمانان خارجی 
و مسافران داخلی است. غرفه های مختلف داير در 
ميدان امام)ره( هر كدام گوشه ای از هنر اصفهان 

را به نمايش گذاشته است.
النا توريس��ت آلمانی اس��ت كه چند روزی است 
ميهمان اصفهان اس��ت. وی در پاسخ به اين سوال 
كه اصفهان را چطور می توانيد توصيف كنيد، گفت: 
من به تمامی اروپا س��فر كرده ام و پيش از سفر به 
ايران چند روزی به اس��تانبول رفته بودم ولی به جرات می توانم بگويم كه زيبايی شهر 
اصفهان با هيچ كدام قابل مقايسه نيس��ت. البته من معتقدم هر شهری از جهان زيبايی 

خاص خود را داراست ولی برای من اصفهان شرايط ديگری دارد.
توريست آلمانی در ادامه به معماری مس��اجد اصفهان اشاره و خاطر نشان كرد: آنچه كه 
اصفهان را از ساير شهرهای اسالمی متمايز می كند، نوع معماری منحصر به فرد اماكن 
تاريخی اين شهر است. مسجد ش��يخ لطف اهلل يكی از بی نظيرترين مساجدی است كه 

من تا به حال ديده ام.

معاون توس��عه مديريت و منابع انسانی اس��تاندار اصفهان عنوان كرد: 
برنامه هاي هفته نكوداشت اصفهان پيامدهاي مثبت متعددي دارد كه 

يكي از آنها توسعه گردشگري است. 
حسين سيس��تانی در ديدار اعضاي س��تاد هفته نكوداشت اصفهان با 
مديركل صداي و سيماي اصفهان گفت: در برنامه ريزي هفته نكوداشت 
اصفهان، همت بااليي به خرج داده ش��ده اس��ت و اصفهان اس��تحقاق 

برگزاري اين چنين برنامه هايي را دارد.
 وي با اش��اره به اين ك��ه برنامه ه��اي هفت��ه اصفهان امس��ال در بعد

 بين المللي نيز پيش بيني ش��ده كه اقدام بس��يار مثبتي است، افزود: 
اين اقدام در معرفي اصفهان و توس��عه گردشگري اين كالنشهر بسيار 

تاثير گذار است.
سيس��تاني خاطرنش��ان كرد: به طور حتم برنامه هاي هفته نكوداشت 
اصفهان اقدام جامع و هدفمندي اس��ت كه نتايج سومندي را در ابعاد 

مختلف به همراه دارد.
وي با بيان اين كه اصفهان ظرفيت بااليي دارد، اظهار داشت: چگونگي 
معرفي ظرفيت هاي اصفهان به برنامه ريزي خ��وب، نگاه واقع بينانه ، 

دورانديشانه و جامع نياز دارد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار اصفهان با اشاره به اين 
كه صدا و سيما بايد به درستي ظرفيت هاي اصفهان را به نمايش گذارد، 
ادامه داد: اس��تانداري نيز آمادگي دارد تا در برگزاري برنامه هاي هفته 

اصفهان همكاري كند.
سيستاني تاكيد كرد: اميدواريم هفته اصفهان بتواند به طور تام نه تنها 
نصف جهان را بلكه تمام جه��ان را به جهانيان نش��ان دهد. وي اضافه 
 كرد: رودخانه زاينده رود خش��ك اس��ت، اما نمادهاي بسيار جذاب و 
شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارد كه بايد براي مردم 

دنيا به نمايش گذاشته شود.
معاون توس��عه مديريت و منابع انس��اني اس��تاندار اصفهان با اشاره به 
حضور س��فراي خارجي در اصفه��ان گفت: دعوت از ش��خصيت هاي 
كشوري و سفراي خارجي براي شركت در برنامه هاي هفته نكوداشت 
اصفهان اقدام بس��يار مناسبي اس��ت كه مي تواند در معرفي اصفهان، 
 پيشبرد اهداف اقتصادي و جذب سرمايه گذار خارجي بسيار تاثير گذار

 باشد.
سيستاني افزود: نتايج مثبت برنامه هاي هفته نكوداشت اصفهان به غير 

از اصفهان مي تواند به كل كشور نيز تسري يابد. 

استاندار: اصفهان شهر علم و هنر است 

 هفته نكوداشت اصفهان جشن 
بين المللي است 

افتخاري: اصفهاني ها امانتدارند 

مردم، زاینده رود را پرآب 
مي خواهند

رامبد جوان:

اصفهان شهر رنگ هاست
 معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری  زنجان 

هفته نكوداشت اصفهان باعث گسترش 
تعامالت بين شهری می شود

جمال رحمتی:

 خاطره زندگی در اصفهان
 بخشی از زندگی ام است 

گردشگر ایتاليایی: اینجا همه 
چيز دقيق و مرتب است

 اصفهان عروس ایران
 است

 اصفهان شهری سنتی و صنعتی
 است

مردم اصفهان در مورد آثار تاریخی شان 
کنجكاو هستند

 توریست آلمانی: در اصفهان آرامش 
را تجربه می کنيد

 توسعه گردشگري یكي از پيامدهاي مثبت 
برنامه هاي هفته اصفهان است



یادداشت
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ویژه

عطر بریان در نصف جهان پیچید 

بزرگ ترین بریان در اصفهان پخته شد
پیشینه پخت بریان به دوران شاه عباس صفوی برمی گردد

جشنواره بادبادک ها، امس�ال برای پنجمین سال متوالی به همت سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در مجموعه کوهستانی صفه برگزار شد.
جشنواره بادبادک های امسال با همکاری مدیریت فرهنگی، پارِک کوهستانی 

صفه و با استقبال گروه های مختلف مردم و خانواده ها برگزار شد.
این جشنواره، صبح روز جمعه با حضور 7500 ش�رکت کننده که قریب به 

اتفاق این افراد را خانواده ها شرکت می دادند، آغاز به کار کرد. 
زمان ثبت نام جشنواره بادبادک ها 10 صبح الی 12 ظهر روز جمعه بود که در 
حاشیه این مراسم کالس آموزش بادبادک برای عالقه مندان برپا شده بود. 
در حاش�یه این جشنواره، ش�رکت کنندگانی که ابزار س�اخت بادبادک را 
به همراه نداش�تند، از غرفه های اطراف کارگاه آموزشی وسایل الزم خود 

راتهیه می کردند. 

جشن بادبادک ها بر فراز آسمان نیلگون اصفهان 
افتتاحیه جشنواره بادبادک ها در میدان مرکزی پارک کوهس��تانی صفه برپا شد، میان 
صندلی های سفید و آبی کودکان و خانواده هایی حضور داشتند که در جشنواره شرکت 
کرده بودند و بی صبرانه منتظر اعالم نتایج بودند.بر فراز تپه های س��بز رنگ و آسمان و 
باالتر از فراز درختان بادبادک ها و کایت هایی به رنگ آبی، زرد، قرمز و سبز دیده می شدند 
که در آس��مان خودنمایی می کردند. این بادبادک ها که گوش��واره های بلندشان در باد 
تکان می خورد، چشم های درشت شان از فراز ابرها و آن سوی درختان به انسان نگاه می 
کرد. افتتاحیه جشنواره بادبادک ها، با اجرای عمو خوشرنگ، مجری برنامه های کودک و 
نوجوان، رسول اکبریان خواننده، گروهای نمایش، طنز و سرگرمی برگزار شد که لب های 

شاد و خنده هایی از عمق وجود بر لبان خانواده ها، ثمره این جشن شاد بود.
نصف جهان نه؛ صد جهان 

محمد حسین سرشته داران که برای اولین بار در جشنواره بادبادک ها شرکت کرده است، 
می گوید: به مناسبت هفته اصفهان بر روی بادبادک کاغذی ام، نوشته ام »اصفهان شهر 
زیبای خدا«. به بادبادکش نگاه می کنم، در قس��متی دیگر از بادبادک نوشته شده است: 
»اصفهان را نیمه خوانند در جهان، صد جهان من دیده ام در اصفهان«این شرکت کننده 
جوان که از 10 صبح روز جمعه برای ش��رکت در جش��نواره در پارک کوهستانی حضور 
داشته است، می گوید: پیشنهاد می کنم، مسؤوالن برگزاری این جشنواره، زمانی کمتری 
را به ثبت نام، آموزش، داروی و جش��ن اختصاص دهند تا روز کامل شرکت کنندگان از 
بین نرود. همچنین برای ش��رکت کنندگان و کودکان که مخاطبین اصلی این جشنواره 

هستند، خسته کننده نباشد.
استقبال خانواده ها از جشن بادبادک ها

زهرا شیرانی، دیگر ش��رکت کننده ای است که 26 س��ال دارد و از 12 ظهر برای حضور 
 در این جش��نواره به پارک کوهس��تانی صفه آمده اس��ت. وی می گوید: جشنواره شاد و 
سرگرم کننده ای بود و امیدوارم در جش��نواره های بعدی نظم بیشتری حکم فرما باشد. 
 این شرکت کننده در پایان از اس��تقبال ش��رکت کنندگان و حضور پررنگ و چشم گیر 

خانواده ها تشکر می کند. تالشی کودکانه برای ساختن یک بادبادک

محمدامین و حمزه جعفری دو برادر 14 و 15 س��اله ای هس��تند ک��ه در میان جمعیت 
بادبادک خود را دردس��ت گرفته اند و با شوقی کودکانه از ش��ادی خود سخن می گویند 
همچنین به دنبال داور جشنواره می گردند تا به او بگویند برای ساختن بادبادک هایشان 
چه قدر تالش کرده اند. علی عربیان پسربچه ده ساله ای است که از صبح به همراه خانواده 
اش از خمینی شهر به کوه صفه آمده اند. او بر روی بادبادک کاغذی اش عکس کاراکترهای 
کارتنی را با مداد نقاشی کرده است و اصرار دارد که سن، نام و فامیلش را خودش در دفتر 

یادداشتم بنویسد.
همراهی باد برای پرواز بادبادک ها 

حس��ین نیکوکار ش��رکت کننده 40 س��اله ای که به هم��راه فرزندش در این جش��ن 
 ش��رکت کرده است، می گوید: س��ال های گذش��ته هم در این جش��نواره شرکت کرده

 بودم. وی ادامه می دهد: خوشبختانه امروز با وزش باد در اصفهان روبه رو بودیم که باعث 
اوج پرواز بادبادک ها در آسمان شد. این ش��رکت کننده که بادبادکی به اندازه یک کاغذ 
آ- دو دارد، ماهرانه بادبادک را در اوج آس��مان و در جهت وزش ب��اد حرکت می دهد به 

بادبادکش که چون نقطه ای کوچک در دل آسمان است، چشم می دوزد. 
این شرکت کننده می افزاید: انتظار داشتم در جشنواره هماهنگی و نظم بیشتری به جشم 

بخورد، اما پراکندگی هایی دیده می شد و از جهتی تعداد راهنمایان کم بود.
حس جوانی تنها با یک بادبادک کاغذی 

کایت هایی به شکل پرنده و هواپیما و بادبادک های رنگی در آسمان به چشم می خورند 
در همین هنگام حسین مومنی، 51 ساله به همراه همسرش به جایگاه پرواز بادبادک ها 
می آیند. وی بسیار ماهرانه به کمک همسرش بادبادک خود را به آسمان می فرستد، علت 
شادی کودکانه اش را در به هوا فرستادن بادبادک می پرسم. می افزاید: در این جشنواره 
هر سال شرکت می کنم، چندین بار هم جایزه گرفته ام. این شرکت کننده، ادامه می دهد: 
وقتی بادبادک را به هوا می فرس��تم، احساس می کنم جوان ش��ده ام و به دوران کودکی 

بازگشته ام. وی احساسش را از فرس��تادن بادبادک به هوا احساسی زیبا و سرشار از 
شادی کودک درون می داند.

اطالع رسانی قوی تر باشد
صالح غالم پور به همراه فرزندش فرهاد، برای اولین بار در این جشنواره شرکت کرده 
 اند. وی می افزاید: بادبادک ام را با درون مایه رنگ آبی تهیه کردم تا نش��ان از رنگ 
 فیروزه ای اصفهان باشد. این شرکت کننده همچنان انتظار دارد اطالع رسانی این 

جشنواره ها قوی تر باشد.

اصفهان! برای به اوج رسیدنت تالش می کنم 
نام اصفهان بر روی بس��یاری از بادبادک ها به چش��م می خورد. علی رضا قریش��یان به 
همراه مادر خود در این جش��نواره ش��رکت کرده اس��ت. وی در حالی که بادبادک خود 
را در دس��ت گرفته اس��ت، دوان دوان به دنبال داوران می گردد تا نتیجه را جویا ش��ود. 
 نام های عالی قاپو، منارجنبان، 40 س��تون، 33 پل در نقاط مختلف بادبادک به چش��م

 می خورد. در گوشه دیگری از بادبادک علیرضا، جمله»شهر من دوستت دارم و برای به اوج 
رسیدن تو تالش می کنم« و» آسمانت همیشه آبی« به چشم می خورد. 

سه برگزیده در بادبادک های بلند پرواز 
در قسمت بلندپروازترین ها، علیرضا سلیمانی، 15 ساله اول شد.

وی سال اولی بود که در جشنواره ش��رکت کرده بود و به همراه پدرش بادبادک منتخب 
را ساخته بود. محمد مهدی جعفری، 8 س��اله که به همراه پدر خود بادبادک ساخته بود 
توانس��ته بود رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. نفر س��وم این بخش هم دختر 15 ساله 
ای به نام مینو بخت افروز بود که برای اولین بار در جش��نواره شرکت کرده بود و توانسته 

بود موفق شود. 
استقبالی بی نظیر از جشن بادبادک ها 

امیرفتوحی نیا، با بیان این که جشنواره بادبادک ها پنجمین سالی است که در شهر فرهنگ 
 و هنر اصفهان با هدف س��اختن لحظاتی زیبا و مفرح برای خانواده ها برگزار می ش��ود،

 می افزاید: این جشنواره با همت مدیریت تفریحی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری 
و زیر نظر واحد فرهنگی پارک کوهستانی صفه دو بار در س��ال برگزار می شود. مسؤول 
فرهنگی تفریحی مجموعه کوهس��تانی صفه، در ادامه می گوید: جشنواره بادبادک های 
امسال از استقبال بیشتری نسبت به سال های گذش��ته در میان خانواده ها و شهروندان 
اصفهانی برخوردار بود. وی با اش��اره به این که چهار مربی دوره دیده، آموزش س��اخت 
بادبادک را به ش��رکت کنندگان بر عهده داش��ته ان��د، اضافه می کن��د: در کارگاه های 
آموزش بادبادک س��عی بر آموزش کیفیت و ارتفاع بادبادک ها بوده اس��ت. فتوحی نیا، 
داوری بادبادک ها را در دو بخش زیبایی و بلندپروازی عنوان می کند و یادآور می ش��ود: 
 بادبادکی که خالقیت در ساختش باشد، به عنوان زیباترین انتخاب می شود و در بخش

 بلندپرواز ترین هم بادبادکی که ارتفاع بیشتری بگیرد، برنده است.

جشنی به رنگ هزاران بادبادک رنگارنگ

 

بریانی های من خیلی تعریفی است
مریم فدوی یکی از شرکت کنندگان در جشنواره پخت بریان، این طور صحبت هایش را شروع می کند: پدر من، 
آش��پز یک کبابی و بریانی در میدان انقالب بود و برای همین من همان دوران نوجوان��ی ام، طرز تهیه بریان را از 

ایشان یاد گرفتم.
این بانوی 51 ساله اصفهانی با اعتماد به نفس می گوید: بریانی های من خیلی تعریفی است و ادامه می دهد: من 
بریان را خیلی عالی درست می کنم و برای همین در بیشتر مهمانی هایی که ترتیب می دهم، حتی اگر تعداد مهمان 

ها 80 نفر هم باشد، خودم برای همه بریان درست می کنم.
فدوی ادامه می دهد: روش پخت غذاهایی مثل بریان را به دخترم هم یاد داده ام که او هم به نس��ل های بعدی و 

فرزندانش منتقل کند. 
 این همش��هری اصفهانی با اش��اره به اینکه اصفهانی ها، فرهنگ دیرینه ای دارند، می گوید: اگر در طول س��ال،

 برنامه هایی مثل همین جشنواره پخت بریان در اصفهان برگزار شود، فرهنگ مردم اصفهان به نوجوانان و جوانان 
و مسافران و حتی به توریست های خارجی بیشتر معرفی می شود. 

صغری خدادادی همشهری 52 ساله اصفهانی هم که عضو ثابت برنامه های »باغ تجربه« است، به همراه عروس خود 
در جشنواره پخت بریان ثبت نام کرده و کالهی بر سر گذاشته و پیش بندی بسته و درحال تهیه کردن بریان است. 
این بانوی اصفهانی می گوید: برنامه هایی مثل جش��نواره پخت بریان، ش��ادی و انگیزه ای زیادی بین شهروندان 

ایجاد و روحیه مردم را باز می کند. 

پیشینه پخت بریان به دوران شاه عباس صفویه برمی گردد 
علی میزبانی که از بریان پزهای باسابقه اصفهانی و عضو هیات مدیره اتحادیه صنف کباب و بریان استان اصفهان 

است، 53 سال سن دارد و از 13 سالگی وارد شغل بریان پزی شده و شغل پدری خود را انتخاب کرده است. 
این بریان پز اصفهانی می گوید: پیشینه پخت بریان به دوران شاه عباس صفویه برمی گردد که البته آن زمان بریان 

را با نان سنگگ که خمیر آن را روی ریگ و سنگ پهن می کردند، می خوردند. 
میزبانی از زبان پدربزرگ و پدرش این طور می گوید که حدود 80 سال پیش با پخت بریان در اصفهان مخالفت می 
شد که تعدادی از بریان پزها به شهرداری مرکزی آن زمان مراجعه کردند و در آنجا طبخ بریان را انجام دادند و از 

آن روز، تاییدیه پخت بریان، به عنوان یک غذای سنتی صادر شد. 
این بریان پز اصفهانی می گوید: طرز تهیه بریان و قرار دادن گوشت در یغلوی )ظرف مخصوص پخت بریان( برای 

مسافرها و توریست های خارجی تعجب آور و عجیب است. 
میزبانی ادامه می دهد: بعضی از توریست ها که از بریان خوششان می آید، از ما می خواهند که طرز نگهداری آن را 
به آن ها آموزش دهیم و بعد تعدادی بریان خریداری کرده و زمانی که به کشور خود برمی گردند، آن را در مایکروفر 

می گذارند و بعد از گرم شدن می خورند.
این بریان پز اصفهانی می گوید: بریانی غذای سنتی اصفهان است و برعکس اینکه بعضی ها فکر می کنند، خیلی 

راحت آماده می شود، فوت و فن های کوزه گری زیادی دارد. 
گروه تئاتر، مش��غول اجرای نمایش های شاد در محوطه برگزاری جش��نواره پخت بریان بود و هر لحظه به تعداد 

مردمی که وارد محوطه جشنواره می شدند، افزوده می شد. 

 خانم کریمی هم که پیش بند و کاله مس��ابقه را به تن کرده، می گوید: من صبح ها ب��رای پیاده روی به باغ غدیر 
می آیم و همین چند روز پیش، اطالعیه جشنواره پخت بریان را دیدم و تصمیم به شرکت در جشنواره گرفتم. 

وقت��ی از ای��ن بان��وی اصفهان��ی م��ی پرس��م، آش��پزی ش��ما چط��ور اس��ت، ب��ا اعتم��اد ب��ه 
برن��ده جش��نواره  ای��ن  در  امی��دوارم  و  اس��ت  عال��ی  م��ن  دس��تپخت  گوی��د:  م��ی   نف��س، 

 شوم. 
این همشهری اصفهانی ادامه می دهد: طعم و کیفیتی که بریان های خانگی دارد، اصاًل در بریان های بیرون دیده 

نمی شود. 

طرز تهیه بریان از زبان یک بریان پز باسابقه اصفهانی
اصغر شیرانی که 60 سال از عمرش می گذرد، از بریانی پزهای باسابقه اصفهانی است و به قول خودش، 50 سال 

است که در شغل کبابی و بریانی است. 
این بریان پز اصفهانی می گوید: ش��غل پدرم کبابی و بریانی بود و من هم به خاطر عالقه ای که پیدا کرده بودم از 

10 سالگی وارد این شغل شدم. 
شیرانی ادامه می دهد: مردم به فرهنگ و سنت های دیرینه اصفهان به خصوص غذاهای سنتی عالقه زیادی دارند 

که نشانه آن، همین استقبال چشمگیر مردم از جشنواره »پخت بریان« است. 
وقتی از آقای شیرانی می خواهم طرز تهیه بریان را برای من ش��رح دهد، می گوید: گوشت گوسفند یا گوساله را 
حدود نیم س��اعت آب پز می کنیم و بعد چرخ می کنیم و نمک، فلفل، دارچین، نعناع خش��ک و زعفران را به آن 
اضافه می کنیم. بعد کمی از گوشت را داخل ظرف مخصوص پخت بریان که به آن یَغلوی می گویند، می ریزیم و 

چند دقیقه روی شعله قرار می دهیم. 
این بریان پز اصفهانی ادامه می دهد: بعد آبگوشت را که از زمان پختن گوشت ها نگه داشته ایم، روی نان می ریزیم، 

و یَغلوی را روی نان برمی گردانیم. مقداری ُش��ش را که قباًل مثل گوشت پخته و چرخ 
کرده ایم در کنار بریانی می گذاریم. 

آقای شیرانی می گوید: قدیم روی بریان را با تکه های جگر تزیین می کردند ولی حاال 
با خالل بادام و گردو تزیین می کنند. 

 مهین عاصمی، دیگ��ر ش��هروند اصفهانی ک��ه 53 س��ال دارد و به ق��ول خودش در
 برنام��ه ه��ای ورزش��ی ب��اغ تجرب��ه حض��ور فعال��ی دارد، م��ی گوی��د: م��ن 

 تاح��اال بری��ان در خان��ه درس��ت نک��رده ام و همیش��ه بری��ان را از بی��رون 
می خریدیم. 

این بان��وی اصفهانی ادامه می دهد: وقت��ی اطالعیه برگزاری 
این جشنواره را دیدم، تصمیم گرفتم که وسایل مورد 

نیاز برای پخت بریان را بخرم و در جش��نواره 
شرکت کنم. 

گوی��د:  م��ی  عاصم��ی   خان��م 
برنامه هایی مثل این جشنواره، 
در روحی��ه و روان مردم خیلی 
تاثی��ر دارد و اگر در س��ال هم 
ادامه داش��ته باشد، خیلی بهتر 

است. 
 بای�د در خوردن 

بریان مراعات کرد.
محمد که به همراه 
همس��ر و فرزندش 
ب��ه  ش��یراز  از 

ن  صفه��ا ا
مسافرت کرده، 
می گوی��د: این 
اولین بار اس��ت 
که ب��ه اصفهان 
می آی��م و برای 
عالقه  همی��ن 

زیادی به آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم این شهر دارم.
این هموطن شیرازی ادامه می دهد: من تابه حال بریان نخورده ام، اما فکر می کنم غذای خوشمزه ای باشد، فقط 

شنیده ام که خیلی چرب است و باید در خوردن آن مراعات کرد.
در انتهای جش��نواره، داوران که تعدادی از بریان پزهای باس��ابقه و خبره ش��هر اصفهان بودند، بریان های تهیه 
ش��ده توس��ط هر گروه را مورد ارزیابی قرار دادند و درنهایت س��ه نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند و از 10 
نفر هم که طعم بریان های آنها بهتر از بقیه بود، تقدیر ش��د. در س��مت دیگر محوطه برگزاری جش��نواره، پخت 

توس��ط بریان پزهای ماهر ش��هر به ب��زرگ تری��ن بریان 
بریان��ی که عطر و ب��وی آن، تمام اتم��ام رس��ید؛ 
ط��ه   باغ غدی��ر و حتی نص��ف جهانمحو
است. را پ��ر ک��رده 

جش��نواره، تعدادی از بریانی های البته در انتهای 
اقدام به فروش بریان به ش��هروندان مع��روف ش��هر، 

در  حاض��ران  جش��نواره کردند که با اس��تقبال مردم و 
هم رو به رو ش��د و هر خانواده در گوشه ای از باغ 
 غدیر ب��ر چمن ها نشس��ته بودند و مش��غول خوردن

بریان! 

اصفهان، شهری است معروف به دیار گنبدهای فیروزه ای و با آثار تاریخی باشکوه و زنده رودی که 
تا همین چند سال پیش پرآب بود و سرزنده، در بین مردمان ملل مشهور است. البته اصفهان جاذبه 

های دیگری هم دارد که یکی از آن ها، غذاهای سنتی این شهر و دیار است.
بریانی، یکی از غذاهای اصیل و سنتی دیار نصف جهان است که از س�الیان دور، آوازه آن در بین 
مردمان جهان پیچیده است. کمتر مسافر و توریستی است که به اصفهان آمده باشد و حداقل یک 
بار طعم بریان بریان پزهای اصفهانی را نچشیده باشد و خاطره خوردن بریان و چرب و چیلی شدن 

دست هایش در ذهنش حک نشده باشد!
به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان، جشنواره پخت بریان در باغ غدیر اصفهان برپا شد؛ جشنواره 
ای برای رقابت ش�هروندان اصفهانی در پخت بریان. البته پخت بزرگ ترین بریان هم قسمتی از 

جشنواره خاطره انگیز امروز بود که توسط تعدادی از بریان پزهای باسابقه اصفهانی، انجام شد.
 البته شهروندان اصفهانی هم از این جشنواره استقبال خوبی داشتند و مادرها، دخترها، مادرشوهرها، 
عروس ها و پس�رها خودش�ان را برای ش�رکت در ی�ک رقاب�ت نفس گیر آم�اده ک�رده بودند. 
اف�راد در ورودی مح�ل برگ�زاری جش�نواره، ثب�ت ن�ام م�ی کردن�د و کاله و روپوش�ی 
رنگ�ی و کارت ورود ب�ه مس�ابقه را تحوی�ل م�ی گرفتن�د و وارد گ�ود مس�ابقه م�ی ش�دند! 
 بعضی ه�ا م�واد اولی�ه پخ�ت بری�ان را از خان�ه آورده بودن�د و بعض�ی ه�م از محل ثب�ت نام 

می خریدند.
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سرپرست سازمان حج و زیارت اصفهان:

۵۵ درصد از عمره گزاران اصفهان را 
زنان تشکیل می دهند

سرپرست سازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان گفت: از نزدیک به 
۸۰ هزار زایر حج عمره امس��ال اصفهان، ۵۵ درصد را زنان تشکیل 
می دهند و برنامه ریزی های الزم برای اعزام آنها به عمره انجام شده 

است.
غالمعلی زاهدی با اش��اره به بس��ته ش��دن مرزهای کش��ور عراق 
در زم��ان انتخابات اظهار ک��رد: در میزان ثبت نام ها هیچ کاهش��ی 
ص��ورت نگرفته و ثب��ت نام ه��ا و هماهنگی ه��ای اعزام زای��ران به 
عتبات عالی��ات، بر اس��اس روال معمول انجام می ش��ود و در زمان 
 انتخابات کش��ور عراق، اع��زام ها فقط ب��ا چن��د روز تعویق صورت 

می گیرد.

 موزه های منسوخ شده کشور
 زنده شوند

متاس��فانه در حال حاضر برخی موزه های کش��ور مانند موزه ایران 
باستان، موزه منسوخ شده اند و فقط برگشت ۲۰ درصد هزینه فروش 

بلیط آنها به خود موزه، آنها را زنده می کند.
کامیار عبدی، درباره وضعیت برخی از موزه های کش��ور با بیان این 
که موزه ها باید هر چندوقت یک بار از نظر تهویه و وضعیت ویترین ها 
کامال تغییر داخلی بدهند، اظهار داش��ت:  در حال حاضر موزه ایران 
باستان، یک موزه منسوخ شده است و هر وقت هم می گوییم کاری 
انجام شود، اعالم می کنند که پول نداریم. حتی برای پرداخت قبض 
برق با اداره برق به توافقی رسیدیم و اعالم کردیم ما پول نداریم که 
هر ماه یک بار هزینه بپردازیم؛ اجازه دهید چندماه یک بار پرداخت 

کنیم.
 همچنین از آنها خواس��تیم برق ما را قطع نکند که اگر قطع ش��ود، 
 دزدگیرها قطع می ش��وند و خوش��بختانه اداره برق ه��م قبول کرد

 6 ماهه پرداخت کنیم.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: اگر ۲۰ درصد بودجه جمع شده 
از هزینه بلیط  موزه ایران باس��تان ب��ه خودش برگ��ردد، این موزه 
خودمختار می ش��ود و کارهای عمرانی بس��یاری انج��ام می دهد، 
متاس��فانه درحال حاضر برخی دیواره��ای این موزه ش��وره زده و 
 برخی آجرها خورده ش��ده اس��ت و در طبقه باالی آن ش��یئی قرار

 ندادند.
وی ادامه داد: عالوه بر آن باید کتاب و بروشور نیز برای موزه ها چاپ 
کنند. موزه بریتانیا هر سال حداقل 1۰ جلد کتاب با موضوعات داخل 
موزه چاپ می کند که هم برای م��وزه درآمدزایی دارد و هم به مردم 

اطالعات می دهد.
 وقتی که ما این موضوع را مطرح کردیم، اعالم کردند نمی توانیم این 
کار را انجام دهیم چرا که در کدهای موزه، ردیفی برای انتشارات در 

نظر گرفته نشده است. 
این بدان معنی اس��ت که قوانین مربوط به موزه، به دوره رضاش��اه 

برمی گردد.

اخبار کوتاه 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که این گونه ساخت و س��ازهای غیرمجاز در آینده 
 وصله  ناجور شهر اصفهان می ش��ود، گفت: این ساخت و س��ازها در آینده با توسعه شهر اصفهان
 دردسر ساز می شود و ضروری است که شهرداری نسبت به کنترل آنها اقدامات الزم را انجام دهد.

7

نشست تخصصي شهرداران 
کالنشهرها

ضرورت نقش فراگیر شهرداري 
در مجموعه دولت 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که مي خواهیم 
دولت را مجاب کنیم درآمدهاي محلي را به حکومت هاي 
 محلي واگذار کند، اظهار داشت: این نگاه که نباید دولت به 
ش��هرداري ه��ا کم��ک کن��د، بای��د پ��اك ش��ود. زیرا 
ب��راي تحق��ق عدال��ت اجتماع��ي ای��ن مهم ض��روري 
اس��ت. دکت��ر پی��روز حناچ��ی در نشس��ت ادواري 
کالنش��هرهاي کش��ور در اصفهان گفت: ش��هر اصفهان 
 ب��ا دو مجموع��ه اث��ر ثب��ت جهان��ي، درخش��نده ترین

 مکان هاي جهان و ش��اخص در جهان اسالم است. وي با 
اشاره به این که جهانیان، ایران را به اصفهان مي شناسند 
به خصوص در حوزه معماري و شهرس��ازي، افزود: رمز و 
راز آثار تاریخي اصفهان در قبل از اسالم ریشه دارد، ولي 
در دوره شیخ بهایي به اوج خود رس��ید. معاون وزیر راه و 
شهرسازي تصریح کرد: توس��عه اصفهان در آن دوران به 
گونه اي بوده که اکنون نیز مردم از آن بهره مند هس��تند 
در واقع جذابیت تاریخي ش��هر منطبق ب��ا زندگي مردم 
اصفهان اس��ت. وي با بیان این که اکنون از زیبایي ها در 
شهرها بهره نمي بریم، گفت: نمي توانیم بگوییم در توسعه 
شهرها، شهري زیبا ایجاد کرده ایم؛ در واقع نتوانسته ایم 
زیبایي عمومي در شهرها ایجاد کنیم و اکنون ظرفیت و 
هویت کمتر در شهرها مشاهده مي شود. معاون وزیر راه 
 و شهرسازي با اشاره به این که در حال حاضر نیاز است در

رویه ها تجدی��د نظر ش��ود و نیروهاي انس��اني افزایش 
یابد، اضافه کرد: با نیروي کیفي مي ت��وان انتظار کارایي 
 کیفي داش��ت. بنابراین باید تحولي در ای��ن زمینه ایجاد 
ش��ود. ي تاکید ک��رد: الزم اس��ت برخي روش ه��ا را در 
 نظ��ام مدیریت ش��هري اصالح کنی��م. به عن��وان مثال 
ش��هرداري ه��ا ب��ا ف��روش فض��اي ش��هر، ش��هر 
را اداره م��ي کنن��د ک��ه بای��د ای��ن رون��د اص��الح 
زمین��ه ای��ن  در  ه��ا  ش��هرداري  زی��را   ش��ود. 

بزرگ ترین ض��رر را مي کنند و این روش کس��ب درآمد 
نیست و باید این روند را متحول سازیم. 

بازار کار ایران اکن��ون با موانعی در مورد وج��ود بی تعادل مزمن، 
تشدید وخامت وضعیت بازار کار از سال 13۸۵ به بعد با وجود رشد 
نجومی درآمد نفت و کاهش شدید توان اشتغال زایی مواجه است.

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر ضرورت نقش دولت در 
تامین شغل شرافتمندانه تاکید شده است.

مهم ترین سیاس��ت های اش��تغال تاکنون حمایت از تعاونی ها، 
طرح ضربتی اش��تغال، اعطای وام به بنگاه های زودبازده، اصالح 
قانون کار، اخراج مهاجران غیرقانونی و پیش��گیری از اتالف منابع 
بوده که نبود برنامه ریزی مناسب، شکس��ت این سیاست ها را به 

دنبال داشته است.
شمار دانشجویان کشور در س��ال 1391 بیش از 4/۲ میلیون نفر 
بوده و بازار کار ایران با تداوم نداش��تن رشد پایین جمعیت فعال، 
 بروز بحران در بازار کار در نیمه دوم دهه 139۰و ضرورت ارزیابی

 سیاست های اشتغال اعمال شده در گذش��ته مواجه شده که به 
همین دلیل به بازنگری در سیاست های ناموفق نیاز دارد.

ایجاد زمینه اشتغال جوانان ایرانی در کشورهای دیگر
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور گفت: سعی بر این 
است که با ایجاد زمینه اشتغال جوانان در کشورهای دیگر از جمله 
عراق، ازبکس��تان، آذربایجان و ترکیه فرصت های شغلی را برای 

4/۵میلیون دانشجوی ایرانی افزایش دهیم.
محمدرضا س��پهری جمعه ش��ب در جمع تش��کل های مختلف 

کارگری استان اصفهان اظهار داشت: ۸۰ درصد از مشکالت مطرح 
شده در این جلسه از سوی کارگران در مورد مسایل درمانی، بیمه 
و مشکالت بازنشستگی بود که با اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی 
یارانه و اختصاص مبلغی به بخش سالمت، بدهی تامین اجتماعی 
به بیمارس��تان ها و داروخانه ها داده و این مش��کالت حل و فصل 

می شود.
وی بیان داشت: وضعیت معیشتی کارگران در زمان حاضر خوب 
نیست و دولت سعی کرده است طبق برنامه پنجم توسعه کشور و فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها در سال 93 با کاهش بار هزینه های درمان، 

وضعیت زندگی کارگران را بهبود ببخشد.
 معاون وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی کش��ور  تصریح کرد: 
سیاس��ت گذاری در حوزه اشتغال و س��رمایه گذاری از یک سو و 
امنیت و تامین اجتماعی از س��وی دیگر همچون دو بال پیشرفت 
یک جامعه اس��ت؛ به گونه ای که زمانی به منظور اش��تغال زایی 
قراردادهای موقت ش��کل گرفت و این در حالی بود که چون بیمه 
کامل شامل حال این افراد نمی شد، مساله امنیت و تامین اجتماعی 

پیش آمد.
وی اضافه کرد: در جوامع در حال توسعه، بازار کار برای کارفرمایان 
 و کارگ��ران باید تس��هیل ش��ود و قوانین ب��رای ای��ن منظور به 
گونه ای تنظیم شود که سیاس��ت گذاران هنر این را داشته باشند 
که بین امنیت و تامین اجتماعی و اشتغال و سرمایه گذاری، تعادل 

ایجاد کنند.
س��پهری از بحرانی بودن وضعیت صندوق های بازنشس��تگی در 
سطح دنیا  از جمله فرانسه، اسپانیا، یونان و ایتالیا خبر داد و گفت: 
وضعیت صندوق های بازنشستگی در کشور به حد بحران رسیده 
به طوری که در ۸ سال گذشته، هشت رییس بازنشستگی و تامین 
 اجتماعی کشور تغییر کرد و این مس��اله بر بحرانی شدن صندوق

 افزود.
 وی افزود: از آنجایی که دنیا به سمت پیر شدن می رود، الزم است 
برای خروج صندوق های بازنشس��تگی از وضعی��ت بحران تدابیر 

الزم انجام شود.
ساالنه یک میلیون اشتغال زایی در کشور با نرخ رشد 

منفی امکان پذیر است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کش��ور گفت: ایجاد زمینه 
اشتغال در یک سال در حالی مطرح شده است که با نرخ رشد منفی 

نیم تا یک درصدی که در کشور شاهدیم، امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها با ایجاد شرکت های دانش 
بنیان، مردم نهاد و درون محور عملیاتی خواهد شد، ادامه داد: در 
حوزه کار و کارگری، اقتصاد مقاومتی تنها ب��ا تقویت انجمن ها و 

تشکل های مردمی ممکن می شود.
سپهری بیان داشت: سیاس��ت دولت بر این اس��ت که از واردات 
کاالهای مصرفی همچ��ون میوه و مواد خوراک��ی جلوگیری و راه 
 را ب��رای واردات کاالهای صنعت��ی از جمله ماش��ین آالت ایجاد

 کنیم.
وی با اش��اره به اینکه انتظار راه اندازی چرخه تولید در کش��ور در 
حالی اس��ت که بانک ها با پرداخت های ۲3 تا ۲4 درصدی سود، 
عامه مردم را به جای س��رمایه گ��ذاری در عرصه تولی��د، به این 
موسسات دولتی و غیر دولتی کشانده است، اظهار داشت: در این 
 وضعیت تولید کننده باید 3۰ درصد سودآوری داشته باشد تا بتواند

 سرمایه گذاران را به این سمت و سو بکشاند.
افزایش 2۵  درصد ی حقوق کارگ�ران و 20 درصدی 

کارمندان
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کش��ور گفت: امسال سعی 
شده اس��ت که حقوق کارگران را بیش از کارمندان افزایش دهیم 
به طوری که حق��وق کارگ��ران ۲۵ و کارمن��دان ۲۰ درصد ارتقا 

یافته است. 
وی بی��ان داش��ت: تعه��د می ده��م ب��ا تقوی��ت تش��کل های 
کارگ��ری، رفع مش��کالت این قش��ر را در مس��یر بهب��ودی قرار 
 دهم؛ هر چند مش��کالت معیش��تی و درمانی کارگ��ران را قبول 

دارم. 

اقدام برای کمرنگی مشکالت اجتماعی کار 

ایجاد زمینه اشتغال جوانان ایرانی در کشورهای دیگر

     ساخت و سازهای غیر مجاز در اصفهان کنترل شود
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  103/92/140/31آگهی  شماره   2315  
اسناد  ثبت  اختالف مستقردراداره  هیات حل  فاقد سند رسمی«  اراضی وساختمانهای 

وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ الصاق در محل ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
آقای غالمرضا صالحی   – 1-رای شماره 139360302021000054 مورخ 93/01/31 
شهرابی فرزند محمد بشماره ملی 1189414562 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب 

باغ تحت پالک ثبتی 219 فرعی واقع در قریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 760/20 متر مربع خریداری رسمی از فاطمه صالحی 

شهرابی ومصالحه عادی از طرف محمد صالحی شهرابی.
2- رای شماره 139360302021000055 مورخ 93/01/31 – آقای محمود موحد فرزند 
رضا بشماره ملی 1249481139 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
گل اشکنان 41 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 168/20 متر مربع 

خریداری عادی از خانم بی بی عرب خابوری.
آقای احمد قاسم زاده   –  3- رای شماره 139360302021000056 مورخ 93/01/31 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189023301 ملی  بشماره  قولی  فرزند  برکی 
بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   96 برکی  مزرعه  از  قسمتی 

561/50 متر مربع خریداری رسمی از ورثه بتول آغا عامری برکی.م الف 31
تاریخ انتشار نوبت اول:   1393/02/07     تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/02/22                                                                                                      

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره  ذبیح اله فدائی

  ابالغ
شماره   9309980350800069 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100350800538  شماره   2328
مصطفی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سرندی   محمدرضا  خواهان   930073 شعبه:  بایگانی 
سرندی  به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 

کالسه 9309980350800069 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/03/27 و ساعت 12:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف 1343شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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مفاد آراء                                                   
2209 شماره 93/90/31/وآگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اسناد وامالک  ثبت  فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره  وساختمانهای 

زواره
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  ء  آرا  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
برخوردار  عباس  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001200 شماره  1-رای 
فرزند اسمعیل بشماره ملی 1189503859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
2- رای شماره 139260302021001201 مورخ 92/12/14 – خانم طاهره برخورداری 
فرزند حسین بشماره ملی 1188936433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
 3- رای شماره 139260302021001202 مورخ 92/12/14 – آقای محمدرضا عابدینی 
اکار زواره فرزند محمود بشماره ملی 1189348047 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2260 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 332/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدمجتبی تولیت 

وخانمها ناهید میرعابدینی ونیره هاشمی نسب زواره.
4- رای شماره 139260302021001203 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحمید سی منی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189532621 ششدانگ  تقی بشماره  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1339 
اصفهان ششدانگ به مساحت 351/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم بهجت فتوحی 

زواره.
5- رای شماره 139260302021001204 مورخ 92/12/14 – آقای عباس اختری فرزند 
فتح اله بشماره ملی 1188851071 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی نساجی .
6- رای شماره 139260302021001205 مورخ 92/12/14 – آقای سید مجتبی توکلی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0048370304 ملی  بشماره  سیدماشاءاله  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
برخوردار  جواد  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001206 شماره  رای   -7
اکبر بشماره ملی 1188939149 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1338 
بیگم  سکینه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   266/67 مساحت  به  اصفهان 

احتشامی .
متقی  محمدعلی  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001207 شماره  رای   -8
فرزند مسعود بشماره ملی 1189016923 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1861 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 176 متر مربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده زواره.
9- رای شماره 139260302021001208 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحسین اکبری 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189611686 ملی  بشماره  رضا  فرزند  جعفرآبادی 
برروی قسمتی از پالک 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده.
رجب  سهیال  خانم   –  92/12/17 مورخ   139260302021001209 شماره  رای   -10
برروی  احداثی  یکبابخانه  0043052101 ششدانگ  ملی  بشماره  فرزند حسن  سلمانی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 229/05 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.                       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/1/23    تاریخ انتشار نوبت دوم:      1393/02/7                                                                                                                      

ذبیح اله فدائی - اسناد وامالک زواره
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ آب وامالک دادنجان پالک شماره 57 - اصلي  واقع در 
دادنجان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله امیري فرزند 
عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   93  /  2  /  28 و   1393  /  2  /  27 درروزهاي  مرقوم 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0  
  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  سیدمهدی میرمحمدی 

 تحدیدحدوداختصاصی  
آباد  درفضل  واقع    2  /  11616 شماره  پالک  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

فرزند  کرویه  احمدمحمدیان  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
محمد درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 24 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 

موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مخدوش وپاره بودن سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي قربانعلي صابري فرزند غضنفرباستناد دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت سه  بودن سند  پاره ومخدوش  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  هویت 
که  ثبتي شهرضاشده  یک  دربخش  واقع    100  /  1472 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ثبت وسند  نامبرده  بنام   397 دفتر   97 ثبت 65641  درصفحه  مذکورذیل  سندمالکیت 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  93/31/37/و  2210 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
صغری  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000734 شماره   1.راي 
رفیعی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704721 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 373/40  متر مربع پالک 33 فرعی از 
498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000735 شماره   2.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  متر مربع مفروز   به مساحت 306/05   یکبابخانه  ملی 5409716051 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
احمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000736 شماره   3.راي 
فیروزی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 14 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409711890 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/11  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
، آقای علی اصغر  4.راي شماره  139260302029000737  مورخ 92/12/12  هیات 
ملی  به شماره  نائین  از  30 صادره  به شماره شناسنامه  رمضانعلی  فرزند   سلمان  
5409905520 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 362/48  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000738 شماره   5.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز   مربع  متر    84/87 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409716051 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
6.راي شماره  139260302029000739  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه ایزدی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   77 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  
مربع  متر    201/05 مساحت  به  ساز   نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ    5409716558
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت  از قسمتی  مفروز  و مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
7.راي شماره  139260302029000740  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به  حسنقلی  فرزند  
5409711394 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 38/25  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
8.راي شماره  139260302029000741  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 24 صادره از خور به شماره ملی 5409711394 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 353/10  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
9.راي شماره  139260302029000742  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید حسین 
شماره  به  نایین  از  صادره   103 شناسنامه  شماره  به  نوروز  سید  فرزند   موسوی  
به مساحت 179/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409715683 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
آقای عباسعلی   ، 10.راي شماره  139260302029000743  مورخ 92/12/12  هیات 
نقوی  فرزند  محمد علی به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 496/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409711319 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
، خانم منصوره  هیات  11.راي شماره  139260302029000744  مورخ 92/12/12  
ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 74 صادره از خورو بیابانک به شماره 
ملی 5409714350 در ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم  به مساحت 112/11  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
حسن  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000745 شماره   12.راي 
مولوی  فرزند  عبدالجواد به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409709292 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/66  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  495 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000746 شماره   13.راي 
علیخانی  فرزند  اقا محمد  به شماره شناسنامه 178 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 367/83  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409742982 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000747 شماره   14.راي 
شماره  به  نائین  از  صادره   32 شناسنامه  شماره  به  آقا  حسن  فرزند   کوهی   رضا 
ملی 5409726650  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/72  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمد  اقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000748 شماره   15.راي 
رضا فیروزی  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 3 صادره از نایین به شماره ملی 
و  مفروز   مربع  متر    275/57 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409731921
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
راي شماره  139260302029000749  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم   .16
زهرا غالمرضائی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 115 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409707869  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/33  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  17 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
17.راي شماره  139260302029000750  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای علی اصغر 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 230/10  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 29 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
ربابه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000751 شماره   18.راي 
قدرت  فرزند  عبدالرحیم به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409893441  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19.راي شماره  139260302029000752  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه قدرت  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   38 شناسنامه  شماره  به  عبدالرحیم  فرزند  
به مساحت 93/03  متر مربع مفروز  و  5409893441  در ششدانگ یکب ساختمان 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
فاطمه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000755 شماره   20.راي 
ملی  به شماره  خوروبیابانک  از  6 صادره  به شماره شناسنامه  علی  فرزند   عطائی  
5409898095  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/94  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای سید علی اکبر آل داود فرزند 

سید حسن
رویا  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000756 شماره   21.راي 
ملی  به شماره  نایین  از  5 صادره  به شماره شناسنامه  پرویز   فرزند   غالمرضائی  
5409741250 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/58  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
سلیمان  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000757 شماره   22.راي 
ایرجی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 36 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409699701 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/77  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
علی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000758 شماره   23.راي 
عطائی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409701577  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 413/39  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس عظیمی انارکی فرزند 

محمد
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000759 شماره   24.راي 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 48 صادره  اسداله  فرزند   نجفی   رضا 
5409948416  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/50  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن 
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000760 شماره   25.راي 
به  شیراز    3 حوزه  از  صادره   34 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل   فرزند   مقیمی  
به مساحت 28/61  متر مربع  یکباب مغازه   شماره ملی 2296795900 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
26.راي شماره  139260302029000763  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای شعبانعلی 
خادمی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه یک  صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409814924  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 466/97  متر مربع مفروز  و 
ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438  از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان سید احمد 

طباطبایی و حسین اسکندری
27.راي شماره  139260302029000765  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید محمد 
رضا طباطبائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 40 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409840941  در ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل به هم به مساحت 
1112/15  متر مربع پالک 213 فرعی از 3385 اصلی واقع در شهر جندق بخش 6  ثبت 
علی  سید  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  
اکبرطباطبایی فرزند سید کاظم و آقای سید مرتضی طباطبائی و خانم خورشید بیگم 

طباطبائی فرزندان سید علی اکبر
اسمعیل  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000766 شماره   28.راي 
علیخانی  فرزند  ابنعلی  به شماره شناسنامه 96 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409727290 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 462/84  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
29.راي شماره  139260302029000767  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم نجما خانم 
کمال فرزند  حسینعلی  به شماره شناسنامه 59 صادره خوروبیابانک به شماره ملی 
5409805720 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
مجتبی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000768 شماره   30.راي 
نائین به شماره ملی  از  عزیز  فرزند  دوست محمد به شماره شناسنامه 19 صادره 
5409717163 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول :       23 / 1393/01  تاریخ انتشار نوبت دوم         07/ 1393/02                                                                                    

  اباذر مهیمن رئیس ثبت خور و بیایانک 

فقدان سند مالكيت 
2213شماره 103/93/101/337 آقای سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند سید 
عیسی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت  سه سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و 
از یک اصلی واقع در اوره  اعیان زمین مزروعی و مشجر طلق بشماره 1370 فرعی 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 948/95 متر مربع که در این 
صفحه 153 دفتر 3 امالک ذیل ثبت 333 بنام سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند 
-35344 شماره  رسمی  سند  بقموجب  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عیسی  سید 

1353/09/27 دفتر 7 نطنز به او لنتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و 
در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبسره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 14 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3267 / 1  واقع درابنیه بخش یک 
عبدالرحیم  فرزند  طالبیان  غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 15 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0     رئیس ثبت اسنادوامالک 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء                                                   
2209 شماره 93/90/31/وآگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اسناد وامالک  ثبت  فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره  وساختمانهای 

زواره
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  ء  آرا  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
برخوردار  عباس  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001200 شماره  1-رای 
فرزند اسمعیل بشماره ملی 1189503859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
2- رای شماره 139260302021001201 مورخ 92/12/14 – خانم طاهره برخورداری 
فرزند حسین بشماره ملی 1188936433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
 3- رای شماره 139260302021001202 مورخ 92/12/14 – آقای محمدرضا عابدینی 
اکار زواره فرزند محمود بشماره ملی 1189348047 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2260 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 332/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدمجتبی تولیت 

وخانمها ناهید میرعابدینی ونیره هاشمی نسب زواره.
4- رای شماره 139260302021001203 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحمید سی منی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189532621 ششدانگ  تقی بشماره  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1339 
اصفهان ششدانگ به مساحت 351/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم بهجت فتوحی 

زواره.
5- رای شماره 139260302021001204 مورخ 92/12/14 – آقای عباس اختری فرزند 
فتح اله بشماره ملی 1188851071 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی نساجی .
6- رای شماره 139260302021001205 مورخ 92/12/14 – آقای سید مجتبی توکلی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0048370304 ملی  بشماره  سیدماشاءاله  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
برخوردار  جواد  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001206 شماره  رای   -7
اکبر بشماره ملی 1188939149 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1338 
بیگم  سکینه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   266/67 مساحت  به  اصفهان 

احتشامی .
متقی  محمدعلی  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001207 شماره  رای   -8
فرزند مسعود بشماره ملی 1189016923 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1861 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 176 متر مربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده زواره.
9- رای شماره 139260302021001208 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحسین اکبری 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189611686 ملی  بشماره  رضا  فرزند  جعفرآبادی 
برروی قسمتی از پالک 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده.
رجب  سهیال  خانم   –  92/12/17 مورخ   139260302021001209 شماره  رای   -10
برروی  احداثی  یکبابخانه  0043052101 ششدانگ  ملی  بشماره  فرزند حسن  سلمانی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 229/05 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.                       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/1/23    تاریخ انتشار نوبت دوم:      1393/02/7                                                                                                                      

ذبیح اله فدائی - اسناد وامالک زواره
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ آب وامالک دادنجان پالک شماره 57 - اصلي  واقع در 
دادنجان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله امیري فرزند 
عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   93  /  2  /  28 و   1393  /  2  /  27 درروزهاي  مرقوم 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0  
  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  سیدمهدی میرمحمدی 

 تحدیدحدوداختصاصی  
آباد  درفضل  واقع    2  /  11616 شماره  پالک  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

فرزند  کرویه  احمدمحمدیان  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
محمد درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 24 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 

موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مخدوش وپاره بودن سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي قربانعلي صابري فرزند غضنفرباستناد دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت سه  بودن سند  پاره ومخدوش  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  هویت 
که  ثبتي شهرضاشده  یک  دربخش  واقع    100  /  1472 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ثبت وسند  نامبرده  بنام   397 دفتر   97 ثبت 65641  درصفحه  مذکورذیل  سندمالکیت 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  93/31/37/و  2210 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
صغری  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000734 شماره   1.راي 
رفیعی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704721 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 373/40  متر مربع پالک 33 فرعی از 
498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000735 شماره   2.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  متر مربع مفروز   به مساحت 306/05   یکبابخانه  ملی 5409716051 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
احمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000736 شماره   3.راي 
فیروزی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 14 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409711890 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/11  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
، آقای علی اصغر  4.راي شماره  139260302029000737  مورخ 92/12/12  هیات 
ملی  به شماره  نائین  از  30 صادره  به شماره شناسنامه  رمضانعلی  فرزند   سلمان  
5409905520 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 362/48  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000738 شماره   5.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز   مربع  متر    84/87 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409716051 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
6.راي شماره  139260302029000739  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه ایزدی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   77 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  
مربع  متر    201/05 مساحت  به  ساز   نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ    5409716558
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت  از قسمتی  مفروز  و مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
7.راي شماره  139260302029000740  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به  حسنقلی  فرزند  
5409711394 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 38/25  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
8.راي شماره  139260302029000741  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 24 صادره از خور به شماره ملی 5409711394 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 353/10  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
9.راي شماره  139260302029000742  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید حسین 
شماره  به  نایین  از  صادره   103 شناسنامه  شماره  به  نوروز  سید  فرزند   موسوی  
به مساحت 179/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409715683 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
آقای عباسعلی   ، 10.راي شماره  139260302029000743  مورخ 92/12/12  هیات 
نقوی  فرزند  محمد علی به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 496/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409711319 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
، خانم منصوره  هیات  11.راي شماره  139260302029000744  مورخ 92/12/12  
ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 74 صادره از خورو بیابانک به شماره 
ملی 5409714350 در ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم  به مساحت 112/11  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی

حسن  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000745 شماره   12.راي 
مولوی  فرزند  عبدالجواد به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409709292 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/66  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  495 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000746 شماره   13.راي 
علیخانی  فرزند  اقا محمد  به شماره شناسنامه 178 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 367/83  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409742982 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000747 شماره   14.راي 
شماره  به  نائین  از  صادره   32 شناسنامه  شماره  به  آقا  حسن  فرزند   کوهی   رضا 
ملی 5409726650  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/72  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمد  اقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000748 شماره   15.راي 
رضا فیروزی  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 3 صادره از نایین به شماره ملی 
و  مفروز   مربع  متر    275/57 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409731921
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
راي شماره  139260302029000749  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم   .16
زهرا غالمرضائی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 115 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409707869  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/33  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  17 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
17.راي شماره  139260302029000750  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای علی اصغر 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 230/10  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 29 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
ربابه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000751 شماره   18.راي 
قدرت  فرزند  عبدالرحیم به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409893441  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19.راي شماره  139260302029000752  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه قدرت  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   38 شناسنامه  شماره  به  عبدالرحیم  فرزند  
به مساحت 93/03  متر مربع مفروز  و  5409893441  در ششدانگ یکب ساختمان 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
فاطمه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000755 شماره   20.راي 
ملی  به شماره  خوروبیابانک  از  6 صادره  به شماره شناسنامه  علی  فرزند   عطائی  
5409898095  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/94  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای سید علی اکبر آل داود فرزند 

سید حسن
رویا  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000756 شماره   21.راي 
ملی  به شماره  نایین  از  5 صادره  به شماره شناسنامه  پرویز   فرزند   غالمرضائی  
5409741250 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/58  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
سلیمان  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000757 شماره   22.راي 
ایرجی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 36 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409699701 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/77  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
علی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000758 شماره   23.راي 
عطائی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409701577  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 413/39  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس عظیمی انارکی فرزند 

محمد
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000759 شماره   24.راي 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 48 صادره  اسداله  فرزند   نجفی   رضا 
5409948416  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/50  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن 
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000760 شماره   25.راي 
به  شیراز    3 حوزه  از  صادره   34 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل   فرزند   مقیمی  
به مساحت 28/61  متر مربع  یکباب مغازه   شماره ملی 2296795900 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
26.راي شماره  139260302029000763  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای شعبانعلی 
خادمی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه یک  صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409814924  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 466/97  متر مربع مفروز  و 
ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438  از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان سید احمد 

طباطبایی و حسین اسکندری
27.راي شماره  139260302029000765  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید محمد 
رضا طباطبائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 40 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409840941  در ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل به هم به مساحت 
1112/15  متر مربع پالک 213 فرعی از 3385 اصلی واقع در شهر جندق بخش 6  ثبت 
علی  سید  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  
اکبرطباطبایی فرزند سید کاظم و آقای سید مرتضی طباطبائی و خانم خورشید بیگم 

طباطبائی فرزندان سید علی اکبر
اسمعیل  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000766 شماره   28.راي 
علیخانی  فرزند  ابنعلی  به شماره شناسنامه 96 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409727290 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 462/84  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
29.راي شماره  139260302029000767  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم نجما خانم 
کمال فرزند  حسینعلی  به شماره شناسنامه 59 صادره خوروبیابانک به شماره ملی 
5409805720 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
مجتبی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000768 شماره   30.راي 
نائین به شماره ملی  از  عزیز  فرزند  دوست محمد به شماره شناسنامه 19 صادره 
5409717163 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول :       23 / 1393/01  تاریخ انتشار نوبت دوم         07/ 1393/02                                                                                    

  اباذر مهیمن رئیس ثبت خور و بیایانک 

فقدان سند مالكيت 
2213شماره 103/93/101/337 آقای سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند سید 
عیسی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت  سه سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و 
از یک اصلی واقع در اوره  اعیان زمین مزروعی و مشجر طلق بشماره 1370 فرعی 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 948/95 متر مربع که در این 
صفحه 153 دفتر 3 امالک ذیل ثبت 333 بنام سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند 
-35344 شماره  رسمی  سند  بقموجب  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عیسی  سید 

1353/09/27 دفتر 7 نطنز به او لنتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و 
در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبسره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 14 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3267 / 1  واقع درابنیه بخش یک 
عبدالرحیم  فرزند  طالبیان  غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 15 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0     رئیس ثبت اسنادوامالک 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء                                                   
2209 شماره 93/90/31/وآگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اسناد وامالک  ثبت  فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره  وساختمانهای 

زواره
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  ء  آرا  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
برخوردار  عباس  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001200 شماره  1-رای 
فرزند اسمعیل بشماره ملی 1189503859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
2- رای شماره 139260302021001201 مورخ 92/12/14 – خانم طاهره برخورداری 
فرزند حسین بشماره ملی 1188936433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
 3- رای شماره 139260302021001202 مورخ 92/12/14 – آقای محمدرضا عابدینی 
اکار زواره فرزند محمود بشماره ملی 1189348047 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2260 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 332/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدمجتبی تولیت 

وخانمها ناهید میرعابدینی ونیره هاشمی نسب زواره.
4- رای شماره 139260302021001203 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحمید سی منی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189532621 ششدانگ  تقی بشماره  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1339 
اصفهان ششدانگ به مساحت 351/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم بهجت فتوحی 

زواره.
5- رای شماره 139260302021001204 مورخ 92/12/14 – آقای عباس اختری فرزند 
فتح اله بشماره ملی 1188851071 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی نساجی .
6- رای شماره 139260302021001205 مورخ 92/12/14 – آقای سید مجتبی توکلی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0048370304 ملی  بشماره  سیدماشاءاله  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
برخوردار  جواد  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001206 شماره  رای   -7
اکبر بشماره ملی 1188939149 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1338 
بیگم  سکینه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   266/67 مساحت  به  اصفهان 

احتشامی .
متقی  محمدعلی  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001207 شماره  رای   -8
فرزند مسعود بشماره ملی 1189016923 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1861 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 176 متر مربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده زواره.
9- رای شماره 139260302021001208 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحسین اکبری 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189611686 ملی  بشماره  رضا  فرزند  جعفرآبادی 
برروی قسمتی از پالک 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده.
رجب  سهیال  خانم   –  92/12/17 مورخ   139260302021001209 شماره  رای   -10
برروی  احداثی  یکبابخانه  0043052101 ششدانگ  ملی  بشماره  فرزند حسن  سلمانی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 229/05 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.                       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/1/23    تاریخ انتشار نوبت دوم:      1393/02/7                                                                                                                      

ذبیح اله فدائی - اسناد وامالک زواره
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ آب وامالک دادنجان پالک شماره 57 - اصلي  واقع در 
دادنجان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله امیري فرزند 
عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   93  /  2  /  28 و   1393  /  2  /  27 درروزهاي  مرقوم 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0  
  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  سیدمهدی میرمحمدی 

 تحدیدحدوداختصاصی  
آباد  درفضل  واقع    2  /  11616 شماره  پالک  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

فرزند  کرویه  احمدمحمدیان  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
محمد درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 24 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 

موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مخدوش وپاره بودن سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي قربانعلي صابري فرزند غضنفرباستناد دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت سه  بودن سند  پاره ومخدوش  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  هویت 
که  ثبتي شهرضاشده  یک  دربخش  واقع    100  /  1472 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ثبت وسند  نامبرده  بنام   397 دفتر   97 ثبت 65641  درصفحه  مذکورذیل  سندمالکیت 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  93/31/37/و  2210 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
صغری  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000734 شماره   1.راي 
رفیعی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704721 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 373/40  متر مربع پالک 33 فرعی از 
498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000735 شماره   2.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  متر مربع مفروز   به مساحت 306/05   یکبابخانه  ملی 5409716051 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
احمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000736 شماره   3.راي 
فیروزی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 14 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409711890 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/11  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
، آقای علی اصغر  4.راي شماره  139260302029000737  مورخ 92/12/12  هیات 
ملی  به شماره  نائین  از  30 صادره  به شماره شناسنامه  رمضانعلی  فرزند   سلمان  
5409905520 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 362/48  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000738 شماره   5.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز   مربع  متر    84/87 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409716051 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
6.راي شماره  139260302029000739  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه ایزدی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   77 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  
مربع  متر    201/05 مساحت  به  ساز   نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ    5409716558
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت  از قسمتی  مفروز  و مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
7.راي شماره  139260302029000740  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به  حسنقلی  فرزند  
5409711394 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 38/25  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
8.راي شماره  139260302029000741  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 24 صادره از خور به شماره ملی 5409711394 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 353/10  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
9.راي شماره  139260302029000742  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید حسین 
شماره  به  نایین  از  صادره   103 شناسنامه  شماره  به  نوروز  سید  فرزند   موسوی  
به مساحت 179/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409715683 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
آقای عباسعلی   ، 10.راي شماره  139260302029000743  مورخ 92/12/12  هیات 
نقوی  فرزند  محمد علی به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 496/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409711319 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
، خانم منصوره  هیات  11.راي شماره  139260302029000744  مورخ 92/12/12  
ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 74 صادره از خورو بیابانک به شماره 
ملی 5409714350 در ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم  به مساحت 112/11  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
حسن  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000745 شماره   12.راي 
مولوی  فرزند  عبدالجواد به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409709292 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/66  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  495 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000746 شماره   13.راي 
علیخانی  فرزند  اقا محمد  به شماره شناسنامه 178 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 367/83  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409742982 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000747 شماره   14.راي 
شماره  به  نائین  از  صادره   32 شناسنامه  شماره  به  آقا  حسن  فرزند   کوهی   رضا 
ملی 5409726650  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/72  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمد  اقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000748 شماره   15.راي 
رضا فیروزی  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 3 صادره از نایین به شماره ملی 
و  مفروز   مربع  متر    275/57 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409731921
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
راي شماره  139260302029000749  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم   .16
زهرا غالمرضائی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 115 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409707869  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/33  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  17 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
17.راي شماره  139260302029000750  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای علی اصغر 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 230/10  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 29 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
ربابه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000751 شماره   18.راي 
قدرت  فرزند  عبدالرحیم به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409893441  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19.راي شماره  139260302029000752  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه قدرت  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   38 شناسنامه  شماره  به  عبدالرحیم  فرزند  
به مساحت 93/03  متر مربع مفروز  و  5409893441  در ششدانگ یکب ساختمان 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
فاطمه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000755 شماره   20.راي 
ملی  به شماره  خوروبیابانک  از  6 صادره  به شماره شناسنامه  علی  فرزند   عطائی  
5409898095  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/94  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای سید علی اکبر آل داود فرزند 

سید حسن
رویا  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000756 شماره   21.راي 
ملی  به شماره  نایین  از  5 صادره  به شماره شناسنامه  پرویز   فرزند   غالمرضائی  
5409741250 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/58  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
سلیمان  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000757 شماره   22.راي 
ایرجی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 36 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409699701 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/77  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
علی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000758 شماره   23.راي 
عطائی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409701577  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 413/39  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس عظیمی انارکی فرزند 

محمد
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000759 شماره   24.راي 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 48 صادره  اسداله  فرزند   نجفی   رضا 
5409948416  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/50  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن 
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000760 شماره   25.راي 
به  شیراز    3 حوزه  از  صادره   34 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل   فرزند   مقیمی  
به مساحت 28/61  متر مربع  یکباب مغازه   شماره ملی 2296795900 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
26.راي شماره  139260302029000763  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای شعبانعلی 
خادمی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه یک  صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409814924  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 466/97  متر مربع مفروز  و 
ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438  از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان سید احمد 

طباطبایی و حسین اسکندری
27.راي شماره  139260302029000765  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید محمد 
رضا طباطبائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 40 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409840941  در ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل به هم به مساحت 
1112/15  متر مربع پالک 213 فرعی از 3385 اصلی واقع در شهر جندق بخش 6  ثبت 
علی  سید  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  
اکبرطباطبایی فرزند سید کاظم و آقای سید مرتضی طباطبائی و خانم خورشید بیگم 

طباطبائی فرزندان سید علی اکبر
اسمعیل  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000766 شماره   28.راي 
علیخانی  فرزند  ابنعلی  به شماره شناسنامه 96 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409727290 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 462/84  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
29.راي شماره  139260302029000767  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم نجما خانم 
کمال فرزند  حسینعلی  به شماره شناسنامه 59 صادره خوروبیابانک به شماره ملی 
5409805720 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
مجتبی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000768 شماره   30.راي 
نائین به شماره ملی  از  عزیز  فرزند  دوست محمد به شماره شناسنامه 19 صادره 
5409717163 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول :       23 / 1393/01  تاریخ انتشار نوبت دوم         07/ 1393/02                                                                                    

  اباذر مهیمن رئیس ثبت خور و بیایانک 

فقدان سند مالكيت 
2213شماره 103/93/101/337 آقای سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند سید 
عیسی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت  سه سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و 
از یک اصلی واقع در اوره  اعیان زمین مزروعی و مشجر طلق بشماره 1370 فرعی 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 948/95 متر مربع که در این 
صفحه 153 دفتر 3 امالک ذیل ثبت 333 بنام سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند 
-35344 شماره  رسمی  سند  بقموجب  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عیسی  سید 

1353/09/27 دفتر 7 نطنز به او لنتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و 
در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبسره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 14 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3267 / 1  واقع درابنیه بخش یک 
عبدالرحیم  فرزند  طالبیان  غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 15 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0     رئیس ثبت اسنادوامالک 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء                                                   
2209 شماره 93/90/31/وآگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
اسناد وامالک  ثبت  فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره  وساختمانهای 

زواره
فاقد سند  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  ء  آرا  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
برخوردار  عباس  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001200 شماره  1-رای 
فرزند اسمعیل بشماره ملی 1189503859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
2- رای شماره 139260302021001201 مورخ 92/12/14 – خانم طاهره برخورداری 
فرزند حسین بشماره ملی 1188936433 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 1338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
مع  عادی  خریداری  مربع  متر   634/76 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش 

الواسطه از سکینه بیگم احتشامی .
 3- رای شماره 139260302021001202 مورخ 92/12/14 – آقای محمدرضا عابدینی 
اکار زواره فرزند محمود بشماره ملی 1189348047 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 2260 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 332/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدمجتبی تولیت 

وخانمها ناهید میرعابدینی ونیره هاشمی نسب زواره.
4- رای شماره 139260302021001203 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحمید سی منی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189532621 ششدانگ  تقی بشماره  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1339 
اصفهان ششدانگ به مساحت 351/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم بهجت فتوحی 

زواره.
5- رای شماره 139260302021001204 مورخ 92/12/14 – آقای عباس اختری فرزند 
فتح اله بشماره ملی 1188851071 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی نساجی .
6- رای شماره 139260302021001205 مورخ 92/12/14 – آقای سید مجتبی توکلی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0048370304 ملی  بشماره  سیدماشاءاله  فرزند 
قسمتی از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
برخوردار  جواد  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001206 شماره  رای   -7
اکبر بشماره ملی 1188939149 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از  فرزند 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  در زواره 16  واقع  فرعی  پالک شماره 1338 
بیگم  سکینه  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   266/67 مساحت  به  اصفهان 

احتشامی .
متقی  محمدعلی  آقای   –  92/12/14 مورخ   139260302021001207 شماره  رای   -8
فرزند مسعود بشماره ملی 1189016923 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک شماره 1861 فرعی باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 176 متر مربع خریداری رسمی از جواد زمان زاده زواره.
9- رای شماره 139260302021001208 مورخ 92/12/14 – آقای عبدالحسین اکبری 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189611686 ملی  بشماره  رضا  فرزند  جعفرآبادی 
برروی قسمتی از پالک 5690 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25 متر مربع خریداری رسمی از رضا عابدزاده.
رجب  سهیال  خانم   –  92/12/17 مورخ   139260302021001209 شماره  رای   -10
برروی  احداثی  یکبابخانه  0043052101 ششدانگ  ملی  بشماره  فرزند حسن  سلمانی 
قسمتی از پالکهای 2337 و2338 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 229/05 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.                       
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/1/23    تاریخ انتشار نوبت دوم:      1393/02/7                                                                                                                      

ذبیح اله فدائی - اسناد وامالک زواره
تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ آب وامالک دادنجان پالک شماره 57 - اصلي  واقع در 
دادنجان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي فضل اله امیري فرزند 
عباس وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
شروع  درمحل  صبح   9 ساعت   93  /  2  /  28 و   1393  /  2  /  27 درروزهاي  مرقوم 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0  
  رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  سیدمهدی میرمحمدی 

 تحدیدحدوداختصاصی  
آباد  درفضل  واقع    2  /  11616 شماره  پالک  یکبابخانه  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

فرزند  کرویه  احمدمحمدیان  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  ثبتي شهرضا  یک  بخش 
محمد درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 24 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 

موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد0  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
مخدوش وپاره بودن سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي قربانعلي صابري فرزند غضنفرباستناد دو برگ استشهادمحلي که 
مالکیت سه  بودن سند  پاره ومخدوش  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  هویت 
که  ثبتي شهرضاشده  یک  دربخش  واقع    100  /  1472 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ثبت وسند  نامبرده  بنام   397 دفتر   97 ثبت 65641  درصفحه  مذکورذیل  سندمالکیت 
که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده  اینک  صادرگردیده 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  93/31/37/و  2210 شماره 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
خوروبیابانک  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
صغری  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000734 شماره   1.راي 
رفیعی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 10 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409704721 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 373/40  متر مربع پالک 33 فرعی از 
498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000735 شماره   2.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  متر مربع مفروز   به مساحت 306/05   یکبابخانه  ملی 5409716051 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
احمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000736 شماره   3.راي 
فیروزی  فرزند  علی اکبر به شماره شناسنامه 14 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409711890 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/11  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
، آقای علی اصغر  4.راي شماره  139260302029000737  مورخ 92/12/12  هیات 
ملی  به شماره  نائین  از  30 صادره  به شماره شناسنامه  رمضانعلی  فرزند   سلمان  
5409905520 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 362/48  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
غالمعلی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000738 شماره   5.راي 
ایرجی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 27 صادره از خوروبیابانک به شماره 
و  مفروز   مربع  متر    84/87 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409716051 ملی 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
6.راي شماره  139260302029000739  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه ایزدی  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   77 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  
مربع  متر    201/05 مساحت  به  ساز   نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ    5409716558
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت  از قسمتی  مفروز  و مجزی شده 

خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
7.راي شماره  139260302029000740  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   24 شناسنامه  شماره  به  حسنقلی  فرزند  
5409711394 در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 38/25  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
8.راي شماره  139260302029000741  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای محمد سیف  
فرزند  حسنقلی به شماره شناسنامه 24 صادره از خور به شماره ملی 5409711394 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 353/10  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
9.راي شماره  139260302029000742  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید حسین 
شماره  به  نایین  از  صادره   103 شناسنامه  شماره  به  نوروز  سید  فرزند   موسوی  
به مساحت 179/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409715683 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
آقای عباسعلی   ، 10.راي شماره  139260302029000743  مورخ 92/12/12  هیات 
نقوی  فرزند  محمد علی به شماره شناسنامه 16 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 496/02  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409711319 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
، خانم منصوره  هیات  11.راي شماره  139260302029000744  مورخ 92/12/12  
ایزدی  فرزند  ابوالفضل  به شماره شناسنامه 74 صادره از خورو بیابانک به شماره 
ملی 5409714350 در ششدانگ دو باب مغازه متصل به هم  به مساحت 112/11  متر 
مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی

حسن  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000745 شماره   12.راي 
مولوی  فرزند  عبدالجواد به شماره شناسنامه 21 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409709292 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 289/66  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  495 اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000746 شماره   13.راي 
علیخانی  فرزند  اقا محمد  به شماره شناسنامه 178 صادره از خوروبیابانک به شماره 
به مساحت 367/83  متر مربع مفروز  و  یکبابخانه  ملی 5409742982 در ششدانگ 
مجزی شده از قسمتی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000747 شماره   14.راي 
شماره  به  نائین  از  صادره   32 شناسنامه  شماره  به  آقا  حسن  فرزند   کوهی   رضا 
ملی 5409726650  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/72  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
محمد  اقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000748 شماره   15.راي 
رضا فیروزی  فرزند  حسن  به شماره شناسنامه 3 صادره از نایین به شماره ملی 
و  مفروز   مربع  متر    275/57 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در    5409731921
مجزی شده از قسمتی از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
راي شماره  139260302029000749  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم   .16
زهرا غالمرضائی  فرزند  حسینقلی به شماره شناسنامه 115 صادره از خوروبیابانک 
به شماره ملی 5409707869  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/33  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  17 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
17.راي شماره  139260302029000750  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای علی اصغر 
به  خوروبیابانک  از  78 صادره  شناسنامه  به شماره  غالمرضا  فرزند   غالمرضائی  
به مساحت 230/10  متر مربع  یکباب خانه  شماره ملی 5409690885  در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 29 فرعی از 3637  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی 

میرزائی فرزند عباس
ربابه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000751 شماره   18.راي 
قدرت  فرزند  عبدالرحیم به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409893441  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50  متر مربع مفروز  و 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19.راي شماره  139260302029000752  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم ربابه قدرت  
ملی  شماره  به  خوروبیابانک  از  صادره   38 شناسنامه  شماره  به  عبدالرحیم  فرزند  
به مساحت 93/03  متر مربع مفروز  و  5409893441  در ششدانگ یکب ساختمان 
مجزی شده از قسمتی از پالک 7 فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
فاطمه  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000755 شماره   20.راي 
ملی  به شماره  خوروبیابانک  از  6 صادره  به شماره شناسنامه  علی  فرزند   عطائی  
5409898095  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350/94  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای سید علی اکبر آل داود فرزند 

سید حسن
رویا  خانم   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000756 شماره   21.راي 
ملی  به شماره  نایین  از  5 صادره  به شماره شناسنامه  پرویز   فرزند   غالمرضائی  
5409741250 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/58  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی    5 پالک   از  قسمتی  از  شده 

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی محمد امینی فرزند یحیی
سلیمان  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000757 شماره   22.راي 
ایرجی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 36 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409699701 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/77  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
علی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000758 شماره   23.راي 
عطائی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 

5409701577  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 413/39  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس عظیمی انارکی فرزند 

محمد
محمد  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000759 شماره   24.راي 
ملی  به شماره  نائین  از  به شماره شناسنامه 48 صادره  اسداله  فرزند   نجفی   رضا 
5409948416  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 346/50  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک3438 اصلی واقع در مزرعه قادرآباد بخش 6 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی فرزند حسن 
محمود  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000760 شماره   25.راي 
به  شیراز    3 حوزه  از  صادره   34 شناسنامه  شماره  به  ابوالفضل   فرزند   مقیمی  
به مساحت 28/61  متر مربع  یکباب مغازه   شماره ملی 2296795900 در ششدانگ 
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان لطفعلی و 

علی اکبر مقیمی و شاهمدد شیبانی
26.راي شماره  139260302029000763  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای شعبانعلی 
خادمی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه یک  صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409814924  در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 466/97  متر مربع مفروز  و 
ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438  از  قسمتی  از  شده  مجزی 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقایان سید احمد 

طباطبایی و حسین اسکندری
27.راي شماره  139260302029000765  مورخ 92/12/12  هیات ، آقای سید محمد 
رضا طباطبائی  فرزند  علی اکبر  به شماره شناسنامه 40 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409840941  در ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل به هم به مساحت 
1112/15  متر مربع پالک 213 فرعی از 3385 اصلی واقع در شهر جندق بخش 6  ثبت 
علی  سید  آقای  مشاعی  رسمی  ازمالکین  الواسطه  مع  عادی  خریداری  خوروبیابانک  
اکبرطباطبایی فرزند سید کاظم و آقای سید مرتضی طباطبائی و خانم خورشید بیگم 

طباطبائی فرزندان سید علی اکبر
اسمعیل  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000766 شماره   28.راي 
علیخانی  فرزند  ابنعلی  به شماره شناسنامه 96 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409727290 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 462/84  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
29.راي شماره  139260302029000767  مورخ 92/12/12  هیات ، خانم نجما خانم 
کمال فرزند  حسینعلی  به شماره شناسنامه 59 صادره خوروبیابانک به شماره ملی 
5409805720 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 508/37  متر مربع مفروز  و مجزی 
شده از قسمتی از پالک  3643   اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای حاج اسماعیل مقیمی فرزند 

علی اصغر
مجتبی  آقای   ، هیات    92/12/12 مورخ    139260302029000768 شماره   30.راي 
نائین به شماره ملی  از  عزیز  فرزند  دوست محمد به شماره شناسنامه 19 صادره 
5409717163 در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/41  متر مربع مفروز  و مجزی 
خوروبیابانک   ثبت   5 بخش  خور  درشهر  واقع  اصلی  یک   پالک   از  قسمتی  از  شده 
علی  فرزند  یغمایی  افسر  اکبر  علی  آقای  ازمالک رسمی  الواسطه  مع  عادی  خریداری 

اصغر
تاریخ انتشار نوبت اول :       23 / 1393/01  تاریخ انتشار نوبت دوم         07/ 1393/02                                                                                    

  اباذر مهیمن رئیس ثبت خور و بیایانک 

فقدان سند مالكيت 
2213شماره 103/93/101/337 آقای سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند سید 
عیسی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت  سه سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ عرصه و 
از یک اصلی واقع در اوره  اعیان زمین مزروعی و مشجر طلق بشماره 1370 فرعی 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 948/95 متر مربع که در این 
صفحه 153 دفتر 3 امالک ذیل ثبت 333 بنام سید جالل الدین علی زاده طباطبایی فرزند 
-35344 شماره  رسمی  سند  بقموجب  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و  ثبت  عیسی  سید 

1353/09/27 دفتر 7 نطنز به او لنتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و 
در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبسره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 14 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3267 / 1  واقع درابنیه بخش یک 
عبدالرحیم  فرزند  طالبیان  غالمحسین  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي 
وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 15 / 2 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0     رئیس ثبت اسنادوامالک 

ابالغ اجرائيه  
بدینوسیله به آقایان جوادصادقي فرزند سلطانعلي به شماره شناسنامه 320 متولد 30 
/ 06 / 1359 وشماره ملي 117114257 به نشاني : شهرضا خیابان 28 متري کوچه 
متولد   9 به شماره شناسنامه  فرزندمظاهر  میرآبادي  نعمتي  خلیفه سلطاني ومصطفي 
01 / 10 / 1364 وشماره ملي 119958190 به نشاني : شهرضا خیابان امیرکبیرجنب 
مدرسه عالمه کوچه باغستاني پالک 155 ومحمدرضاآقاسي فرزندعبدالرحمن به شماره 
شناسنامه 727 متولد 07 / 06 / 1344 به شماره ملي 1199063576 به نشاني : شهرضا 
میدان شهدابلوارمدرس کوچه شفق پالک 54 که برابر گزارش  مامورابالغ نامبردگان 
قرارداد  براساس  ؛  میگردد  ابالغ  نگردید  واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرسهای  در 
شهرضاجوادصادقي  شعبه  سپه  بانک  در  1390/03/05تنظیمی  مورخ   394 شماره 
ومحمدرضاآقاسي  ومجیدجابرشهرضاورضااباذري  میرآبادي  نعمتي  بتعهدمصطفي 
مبلغ یکصدمیلیون ریال از تسهیالت بانک سپه شعبه 45 متري شهرضا استفاده نموده 
ایدکه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان 
اجرائیه به مبلغ یکصدوپنجاه ویک میلیون وششصدوبیست ونه هزاروششصدوشصت 
ویک ریال بابت اصل طلب وسودوخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ1392/09/15 که از این 
تاریخ به بعد روزانه مبلغ شصت وهشت هزاروسیصدریال خسارت تاخیرروزانه به آن 
اضافه میگردد صادر و تحت کالسه 9200140 در واحداجرای اسنادرسمي شهرضادر 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به  لذا  میباشد  رسیدگی  جریان 
مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  شما 
چاپ ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت.محمد مهدی یوسفیان - مسئول اجرای ثبت اسنادشهرضا

ابالغ
 9309980350801219 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100350800544  شماره   2327
شماره بایگانی شعبه: 911279 خواهان وحید ربانی و سادات هدی کسایی دهکردی و 
فاطمه خوشکام و سید علیرضا کسایی دهکردی با قیمومیت خانم فاطمه خوشکام و سید 
مهدی کسایی دهکردی و سادات زهرا کسایی دهکردی و سمیه سادات کسایی دهکردی   
دادخواستی به طرفیت خوانده بیمه توسعه )شعبه اصفهان(  و محمد جواد آقاعلیان    به 
خواسته تامین خواسته و مطالبه ما به التفاوت  دیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان  به شعبه هشتم  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9309980350801219 ثبت گردیده 
علت مجهول  به  است.  تعیین شده   11:00 و ساعت   1393/6/24 آن  که وقت رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف 1342 منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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برخالف بیش��تر مدل های کانورتبل، مک الرن S650 اسپایدر 
عملکردی کامال مشابه نمونه پایه کوپه S650 است. شتاب گیری 
صفر تا 100 کیلومتر بر س��اعت آن فقط 3 ثانیه طول می کشد. 
این مدل در رن��گ جدید مک الرن یعنی نارنجی ارایه می ش��ود 
که با همکاری ش��ریک فناوری کمپانی، AkzoNobel تولید 
 650S 650 به لحاظ مکانیکی با مدل کوپهS شده است. اسپایدر
یکسان است و به موتور منحصربه فرد کمپانی، M838T مجهز 
شده اس��ت. این موتور 8 سیلندر و V ش��کل که به توئین توربو 
)توربوشارژر دوقلو( مجهز اس��ت، قدرتی معادل 641 اسب بخار 
و گش��تاور 678 نیوتن متر تولید می کند. ش��تاب گیری صفر تا 
100کیلومت��ر بر س��اعت آن 3 ثانیه طول می کش��د که با مدل 
کوپه یکسان است. شتاب گیری صفر تا 200 کیلومتر بر ساعت 
هم در8/6 ثانیه به دست می آید که تنها 0/2 ثانیه بیشتر از مدل 
کوپه است. حداکثر س��رعت آن نیز 329 کیلومتر برساعت رقم 

خورده است.
مصرف س��وخت و میزان آالیندگی این خودرو نی��ز همان ارقام 
مربوط به مدل کوپه هستند. مصرف11/7 لیتر در هر صد کیلومتر 

و تولید 275 گرم دی اکسیدکربن درهر کیلومتر. بسیاری 
از رقبای کانورتیبل اسپایدر 650S به دلیل بهره گیری از 
سقف روباز عملکرد یکس��انی با مدل های پایه خود ارایه 
نمی دهن��د. این مدل ها اغلب س��نگین ترند و س��واری و 
هندلینگ آن ها به میزان قابل مالحظه ای تحت الش��عاع 
قرار می گیرد. شاسی MonoCell فیبر کربنی مک الرن، 
شالوده مستحکم 650S را تشکیل می دهد و بدون نیاز به 
تقویت بیشتر در حالت روباز هندلینگ و سواری بی نظیری 
به آن می بخشد. وزن کلی اسپایدر 650S، 1370 کیلوگرم 
است. در نتیجه اس��پایدر تنها 40 کیلوگرم افزایش وزن 
داشته است. این افزایش وزن نتیجه مستقیم سقف فلزی 
تاشو و مکانیزم آن است، اما کمتر از هر خودروی دیگری 
در این کالس است. این سقف فلزی تاشو و دوتکه به طور 
خودکار در کمتر از 17 ثانیه باز یا بسته می شود و می توان آن را در 
حالت سکون یا حرکت تا سرعت30 کیلومتر بر ساعت فعال کرد.

ای��ن نکت��ه بس��یار حیات��ی اس��ت ک��ه مربی��ان بازیکنان 
ج��وان ب��ه مس��ایلی فرات��ر از مس��ایل ص��رف فوتب��ال 
آگاه��ی داش��ته باش��ند و ب��ه مس��ایل گس��ترده تری واقف 
 باش��ند ک��ه پ��رورش بازیکن��ان آنه��ا را تح��ت تاثی��ر قرار

 می دهد.
از آنجا که مسیر پیش��رفت برای هر ش��خص منحصر به فرد و 
متفاوت اس��ت، نیازهای هر بازیکن در سرتاس��ر فرآیند رشد 

بازیکن اعم از فنی،جسمانی،روانی و اجتماعی در نوسان است.
نيازهای بدنی

 سرعت بازیکنان در زمین از سال2000 نسبت به قبل دو برابر 
شده است. زمانی که توپ روی زمین گردش دارد)زمان مفید 
بازی( حدود 20 دقیقه افزایش یافته است و همچنین سرعت 
و مهارت ورزش��کاران حرفه ای در س��طح جهان نیز افزایش 

یافته است.
نيازهای تکنيکی  و تاکتيکی

 بازی در حال س��ریع تر ش��دن اس��ت. س��رعت حرکت توپ 
بی��ن بازیکنان نس��بت به 10 س��ال قب��ل، افزای��ش یافته و 
تعداد پ��اس ها بی��ن بازیکن��ان به نس��بت گذش��ته زیادتر 
ش��ده اس��ت. 80 درصد پاس ه��ا س��الم اس��ت و در بعضی 
تیم ه��ا این رق��م ح��دود 90درص��د اس��ت و در حالت کلی 
 پاس و دریافت توپ بیش��تر ش��ده اس��ت. ضد حمله یکی از 
تاکتیک ه��ای مه��م ب��رای به ثم��ر رس��اندن گل اس��ت و 

 ح��دود 40 درص��د گل ه��ا از طری��ق ض��د حمله ش��کل
 می گیرد.

 اهمی��ت ض��د حمل��ه در فوتب��ال م��درن ب��ه ای��ن 
معناس��ت ک��ه بازیکن��ان ه��م اکن��ون توانای��ی 
و  اول  ضرب��ه  دارن��د.  را  ت��وپ  س��ریع   حم��ل 

پاس های تک ضرب، مساله ای مهم در فوتبال امروز 
اس��ت و در فوتبال مدرن 50 درص��د گل ها از 

طریق پاس های تک ضرب به ثمر می رسد.
پيشرفت

نیمک��ت مربیگ��ری ب��ه 
تنهای��ی نم��ی 

بای��د  درواق��ع  ش��ود.  تی��م  ی��ک  ب��رد  تواندعام��ل 
 تعادل��ی بی��ن پی��روزی و پیش��رفت بازیکن��ان در رده 
 بین المللی وجود داش��ته باش��د. اگر بازیکنان با اس��تعداد، با

 شگرد های حرفه ای مربی گری ترکیب شوند، پیروزی حاصل 
می شود. 

مش��کلی که پیش روی تیم های م��ا قراردارد این اس��ت که 
اگ��ر بخواهند از س��طوح پایین به رده نخس��ت برس��ند، باید 
به اس��توار ک��ردن و تداوم بخش��یدن ب��ه تاثی��ر مربیگری و 
 بازیکنان توجه داشته باش��د و بدانند که این پلی است جهت

 موفقیت.
بازیکنان آینده

چون بازیکنان در حال پیشرفت هستند، مربیگری هم باید به 
 همان اندازه پیش��رفت کند. مربیان باید پیش بینی کنند که 
بازی های آینده چ��ه تغییراتی خواهد داش��ت و برای ارتقای 

بازیکنان راه های جدیدی برگزینند.
اکنون و بعد

تصویرسازی و برنامه ریزی موثر برای آینده نیازمند تامل دقیق 
بر روی مسیر و سفر طی شده تاکنون و ارزیابی صادقانه از جایگاه 
فعلی ماست. احتمال زیادی وجود دارد که یک مربی مشغول 
به کار در تیم های پای��ه ای، کاپیتان آینده تی��م ملی فوتبال 
را تحت نظارت خود قرار دهد. با داش��تن ای��ن نکته در ذهن، 
باید تربی��ت کردن موثر بازیکن��ان، پرورش 
دادن یک عش��ق جاودانه ب��رای بازی 
و آگاه بودن از روزن��ه های کلیدی 
برای پیش��رفت ه��ای فیزیکی و 

 تکنیک��ی، م��ورد توج��ه قرار 
گیرند.

بازی آینده
چگونگی تحول فوتبال ما طی پنج یا ده س��ال آینده به پیش 
بینی های موجود در جام جهانی بستگی زیادی دارد. ترکیبی 
از فضای کاهش یافته و حری��ف قدرتمند، بازیکن��ان را برای 
بهبود تواناییش��ان ب��ه منظور کنت��رل توپ)تحت فش��ار(به 
 چالش خواهد کش��ید و قابلیت های فیزیک��ی عالی یک نیاز 

پایه ای خواهد بود. 
ط��ی ده س��ال گذش��ته وضعی��ت بدن��ی بازیکن��ان همراه 
 ب��ا زم��ان ازطری��ق عل��وم کمک��ی ورزش ب��ه ط��ور قاب��ل 
مالحظ��ه ای تح��ول یافت��ه و تغیی��رات مش��ابهی در 
آین��ده نی��ز انتظ��ار م��ی رود. خالقیت نی��ز کلمه ای اس��ت 
 ک��ه در ح��ال حاض��ر در بح��ث ب��ازی ه��ای آین��ده مبهم

 است.
تغيير اجتماعی

گرچه بازی و اجتماع تکامل پیدا ک��رده اند، بچه های مدرن  و 
غوطه ور در کثرت تکنولوژی،کمتر به گذراندن بعد از ظهرشان 
در بازی های گروهی و تیمی مایل هستند و به جای آن ترجیح 
می دهند پیام بفرستند یا در اینترنت وقت بگذرانند و تلویزیون 
نگاه کنند. در نتیجه بچه های این نسل و نسل های آینده، شانس 

عاشق بازی شدن به صورت گذشتگان را ندارند.
ک��ه  کس��انی  و  والدی��ن  ه��ا،  مرب��ی  ع��وض،   در 
باشگاه های ورزشی را اداره می کنند، باید شرایطی برای جوانان 
فراهم کنند که تهدیدات این چنینی، 
 به فرصت هایی طالیی تبدیل 

گردد.
تنوع مسایل

مربی خالق آینده، نه تنها 
گنجین��ه ای از 
ه��ای   روش 
مربی گ��ری را 
در اختی��ار دارد، 
بلک��ه دانش الزم 
ب��رای انتخاب 
روش مناسب 
ه��ر  ب��رای 
مرحله ازمسیر 
ش��ی  ز مو آ
 بازیک��ن را نیز 

دارد.

اسپایدر S650 ، شاهکار کانورتيبل مک الرن 

پوست مصنوعی برای 
نخستين بار توليد شد

دانشمندان در آمریکا و انگلیس توانسته اند یک تکه 
یک سانتی متری از اپیدرم) بیرونی ترین الیه پوست( 

را از سلول های بنیادی تولید کنند.
این پوست مصنوعی دقیقا دارای همان ویژگی های 

پوست واقعی است.
تا کنون مهندس��ان بافت نتوانسته بودند الیه بیرونی 
پوست را با این خاصیت محافظتی که برای آزمایش 

دارو و مواد آرایشی بهداشتی  ضروری است، بسازند.
دانشمندان معتقدند که در آینده می توان به جای آزار 
حیوانات، از پوست رشد داده شده آزمایشگاهی برای 
آزمایش لوس��یون و کرم های پزشکی و مواد آرایشی 

استفاده کرد.
این پوس��ت مصنوعی می تواند مدلی را برای بررسی 
بیماری های پوس��تی مانند اگزما و همچنین درمان 

خشکی پوست فراهم آورد.
دکتر »دوسکو ایلیچ« مجری این تحقیقات از دانشگاه 
کینگز لندن گفت: روش جدید ما می تواند برای رشد 
دادن مقادیر بزرگ تر از اپیدرم انسانی آزمایشگاهی 
 اس��تفاده ش��ود و از ای��ن رو قادری��م آن را ب��رای 
آزمایش های تجاری داروها و مواد آرایشی بهداشتی 

افزایش مقیاس دهیم.
 دان��ش پژوهان س��لول ه��ای پرت��وان القای��ی را از

 س��لول های فیبروبالس��ت اهدایی تغییر داده شده 
بافت همبند بال��غ گرفته و این پوس��ت مصنوعی را 

تولید کردند.
 محقق��ان در یک فراین��د گام به گام در آزمایش��گاه، 
لقای��ی را ب��ه  س��لول ه��ای بنی��ادی پرت��وان ا

 کراتینوس��یت ه��ا) اصل��ی تری��ن ن��وع س��لول در 
الی��ه خارج��ی پوس��ت( تبدی��ل ک��رده و س��پس 
تک��ه ای از پوس��ت واقع��ی را رش��د داده اند.آنه��ا 
 محص��ول خ��ود را »مع��ادل اپیدرمال س��ه بعدی«

می خوانن��د. آزمایش ه��ا تفاوت چش��مگیری را در 
س��اختار یا عملکرد بین این تکه پوس��ت مصنوعی و 

پوست واقعی انسان نشان نداده است.
 دکتر ایلی��چ می گوی��د وقت��ی داروس��ازان کرمی 
م��ی س��ازند بای��د آن را ب��ر روی پوس��ت آزمایش 
کنن��د ت��ا دریابن��د چ��ه می��زان از آن از پوس��ت 
 عبور م��ی کن��د. زیراعب��ور می��زان زیاد از پوس��ت 
می تواند آسیب زا و مخرب باشد. به گفته وی  تولید 
پوس��ت مصنوعی با مقیاس بزرگ 10 متر نیز با این 
روش کار آس��انی اس��ت، اما تکه های کوچک از این 

پوست در آزمایش ها موفق تر عمل می کنند. 
درنش��ریه تحقیق��ات  ای��ن   نتای��ج 

ش��ده  منتش��ر   Stem Cell Reports"
است.

 حکایت زیبای پير مرد
 تهی دست 

 پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند 
و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذایی ناچیز فراهم می کرد. 
از قضا یک روز که به آس��یاب رفته بود، دهق��ان مقداری گندم در 
دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و در 
همان حالی که به خانه بر می گشت، با پروردگار از مشکالت خود 
سخن می گفت و برای گشایش آنها فرج می طلبید و تکرار می کرد :

ای گشاینده گره های ناگش��وده عنایتی فرما و گره ای از گره های 
 زندگی ما بگش��ای.پیر مرد در حالی که این دع��ا را با خود زمزمه 
می کرد و می رف��ت، یکباره یک گره از گره های دامنش گش��وده 
ش��د و گندم ها به زمین ریخت او به شدت ناراحت شد و رو به خدا 

کرد و گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز

کاین گره بگشای و گندم را بریز
 آن گره را چون نيارستی گشود

 این گره بگشودنت دیگر چه بود ؟!
 پیر مرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع کند، ولی در 

کمال ناباوری دید دانه های گندم روی همیانی از زر ریخته است!
پس متوجه فضل و رحمت خدا ش��د و متواضعانه به سجده افتاد و 
از خدا طلب بخشش کرد. موالنا در پایان از زبان خداوند می گوید:

تو مبين اندر درختی یا به چاه
تو مرا بين که منم مفتاح راه

اولين دوره دانش افزایی مربيان 
واليبال استان

 هیات والیبال استان اصفهان 
ب��ا ه��دف توانمند س��ازی و 
یکسان س��ازی سطح آگاهی 
و آم��وزش مربی��ان والیبال 
اس��تان اصفهان به برگزاری 
اولین دوره جامع دانش افزایی 
مربیان والیبال استان اصفهان 
اقدام کرده اس��ت. دبیر هیات والیبال اس��تان با بیان این مطلب 
گفت: ارتقای سطح علم و آگاهی مربیان یکی از دغدغه های هیات 
والیبال اس��تان اصفهان بوده و هس��ت. محمد رجالی ادامه داد: 
هیات والیبال استان اصفهان و کمیته آموزش این هیات تصمیم 
گرفتند تا این دوره را برای اولین بار در اصفهان و کش��ور برگزار 
کنند. دوره جامع دانش افزایی مربیان تلفیقی از مطالب تئوری 
و عملی اس��ت که در قالب کارگاه های تخصصی برای مربیان و 

پیشبرد والیبال استان اصفهان برگزار می شود. 

هفته نوزدهم ليگ برتر هندبال
3 تیم در ماراتن سهمیه آسیا

هستند. در حالی که تکلیف 
قهرمان لیگ برت��ر هندبال 
روش��ن ش��د، ج��دال برای 
رسیدن به مقام نایب قهرمانی 
رقابت ها همچنان بین 3 تیم 
ادامه دارد. تنها تغییر جدول 
رده بندی لیگ برتر هندبال 
در نوزدهمین هفته از رقابت ها، صعود 24 س��اعته ثامن الحجج 
مش��هد به رده دوم بود که با پیروزی سنگ آهن بافق یزد مقابل 
نفت و گاز گچس��اران، یزدی ها رده دوم را از ش��اگردان علیرضا 
حبیبی پس گرفتند. این هفته ثامن الحجج سبزوار نیز پیروزی 
دور رفت برابر نیک اندیش ش��هرداری اصفهان را در زمین خود 
تکرار کرد. ب��ا توجه به فاصل��ه 6 امتیازی دو تی��م  و این که هم 
ثامن الحجج صدرنش��ین و هم س��نگ آهن بافق یزد رده دومی 
2 بازی دیگر تا پایان فصل پیش رو دارند، ثامن الحجج س��بزوار 

قهرمانی خود در لیگ برتر را مسجل کرده است. 

دو ملی پوش سپاهان به آفریقای 
جنوبی می روند

کی روش دو بازیکن تسپاهانی 
یعن��ی مه��دی ش��ریفی و 
احس��ان ح��اج صف��ی را به 
اردوی تیم ملی در آفریقای 
جنوبی فرا خواند.پیش از این 
باشگاه سپاهان 6 ملی پوش 
اردوی  ب��رای  را   خ��ود 

آماده سازی تیم ملی در آفریقای جنوبی به تیم ملی نداده بود.

 برگزاري مسابقه 
اسب دواني درگلپایگان

براي اولین بار مسابقه اس��ب دواني استقامت به مسافت 
20 کیلومتر در گلپایگان برگزار شد. با برنامه ریزي انجام 
گرفته از سوي هیات سوارکاري بسیج سپاه ناحیه مقاومت 
گلپایگان و همکاري هیات س��وارکاري شهرستان، براي 
اولین بار مس��ابقه اسب دواني اس��تقامت به مسافت 20 
کیلومتر در فضایي کامال طبیعي ) عبور از رودخانه،کوه، 
تپه، دش��ت( پیش از ظهر جمعه با حضور 15 س��وارکار 
زبده شهرستان گلپایگان برگزار شد. بهزاد مدني مسؤول 
هیات سوارکاري بسیج سپاه گلپایگان ضمن اعالم خبر 
فوق افزود: مسابقات استقامت رده آغازگر یک به مسافت 
20 کیلومتر با ش��رکت س��وارکاران و اس��ب هاي بومي 
این منطقه زیر نظر فدراسیون اس��ب دواني استقامت و 
دامپزش��کي با هدف پایه گذاري و استمرار این مسابقات 
به مراحل باالتر در منطقه کامال طبیعي )حس��ن حافظ( 
برگزار شد. وي تصریح کرد: س��وارکاران پس از طي 20 
کیلومتر مسافت در زمان یک ساعت و 40 دقیقه به خط 
پایان رسیدند و از نفرات اول تا سوم با اهداي لوح، تقدیر 

به عمل آمد.

شعارهای تماشاگران 
ناشی از عصبانيت بود

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام گفت: اصفهان 
مردم با فرهنگی دارد و ش��عارهای تماشاگران ذوب آهن 
در دیدار این تیم مقابل پتروش��یمی ناش��ی از عصبانیت 
بیش از حد بود. مهران حاتمی با اشاره به پیروزی جمعه 
شب گذشته تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان و صعود به 
فینال رقابت های لیگ برتر بس��کتبال باشگاه های کشور 
اظهار داشت: ما بازی زیبایی را از دو تیم شاهد بودیم و به 
نظر من هر دو تیم در این مسابقه عملکرد بسیار خوب و 

مسابقه زیبایی را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: ذوب آهن در این بازی عملکرد خوبی از خود به 
نمایش گذاشت و به نسبت بازی قبل با پتروشیمی، بسیار 
پیشرفت کرده بود. سرمربی تیم بس��کتبال پتروشیمی 
بندر امام  تصریح ک��رد: این تیم در هفته های گذش��ته 
توان بس��یاری به دس��ت آورده و تیم ما نی��ز در کنار آن 
عملکرد بس��یار خوب��ی انج��ام داد و با این که ارس��الن 
کاظم��ی را در اختیار نداش��تیم، توانس��تیم مزد تالش 
8 ماهه خود را بگیریم. وی در پاس��خ به سوالی پیرامون 
اعتراضات تماشاگران ذوب آهن به داور بازی تصریح کرد: 
 به نظر من داوری در این بازی مش��کل خاصی نداشت و 

آن چنان در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود. 
حاتم��ی اف��زود: م��ردم اصفه��ان هم��واره آداب 
پهلوان��ی و جوانم��ردی را رعای��ت می کنن��د، ام��ا 
ش��عارهای تن��د آنه��ا و اتفاق��ات ص��ورت گرفت��ه در 
 این ب��ازی، ب��ه دلی��ل باخت تی��م ذوب آهن و ش��رایط 

جوی این بازی بود.

وضعیت فوتبال ایران بعد از جام جهانی چگونه خواهد بود؟ 
بهانه حضور بازیکنان جوان در اروپا کوتاه از ورزش 

تماشای بازی فوتباليست های شاغل در ليگ برتر کشور، به نظر می رسد که مهارت های آنها با فوتباليست های حرفه ای در سطح اول دنيا فاصله بسياری  گروه 
دارد. اگر بخواهيم یک سری بازیکنان عالی و خالق از این جوانان بسازیم، ناگزیر باید متد و روش مربيگری را بهبود و تغيير ودر تمام سطوح آنها را توسعه ورزشی  

دهيم  .کمک کردن به بازیکنان جوان در راه فائق آمدن بر مسایلی که ممکن است در مسير رشد و پيشرفت در فوتبال با آنها روبرو شوند، مقصد نهایی 
است به نام پرورش هدفمند بازیکن.

ش��رکت هواپیماسازی 
ح��ال  در  ایرب��اس 
س��اخت ی��ک هواپیما 
کوچ��ک  مس��افربری 
اس��ت ک��ه ب��ا موت��ور 
 هیبریدی برق��ی پرواز

 می کند.
»جی��ن بوت��ی« رییس 
گروه فن��اوری ایرباس 
گفت: این هواپیم��ای دو نفر که برای ماموری��ت های کوتاه 
مانند آموزش خلبانی مناسب است می تواند با سرعت 177 
کیلومتر بر ساعت و به مدت 30 دقیقه پرواز کند ایر باس که 
در کنار بوینگ ب��ازار جهانی هواپیماهای مس��افربری را در 
 اختیار دارد ، در حال س��اخت هواپیما هیا بیش از 150 نفره

 است 

دانشمندان روبات های 
 ری��زی س��اخته اند که

 م��ی توانن��د در جریان 
خون انسان ش��نا کرده 
و به س��المت وی کمک 

کنند.
و  دیل��ر«  »اری��ک   
از  س��یتی«  »متی��ن 
کارنگ��ی  دانش��گاه 
از  ای  س��اده  نس��خه  پیتس��بورگ  در  مل��ون 
از  اس��تفاده  ب��ا  را  میک��رو  مقی��اس  در   روب��ات 
میله های ساخته ش��ده از مواد مغناطیسی، تولید کردند. هر 
روبات حدود یک میلی متر طول و دو ب��ازوی گیره ای دارد. 
حرکت این روبات ها و فعال سازی گیره های بازویی آنها نیز 

با استفاده از میدان مغناطیسی انجام می شود. 

نوعی چسب هوشمند 
ن��د  می توا جدی��د 
زندگ��ی بیماران مبتال 
را  پارکینس��ون  ب��ه 
دستخوش تحول کند.

ابداع��ی  چس��ب 
رعش��ه های مرتبط با 
بیم��اری را می خواند 
و می��زان مناس��بی از 
داروه��ا را برای درم��ان آن ها اعمال می کند. این چس��ب 
کوچک ت��ر از یک س��که ب��وده و می ت��وان آن را روی مچ 
دست زد. س��امانه جدید، کاربردهای بالقوه ای برای دیگر 
بیماری های حرکتی از جمله ام اس و لرزش اساس��ی بدن 
دارد. پارکیس��نون، ی��ک بیماری عصبی اس��ت که در آن 

سلول های عصبی مغز می میرند

نخستين هواپيمای برقی 
جهان ساخته می شود

 روبات ها در بدنتان شنا 
می کنند

چسب هوشمندبرای کنترل 
رعشه 
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