
شوراي خليج فارس 
درصدد مخدوش كردن 

وجهه ايران است
عض��و كميس��يون امنيت ملي مجل��س گفت: 
ش��وراي خليج فارس فق��ط درصدد مخدوش 
كردن اذهان كش��ورهاي مختلف بر ضد ايران 

است.
عبدالحميد بابااحمدي در گفتگو با فارس خطر 
عربس��تان صعودي را براي ايران بيش از رژيم 
صهيونيس��تي دانس��ت و اظهار داشت: حكام 
عربستاني برنامه هاي رژيم صهيونيستي را اجرا 
و ديكتات��وري رژيم صهيونيس��تي نيز جنايات 
و خباثت ه��اي خود را با هماهنگ��ي با حكام 

آل سعود انجام مي دهند.
وي با بيان اين كه مردم هر كشور در ابراز نظر 
خود نسبت به حكام كشورش��ان آزاد هستند، 
گفت: ب��ا وجود ادعاي حقوق بش��ر و صدور 
عهدنامه هاي عدم دخالت در مسائل كشورهاي 
ديگر، عربستان سعودي بدون توجه به حقوق 
كش��ورها، به دخالت و حمل��ه نظامي و قتل و 

كشتار مردم بحرين پرداخته است. 
بابا احمدي 65 درص��د جمعيت مردم بحرين 
را ش��يعه دانس��ت و گفت: اين در حالي است 
كه عربستاني ها در گفتار با قاطعيت از حمايت 
از اس��ام صحبت مي كنند،ولي در عمل كامآل 
مخالف با شيعه و ضد اسام تحركات از جمله 
خراب كردن مس��اجد در بحرين را در دستور 

كار قرار مي دهند.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسامي 
هدف عربستان سعودي از اقدامات در بحرين 
را مخالفت با شيعه و اسام ناب محمدي عنوان 
كرد و گفت: مبارزه با گسترش احكام اسامي 
 و ح��دود اله��ي، از ديگر داليل اي��ن اقدامات

 ضد اس��امي است. وي با تأكيد بر اين كه در 
نهايت اين اقدامات با شكس��ت قطعي مواجه 
خواهد ش��د، خاطرنش��ان كرد: م��ردم بحرين 
ب��ا ادامه مب��ارزات پيروزي مس��تمر، مداوم و 

مستحكم را در انقاب خود رقم خواهند زد.

سرپرس��ت معاون��ت مي��راث 
فرهنگ���ی س��ازمان مي���راث 
فرهنگ��ی، صناي���ع دس��تی و 
گردشگری از برگزاری سومين 
هماي��ش مل��ی ثب��ت مي��راث 
فرهنگی در خردادماه در استان 

چهار محال و بختياری خبر داد. شاهين ايل بيگی پور...

آم��وزش  كل  اداره   سرپرس��ت 
و حماي��ت از تولي��د معاون��ت 
صنايع دس��تي س��ازمان مي��راث 
و  دس��تي  صناي��ع  فرهنگ��ي، 
گردش��گري گف��ت: از ابت��داي 
 فعالي��ت دول��ت ده��م تاكنون

30 هزار كارت شناسايي براي صنعتگران سراسر كشور صادر شده است.
كامران سبزه ميداني در گفتگو با فارس در ارتباط با صدور كارت شناسايي 

هنرمندان صنايع دستي كشور اظهار داشت: ...

در چهار محال و بختیاری 
سومين همايش ملی ثبت

ميراث فرهنگی برگزار می شود 

صدور 30 هزار كارت شناسايي 
براي صنعتگران كشور

صفـحهصفـحه
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به زودي؛
آغاز عمليات اجرايي فاز نخست 
ترمينال شرق شهركرد 
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 صفحه 2

 صفحه 2

 از 10 خرداد در اصفهان صورت می گیرد

جلوگیری از توزیع تولیدات
صفحه 2فاقد نشان استاندارد

معاون عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: مديران ش��هرهای جديد 
برای اج��رای پروژه های متروی 
خود با مديريت استان هماهنگی 
 داش��ته باش��ند. به گزارش مهر، 
س��يد جم��ال الدي��ن صمصام 

شريعت با انتقاد از اجرايی نشدن پروژه متروی اصفهان ...

صمصام شریعت: 
مديران شهرها برای راه اندازی مترو 
با مسئوالن استان هماهنگ شوند 

 صفحه 2

سال جاري؛
آبرساني به 303 روستاي اصفهان 
با تانكر انجام مي شود

آگهی مناقصه عمومی 

محل اجرانام پروژه

مبلغ برآورد 
اولیه 

)میلیون 
ریال(

هزینه 
خرید اسناد 

مناقصه 
)ریال(

آخرین مهلت 
خرید اسناد 

مناقصه

آخرین مهلت 
عودت اسناد 

مناقصه

تاریخ بازگشایی 
پاکتهای مناقصه

محل تأمین 
اعتبار پروژه

رشته و 
صالحیت مورد 

نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )میلیون 
ریال(

تهیه و اجرای 
شبکه روشنایی

شهرک 
صنعتی 
کوهرنگ

داخلی822100/0001390/2/131390/2/271390/2/29
نیرو یا برق و 

تأییدیه شرکت 
برق

15

تهیه و اجرای 
شبکه روشنایی و 

فشار متوسط

شهرک 
صنعتی 
تشنیز

12عمرانی715100/0001390/2/131390/2/271390/2/29

تهیه و اجرای 
آسفالت قسمتی 

از معابر

شهرک 
صنعتی 
هفشجان

25راه و ترابریداخلی 3105100/0001390/2/131390/2/271390/2/29

تهیه و اجرای 
شبکه توزیع گاز

شهرک 
صنعتی 
سامان2

عمرانی490100/0001390/2/131390/2/271390/2/29

تأسیسات و 
تجهیزات و 

تأییدیه شرکت 
گاز

10

آگهی مناقصه عمومی خرید
)نوبت اول(

1 – مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری 
2- موضوع مناقصه: خرید لوله های دوجداره پلی اتیلن فاضالبی کاروگیت کالس 5 
سایزهای )600 میلیمتر 3900 متر طول( با اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 
140/000/000 ریال )از محل منابع عمرانی( خرید لوله های دو جداره پلی اتیلن 
فاضالبی کاروگیت کالس 5 سایزهای )315 میلیمتر 2200 متر طول( با اتصاالت 

مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 20.000.000 ریال )از محل منابع عمرانی(
مدت تحویل: لوله های دوجداره فاضالبی 45 روزه 

3- محل اعتبار: )از محل منابع عمرانی(
مبلغ 200/000  به  واریزی  اسناد: فیش  نیاز جهت دریافت  4- مدارک مورد 

ریال به حساب سیبا 0105547714007 جهت هر کدام از مناقصات 
5- محل دریافت اسناد: شهرکرد – میدان قدس – امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت تلفن: 3342497 – 0381
6- تاریخ واگذاری اسناد: 90/2/3 لغایت 90/2/8

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: ساعت 14 مورخ 90/2/18
8- تاریخ بازگشایی: ساعت 11 صبح مورخ 90/2/19

9- تاریخ اعتبار پیشنهادات: 90/7/30 
کلیه هزینه های آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

http//:lets.mporg.ir – http://www.abfa-chb.ir :سایت منتشر کننده

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 

از  را  زیر  شرح  به  های  پروژه  دارد  نظر  در  بختیاری  و  چهارمحال  صنعتی  های  شهرک  شرکت 

 طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران دارای گواهی تشخیص صالحیت و

رتبه بندی معتبر و مرتبط از مراجع قانونی ذیصالح در رشته های مرتبط که توانایی انجام عملیات 

مورد نظر را داشته باشند واگذار نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود در ساعات 

اداری به دبیرخانه این شرکت واقع در شهرکرد – میدان امام حسین)ع( – بلوار انقالب – خیابان 

پیروزی مجتمع ادارات مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند:

جهت اطالعات بیشتر به سایت www.chb-ice.ir مراجعه فرمایید. شرکت شهرکهای صنعتی وفق 

قوانین و مقررات در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

شركت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختياری 
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شهرستان
خبر چهارمحال و بختیاریاخبار  اصفهانص از 10 خرداد در اصفهان  صورت می گیرد

جلوگیری ازتوزیع تولیدات فاقد نشان استاندارد
مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان گفت: هيچ يک از محصوالت 

فاقد نشان استاندارد از 10 خردادماه سال جاری اجازه توزيع نخواهند داشت. 
اصغر صالح زاده در گفتگو با مهر با تاكيد بر اين كه بر اساس قوانين جديد سازمان 
استاندارد و تحقيقات صنعتی كشور، درج مهر استاندارد در بسته بندی محصوالت 
بس��يار مهم و اساسی تلقی می شود، افزود: بر اساس برنامه ريزی های انجام گرفته 
قرار اس��ت از تاريخ 10 خردادماه س��ال جاری، هيچ يک از محصوالت فاقد مهر 

استاندارد، اجازه توزيع ندارند.
وی با اش��اره ب��ه اين كه اين قانون در اصفهان اجرا می ش��ود، اظهار داش��ت: بر 
اس��اس ماده س��ه قانون ارتقای كيفی خ��ودرو و ديگر تولي��دات صنعتی، تمامی 
محصوالت صنعتی توليد ش��ده در مجتمع های صنعتی كشور موظف به دريافت 
نش��ان استاندارد هس��تند. مديركل اس��تاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان 
همچنين با بيان اين كه توليد با كيفيت و مطابق اس��تاندارد محصوالت در كش��ور 
و اس��تان اصفهان به صورت مس��تمر و متناوب كنترل می ش��ود، تصريح كرد: بر 
اساس قانون مصوب، عرضه محصول مطابق استانداردهای الزم و استمرار ارتقای 
كيفي��ت توليدات محقق خواهد بود و در صورت عدول از ش��رايط اس��تاندارد، 
ش��امل موارد قانونی می ش��ود. وی با تاكيد بر اين كه توليد كنندگانی كه موفق به 
دريافت عامت اس��تاندارد نشده اند، هر چه س��ريع تر بايد اقدامات الزم را انجام 
دهن��د، اضاف��ه كرد: اين توليد كنن��دگان بايد با مراجعه به اداره كل اس��تاندارد و 
تحقيقات صنعتی استان اصفهان نسبت به تكميل فرم های ويژه اقدام كنند تا ارائه 
نش��ان استاندارد به محصوالت توليد شده آنها در دس��تور كار اين اداره كل قرار 
گيرد. صالح زاده همچنين در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به وظيفه 
مديران به منظور ارتقای كيفی توليدات مجموعه های صنعتی بيان داشت: مديران 
واحده��ای توليدی بايد تمهيدات و راهكارهای وي��ژه ای به منظور ارتقای كيفی 
توليدات خود مطابق با اس��تانداردهای الزم و مصوب بينديش��ند و سپس نسبت 
 به درخواس��ت نشان اس��تاندارد محصوالت توليدی خود اقدام كنند. وی با بيان

 اين كه پيش از اين دو نوع استاندارد اجباری و تشويقی وجود داشت، ادامه داد: 
پيش از اين، برخی از واحدهای صنعتی اس��تان اصفهان مش��مول استانداردهای 
اجباری می ش��دند و برخی ديگر نيز از اس��تانداردهای تشويقی استفاده می كردند 
كه اكنون و با اجرای اين قانون، اس��تانداردهای تش��ويقی لغو می ش��ود و تمامی 
واحده��ای صنعت��ی ملزم به اخذ اس��تانداردهای اجباری خواهند ش��د. مديركل 
اس��تاندارد و تحقيقات صنعتی اس��تان اصفهان با اش��اره به قوانين استانداردهای 
اجباری، گف��ت: در اصطاح، اس��تانداردهای اجباری به اس��تانداردهايی اطاق 
می ش��ود كه برخ��ورداری و رعايت آنه��ا در توليدات صنعتی اجباری اس��ت و 

نمی توان از چنين استانداردهايی تخطی كرد.

4000دانشآموزاستاندرمسابقاتمعارفاسالميرقابتميكنند

صمصام شریعت: 
مدیرانشهرهابرایراهاندازیمترو
بامسئوالناستانهماهنگشوند

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: مديران شهرهای جديد برای اجرای 
پروژه های متروی خود با مديريت استان هماهنگی داشته باشند. 

به گزارش مهر، س��يد جمال الدين صمصام ش��ريعت با انتقاد از اجرايی 
نشدن پروژه متروی اصفهان به زرين شهر و اصفهان به بهارستان، تصريح 
كرد: بر اين اعتقاد بوديم كه اين طرح ها تاكنون آغاز شده اما امروز عنوان 
می شود كه اعتبارات اختصاص يافته به شهرهای جديد به منظور عمليات 

مطالعاتی طرح بوده و عمليات اجرايی هنوز آغاز نشده است.
وی ادامه داد: مديران شهرهای جديد و فرمانداران شهرستان ها بايد پيش 
از اين مش��كل را به استانداری اصفهان گزارش می كردند تا اتاف زمان 
كمت��ری در اجرای اين ط��رح ها به وجود آيد. معاون عمرانی اس��تاندار 
اصفه��ان در بخ��ش ديگری از س��خنان خود تصريح كرد: پ��س از اتمام 
مهلت ش��ش ماهه ارائه شده به بهره برداران معادن استان، مهلت جديدی 
به بهره برداران ارائه نخواهد ش��د. وی با اش��اره به بررس��ی راهكارهای 
احداث پايانه مس��افربری غرب اصفهان، اظهار داشت: برای تملک زمين 
در نظر گرفته ش��ده برای احداث بايد يک دس��تگاه دولتی ورود پيدا كند 
چرا كه معوض اين زمين يک زمين دولتی اس��ت. صمصام شريعت ادامه 
داد: مس��احت زمين احداث پايانه غرب حدود 20 هكتار است كه بيشتر 
آزادس��ازی های آن نيز ب��ه صورت تجاری خواهد ب��ود. معاون عمرانی 
اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: با وجود اين كه مكان در نظر گرفته ش��ده 
برای اين پايانه در يكی از مناطق پر ترافيک شهر اصفهان است، شهرداری 
اعام كرده در صورت تملک زمين حاضر به س��اخت اين پايانه خواهد 
ب��ود. وی با بي��ان اين كه هماهنگی های الزم برای س��اخت اين پايانه با 
ش��هرداری و فرمانداری خمينی شهر انجام ش��ود، افزود: آزادسازی های 
اين مكان انجام گيرد تا عمليات س��اخت فاز يک اين طرح آغاز ش��ود. 
صمصام ش��ريعت در مورد پيشنهاد سازمان صنايع و معادن برای افزايش 
مهلت بهره برداری از معادن پس از پايان مهلت شش ماهه، اظهار داشت: 
 پ��س از اتمام مهلت ش��ش ماهه ديگ��ر پروانه بهره ب��رداری از معادن به

بهره برداران ارائه نخواهد شد.

با پیشرفت 82 درصدی؛
پلشهیدستاری7هفتهدیگر

بهبهرهبرداریمیرسد
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان 
محمدرضا برزو اصفهانی بعد از بازديد از كارگاه پروژه پل شهيد ستاری 
در گفتگوی تلفنی با خبرنگار ما اظهار داش��ت: پل شهيد ستاری در حال 
حاضر با پيشرفت فيزيكی و ريالی 82 درصدی در حال اجرا است و طبق 
تابلوی روزشمار نصب شده تا 7 هفته ديگر به بهره برداری می رسد. وی 
با اشاره به سه شيفت كاری پيمانكار پروژه افزود: اين پروژه از مهرماه سال 
گذش��ته و با هدف تس��هيل در عبور و مرور و استفاده آسان از دسترسی 
های محلی و به ويژه پارک كوهس��تانی صفه آغاز شده است و تا اواسط 

خردادماه به بهره برداری خواهد رسيد.
شهردار منطقه پنج اصفهان با بيان اين كه مدت پيمان اين پروژه 10 ماهه 
اس��ت تصريح كرد: با تاش شبانه روزی و رعايت برنامه زمانبندی شده 
پروژه پل شهيد ستاری دو ماه زودتر از موعد مقرر يعنی هشت ماهه آماده 
بهره برداری می ش��ود. وی بيان داش��ت: با توجه به وجود مراكز درمانی 
متعدد و پارک كوهس��تانی صفه كه موجب تردد وسايل نقليه در ساعات 
مختلف شبانه روز می شود نيازمند ايجاد دسترسی های مناسب و همچنين 
تسهيل در تردد وسايل نقليه از غرب به شرق و بالعكس در مسير بزرگراه 
اقارب پرس��ت و شهدای صفه بوديم كه با بهره برداری از اين پروژه اين 

امر محقق می شود. 
برزو اصفهانی با اشاره به مشخصات فنی و ويژگی های اين پروژه اظهار 
داش��ت: طول پروژه 675 متر و عرض آن 14/80 متر اس��ت كه با هزينه 
اج��رای بالغ بر 30 ميلي��ارد ريال و با نظارت معاونت عمران ش��هری و 
 پيمانكاری ش��ركت ش��هر و كار و همكاری ش��ركت مهندسين مشاوره

ره آورد در مدت هشت ماه آماده بهره برداری می گردد.

توافقنیرویانتظامیوشهرداری
برایتأسیسكالنتریراهور100

ش��هردار اصفهان گفت: توافق نيروی انتظامی و ش��هرداری برای تأسيس 
كانتری راهور 100 نيروی پليس برای كاهش مش��كات ترافيكی شهر 

آموزش می بينند. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان 
س��يد مرتضی سقائيان نژاد با اعام اين مطلب اظهار داشت: ترافيک شهر 
به سه بخش مهندسی ترافيک، اعمال قوانين و آموزش تقسيم می شود كه 
موضوع مهندس��ی ترافيک بر عهده شهرداری اعمال قانون به عهده پليس 

راهور می باشد اما بخش آموزش بدون متولی است. 
وی با اش��اره به توافق نيروی انتظامی و شهرداری برای تأسيس كانتری 
راهوار افزود: قرار اس��ت در اين كانت��ری 100 پليس آموزش ديده و با 
نظ��ارت و هماهنگی پليس راهور، مش��كات ترافيكی ش��هر را كاهش 

دهند. 

آغازعملیاتاجرایيتصفیهخانهآب
ساماندرچهارمحالوبختیاري

اين تصفيه خانه كه يكي از مدرن ترين تصفيه خانه هاي آب در كشور به شمار 
مي رود، با صرف اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال در زميني به وسعت 25 هزار 
متر در شهر توريستي سامان ساخته خواهد شد و با ظرفيت ده هزار و 268 
مترمكعب در روز در مرحله اول 37 هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد 
داد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضاب چهارمحال و بختياري، 
محمود عيدي، معاون عمراني استانداري چهارمحال و بختياري گفت: استان 
بيش از 11 درصد آب كشور را تأمين مي كند، ولي متأسفانه بيشتر شهرها و 
روستاهاي استان از كمبود آب رنج مي برند. وي افزود: به دليل خشكسالي هاي 
اخير چاه هاي تأمين كننده آب شرب مردم استان با كاهش شديد رو به رو 
شده اند و بر همين اساس تأمين آب شرب، كشاورزي و صنعتي، در اولويت 
برنامه هاي اجرايي استان قرار دارد. حشمت اله هاشمي، مديرعامل شركت 
آب و فاضاب استان نيز با تشريح وضعيت آب شهرهاي استان گفت: كمبود 
آب و خشک شدن تدريجي چاه ها نگران كننده است. الزم است استفاده از 
منابع سطحي آب، جايگزين سفره هاي زيرزميني شود. وي اظهار اميدواري 
كرد: اين طرح كه قرار است ظرف مدت سه سال آماده بهره برداري شود با 
مس��اعدت مسئوالن و تسريع در اختصاص اعتبارات موردنياز، كمتر از 24 
ماه به بهره برداري برسد و مردم سامان كه با كمبود آب رو به رو هستند از 
مزاياي اين طرح بهره مند ش��وند. هاشمي تصريح كرد: تاكنون با صرف 14 
ميلي��ارد ريال كار مطالعات، تملک زمين،  اجراي 2700 متر خط انتقال آب 
 خام و احداث ايس��تگاه پمپاژ و مخزن و خريد 30 درصد از تجهيزات اين
تصفيه خانه انجام شده است. وي افزود: با اجرايي شدن اين پروژه در مرحله 
نخست، 120 ليتر در ثانيه از راه 4/5 كيلومتر خط انتقال آب با پيشرفته ترين 

تجهيزات به مردم منطقه آبرساني مي شود. 

صدور30هزاركارتشناسایيبراي
صنعتگرانكشور

سرپرست اداره  كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستي سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: از ابتداي فعاليت دولت 
دهم تاكنون 30 هزار كارت شناس��ايي براي صنعتگران سراسر كشور صادر 
ش��ده اس��ت.كامران س��بزه ميداني در گفتگو با فارس در ارتب��اط با صدور 
كارت شناس��ايي هنرمندان صنايع دستي كش��ور اظهار داشت: هنرمندان و 
صنعت گران صنايع دستي با گذراندن دوره هاي آموزشي و حضور در آزمون 

پايان دوره، موفق به دريافت كارت شناسايي شده اند. 
سرپرست اداره  كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستي سازمان 
ميراث فرهنگي افزود: در س��ال 89 بيش از 16 هزار كارت شناسايي توسط 
معاونت صنايع دستي براي هنرمندان و صنعتگران سراسر كشور صادر شده 

است.
وي اضافه كرد: معاونت هاي صنايع دس��تي در اس��تان هاي كشور عاوه بر 
صدور كارت شناسايي، پروانه توليد كارگاهي و اعاميه تأسيس را نيز براي 

صنعت گران صادر مي كنند. 
س��بزه ميداني با اش��اره به اين ك��ه تاكنون 3 هزار كارگاه هنرهاي س��نتي و 
صنايع دس��تي در سراسر كشور از معاونت هاي استاني پروانه توليد دريافت 
كرده ان��د، ادام��ه داد: همچني��ن 800 فقره اعاميه تأس��يس نيز از س��وي 

معاونت هاي صنايع دستي سراسر كشور صادر شده است.
وي در ادامه از تاش معاونت صنايع دس��تي سازمان ميراث فرهنگي كشور 
براي جم��ع آوري اطاعات صنعتگران كش��ور در بان��ک جامع اطاعاتي 
هنرمندان صنايع دستي خبر داد و افزود: تاكنون اطاعات حدود 100 هزار 
صنعتگر و هنرمند صنايع دستي از سراسر كشور در اين بانک جامع به ثبت 

رسيده است.
سرپرست اداره كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دستي سازمان 
ميراث فرهنگي در ارتباط با اطاعات ثبت ش��ده در بانک جامع هنرمندان 
صنايع دس��تي كشور گفت: اطاعاتي نظير س��وابق صادراتي صنعتگران و 
هنرمندان، مربيان آموزش هاي عمومي، شناسنامه مراكز آموزشي، شركت هاي 
فعال صنايع دس��تي و ارائه تسهيات بانكي به هنرمندان در اين بانک جامع 

ثبت شده است. 

در چهار محال و بختیاری 
سومینهمایشملیثبت

میراثفرهنگیبرگزارمیشود
سرپرس��ت معاونت سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از 
برگزاری س��ومين همايش ملی ثبت ميراث فرهنگی در خردادماه در استان 

چهار محال و بختياری خبر داد. 
شاهين ايل بيگی پور در گفتگو با مهر از برگزاری سومين همايش ملی ثبت 
ميراث فرهنگی در استان خبر داد و اظهار داشت: همايش ملی ثبت از تاريخ 

9 خرداد سال جاری به مدت دو روز در استان برگزار خواهد شد.
وی اف��زود: اي��ن همايش با حضور ش��ورای عالی سياس��ت گذاری ثبت 
ميراث فرهنگی كش��ور، مديران استان ها، معاونين ميراث فرهنگی كشور و 
كارشناس��ان ارش��د ثبت و حريم برگزار می شود. وی اهداف برگزاری اين 
همايش را حفاظت، حمايت و  ارتقای سطح كيفی آثار فرهنگی و تاريخی، 
ايجاد فرصت مناسب برای شناخت آثار فرهنگی و تاريخی و تقويت هويت 

ملی اعام كرد.

سال جاري؛
آبرساني به 303 روستاي اصفهان با تانكر انجام مي شود

مديركل مديريت بحران استان اصفهان گفت: در سال جاري آبرساني به 303 روستاي اصفهان با تانكر 
انجام مي شود.

ب��ه گ��زارش فارس ، منصور شيش��ه فروش در جلس��ه ش��وراي هماهنگ��ي مديريت بحران اس��تان به 
منظ��ور بررس��ي طرح هاي اج��راي اولويت دار در فصل مديريت بحران و بررس��ي رخ��داد حوادث در 
س��طح اس��تان كه در اس��تانداري اصفهان برگزار ش��د، اظهار داشت: بر اس��اس گزارش هاي اعام شده 
 ميانگين بارندگي در س��ال زراعي جاري 37 درصد كاهش نس��بت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه

كرده است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اين كه به منظور تامين آب 303 روس��تاي اس��تان نياز به آبرس��اني به وس��يله تانكر 
وج��ود دارد، تصري��ح ك��رد: به منظ��ور مقابله با آف��ت ملخ كوه��ان دار در تاغ زارهاي مناطق ش��مال و 
 مش��رق اس��تان، پنج هزار و 500 ميليون ريال اعتبار به اداره كل منابع طبيعي اس��تان اصفهان تخصيص

يافت.
مدي��ركل مديري��ت بحران اس��تان اصفهان اف��زود: با اين اعتب��ار، ايج��اد و تجميع پايگاه ه��اي اطفاي 
 حري��ق و انج��ام عملي��ات مكانيك��ي ب��راي پيش��گيري الزم در مناط��ق تح��ت تاثير به عم��ل خواهد

آمد.
وي با بيان اين كه پيش بيني هاي الزم براي مقابله با آثار گرد و غبار با تشكيل كميته تخصصي در استان 
به عمل آمده است، تصريح كرد: پديده گرد و غبار در دو روز پاياني هفته جاري در مناطق غرب، جنوب 

و شرق استان را فرا خواهد گرفت.
 شيشه فروش بيان داشت: به منظور مقابله با بيماري سالک در مناطق شمال، مركز و شرق استان اصفهان

دو هزار و 400 ميليون ريال به مراكز بهداشت استان اختصاص مي يابد. 
وي ضاف��ه كرد: اعتب��ار تخصيصي به منظور انجام عمليات النه كوبي، آم��وزش و ديگر اقدامات الزم به 

منظور پيشگيري از شيوع بيشتر اين بيماري در اين مناطق هزينه خواهد شد. 

شهردار ش��هركرد گفت: عمليات اجرايي احداث فاز 
نخس��ت پروژه ترمينال شهرق شهركرد به زودي آغاز 

مي شود.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ، اردش��ير نوريان در نشس��ت 
هم انديشي شهرداري با مسئوالن اين استان با بيان اين 
كه شهرداري فقط يک دستگاه خدمات رساني عمراني 
نيس��ت، اظهار داش��ت: ش��هرداري يک نه��اد مدني 
اس��ت كه در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و 
اقتص��ادي وظايفي را برعهده دارد كه در نهايت ايجاد 
يک زندگي ش��اداب و س��الم را براي شهروندان رقم 

خواهد زد.
وي فراه��م ك��ردن رضايتمندي م��ردم را پايه امنيت 
جامعه عنوان كرد و افزود: رضايتمندي ش��هروندان با 
كارآمدي مطلوب و بهينه امكان پذير اس��ت كه به تبع 

آن امنيت جامعه محقق مي شود. 
نوري��ان بر ضرورت مش��اركت مردم و دس��تگاه هاي 
اجرايي ذي ربط در راس��تاي تحقق اهداف شهرداري 
تأكيد كرد و گفت: اگرچه عوامل فراواني در توس��عه 
امور ش��هري اثرگذار بوده اما نقش بي بديل مشاركت 

مردم و دس��تگاه هاي اجرايي مرتبط نتيجه مطلوبي را 
در توسعه شهري به همراه خواهد داشت.

ش��هردار شهركرد افزود: با اجرايي شدن مصوبه طرح 
ترمينال شرق شهركرد به زودي شاهد عمليات اجرايي 

فاز نخست اين پروژه خواهيم بود.
نوريان طرح امتداد ورودي ش��هركرد تا محل سيلوي 
فرخش��هر را از ديگر طرح هاي مصوب اين نشس��ت 

عن��وان كرد و گفت: با اجراي اين طرح فضاي س��بز 
مناس��بي در مس��ير ورودي به مركز اين استان ايجاد 
مي ش��ود ك��ه اعتبارات وي��ژه اي در راس��تاي اجراي 
اين طرح از س��وي ش��هرداري تأمين شده است. وي 
اف��زود: با توجه به ترافيک جاري در خيابان كاش��اني 
س��ازمان هاي ذي ربط بايد اقدامات الزم را در راستاي 
بازگش��ايي آن انجام تا با مشخص ش��دن اسناد ثبتي 
عملياتي بازگش��ايي اين خيابان در دس��تور كار قرار 

بگيرد. 
نوريان ط��رح منظريه ش��هركرد را از ديگر مصوبات 
اين جلس��ه عنوان كرد و گفت: با بررس��ي مس��ائل و 
مش��كات مربوط به اين طرح مقرر شد دستگاه هاي 
ذي رب��ط ب��ه منظور س��اخت مس��كن مهر ب��ا تعامل 
ش��هرداري خدمات رس��اني الزم را فراهم كنند تا در 
اين زمينه ش��هرداري متحمل ضرر و زيان نشود. وي 
با اش��اره به طرح توس��عه تپه نورالشهدا، گفت: مقرر 
شد شهرداري با ارائه طرح جامع به استانداري مجوز 
اج��راي اين طرح را دريافت و عمليات اجرايي آن را 

آغاز كند. 

به زودي؛
آغازعملیاتاجرایيفازنخستترمینالشرقشهركرد

 احداث 30 بوستان محلی در اصفهان
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعام كرد: امسال احداث بيش از 30 پارک 

محلی، منطقه ای و فرا منطقه ای در برنامه های اين سازمان پيش بينی شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان مهندس داريوش فتحی با تأكيد 
بر ايجاد و توس��عه كمی و كيفی فضای س��بز پايدار و متنوع در ش��هر اصفهان گف��ت: تاكنون به همت 
ش��هرداری اصفهان 60 پارک ش��هری و 900 پارک محلی در اختيار شهروندان اصفهانی قرار گرفته و تا 
پايان س��ال جاری 30 پ��ارک محلی منطقه ای و فرا منطقه ای به خص��وص در محات مناطق 14 گانه 

احداث می شود. 
وی بر ضرورت توجه به فضای سبز در طرح های توسعه شهری اشاره كرد و افزود: شهرداری اصفهان 
در راستای ايجاد محيطی سالم و توسعه پايدار با رويكرد محله محوری به منظور گذراندن اوقات فراغت 
شادتر برای شهروندان اقدامات مؤثری جهت گسترش فضای سبز اصفهان به خصوص در محات انجام 

داده و در سال جاری اين مهم را در دستور كار خود قرار داده است.
 سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اضافه كرد: مساحت كل فضای سبز تا پايان 

سال گذشته بيش از چهار هزار و 200 هكتار برآورده شده است. 
وی با اش��اره به احداث پارک ها و بوس��تان های محلی در مناطق 14 گانه اظهار داش��ت: احداث پارک 
محلی در خيابان فروغی منطقه يک، تكميل پارک قلمس��تان و تكميل و احداث پارک محلی بابوكان در 
منطقه دو، احداث پارک های محلی در محدود خيابان كمال در منطقه س��ه، ادامه پارک س��ازی س��لمان 
فارسی واقع در مشتاق  دوم و سوم و احداث پارک محلی در منطقه چهار اصفهان از جمله بوستان هايی 

می باشد كه در دستور كار سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قرار گرفته است. 
فتحی ادامه پارک س��پاهان ش��هر و پارک های محلی سپاهان شهر، بوستان شهر بازی آبشار و ساماندهی 
پارک های محلی در مناطق 5 و 6 را از ديگر برنامه های اين س��ازمان در س��ال جاری برش��مرد و ادامه 
داد: تكميل پروژه باغ فدک، احداث پارک حاش��يه ای ش��مال خيابان گلستان در منطقه 7، احداث پارک 
 محلی در حدفاصل خيابان فروغی تا شهيد باهنر در منطقه 8، تكميل پارک های مهر و بنفشه و احداث

پارک های محلی شفق و بهاران در خيابان آتشگاه را از ديگر طرح های اين سازمان می داند. 

پرداخت 5/8 میلیارد ریال تسهیالت به نانوایان
چهارمحال و بختیاري 

مديرشركت غله و خدمات بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: در سال گذشته افزون بر پنج ميليارد 
و 800 ميليون ريال تسهيات كم بهره به  منظور بهسازي نانوايي هايي اين استان پرداخت شد.

قاس��م زمانيان در گفتگو با فارس با اعام اين مطلب اظهار داش��ت: اين ميزان تسهيات به 271 واحد 
نانوايي در اين اس��تان پرداخت شده اس��ت. وي در ادامه از كاهش آرد مصرفي در اين استان خبر داد 
و گفت: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مصرف آرد نانوايي هاي اين استان 9 هزار تن در ماه 
گزارش ش��ده اس��ت كه با اجراي اين قانون مصرف آرد به ش��ش هزار تن كاهش يافته است. زمانيان 
 كاه��ش ه��در رفت نان را از ديگ��ر مزاياي اجراي اين قانون عنوان كرد و گف��ت: با اجراي اين قانون
20 درص��د از مي��زان هدر رفت نان در اين اس��تان كاهش يافته اس��ت. مدير ش��ركت غله و خدمات 
بازرگاني چهار محال و بختياري با بيان اين كه در س��ال جاري گندم كش��اورزان با قيمت س��ه هزار و 
600 ريال خريداري مي ش��ود، گفت: در حال حاضر اين ش��ركت در مرحله راه اندازي س��امانه خريد 
اينترنتي گندم از كش��اورزان اين اس��تان اس��ت كه با اتمام عمليات راه اندازي اين سامانه كشاورزان با 
اعام اطاعات خود در سامانه اينترنتي مي توانند براي فروش محصول خود به شركت غله و خدمات 
بازرگاني اين اس��تان بدون مراجه حضوري اقدام كنند. وي افزود: افزايش ميزان خريد گندم طي س��ال 

گذشته در مقايسه با سال هاي پيش از آن از شتاب فزآينده طرح خودكفايي گندم حكايت مي كند.
زمانيان خاطرنشان كرد: در سال گذشته بخش خصوصي براي نخستين بار در خريد گندم مشاركت و 
حضور فعال داشت. وي در ادامه ذخيره سازي پنج هزار تن گندم وارداتي در سيلوهاي اين استان را از 
مهم ترين اقدامات انجام شده به  منظور ارتقاي كيفيت آرد و نان توليدي اين استان برشمرد و گفت: اين 

مقدار گندم از استان هاي فارس و گلستان خريداري شده و از گلوتن بااليي برخورداراست.
زماني��ان اف��زود: اين گندم ها از نظر كيف��ي در وضعيت مطلوبي قرار دارند و درصدد هس��تيم تا روند 
ورود گندم با كيفيت به اين استان در راستاي كيفيت بخشي به آرد و نان مصرفي مردم استمرار داشته 

باشد. 

       الدن سلطاني

مرحله استاني بيست و نهمين دوره مسابقات معارف اسامي ويژه دانش آموزان 
مقاطع راهنمايي و متوسطه در اردوگاه شهيد بهشتي باغ ابريشم درحال برگزاري 

است.
كارش��ناس مس��ئول گس��ترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره كل آموزش و 
پرورش اس��تان اصفهان ضمن اش��اره به رقابت چهار هزار دانش آموز استان در 
مس��ابقات معارف اسامي، گفت: مرحله منطقه اي و آموزشگاهي اين مسابقات 
از ابتداي مهرماه با ثبت نام و ش��ركت 450 هزار دانش آموز استان انجام شد كه 

كتاب و منابع مسابقات به صورت رايگان در اختيارشان قرار گرفت.
باقريون افزود: دانش آموزان برگزيده در مرحله اول مقاطع راهنمايي و متوسطه 

در مرحله استاني، تا چهارم ارديبهشت ماه با يكديگر رقابت مي كنند.
وي تصري��ح كرد: اين دانش آموزان در رش��ته هاي قرآن ش��امل قرائت، حفظ و 
تفس��ير و نيز اذان و انش��اء نماز شركت كرده اند كه 150 دانش آموز برتر از ميان 
2500 دانش آم��وز پس��ر و 1500 دانش آموز دختر كه به ص��ورت مجزا رقابت 
كرده اند، به مرحله كشوري مسابقات كه در تيرماه و مردادماه در استان خراسان 

رضوي برگزار مي شود، راه خواهند يافت.
كارش��ناس مس��ئول گس��ترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره كل آموزش و 
پرورش استان ضمن اشاره به سطح باالي مسابقات و رقابت فشرده دانش آموزان، 
خاطرنشان كرد: از زماني كه احياي معاونت پرورشي صورت گرفت، مسابقات 

به صورت رس��مي از لحاظ حض��ور و رقابت دانش آموزان ش��كل خاصي به 
خود گرفت، به طوري كه آن قدر رقابت ميان ش��ركت كنندگان فشرده است كه 

انتخاب برترين ها بسيار مشكل مي باشد.
 باقري��ون معرفت و ش��ناخت بيش��تر دانش آم��وزان به معارف اله��ي، قرآن و
نهج الباغه را از اهداف برگزاري اين مسابقات دانست و گفت: استان اصفهان 
در دوره هاي گذش��ته در مس��ابقات معارف اس��امي در مرحله كشوري بسيار 

خوش درخشيده و رتبه هاي برتر را به خود اختصاص داده است.
وي همچنين درباره برگزاري مس��ابقات معارف اس��امي ب��راي مقطع ابتدايي، 
تصريح كرد: اين مسابقات براي اين مقطع تنها در مرحله منطقه و آموزشگاهي 
 برگ��زار مي ش��ود، چ��را ك��ه طب��ق قوانين اردوي��ي از لح��اظ مس��ائل ايمني،
دان��ش آموزان ابتدايي نمي توانند بيش��تر از مس��افت 30 كيلومتر را جهت اردو 
طي كنند. بنابراين در مرحله استاني و كشوري مسابقات براي اين مقطع برگزار 
نمي ش��ود. كارشناس مس��ئول گس��ترش فرهنگ نماز،  قرآن و عترت اداره كل 
آموزش و پرورش ضمن اش��اره به اجراي مسابقات فرهنگي و مراسم اختتاميه 
در همه روزهاي برگزاري مس��ابقات گفت: س��ال آينده اصفهان ميزبان مرحله 

كشوري مسابقات معارف اسامي دانش آموزان خواهد بود.
باقريون در خاتمه به مسابقات ويژه فرزندان فرهنگيان اشاره و خاطرنشان كرد: 
فرزندان فرهنگيان عاوه بر ش��ركت در مسابقات معارف اسامي كه هم اكنون 
در حال برگزاري اس��ت، در مسابقات ويژه قرآني هم شركت كردند و 10 هزار 

دانش آموز استان با يكديگر به رقابت پرداختند.
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آي�ا ظاه�ر افراد آنقدرها كه می گويند در حيطه ش��غلی، 
مس��ائل رمانتيک و تأثير گذاشتن بر روی ديگران مؤثر 
اس��ت؟ از نظر علمی  ثابت ش��ده افرادی كه ش��ناختی 
 از ش��ما ندارن��د، از روی ظاه���ر ش����ما در ع�رض
30 ثانيه در مورد ش��خصيتتان نت�يج��ه گيری می كنند. 
اين ارزش��يابی در مدت زمان بسيار كوتاهی به صورت 
ناخواسته در ذهن ش��كل می گيرد. دانشمندان معتقدند 
كه به ترتيب موارد زير درمورد ديگران، توجه فرد را به 
خود جلب می كنند: رنگ پوس��ت، جنسيت، سن، رفتار 
)قد، حركات بدن(، ظاهر، ارتباط مس��تقيم چش��می و 

طرز صحبت كردن. در مورد س��ه گزينه 
اول ما هيچ كاری نمی توانيم انجام دهيم، 
اما می توانيم با اتكا به يافته های علمی، 
 م��وارد ديگر را به نفع خود تغيير داده و 
تص��ور ذهنی ديگ��ران را در مورد خود 
تغيي��ر دهيم. از آنجايی كه 80 درصد از 
چيزی كه ديگران در مورد ما می بينند به 
طرز لباس پوش��يدنمان بر می گردد؛ در 
اين مقاله در م��ورد اين مطلب توضيح 

داده خواهد شد: 
1( هيچ گاه با پيراهن آس��تين كوتاه، از 

كراوات استفاده نكنيد. 
پيراهن های آس��تين كوت��اه، لباس های 
درج��ه دو محس��وب می ش��وند. اگ��ر 
يونيفورم رسمی شغلی شما به اين شكل 
باش��د. و يا مدير يک رس��توان باشيد، 
پوشيدن اين لباس اشكالی ندارد، اما اگر 
می خواهيد يک تصوير حرفه ای از خود 
به جای بگذاريد، بهتر است از پوشيدن 

پيراهن آستين كوتاه خودداری كنيد. 
2( يك��ی از مهم ترين اجزای اساس��ی 
پوشش يک مرد را كفش هايش تشكيل 

می دهن��د. كفش هايتان بايد تميز باش��ند، ب��رق بزنند، 
ظاهر آراس��ته ای داشته باش��ند و مناسب مكانی كه در 
 آن هس��تيد باش��ند. اگر كت و ش��لوار می پوشيد، بايد
كفش ه��ای مردانه بندی به پ��ا كنيد. يک 
كف��ش را برای چند روز پش��ت س��ر هم 
نپوشيد و زمانی كه از آنها استفاده نمی كنيد، 

قالبشان را درون آنها قرار دهيد. 
3( در مورد شلوار بايد گفت كه آنقدر بايد 
بلند باش��د كه جوراب هايتان را بپوشاند و 
جوراب هايتان هم بايد آنقدر بلند باش��ند 
كه وقتی پاهايت��ان را روی هم می اندازيد، 

ساق پا مشخص نشود. 
شلوار، اگريک تای كوچک روی پا بخورد، 
به اندازه كافی بلند اس��ت. س��ر آس��تين و 
پاچه های ش��لوار نيز باي��د مرتب و منظم 
باش��ند. پاچه های مرتب هنگام نشس��تن، 
ش��ما را در وضعيت بهت��ری قرار می دهند 
و سر آستين های مناسب، سنگينی و وقار 

شما را افزايش می دهند. 
4( هي��چ گاه هم از كمربن��د دور كمری و 
كمربندهای پيش س��ينه دار با هم استفاده 
نكني��د. اين كار ش��ما را ق��دری نامطمئن 

جلوه می دهد. 
5( جوراب بايد با ش��لوار همخوانی داشته 

باشد. 

6( كمربند بايد با كفش همخوانی داشته باشد. 
7( ك��راوات بايد ت��ا خط كمربند پايي��ن بيايد. اين امر 
اختي��اری نيس��ت و هيچ بحث��ی در م��ورد آن پذيرفته 
نمی ش��ود. اگر كراوات از ان��دازه طبيعی خود كوتاه تر 

باشد، شما را يک فرد ناآگاه جلوه می دهد. 
8( گ��ره كراوات زمانی خوب به نظر می رس��د كه بعد 
از گ��ره، يک فرو رفتگی محس��وس ايجاد ش��ود. گيره 
كراوات و س��اير آويزهای زينت��ی كه به كراوات متصل 

می شوند، دمده شده اند. 
9( پوش��يدن جليقه نش��انگر قدرت بيش��تر است. بايد 
توجه داشته باشيد كه آخرين دكمه كت يا جليقه لزومًا 
نبايد بسته شود. كت های رسمی يک تا سه دكمه دارند. 
كت هايی كه بيش از سه دكمه دارند، قدری امروزی تر 
بوده و بيش��تر جنبه مد دارد و اصالت خود را از دست 
داده اند و بيش��تر برای وقايع اجتماعی معمولی مناسب 
هس��تند تا يک ماق��ات مهم كاری. در ك��ت هايی كه 
ش��امل دو دكمه هس��تند، فقط دكمه اول بسته می شود. 
در كت های س��ه دكمه، يا می توانيد تنها دكمه وس��ط 
را ببندي��د و ي��ا دكمه اول و دوم. برخ��ی از متجددين 
كران��ه باختری از اين س��ه دكمه، تنه��ا دكمه بااليی را 
می بندن��د! كت هايی كه چهار دكمه و يا بيش��تر دارند 
طوری طراحی ش��ده اند كه در آنها بايد دكمه آخر نيز 
بسته شود. اگر دكمه آخر به راحتی بسته شد كه بايد آن 
را ببنديد، اما اگر باعث كش��يدن پارچه شود، بهتر است 

كه آن را باز بگذاريد. 

چرا آقای��ان ترجیح می دهند ک��ه آخرین دکمه کت 
خود را باز بگذارند؟ 

ادوارد هفتم، پس��ر ملك��ه ويكتوري��ا )11841( آنقدر 
وزنش زياد بوده كه به هيچ وجه نمی توانس��ت آخرين 
دكم��ه لباس هايش را ببندد يا اگر بخواهيم كمی لطافت 
تاريخ��ی به خرج دهي��م، می توانيم بگويي��م كه يادش 
می رفت��ه اي��ن كار را انجام دهد. اتب��اع او اين كار را به 
ص��ورت يک مد جديد نش��ان می دادن��د و از آن زمان 
ب��ه بعد اغلب آقايان چنين م��دی را در پيش گرفتند و 
امروزه آخرين دكمه های كت طوری طراحی می شوند 
كه نتوان آنها را بس��ت. ش��ايد هم ايده نبس��تن آخرين 
دكمه كت، از نيم تنه های بلند گرفته ش��ده باش��د. آنها 
آنقدر بلند بودند كه اگر آخرين دكمه ها بس��ته می شد، 

فرد به سختی می توانست راه برود.
 ب��ه همين دليل افرادی كه از چنين كت هايی اس��تفاده 
می كردن��د، ترجيح می دادن��د كه آخري��ن دكمه آن را 
ب��از بگذارند. آس��تين كت های رس��می  و اس��پورت 
 بايد طوری طراحی ش��ده باش��د كه حدود 2/1 تا 4/1
سانتی متر از سر آس��تين پيراهنی را كه زير آن پوشيده 

می شود نشان بدهند. 
ما در ي��ک دنيای پيچيده و ش��لوغ زندگی می كنيم كه 
افراد با ماحظه در موقعيت ها و مجالس مختلف سعی 
می كنند به صورت ش��كيل لباس بپوشند. در يک كام 
می توان گفت كه درس��ت لباس پوشيدن، يعنی احترام 

گذاشتن به خود و ديگران.  

دانشمندان 
معتقدند که 
به ترتیب موارد 

زیر درمورد 
دیگران، توجه فرد 

را به خود جلب 
می کنند: رنگ 

پوست، جنسیت، 
سن، رفتار ) قد، 

حرکات بدن(، 
ظاهر، ارتباط 

مستقیم چشمی و 
طرز صحبت کردن.

آژیر

 پوس��ت های داغ ش��ده، صورت های
ورم كرده و اس��تخوان های شكس��ته؛ 
همه اينها باعث می ش��ود كه دخترک 
پن��ج س��اله ك��ه از ش��دت آس��يب 
 راهی بيمارس��تان ش��ده، حت��ی برای
اشک هايش نيز پناهی نداشته باشد. 

به گزارش مه��ر، كودک چمباتمه زده 
اس��ت الی ملحفه س��فيد بيمارس��تان 
در بخ��ش كودكان، كلی س��يم و لوله 
 از دو طرفش ب��ه او پيوند می خورد،
دو دس��ت ظري��ف را مش��ت ك��رده 
و لرزل��رزان براب��ر ص��ورت گ��رد و 
كوچكش گرفته، دست ها اما می لرزند 
و دم��ادم ص��ورت كوچ��ک را پيدا و 

ناپيدا می كنند.
ص��ورت دختر پر اس��ت از لكه هايی 
ان��دازه ب��ه  كوچ��ک  ای،   داي��ره 

25 تومانی .
همه  وج��ود كوچک دخت��ر زلزله ای 
محدود ش��ده حاال، اش��كش بی صدا 
پايي��ن می آيد. جای س��يخ داغ ش��ده، 
پوس��ت روش��نش را به شكلی زشت 
نقاش��ی كرده. گاه انگار خواب آشفته 
ديده باش��د دخترک، فرياد می كشد و 

باز می نالد.
بغض امانت نم��ی دهد، انگار دهانت 
تلخ ش��ده، می لرزی. جای مش��ت ها 

انگار روی تنش تير می كشد.
خ��ود  در  ك��ودک  درد،  ب��از  و  درد 
می پيچد. چمباتمه می زند ، كج می شود 
تنش مماس تش��ک می ش��ود، درد در 
 جان��ش پيچيده، صاف رفته توی تمام
 كب��ودی ه��ای بدن��ش روی هم��ان
زخم ها. اما كس��ی كب��ودی هايش را 

نوازش نمی كند. 
خيلی وقت اس��ت توی چهار ديواری 
برخ��ی خانه ها اين اتفاقات می افتد تا 
ص��دای كودكان آزار دي��ده در جدال 
با م��رگ و زندگ��ی، س��رانجام روی 
تخت بيمارس��تان و در ميان اندوه تيم 
 پزشكی و پرستاران برای هميشه قطع

شود.
س��وختگی، گاز گرفتگ��ی و ضرب و 
 ش��تم وخيلی چيزهای ديگر كه فاصله
می اندازد بی منتها بين آنها و كودكيشان 

آنجا كه بی آرزو می شوند.
حاال ديگ��ر صدای ناله ه��ای ضعيف 

و معصومان��ه زخم ه��ا، س��وختگی ها 
و كبودی ه��ای روی پيك��ر ضعيف و 
الغرش��ان همه و همه از پايان زندگی 

پر درد و رنجشان حكايت دارد.
كودک آزاری دارای گس��تره وس��يعی 
اس��ت و ممكن اس��ت در هر فرهنگ 
و اجتماع��ی ك��ه دارای ارزش ه��ای 
 اخاقی خ��اص خود هس��تند، اتفاق 

بيفتد.
آزار كودكان می تواند جسمی، عاطفی، 
لفظی و يا جنس��ی باشد. حتی ناديده 
انگاشتن و توجه نكردن به كودكان نيز 
می تواند ب��ه نوعی در رده اين اختال 

قرار گيرد.
به طور كلی هرگونه آس��يب جس��می 
يا روح��ی و روانی ، س��وء اس��تفاده 
جنس��ی يا بهره كشی و عدم رسيدگی 
به نيازهای اساس��ی افراد زير 18 سال 
توس��ط افراد ديگر و ب��ه صورتی كه 
 تصادفی نباش��د، ك��ودک آزاری تلقی

می شود.
در تعريف فوق اگر چه تاش ش��ده 
اس��ت تا هم��ه وج��وه و ابع��اد آزار 
كودكان را در بر گيرد، اما در هر حال 
بسياری از مفاهيم مندرج در آن ممكن 
اس��ت در بين صاحبنظ��ران اختاف 

برانگيز باشد.
مطابق تعريف سازمان بهداشت جهانی 
كودک آزاری عبارت اس��ت از آسيب 
يا تهديد به س��امت جس��م يا روان 
 و س��عادت و رفاه و بهزيستی كودک
به دست والدين يا افرادی كه نسبت به 

او مسئول هستند. 
آزار جنس��ی به طور معمول توس��ط 
افراد خانواده و نزديكان و آش��نايان و 
 به ندرت توس��ط افراد غريبه صورت
می پذيرد. مطالعات نش��ان داده است 
ك��ه در بيش��تر م��وارد آزار دهندگان 
ك��ودک، والدين وی و ناپ��دری و يا 
نامادری او هس��تند و م��واردی را كه 
ش��امل بيگانگان و غريبه ها می شود، 
 درص��د كوچكی از كل موارد را در بر

می گيرد.
همچنين مطالعات نشان داده است كه 
در بي�ش��تر آزارهای جنس��ی كودكان 
كه توس��ط پدر اعمال ش��ده ، كودک 

قربانی، دخ�تر بوده است.

جامعه

وقتیاشکهابیپناهمیشوند

چرا باید 
به ظاهر خود 
اهمیت دهیم؟

اعتمادبهنفسباال؛یکضرورتحیاتی

اعتماد به نفس سالم و باال يک ضرورت ح�ي�اتی و م�ط�لق ب���رای هر 
فردی می باشد. اعتماد به نفس را می توان چنين تعريف كرد:

* باور و اعتقادی كه فرد نسبت به خود دارد.
* شناخت ارزش و اهميت و داشتن اعتماد و رضايت از خويش

* توانايی برخورد و كنارآمدن با چالش های اساسی زندگی
* ت�وان�اي���ی ارزيابی درست و دقيق خويش و پذيرش و ارزش نهادن 

به خود بدون هيچگونه قيد و شرطی
* توانايی ش��ناخت و پذيرش نقاط ضع��ف و ق�وت و محدوديت های 

خويش
افرادی كه اعتماد به نفس پايينی دارند، دارای خصوصيات زير هستند:

- مرتبًا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهند.
- هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود هنگام نگاه نمی كنند. 

با سر پايين و گام های آهسته قدم بر می دارند.
- در پذيرش تعريف و تمجيدها و تعارفاتی كه به آنان می ش��ود مشكل 
دارند. )تصور می كنند س��زاوار آنها نبوده و يا ديگران در صدد تمس��خر 

آنها می باشند(.
- به طور معمول احساس می كنند قربانی رفتار ديگران هستند.

- احساس تنهايی می كنند، حتی زمانی كه در يک جمع قرار دارند.
- در درون خود احساس خأل و پوچی می كنند. 

- احساس می كنند با ديگران تفاوت دارند.
- احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند. 

- نسبت به توانايی های خود برای رسيدن به موفقيت ترديد دارند. 
- از موقعيت های نو و جديد می هراسند.

- از شكست و موفقيت می هراسند.
- هميشه سعی در راضی نگه داشتن ديگران دارند. 

- دچار هراس اجتماعی هستند.
- قادر به مديريت زمان خود نيستند. 

- عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.
- در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنش های ديگران )خواه واقعی، خواه 

واهی( بسيار آسيب پذير هستند. 
- از ابراز عقايد و احساسات خود خودداری می كنند، زيرا از چگونگی 

واكنش ديگران هراس دارند. 
- خود را درگير مواد مخدر و يا روابط مخرب می كنند.

- از تعيين يک هدف مشخص و پيروی از آن عاجز هستند.
- قادر به بيان خواسته ها و نيازهای خويش نيستند.

- به طور معمول عصبانی و پرخاش گر شد.
- ارزيابی غير واقعی از خود دارند.

- تحمل عيب و كاستی را نداشته و كمالگرا هستند. 
- احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجی اعم از وقايع روزانه و يا 

نوع رفتار ديگران با آنها دارد.
- وابستگی هيجانی دارند، يعنی برای دستيابی به يک احساس خوشايند 

به دنيای خارج خود وابسته می باشند. مانند:
وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الكل، مواد مخدر.

وابس��تگی ب��ه رفتارها: مانند خرج ك��ردن پول، قمار بازی و تماش��ای 
تلويزيون. 

وابس��تگی به مال: برای تعيين ميزان ارزش و شايس��تگی خود به پول و 
مال وابسته هستند.

وابس��تگی عاطف��ی: برای داش��تن ح��س ارزش��مندی، شايس��تگی و 
 امنيت ب��ه توجه، پذيرش و تأييد فرد ديگری )معش��وق خود( وابس��ته

است.

اعتماد به نفس واقعی
اعتم��اد به نفس حقيقی يک حس درونی می باش��د بدون وابس��تگی به 
جهان خارج، رويدادها، موفقيت ها، شكس��ت ها و افراد ديگر. اما عزت 
 نف��س و اعتم��اد به نفس واقعی بس��يار نادر و ناياب اس��ت، زيرا اغلب
اعتماد به نفس ها كاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد به نفس پايين 

است. اعتماد به نفس های غير واقعی را می توان در موارد زير يافت:
اعتم��اد به نف��س ه��ای کاذب: اينگونه اعتم��اد به نفس ها وابس��ته و 
زودگذرن��د، مانن��د اعتماد به نف��س هايی كه به جهت ثروت، ش��هرت، 
محبوبي��ت، به تن داش��تن لباس ه��ای فاخر، ق��درت و زيبايی ظاهر در 
اف��راد نمود می يابند كه همگی كاذب ب��وده و ارتباطی به ماهيت واقعی 

فرد ندارند. 
گس��تاخی: معموالً مردم افراد پررو و گستاخ را با افراد با اعتماد به نفس 
باال اشتباه می گيرند، اما پررويی نيز يک نوع نقاب برای استتار بی كفايتی 

و اعتماد به نفس پايين است. 
 متظاهره��ا: اينگون��ه اف��راد خ��ود را با اعتم��اد به نفس، ش��اد، موفق و
شكس��ت ناپذير نش��ان می دهند، ام��ا از درون احس��اس پوچی و خأل 
دارند و از شكس��ت بسيار هراس��انند. همچنين اعتماد به نفس به مفهوم 
 برتری داشتن، تكبر و خود بينی نيست، زيرا اين خصوصيات رفتاری، از
 اعتماد به نفس پايين نش��أت می گيرند. اعتماد به نفس ش��ما نبايد يک 
پديده مقايس��ه ای و رقابتی باش��د، زيرا در اين هنگام ش��ما خود را در 
 مع��رض احتياج و وابس��تگی به پذي��رش ديگران ق��رار خواهيد داد كه
ب��ا اعتم��اد به نفس واقعی و ن��اب منافات دارد. افراد ب��ا اعتماد به نفس 
باال نيازی به پذيرش، موافقت، تأييد، تش��ويق و دلگرمی ديگران ندارند. 
همچنين اعتماد به نفس باال اينگونه نيست كه شما را از هر گونه ترديد، 
 يأس و نگرانی مصون بدارد، بلكه تنها تحمل و غلبه بر آنها را برای شما

آسان تر می سازد. 
خصوصیات افراد با اعتماد به نفس باال

* برخوردار از مركز كنترل درونی هستند يعنی غم و شادی آنان وابسته 
به عوامل خارجی نيست.

* از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت می كنند. 
* ميانه روی را در افكار، احساسات و رفتارهای خويش حفظ می كنند. 

* قادر به پذيرش و پندگيری از اشتباهات خود هستند و می توانند جمله 

»من اشتباه كردم« را بيان كنند. 
* توانايی بخشش اشتباهات خود و ديگران را دارند.

* مسئوليت اداره زندگی خود را به عهده می گيرند.
* تفاوت های فردی ميان افراد را ارج می نهند.

* به نقطه نظرات ديگران گوش می دهند. 
* همواره مسئوليت ادراكات، احساسات و واكنش های خود را به عهده 

گرفته و هيچگاه آنها را فرافكنی نمی كنند. 
* از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند. 

* هم��واره در حال پيش��رفت و ترقی بوده و از ريس��ک های مثبت در 
زندگی بيم ندارند.

* دارای اعتماد به نفس و خود باوری بوده و به خود ارج می نهند. 
* اعتماد به نفس آنان به دور از خودبينی و غرور می باشد.

* از آن كه مورد انتقاد قرار گيرند نمی هراسند.
* هنگامی كه از آنان پرسشی می شود، حالت تدافعی به خود نمی گيرند. 

* در برابر موانع و مشكات به آسانی تسليم نمی گردند.
* نيازی به تحقير و تمسخر ديگران ندارند.

* از اين كه در كاری شكس��ت بخورند و يا در حضور ديگران نادان به 
نظر برسند ابايی ندارند. 

 * هيچ��گاه خ��ود را م��ورد انتق��اد و س��رزنش مخرب و ش��ديد قرار
نمی دهند.

* توانايی خنديدن به خود و زياد جدی نگرفتن خود را دارند.
* به خويشتن و توانايی خودشان ايمان و اعتماد دارند.

* به تصميم گيری هايشان اعتماد دارند. 
* باور دارند كه فردی با ارزش، با قابليت، دوس��ت داشتنی، پذيرفتنی و 

مهم می باشند.
* نيازی به كمالگرايی ندارند.

* هيچگاه خودشان را با ديگران مقايسه نمی كنند.
* از اين كه ديگران چگونه نس��بت به آنان می انديشند واهمه و نگرانی 

ندارند. 
* نيازی به اثبات و توجيه افكار و عقايد خود به ديگران ندارند. 

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم
* آگاه باش��يد كه ارزش ش��ما به عنوان يک انس��ان بس��تگی به داشتن 
 وزن اي��ده آل، زي��رک تري��ن و باه��وش ترين ب��ودن، مش��هور بودن،
 محبوب ترين بودن، سريع ترين بودن، باالترين نمره و يا رتبه را داشتن،

ش��وخ طبع ترين بودن، خوش لباس ترين بودن، بهترين خانه و ماش��ين 
را داش��تن و بهترين دوس��ت ها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگی 

دارد.
- توانايی ها، استعدادها و موفقيت های خود را جشن بگيريد.
- خود را به خاطر اشتباهاتی كه مرتكب گشته ايد عفو كنيد.

- روی نق��اط ضعف خود تمركز نكنيد. هر انس��انی نقاط ضعف خاص 
خود را دارد. 

- با حقوق فردی خود آشنا شده و از آنها پيروی كنيد. 
- از تحقير و سرزنش خود دوری كرده و مثبت انديشی را فرا گيريد.

- خود را بر اس��اس يک سری اس��تانداردهای منطقی و دور از دسترس 
مورد قضاوت قرار ندهيد.

- ياد بگيريد كه ش��ما يک انس��ان منحصر به فرد بوده و تنها خود ش��ما 
مسئول تصميم گيری های زندگيتان هستيد.

- بياموزيد كه با پشتكار و سماجت قادر خواهيد بود به موفقيت دست يابيد.
- بياموزيد كه شما نيازی به تاش بی وقفه برای كامل گشتن نداريد.

- خودتان تعيين كننده مفهوم موفقيت باشيد.

  - به ديگران قول صد درصد بدهيد كه 
كاری را تا تاريخ معينی به اتمام خواهيد 
رساند. قول دادن به ديگران در شما انگيزه 

ايجاد می كند.
  - در مطالع��ه مج��ات، ب��ه منظ��ور
صرفه جويی در وقت، مقاالت مورد نياز 
خ��ود را جدا كنيد و برای مطالعه بعدی 

بايگانی كنيد. 
- تندخوان��ی را ياد بگيريد تا بتوانيد در 
م��دت كوتاه ت��ری مطالب بيش��تری را 

مطالعه كنيد.
- ه��ر فعاليتی در جهت تقويت انضباط 
فردی ب��رای اس��تفاده بهت��ر از وقت و 
مديريت زمان، باعث تقويت ساير اصول 

انضباطی نيز می شود.
مطال��ب غيرض��روری  از خوان��دن   -
 خ��ودداری كنيد. اش��تراک خ��ود را با
مجل��ه ها و روزنامه هايی كه به آنها نياز 

نداريد قطع كنيد.
- هنگامی كه بس��يار خسته ايد، به خانه 
آمدن و زود به رختخواب رفتن يكی از 

بهترين راه های استفاده از وقت است.
- ه��ر روز مقداری از وقتت��ان را به اين 

اختصاص دهيد كه در مورد هدف های 
اصلی و واقعی خ��ود و راه های بهتری 
كه از طريق آنها می توانيد روز به روز به 
هدف های خود نزديک تر ش��ويد، فكر 

و تأمل كنيد.
 - رش��د ش��خصيت ، عام��ل اصل��ی
صرف��ه جويی در وقت اس��ت. هر قدر 
انسان برتری شويد با صرف وقت كمتری 

می توانيد به هدف های خود برسيد.
- سعی كنيد در تنظيم وقت ماهرانه عمل 

كنيد.
- هميش��ه برای انجام كارهايتان، جدول 
زمان بندی شده داشته باشيد و تمام كارها 

و قرار ماقات ها را در آن بنويسيد.
- ه��ر كاری كه انجام می دهيد در واقع 
داريد وقتتان را می فروشيد. آن را ارزان 

نفروشيد.
- راهكاره��ای مديريت زم��ان ، قدرت 
قض��اوت، پيش بينی، اطمينان و انضباط 

فردی را افزايش می دهد.
 - مديريت زم��ان )تنظيم وقت( بيش از
هر چيز نياز به انضباط فردی، خويشتن 

داری و تسلط بر نفس دارد. 

چندنکتهكارسازدرموردمدیریتزمان

نکته

به گزارش ف��ارس، زني ب��ا مراجعه به 
دادگاه خانواده شهيد محاتي دادخواست 
جداي��ي خ��ود را ب��ه قاضي يك��ي از 
ش��عب ارائه ك��رد. اي��ن زن در حضور 
قاضي ش��عبه 240 اي��ن مجتمع قضايي 
خان��واده گفت: هنگامي كه ش��وهرم به 
خواس��تگاري  آمد، به جاي مهريه حق 
طاق را خواهان شدم، اما ديگر تحمل 
زندگ��ي با او را ن��دارم و مي خواهم هر 
چه س��ريع تر از او جدا شوم، چرا كه او 
دائم تحصيات و موقعيت شغلي خود 
و زنان همكارش را بر س��ر من مي كوبد 
و من ديگر نمي توانم اين تحقير ش��دن 
را تحم��ل كنم. وي با اش��اره به اين كه 
من تا س��وم راهنمايي تحصيل كردم و 
در حال حاضر خانه دار هستم، ادامه داد: 
شوهرم آن قدر كه به تحصيات اهميت 
مي ده��د، به خانه داري و نحوه رفتار من 
در خانه اهمي��ت نمي دهد. در حقيقت 

من و شوهرم با يكديگر اختاف شديد 
داريم و نمي توانيم به زندگي با يكديگر 
 ادامه دهي��م. زن با بيان اي��ن كه حدود
 پنج س��ال و نيم از زندگي مش��تركمان 
مي گذرد و يک فرزند دو س��اله داريم، 
اف��زود: مي خواه��م هرچه س��ريع تر از 
شوهرم جدا شده و حضانت فرزندم را 
نيز بر عهده بگيرم. مرد در دادگاه خانواده 
حضور داش��ت و با بيان اين كه همسرم 
حق طاق دارد، ولي نبايد زندگيمان را 
به خاطر مس��ائل كوچک خ��راب كند، 
گفت: ح��اال كه اين موضوع پيش آمده، 
من حاضرم سه هزار سكه طا به عنوان 
مهريه به همس��رم بدهم و حق طاق را 
از او بگيرم تا هر بار نخواهد به دليل هر 
مسأله اي به دادگاه آمده و خواهان جدايي 
شود. بعد از شنيدن اظهارات زن و مرد، 
قاضي اين پرونده حكمي صادر نكرد و 
هر دوي آنها را به مصالحه دعوت كرد.

شوهرمموقعیتشغليزناندیگررا
دائمبهرخمميكشد

حوادث
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نوبتي سه ماهه
1/369 ش��ماره: 887 آگه��ي نوبتي س��ه ماهه چهارم 
1389 اداره ثبت اس��ناد و ام��اك نطنز. بموجب ماده 
11 قان��ون ثبت اس��ناد و اماك و م��اده 59 اصاحي 
آیین نامه مذکور اماکي که تقاضاي ثبت آنها در س��ه 
ماهه چهارم س��ال 89 پذیرفته ش��ده و اماکي که در 
آ گهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها 
از تاریخ انتشار )90/2/1( بمدت 90 روز مي باشد. به 

شرح ذیل آگهي مي گردند.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه

از شماره یک اصلي اوره، فروعات ذیل
102- خانم اکرم رسولي فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ قطعه زمین پي کني ش��ده بمساحت 52 

مترمربع.
1898- آقاي س��ید علي نقي علیزاده طباطبایي فرزند 
س��ید علي شش��دانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

247 مترمربع.
2105- آقاي سید علي رسول زاده حسیني فرزند سید 
حس��ین تمامي شش��دانگ یكباب بوم کند و محوطه 
اط��راف آن بصورت پي کني ش��ده بمس��احت 435 

مترمربع.
از شماره 33- اصلي شهر نطنز، فرعي ذیل

1800/1- آقاي حس��ین عظیمي فرزند قاس��م نسبت 
به هش��ت س��هم و اکبر صالح زاده علیایي فرزند علي 
انتقالي از حسین عظیمي نسبت به دو سهم مشاع از ده 

سهم ششدانگ قطعه زمین بائره جنب رودخانه
3819- آق��اي منصور رجبي قصب��ه فرزند علي اکبر 
نس��بت به یك سوم دانگ و خانم فاطمه رجبي فرزند 
علي اکبر نس��بت به یك ششم و خانم مهین کشمیري 
فرزند قربانعلي نس��بت به ی��ك دوم دانگ از یكدانگ 
مش��اع از شش��دانگ قطعه زمین محصور بمس��احت 

2794/50 مترمربع
از شماره 34 اصلي مزرعه خطیر، فروعات ذیل

411- موقوفه حس��ین مزرعه خطیر به نمایندگي اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامي شش��دانگ یك قطعه 
زمی��ن مزروع��ي معروف پ��اي پنجه بمس��احت 240 

مترمربع.
681- آق��اي احم��د رجب��ي نطنزي فرزن��د غامرضا 
شش��دانگ یكباب خان��ه مخروبه بمس��احت 55/20 

مترمربع.
از شماره 51- اصلي رهن، فروعات ذیل

581- آقاي حسن طیبي فرزند محمد شش دانگ یك 
باب طویله به مساحت 14/85 مترمربع.

611 و 612- آق��اي حمیدرض��ا طیب��ي فرزند احمد 
تمامي شش��دانگ دو باب طویله متصل بهم بمساحت 

76/35 مترمربع.
از شماره 53- اصلي افوشته، فرعي ذیل

750- موقوف��ه مس��جد مزیدآباد ب��ه نمایندگي اداره 
اوق��اف و ام��ور خیریه نطن��ز شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعي بمساحت 1032 مترمربع
از شماره 71- اصلي سرشک، فرعي ذیل

1717- موقوفه صفر سرشك به نمایندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خیریه نطنز شش��دانگ قطع��ه زمین مزروعي 

بمساحت 425/70 مترمربع
از شماره 76- اصلي ریسه، فروعات ذیل

637- موقوف��ه می��رزا معز به نمایندگ��ي اداره اوقاف 
و ام��ور خیریه نطنز تمامي شش��دانگ یك قطعه زمین 

مزروعي بمساحت 955 مترمربع
641- موقوف��ه محمد اکبر ب��ه نمایندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خیریه نطنز شش��دانگ قطع��ه زمین مزروعي 

بمساحت 434 مترمربع
از شماره 100- اصلي طامه، فرعي ذیل

1487- آقاي ابراهیم صدیقي فرزند فتح اله یك هشتم 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعي و 

مشجر معروف به بادستان بمساحت 867 مترمربع
از شماره 118- اصلي جاریان، فروعات ذیل

185- حمام وقفي جاری��ان به نمایندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خیریه نطن��ز تمامي شش��دانگ یكباب حمام 

بمساحت 85/70مترمربع
194- موقوفه چنارس��تان جاریان ب��ه نمایندگي اداره 
اوقاف و امور خیریه تمامي ششدانگ قطعه چنارستان 

بمساحت 23/20 مترمربع
از شماره 120- اصلي فخر، فروعات ذیل

99- آقاي غامرضا قاس��مي خفري فرزند علي نسبت 
به چه��ار دانگ و خان��م زهرا صالح کن��دزي فرزند 
محمدحس��ن نس��بت به دو دانگ از ششدانگ یكباب 

خانه بمساحت 430/50 مترمربع
1547- دولت جمهوري اس��امي ای��ران به نمایندگي 

وزارت بهداش��ت و درمان و نمایندگي اداره بهداشت 
و درمان نطنز ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر 

ساختمان بمساحت 696 مترمربع
ــوز جریب جزن که  ــماره 128- اصلي قنات ی از ش
مبدا و مظهر و مقسم آن بشرح آگهي هاي نوبتي قبلي 

است.
آقاي عباس احمدي جزني فرزند نعمت اله مجاري دو 
سهم از دوازده سهم از دویست و هشتاد و هشت سهم 

ششدانگ قنات مرقوم
از شماره 129- اصلي جزن، فروعات ذیل

626- موقوفه مسجد و حسینیه جزن به نمایندگي اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي بمساحت 494 مترمربع
882- خانم ایران س��مناني جزني فرزند حسین تمامي 
شش��دانگ یكباب خانه معروف پشت خانه محمدعلي 

بمساحت 280/50 مترمربع.
از شماره 130- اصلي قنات ویشگان جزن که مبدأ 
ــرح آگهي هاي نوبتي قبلي  ــم آن بش و مظهر و مقس

است.
آقاي عباس احمدي جزني فرزند نعمت اله مجاري ده 
و یك دهم ش��اهي از چهل و دو شاهي از 384 شاهي 

ششدانگ قنات مرقوم
از شماره 132- اصلي معروف صانع آباد که مبدأ و 

مظهر و مقسم آن به شرح آگهي هاي قبلي است.
آقاي عب��اس احم��دي فرزند نعمت اله مجاري س��ه 
طس��وج از ش��ش طس��وج از پانصد و هفتاد و شش 

)576( طسوج ششدانگ قنات مرقوم 
دوم( از بخش ده چیمه رود و برزرود

از شماره یک اصلي فریزهند، فرعي ذیل
835- آقاي سعید براتي فریزهندي فرزند حسن تمامي 
شش��دانگ یكباب طویله و حص��ار معروف پاي قلعه 

بمساحت 83/20 مترمربع
از شماره 38- اصلي ولوجرد، فروعات ذیل

448- حمام وقفي ولوجرد به نمایندگي اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز تمامي ششدانگ یكباب حمام مخروبه 

بمساحت 101 مترمربع.
909- موقوفه مسجد جامع ولوجرد به نمایندگي اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي بمساحت 221/80 مترمربع
از شماره 44- اصلي ابیانه، فرعي ذیل

493- بقعه متبرکه امامزادگان یحیي و عیس��ي ابیانه به 
نمایندگي اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ 
یكب��اب بقعه امامزادگان یحیي و عیس��ي بمس��احت 

648/50 مترمربع
از شماره 128- اصلي هنجن، فرعي ذیل

498- آق��اي احمدرض��ا مقیمي هنجن��ي فرزند امراله 
ششدانگ یكباب حصار و بوم کند بمساحت 131-35 

مترمربع
ــماره 129- اصلي قنات درب گنبد هنجن که  از ش
ــم آن بشرح سوابق آگهي نوبتي  مبدأ و مظهر و مقس

قبلي است.
موقوفه امامزاده داود روستاي هنجن به نمایندگي اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز مجاري یكصد و پنجاه و نه 
سهم و نیم از جمله 8454 سهم ششدانگ قنات مرقوم 

در شبانه روز ششم
موقوفه مس��جد جامع روس��تاي هنجن ب��ه نمایندگي 
اداره اوق��اف و امور خیریه نطنز مجاري پانزده س��هم 
از جمله 8454 س��هم ششدانگ قنات مرقوم در شبانه 

روز ششم
موقوفه امامزاده داود و بي بي زینب روس��تاي هنجن 
به نمایندگي اداره اوق��اف و امور خیریه نطنز مجاري 
چهل )40( س��هم از جمله 8454 سهم ششدانگ قنات 

مرقوم در شبانه روز ششم
موقوفه حس��ینیه حضرت اباالفضل روستاي هنجن به 
نمایندگ��ي اداره اوق��اف و امور خیری��ه نطنز مجاري 
بیست و پنج )25( سهم از جمله 8454 سهم ششدانگ 

قنات مرقوم در شبانه روز ششم
موقوفه مسجد جامع روستاي هنجن به نمایندگي اداره 
اوق��اف و امور خیریه نطنز مجاري پنجاه )50( س��هم 
از جمله 8454 س��هم ششدانگ قنات مرقوم در شبانه 

روز ششم
از شماره 134- اصلي یارند، فروعات ذیل

314- موقوف��ه یارند به نمایندگي اداره اوقاف و امور 
خیریه نطنز تمامي شش��دانگ قطعه زمین بمس��احت 

1101/50 مترمربع
1039- سید ولي یارندي فرزند سید محمد ششدانگ 

یكباب پارکینگ بمساحت 72 مترمربع
1110- آق��اي داود گندم کار یارندي فرزند حس��ین 

تمامي شش��دانگ یكباب خانه معروف محله سه سید 
بمساحت 62/10 مترمربع

از شماره 150- اصلي برز، فروعات ذیل
457- موقوفه حمام برز ب��ه نمایندگي اداره اوقاف و 
امور خیریه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

به مساحت 42 مترمربع
2645- آقاي محم��د خادمي برزي فرزند علي تمامي 
شش��دانگ یكباب خان��ه در حین احداث بمس��احت 

215/60 مترمربع
از شماره 165- اصلي کمجان، فروعات ذیل

1025- آقاي حس��ین محمدي کمجاني فرزند عابدین 
ششدانگ یكباب خانه بمساحت 68/60 مترمربع

1041- خانم گلنار ارش��یا فرزند حسینعلي ششدانگ 
یكب��اب طویله جن��ب خانه مش��هدي رضا عباس��ي 

بمساحت 25/20 مترمربع
سوم( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه

از شماره یک اصلي طار، فروعات ذیل
1727- خان��م ام البنین تار نظري فرزند حس��ین س��ه 
دانگ مش��اع از ششدانگ قس��متي از یكباب خانه که 
قبا مستراح مخروبه و کودانداز بوده بمساحت 25/20 

مترمربع
1728- خان��م ام البنی��ن تارنظري فرزند حس��ین یك 
دانگ و نیم مش��اع قس��متي از یك باب خانه که قبًا 

مستراح و کودانداز بوده بمساحت 25/20 مترمربع
از شماره 193- اصلي طرق، فروعات ذیل

2474- آق��اي اکبر رحی��م طرقي فرزن��د محمدآقا و 
خانم زهرا مؤذني طرقي فرزند غامحس��ین بالمناصفه 
و االمش��اعه شش��دانگ یكباب خانه و دامداري محله 

رحیم بمساحت 104/10 مترمربع
2476- خان��م زهرا مؤذني طرقي فرزند غامحس��ین 
تمامي شش��دانگ قطعه زمین محص��ور و اطاق داخل 
آن )طویل��ه( معروف محله رحیم بمس��احت 172/60 

مترمربع
از شماره 214- اصلي یحیي آباد طرق، فرعي ذیل

322- آقاي رضا اس��معیلي طرقي فرزند حبیب تمامي 
شش��دانگ یكباب خانه بمساحت 878 مترمربع مفروز 

و مجزي شده از شماره 148 فرعي
از شماره 215- اصلي الدریجه طرق، فرعي ذیل

145- آق��اي مرتضي اس��معیلي فرزند حبیب نس��بت 
به چه��ار دانگ و خانم کوکب یوس��في فرزند دخیل 
نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یكباب خانه و 
باغ بمس��احت 1724 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

شماره 13 فرعي
از شماره 277- اصلي نسران، فرعي ذیل

494- دولت جمهوري اس��امي ایران ب��ه نمایندگي 
وزارت بهداش��ت و درمان و شبكه بهداشت و درمان 
نطنز ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان 

بهداري بمساحت 1936 مترمربع
از شماره 284- اصلي کلهرود، فروعات ذیل

69- معظ��م خانم برومندي کلهرودي و رضا برومندي 
کلهرودي فرزندان محمدحس��ین بالمناصفه ششدانگ 
قطع��ه زمین مع��روف درباغ علي عباس ش��هره تقریبا 

دومن نیم شاه
277- آق��اي غامرضا هاش��م زاده کله��رودي فرزند 
حس��ن تمامي ششدانگ یكباب خانه و زمین متصل به 

آن معروف محله تكلر بمساحت 519/20 مترمربع
454 و 455- خان��م مریم اس��ماعیل ن��ژاد کلهرودي 
فرزن��د خلیل اله شش��دانگ یكباب خانه بمس��احت 
مترمرب��ع 1253 و 1256 و 1257 و 1259   118/50
و 1260 و 1261- آق��اي غامرضا مظاهري کلهرودي 
فرزند الهیار شش��دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

302/50 مترمربع
1603- خانمه��ا معصومه مظاهري کلهرودي و فاطمه 
مظاهري کلهرودي فرزندان عب��اس بالمناصفه تمامي 
ششدانگ یكباب خانه قدیمي متروکه معروف آسیاب 

باال بمساحت 211/50 مترمربع
لذا ب��ه موجب م��اده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماك 
چنانچه اشخاص نسبت به اماك مندرج در این آگهي 
از تاریخ اولین انتشار به شرح ردیف اول به مدت 90 
روز در دو نوبت درج و منتش��ر شده اعتراضي داشته 
باش��ند واخواهي خود را به این اداره و دادگاه صالحه 
تسلیم نمایند و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي 
اقامه دعوي ش��ده باشد ظرف مدت فوق تسلیم نمایند 
اعتراض��ات یا گواهي طرح دع��وي که بعد از انقضاء 
مدت مرقوم واصل ش��ود بااثر و مطابق قسمت اخیر 
م��اده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باش��د 
و همچنین برابر تبص��ره 2 ماده قانون تعیین و تكلیف 
پرونده هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بایست 

از تاریخ انتش��ار اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت و 
دادگاه محل تسلیم نماید و ظرف مدت یك ماه گواهي 
مش��عر بر طرح دعوي از مراج��ع صالحه ارائه دهد و 
همچنین طبق م��اده 56 آیین نامه قان��ون ثبت حقوق 
ارتفاقي در موقع تحدید حدود مش��خص مي ش��ود و 
واخواه��ي صاحبان اماك و مجاوران حدود و حقوق 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهي نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 
30 روز و نس��بت به ردیف ب یك نوبت در روزنامه 

زاینده رود درج و منتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 36 شادمان- کفیل ثبت اسناد و اماك نطنز

نوبتي سه ماهه
1/353 شماره: 121 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 

1389 اداره ثبت اسناد و اماك جوشقان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماك کش��ور 
و م��اده 59 اصاحي و آیین نامه مربوط به اماکي که 
در س��ه ماهه چهارم 89 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده 

بشرح ذیل آ گهي مي گردد:
شماره هاي فرعي از 21 اصلي ابنیه و امالک کامو

2000 فرع��ي خانم فاطمه رحیمی��ان فرزند غامعلي 
ششدانگ یكباب خانه مجزا شده از شماره 243 فرعي 
مشهور کوي پایین کامو به مساحت 124/20 مترمربع 

با حق سكونت مادام العمر پدر مستدعیه
شماره هاي فرعي از 22- اصلي ابنیه و امالک چوقان

546 فرع��ي- آقاي جواد زارعیان فرزند عباس��علي و 
خانم فاطمه رعیت فرزند حسینعلي باالمناصفه مشاعا 
ششدانگ یكباب خانه در دو طبقه به مساحت 995/15 

مترمربع.
547 فرع��ي- آقاي ج��واد زارعیان فرزند عباس��علي 

ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 39 مترمربع.
548 فرعي- آقاي اکبر رعیت فرزند علي آقا ششدانگ 
یكباب بهاربند و طویله به مساحت 310/50 مترمربع.

551 فرع��ي- آق��اي ابراهی��م رعیت فرزن��د آقا علي 
ششدانگ یكبابخانه به مساحت 268 مترمربع.

552 فرع��ي- آقاي نجفعلي زارع��ي فرزند علي اکبر 
شش��دانگ یكباب حصار و طویله و انباري متصل به 

آن به مساحت 280/90 مترمربع.
شماره هاي فرعي از 26 اصلي ابنیه و امالک همواره کامو

147 فرع��ي- آقاي احمد زی��ن الدین فرزند غامعلي 
ششدانگ یكباب خانه به مساحت 431/50 مترمربع.

161 فرع��ي- آقاي ابراهیم صنعتگر قهرودي صفرعلي 
نس��بت به یكدانگ و خانم فاطمه لطفیان غامحس��ین 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یك باب مغازه 

به مساحت 76/85 مترمربع.
170 فرع��ي- آقاي محمود عارضي فرزند نعمت اله و 
خانم زهرا نجابتي فرزند غامعلي باالمناصفه مش��اعا 

ششدانگ یكبابخانه به مساحت 247/70 مترمربع.
شماره هاي فرعي از 41 اصلي واقع در مزرعه الزق کامو

216 فرع��ي- آقاي نجفعلي زارع��ي فرزند علي اکبر 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعي و گلستان وصل به آن 

به مساحت 8267 مترمربع.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ي نس��بت به 
ام��اك مندرج در این آگهي اعتراضي داش��ته باش��د 
از تاری��خ اولین نوبت انتش��ار آگهي به مدت 90 روز 
دادخواست واخواهي خود را کتبًا به این اداره تسلیم و 
ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوي نماید و گواهي تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتي که قبل 
از انتش��ار آگهي دعوي اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
باید گواهي دادگاه مش��عر بر جری��ان دعوي را ظرف 
مدت مذکور تس��لیم نماید اعت��راض یا گواهي طرح 
دعوي ک��ه پس از انقضاء مدت مرق��وم واصل گردد 
بااثر مي باش��د و برابر قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
م��اده 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد ش��د. مضافًا آنكه 
طب��ق ماده 56- آیین نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقي 
در موقع تحدید ح��دود در صورت مجلس تحدیدي 
قید و واخواهي صاحبان اماك و مجاورین نس��بت به 
حدود و حقوق ارتفاق��ي مطابق ماده 20- قانون ثبت 
پذیرفته خواهد ش��د. این آگهي در دو نوبت به فاصله 
 30 روز در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان منتش��ر

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 713 

نوروز- کفیل اداره ثبت اسناد و اماك جوشقان
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نوبتي سه ماهه
1/188 شماره:  97-90/1/10 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 

سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود.
بموجب دس��تور ماده 11 – قانون ثبت اس��ناد و امالک و 
م��اده 59 – اصالحی آیین نامه قانون مزبور امالکی که در 
سه ماهه چهارم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
اند و نیز امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده 
و هم چنین امالکی که بموجب آراء هیأت نظارت بایستی 
تجدید آگهی ش��وند مربوط به بخش نه حوزه ثبتی بادرود 

بشرح ذیل می باشند.
الف: امالکی که در س��ه ماهه چهارم س��ال 1389 پذیرفته 
شده اند و هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی 
از قلم افتاده اند و مدت واخواهی به آنها از تاریخ انتش��ار 

)1390/02/01( بمدت 90 روز پذیرفته می شود.
1 - از شماره 159 – اصلی شهر بادرود و فروعات ذیل

1636- موقوف��ه حاج محمد ب��ه نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه – ش��ش دانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 

962 مترمربع.
3211- آقای علی نائینی بادی فرزند عزیزآقا – شش دانگ 

یکباب خانه بمساحت 295/80 مترمربع.
3494- آقای ماش��االه نقدی بادی فرزند عباسعلی – شش 
دانگ یکب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 139/50 

مترمربع.
3527- خانم خانم زر محمودی بادی فرزند حسین – شش 

دانگ یکباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع.
4023- اداره اوق��اف و امور خیریه ب��ه نمایندگی بادرود 
– ش��ش دانگ یکباب مس��جد معروف امام علی بمساحت 

26/10 مترمربع.
4135- آقای علی جوانی فرزند مسلم – شش دانگ یکباب 

خانه بمساحت 180/60 مترمربع.
4300- اداره اوق��اف و امور خیریه به نمایندگی بادرود – 

شش دانگ یکباب مسجد بمساحت 224/5 مترمربع.
4717- اداره اوق��اف و امور خیریه به نمایندگی بادرود – 

شش دانگ یکباب مسجد بمساحت 348/40 مترمربع.
8132- آقای رمضانعلی س��لمان نژاد فرزند حسن – شش 
دانگ یکباب مغازه بمس��احت 33/75 مترمربع مفروض و 

مجزی شده از پالک 4803 فرعی از اصلی مرقوم.
8177- خانم عذرا حیدریان بادی فرزند عباسعلی – شش 
دان��گ یکباب خانه بمس��احت 161/50 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 3146 فرعی از اصلی مرقوم.
8193- آقای محس��ن ش��اهدی بادی فرزند احمد – شش 
دانگ یکب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 200/20 
مترمربع مفروض و مجزی ش��ده از پ��الک 978 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8233- آقای حسن نوریان بادی فرزند علی – شش دانگ 
یکباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع مفروض و مجزی 

شده از پالک 3630 فرعی از اصلی مرقوم.
8239- خانم طوبی نایینی بادی فرزند تقی – ش��ش دانگ 
یکباب خانه به مس��احت 71/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 3475 فرعی از اصلی مرقوم.
8240- آقای مهرداد اکبری بادی فرزند علی اکبر – ش��ش 
دانگ یکباب خانه بمس��احت 153/65 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالک 3373 فرعی از اصلی مرقوم. 
8242- آقای حسین دانش پژوه فرزند علی – شش دانگ 
یکباب خانه بمس��احت 243/75 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 4443 فرعی از اصلی مرقوم.
8243- آقای ولی اله اکبری بادی فرزند علیرضا – ش��ش 
دانگ یکباب خانه بمس��احت 166/50 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالک 3114 فرعی از اصلی مرقوم.
8244- آقای محمدرضا باغبانیان فرزند حس��ن – ش��ش 
دانگ یکباب مغازه و فوقانی آن بمساحت 40/90 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پ��الک 265 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
8245- خانم س��لیمه اصغرزاده بادی فرزند محمد – شش 
دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 330 مترمربع مفروض 

و مجزا شده از پالک 882 فرعی از اصلی مرقوم.
8247- آق��ای رحمت موذنی فرزند علی - ش��ش دانگ 
یکباب خانه بمس��احت 201/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 3672 فرعی از اصلی مرقوم.
8248- آقای رحمت ش��ریفی مقدم فرزند رضا نس��بت به 
چهار دانگ مش��اع و خانم عذرا حقان��ی فر فرزند احمد 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یکب��اب خانه 
بمساحت 160/85 مترمربع مفروض و مجزا شده از پالک 

3964 فرعی از اصلی مرقوم.
8250- آقای نورمحمد قنائیان فرزند عباس نسبت به چهار 
دانگ مش��اع و خانم ش��هربانو قنایی فرزند عباس نسبت 
به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ یکباب خانه بمساحت 
472/80 مترمربع مفروض و مجزا شده از پالک 906 فرعی 

از اصلی مرقوم.
8252- آقای حمیدرضا ذاکری بادی فرزند حسین - شش 
دانگ یکباب خانه بمس��احت 184/25 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالک 3882 فرعی از اصلی مرقوم.

8256- آقای امیرحسین صادقیان فرزند حسین و خانم اعظم 
احمدی افوشته فرزند عبدالرحیم هر کدام سه دانگ از شش 
دانگ یکباب خانه بمس��احت 203/50 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالک 975 فرعی از اصلی مرقوم.
8260- آق��ای محمود صفاری فرزند رضا - ش��ش دانگ 
یکباب خانه بمس��احت 193/40 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 886 فرعی از اصلی مرقوم.
8268- آقای ابوالفضل آقادوستی فرزند عباسعلی - شش 
دانگ یکب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 136/80 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��الک 2948 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8270- خانم کبری خارآبادی فرزند علی - ش��ش دانگ 
یکباب خانه در حال احداث بمس��احت 137/60 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پالک 2951 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
8273- آقای علی قربیانی فرزند بهزاد - شش دانگ یکباب 
خانه بمساحت 346 مترمربع مفروض و مجزا شده از پالک 

3664 فرعی از اصلی مرقوم.
8275- آق��ای حس��ین کربالیی فرزن��د غالمرضا و خانم 
محبوبه ش��بانیان بادی فرزند حسین بالمناصفه شش دانگ 
یکباب خانه بمس��احت 140/40 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 4323 فرعی از اصلی مرقوم.
8276- آقای روح اله چراغی بادی فرزند علی آقا و خانم 
ش��ریفه مخلصی فرزند رحمت هر کدام سه دانگ از شش 
دانگ یکب��اب خانه در حال احداث بمس��احت 131/30 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��الک 3662 فرعی از 

اصلی مرقوم.
2- از شماره 174- اصلی مزرعه معروف علی آباد

- آقای حبیب اله وش��اق فرزند جعفر نسبت به نیم دانگ 
و آقای علی وش��اق فرزند حبیب اله نسبت به نیم دانگ و 
عباس آقا وشاق فرزند حبیب اله نسبت به نیم دانگ و خانم 
نس��رین وشاق فرزند حبیب اله نسبت به نیم دانگ و خانم 
عفت امیر ریاحی فرزند حس��ین نسبت به دو دانگ و غالم 
حس��ین ریاحی فرزند حسین نسبت به چهاردانگ و خانم 
پروین ریاحی فرزند حسین نسبت به دو دانگ از ده دانگ 
ی��ک طاق از جمله 28 طاق ش��ش دان��گ مزرعه معروف 
علی آباد که مش��تمل است بر اراضی و امالک و باغات و 
ساختمان و یک رشته قنات اختصاصي که مبدأ و مظهر آن 

بشرح سوابق ثبتی قبلی است.
3- از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد

95- آق��ای علی احمدیان فرزند میرزا احمد – چهاردانگ 
مش��اع از ش��ش دانگ یکباب خانه و قطعه زمین محصور 

جنب آن بمساحت 563/5 مترمربع.
118- خانم زهرا السادات حسینی خالدی فرزند سید آقا - 

شش دانگ یکباب خانه بمساحت 312/95 مترمربع.
162- آقای نعمت اله کمالی فرزند حس��ین - شش دانگ 

یکباب خانه بمساحت 328/70 مترمربع.
163- آقای رس��ول کمالی فرزند نعمت اله – شش دانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 346 مترمربع.
404- اداره اوق��اف و امور خیری��ه به نمایندگی بادرود - 
ش��ش دانگ یکباب مسجد معروف پاچنار بمساحت 800 

مترمربع.
758- موقوف��ه حمام خالدآباد به نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه بادرود – ش��ش دانگ یکباب حمام بمساحت 

443/5 مترمربع.
2835- آقای داود کاظمی خالدی فرزند حس��ین – شش 

دانگ یکباب خانه بمساحت 403 مترمربع.
3198- آقای محسن جمعه خالدی فرزند ابوالفضل – شش 
دانگ یکباب خانه بمس��احت 141/10 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالک 156 فرعی از اصلی مرقوم.
3199- آقای اکبر قنائیان فرزند رمضانعلی - ش��ش دانگ 
یکباب خانه بمس��احت 263/20 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالک 212 فرعی از اصلی مرقوم.
3200- آقای حس��ین قنائیان فرزند نورمحمد و خانم سارا 
قنائی فرزند محمد - ش��ش دانگ یکباب خانه بمس��احت 
173/50 مترمربع مفروض و مجزا شده از پالک 183 فرعی 

از اصلی مرقوم.
3202- خان��م فاطمه محلوجی خال��دی فرزند قدرت اله 
– ش��ش دان��گ قطعه زمین محص��ور و انب��اری داخل آن 

بمساحت 216/80 مترمربع.
3203- آق��ای علی صالحیان خالدآبادی فرزند حس��ن – 

شش دانگ یکباب خانه بمساحت 403/5 مترمربع.
3205- خانم مریم کاظمی خالدی فرزند حس��ین- ش��ش 
دانگ یکب��اب خانه مخروبه بمس��احت 298/50 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پ��الک 148 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
3206- آق��ای حمیدرضا نعیمیان فرزند روح اله – ش��ش 

دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 247/40 مترمربع.
3209- آق��ای مرتضی ابراهیمی خال��دی فرزند فیض اله 
– ش��ش دانگ قطعه زمی��ن محصور بمس��احت 378/80 
مترمربع مفروض و مجزا شده از پالک 192 فرعی از اصلی 

مرقوم.
3210- آقای امید قنائیان فرزند رمضانعلی - ش��ش دانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 259/50 مترمربع مفروض و 
مجزا شده از پالک 212 فرعی از اصلی مرقوم.

ب: امالکی که بموجب رأی هیأت نظارت و یا اختیارات 
تفویضی که آگهی نوبتی آنها بایستی تجدید گردد و فقط 
یک نوبت منتشر می شود و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ 
انتش��ار نوبت اول )1390/02/01( فقط سی روز می باشد 

که بدین شرح آگهی می شود:
1 – از شماره 159- اصلی شهر بادرود 

3478- آقای جعفر آقانقدی فرزند عباسعلی – شش دانگ 
یکباب خانه که در آگهی های نوبتی قبلی ش��ماره اصلی 
ملک اش��تباهًا 59- اصلی قید ش��ده است که بدین وسیله 

اصالح می گردد.
4334- آقاي علي اکبري بادي فرزند سلمان نسبت به 4/5 
دانگ مش��اع و بانو منتها پورزاد فرزند علي نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه که در آگهي هاي نوبتي 
قبلي نام خانوادگي مالک اش��تباها )اکبر بادي( آگهي شده 

است که باید بدین وسیله اصالح مي گردد.
ل��ذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه 
کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی و 
اعتراض داشته باش��ند از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی 
بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و بشرح ردیف ب 
بمدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را تسلیم این 
اداره نموده و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد و در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه 
شده باشد طرف دعوی باید گواهی در مدت مرقوم تسلیم 
این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل گردد بال اثر خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبص��ره ماده 17 آیین نام��ه قانون ثبت رفتار خواهد 
ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت نس��بت به 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس 
تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد 
شد. این آگهی در ردیف الف در دو نوبت بفاصله 30 روز 
و نس��بت به ردیف ب فقط یک نوب��ت در روزنامه زاینده 

رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/02/31

م الف: 6                        طویلی – رئیس ثبت بادرود
 

نوبتي سه ماهه
1/255 شماره 232 نوبتی سه ماهه چهارم سال 1389 اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه.
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 1389 تقاض��ای ثبت آنها پذیرفته ش��ده و همچنین 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت 
آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به 

شرح زیر آگهی می نماید:
شماره فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه

10849- آقای حسن سلطانی فرزند براتعلی ششدانگ یک 
درب باغ موستان دشت سر بره به مساحت 960 مترمربع 

شماره های 1 و 9و 10 اصلی قنوات سه گانه میمه مشهور 
به مزدآباد و رویه و بیرکه مبدا و مظهر و مقس��م و گردش 

آنها به شرح آگهی های قبلی می باشد
خانم اقدس اس��فندی فرزند اس��فندیار مجاری المیاه یک 
س��هم از جمله 2016 س��هم شش��دانگ هر یک از قنوات 
مزبور آقای س��هراب الوندی فرزند امین اله مجاری المیاه 

یک سهم از جمله 2016 سهم هر یک از قنوات مزبور 
شماره فرعي از شماره 26 اصلي واقع در ده ونداده

2274- آق��اي مرتضي قولي فرزند علي نس��بت به چهار 
دانگ مشاع و آقاي محمد قولي فرزند حسن نسبت به دو 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 214 

مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات در 

ده زیاد آباد 
3428- آقای محمود پناهیده فرزند عباس��علی شش دانگ 

قطعه زمین دشت ریگنه به مساحت 416/40 مترمربع. 
3697- آقای علی مل��ک نژاد آلما لوداش فرزند قربانعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور دشت سر آب باال به مساحت 

363/60 مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در 

ده اذان 
564- آقای��ان غالمحس��ین علیجان��ی و حس��ن علیجانی 
فرزندان علی با المناصفه نس��بت به چهار دانگ مش��اع و 
خانم معصومه علیجانی فرزند علی و آقای علی رضا رسا 
پناه ماربین فرزند حس��ین با المناصفه نس��بت به دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه در ک��وی باغ کهنه به 

مساحت 317/70 مترمربع.
4324- آقای قاس��م مشهدی فرزند حسن ششدانگ قطعه 

زمین محصور در ده اذان به مساحت 341/35 مترمربع.
4429– آق��ای محمدرضا خدادوس��ت فرزن��د محمد آقا 
ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 

581/40 مترمربع.

4431- آقای اکبر کریمدوست فرزند عباسعلی ششدانگ 
یک باب مغازه در کوی باال به مساحت 20/80 مترمربع. 

4432- خانم صغری مشهدی فرزند عبداله ششدانگ قطعه 
زمین محصور در ده اذان به مساحت 338/80 مترمربع.

شماره فرعی از شماره 54 اصلی واقع در ده خسرو آباد 
68- خانم هما زندی فرزند فرج اله س��ه دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یک باب خانه در ده خس��روآباد به مس��احت 

1190/20 مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در 

ده حسن رباط
702- آق��ای تقی امیری فرزند ایرج شش��دانگ یک باب 
خانه و زمین وصل به آن در کوی پش��ت قلعه به مساحت 

656 مترمربع.
728- آقای حس��ن امیری فرزند امیر ششدانگ قطعه زمین 
محل س��اختمان در ک��وی قلعه نو به مس��احت 662/50 

مترمربع.
729- آقای عربعلی محس��نی فرزند حسین ششدانگ یک 

باب خانه در کوی قبرستان به مساحت 630 مترمربع.
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 78 اصلی واقع��ات در ده 

لوشاب 
499- خان��م زهرا بت��ول گرامی فرزند عبداله شش��دانگ 

یکباب خانه در ده لوشاب به مساحت 449 مترمربع.
500- ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان )سهامی خاص( 
ششدانگ یکباب ساختمان در ده لوشاب به مساحت 1000 

مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در 

الی بید علیا 
208- آقای محمدرضا کریمی فرزند محمدباقر ششدانگ 
یکب��اب خانه در ک��وی باغ طاهر به مس��احت 1334/50 

مترمربع.
334- آق��ای رمضان زارعی فرزند علی محمد و خانم ماه 
بانو توکلی فرزند قربانعلی بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ 
یکب��اب خانه در کوی باغ طاهر به مس��احت شش��صد و 

هشتاد و چهار )684( مترمربع.
335- آقای محمد تقی توکلی فرزند حس��ن و خانم ایران 
توکلی فرزند کاظم بالمناصفه مشاعا ششدانگ یکباب خانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 1267 مترمربع.
336- آقای محمد توکلی فرزند بش��یر شش��دانگ یکباب 

خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 1344 مترمربع.
337- آق��ای داریوش کریمی فرزن��د محمدرضا و خانم 
رضوان کریمی فرزند صادق بالمناصفه مش��اعا ششدانگ 

یکباب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 850 مترمربع.
338- آق��ای محم��د رس��تمی فرزن��د عباس شش��دانگ 
 یکب��اب خانه در ک��وی باغ طاهر به مس��احت 1507/40 

مترمربع.
339- خانم فاطمه رس��تمی فرزند محمدعلی شش��دانگ 
یکب��اب خان��ه در کوی ب��اغ طاهر به مس��احت 408/60 

مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در 

قلعه بلند الی بید 
198- آقای ابوطالب توکلی فرزند نوروز ششدانگ یکباب 

خانه در کوی قلعه بلند به مساحت 497/37 مترمربع.
220- خانم خدیجه خوبان فرزند محمدحس��ن ششدانگ 
یکب��اب خان��ه در کوی قلع��ه بلند به مس��احت 844/90 

مترمربع.
221- آقای نجفعلی کریمی فرزند خیراله و خانم بنفش��ه 
کریم��ی فرزند محمد بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ قطعه 
زمین محل س��اختمان در کوی قلعه بلند به مساحت 874 

مترمربع.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( 
داشته باشد نسبت به آن هایی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 90 
روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم این 
اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنًا معترض می بایستی 
از تاریخ تس��لیم اعتراض ظ��رف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح 
دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل 
از انتش��ار این آگهی دعوای اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر اس��ت 
و مطاب��ق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره م��اده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و صورتمجلس 
تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن 
پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله )30( 
روز از تاری��خ اولین نوبت انتش��ار در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 509  نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه
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نوبتي سه ماهه )نوبت اول(
1/345 ش��ماره: 477 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1389 
اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره بخ��ش 17 ثبت اصفهان. به 
موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي 
آئین نامه مربوطه، امالکي که در س��ه ماهه چهارم سال 1389 
تقاضاي ثبت آنها در اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره پذیرفته 
شده و همچنین امالکي که طبق آراء هیئت محترم نظارت ثبت، 

آگهي آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهي مي گردد:
الف( امالکي که اظهارنامه آنها در س��ه ماهه چهارم سال 89 

تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف منظور گردیده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16- اصلي و فروعات زیر:
142 و 143- خانم زیبا طباخ فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 372/35 مترمربع.
4970- آقاي ناصر عابدان زاده زواره فرزند یحیي شش��دانگ 

قطعه زمین مزروعي بمساحت 439/80 مترمربع.
4974- شرکت مخابرات استان اصفهان بنمایندگي مرکز مخابرات 

زواره ششدانگ کوچه مترو که بمساحت 34/50 مترمربع.
دهستان سفلي

قریه شهراب 28 اصلي و فرعي زیر:
372- خان��م اعظم عامري ش��هرابي فرزند علي شش��دانگ 

یکبابخانه بمساحت 302 مترمربع.
ب( امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتش��ر و لکن 
بواسطه اش��تباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و بموجب 
آراء هیأت محترم نظارت یا دستور اداري مستند به اختیارات 
تفویضي هیأت نظارت موضوع بنده��اي 385 و 386 و 387 
مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید 

آگهي شده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلي و فرعي ذیل:
2365- آقای��ان احم��د الیاس��ي زواره فرزند غالمحس��ین و 
محمدحسین الیاس��ي زواره فرزند احمد و حسین حبیب پور 
زواره فرزند اکبر و رحمت اله الیاس��ي فرزند علي ششدانگ 
یکدرب باغ که قباًل یکدانگ و نیم مشاع از پالک 2108 فرعي 
زواره بوده خریداري مع الواس��طه از زیبا خانم آزادگان زواره 
فرزند محمد حسین که قباًل بنام زیباخانم فاقد نام خانوادگي 
 3 3

11
و نام پدر اظهار و آگهي شده بود بترتیب به نسبت هاي 

8 حبه و 54 حبه مشاع. 5
11

6 حبه و  3
11 حبه و 

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در این 
آگهي واخواهي داش��ته باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهي نسبت به امالکي که در ردیف )الف( مي باشد به مدت 
90 روز و نسبت به ردیف )ب( به مدت 30 روز دادخواست 
واخواهي خود را کتباً به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبتي 
ظ��رف مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه این اداره 
بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائي گواهي 
تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید، ضمنًا 
گواهي طرح دعوي که پ��س از انقضاء مهلت قانوني واصل 
ش��ود بالاثر بوده و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، 
حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس قید و 
واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترض ثبت پذیرفته خواهد شد. این 
آگهي نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 
روز از تاریخ انتشار اولین آگهي و نسبت به ردیف )ب( فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 34   عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

 
نوبتي سه ماهه

1/352 ش��ماره: 816 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1389 
بخش 17 ثبت اصفهان. به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و 
امالک کشور و ماده 59 اصالحي آئین نامه مربوطه امالکي که 
در سه ماهه چهارم سال 1389 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
نظارت ثبت آگهي آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 را 

به شرح ذیل آگهي مي نماید:
بند الف: شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل 
وق��وع امالکي که در اظهارنامه س��ه ماهه قبل تنظیم و جهت 
انتش��ار آگهي در ردیف منظور گردیده دهستان گرمسیر شهر 

اردستان به شماره یک اصلي و فرعي هاي زیر:
14937- خانم عطاء خدایاري اردس��تاني فرزند شاهباز 10/5 

حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک.
10397- آقایان منصور،  مجید، مرتضي، محسن،  مهدي و خانم 
مریم همگي عسکري اردستاني 19 و یک پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ قطعه زمین مزروعي صحرا کار پالک 308 
مس��احت ششدانگ 2918/24 مترمربع کما فرض اله فرزندان 
پسر هر یک 3 و بیست و هفت، پنجاه و پنجم حبه و دختر 1 و 

چهل و یک، پنجاه و پنجم حبه مشاع.
12391- آق��اي علیرضا معصوم��ي اردس��تاني و خانم زیبا 
معصومي اردستاني فرزندان حسن ششدانگ جوي متروکه به 

مساحت 7/74 مترمربع بالمناصفه.
12397- آق��اي محمدحس��ین قاس��م زاده فرزند محمدرضا 
ششدانگ یک باب خانه احداثي بر روي قسمتي از صحرا کار 

پالک 217 به مساحت 337/04 مترمربع.
12398- آقاي حسینعلي جوادي فرزند عباس ششدانگ قطعه 
زمین قس��متي از صحرا کار پالک 217 به مساحت 319/54 

مترمربع.
12406- آقاي مصطفي بنائي اردس��تاني فرزند حسن و خانم 
عطیه نعیمي فرزند مسیب ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
احداثي بر روي قس��متي از صحراکار پالک 217 به مساحت 

266/03 مترمربع بالمناصفه.
12416- خانم س��لطنت بدیعي اردستاني فرزند محمدحسن 

ششدانگ کوچه متروکه به مساحت 17/25 مترمربع.
شهر مهاباد شماره 51 اصلي و فرعي هاي زیر:

1374 و 1375- آقای��ان ناصر و محمدعلي هر دو رضائي زاده 
مهابادي فرزندان حسین و خانم ها فاطمه آقارضائي مهاآبادي 
فرزن��د حبیب اله و عفت رضائي زاده فرزند حس��ین ش��ش 
دانگ قطعه زمین مزروعي به مساحت 14344/54 مترمربع به 
نسبت هاي فاطمه سه دانگ، ناصر، محمدعلي و عفت هر کدام 

یک دانگ.
1596- آق��اي محمد خراطي مهابادي فرزند تقي شش��دانگ 

کوچه متروکه به مساحت 114/40 مترمربع.
دهستان علیا، قریه كچوسنگ به شماره 15 اصلي و 

فرعي زیر:
239- خانم ش��کوفه زارعي شیرازاني فرزند عباس ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 33/88 مترمربع.
بن��د ب: امالکي که آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتش��ر و 
لیکن به واس��طه اشتباه مؤثري که در انتشار آنها رخ داده و به 
موجب آراء هیأت نظارت یا دستور اداري مستند به اختیارات 
تفویضي هیأت نظارت یا دس��تور اداري مستند به اختیارات 
تفویضي هیئت نظ��ارت بندهاي 385 و 386 و 387 مجموعه 
بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهي 

شده اند:
دهستان گرمسیر شهر اردستان به شماره یک 

اصلي و فرعي زیر:
1111- آقاي مهدي فیروزي اردستاني فرزند عباسعلي ششدانگ 
یکباب خانه مع الواسطه از طرف مسیب ولد عبداله و نصرت 
خانم صبیه محمدعلي حاجي حسین که در آگهي هاي نوبتي 
قبلي نصرت خانم بدون قید س��ایر مش��خصات اظهار آگهي 

شده.
مزرعه بیشه به شماره 115 اصلي علیا

آق��اي رضا تقدیس��ي فرزند عل��ي یک ربع حب��ه از 72 حبه 
ششدانگ مزرعه مرقوم که در آگهي هاي قبلي علي بدون قید 

سایر مشخصات اظهار آگهي شده.
به موجب ماده قانون ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک 
مندرج در این آگهي واخواهي داشته باشد باید از تاریخ انتشار 
اولین نوبت نسبت به آنهایي که تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده 
اس��ت به ش��رح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به 
آنهایي که طبق آراي هیئت نظارت ثبت تجدید آگهي ش��ده 
است به شرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهي 
خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 
اداره تسلیم نماید و در صورتي که قبل از انتشار آگهي دعوایي 
اقامه شده باش��د طرف دعوي باید گواهي دادگاه را مشعر بر 
جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا 
گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر اس��ت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ح��دود و حقوق ارتفاقي موقع تعیین حدود در صورتمجلس 
قید واخواهي صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به حدود و 
حق��وق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت پذیرفته 
خواهد شد. این آگهي نسبت به ردیف الف و ب در 2 نوبت 
به فاصله 30 از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود 

اصفهان درج و منتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
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نوبتي سه ماهه
1/430 آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال1389- اداره ثبت 
اسناد و امالک ش��هرضا. بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد 
وماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه 
چهارم س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده وهمچنین 
ش��ماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طب��ق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
ردیف الف(

- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
1506باقیمانده- پیمان گالبگیر فرزند محمدعلی: شش��دانگ 
یکبابخانه که پالک6093ازآن مجزی ش��ده به مس��احت 134 

مترمربع.

2756- فضل اله آقائی شه رضا فرزندعلی وعلی اصغربراهیمی 
فرزند عباسعلی ومحمدرضاشیرانی زاده فرزندمحمد به ترتیب 
نسبت به 16حبه مشاع و22حبه مشاع و22حبه مشاع از:پنجدانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه.
7615- محمدعلی ش��اه چراغی فرزندعابد:ششدانگ قسمتی 
از یکقطعه زمین محل راه متروکه به مس��احت10مترمربع که 
به انضمام پالکهای6532و3455جمعاتش��کیل یکقطعه زمین 

محصور را داده است.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

912باقیمانده- ابراهیم همت فرزندفضل اله:تمامت250سهم 
مش��اع از1250س��هم شش��دانگ یکقطعه زمین باس��اختمان 

موجوددرآن به مساحت ششدانگ1138/25مترمربع.
9161- عبدالرضاقرقانی فرزنداحمد:شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت226/95مترمربع.
9169- مصطفی فرهمندیان فرزندهدایت وکفایت فرهمنددندلو 
فرزندغالمحسن به ترتیب نسبت به 4و2دانگ مشاع از:ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت120مترمربع.
10874- حبیب اله ترابی فرزندنوراله:ششدانگ یکقطعه زمین 

نیمه محصوربه مساحت394مترمربع.
11083- علی اکبرمحمدی جانبازلو فرزندشهباز:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت149/10مترمربع.
11202- خیبرقرخلونره فرزنداله قلی:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت219/90مترمربع.
12760- راه علی عرب نره فرزند هرمز و رخسارظفری فرد فرزند 

محمد باالسویه: ششدانگ یکبابخانه به مساحت200مترمربع.
12863- خسرومحمدیان فرزندشمسعلی:ششدانگ یکقطعه 

زمین مزروعی به مساحت3042/15مترمربع.
12918- حسن قرقانی فرزنداحمدورضوان قرقانی فرزندحسین 
به ترتیب نس��بت به4و2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت231/60مترمربع.
12963- حمیدرضاقرمزی فرزندامراله:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 201/30مترمربع.
12991- فریباطحانیان فرزندعزیزاله:شش��دانگ قس��متی از 
یکبابخانه محل راه متروکه به مساحت68مترمربع که به انضمام 

قسمتی ازپالک957جمعاتشکیل یکبابخانه راداده است.
13035- اردالن رضائی فرزندناصر:ششدانگ یکبابخانه نیمه 
تمام محل ج��وی متروکه وراه متروکه واراضی فاقدش��ماره 
به مس��احت218/90مترمربع که بموجب سندشماره 26581-
89/12/23دفتر303ش��هرضارهن بانک مسکن شعبه صاحب 

الزمان شهرضامی باشد.
13051- زهراآقائی فرزندعبدالنبی:شش��دانگ یکبابخانه نیمه 

تمام به مساحت150/15مترمربع.
13052- صنوبرعاشوری فرزندسیدعلی:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از10091به مساحت165مترمربع.
13056- تم��راس قرقانی فرزندکاوس:شش��دانگ یکبابخانه 

مجزی شده از9257به مساحت223/10مترمربع
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

4584- یداله اسکندزاد فرزندعباس:ششدانگ یکبابخانه مجزی 
شده از1266به مساحت106/5مترمربع.

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1400- غالمرضاصیادی هونجانی فرزنداحمد:ششدانگ قطعه 

زمین محصوربه مساحت162/40مترمربع.
1547باقیمانده- قبادایرجی فرزندمستعلی:ششدانگ یکقطعه زمین 

که پالک2423ازآن مجزی شده به مساحت251/70مترمربع.
2274- موس��ی عاشورلوفرزندقباد:ششدانگ قطعه زمین پی 

کنی شده به مساحت161/65مترمربع.
2393- رامین نره منفرد فرزندحسین وشهرام نره ئی فرزندحسین 
به ترتیب نس��به به4و2دانگ مشاع از:شش��داگ یکبابخانه به 

مساحت148/93مترمربع.
2463- ولی اله س��اجدی خ��واه فرزندحمداله :شش��دانگ 

یکبابخانه مجزی شده از2145به مساحت147/10مترمربع.
2470- مهدی امیرزاده هونجانی فرزندمحمدومژگان امیرزاده 
هونجانی فرزندحسین باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده 

از1637به مساحت125مترمربع.
2471- علی امیرزاده هونجانی حسین: ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 150مترمربع.
2472- لیل��ی کاویان��ی فرزندبهمن:شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت151/40مترمربع.
2473- ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرضا)پایگاه مقاومت بسیج 
شهید دستغیب(: ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 229/08 

مترمربع.
2479- فریبرزقرخلوی نره فرزندعلی برز:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از1059به مساحت142مترمربع.
 2480- ایران شفی فرزندحسین:ششدانگ یکباب مغازه مجزی 

شده از1023به مساحت68/82مترمربع.
2481- پرویزحاج��ی پورحاجی دولوفرزندجواد:شش��دانگ 
یکبابخان��ه چندطبقه مجزی ش��ده از1994به مس��احت 280 

مترمربع.
2482- محمدابراهیم ش��بانی فرزندمصطفی:ششدانگ قطعه 

زمین مجزی شده از1753به مساحت338/45مترمربع.
- شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2292- آرش صدری فرزندمحمدجواد:شش��دانگ یکبابخانه 
نیمه تمام مجزی شده از188به مساحت107/35مترمربع.

2293- قدرت اله پوینده فرزندحس��ین ومریم میرشکارمقدم 
فرزند سهراب باالسویه: ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی 

شده از172به مساحت192مترمربع.

2294- مرتضی عش��قی فرزندیداله:شش��دانگ یکباب مغازه 
تحتانی وفوقانی به مساحت192مترمربع.

- شماره فرعی از37- اصلی ابنیه عمروآباد
73- مجیدرضائی عمروآبادی فرزندمرتضی:ششدانگ یکباب 

ساختمان دوطبقه به مساحت232/30مترمربع.
- شماره فرعی از49/1- اصلی لورک منوچهرآباد

33- مصطفی انصاری فرزندعباس��قلی: شش��دانگ یکواحد 
مرغداری به مساحت10429/50مترمربع.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
206- س��یف اله وفاطمه صغری یونس��ی ش��هرضا فرزندان 
عوضعلی به ترتیب نس��بت به4 و2دانگ مش��اع از:ششدانگ 

یکقطعه زمین مزروعی به مساحت1047/55مترمربع.
2224- محسن آقاخانی فرزندعلی وفاطمه بیدقی فرزندغلیرضا 
باالسویه:شش��دانگ یکقطع��ه زمی��ن مج��زی ش��ده از81به 

مساحت254/40مترمربع.
2235- آی��ت ال��ه قبادپورق��ورد فرزندموس��ی ومعصوم��ه 
قرقان��ی فرزندحس��ین باالسویه:شش��دانگ یکبابخان��ه ب��ه 

مساحت109/75مترمربع.
2242- محمدرضاپورغالم فرزندعبدالحس��ین وسارابراهیمی 
فرزندنبی اله باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از558به 

مساحت 196/50مترمربع.
- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

435- مریم جرن��گ فرزندجهانگیر:شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت178/20مترمربع.

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک 
اسالم آباد

34باقیمانده- ساس��ان کریمی قش��قائی فرزندقدیر:ششدانگ 
یکقطع��ه زمین که پالکه��ای 915و918ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت235/60مترمربع.
85- عل��ی ظهرابی فرزندنوروز ومنیژه اکبری فرزندابراهیم به 
ترتیب نس��بت به 4و2دانگ مش��اع از:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت133/85مترمربع.  
915- رعنابهزادی کریمی فرزندخلیل:ششدانگ یکقطعه زمین 

محصورمجزی شده از34به مساحت122/30مترمربع.
917- مصطفی آقائی فرزندموسی:ششدانگ یکقطعه زمین به 

مساحت266مترمربع.
918- سیروس کریمی قشقائی فرزندقدیر:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از34 به مساحت138مترمربع.
ردیف ج( امالکی که آگهی نوبتی آنهادرموعدمقررمنتشرلیکن 
بواس��طه اش��تباه موثری که درانتش��ارآنهارخ داده وبموجب 
آراءهیئت محترم نظارت یادس��توراداری مس��تندبه اختیارات 
تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385و386و387مجموعه 
بخشنامه های تااول مهرماه 1365منجربه تجدیدآگهی شده اند:

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
1967- فضل اله شبانپورفرزنداسکندر:شش��دانگ یکبابخانه 
مجزی ش��ده از128به مساحت 159مترمربع که بموجب رای 
شماره7951-89/11/24هیئت محترم نظارت ثبت کل استان 
اصفهان ش��ماره پالک فرعی ومجزی شده دراظهارنامه ثبتی 

اصالح گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعي از 33- اصلي مزرعه مهرقویه

278- محمدصادق و علیرضا و محمدرضا و زهرا و عزت و 
دل آرام همگي جبارپور شاهرضائي فرزندان مرحوم محمدعلي 
به قانون ارث: شش��دانگ قطعه مل��ک مزروعي که در آگهي 
نوبتي اولیه نام پدر متقاضي ثبت اولیه قید نگردیده و نوع ملک 

اشتباها زمین قید گردیده اینک تجدید آگهي مي گردد.
- شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

61- علی جهانمردی ش��هرضافرزندفرج اله:ششدانگ قطعه 
ملک که درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباها زمین آگهی 

گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و 
رقبات مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده 
به شرح ردیف های الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به 
آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده به 
شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود 
را به ای��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این 
اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی 
اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح 
دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است ومطابق 
قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع 
تعیین حدود درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک 
ومجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قان��ون ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی نسبت به 
ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونسبت به 
ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روز نامه 

زاینده رودچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:90/2/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:90/2/31                       
م الف/ 26  میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

اطالع رساني
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احضار
11/122 چون خانم پروانه خرس��ندي فرزند تقي شکایتي علیه آقاي حسین زینعلي 
مبني بر ایجاد مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 891346 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 1390/3/9 ساعت 11/30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
واز متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و 
 در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. 
م الف/ 14869                   دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/207 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به آقاي علي اکبر نعمتي زاده فرزند اسماعیل 
موضوع دادخواست تعاوني اعتبار ثامن االئمه مبني بر مطالبه مبلغ صد و ده میلیون 
ریال بابت قس��متي از وجه چک که تحت کالس��ه 89-935 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت که به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواس��ت ابالغ به وسیله نش��ر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 73 
براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي درج و منتشر مي گردد 
بدینوس��یله به نامبرده ابالغ مي شود که در تاریخ 1390/3/10  ساعت 11/30 صبح 
جهت رس��یدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر ش��وید در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه 

غیابًا رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 15508            مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
12/254 چون آقاي علي مراد ش��عاعي جونقاني فرزند میرزاآقا شکایتي علیه خانم 
ش��هناز رس��ول زاده مبني بر مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
891478 ک 117 این دادگاه ثبت،  وقت رس��یدگي براي روز س��ه شنبه 90/3/10 
س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوب��ت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعم��ل مي آید جهت 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16991                  دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
12/298 چون خانم افس��انه شنبه دس��تجردي فرزند یداله شکایتي علیه آقاي جواد 
جمهوري مبني بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 891512 ک 121 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 1390/3/10 ساعت 10 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و 
 در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 17106  توکلي- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
1/133 چون آقاي محمدرضا ایزدنگهدار فرزند محمد ش��کایتي علیه آقایان بهرام 
پارسا و جهانگیر چراغي مبني بر مشارکت در کالهبرداري مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 891542 ک 109 این دادگاه ثبت،  وقت رسیدگي براي روز یکشنبه 
1390/3/9 ساعت 8/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد،  
ل��ذا حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب ی��ک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مي آی��د جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 68                 مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
1/160 شماره: 113 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور شماره پالک 
1576 فرعي از 141 اصلي واقع در باغس��تان پایی��ن طرق جزء بخش یازده حوزه 
ثبتي شهرس��تان نطنز بنام آقاي داود ابوفاضلي طرقي فرزند حسین در جریان ثبت 
مي باش��د و به علت عدم رعایت حد فاصل در آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد 
اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/3/8 در محل ش��روع و به عمل خواهد 
آم��د،  لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار 
مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا 
اعترض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 90/2/1
م الف/ 10                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
1/163 شماره: 238 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ معروف پریار شماره 
پالک 281 فرعي از 37 اصلي واقع در کشه جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان 
نطنز بنام آقاي امیر حس��ین رحیم طرقي و غیره در جریان ثبت مي باشد و به علت 
عدم حضور مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر 
از م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضاي نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 
10 صبح روز 90/2/29 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب این 
آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت 
و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعترضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 90/2/1
م الف/21                                شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگي
1/391 در خصوص پرونده کالس��ه 1979/89 ش/ 8 خواهان محمدعلي نخودیان 
دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال س��ند رسمي اتومبیل به طرفیت مجتبي رضایي 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي مورخ 90/3/9 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 

شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 863                   شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

1/431 آقاي سید محسن غرضي داراي شناسنامه شماره 9-052456-127 به شرح 
دادخواست به کالسه 359/90 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان سید ابوالفضل غرضي بشناسنامه 184 در 
تاری��خ 1389/12/12 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه پسر و همس��ر به شرح ذیل: 1- سیدرضا غرضي 
ب��ه ش ش 539 فرزن��د متوفي، 2- س��ید محم��د غرضي ب��ه ش ش 2951 فرزند 
متوفي،  3- سید محسن غرضي به ش ش 9-052456-127 فرزند متوفي، 4- ناهید 
فتاحیان هامي به ش ش 2 همس��ر متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 1070                  شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
1/432 ش��ماره: 122 پرون��ده کالس��ه: 1433/89 ش ح/ 2 خواه��ان: خان��م زهرا 
فروغ��ي فرزند پرویز، خوانده: آقاي آرش احم��دي فرزند فتح اله، موضوع: تعیین 
نفق��ه خواهان )زوج��ه( از 89/3/1 و فرزن��د مش��ترک از 89/9/16 )تاریخ تقدیم 
دادخواست(. گردش��کار: اینجانب احمد نباتي یزدي کارشناس رسمي دادگستري 
در وقت مقرر به آن ش��عبه مراجعه و ضمن مطالعه پرونده و مالحظه دادخواس��ت 
تقدیمي خواهان و صورتجلس��ه قرار کارشناس��ي مورخ 90/1/21 و س��ایر اوراق 
پرونده و استماع اظهارات خواهان که بنا به اظهار وي داراي تحصیالت فوق دیپلم 
و خان��ه دار مي باش��د و زوج مهندس عمران که بنا به اظهار خواهان مدتي اس��ت 
که محل س��کونت و یا اش��تغال وي اطالعي ندارد و بدینوسیله نامبرده را مجهول 
المکان اعالم نموده اس��ت و خود در منزل ملک��ي پدرش واقع در اصفهان خیابان 
باغ دریاچه زندگي مي نماید علیهذا نفقه معوقه خواهان و فرزند مش��ترک با عنایت 
به بررس��ي هاي انجام ش��ده و ش��ئونات خواهان و با توجه به شرح مراتب فوق و 
در نظ��ر گرفتن جمیع جهات و عوامل مؤثر در قضیه و دخیل در تعیین نفقه آنها به 
ش��رح ذیل تعیین و برآورد مي گردد. الف: نفقه خواهان بابت مس��کن و خوراک و 
پوشاک و لوازم موردنیاز: 1- از تاریخ 89/3/1-89/12/29 روزانه: 55000، ماهانه: 
1650000، جم��ع کل نفق��ه به ری��ال: 16500000، 2- 90/1/1-90/1/31 روزانه: 
57000، ماهانه: 1710000، جمع کل نفقه به ریال: 1710000، جمع کل نفقه معوقه 
خواهان از تاریخ 89/3/1 الي 90/1/31 بمبلغ هجده میلیون و دویس��ت و ده هزار 
ریال )18/210/000 ریال(، ب: نفقه فرزند مشترک دختر بنام بارمیدا متولد 85/7/2 
از تاریخ 89/9/16 )تقدیم دادخواست( 1- از تاریخ 89/9/16-89/12/29 روزانه: 
25000، ماهانه: 750000، جمع کل نفقه به ریال: 2625000، 2- از تاریخ 90/1/1-
90/1/31، روزانه: 28000، ماهانه: 840000 جمع کل نفقه به ریال: 840000، جمع 
کل نفقه معوقه خواهان از 89/9/16 الي 90/1/31 بمبلغ س��ه میلیون و چهارصد و 
شصت و پنج هزار ریال، جمع کل نفقه به ریال: 3/465/000 ریال. جمع کل نفقات 
خواهان و فرزند مش��ترک: 21675000=3465000+18210000. بدیهي است نفقه 
آتیه خواهان و فرزند مشترک از 90/2/1 به بعد به ترتیب به مأخذ ماهانه 1710000 

ریال و 840000 ریال تعیین مي گردد. 
م الف/ 1103                                            شعبه دوم حقوقي اصفهان

مزایده مال غیر منقول
1/433 بر اس��اس پرون��ده  اجرائی کالس��ه  15/2297/ی/88 تمامت شش��دانگ 
یکبابخانه ش��ماره 23/1649 واقع درس��ود آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 
101/25 متر مربع مورد ثبت صفحه 316 دفتر352 با حدود اربعه ذیل:شمااًل به طول 
9/60 متردیواربه دیوارخانه شماره 23/1370 شرقًا به طول 11/20 متربه دیوارخانه 
ش��ماره23/890 جنوبًا به طول 9/60 متردرودیواریس��ت به کوچه بن بست غربًا به 
طول 9/95 متردیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی نداردبه نام امراله یونسی وفاطمه 
باقی )بالسویه( ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره115915 
�85/8/1 دفتر4ش��هرضا از طرف نامبردگان در رهن بانک مس��کن ش��عبه مرکزی 
شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه 
علیه وراث مدیونین را نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک بستانکار 
باس��تناد قانون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثبت وحذف م��اده 34 مکررآن و 
آئین نامه اصالحی مربوطه پ��الک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگستری 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید به صورت یکبابخانه به مساحت 
101/25مترمربع عرصه و95 مترمربع اعیانی ش��امل زیرزمین انباری وطبقه همکف 
مسکونی با سقف های آهن ودیوارهای آجری وسطوح داخلی رنگ آمیزی قدیمی 
ونمای خارجی س��نگ کاری ودربه��ای داخلی چوبی ودربه��ای خارجی پروفیل 
آهنی ودارای آشپزخانه وسرویس بهداشتی بوده. دارای اشتراکات آب وبرق وگاز 
که قطع می باش��د است. به مبلغ دویس��ت ونودمیلیون ریال )290,000,000( ریال 
ارزیابی گردیده است .در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز  سه شنبه  
مورخ 90/2/20 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناس��ی دویست 
ونود میلیون ریال )290,000,000( ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی وبه 
هر کس که خریدار باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده به آدرس:ش��هرضا خیابان ش��هید یزدانی فرعی 35 کوچه سوم سمت 
راس��ت � کوچه ش��هید عبدالعلی اس��ماعیلی پالک 97بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر 
اس��ناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق 
انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
 میباش��د این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ 90/2/1 چاپ ومنتشر

میشود. 
میر محمدی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا  

ابالغ ماده 89 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي
1/438 بدینوس��یله به آقای علمدارکریمی فرزند ش��کراله به ش��ماره شناسنامه 61 
صادره ازقش��قائی که طبق آدرس متن قراردادس��اکن:دهاقان روستای دزج � منزل 
ش��خصی وطبق اعالم بستانکارساکن:بروجن فاطمیه � فاز2� بلوک 12 کوچه دوم 
مقابل هواشناس��ی که برابرگ��زارش مامورابالغ نامبرده درآدرس��های مذکورمورد 
شناس��ائی واقع نگردیده ابالغ میگردد درموضوع پرونده اجرائی کالسه 14/2228/

ک/87 له مدیریت ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان وعلیه ش��ما تمامت شش حبه 
مش��اع از72 حبه شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره238 اصلی واق��ع درمزرعه گردنه 
اژدهائی درقبال طلب بستانکارونیم عشرمتعلقه بازداشت گردید لذا ازهرگونه انتقال 
اعم ازرس��می وعادی خودداری نمائید که ازدرجه اعتبارس��اقط میباشد.این آگهی 

درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج میگردد.
میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
1/439 بدینوس��یله به آقای حسین بنائیان فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 6659 
صادره ازاصفهان که طبق آدرس متن قرارداد ساکن:ش��هرضا مهیارمنزل ش��خصی 
که برابرگزارش پاسگاه انتظامی مهیاردرآدرس مذکورمورد شناسائی واقع نگردیده 
اید ابالغ میگردد طبق مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظربه 
اینکه به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 112/2275/ش/88 آقای احمد ش��یریان به 
تعهد ش��ما مبلغ نود ودو میلیون وهشتصدوشصت ویک هزاروهفتصدوبیست ریال 
92,861,720 ریال بابت اصل بدهی وخس��ارت تاخیرتا تاریخ 88/4/20 که روزانه 
مبلغ 31/031 ریال بابت تاخیرروزانه به آن اضافه میگردد به مدیریت ش��عب بانک 
س��په منطقه اصفهان ومبلغ چهارمیلیون وشش��صدوچهل وس��ه هزاروهشتادوشش 
ریال 4,643,086 ریال بانضمام 5% جریمه تاخیربه صندوق دولت بدهکارمیباشید 
وامتناع ازتادیه دین نموده اس��ت که بنا به درخواس��ت بستانکارموجودی حساب 
ش��ما010088743003  نزد بانک صادرات شعبه دستگرد برخواربازداشت گردیده 
اس��ت.که مراتب جهت اطالع ش��ما وعدم برداشت ازحس��اب جهت ابالغ به شما 

درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج میگردد.
میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ بازداشتنامه  اموال منقول نزد شخص ثالث
1/440 بدینوسیله به آقایان رحمت اله شکیبا فرزند محمود به شماره شناسنامه 5002 
صادره ازش��اهین شهراصفهان ومرتضی زارع فرزند علی به شماره شناسنامه 6236 
صادره ازدستگرد برخوار ومجید علیمیرزائی فرزند رجب به شماره شناسنامه 5792 
صادره ازدستگرد برخوارساکنین شهرضا مهیارمنزل شخصی که برابرگزارش پاسگاه 
انتظامی مهیاردرآدرس مذکورمورد شناس��ائی واقع نگردیده اند ابالغ میگردد طبق 
مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی نظربه اینکه به موجب پرونده 
اجرائی کالس��ه 36/2280/م/88 آقای عباس مالیی به تعهد ش��ما مبلغ نود وهشت 
میلیون وس��یصدوپنجاه وچهارهزارویکصدوهفتاد وش��ش ریال 98,354,176 ریال 
بابت اصل بدهی وخس��ارت تاخیرتا تاریخ 88/4/20 که روزانه مبلغ 31/031 ریال 
بابت تاخیرروزانه به آن اضافه میگردد به مدیریت ش��عب بانک سپه منطقه اصفهان 
ومبلغ چهارمیلیون ونهصدوهفده هزاروهفتصد ونه ریال  4,917,709ریال بانضمام 
5% جریمه تاخیربه صندوق دولت بدهکارمیباشید وامتناع ازتادیه دین نموده است 

که بنا به درخواست بستانکارموجودی  شماره حساب  0100560626007  متعلق 
به رحمت اله شکیبا و شماره حساب 0100419092001 متعلق به مرتضی زارع و 
شماره حس��اب های0306207328001 و0101220518002 و 0101249046005  
متعلق به مجید علیمیرزائی نزد بانک صادرات ش��عبه دس��تگرد برخواربازداش��ت 
گردیده اس��ت.که مراتب جهت اطالع شما وعدم برداشت ازحساب جهت ابالغ به 

شما درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج میگردد./.
میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/441 نظر به اینکه خانم پروین انوري فرزند خسرو باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
3851 / 3 واق��ع در بخش یک ش��هرضا گردیده که س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 
62832 صفحه 325 دفتر384 بنام نامبرده  ثبت وسندصادرش��ده اس��ت و بموجب 
نامه 89 / 632 – 1 / 6 / 89 ک 101 ش��عبه 101 دادگاه جزایي ش��هرضا بازداشت 
مي باش��د اینک نامبرده درخواست صدورس��ندمالکیت المثني نموده لذادراجراي 
م��اده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثن��ي را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواه��د کرد .در صورت ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود.
  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/442 نظ��ر به اینکه ورثه س��یف ال��ه زارعي فرزن��د ابوالقاس��م باارائه دو برگ 
استش��هادیه محل��ي که هویت ش��هود رس��مًاگواهي ش��ده وباارائ��ه حصروراثت 
مربوط��ه مدع��ي مفقود ش��دن س��ند مالکیت نیم س��هم مش��اع ازبیس��ت س��هم 
شش��دانگ پ��الک 967 / 3 واقع درموغان س��ه اصلي بخش یک ش��هرضا ش��ده 
ان��د که تمامت س��ه س��هم مش��اع ازپالک ف��وق درصفح��ه 3 دفت��ر 7 ذیل ثبت 
 ش��ماره 787 بنام حس��ین مهتري سندصادرش��ده که نامبرده بموجب س��ند شماره

22037 – 21 / 5 / 37 دفترس��ه ش��هرضا تمام��ت نی��م س��هم مش��اع ازمالکی��ت 
ش��ماره س��ند  وبموج��ب  داده  انتق��ال  عاب��دي  عل��ي  عبدالعل��ي   خودراب��ه 

23747 – 12 / 8 / 38 دفترس��ه ش��هرضا نیزتمامت دودانگ ونیم مشاع ازمالکیت 
خودرابه سیف اله زارعي نسبت به نیم سهم مشاع وابوالقاسم زارعي وشوکت اسدي 
هرکدام یک س��هم مشاع انتقال داده که س��نداولیه به میزان نیم سهم درسهم سیف 
اله زارعي قرارگرفته اس��ت اینک ورثه سیف اله زارعي  تقاضاي صدورسندالمثني 
نس��بت به نیم س��هم مش��اع ازپالک فوق را نموده اند لذا در اجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره نش��ده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض  خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثن��ي 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 نس��خه تنظیم ویک نسخه آن 

به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/443 نظ��ر به اینکه آقاي علیرضا جابرش��هرضا فرزند محمداس��ماعیل باارائه دو 
برگ استش��هادمحلي که هویت ش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت یکصدس��هم مش��اع ازدوهزارسهم سه دانگ ازشش��دانگ یک قطعه ملک 
ش��ماره چهارده واق��ع درمزرعه ال��ه آبادپنجاه اصلي بخش یک شهرضاش��ده که 
تمامت س��یصدوپنجاه سهم مش��اع ازپالک فوق درصفحه 187 دفتر 318 ذیل ثبت 
شماره 50115 بنام زهراشبیب ثبت وسندصادرشده که نامبرده بموجب سندشماره 
78877 – 28 / 12 / 78 دفتر چهارش��هرضا تمام��ت مالکیت خودرابه محمدرضا 
زماني نس��بت به یکصدوپنجاه سهم مش��اع وپروانه مطهري نسبت به دویست سهم 
مش��اع انتقال داده اس��ت پروانه مطه��ري نیزبه موجب س��ند 86917- 6 / 2 / 80 
دفترچهارش��هرضا تمامت مالکی��ت خودرابه علیرضا جابرش��هرضا انتقال داده که 
س��نداولیه زهراش��بیب به میزان دویست سهم مشاع درس��هم علیرضا جابرشهرضا 
قرارگرفته نامبرده نیزبموجب سند 100664 – 19 / 4 / 82 دفترچهارشهرضا تمامت 
یکصد س��هم مشاع ازمالکیت خودرابه زینب خس��رواني انتقال داده اینک علیرضا 
جابرشهرضا تقاضاي  صدورسندمالکیت المثني نسبت به یکصدسهم مشاع مالکیت 
خودازپالک فوق رانموده است لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که درفوق به آن اش��اره 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 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند 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 شود.
 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/434 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��اي محمد علي یونس��ي فرزن��د رضا باارائ��ه دو برگ 

استش��هادمحلي که هویت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
چهارحبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ یک باب مغازه ش��ماره 6326 فرعي ازیک 
اصلي شده که س��ندمذکوردرصفحه 359 دفتر377 بنام وي ثبت وصادرشده است 
سپس بموجب اسنادرهني شماره 24861 – 17 / 9 / 86  و 34119 – 5 / 5 / 88 
دفتر145 ش��هرضا تمامت اصل و مازادپالک مذکوردررهن بانک کشاورزي شعبه 
ش��هرضا قرارگرفته است اینک نامبرده تقاضاي  صدورس��ندمالکیت المثني نموده 
اس��ت لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار ای��ن آگهي به ثبت محل مراجع��ه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/435 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��اي محمد علي یونس��ي فرزن��د رضا باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
68حبه مش��اع از72 حبه ششدانگ یک باب مغازه شماره 6326 / 1  شده است که 
س��ندمذکوردرصفحه 349 دفتر70 بنام وي ثبت وصادرش��ده است سپس بموجب 
اسنادرهني شماره 24861 – 17 / 9 / 86  و 34119 – 5 / 5 / 88 دفتر145 شهرضا 
تمامت اصل و مازادپالک مذکوردررهن بانک کش��اورزي شعبه شهرضا قرارگرفته 
اس��ت اینک نامبرده تقاضاي  صدورس��ندمالکیت المثني نموده است لذادراجراي 
م��اده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثن��ي را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواه��د کرد .در صورت ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/436 نظر به اینکه خانم ماه منیرناظم فرزند منوچهر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو ویک چهارم 
حبه مش��اع از72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین ش��ماره 641 فرعي واقع درفضل 
آباد 2 اصلي ش��ده که سندمذکوردرصفحه 438 دفتر269 بنام سیدمحمدرضامدینه 
ثبت وصادرش��ده است سپس بموجب سندرسمي شماره 117422 – 21 / 1 / 74  
دفترسه شهرضا آقاي مدینه تمامت دو ویک چهارم حبه مالکیت خودرابه خانم ماه 
منیرناظم انتقال داده اس��ت اینک نامبرده تقاضاي  صدورسندمالکیت المثني نموده 
اس��ت لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار ای��ن آگهي به ثبت محل مراجع��ه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالکیت
1/437 نظر به اینکه آقاي محمدحسن ناظم  مالک پنجاه سهم مشاع ازپالک 1141 
فرعي واقع درفضل آباد 2 اصلي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت ش��هود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پنجاه سهم پالک مذکورشده که 
س��ندمذکوربه میزان 150 س��هم درصفحه 583 دفتر200 بنام وي ثبت وصادرشده  
س��پس بموجب سندرسمي شماره 89217 – 16 / 2 / 65  دفترسه شهرضا تمامت 
100 س��هم مش��اع ازمالکیت خودرابه خان��م ماه منیرناظم انتقال داده اس��ت اینک 
نامبرده تقاضاي  صدورس��ندمالکیت المثني نس��بت به پنجاه سهم باقیمانده خودرا 
نموده اس��ت لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق 
به آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

اعالم مفقودي )نوبت دوم(
12/316 کارت پایان خدمت ابوالفضل فروغي ابري فرزند رضا متولد 53 اصفهان 

به شماره کارت 3444792 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شماره تلفن : 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مناقصه لوله گذاري فاضالب

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

اجراي شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب 90-1-56
11.000.0001.355.291.714عمرانیشهر نطنز

توسعه شبكه فاضالب طرح مسكن مهر 90-1-57
13.500.0002.319.737.748عمرانیقهدریجان

12.500.0001.941.502.238عمرانیشبكه جمع آوري فاضالب فریدونشهر90-1-58

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1390/2/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یكشنبه 1390/2/18

 www.abfa-esfahan.com    دریافت اسناد:  سایت اینترنتی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومي با 
فهرست بهاي سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پیمانكار داراي رتبه بندي و واجد 

صالحیت واگذار نماید.
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
پنج شنبه 1 اردیبهشت 1390/ 17 جمادی االولی1432/ شماره Thursday 21  APRIL 2011  501  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت فاطمه )س(:
خداوند ایمان را برای پاکی از 
شرك، و عدل و داد را برای 
آرامش دل ها واجب نمود.

نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي 
اس��امي از نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران به 
عن��وان يك اجتماع بزرگ فرهنگي و مكاني براي 
تبادل فكر و انديشه نام برد و گفت: اين نمايشگاه 
ويترين��ي براي نمايش نقاط قوت و ضعف حوزه 
نش��ر اس��ت. جواد آرين منش در گفتگ��و با ايرنا 
با بي��ان اين كه برگ��زاري نمايش��گاه كتاب تأثير 
چشمگيري در توس��عه فرهنگي كشور و ارتقاي 
جاي��گاه كتاب و نش��ر دارد، گفت : اي��ن رويداد 
مي توان��د رونق اقتصاد نش��ر را به همراه داش��ته 
باش��د. وي با بيان اين كه اين ويترين كارنامه نشر 
كش��ور را در معرض ديد مس��ئوالن و مردم قرار 
مي دهد، اظهار داش��ت: چگونگي رش��د، ركود يا 
ثبات حوزه نشر در اين رويداد فرهنگي مشخص 
مي شود. عضو كميس��يون فرهنگي مجلس اظهار 
داش��ت: نمايش��گاه كتاب گامي اس��ت در جهت 
پركردن بهينه اوقات فراغت جوانان و آش��نايي با 

تازه هاي نشر كشور. 
دغدغه کمیس��یون فرهنگ��ي، افزایش اعتبارات 

حوزه فرهنگ است 
وي تصري��ح ك��رد: معاون��ت فرهنگ��ي وزارت 
ارش��اد موظف اس��ت تحوالت حوزه نشر اعم از 
توليد، توزي��ع و تأمين نيازهاي ناش��ران را مورد 
توجه قرار داده و به زيرس��اخت هاي توسعه اين 
صنعت اهميت دهد. آرين منش در پاس��خ به اين 
س��ئوال كه مجلس ت��ا چه ميزان پيگي��ر اقدامات 
فرهنگي بوده اس��ت، گفت: مجلس و كميس��يون 
فرهنگ��ي هم��واره در جهت توس��عه فرهنگ و 
رفع چالش ه��اي موجود تاش ه��اي مجدانه اي 
داش��ته كه مهم ترين آن، دغدغه افزايش اعتبارات 
اس��ت. خوش��بختانه اين اعتبارات در س��ال هاي 
اخي��ر افزايش قابل ماحظه اي پيدا كرده اس��ت. 
وي گفت: عاوه بر تاش ب��راي افزايش بودجه 
وزارت ارش��اد و س��ازمان هاي فرهنگي، افزايش 
بودجه هاي اس��تاني، برپايي نمايش��گاه هاي كتاب 
اس��تاني و گزارش گيري از اقدامات مس��ئوالن در 
اي��ن حوزه را پيگيري كرده اس��ت. آرين منش به 
ديدار هفته گذشته معاونت فرهنگي وزارت ارشاد 
با اعضاي كميس��يون فرهنگي مجلس اشاره كرد 
و گف��ت: در اين ديدار بهمن دري، گزارش��ي از 
اقدامات انجام ش��ده در برپايي نمايش��گاه كتاب 
ارائه و چالش هاي پيش روي حوزه نشر را مطرح 
كرد. با دريافت اين گزارشات سعي داريم در اين 
فصل كه بودجه كش��ور بسته خواهد شد، تاشي 
ب��راي افزايش اعتبارات و رفع كاس��تي ها و موانع 

حوزه فرهنگ داشته باشيم. 
گام هاي مهمي در جهت هدفمند کردن اعتبارات 

برداشته شده است 
آري��ن منش با ي��ادآوري اين ك��ه گام هاي مهمي 

در جهت هدفمند كردن بودجه ها برداش��ته شده، 
گفت: بودجه كش��ور در حال بررس��ي اس��ت و 
هفته آينده در صحن مجلس مطرح خواهد ش��د. 
خوشبختانه اعتبارات بخش فرهنگ از رشد خوبي 

برخوردار است. 
فض��اي حاکم بر نمایش��گاه دغدغه مس��ئوالن 

فرهنگي است 
وي در پاس��خ به سئوال ديگری در خصوص اين 
كه هر سال نمايش��گاه برگزار مي شود تا چه حد 
پي گي��ر برطرف كردن كاس��تي هاي آن بوده ايد، 
گفت : هر س��اله ي��ك كار علمي و پژوهش��ي در 
مورد نمايش��گاه انجام و ضعف ها و قوت هاي آن 
بررسي مي ش��ود و مجموعه اين بررسي ها مبناي 
كار نمايش��گاه بعدي قرار مي گيرد. آرين منش با 
تأكي��د بر اين كه بخش قاب��ل ماحظه اي از اين 
نقاط ضعف نس��بت به گذش��ته برطرف مي شود، 
گفت: يك��ي از دغدغه هاي موجود، فضاي حاكم 
بر نمايشگاه اس��ت. انتظار كميسيون فرهنگي در 
ديدار با مس��ئول برگزاري اين نمايش��گاه، ايجاد 
فضاي س��الم اس��امي در اين مكان اس��ت. وي 
افزود: از آنجا كه نمايش��گاه كتاب مكان مقدسي 
اس��ت، ض��رورت رعايت ش��ئونات اس��امي و 
اخاقي از طرف برگ��زار كنندگان و غرفه داران، 
جزء مطالبات كميس��يون فرهنگي بوده و هست. 
به گفت��ه آرين منش ارتقاي كمي و كيفي س��طح 
نمايش��گاه ، خارج ش��دن از حالت تمركزگرايي 
و برگزاري نمايش��گاه در هر س��ال در يك استان 
بزرگ، از ديگر مطالبات اين كميس��يون است. با 
برگزاري نمايش��گاه در استان هاي داراي ظرفيت، 

ت��وازن در توزيع اعتبارات بي��ن پايتخت و ديگر 
استان ها برقرار مي شود. 

 م��کان برگ��زاري نمایش��گاه بای��د در ش��أن
این رویداد فرهنگي باشد 

عض��و كميس��يون فرهنگ��ي مجل��س، برگزاري 
نمايش��گاه را در يك زمان خيلي مناسب ندانست 
و اف��زود: به اعتقاد من عرض��ه تمامي آثار داخلي 
و خارج��ي در يك مكان و زم��ان محدود، امكان 
اس��تفاده كام��ل از هم��ه فضاه��ا و داش��ته ها را 
ب��ه مخاطبان نم��ي دهد. وي با تأكي��د بر اين كه 
نمايش��گاه با انب��وه بازديد كننده روبه رو اس��ت، 
گف��ت: در اي��ن فضا نمي ت��وان همه محصوالت 
را رص��د كرد. اگردر طول س��ال نمايش��گاه هايي 
ب��ا موضوع��ات مختلف در قالب نمايش��گاه هاي 
تخصصي مثل دين، كودك و نوجوان، آموزش��ي 
و پزش��كي برگزار شود، مي توان كمك بزرگي به 

مخاطبان در پيدا كردن آنچه مي خواهند كرد. 
 اراض��ي عب��اس آب��اد بهتری��ن گزین��ه ب��راي

نمایشگاه کتاب 
وي در پاسخ به اين كه آيا اراضي عباس آباد براي 
برگزاري نمايش��گاه مناسب اس��ت، گفت: از اين 
مكان بازديدي شده است و اگر يك شهر فرهنگي 
با طراحي مناس��ب در آن ايجاد شود، مي تواند به 
عنوان فضاي ثابت نمايشگاهي مورد استفاده قرار 
گيرد. به نظر مي رسد اين فضا بهترين گزينه براي 

كنارهم قرار گرفتن مراكز فرهنگي باشد.
 بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه بين المللي كتاب 
 تهران از 14 لغايت 24 ارديبهشت در مصلي برگزار

 مي شود. 

نمايش��گاهی از هنر نقاش��ی با موض��وع بازی 
ب��ا خ��ط در خان��ه نقش برپا ش��ده اس��ت. به 
 گ��زارش ايمنا، اي��ن نمايش��گاه از دوم تا هفتم
ارديبهش��ت ماه در خانه نق��ش داير خواهد بود 
و صبح روز جمعه دوم ارديبهش��ت ماه مراسم 
افتتاحيه آن برگزار می ش��ود. اكبر ميخك، يكي 
از هنرمندان خالق آثار نمايش��گاه، تصريح كرد: 
موض��وع بازی با حرف در نقاش��ی و به وجود 
آم��دن يك فضای ت��ازه با حروف اس��ت. اين 
هنرمن��د پيشكس��وت اصفهان��ی در ادامه بيان 
داش��ت: به نظر م��ن زيبايی س��هم عمده ای در 
تغيير نگرش ما دارد و من شخصًا انحناها را كه 
ويژگی ذاتی جهان طبيعی اند دوس��ت دارم. به 
سادگی نمی توان آنها را كشيد و همزمانی مورد 
نياز را به آنها بخش��يد و آنگاه آنها را طوری در 

فضا سازمان دهی كرد كه بتوان بر نمود معماری 
بصری مورد نظر دست يافت. خط زيبای فارسی 
از فراز و فرودها و انحناها تش��كيل شده است 

كه خود نحوه كار را نشان می دهد.
ش��ايان ذكر است، اكبر ميخك در اين نمايشگاه 
20 اثر عرضه كرده اس��ت و در پايان نمايشگاه 
نيز جلسه پرسش و پاسخ با حضور اين هنرمند 

برگزار می گردد.
عاقه من��دان می توانن��د برای بازدي��د از اين 
 آثار همه روزه از س��اعت 16 ت��ا 20 به گالری
خانه نقش اصفهان واقع در خيابان مطهری )پل 
شيری(، كوی بيشه حبيب، چهار راه اول سمت 
راس��ت، پاك 83 مراجعه كرده و جهت كسب 
اطاعات بيشتر با شماره تلفن 2368273 تماس 

حاصل نمايند.

امرال��ه فره��ادي از برپايي نمايش��گاهي از آثار 
طراح��ان گرافي��ك معاص��ر و جوان اي��ران در 
لهس��تان خبر داد ك��ه به احتمال بس��يار در ماه 
س��پتامبر 2011 برگ��زار خواه��د ش��د. امراله 
فرهادي، هنرمند طراح گرافيك و مدير مدرس��ه 
تخصص��ي ويژه در گفتگو با فارس با اعام اين 
خبر گفت: اين نمايش��گاه در پاسخ به برگزاري 
نمايش��گاهي اس��ت كه از آث��ار طراحان بزرگ 
لهس��تاني آبان ماه سال گذش��ته در ايران برگزار 
شد. وي افزود: اين نمايش��گاه، امسال در شهر 
كراكوف لهستان برگزار خواهد شد كه در حال 

تدارك و برنامه ريزي هاي آن هس��تيم، اما تاريخ 
دقيق برگزاري آن هنوز مش��خص نيست، ولي 
به احتمال بس��يار س��پتامبر 2011، شهريورماه، 
خواهد بود. آبان ماه س��ال گذشته،  نمايشگاهي 
از آثار طراحان معاصر لهستان در نگارخانه ويژه 
برپا شد كه اين آثار از مجموعه كشيشتف ديدو، 
كلكسيونر مطرح گرافيك دنيا انتخاب شده بود. 
آثار اين نمايش��گاه كه با عنوان »باغ همسفران« 
به نمايش درآمد، ش��امل آثاري از شاخص ترين 
طراحان گرافيك لهس��تان در دوران كمونيسم و 

سال هاي بعد از آن بود.

مش��اوره رسانه ای اس��تاندار با اش��اره به آخرين 
وضعيت هديه ويژه استانداری به خبرنگاران گفت: 
در مرحله اول اداره ارشاد 100 خبرنگار را كه موفق 
به دريافت كارت خبرنگاری شده اند، به ما معرفی 
كرده كه در نشست فصلی بهارانه با اصحاب رسانه 
استان نامشان اعام می ش��ود و می توانند جهت 
ثبت نام برای دريافت هديه اس��تانداری و سفر به 
كربا مراجعه كنند. به گزارش ايمنا، احمد مقيمی 
در ادامه با اش��اره به وضعيت هديه ويژه رياست 
جمهوری به خبرنگاران اس��تان نيز تصريح كرد: 
آنچه من از آن اطاع دارم اين است كه وزارتخانه، 
ليس��ت خبرنگاران را طلب كرده و اداره ارش��اد 
استان هم ليست را مرتبط را ارسال كرده، اما از اين 
كه آيا هديه واريز شده يا نه اطاعی ندارم. وی در 
رابطه با علل تأخير در وام وعده داده شده از طرف 
استانداری به عكاسان خبری استان، بيان داشت: در 

خصوص علل تأخير وام به عكاسان بايد بگويم كه 
تعلل و كوتاهی از طرف خود عكاسان بوده، چرا 
كه ما در اسفند ماه تمام مراحل تدوينی و تحقيقی 
را انجام داديم و نام 22 نفر به عنوان عكاس خبری 
آناليز ش��د،منتهی نكته اين است كه خود عكاسان 
بايد پيگي��ری می كردند كه تا چن��د روز پيش از 

نماينده اين دوستان خبری نشده بود. 
وی ادام��ه داد: نكته اين اس��ت كه در حال حاضر 
بانك ه��ا در فروردي��ن ماه اقدام ب��ه پرداخت وام 
نمی كنند و به محض حل اين مش��كل، ما 22 نفر 
عكاس را به صندوق مهر امام رضا )ع( يا يكی از 
بانك ها معرفی می كنيم تا نسبت به پرداخت وام به 
آنها اقدام شود؛ ضمن اين كه تسهياتی را نيز برای 
حل مش��كل ضامن اين عزيزان در نظر گرفته ايم. 
 ولی بازه��م می گويم ك��ه خودش��ان بايد پيگير

باشند.

به مدت یک هفته برپا می شود؛

بازی با خط در خانه نقش اصفهان 

نمايشگاه آثار طراحان معاصر و جوان ايران
در لهستان برپا مي شود

100 نفر از خبرنگاران کرباليی می شوند 

نمایشگاه کتاب؛

ويتريني براي نمايش نقاط قوت و ضعف حوزه نشر 
ادعاي کشف اثري 
ناشناخته از سعدي

به نام خارستان
ي��ك مجموعه دار مدعي اس��ت ك��ه در موزه 
ش��خصي اش كتابي ناش��ناخته از س��عدي با 
عنوان خارس��تان دارد، هرچند داخل كش��ور 
اجماعي براي انتس��اب اين كتاب به نويسنده 

كتاب گلستان وجود ندارد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��عدي را ب��ا ديوان 
غزلياتش، بوس��تان و گلس��تانش مي شناسند،  
هرچن��د هجويات و مكاتباتي هم از س��عدي 
ب��ا هم دوره هاي��ش ب��ه ج��ا مانده، ام��ا زبان 
 ش��يرين و شيواي سعدي، حكايت هاي نغز و
اندرزه��اي او، اين ش��اعر را چن��ان پرآوازه 
و محب��وب كرده اس��ت كه آوازه ش��هرت و 
محبوبيت��ش از مرزهاي اي��ران هم فراتر رفته 

است.
 حاال اگر در اين ميان كسي پيدا شود و بگويد 
سعدي عاوه بر اينها كتاب ديگري در همان 
سبك و سياق گلس��تان با نام خارستان دارد، 
دوس��تان ادب فارس��ي چه واكنشي خواهند 

داشت؟
علي اصغر جهانگيري، اس��تاد دانش��گاه، ادعا 
مي كن��د ك��ه در م��وزه ش��خصي اش كتابي 
ناش��ناخته از س��عدي با عنوان خارستان دارد 
و هرچند داخل كش��ور بح��ث و نظر درباره 
 تأيي��د يا رد انتس��اب اين كتاب به نويس��نده
گلس��تان وج��ود دارد، كس��اني از آن طرف 
 آب ها و از دانش��گاه هاي غربي پيدا شده اند و
تأيي��د كرده ان��د ك��ه اي��ن كتاب را س��عدي 
 نوش��ته اس��ت. جهانگي��ری در اي��ن ب��اره

می گويد:
در م��وزه كندل��وس روس��تاي كندلوس در 
منطق��ه كج��ور، م��وزه اي ش��خصي وج��ود 
دارد ك��ه يك��ي از غني ترين موزه هاس��ت و 
من از كودكي اش��ياي قديم��ي را كه مربوط 
مي ش��ود ب��ه س��ال هاي 1880 مي��ادي ت��ا 
 اواخ��ر دوره قاجاري، در اي��ن موزه گرد هم

آورده ام.
در اي��ن موزه اش��ياي مختلفي پيدا مي ش��ود 
كه يكي از اين ها كتاب »خارس��تان« اس��ت. 
م��ن »خارس��تان« را در كودك��ي در بس��اط 
 ي��ك لبوفروش دي��دم و با اص��رار كتاب را

گرفتم.
اي��ن كت��اب تذهيبي به س��بك ه��رات دارد 
 و هم��راه ب��ا مينياتوره��اي زيب��ا و زي��ادي

است.
اين كتاب خوش نويس��ي ش��ده اس��ت و در 
 س��امت كام��ل اي��ن كت��اب به دس��ت من

رسيد. 
 وی ادام��ه داد: م��ن ب��ا چند سعدي ش��ناس
ك��ه مي ش��ناختم تم��اس گرفت��م و ماجرا را 

گفتم.
 آنه��ا گفتند چنين چيزي س��ابقه ن��دارد و در
 هي��چ جاي��ي ب��ه اي��ن كتاب اش��اره نش��ده
 و ب��ه آن ارج��اع داده نش��ده و اي��ن قضي��ه

برايشان باوركردني نبود.
تا اي��ن كه آنجل��و پير منتذه، سعدي ش��ناس 
و اس��تاد دانش��گاه آلمان اين كت��اب را ديد 
و تأيي��د كرد كه اين كتاب نوش��ته س��عدي 
اس��ت و تأيي��د او باعث ش��د كه مس��ئوالن 
 نظ��ام و ش��خصيت ها ب��ه ديدن اي��ن كتاب

بيايند. 
جهانگيري اف��زود: تا آنجايي كه پيگيري هاي 
ما نش��ان مي ده��د، اي��ن كت��اب از كتابخانه 
 س��لطنتي فتحعلي ش��اه قاجار سرقت شده و
 از آنج��ا به دس��ت خان��واده اي رس��يده كه 
 مدت ها آنجا بوده و س��رانجام بعد از سال ها
آنه��ا كت��اب را هم��راه ب��ا كاغذه��اي باطله 
به ي��ك كاغذخ��ر مي فروش��ند و اي��ن تنها 
 ردپايي اس��ت كه از اين كتاب در تاريخ پيدا

كرده ايم. 

خبر

مديرگروه فيلم و نمايش ش��بكه چهار س��يما از پخش يك مجله تخصصي تئاتر كه به صورت هفتگي به 
مسائل مختلف تئاتر مي پردازد، خبر داد.

 به گزارش فارس، رحمان سيفي آزاد در گفتگو با روابط عمومي شبكه چهار سيما گفت: مهم ترين اتفاق 
امسال در حوزه فيلم و نمايش، ايجاد مجله تخصصي تئاتر است كه به مسائل صنفي، حرفه اي و تخصصي 

اين هنر و نقد و بررسي آثار روي صحنه تئاتر مي پردازد.
 وي اف��زود: در برنامه ه��اي »دو قدم مانده به صبح« و »دور ميز ش��ب« هفته اي يك ش��ب به مقوله تئاتر 
پرداخته مي شد، اما در اين برنامه به صورت هفتگي و ويژه با فرمت مجله تصويري، به هنر تئاتر پرداخته 

خواهد شد.
 ب��ا توج��ه به اهميت تئاتر و با توجه به اين كه فارغ التحصيان رش��ته تئاتر افزاي��ش يافته، اين برنامه با 
اس��تقبال خوبي مواجه خواهد ش��د. مديرگروه فيلم و نمايش ش��بكه چهار س��يما درباره توليد و پخش 
برنامه هاي جديد نمايش��ي اين ش��بكه گفت: برنامه هاي توليدي س��ال گذشته آماده پخش است و مرحله 
به مرحله آنها را پخش خواهيم كرد. مجموعه 13 قس��متي »از داستان كوتاه تا نمايش« منتخبي از داستان  
نويس��ندگان مشهور است و بر پايه اخاق اجتماعي و فردي از كارگردانان مختلف براي تصويري كردن 

آن استفاده شده كه از اوسط ارديبهشت ماه به روي آنتن مي رود.
س��يفي آزاد درباه تله  فيلم هاي جديدي كه آماده پخش از ش��بكه چهار س��يما هستند گفت: 9 تله فيلم به 
نام هاي اشك انار، انتهاي بزرگراه، از آغاز تا آغاز، همه افتادگان، مرخصي كوتاه، جاده دو طرفه، زندگي، 
به رنگ ساك سربازي و داشتن و نداشتن آماده پخش هستند، ضمن اين كه تله فيلم هاي »پيدا و پنهان« و 

»اشيا از آنچه كه فكر مي كنيد به شما نزديك ترند« در مرحله پيش توليد قرار دارند.
س��يفي آزاد از آماده ش��دن يك تله تئاتر مذهبي و دو تله تئاتر جديد ايراني و چند تله تئاتر خارجي خبر 
داد و گفت: تله تئاتر »نرجس خاتون« به كارگرداني رضا گوران و نويس��ندگي حس��ين مهكام كار جذابي 
است كه با ساير مجموعه هاي مذهبي متفاوت است و با فرم اجرايي جديد و مدرن، ولي با تم مذهبي و 
كاسيك ارائه مي شود. دو تله تئاتر ايراني با عنوان هاي »ميخ آباد« و »ترشي خانه« در مرحله نگارش هستند 
و همچني��ن چند تله تئاتر جذاب خارجي به نام هاي »ريچارد س��وم«، »واگن زمان« و »بگذار خدا قاضي 

باش��د«، دوبله و براي پخش از ش��بكه آماده شده اس��ت كه عاوه بر جذابيت هاي موضوعي براي عموم 
مخاطبان، مي تواند براي اهالي تئاتر جنبه غير مستقيم آموزشي داشته باشد. مديرگروه فيلم و نمايش شبكه 
چهار س��يما به برنامه هاي اين گروه براي ايام تابس��تان و ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: مجموعه 
نمايش��ي »نامه ها«،30 داستان مستقل 50 دقيقه اي اس��ت و تصويربرداري آن به كارگرداني حميد لبخنده، 
تهيه كنندگي رضا حامدي خواه و نيز نويس��ندگي اصغرعبدالهي از ارديبهش��ت آغاز مي شود و سعي ما بر 

اين است تا اين تله تئاتر براي ماه مبارك رمضان آماده پخش شود. 
س��ينماي ديني يكي ديگر از برنامه هاي گروه براي ماه رمضان اس��ت كه در 30 قسمت هر شب پخش و 

بعد از ماه مبارك پخش آن به صورت هفتگي ادامه خواهد يافت. 
طنز »شاعران ديوانه« يكي ديگر از برنامه هايي است كه براي پخش در ايام تابستان در نظر گرفته شده كه 
اين نمايش تلويزيوني ماجراي پنج ش��اعري را روايت مي كند كه از ديوانه خانه فرار مي كنند و هر بار بر 
مبناي ش��عرهايي كه مي سرايند لحظات خوبي را براي مخاطب رقم مي زنند، اشعار آنها رويكرد انتقادي، 
اجتماعي و سياس��ي دارد و به رفتارهاي غلط سياس��ي و فرهنگي خرده مي گيرند و اين شاعران در اصل 

ديوانه نيستند. 
سيفي آزاد از پخش يك مسابقه سينمايي در ايام تابستان خبر داد و گفت: اين مسابقه در دو بخش نظري 
و عملي برگزار مي ش��ود و از شنبه تا چهارشنبه شركت كنندگان به صورت تلفني در اين مسابقه شركت 
كرده و برندگان مس��ابقات تلفني در روز پنج ش��نبه با يكديگر به صورت عملي و در اس��توديو به رقابت 

مي پردازند و اين مسابقه روز جمعه از شبكه پخش خواهد شد.
 س��يفي آزاد در آخر به تله تئاتر »ديوانگان متفكر« كه در ايام عيد از ش��بكه چهار سيما پخش شد، اشاره 
كرد و گفت: در ايام عيد هيچ گاه از ش��بكه كار نمايش��ي پخش نشده و به عنوان اولين حضور و متناسب 
با مخاطب ش��بكه چهار بازخورد خوبي داش��ت و با توجه به همزماني پخش اين تله تئاتر با سريال هاي 
س��اير ش��بكه ها خوب ديده شد و توانست با ساير س��ريال ها رقابت كند و اگر سازمان، تبليغات بيشتري 
 مي كرد و زمان مناسب تري را براي پخش آن در نظر مي گرفت، اين مجموعه ظرفيت بيشتر ديده شدن را

داشت.

افزایش خواهر خوانده های اصفهان به 18 شهر تا پایان سال 90
سيد مرتضی سقائيان نژاد در برنامه تلويزيونی سيمای نصف جهان در خصوص برگزاری اولين جشنواره 
فرهنگی خواهرخوانده های اصفهان گفت: اين كانشهر  با 13 شهر دنيا خواهر خوانده است اين در حالي 
اس��ت كه هركدام از اين شهرها از جمله سن پترزبورگ،فلورانس،بارسلون و فرايبورگ درحوزه  مديريت 
ش��هری بس��يار موفق  هس��تند، بنابراين می توان در اين ارتباط تبادل تجربيات الزم صورت گيرد. وی  با 
 تأكي��د بر تقويت ارتباطات ش��هرهاي خواهرخوانده با اصفهان تصريح كرد: با توج��ه به اين كه ارتباط با
خواهر خوانده ها در زمينه فرهنگی است نه سياسی،چهره ناجوانمردانه ای كه رسانه های صهيونسيتی در 
اذهان اين شهرها منقوش كرده اند با ديدن زيبايی ها و مهمان نوازی ، پيشرفت ، امنيت و صلح و صفا مردم 
اصفهان به عنوان نماينده جمهوری اسامی زدوده خواهد شد و ديگر اين تبليغات منفی تأثيرگذار نخواهد 
بود. وي با اشاره به اين كه عقد خواهر خواندگي در توسعه روابط اقتصادي، فني و علمي بسيار تأثير گذار 
است، افزود: الزم است با توجه به پتانسيل هاي موجود در شهرهاي خواهر خوانده، تجارب مباحث مديريت 
ش��هري به خصوص شهرداري الكترونيك، انرژي هاي نو، علمي، اقتصادي و فرهنگي مبادله شود. شهردار 
اصفهان با تأكيد بر تقويت ارتباطات شهرهاي خواهرخوانده با اصفهان تصريح كرد: شهرهای تاريخی جهان 
به واسطه زمينه های تاريخی فرهنگی مشتركی كه دارند، سعی در حفظ و حراست از آنها داشته و در اين 
راستا نسبت به ايجاد يك ارتباط غير متمركز از طريق انعقاد قراردادی موسوم به خواهرخواندگی اقدام نموده 
و س��عی می كنند با اعزام گروه های كارشناسی از تجربيات يكديگر استفاده نمايند. وی ادامه داد: نخستين 
دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلوالن شهرهای خواهرخوانده اصفهان ارديبهشت ماه سال 90 و همزمان 

با هفته فرهنگی اصفهان برگزار می شود.
س��قائيان نژاد با اش��اره به استفاده از تجارب فرايبورگ در خصوص آموزش آتش نشان و استفاده از انرژي 
خورشيدي، خاطر نشان كرد: با توجه به موفقيت فرايبورگ آلمان در به كارگيري از انرژي پاك خورشيدي 
كه رهگش��اي بس��ياري از مشكات است، استفاده خواهد ش��د و در اين خصوص نيز دانشگاه اصفهان و 

دانشگاه صنعتي همكاري مي نمايند.
وي با بيان اين كه در ابعاد مختلف مي توان از تجارب خواهرخوانده ها استفاده كرد، ادامه داد: در خصوص 

قطار شهري مي توان از تجارب شهر سن پترزبورگ روسيه استفاده كرد.

 زاون قوكاسيان، عضو هيأت سياستگذاري نخستين جشنواره جلوه هاي آب، 
با ابراز خرس��ندي از برگزاري اين جشنواره در شهر اصفهان گفت : اصفهان 
بدون زاينده رود مثل ديگر ش��هرهاي كويري است و برگزاري اين جشنواره 
توس��ط حوزه هنري استان اصفهان كه 90 درصد فعاليت هاي هنري اصفهان 
به وسيله اين ارگان انجام مي شود، مايه خوشبختي است و اگر اين جشنواره 
توس��ط حوزه هنري برپا نمي ش��د، به اين وسعت امكان برگزاري آن وجود 

نداشت. 
وي در ادامه افزود: س��ال ها قبل صدا و سيما برنامه هايي را در مورد ساخت 
فيلم با موضوع آب و مسائل بحراني آن در دست ساخت داشت كه متأسفانه 
اين برنامه ها به تعويق افتاد و عملي نشد. اميدوارم اين جشنواره تفكر و نگاه 

اساسي تري را در مديران ايجاد كند تا به مقوله آب بپردازند. 
تمام سياست هاي اصلي اين جشنواره براي جلوگيري از مصرف بي رويه آب 

است كه در تفهيم عمومي براي فيلمسازي با اين موضوع مؤثراست. 
جوانان فيلمس��از كه اكنون فيلمسازي ايران را بر دوش دارند، خوشبختانه به 
اي��ن موضوع توجه كرده اند. اميدوارم اصح��اب مطبوعات همكاري كنند تا 

مس��ائل فرهنگي كه در اين مورد مطرح مي ش��ود را انتقال دهند. تداوم اين 
جشنواره مي تواند تأثير زيادي در مصرف آب داشته باشد. 

زاون قوكاس��يان در مورد برنامه هاي اين جش��نواره گفت: در طول جشنواره 
م��ا كارگاه هايي را در مورد فيلمس��ازي و مس��ائل آب برگ��زار خواهيم كرد 
كه اميدواريم س��بب مطرح ش��دن موضوعاتي براي فيلمس��ازان جوان شود 
 تا اي��ن موضوعات را براي س��اخت فيلم در آينده مورد به��ره برداري قرار

 دهند. 
از برنامه ه��اي جنب��ي اين جش��نواره مي توان به برنامه اي اش��اره كرد كه در 

ارتباط با تاريخچه توجه به آب از نظر توليد فيلم است. 
اين برنامه با هدف ارج گذاري و تقويت و ترغيب مراكز فيلمسازي به مسأله 

آب انجام خواهد شد.
 س��ازمان هاي ديگر نيز مي توانند ما را در برگزاري اين جشنواره ياري دهند 
تا اطاع رس��اني بهتري در زمينه مصرف آب انجام ش��ود و س��ازمان صدا و 
س��يما نيز مي تواند فيلم هاي ساخته شده را خريداري و پخش نمايد تا سطح 

آگاهي مردم افزايش يابد.

زاون قوکاسیان : 

اصفهان بدون زاينده رود مانند ديگر شهرهاي کويري است

توليد مس��تند »خاطراتي ب��راي تمام فصول« به 
كارگرداني و تهي��ه كنندگي مصطفي و مرتضي 
رزاق كريمي، اواخر تابستان سال جاري بعد از 
پايان تصويربرداري در كش��ور اتريش به پايان 
مي رسد. به گزارش ايرنا، تصويربرداري مستند 
بلن��د »خاطراتي براي تمام فص��ول« با موضوع 
زندگي مجروحين شيميايي دوران دفاع مقدس 

در تهران آغاز شده است.
 بنابراي��ن گزارش، اين اثر بر گرفته از خاطرات 
و مش��اهدات حدود 27 س��ال قب��ل كارگردان 
همزم��ان با اقامت��ش در كش��ور اتريش روايت 
مي ش��ود. همچني��ن مرتض��ي رزاق كريمي به 

عنوان تهيه كننده، در حال انجام هماهنگي هاي 
الزم ب��راي ضبط تصاوي��ر مرتبط ب��ا موضوع 
مس��تند در كش��ور اتريش اس��ت. توليد اين اثر 
كه تصويربرداران متع��ددي چون رضا تيموري 
و س��ام كانتري دارد و تدوين آن را نيز س��عيد 
وحيدي به انجام مي رس��اند، تا اواخر تابس��تان 
سال جاري به پايان خواهد رسيد. بر اين اساس 
»خاطراتي براي تمام فصول« از شبكه اول سيما 
به نمايش گذاش��ته خواهد ش��د. مصطفي رزاق 
كريمي س��اخت آثاري چون »آرزوهاي بايگاني 
ش��ده«، »حس پنه��ان« و »ياد و ي��ادگار« را در 

كارنامه دارد. 

زندگي مجروحين دفاع مقدس
به تصوير کشيده مي شود 

شبکه 4 صاحب مجله تخصصي تئاتر مي شود
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