
استاندار چهارمحال و بختیاری:
هسته مشورتي تدوين 
 برنامه پنجم توسعه 

تشكيل مي شود 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري برش اس��تاني 
برنامه پنجم توس��عه را در حال تدوين دانس��ت 
و اف��زود: براي تدوين علمي اين برش، هس��ته 
مشورتي براي تنظيم برنامه پنجم توسعه تشكيل 
مي شود. علي اصغر عنابستاني در ديدار با استادان 
منتخب دانش��گاهي اين اس��تان اظهار داش��ت: 
برنامه ريزي براي تحقق الگوي ايراني اس��امي 
 پيشرفت از سوي اس��تادان و مسئوالن ضروري 

است. 
وي رسيدن به نظري مش��ترك در مورد الگوي 
ايراني اسامي پيشرفت را نيازمند انجام مطالعات 
علمي بيان و تأكيد كرد: در اين راس��تا همكاري 
و همراهي استادان دانشگاه ها از اهميت ويژه اي 

برخوردار است. 
عنابستاني برش استاني برنامه پنجم توسعه را در 
حال تدوين دانست و افزود: براي تدوين علمي 
اين برش، هسته مشورتي براي تنظيم برنامه پنجم 

توسعه تشكيل مي شود. 
استاندار چهارمحال و بختياري نگاه بومي، ايراني 
و اسامي بر مبناي پيش��رفت را مهم ارزيابي و 
تصري��ح كرد: اين نگاه در برنامه پنجم توس��عه 
نسبت به چهار برنامه گذش��ته بسيار پررنگ تر 

است. 
وي تعيين مس��ير پيش��رفت در حوزه انديش��ه 
براساس منطق علم براي حوزه اجرا را تأثيرگذار 

دانست. 
حجت االس��ام شيخ االس��امي رئيس دانشگاه 
پيام ن��ور چهارمح��ال و بختياري ني��ز در ادامه 
اين نشس��ت، گفت: برگزاري كرس��ي هاي آزاد 
انديشي در ارتباط با تحقق الگوي ايراني اسامي 
پيش��رفت ضرورت دارد. وي تأكيد كرد: تطبيق 
ام��ور با اه��داف حكومت امام زم��ان )عج( در 
 اين خص��وص از اهمي��ت وي��ژه اي برخوردار 

است. 

رئيس س��ازمان امداد و نجات 
جمعيت هال احمر از نجات 
جان 17 كوهن��ورد در جريان 
ي��ك عملي��ات پن��ج س��اعته 
جستجو و نجات در ارتفاعات 
استان  در  بروجن  كوهس��تاني 

چهارمحال و بختياري خبر داد.  محمود مظفر افزود: به دنبال كسب 
خبر تلفني از سرپرست ...

معاون پژوهشي دانشگاه علوم 
پزشكي ش��هركرد از برگزاري 
س��مينار بي��ن الملل��ي درد و 
مديريت درد در سوم خردادماه 
 س��الجاري در اين ش��هر خبر 
داد.  محمود مباشري افزود:اين 

 س��مينار بين المللي با هم��كاري، انجمن پزش��كي و روان درماني 
بين المللي رازي و چند دانشگاه آلمان ...

رئیس سازمان امداد و نجات: 
گروههاي جستجو و نجات هالل احمر 

17 كوهنورد گرفتار را نجات دادند 

 سمينار بين المللي درد و مديريت درد 
در شهركرد برگزار مي شود 
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دادستان كل كشور:
 وظيفه سنگيني در پيشگيري 
از تخلفات انتخاباتي داريم
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    صفحه2

مصطفی بهبهانی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری:

ساخت مرکز نمایشگاه های بین المللی بسیار کند است
صفحه 2

مدي��ركل آم��وزش و تروي��ج 
وزارت تعاون گف��ت: آموزش 
مقدمه و سرآغاز توسعه نيروي 
انساني در راستاي تحقق اهداف 
مطرح  ه��ر س��ازمان  توس��عه 
اس��ت.  ميرحسين سيد زاده در 

گردهمايي مديران مراكز آموزش علمي كاربردي تحت پوشش وزارت 
تعاون در شهركرد افزود: برنامه ريزي ...

مديرکل آموزش وزارت تعاون:
مهارت، ابزار توسعه نيروي انساني است 

   صفحه 2

بهره برداري ازسامانه الكترونیكي و الكترو اپتیكي 
دستيابي ايران به تكنولوژي سامانه برد بلند 
الكترواپتيكي رصد و ديده باني هوشمند 

    صفحه2 

1- مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و 
بختیاری

میلیمتر   350 سایز  آبرسانی  فوالدی  لوله  خرید  مناقصه:  موضوع   -2
شاخه 12 متری دو سر كونیک تولید داخل نو با ضخامت 6/4 میلیمتر 

st - 37به متراژ 2000 متر طول
بانكی  ضمانتنامه  مبلغ  عمرانی-  منابع  محل  از  اعتبار:  محل   -3

100/000/000 ریال می باشد.
4- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه و آخرین آگهی 
تغییرات شركت یا نامه نمایندگی از شركت های تولیدكننده فیش واریزی 

به مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا 0105547714007 
5- محل دریافت اسناد: شهركرد میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای 

شركت تلفن 03813342497 
تحویل  تاریخ  لغایت 90/3/2  اسناد 90/2/31  واگذاری  تاریخ   -6
بازگشایی  تاریخ   90/3/12 مورخ  صبح   13 ساعت  مناقصه  اسناد 
پیشنهادات  اعتبار  تاریخ  ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 90/3/16- 

شش ماه پس از پیشنهاد قیمت 
كلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

www.abfa-chm.com- http//:iets.mporg.ir :سایت منتشركننده

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

روابط عمومی آب و فاضالب استان چهار محال و بختياری

مشاور و مديرکل محترم حوزه شهردار اصفهان 
مصيبت وارده را به حضرتعالی تسليت عرض می نماييم و از خداوند متعال علو درجات برای آن 

مرحومه و صبر و شکيبايی برای شما و بازماندگان مسئلت می نماييم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقای علیرضا رنجبر 

دالور مردان تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان
مسابقات  دوره  دهمين  در  قهرمانی  عنوان  سومين  كسب 
 ليگ برتر فوتبال باشگاه های ايران را به شما و كليه مردم 
ورزش دوست اصفهان و تمامی دوستداران و هواداران اين تيم 

در اقصی نقاط ايران اسالمی تبريک و شادباش می گوييم.

روابط عمومی اداره كل تربيت 
بدنی استان اصفهان
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سراسری

مديرکل آموزش وزارت تعاون:
مهارت، ابزار توسعه نيروي انساني است

مجلس با بيمه 380 هزار شاغل صنايع  دستي 
كشور موافقت كرد 

ديدار صميمی اعضای شورای اسالمی شهر 
بلداجی با استاندار استان چهارمحال و بختياری

وزارت  تروي��ج  و  آم��وزش  مدي��ركل 
تعاون گفت: آموزش مقدمه و س��رآغاز 
توس��عه نيروي انساني در راستاي تحقق 
اهداف توس��عه هر سازمان مطرح است.  
ميرحس��ين س��يد زاده در گردهماي��ي 
مديران مراكز آم��وزش علمي كاربردي 
تحت پوشش وزارت تعاون در شهركرد 
اف��زود: برنامه ريزي در مراكز آموزش��ي 
بايد بگونه اي باش��د كه تعليم و تربيت 
در كن��ار مهارت آموزي آموخته ش��ود. 
س��يدزاده اف��زود: ب��ا اين ش��يوه ، فارغ 
التحصي��ان پس از ف��ارغ التحصيلي به 
عنوان س��رمايه انساني در توسعه ملي به 
كار گرفت��ه خواهند ش��د. وي گفت:در 
مراكز آموزشي كشور بايد عاوه بر توجه 
 ب��ه نيازه��اي روز ، براي رف��ع نياز هاي
آينده كش��ور نيز برنامه ريزي هاي بلند 
مدت تدوين ش��ود. س��يد زاده، آشنايي 
دانش��جويان با فرهنگ كار و كار آفريني 
و آموزش تعاوني هاي سراسر كشور در 
زمينه اشتغال را از وظايف نهاد آموزش و 
ترويج وزارت تعاون عنوان كرد. مديركل 
آموزش و تروي��ج وزارت تعاون گفت: 
امس��ال براي تأمين و آم��وزش اعضا و 
مديران تعاوني ه��اي فعال، مبلغ يكصد 

ميلي��ارد ريال اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. اين مقام مسئول گفت: اعتبارات 
بخش آموزش و ترويج تعاون چهارمحال 
و بختياري با توجه ب��ه حوزه فعاليت و 
تعداد تعاونيهاي موجود در اين استان دو 
برابر سال گذشته درنظر گرفته شده است. 
وي گف��ت: اين حوزه به عن��وان متولي 
فرهنگ س��ازي و تشكيل تعاوني كشور 
 ب��ا برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي
بين المللي و ملي،  منطقه اي و تش��كيل 
جش��نواره ها و سمينار هاي مختلف، در 
 راس��تاي تحقق اين ه��دف برنامه ريزي
م��ي كند. مدي��ركل تع��اون چهارمحال 
وبختياري دراين همايش گفت: در زمان 
حاضر در اين اس��تان بيش از سه هزار و 
300 ش��ركت تعاوني فعال است. داوود 
شيوندي استفاده از نيروهاي متخصص و 
 بهبود تخصص و مهارت اعضاي تعاوني ها
 را از برنامه هاي س��الجاري اين اداره كل

عنوان كرد.
وي افزود:با فعال شدن تعاوني هاي دانش 
بنيان ، بيش از 15 ش��ركت نرم افزاري با 
عضوي��ت فارغ التحصيان دانش��گاهي 
در چهارمحال و بختياري تش��كيل شده 

است. 

مع��اون صنايع دس��تي س��ازمان ميراث 
فرهنگي صنايع دس��تي و گردشگري از 
موافقت مجلس شوراي اسامي با اجراي 
بيم��ه تأمي��ن اجتماعي ب��راي 380 هزار 
شاغان شناسه دار صنايع دستي در سال 90 
خبر داد.  تهمينه دانيالي خاطرنش��ان كرد: 
اين معاونت پيگي��ري اجراي بيمه تأمين 
اجتماعي براي صنعتگران صنايع  دس��تي 
در س��ال 90 را از س��وي مجلس شوراي 
اس��امي انجام داده اس��ت. وي با اشاره 
به اين كه اجراي بيمه هنرمندان در س��ال 
جاري با طرح در كميسيون هاي تخصصي 
مجلس پيگيري ش��د، اظهار داش��ت: در 
گام اول نظر مس��اعد كميسيون فرهنگي 
مجل��س در اين زمينه جلب ش��د و پس 
از آن اعتبار اج��راي بيمه براي 380 هزار 

ش��اغل صنايع دس��تي با موافقت مجلس 
شورا تعيين شد. دانيالي افزود: اين اعتبار 
پس از موافقت مجلس در اختيار وزارت 
رفاه و تأمين اجتماع��ي قرار گرفت ولي 
هنوز به معاونت صنايع  دستي اباغ نشده 
 اس��ت. اين مقام مس��ئول با بي��ان اين كه
سال گذش��ته 200 هزار شاغل شناسه  دار 
صنايع  دستي و قاليباف كشور در اولويت 
بيم��ه تأمين اجتماعي قرار گرفتند،  گفت: 
اجراي بيمه براي بخش مهمي از آنها محقق 
شده اس��ت. معاون صنايع  دستي سازمان 
ميراث  فرهنگي كش��ور اظهار داشت: در 
 سال 89 براي بهره مندي شاغان شناسه  دار
صنايع  دس��تي، طراحي نرم افزار بيمه در 
دستور كار قرار گرفت كه اجراي اين قانون 

را به اواخر سالجاري موكول كرد. 

نشس��ت صميمی اس��تاندار چهارمحال 
و بختياری با اعضای ش��ورای اس��امی 
ش��هر بلداج��ی در روز 25 ارديبهش��ت 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت با پيگيری 
ش��ورای اسامی ش��هر بلداجی، مسائل 
و مش��كات اين ش��هر در دفتر استاندار 
بررس��ی شد و اعضای ش��ورای اسامی 
ش��هر بلداجی با بيان ديدگاه ها به مسائل 
 و مش��كات مختل��ف ش��هر بلداج��ی 
پرداختند. در اين جلسه چند مصوبه انجام 
شد و مقرر ش��د كه با اعتباری از تملك 
دارايی های سرمايه ای استان، غسالخانه 
گورستان جديد كه در شمال شهر بلداجی 
در حال احداث می باشد، ساخته شود تا 
مشكات عديده شهروندان برطرف گردد. 
همچنين مقرر ش��د از ابتدای ميدان گز تا 
ميدان نماز و بلوارهای اصلی شهر بلداجی 
با هماهنگی اس��تانداری و اداره كل راه و 

ترابری، آسفالت روكش بلوارها صورت 
گيرد كه يك سوم هزينه آن را شهرداری 
بلداجی و ي��ك س��وم را اداره كل راه و 
ترابری و باقيمانده آن را استانداری استان 
پرداخت كنند و اين عمليات در سال 90 
انجام خواهد ش��د تا مش��كل شهروندان 
 و مس��افران و گردش��گران و زائران حل 

شود. 
طرح فاضاب شهر بلداجی با هماهنگی 
مديرعامل شركت آب و فاضاب شهری 
استان مهندس هاشمی و استاندار استان نيز 
مطرح شد تا اين پروژه با همكاری مسئوالن 
حل شود و روند اجرايی پيدا كند. در اين 
نشست آقايان نظری و محمدی، مديران 
كل دفتر فنی و دفتر ش��هری و روستايی 
اس��تانداری و معاون��ت ام��ور عمران��ی 
 استانداری چهارمحال و بختياری حضور 

داشتند.

رئي��س جمهور در مراس��م افتتاح س��د كمال صالح در اس��تان مركزي از 
طراحي و برنامه ريزي كش��ورهاي غربي براي ايجاد خشكسالي در برخي 

مناطق جهان از جمله ايران خبر داد.
محمود احمدي نژاد كه براي افتتاح س��د و سامانه انتقال آب كمال صالح 
به اراك س��فر كرده اس��ت، با اشاره به مقاله يك سياس��تمدار غربي كه از 
بحران آب در 30 س��ال آينده خبر داده و در آن از خشك شدن مناطقي از 
كره زمين از س��مت تركيه و ايران تا ش��رق آسيا سخن گفته است، افزود: 
محدوده ترس��يم شده در مقاله اين سياستمدار غربي بخش هايي را شامل 
مي شود كه آن ها از تمدن سازي و فرهنگ آفريني كشورهاي اين محدوده 

درهراسند. 
احمدي نژاد با بررس��ي وضعيت بارش و تغيي��رات آب و هوايي در يك 
سال اخير در منطقه آسيا و اروپا تصريح كرد: بر اساس اخباري كه صحت 
آن در مورد وضعيت آب و هوا مورد تاييد قرار گرفته اس��ت، كش��ورهاي 
اروپاي��ي با اس��تفاده از تجهيزات��ي خاص، به گونه اي عم��ل كرده اند كه 
ابرها تخليه ش��ده و ابرهاي بارش زا به كشوري هاي منطقه از جمله ايران 

نرسد. 
رئيس جمهوري با بيان اين كه اين يك حادثه طراحي ش��ده است، گفت: 
اين موضوع از طريق مراجع حقوقي كش��ورمان پيگيري خواهد شد و اين 

كار زشت نبايد ادامه پيدا كند. 
وي ه��دف كش��ورهاي اروپاي��ي را از انجام اين اقدام��ات، ايجاد تنش و 

تخاصم در آب هاي مرزي كشورها عنوان كرد و افزود: اعتقاد دارم همان 
طور كه پيش از اين نيز اعام شده بود، جنگ آينده جنگ آب است.

رئیس جمهور فاش کرد:

 طراحي غرب براي ایجاد خشكسالي
در برخي از مناطق جهان از جمله ایران

خبرجهان نماجهان نماجهان نما خبرنصف النهارنصف النهارنصف النهار
بهره برداري ازسامانه الكترونیكي و الكترو اپتیكي 

دستيابي ايران به تکنولوژي سامانه برد 
بلند الکترواپتيکي رصد و ديده باني 

هوشمند 
12 س��امانه الكترونيكي و الكترو اپتيك��ي از جمله تجهيزات تركيبي موتور 
هواپيماهاي جنگنده،  نمايش��گر چند منظوره هواپيماي جنگنده و بالگرد با 
قابليت هاي جديد، سامانه برد بلند الكترواپتيكي رصد و ديده باني هوشمند 

سكوي هوايي مراقبت با حضور وزير دفاع به بهره برداري رسيد.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع، در آس��تانه س��وم خرداد 
سالروز حماسه جاويد آزادسازي خرمشهر، 12 سامانه الكترونيكي و الكترو 
اپتيكي با حضور س��ردار احم��د وحيدي وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
 مسلح در شركت صنايع الكترواپتيك »صاايران« وزارت دفاع به بهره برداري

رسيد. 
سردار وحيدي وزير دفاع در مراسم افتتاح اين سامانه هاي جديد، طي سخناني 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادي به همت جهادگران 
اقتدار آفرين صنايع الكترونيك وزارت دفاع، شاهد بهره برداري از تجهيزات 
تركيبي موتور هواپيماهاي جنگنده،  نمايشگر چند منظوره هواپيماي جنگنده 
و بالگرد با قابليت هاي جديد، س��امانه نقش��ه متح��رك هواپيماي جنگنده، 
نشانگر دماي بيروني توربين موتور بالگرد، نمايشگر ويژه هوايي، نمايشگر 
ديجيتال و س��امانه كم��ك ناوبر دريايي، مادربورد نظامي، س��امانه برد بلند 
الكترواپتيكي رصد و ديده باني هوشمند سكوي هوايي مراقبت و شناسايي 
 و سامانه هاي جديد شبيه ساز تيراندازي و ساح پدافند هوايي دوش پرتاب 

هستيم. 
وي با اشاره به اهميت حوزه الكترونيك و اپتيك به عنوان يكي از بخش هاي 
اثرگذار در افزايش توان دفاعي، خودكفايي توسعه درون زاي علوم و فناوري 

را از اولويت هاي وزارت دفاع عنوان كرد. 
وزير دفاع افزود: سيس��تم هاي الكترواپتيكي به لحاظ توسعه فناوري در اين 
حوزه و حجم و رشد آن در ايران و جهان، جايگزين بسياري از سيستم هاي 
موجود در پدافند هوايي شده است؛ اين فناوري پدافند هوايي كشور را قادر 
مي سازد كه تا به طور نامحسوس عمليات نظارت، كشف و رديابي اهداف 
هوايي را انجام و س��بب غافلگيري دش��من و افزايش توان دفاعي كش��ور 
شود. سردار وحيدي ايجاد و توسعه هسته هاي دانش بنيان، نخبه گرا، رقابتي، 
انعطاف و انطباق پذير با قدرت خلق محصول در درون سازمان و بهره برداري 
از ظرفيت شبكه همكاران صنعتي و تحقيقاتي را از ديگر راهبردهاي كليدي 
وزارت دف��اع ذكر كرد و گفت: اين مهم در صاايران وزارت دفاع به خوبي 
مشهود است. وي در ادامه تصريح كرد: سامانه هايي كه امروز به بهره برداري 
رسيد، در همين راس��تا و گام مهمي در تأمين نيازمندي هاي كشور به ويژه 

بخش دفاع به شمار مي رود.  
وزي��ر دف��اع همچنين اظهار داش��ت: اين دس��تاوردهاي ارزش��مند، تداوم 
دس��تاوردهاي خيره كننده رزمندگان اس��ام در حماس��ه هشت سال دفاع 
مقدس اس��ت كه روحيه خودباوري و شعار »ما مي توانيم« را با مجاهدت و 

ايثار خود در اين مرز و بوم نهادينه كردند. 
س��ردار وحي��دي در پايان ب��ا قدردان��ي از جهاد، همت و ت��اش بي وقفه 
دانش��مندان و متخصصان شركت صنايع الكترواپتيك صاايران وزارت دفاع 
تأكيد كرد: اين پويايي و تحرك، رمز پيشرفت وماندگاري و زمينه ساز فتح 

قله هاي جديد علم و فناوري است. 

رئیس سازمان امداد و نجات: 
 گروه هاي جستجو و نجات هالل احمر 

17 كوهنورد گرفتار را نجات دادند 
رئيس س��ازمان امداد و نج��ات جمعيت هال احم��ر از نجات جان 17 
كوهنورد در جريان يك عمليات پنج ساعته جستجو و نجات در ارتفاعات 
كوهستاني بروجن در استان چهارمحال و بختياري خبر داد. محمود مظفر 
افزود: به دنبال كس��ب خبر تلفني از سرپرس��ت كوهن��وردان اعزامي از 
اس��تان اصفهان مبني بر مفقود شدن يك تيم 17 نفره از كوهنوردان جوان 
بافاصله ستاد بحران در اتاق بحران سازمان امداد و نجات جمعيت هال 

احمر تشكيل شد. 
اين مقام مسئول در سازمان امداد و نجات هال احمر ادامه داد: با برقراري 
ارتباط فوري با جمعيت هال احمر استان چهارمحال و بختياري و ارسال 
دس��تورات الزم س��تادي از اتاق بحران، هماهنگي هاي الزم براي اعزام 
چهار گروه اعزام سريع امدادي با تجهيزات عمليات جستجو و نجات در 

كوهستان صورت پذيرفت. 
وي ب��ا بي��ان اين ك��ه تعداد 15 نفر از اي��ن افراد را كوهن��وردان خانم و 
دو نف��ر را آقايان تش��كيل مي دادن��د، عمليات رديابي تلفني سرپرس��ت 
گروه توس��ط اتاق بحران جمعيت هال احمر ب��ا هماهنگي با مخابرات 
اس��تان انجام و مشخص شد اين كوهنوردان گرفتار در كوه هاي روستاي 
آبش��ار بروجن مس��ير خود را گم كرده و س��رگردانند. مظفر اضافه كرد: 
پس از مش��خص ش��دن محل تقريبي اين كوهنوردان، تيم هاي عمليات 
بهداش��ت و درمان اضطراري و يك تيم عملياتي امداد و نجات خواهران 
جمعيت هال احمر اس��تان چهارمحال و بختياري به منظور امداد رساني 
ب��ه مصدوم��ان و مجروحان احتمالي در منطقه جس��تجو حضور دارند و 
مش��غول اراي��ه خدمات درماني و هماهنگي بازگش��ت اي��ن كوهنوردان 
به مركز اس��تان هستند. رئيس س��ازمان امداد و نجات گفت: در ارزيابي 
اوليه پس از نجات، حال عمومي ش��ماري از اين افراد مس��اعد نيست و 
 تع��دادي از آنان دچار ضعف عمومي، بيحالي، س��رگيجه و كوه گرفتگي
 هس��تند ك��ه توس��ط امداگ��ران و نجاتگ��ران در ح��ال م��داواي آنه��ا 

هستيم. 

سمينار بين المللي درد و مديريت درد 
در شهركرد برگزار مي شود 

 معاون پژوهش��ي دانش��گاه علوم پزش��كي ش��هركرد از برگزاري سمينار
 بين المللي درد و مديريت درد در سوم خردادماه سال جاري در اين شهر خبر 
داد. محمود مباش��ري افزود: اين س��مينار بين المللي با همكاري، انجمن 
پزش��كي و روان درماني بين المللي رازي و چند دانشگاه دانشگاه آلمان 

برگزار مي شود. 
وي گفت: اس��تادان دانش��گاه هاي ب��ن، اولم، فرايبورگ، دوس��لدورف، 

توبينگن و هاله آلمان در اين سمينار شركت مي كنند. 
مباشري با اشاره به اهميت مديريت درد در كنترل بيماري ها، افزود: مديريت 
درد، يكي از روش هاي كنت��رل و تخفي��ف درده���اي مزمن است و به 
 عقيده متخصصان، با بهره مندي از س��بك صحيح زندگي و تكنيك هاي
 مديري��ت درد، احتم��ال ابتا ب��ه درده��اي مزمن و بيم��اري ها كاهش 
پزش��كي و خدم��ات درمان��ي  دانش��گاه عل��وم  مع��اون  ياب��د.  م��ي 
ش��هركرد تصري��ح كرد: ب��ر اس��اس يافته ه��اي محققان، ب��ي توجهي 
ب��ه درده��اي ه��ر چند بي اهمي��ت و خفيف ي��ا تحمل درده��ا به ويژه 
 در دوره س��المندي و ميانس��الي، زمين��ه س��از ابت��ا ب��ه بيم��اري هاي

خطرناك خواهد شد. 

رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان:
فناوري نوين از تلفات حوادث مي كاهد 

رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
كش��ور گفت: به كارگيري فناوري هاي 
 جديد از طريق كمك به فرآيند پيش بيني
 و پيش��گيري،  اس��تحكام تأسيس��ات و 
اطاع رساني سريع، به كاهش تلفات در 

حوادث طبيعي منجر مي شود.  
س��يد مهدي هاشمي درپنجمين همايش 
كارب��رد فناوري هاي نوي��ن درمديريت 
بح��ران هاي طبيعي و مقاوم س��ازي در 
صنع��ت س��اختمان در ت��االر مجموعه 
فرهنگي اس��تاد فرشچيان اصفهان افزود: 
حوادث و باهاي طبيع��ي از تهديداتي 
اس��ت كه انس��ان هنوز نتوانس��ته است 

كنترلي بر وقوع آنها داشته باشد. 
وي ب��ا يادآوري نقش انس��ان در بروز و 
تش��ديد حوادث طبيعي، گف��ت: فرآيند 
پيش بيني و پيشگيري و اداره فرآيند يك 
بحران در سه مرحله قبل، حين و پس از 

رخداد بايد مد نظر قرار گيرد. 
وي گفت: استفاده از فناوري هاي جديد 
قب��ل از وقوع ح��وادث س��بب آمادگي 
مسئوالن و مردم شده و همين امر موجب 
 كاهش تلفات انس��اني و خسارت مالي 
مي شود. وي جمع آوري اطاعات دقيق 
از مراكز حس��اس و حياتي، تقسيم بندي 
آنها و مقاوم س��ازي و ايجاد تأسيس��ات 

مقاوم را از عوايد استفاده از فناوري هاي 
جديد علمي دانست. 

وي گفت: ب��ا توجه به موقعيت ايران در 
زمينه حوادث طبيعي بيشتر بايد بر روي 
زلزله تمركز كرد و استفاده از سيستم هاي 
پيش ن��گاري را كه تا حدودي هش��دار 

دهنده است، مدنظر قرار داد. 
وي براس��تفاده از فن��اوري ه��اي جديد 
براي مونيتورينگ موقعيت هاي پرخطر 
نيز تأكيد كرد و گفت: استفاده از فناوري 
در حادثه خس��ارت ديدن نيروگاه اتمي 
فوكوش��يما در ژاپن بر اثر زلزله ش��ديد، 
سبب ش��د پيامدهاي آن تا حدودي زياد 
كنترل و مديريت شود و از تلفات نيروي 
انساني و خسارات بكاهد. دبيرعلمي اين 
همايش نيز بر پژوهش��ي كردن فرهنگ 

مديريت بحران تأكيد كرد. 
امير محمودزاده تأكيد كرد: با بهره گيري 
از فن��اوري ه��اي ن��و مي تواني��م زمان 
رسيدگي را در بحران هاي طبيعي كاهش 
داده و از تلفات انس��اني و خسارت هاي 
 مالي بكاهيم. وي با بيان چش��مگير بودن 
فعاليت ه��اي س��ازمان مديريت بحران 
كشور گفت: اين سازمان به اصفهان توجه 
ويژه دارد زيرا به عنوان استان معين تهران 

برگزيده شده است. 

معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: امسال 
 در برنامه قانون بودجه هزار ميليارد تومان براي حمايت از ش��ركت هاي
دان��ش بنيان اختصاص ياف��ت. محمد مهدي نژاد ن��وري افزود: مجموع 
س��رمايه اوليه صندوق نوآوري و ش��كوفايي طي برنامه پنجم توسعه سه 

هزار ميليارد تومان خواهد بود. 
وي اضافه كرد: هم اكنون 2500 شركت دانش بنيان در پارك هاي علم و 
فناوري و مراكز رشد سطح كشور فعالند كه طي برنامه پنجم توسعه بايد به 
 20 هزار شركت افزايش يابند. وی افزود: تاكنون راه اندازي شركت هاي
دانش بنيان حداقل زمينه اش��تغال 25 هزار نفر را در كش��ور فراهم كرده 

است. 
وي گف��ت: در برنامه پنجم توس��عه ايران بايد ت��اش كنيم تا به اهداف 
تعيين ش��ده براي رس��يدن به مقام دوم علم و فناوري در منطقه دس��ت 
يابيم و آن را تثبت كنيم. وی اظهار داش��ت: براي رسيدن به اين موقعيت 
افزايش دانشجويان دوره تحصيات تكميلي، افزايش اعضا هيأت علمي 
نس��بت به دانشجويان و كاربردي كردن بيش از 50 درصد پژوهش هاي 

دانشگاهي در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است. 
مع��اون وزير علوم كمك به انجمن هاي علمي، افزايش نش��ريات علمي 
و پژوهش��ي و حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان براي تجاري سازي 
دستاوردهاي علم و فناوري را از ديگر اهداف تعيين شده در برنامه پنجم 

توسعه ذكر كرد. 
وي ادامه داد: در اين راستا وزارت علوم برنامه هاي مفصلي را پيش بيني 
كرده كه بخش��ي از آن در دولت دهم به اجرا درآمده كه افزايش ظرفيت 
دانشجويان كارشناسي ارشد از حدود 40 هزار نفر در سال گذشته به 60 

هزار نفر در سال جاري نمونه اي از آن است. 
معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: در 
اي��ن ارتباط افزايش اعتبارات پژوهش��ي و ظرفيت دانش��جويان دكترا به 
ح��دود هفت هزار نفر و هدفمند كردن پژوهش هاي داخل دانش��گاه ها 
 در برنامه قرار گرفته است. وي افزود: شركت هاي دولتي و دستگاه هاي
 اجراي��ي باي��د حداقل نيم درص��د اعتب��ارات خود را ص��رف پژوهش 

كنند.

دادس��تان كل كشور گفت: دادستاني كل كش��ور و مراكز استان ها، وظيفه 
سنگيني در پيشگيري از وقوع تخلفات انتخاباتي دارند.

حجت االس��ام غامحس��ين محس��ني اژه اي در همايش دادس��تان هاي 
عمومي و انقاب مراكز اس��تان هاي كش��ور اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
برگ��زاري انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي، دادس��تاني كل كش��ور 
 وظيف��ه خطي��ري در جلوگي��ري از هرگون��ه تخلف در اي��ن انتخابات 

دارد. 
وي در ادامه با اش��اره به اين كه يك��ي از وظايف اصلي و مهم حكومت 
اس��امي اجرا و تحقق كامل عدالت اس��ت، افزود: محور اجراي عدالت 
در دين اس��ام برپايي حق اس��ت. دادستان كل كشور با بيان اين كه سود 
اجراي عدالت شامل افراد و عموم جامعه مي شود، تصريح كرد: هر عقل 
س��ليمي از وجود عدالت اس��تقبال مي كند اما اجراي عدالت كار آس��اني 
نيس��ت. وي با اش��اره به اين كه حتي افراد خاطي و تبهكار نيز از اجراي 
عدالت س��ود مي برند، بيان داش��ت: مهم ترين شاخص در وجود عدالت، 

قانون مداري تمام افراد و متن جامعه است. 
محس��ني اژه اي در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به غني 
بودن قانون اساس��ي جمهوري اس��امي ايران تأكيد كرد: اين قانون كه از 
فقه اس��امي گرفته شده است، جاي هيچ ابهامي را باقي نمي گذارد. وي 
ادامه داد: طبق قانون اساسي اگر هم ابهامي در آن براي افراد به وجود آمد 
تنها مرجع تفسير مواد اين قانون شوراي نگهبان است. دادستان كل كشور 
در ادامه با اشاره به اين كه دادستان ها بايد عدالت خواهي را از خود آغاز 

كنند، افزود: دادس��تان به دليل اختيارات فراوان��ي كه بر عهده دارد، مقام 
بسيار بااليي به حساب مي  آيد. 

وي اضافه كرد: دادستان ها به ويژه دادستان هاي مراكز استان بايد بيش از 
همه به منزلت و جايگاه خود واقف باش��ند و آن را حفظ كنند. محس��ني 
اژه اي دادس��تان  را تابل��و و ويترين قوه قضائيه دانس��ت و بيان داش��ت: 
دادس��تان ها عاوه بر اش��راف به امور قضايي بايد مديريت را نيز مطالعه 
كنند و در آن به كسب تجربه بپردازند. وي تصريح كرد: ما ملزم به رعايت 
و اجراي قانون هستيم اما عمل به قانون با تدبير منافاتي ندارد، بلكه سبب 
مي شود قوانين به خوبي اجرا شوند. دادستان كل كشور سعه  صدر را جزء 
مهم ترين شاخص هاي يك دادستان برشمرد و گفت: دادستان بايد نسبت 
به امور زمان خود آگاهي كامل داشته باشد تا بتواند عدالت را به بهترين 
ش��كل برقرار كند. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسامي در اسفند ماه جاري 
بيان داش��ت: دادس��تاني كل كشور و مراكز اس��تان ها، وظيفه سنگيني در 

پيشگيري از وقوع تخلف در انتخابات دارند. 
محسني اژه اي دادستان ها را به مرور مجدد تمام قوانين انتخاباتي فرا خواند 
و ادامه داد: دادس��تان ها بايد پيش بين��ي كنند كه چه جرايمي از نامزدها و 
طرفداران آنها ممكن است در انتخابات رخ دهد و با راهكارهاي مناسب 
از وقوع تخلف��ات جلوگيري كنند. وي در ادامه افزود: جرايمي كه مردم 
را آزرده خاطر مي كند و موجب لطمه به اقتصاد، فرهنگ و جامعه مي شود 

بايد در اولويت رسيدگي قرار بگيرد و بدون نوبت بررسي شود. 

مصطفی بهبهانی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری:
ساخت مركز نمايشگاه های بين المللی بسيار كند است

معاون وزير علوم اعالم کرد:
هزار ميليارد تومان براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان اختصاص يافت

دادستان کل کشور:
وظيفه سنگيني در پيشگيري از تخلفات انتخاباتي داريم

رئيس كميس��يون عمران و توس��عه ش��وراي 
اس��امي ش��هر اصفهان با انتق��اد از روند كند 
س��اخت مركز نمايشگاه های بين المللی شهر 
اصفهان، گفت: با اين رويه، ساخت اين مركز 
ممكن اس��ت چندين سال به طول انجامد اين 
در حالی است كه نياز اصفهان به چنين فضايی 

هر روز بيشتر احساس می شود.   
 مصطف��ي بهبهاني با بيان اي��ن كه طبق قانون 
ش��هرداری ها، اين نهاد می تواند در س��اخت 
نمايش��گاه ها نيز وارد ش��ود، اظهار داش��ت: 
س��اخت چني��ن نمايش��گاهی در برنام��ه پنج 
ساله ش��هرداری اصفهان پيش بينی شده است 
كه ش��هرداری در نظر دارد به صورت مستقل 
و يا به صورت مش��اركتی در س��اخت چنين 
مرك��زی ايفای نقش نمايد. وی با تاكيد بر اين 
كه مكان كنونی نمايش��گاه بين المللی ش��هر 
اصفهان در ش��ان اين ش��هر تاريخی فرهنگی 
 نيس��ت، يادآور شد: ش��هرداری طبق مصوبه
 ماده 100رای تخريب مكان كنونی اين نمايشگاه ها
را دارد ام��ا تخري��ب اي��ن م��كان تاكن��ون با 
ميانجيگری مسئوالن استان متوقف شده است. 

وی تصريح كرد: زمين محل جديد نمايش��گاه 
بين المللی اصفهان در محدوده روش��ن دشت 
حدود دوسال اس��ت واگذار شده اما عمليات 
ساخت و س��از در آن همچنان به كندی پيش 

می رود. 
بهبهان��ی خاطرنش��ان كرد: اين مح��ل از قبل 
به نرخ يكصدم قيمت فعلی توس��ط ش��ركت 
نمايشگاه های بين المللی اصفهان اجاره شده 
اس��ت بنابراين آنها از يكسو به دليل موقعيت 
بس��يار خوب و از س��وی ديگر ب��ه دليل نرخ 
بس��يار پايين اجاره به��ای آن، از انتقال محل 

نمايشگاه به شدت خودداری می كنند. 
وی اظهارداشت: شهرداری اصفهان اكنون فقط 
يك وظيفه قانونی نسبت به اين نمايشگاه دارد 
و آن تخري��ب فوری اين محل اس��ت.  رئيس 
كميسيون عمران و توسعه شوراي اسامي شهر 
اصفهان با اش��اره به اين كه موضوع س��اخت 
 و تأس��يس محل جديد نمايش��گاه بين المللی
اصفهان قفل شده است، افزود: فقط با تخريب 
مح��ل فعلی كه در ج��وار آث��ار تاريخی قرار 
دارد، م��ی توان اين قفل را بازكرد، در غير اين 

صورت متوليان نمايشگاه اصفهان همچنان اين 
سنگر موقت را رها نكرده و محل جديد را نيز 

نخواهند ساخت. 
بهبهانی ب��ا تأكيد بر اين ك��ه در معماری اين 
بنا نيز بايد به اصول معماری ايرانی اس��امی 
توجه شود، اذعان داشت: بنای نمايشگاه های 
بين المللی ش��هر اصفهان بايد آئينه تمام نمای 

فرهنگ ايرانی اسامی باشد.  
وی از اختاف��ات ايج��اد ش��ده در اين زمينه 
سخن به ميان آورد و تصريح كرد: با يك اراده 
بزرگ و جدی بايد اين ضرورت مرتفع ش��ده 
و مركز نمايش��گاه های بين المللی اصفهان به 

زودی احداث شود.
گفتنی اس��ت، نمايش��گاه بين المللی اصفهان 
درح��ال حاضر در ش��رق اصفه��ان و در كنار 
 يكي از قديمي ترين پل هاي تاريخي اين شهر
)پل شهرس��تان( و در كن��ار جلگه زاينده رود 
احداث ش��ده است و مكان جديد آن در ضلع 
ش��مالي جلگه زاينده رود، در دامنه غربي كوه 
سرو شبادران و منطقه روشن دشت بامساحت 

77  هكتار در نظر گرفته شده است. 

شهرستان
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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 
آيين نامه مذكور اماكي كه تقاضاي ثبت آنها در س��ه 
ماهه چهارم س��ال 89 پذيرفته ش��ده و اماكي كه در 
آ گهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها 
از تاريخ انتشار )90/2/1( بمدت 90 روز مي باشد. به 

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

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

مترمربع.
1898- آقاي س��يد علي نقي عليزاده طباطبايي فرزند 
س��يد علي شش��دانگ قطعه زمين محصور به مساحت 

247 مترمربع.
2105- آقاي سيد علي رسول زاده حسيني فرزند سيد 
حس��ين تمامي شش��دانگ يكباب بوم كند و محوطه 
اط��راف آن بصورت پي كني ش��ده بمس��احت 435 

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

847 فرعي باق��ي مانده خانم بلقي��س كرمعلي فرزند 
حس��ن        دانگ مش��اع از 6 دانگ يك قطعه باغچه 

خانه به مساحت 168/10 مترمربع
1800/1- آقاي حس��ين عظيمي فرزند قاس��م نسبت 
ب��ه هش��ت س��هم و اكبر صال��ح زاده علياي��ي فرزند 
عل��ي انتقالي از حس��ين عظيمي نس��بت به دو س��هم 
 مش��اع از ده س��هم شش��دانگ قطعه زمين بائره جنب

رودخانه
3819- آق��اي منصور رجبي قصب��ه فرزند علي اكبر 
نس��بت به يك سوم دانگ و خانم فاطمه رجبي فرزند 
علي اكبر نس��بت به يك ششم و خانم مهين كشميري 
فرزند قربانعلي نس��بت به ي��ك دوم دانگ از يكدانگ 
مش��اع از شش��دانگ قطعه زمين محصور بمس��احت 

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

411- موقوفه حس��ين مزرعه خطير به نمايندگي اداره 
اوقاف و امور خيريه نطنز تمامي شش��دانگ يك قطعه 
زمي��ن مزروع��ي معروف پ��اي پنجه بمس��احت 240 

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

مترمربع.
از شماره 51- اصلي رهن، فروعات ذیل

581- آقاي حسن طيبي فرزند محمد شش دانگ يك 
باب طويله به مساحت 14/85 مترمربع.

611 و 612- آق��اي حميدرض��ا طيب��ي فرزند احمد 
تمامي شش��دانگ دو باب طويله متصل بهم بمساحت 

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

750- موقوف��ه مس��جد مزيدآباد ب��ه نمايندگي اداره 
اوق��اف و ام��ور خيريه نطن��ز شش��دانگ قطعه زمين 

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

1717- موقوفه صفر سرشك به نمايندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خيريه نطنز شش��دانگ قطع��ه زمين مزروعي 

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

637- موقوف��ه مي��رزا معز به نمايندگ��ي اداره اوقاف 
و ام��ور خيريه نطنز تمامي شش��دانگ يك قطعه زمين 

مزروعي بمساحت 955 مترمربع
641- موقوف��ه محمد اكبر ب��ه نمايندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خيريه نطنز شش��دانگ قطع��ه زمين مزروعي 

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

1487- آقاي ابراهيم صديقي فرزند فتح اله يك هشتم 
سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي و 

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

185- حمام وقفي جاري��ان به نمايندگي اداره اوقاف 
و ام��ور خيريه نطن��ز تمامي شش��دانگ يكباب حمام 

بمساحت 85/70مترمربع
194- موقوفه چنارس��تان جاريان ب��ه نمايندگي اداره 
اوقاف و امور خيريه تمامي ششدانگ قطعه چنارستان 

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

فرزن��د  خف��ري  قاس��مي  غامرض��ا  آق��اي   -99
عل��ي نس��بت به چه��ار دان��گ و خانم زه��را صالح 
كن��دزي فرزن��د محمدحس��ن نس��بت ب��ه دو دانگ 

 430/50 بمس��احت  خان��ه  يكب��اب  شش��دانگ   از 
مترمربع

1547- دولت جمهوري اس��امي اي��ران به نمايندگي 
وزارت بهداش��ت و درمان و نمايندگي اداره بهداشت 
و درمان نطنز ششدانگ قطعه زمين محصور مشتمل بر 

ساختمان بمساحت 696 مترمربع
ــوز جریب جزن كه  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 دويست و هشتاد و هشت سهم 

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

626- موقوفه مسجد و حسينيه جزن به نمايندگي اداره 
اوقاف و امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي بمساحت 494 مترمربع
882- خانم ايران س��مناني جزني فرزند حسين تمامي 
شش��دانگ يكباب خانه معروف پشت خانه محمدعلي 

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

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

ششدانگ قنات مرقوم
از شماره 132- اصلي معروف صانع آباد كه 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 سعيد براتي فريزهندي فرزند حسن تمامي 
شش��دانگ يكباب طويله و حص��ار معروف پاي قلعه 

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

448- حمام وقفي ولوجرد به نمايندگي اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ يكباب حمام مخروبه 

بمساحت 101 مترمربع.
909- موقوفه مسجد جامع ولوجرد به نمايندگي اداره 
اوقاف و امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمين 

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

493- بقعه متبركه امامزادگان يحيي و عيس��ي ابيانه به 
نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز شش��دانگ 
يكب��اب بقعه امامزادگان يحيي و عيس��ي بمس��احت 

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

498- آق��اي احمدرض��ا مقيمي هنجن��ي فرزند امراله 
ششدانگ يكباب حصار و بوم كند بمساحت 131-35 

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

قبلي است.
موقوفه امامزاده داود روستاي هنجن به نمايندگي اداره 
اوقاف و امور خيريه نطنز مجاري يكصد و پنجاه و نه 
سهم و نيم از جمله 8454 سهم ششدانگ قنات مرقوم 

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

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

مرقوم در شبانه روز ششم
موقوفه حس��ينيه حضرت اباالفضل روستاي هنجن به 
نمايندگ��ي اداره اوق��اف و امور خيري��ه نطنز مجاري 
بيست و پنج )25( سهم از جمله 8454 سهم ششدانگ 

قنات مرقوم در شبانه روز ششم
موقوفه مسجد جامع روستاي هنجن به نمايندگي اداره 
اوق��اف و امور خيريه 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 يارند به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامي شش��دانگ قطعه زمين بمس��احت 

1101/50 مترمربع
1039- سيد ولي يارندي فرزند سيد محمد ششدانگ 

يكباب پاركينگ بمساحت 72 مترمربع

1110- آق��اي داود گندم كار يارندي فرزند حس��ين 
تمامي شش��دانگ يكباب خانه معروف محله سه سيد 

بمساحت 62/10 مترمربع
از شماره 150- اصلي برز، فروعات ذیل

457- موقوفه حمام برز ب��ه نمايندگي اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامي ششدانگ قطعه زمين مزروعي 

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

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

1025- آقاي حس��ين محمدي كمجاني فرزند عابدين 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 68/60 مترمربع

1041- خانم گلنار ارش��يا فرزند حسينعلي ششدانگ 
يكب��اب طويله 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 البنين تار نظري فرزند حس��ين س��ه 
دانگ مش��اع از ششدانگ قس��متي از يكباب خانه كه 
قبا مستراح مخروبه و كودانداز بوده بمساحت 25/20 

مترمربع
1728- خان��م ام البني��ن تارنظري فرزند حس��ين يك 
دان��گ و ني��م مش��اع قس��متي از يك ب��اب خانه كه 
قب��ًا مس��تراح و كودانداز ب��وده بمس��احت 25/20

 

مترمربع
از شماره 193- اصلي طرق، فروعات ذیل

2474- آق��اي اكبر رحي��م طرقي فرزن��د محمدآقا و 
خانم زهرا مؤذني طرقي فرزند غامحس��ين بالمناصفه 
و االمش��اعه شش��دانگ يكباب خانه و دامداري محله 

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

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

322- آقاي رضا اس��معيلي طرقي فرزند حبيب تمامي 
شش��دانگ يكباب 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��معيلي فرزند حبيب نس��بت 
به چه��ار دانگ و خانم كوكب يوس��في فرزند دخيل 
نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 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 ايران ب��ه نمايندگي 
وزارت بهداش��ت و درمان و شبكه بهداشت و درمان 
نطنز ششدانگ قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان 

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

69- معظ��م خانم برومندي كلهرودي و رضا برومندي 
كلهرودي فرزندان محمدحس��ين بالمناصفه ششدانگ 
قطع��ه زمين مع��روف درباغ علي عباس ش��هره تقريبا 

دومن نيم شاه
277- آق��اي غامرضا هاش��م زاده كله��رودي فرزند 
حس��ن تمامي ششدانگ يكباب خانه و زمين متصل به 

آن معروف محله تكلر بمساحت 519/20 مترمربع
454 و 455- خان��م مريم اس��ماعيل ن��ژاد كلهرودي 
فرزن��د خليل اله شش��دانگ يكباب خانه بمس��احت 
مترمرب��ع 1253 و 1256 و 1257 و 1259   118/50
و 1260 و 1261- آق��اي غامرضا مظاهري كلهرودي 
فرزند الهيار شش��دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 

302/50 مترمربع
1603- خانمه��ا معصومه مظاهري كلهرودي و فاطمه 
مظاهري كلهرودي فرزندان عب��اس بالمناصفه تمامي 
ششدانگ يكباب خانه قديمي متروكه معروف آسياب 

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 اين آگهي 
از تاريخ اولين انتش��ار به ش��رح رديف اول به مدت 
90 روز در دو نوب��ت درج و منتش��ر ش��ده اعتراضي 
داشته باش��ند واخواهي خود را به اين اداره و دادگاه 
صالحه تس��ليم نمايند و در صورتي كه قبل از انتشار 
اين آگهي اقامه دعوي ش��ده باش��د ظرف مدت فوق 
تس��ليم نمايند اعتراضات يا گواه��ي طرح دعوي كه 
بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بااثر و مطابق 
قس��مت اخير ماده 16 و تبص��ره آن و ماده 17 قانون 
ثب��ت مي باش��د و همچنين برابر تبص��ره 2 ماده قانون 
تعيين و تكليف پرونده ه��اي ثبتي مصوب 1373/3/6 

معت��رض مي بايس��ت از تاريخ انتش��ار اعتراض خود 
را كتب��ًا ب��ه اداره ثبت و دادگاه محل تس��ليم نمايد و 
ظ��رف مدت يك ماه گواهي مش��عر بر طرح دعوي از 
مراج��ع صالحه ارائ��ه دهد و همچنين طب��ق ماده 56 
آيين نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد 
حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان اماك و 
مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي نسبت به رديف 
الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف 
 ب ي��ك نوب��ت در روزنامه زاينده رود درج و منتش��ر

مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 36

شادمان- كفيل 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 كش��ور 
و م��اده 59 اصاحي و آيين نامه مربوط به اماكي كه 
در س��ه ماهه چهارم 89 تقاضاي ثبت آن پذيرفته شده 

بشرح ذيل آ گهي مي گردد:
شماره هاي فرعي از 21 اصلي ابنیه و امالک كامو

2000 فرع��ي خانم فاطمه رحيمي��ان فرزند غامعلي 
ششدانگ يكباب خانه مجزا شده از شماره 243 فرعي 
مشهور كوي پايين كامو به مساحت 124/20 مترمربع 

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

546 فرع��ي- آقاي جواد زارعيان فرزند عباس��علي و 
خانم فاطمه رعيت فرزند حسينعلي باالمناصفه مشاعا 
ششدانگ يكباب خانه در دو طبقه به مساحت 995/15 

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

ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 39 مترمربع.
548 فرعي- آقاي اكبر رعيت فرزند علي آقا ششدانگ 
يكباب بهاربند و طويله به مساحت 310/50 مترمربع.

551 فرع��ي- آق��اي ابراهي��م رعيت فرزن��د آقا علي 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 268 مترمربع.

552 فرع��ي- آقاي نجفعلي زارع��ي فرزند علي اكبر 
شش��دانگ يكباب حصار و طويله و انباري متصل به 

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

147 فرع��ي- آقاي احمد زي��ن الدين فرزند غامعلي 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 431/50 مترمربع.

161 فرع��ي- آقاي ابراهيم صنعتگر قهرودي صفرعلي 
نس��بت به يكدانگ و خانم فاطمه لطفيان غامحس��ين 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يك 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 يكبابخانه به مساحت 247/70 مترمربع.
شماره هاي فرعي از 41 اصلي واقع در مزرعه الزق كامو

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

به مساحت 8267 مترمربع.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ي نس��بت به 
ام��اك مندرج در اين آگهي اعتراضي داش��ته باش��د 
از تاري��خ اولين نوبت انتش��ار آگهي به مدت 90 روز 
دادخواست واخواهي خود را كتبًا به اين اداره تسليم و 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوي نمايد و گواهي تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتي كه قبل 
از انتش��ار آگهي دعوي اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
بايد گواهي دادگاه مش��عر بر جري��ان دعوي را ظرف 
مدت مذكور تس��ليم نمايد اعت��راض يا گواهي طرح 
دعوي ك��ه پس از انقضاء مدت مرق��وم واصل گردد 
بااثر مي باش��د و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره 
م��اده 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد ش��د. مضافًا آنكه 
طب��ق ماده 56- آيين نامه قان��ون ثبت حقوق ارتفاقي 
در موقع تحديد ح��دود در صورت مجلس تحديدي 
قيد و واخواهي صاحبان اماك و مجاورين نس��بت به 
حدود و حقوق ارتفاق��ي مطابق ماده 20- قانون ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي در دو نوبت به فاصله 
 30 روز در روزنام��ه زاينده رود چاپ اصفهان منتش��ر

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

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

نوروز- كفيل اداره ثبت اسناد و اماك جوشقان
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اطالع رساني
نوبتي سه ماهه )نوبت دوم(

1/345 ش��ماره: 477 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 
1389 اداره ثبت اس��ناد و اماك زواره بخش 17 ثبت 
اصفهان. به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماك 
و م��اده 59 اصاحي آئين نام��ه مربوطه، اماكي كه در 
س��ه ماهه چهارم سال 1389 تقاضاي ثبت آنها در اداره 
ثبت اس��ناد و اماك زواره پذيرفته ش��ده به شرح ذيل 

آگهي مي گردد:
ال��ف( اماكي ك��ه اظهارنامه آنها در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 89 تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف منظور 

گرديده است:
دهستان گرمسير

1- دهستان گرمسیر
شهر زواره 16- اصلي و فروعات زیر:

142 و 143- خانم زيبا طباخ فرزند حس��ين ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 372/35 مترمربع.

4970- آق��اي ناص��ر عاب��دان زاده زواره فرزند يحيي 
شش��دانگ قطعه زمي��ن مزروعي بمس��احت 439/80 

مترمربع.
4974- شركت مخابرات استان اصفهان بنمايندگي مركز 
مخابرات زواره شش��دانگ كوچه مترو كه بمس��احت 

34/50 مترمربع.
دهستان سفلي

قریه شهراب 28 اصلي و فرعي زیر:
372- خانم اعظم عامري شهرابي فرزند علي ششدانگ 

يكبابخانه بمساحت 302 مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماك و ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كس��ي نسبت به اماك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ 
اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به اماكي كه در رديف 
)الف( مي باشد به مدت 90 روز و نسبت به رديف )ب( 
به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي خود را كتبًا به 
اي��ن اداره تس��ليم نموده و طبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قانون تعيي��ن تكليف پرونده هاي معت��رض ثبتي ظرف 
م��دت 30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض ب��ه اين اداره 
بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح قضائي 
گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تسليم 
نماي��د، ضمن��ًا گواهي طرح دعوي كه پ��س از انقضاء 
مهلت قانوني واصل ش��ود بااثر بوده و مطابق قسمت 
اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آئي��ن نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در 
موقع تعيي��ن حدود و در صورتمجلس قيد و واخواهي 
صاحبان اماك و مجاورين نس��بت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ي مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكلي��ف پرونده هاي معترض ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي نسبت به اماك رديف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتش��ار 
اولين آگهي و نسبت به رديف )ب( فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد 

شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 34

عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك 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 اس��ناد و اماك كش��ور و ماده 59 اصاحي آئين 
نامه مربوطه اماكي كه در س��ه ماهه چهارم سال 1389 
تقاضاي ثبت آنها پذيرفته ش��ده و همچنين شماره هاي 
از قل��م افتاده و نيز آنچه طب��ق آراء هيأت نظارت ثبت 
آگه��ي آنها بايد تجديد ش��ود مربوط به بخش 17 را به 

شرح ذيل آگهي مي نمايد:
بند الف: ش��ماره پاك و مشخصات مالك و نوع ملك 
و محل وق��وع اماكي كه در اظهارنامه س��ه ماهه قبل 
تنظيم و جهت انتش��ار آگه��ي در رديف منظور گرديده 
دهستان گرمسير شهر اردس��تان به شماره يك اصلي و 

فرعي هاي زير:
14937- خانم عطاء خداياري اردستاني فرزند شاهباز 

10/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملك.
10397- آقايان منصور،  مجيد، مرتضي، محسن،  مهدي 
و خانم مريم همگي عسكري اردستاني 19 و يك پنجم 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 
صحرا كار پاك 308 مس��احت شش��دانگ 2918/24 
مترمربع كما فرض اله فرزندان پس��ر هر يك 3 و بيست 
و هف��ت، پنجاه و پنجم حب��ه و دختر 1 و چهل و يك، 

پنجاه و پنجم حبه مشاع.
12391- آقاي عليرضا معصومي اردستاني و خانم زيبا 
معصومي اردس��تاني فرزندان حس��ن شش��دانگ جوي 

متروكه به مساحت 7/74 مترمربع بالمناصفه.
12397- آقاي محمدحسين قاسم زاده فرزند محمدرضا 
شش��دانگ يك باب خانه احداثي بر روي قس��متي از 

صحرا كار پاك 217 به مساحت 337/04 مترمربع.
12398- آقاي حسينعلي جوادي فرزند عباس ششدانگ 
قطعه زمين قسمتي از صحرا كار پاك 217 به مساحت 

319/54 مترمربع.
12406- آق��اي مصطف��ي بنائ��ي اردس��تاني فرزن��د 
حس��ن و خانم عطيه نعيمي فرزند مس��يب شش��دانگ 
ي��ك باب خان��ه نيمه تمام احداثي بر روي قس��متي از 
 صح��راكار پاك 217 ب��ه مس��احت 266/03 مترمربع

بالمناصفه.
12416- خان��م س��لطنت بديع��ي اردس��تاني فرزن��د 
محمدحسن ششدانگ كوچه متروكه به مساحت 17/25 

مترمربع.
شهر مهاباد شماره 51 اصلي و فرعي هاي زیر:

1374 و 1375- آقاي��ان ناص��ر و محمدعل��ي ه��ر دو 
رضائي زاده مهابادي فرزندان حس��ين و خانم ها فاطمه 
آقارضائ��ي مهاآبادي فرزند حبي��ب اله و عفت رضائي 
زاده فرزند حسين ش��ش دانگ قطعه زمين مزروعي به 
مس��احت 14344/54 مترمربع به نسبت هاي فاطمه سه 

دانگ، ناصر، محمدعلي و عفت هر كدام يك دانگ.
1596- آق��اي محم��د خراط��ي مهاب��ادي فرزند تقي 

ششدانگ كوچه متروكه به مساحت 114/40 مترمربع.
دهستان علیا، قریه كچوسنگ به شماره 15 اصلي و 

فرعي زیر:
239- خانم ش��كوفه زارع��ي ش��يرازاني فرزند عباس 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 33/88 مترمربع.
به موجب ماده قانون ثبت اماك چنانچه كسي نسبت به 
اماك مندرج در اين آگهي واخواهي داش��ته باشد بايد 
از تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به آنهايي كه تقاضاي 
ثبت آنها پذيرفته ش��ده است به شرح رديف الف ظرف 
مدت 90 روز و نس��بت به آنهايي كه طبق آراي هيئت 
نظارت ثبت تجديد آگهي شده است به شرح رديف ب 
در مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي خود را به اين 
اداره تس��ليم و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين 
تكلي��ف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي با 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره بايستي با تقديم 
دادخواس��ت به مرجع ذيصاح قضاي��ي گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره تسليم نمايد و در صورتي 
كه قبل از انتش��ار آگهي دعوايي اقامه شده باشد طرف 
دعوي بايد گواهي دادگاه را مش��عر ب��ر جريان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تس��ليم نمايد. اعتراضات يا گواهي 
طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
با اثر اس��ت و مطابق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره 
م��اده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنًا طبق ماده 
56 آئين نامه قانون حدود و حقوق ارتفاقي موقع تعيين 
حدود در صورتمجل��س قيد واخواهي صاحبان اماك 
و مجاورين نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقي مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. 
اي��ن آگهي نس��بت به رديف ال��ف و ب در 2 نوبت به 
فاصله 30 از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده 

رود اصفهان درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31

م الف/ 37
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نوبتي سه ماهه
آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال1389- اداره ثبت 
اسناد و اماك ش��هرضا. بموجب ماده 12- قانون ثبت 
اس��ناد وماده 59- اصاحی آيين نامه مربوط به اماكی 
كه در س��ه ماهه چهارم س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها 
پذيرفته ش��ده وهمچنين ش��ماره های از قلم افتاده ونيز 
آنچه طب��ق آراء هيات محترم نظ��ارت ثبت،آگهی آنها 
باي��د تجديد ش��ود مربوط به بخش يك ش��هرضا را به 

شرح زير آگهی می نمايد:
ردیف الف(

- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
1506باقيمان��ده- پيم��ان گابگي��ر فرزن��د محمدعلی: 
شش��دانگ يكبابخانه كه پاك6093ازآن مجزی شده به 

مساحت 134 مترمربع.
2756- فض��ل ال��ه آقائی ش��ه رض��ا فرزندعلی وعلی 
اصغربراهيمی فرزند عباس��علی ومحمدرضاشيرانی زاده 
فرزندمحمد به ترتيب نس��بت به 16حبه مشاع و22حبه 
مش��اع و22حبه مشاع از:پنجدانگ مش��اع از ششدانگ 

يكبابخانه.
7615- محمدعلی ش��اه چراغی فرزندعابد:شش��دانگ 

قس��متی از يكقطع��ه زمي��ن مح��ل راه متروك��ه ب��ه 
مس��احت 10مترمربع كه ب��ه انضم��ام پاكهای 6532 
 و 3455 جمعاتش��كيل يكقطع��ه زمي��ن محص��ور را

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

ال��ه:  فرزندفض��ل  هم��ت  ابراهي��م  باقيمان��ده-   912
تمام��ت 250 س��هم مش��اع از1250س��هم شش��دانگ 
يكقطع��ه زمين باس��اختمان موجوددرآن به مس��احت 

ششدانگ1138/25مترمربع.
9161- عبدالرضاقرقانی فرزنداحمد:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت226/95مترمربع.
9169- مصطف��ی فرهمندي��ان فرزندهداي��ت وكفايت 
فرهمنددندل��و فرزندغامحس��ن ب��ه ترتي��ب نس��بت 
ب��ه 4و2دان��گ مش��اع از:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 

مساحت120مترمربع.
10874- حبيب اله ترابی فرزندنوراله:ششدانگ يكقطعه 

زمين نيمه محصوربه مساحت394مترمربع.
11083- علی اكبرمحمدی جانبازلو فرزندشهباز:ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت149/10مترمربع.
11202- خيب��ر قرخلون��ره فرزند اله قلی: شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت219/90مترمربع.
12760- راه علی عرب نره فرزند هرمز و رخسارظفری 
ف��رد فرزن��د محمد باالس��ويه: شش��دانگ يكبابخانه به 

مساحت200مترمربع.
فرزندشمسعلی:شش��دانگ  خس��رومحمديان   -12863

يكقطعه زمين مزروعی به مساحت3042/15مترمربع.
12918- حس��ن قرقانی فرزنداحمدورض��وان قرقانی 
فرزندحس��ين ب��ه ترتي��ب نس��بت به4و2دانگ مش��اع 

از:ششدانگ يكبابخانه به مساحت231/60مترمربع.
فرزندامراله:شش��دانگ  حميدرضاقرم��زی   -12963

يكبابخانه به مساحت 201/30مترمربع.
12991- فريباطحانيان فرزندعزيزاله:شش��دانگ قسمتی 
از يكبابخانه محل راه متروكه به مساحت68مترمربع كه 
به انضمام قس��متی ازپاك957جمعاتشكيل يكبابخانه 

راداده است.
13035- اردالن رضائی فرزندناصر:ششدانگ يكبابخانه 
نيم��ه تمام محل ج��وی متروك��ه وراه متروكه واراضی 
فاقدش��ماره ب��ه مس��احت218/90مترمربع كه بموجب 
26581-89/12/23دفتر303ش��هرضارهن  سندش��ماره 

بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شهرضامی باشد.
13051- زهراآقائی فرزندعبدالنبی:ششدانگ يكبابخانه 

نيمه تمام به مساحت150/15مترمربع.
فرزندسيدعلی:شش��دانگ  صنوبرعاش��وری   -13052
يكبابخانه مجزی شده از10091به مساحت165مترمربع.

13056- تمراس قرقانی فرزندكاوس:ششدانگ يكبابخانه 
مجزی شده از9257به مساحت223/10مترمربع

- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
4584- يداله اسكندزاد فرزندعباس:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از1266به مساحت106/5مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد

1400- غامرضاصيادی هونجانی فرزنداحمد:ششدانگ 
قطعه زمين محصوربه مساحت162/40مترمربع.

قبادايرجی فرزندمستعلی:شش��دانگ  1547باقيمان��ده- 
يكقطع��ه زمين ك��ه پ��اك2423ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت251/70مترمربع.
2274- موسی عاشورلوفرزندقباد:ششدانگ قطعه زمين 

پی كنی شده به مساحت161/65مترمربع.
2393- رامي��ن ن��ره منفرد فرزندحس��ين وش��هرام نره 
ئ��ی فرزندحس��ين به ترتيب نس��به به4و2دانگ مش��اع 

از:ششداگ يكبابخانه به مساحت148/93مترمربع.
فرزندحمدال��ه  خ��واه  س��اجدی  ال��ه  ول��ی   -2463
از2145ب��ه  ش��ده  مج��زی  يكبابخان��ه  :شش��دانگ 

مساحت147/10مترمربع.
2470- مه��دی اميرزاده هونجان��ی فرزندمحمدومژگان 
باالسويه:شش��دانگ  فرزندحس��ين  امي��رزاده هونجانی 

يكبابخانه مجزی شده از1637به مساحت125مترمربع.
2471- عل��ی امي��رزاده هونجانی حس��ين: شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت 150مترمربع.
2472- ليلی كاويانی فرزندبهمن:ششدانگ يكبابخانه به 

مساحت151/40مترمربع.
2473- ناحي��ه مقاومت بس��يج س��پاه ش��هرضا)پايگاه 
مقاومت بسيج شهيد دستغيب(: ششدانگ يكقطعه زمين 

به مساحت 229/08 مترمربع.
2479- فريبرزقرخل��وی نره فرزندعلی برز:شش��دانگ 

يكبابخانه مجزی شده از1059به مساحت142مترمربع.
 2480- ايران ش��فی فرزند حس��ين: ششدانگ يكباب 
 مغ��ازه مج��زی ش��ده از 1023 ب��ه مس��احت 68/82

مترمربع.
2481- پرويزحاجی پورحاجی دولوفرزندجواد:ششدانگ 
يكبابخانه چندطبقه مجزی شده از1994به مساحت 280 

مترمربع.
2482- محمدابراهيم شبانی فرزندمصطفی:ششدانگ قطعه 

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

2292- آرش ص��دری فرزن��د محمدجواد: شش��دانگ 
يكبابخان��ه نيمه تمام مجزی ش��ده از188به مس��احت 

107/35 مترمربع.
2293- قدرت اله پوينده فرزندحسين ومريم ميرشكارمقدم 
فرزند س��هراب باالسويه: ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام 

مجزی شده از172به مساحت192مترمربع.
2294- مرتضی عش��قی فرزنديداله:شش��دانگ يكباب 

مغازه تحتانی وفوقانی به مساحت192مترمربع.
- شماره فرعی از37- اصلی ابنیه عمروآباد

73- مجيدرضائی عمروآبادی فرزندمرتضی:شش��دانگ 
يكباب ساختمان دوطبقه به مساحت232/30مترمربع.
- شماره فرعی از49/1- اصلی لورک منوچهرآباد

33- مصطفی انصاری فرزندعباسقلی: ششدانگ يكواحد 
مرغداری به مساحت10429/50مترمربع.

- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد
206- س��يف ال��ه وفاطم��ه صغری يونس��ی ش��هرضا 
فرزندان عوضعلی به ترتيب نس��بت به4 و2دانگ مشاع 
 از:ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی به مساحت1047/55

مترمربع.
2224- محس��ن آقاخان��ی فرزندعلی وفاطم��ه بيدقی 
فرزندغليرضا باالسويه:شش��دانگ يكقطعه زمين مجزی 

شده از81به مساحت254/40مترمربع.
2235- آي��ت اله قبادپورقورد فرزندموس��ی ومعصومه 
قرقانی فرزندحس��ين باالسويه:شش��دانگ يكبابخانه به 

مساحت109/75مترمربع.
2242- محمدرض��ا پ��ور غ��ام فرزند عبدالحس��ين و 
سارابراهيمی فرزندنبی اله باالسويه:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از558به مساحت 196/50مترمربع.
- شماره فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

435- مريم جرنگ فرزندجهانگير:شش��دانگ يكبابخانه 
به مساحت178/20مترمربع.

- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
34باقيمانده- ساسان كريمی قشقائی فرزندقدير:ششدانگ 
يكقطعه زمين كه پاكهای 915و918ازآن مجزی ش��ده 

به مساحت235/60مترمربع.
85- علی ظهرابی فرزندنوروز ومنيژه اكبری فرزندابراهيم 
به ترتيب نس��بت ب��ه 4و2دانگ مش��اع از:شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت133/85مترمربع.  
915- رعن��ا به��زادی كريمی فرزند خليل: شش��دانگ 
يكقطع��ه زمين محصورمجزی ش��ده از34به مس��احت 

122/30 مترمربع.
917- مصطف��ی آقائی فرزندموسی:شش��دانگ يكقطعه 

زمين به مساحت266مترمربع.
918- س��يروس كريمی قش��قائی فرزندقدير:ششدانگ 

يكبابخانه مجزی شده از34 به مساحت138مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نسبت به 
اماك و رقبات مندرج در اين آگهی واخواهی داش��ته 
باش��د بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به 
آنهائی كه تقاضای ثبت ش��ده به شرح رديف های الف 
وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی كه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح رديف ج 
ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به 
اي��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست 
ظ��رف مدت 30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض خود به 
اين اداره گواهی تقديم دادخواست رااز مراجع ذيصاح 
قضائی اخذ وبه اين اداره تس��ليم نمايد درصورتی كه 
قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت 
مرقوم ارائه نمايد .اعتراض��ات ياگواهی طرح دعوا كه 
بعد از مدت مرقوم واصل ش��ود با اثر اس��ت ومطابق 
قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آيين نام��ه قانون ثبت حقوق 
ارتفاق��ی درموقع تعيين حدود درص��ورت مجلس قيد 
وواخواهی صاحبان اماك ومجاورين نس��بت به حدود 
و حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت وتبصره 
2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت پذيرفته خواهد ش��د.اين آگهی نس��بت به رديف 
های ال��ف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت 
به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتش��ار نوبت اول 
 در روز نام��ه زاين��ده رودچاپ اصفهان درج و منتش��ر

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:90/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:90/2/31                       
م الف/ 26

ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و اماك شهرضا

اطالع رساني

نوبتي سه ماهه
1/188 ش��ماره:  97-90/1/10 آگه��ی نوبتی س��ه ماهه 

چهارم سال 1389 اداره ثبت اسناد و اماك بادرود.
بموجب دس��تور ماده 11 – قانون ثبت اسناد و اماك و 
م��اده 59 – اصاحی آيين نام��ه قانون مزبور اماكی كه 
در سه ماهه چهارم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
ش��ده اند و نيز اماكی كه در آگهی های نوبتی قبلی از 
قل��م افتاده و هم چنين اماكی ك��ه بموجب آراء هيأت 
نظارت بايس��تی تجديد آگهی شوند مربوط به بخش نه 

حوزه ثبتی بادرود بشرح ذيل می باشند.
الف: اماكی كه در سه ماهه چهارم سال 1389 پذيرفته 
ش��ده اند و هم چنين اماكی ك��ه در آگهی های نوبتی 
قبل��ی از قل��م افتاده اند و م��دت واخواهی ب��ه آنها از 
 تاريخ انتش��ار )1390/02/01( بم��دت 90 روز پذيرفته

می شود.
1 - از شماره 159 – اصلی شهر بادرود و فروعات 

ذیل
1636- موقوف��ه حاج محمد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه – شش دانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 

962 مترمربع.
3211- آق��ای علی نائينی بادی فرزند عزيزآقا – ش��ش 

دانگ يكباب خانه بمساحت 295/80 مترمربع.
3494- آقای ماشااله نقدی بادی فرزند عباسعلی – شش 
دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 139/50 

مترمربع.
3527- خانم خانم زر محمودی بادی فرزند حس��ين – 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع.
4023- اداره اوق��اف و امور خيريه به نمايندگی بادرود 
– ش��ش دانگ يكباب مسجد معروف امام علی بمساحت 

26/10 مترمربع.
4135- آقای علی جوانی فرزند مس��لم – ش��ش دانگ 

يكباب خانه بمساحت 180/60 مترمربع.
4300- اداره اوقاف و امور خيريه به نمايندگی بادرود – 

شش دانگ يكباب مسجد بمساحت 224/5 مترمربع.
4717- اداره اوقاف و امور خيريه به نمايندگی بادرود – 

شش دانگ يكباب مسجد بمساحت 348/40 مترمربع.
8132- آقای رمضانعلی سلمان نژاد فرزند حسن – شش 
دانگ يكباب مغازه بمساحت 33/75 مترمربع مفروض و 

مجزی شده از پاك 4803 فرعی از اصلی مرقوم.
8177- خانم عذرا حيدريان بادی فرزند عباسعلی – شش 
دانگ يكباب خانه بمس��احت 161/50 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پاك 3146 فرعی از اصلی مرقوم.
8193- آقای محس��ن شاهدی بادی فرزند احمد – شش 
دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 200/20 
مترمربع مفروض و مجزی ش��ده از پاك 978 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8233- آقای حس��ن نوريان بادی فرزند علی – ش��ش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع مفروض و 

مجزی شده از پاك 3630 فرعی از اصلی مرقوم.
8239- خانم طوبی نايينی بادی فرزند تقی – شش دانگ 
يكباب خانه به مساحت 71/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پاك 3475 فرعی از اصلی مرقوم.
8240- آقای مهرداد اكبری بادی فرزند علی اكبر – شش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 153/65 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پاك 3373 فرعی از اصلی مرقوم. 
8242- آق��ای حس��ين دانش پژوه فرزند علی – ش��ش 
دانگ يكباب خانه بمس��احت 243/75 مترمربع مفروض 

و مجزا شده از پاك 4443 فرعی از اصلی مرقوم.
8243- آقای ولی اله اكبری بادی فرزند عليرضا – شش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 166/50 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پاك 3114 فرعی از اصلی مرقوم.
8244- آقای محمدرضا باغبانيان فرزند حس��ن – شش 
دان��گ يكب��اب مغ��ازه و فوقانی آن بمس��احت 40/90 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��اك 265 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8245- خان��م س��ليمه اصغرزاده ب��ادی فرزند محمد – 
ش��ش دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 330 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پاك 882 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
8247- آقای رحمت موذنی فرزند علی - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 201/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پاك 3672 فرعی از اصلی مرقوم.
8248- آقای رحمت شريفی مقدم فرزند رضا نسبت به 
چهار دانگ مش��اع و خانم عذرا حقانی فر فرزند احمد 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 160/85 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از 

پاك 3964 فرعی از اصلی مرقوم.
8250- آق��ای نورمحمد قنائيان فرزند عباس نس��بت به 
چهار دانگ مش��اع و خانم ش��هربانو قنايی فرزند عباس 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 472/80 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از 

پاك 906 فرعی از اصلی مرقوم.

8252- آق��ای حميدرضا ذاكری بادی فرزند حس��ين - 
ش��ش دانگ يكباب خان��ه بمس��احت 184/25 مترمربع 
مفروض و مجزا ش��ده از پ��اك 3882 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8256- آقای اميرحس��ين صادقيان فرزند حسين و خانم 
اعظ��م احمدی افوش��ته فرزند عبدالرحيم هر كدام س��ه 
دانگ از ش��ش دان��گ يكباب خانه بمس��احت 203/50 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��اك 975 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8260- آقای محمود صفاری فرزند رضا - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 193/40 مترمربع مفروض و مجزا 

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

اصلی مرقوم.
8270- خانم كبری خارآبادی فرزند علی - شش دانگ 
يكباب خانه در حال احداث بمساحت 137/60 مترمربع 
مفروض و مجزا ش��ده از پ��اك 2951 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8273- آق��ای علی قربيانی فرزند بهزاد - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 346 مترمرب��ع مفروض و مجزا 

شده از پاك 3664 فرعی از اصلی مرقوم.
8275- آقای حس��ين كربايی فرزن��د غامرضا و خانم 
محبوبه شبانيان بادی فرزند حسين بالمناصفه شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 140/40 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پاك 4323 فرعی از اصلی مرقوم.
8276- آق��ای روح اله چراغی ب��ادی فرزند علی آقا و 
خانم ش��ريفه مخلصی فرزند رحمت هر كدام سه دانگ 
از ش��ش دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 
131/30 مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پاك 3662 

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

- آقای حبيب اله وشاق فرزند جعفر نسبت به نيم دانگ 
و آقای علی وش��اق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ 
و عباس آقا وشاق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ و 
خانم نسرين وشاق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ و 
خانم عفت امير رياحی فرزند حس��ين نسبت به دو دانگ 
و غام حسين رياحی فرزند حسين نسبت به چهاردانگ 
و خانم پروين رياحی فرزند حسين نسبت به دو دانگ از 
ده دانگ يك طاق از جمله 28 طاق ش��ش دانگ مزرعه 
معروف علی آباد كه مشتمل است بر اراضی و اماك و 
باغات و ساختمان و يك رشته قنات اختصاصي كه مبدأ 

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

95- آقای علی احمديان فرزند ميرزا احمد – چهاردانگ 
مش��اع از شش دانگ يكباب خانه و قطعه زمين محصور 

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

- شش دانگ يكباب خانه بمساحت 312/95 مترمربع.
162- آقای نعمت اله كمالی فرزند حسين - شش دانگ 

يكباب خانه بمساحت 328/70 مترمربع.
163- آقای رسول كمالی فرزند نعمت اله – شش دانگ 

قطعه زمين محصور بمساحت 346 مترمربع.
404- اداره اوق��اف و امور خيريه ب��ه نمايندگی بادرود 
- ش��ش دانگ يكباب مس��جد معروف پاچنار بمساحت 

800 مترمربع.
758- موقوفه حمام خالدآباد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه بادرود – شش دانگ يكباب حمام بمساحت 

443/5 مترمربع.
2835- آقای داود كاظمی خالدی فرزند حسين – شش 

دانگ يكباب خانه بمساحت 403 مترمربع.
3198- آق��ای محس��ن جمعه خالدی فرزن��د ابوالفضل 
– ش��ش دانگ يكباب خانه بمس��احت 141/10 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پاك 156 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
3199- آقای اكبر قنائيان فرزند رمضانعلی - شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 263/20 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پاك 212 فرعی از اصلی مرقوم.
3200- آقای حسين قنائيان فرزند نورمحمد و خانم سارا 
قنائی فرزند محمد - ش��ش دانگ يكباب خانه بمساحت 
173/50 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از پاك 183 

فرعی از اصلی مرقوم.
3202- خان��م فاطمه محلوجی خالدی فرزند قدرت اله 
– ش��ش دانگ قطع��ه زمين محصور و انب��اری داخل آن 

بمساحت 216/80 مترمربع.
3203- آقای علی صالحيان خالدآبادی فرزند حس��ن – 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 403/5 مترمربع.
3205- خانم مريم كاظمی خالدی فرزند حس��ين- شش 
دانگ يكباب خانه مخروبه بمس��احت 298/50 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پاك 148 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
3206- آقای حميدرضا نعيميان فرزند روح اله – ش��ش 

دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 247/40 مترمربع.
3209- آقای مرتض��ی ابراهيمی خالدی فرزند فيض اله 
– ش��ش دانگ قطعه زمين محصور بمس��احت 378/80 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��اك 192 فرعی از 

اصلی مرقوم.
3210- آقای اميد قنائيان فرزند رمضانعلی - شش دانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 259/50 مترمربع مفروض 

و مجزا شده از پاك 212 فرعی از اصلی مرقوم.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و اماك چنانچه 
كس��ی نس��بت به اماك مندرج در اين آگهی واخواهی 
و اعتراض داش��ته باش��ند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی 
نوبتی بش��رح رديف الف ظرف مدت 90 روز و بش��رح 
رديف ب بمدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را 
تس��ليم اين اداره نموده و رسيد اخذ نمايند تا به دادگاه 
صالحه ارس��ال گ��ردد و در صورتی كه قبل از انتش��ار 
آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی 
در مدت مرقوم تسليم اين اداره نمايند و اعتراضاتی كه 
بعد از انقضاء مدت مرق��وم واصل گردد با اثر خواهد 
بود و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 آيين 
نام��ه قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 
آيين نامه قانون ثبت نس��بت به حقوق ارتفاقی در موقع 
تحديد حدود و در صورتمجلس تحديد قيد و واخواهی 
صاحبان اماك و مجاورين نس��بت ب��ه حقوق ارتفاقی 
طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهی 
در رديف الف در دو نوبت بفاصله 30 روز و نس��بت به 
ردي��ف ب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 

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

م الف: 6                    طويلی – رئيس ثبت بادرود
 

نوبتي سه ماهه
1/255 ش��ماره 232 نوبتی س��ه ماهه چهارم سال 1389 

اداره ثبت اسناد و اماك ميمه.
ب��ه موجب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و اماك و ماده 
59 اصاح��ی آيي��ن نام��ه مرب��وط اماكی كه در س��ه 
ماه��ه چهارم س��ال 1389 تقاض��ای ثبت آنه��ا پذيرفته 
ش��ده و همچنين ش��ماره های از قلم افت��اده و نيز آنچه 
طب��ق آراء هيأت نظ��ارت آگهی آنها بايد تجديد ش��ود 
 مرب��وط ب��ه حوزه ثبت��ی ميمه را به ش��رح زي��ر آگهی

می نمايد:
شماره فرعی از شماره یک اصلی واقع در میمه

10849- آقای حسن س��لطانی فرزند براتعلی ششدانگ 
يك درب باغ موس��تان دشت س��ر بره به مساحت 960 

مترمربع 
ش��ماره ه��ای 1 و 9و 10 اصلی قنوات س��ه گانه ميمه 
مشهور به مزدآباد و رويه و بيركه مبدا و مظهر و مقسم و 

گردش آنها به شرح آگهی های قبلی می باشد
خانم اقدس اس��فندی فرزند اسفنديار مجاری المياه يك 
س��هم از جمله 2016 سهم شش��دانگ هر يك از قنوات 
مزبور آقای سهراب الوندی فرزند امين اله مجاری المياه 
يك سهم از جمله 2016 سهم هر يك از قنوات مزبور 
شماره فرعي از شماره 26 اصلي واقع در ده ونداده

2274- آقاي مرتضي قولي فرزند علي نس��بت به چهار 
دانگ مش��اع و آقاي محمد قولي فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ مشاع از شش��دانگ يك باب خانه به مساحت 

214 مترمربع.
 شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات

در ده زیاد آباد 
3428- آقای محمود پناهيده فرزند عباسعلی شش دانگ 

قطعه زمين دشت ريگنه به مساحت 416/40 مترمربع. 
3697- آقای علی ملك نژاد آلما لوداش فرزند قربانعلی 
شش��دانگ قطعه زمين محصور دش��ت س��ر آب باال به 

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

در ده اذان 
564- آقاي��ان غامحس��ين عليجانی و حس��ن عليجانی 
فرزندان علی با المناصفه نس��بت به چهار دانگ مش��اع 
و خان��م معصومه عليجانی فرزند علی و آقای علی رضا 
رس��ا پناه ماربين فرزند حس��ين با المناصفه نسبت به دو 
دانگ مش��اع از شش��دانگ يك باب خان��ه در كوی باغ 

كهنه به مساحت 317/70 مترمربع.
4324- آقای قاسم مشهدی فرزند حسن ششدانگ قطعه 

زمين محصور در ده اذان به مساحت 341/35 مترمربع.
4429– آق��ای محمدرضا خدادوس��ت فرزند محمد آقا 
شش��دانگ قطعه زمي��ن محصور در كوی ب��اغ كهنه به 

مساحت 581/40 مترمربع.
4431- آق��ای اكب��ر كريمدوس��ت فرزن��د عباس��علی 
شش��دانگ ي��ك باب مغ��ازه در كوی باال به مس��احت 

20/80 مترمربع. 
4432- خانم صغری مش��هدی فرزند عبداله شش��دانگ 
قطع��ه زمين محص��ور در ده اذان به مس��احت 338/80 

مترمربع.

 شماره فرعی از شماره 54 اصلی واقع
در ده خسرو آباد 

68- خانم هما زندی فرزند فرج اله س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ يك باب خانه در ده خس��روآباد به مساحت 

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

حسن رباط
702- آقای تقی اميری فرزند ايرج شش��دانگ يك باب 
خانه و زمين وصل به آن در كوی پشت قلعه به مساحت 

656 مترمربع.
728- آقای حسن اميری فرزند امير ششدانگ قطعه زمين 
محل س��اختمان در كوی قلعه نو به مس��احت 662/50 

مترمربع.
729- آقای عربعلی محسنی فرزند حسين ششدانگ يك 

باب خانه در كوی قبرستان به مساحت 630 مترمربع.
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 78 اصلی واقعات در ده 

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

يكباب خانه در ده لوشاب به مساحت 449 مترمربع.
500- ش��ركت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص( 
شش��دانگ يكباب س��اختمان در ده لوشاب به مساحت 

1000 مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی 

بید علیا 
208- آقای محمدرضا كريمی فرزند محمدباقر ششدانگ 
يكب��اب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت 1334/50 

مترمربع.
334- آقای رمضان زارعی فرزند علی محمد و خانم ماه 
بانو توكلی فرزند قربانعلی بالمناصفه مش��اعا ششدانگ 
يكباب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت شش��صد و 

هشتاد و چهار )684( مترمربع.
335- آقای محمد تقی توكلی فرزند حسن و خانم ايران 
توكلی فرزند كاظم بالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكباب 

خانه در كوی باغ طاهر به مساحت 1267 مترمربع.
336- آقای محمد توكلی فرزند بش��ير ششدانگ يكباب 

خانه در كوی باغ طاهر به مساحت 1344 مترمربع.
337- آقای داريوش كريم��ی فرزند محمدرضا و خانم 
رضوان كريمی فرزند صادق بالمناصفه مشاعا ششدانگ 
يكب��اب خان��ه در ك��وی باغ طاه��ر به مس��احت 850 

مترمربع.
338- آق��ای محم��د رس��تمی فرزند عباس شش��دانگ 
 يكب��اب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت 1507/40 

مترمربع.
339- خانم فاطمه رس��تمی فرزند محمدعلی ششدانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی باغ طاهر به مس��احت 408/60 

مترمربع.
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه 

بلند الی بید 
198- آق��ای ابوطال��ب توكلی فرزند نوروز شش��دانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی قلعه بلند به مس��احت 497/37 

مترمربع.
220- خانم خديجه خوبان فرزند محمدحسن ششدانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی قلعه بلند به مس��احت 844/90 

مترمربع.
221- آقای نجفعلی كريمی فرزند خيراله و خانم بنفشه 
كريمی فرزند محمد بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ قطعه 
زمين محل ساختمان در كوی قلعه بلند به مساحت 874 

مترمربع.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و اماك چنانچه 
كس��ی نس��بت به اماك مندرج در اين آگهی اعتراض 
)واخواهی( داشته باش��د نسبت به آن هايی كه تقاضای 
ثبت آنه��ا پذيرفته ش��ده از تاريخ انتش��ار اولين نوبت 
اي��ن آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی 
)اعتراض( خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد دريافت 
دارد ضمنًا معترض می بايستی از تاريخ تسليم اعتراض 
ظرف مدت ي��ك ماه مبادرت به تقديم دادخواس��ت به 
مراج��ع قضايی نموده و گواهی ط��رح دعوی اخذ و به 
اين اداره تس��ليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار اين 
آگهی دعوای اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی 
دادگاه را مش��عر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود با اثر است و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آيي��ن نامه قانون ثبت 
حق��وق ارتفاقی در موقع تعيين ح��دود و صورتمجلس 
تحديد قيد و واخواهی صاحبان اماك و مجاورين نسبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصاحی 
آن پذيرفته خواهد ش��د اين آگهی در دو نوبت به فاصله 
)30( روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده 

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 509   نوروز - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك ميمه
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اطالعرساني
نوبتي سه ماهه )نوبت دوم(

1/345 ش��ماره: 477 آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 
1389 اداره ثبت اس��ناد و امالك زواره بخش 17 ثبت 
اصفهان. به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالك 
و م��اده 59 اصالحي آئين نام��ه مربوطه، امالكي كه در 
س��ه ماهه چهارم سال 1389 تقاضاي ثبت آنها در اداره 
ثبت اس��ناد و امالك زواره پذيرفته ش��ده به شرح ذيل 

آگهي مي گردد:
ال��ف( امالكي ك��ه اظهارنامه آنها در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 89 تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف منظور 

گرديده است:
دهستان گرمسير

1-دهستانگرمسير
شهرزواره16-اصليوفروعاتزير:

142 و 143- خانم زيبا طباخ فرزند حس��ين ششدانگ 
يكبابخانه بمساحت 372/35 مترمربع.

4970- آق��اي ناص��ر عاب��دان زاده زواره فرزند يحيي 
شش��دانگ قطعه زمي��ن مزروعي بمس��احت 439/80 

مترمربع.
4974- شركت مخابرات استان اصفهان بنمايندگي مركز 
مخابرات زواره شش��دانگ كوچه مترو كه بمس��احت 

34/50 مترمربع.
دهستانسفلي

قريهشهراب28اصليوفرعيزير:
372- خانم اعظم عامري شهرابي فرزند علي ششدانگ 

يكبابخانه بمساحت 302 مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالك و ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كس��ي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ 
اولين نوبت انتشار آگهي نسبت به امالكي كه در رديف 
)الف( مي باشد به مدت 90 روز و نسبت به رديف )ب( 
به مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي خود را كتبًا به 
اي��ن اداره تس��ليم نموده و طبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قانون تعيي��ن تكليف پرونده هاي معت��رض ثبتي ظرف 
م��دت 30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض ب��ه اين اداره 
بايس��تي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي 
گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تسليم 
نماي��د، ضمن��ًا گواهي طرح دعوي كه پ��س از انقضاء 
مهلت قانوني واصل ش��ود بالاثر بوده و مطابق قسمت 
اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 آئي��ن نامه ثبت، حقوق ارتفاقي در 
موقع تعيي��ن حدود و در صورتمجلس قيد و واخواهي 
صاحبان امالك و مجاورين نس��بت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ي مطابق م��اده 20 قانون ثب��ت و تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكلي��ف پرونده هاي معترض ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي نسبت به امالك رديف 
)الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتش��ار 
اولين آگهي و نسبت به رديف )ب( فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد 

شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 34

عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 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 اس��ناد و امالك كش��ور و ماده 59 اصالحي آئين 
نامه مربوطه امالكي كه در س��ه ماهه چهارم سال 1389 
تقاضاي ثبت آنها پذيرفته ش��ده و همچنين شماره هاي 
از قل��م افتاده و نيز آنچه طب��ق آراء هيأت نظارت ثبت 
آگه��ي آنها بايد تجديد ش��ود مربوط به بخش 17 را به 

شرح ذيل آگهي مي نمايد:
بندالف: ش��ماره پالك و مشخصات مالك و نوع ملك 
و محل وق��وع امالكي كه در اظهارنامه س��ه ماهه قبل 
تنظيم و جهت انتش��ار آگه��ي در رديف منظور گرديده 
دهستان گرمسير شهر اردس��تان به شماره يك اصلي و 

فرعي هاي زير:
14937- خانم عطاء خداياري اردستاني فرزند شاهباز 

10/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملك.
10397- آقايان منصور،  مجيد، مرتضي، محسن،  مهدي 
و خانم مريم همگي عسكري اردستاني 19 و يك پنجم 
حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ قطعه زمين مزروعي 
صحرا كار پالك 308 مس��احت شش��دانگ 2918/24 
مترمربع كما فرض اله فرزندان پس��ر هر يك 3 و بيست 
و هف��ت، پنجاه و پنجم حب��ه و دختر 1 و چهل و يك، 

پنجاه و پنجم حبه مشاع.
12391- آقاي عليرضا معصومي اردستاني و خانم زيبا 
معصومي اردس��تاني فرزندان حس��ن شش��دانگ جوي 

متروكه به مساحت 7/74 مترمربع بالمناصفه.
12397- آقاي محمدحسين قاسم زاده فرزند محمدرضا 
شش��دانگ يك باب خانه احداثي بر روي قس��متي از 

صحرا كار پالك 217 به مساحت 337/04 مترمربع.
12398- آقاي حسينعلي جوادي فرزند عباس ششدانگ 
قطعه زمين قسمتي از صحرا كار پالك 217 به مساحت 

319/54 مترمربع.
12406- آق��اي مصطف��ي بنائ��ي اردس��تاني فرزن��د 
حس��ن و خانم عطيه نعيمي فرزند مس��يب شش��دانگ 
ي��ك باب خان��ه نيمه تمام احداثي بر روي قس��متي از 
 صح��راكار پالك 217 ب��ه مس��احت 266/03 مترمربع

بالمناصفه.
12416- خان��م س��لطنت بديع��ي اردس��تاني فرزن��د 
محمدحسن ششدانگ كوچه متروكه به مساحت 17/25 

مترمربع.
شهرمهابادشماره51اصليوفرعيهايزير:

1374 و 1375- آقاي��ان ناص��ر و محمدعل��ي ه��ر دو 
رضائي زاده مهابادي فرزندان حس��ين و خانم ها فاطمه 
آقارضائ��ي مهاآبادي فرزند حبي��ب اله و عفت رضائي 
زاده فرزند حسين ش��ش دانگ قطعه زمين مزروعي به 
مس��احت 14344/54 مترمربع به نسبت هاي فاطمه سه 

دانگ، ناصر، محمدعلي و عفت هر كدام يك دانگ.
1596- آق��اي محم��د خراط��ي مهاب��ادي فرزند تقي 

ششدانگ كوچه متروكه به مساحت 114/40 مترمربع.
دهستانعليا،قريهكچوسنگبهشماره15اصليو

فرعيزير:
239- خانم ش��كوفه زارع��ي ش��يرازاني فرزند عباس 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 33/88 مترمربع.
به موجب ماده قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهي واخواهي داش��ته باشد بايد 
از تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به آنهايي كه تقاضاي 
ثبت آنها پذيرفته ش��ده است به شرح رديف الف ظرف 
مدت 90 روز و نس��بت به آنهايي كه طبق آراي هيئت 
نظارت ثبت تجديد آگهي شده است به شرح رديف ب 
در مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهي خود را به اين 
اداره تس��ليم و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين 
تكلي��ف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستي با 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره بايستي با تقديم 
دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضاي��ي گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره تسليم نمايد و در صورتي 
كه قبل از انتش��ار آگهي دعوايي اقامه شده باشد طرف 
دعوي بايد گواهي دادگاه را مش��عر ب��ر جريان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تس��ليم نمايد. اعتراضات يا گواهي 
طرح دعوي كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر اس��ت و مطابق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره 
م��اده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د ضمنًا طبق ماده 
56 آئين نامه قانون حدود و حقوق ارتفاقي موقع تعيين 
حدود در صورتمجل��س قيد واخواهي صاحبان امالك 
و مجاورين نس��بت به حدود و حق��وق ارتفاقي مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. 
اي��ن آگهي نس��بت به رديف ال��ف و ب در 2 نوبت به 
فاصله 30 از تاريخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاينده 

رود اصفهان درج و منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31

م الف/ 37
فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

نوبتي سه ماهه
آگهی نوبتی س��ه ماهه چهارم س��ال1389- اداره ثبت 
اسناد و امالك ش��هرضا. بموجب ماده 12- قانون ثبت 
اس��ناد وماده 59- اصالحی آيين نامه مربوط به امالكی 
كه در س��ه ماهه چهارم س��ال 1389 تقاضای ثبت آنها 
پذيرفته ش��ده وهمچنين ش��ماره های از قلم افتاده ونيز 
آنچه طب��ق آراء هيات محترم نظ��ارت ثبت،آگهی آنها 
باي��د تجديد ش��ود مربوط به بخش يك ش��هرضا را به 

شرح زير آگهی می نمايد:
رديفالف(

-شمارههایفرعیازيکاصلیابنيهوامالکشهرضا
1506باقيمان��ده- پيم��ان گالبگي��ر فرزن��د محمدعلی: 
شش��دانگ يكبابخانه كه پالك6093ازآن مجزی شده به 

مساحت 134 مترمربع.
2756- فض��ل ال��ه آقائی ش��ه رض��ا فرزندعلی وعلی 
اصغربراهيمی فرزند عباس��علی ومحمدرضاشيرانی زاده 
فرزندمحمد به ترتيب نس��بت به 16حبه مشاع و22حبه 
مش��اع و22حبه مشاع از:پنجدانگ مش��اع از ششدانگ 

يكبابخانه.
7615- محمدعلی ش��اه چراغی فرزندعابد:شش��دانگ 

قس��متی از يكقطع��ه زمي��ن مح��ل راه متروك��ه ب��ه 
مس��احت 10مترمربع كه ب��ه انضم��ام پالكهای 6532 
 و 3455 جمعاتش��كيل يكقطع��ه زمي��ن محص��ور را

داده است.
-شمارههایفرعیاز2-اصلیمزرعهفضلآباد

ال��ه:  فرزندفض��ل  هم��ت  ابراهي��م  باقيمان��ده-   912
تمام��ت 250 س��هم مش��اع از1250س��هم شش��دانگ 
يكقطع��ه زمين باس��اختمان موجوددرآن به مس��احت 

ششدانگ1138/25مترمربع.
9161- عبدالرضاقرقانی فرزنداحمد:ششدانگ يكبابخانه 

به مساحت226/95مترمربع.
9169- مصطف��ی فرهمندي��ان فرزندهداي��ت وكفايت 
فرهمنددندل��و فرزندغالمحس��ن ب��ه ترتي��ب نس��بت 
ب��ه 4و2دان��گ مش��اع از:شش��دانگ يكبابخان��ه ب��ه 

مساحت120مترمربع.
10874- حبيب اله ترابی فرزندنوراله:ششدانگ يكقطعه 

زمين نيمه محصوربه مساحت394مترمربع.
11083- علی اكبرمحمدی جانبازلو فرزندشهباز:ششدانگ 

يكبابخانه به مساحت149/10مترمربع.
11202- خيب��ر قرخلون��ره فرزند اله قلی: شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت219/90مترمربع.
12760- راه علی عرب نره فرزند هرمز و رخسارظفری 
ف��رد فرزن��د محمد باالس��ويه: شش��دانگ يكبابخانه به 

مساحت200مترمربع.
فرزندشمسعلی:شش��دانگ  خس��رومحمديان   -12863

يكقطعه زمين مزروعی به مساحت3042/15مترمربع.
12918- حس��ن قرقانی فرزنداحمدورض��وان قرقانی 
فرزندحس��ين ب��ه ترتي��ب نس��بت به4و2دانگ مش��اع 

از:ششدانگ يكبابخانه به مساحت231/60مترمربع.
فرزندامراله:شش��دانگ  حميدرضاقرم��زی   -12963

يكبابخانه به مساحت 201/30مترمربع.
12991- فريباطحانيان فرزندعزيزاله:شش��دانگ قسمتی 
از يكبابخانه محل راه متروكه به مساحت68مترمربع كه 
به انضمام قس��متی ازپالك957جمعاتشكيل يكبابخانه 

راداده است.
13035- اردالن رضائی فرزندناصر:ششدانگ يكبابخانه 
نيم��ه تمام محل ج��وی متروك��ه وراه متروكه واراضی 
فاقدش��ماره ب��ه مس��احت218/90مترمربع كه بموجب 
26581-89/12/23دفتر303ش��هرضارهن  سندش��ماره 

بانك مسكن شعبه صاحب الزمان شهرضامی باشد.
13051- زهراآقائی فرزندعبدالنبی:ششدانگ يكبابخانه 

نيمه تمام به مساحت150/15مترمربع.
فرزندسيدعلی:شش��دانگ  صنوبرعاش��وری   -13052
يكبابخانه مجزی شده از10091به مساحت165مترمربع.

13056- تمراس قرقانی فرزندكاوس:ششدانگ يكبابخانه 
مجزی شده از9257به مساحت223/10مترمربع

-شمارهفرعیاز3-اصلیمزرعهموغان
4584- يداله اسكندزاد فرزندعباس:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از1266به مساحت106/5مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوك آباد

1400- غالمرضاصيادی هونجانی فرزنداحمد:ششدانگ 
قطعه زمين محصوربه مساحت162/40مترمربع.

قبادايرجی فرزندمستعلی:شش��دانگ  1547باقيمان��ده- 
يكقطع��ه زمين ك��ه پ��الك2423ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت251/70مترمربع.
2274- موسی عاشورلوفرزندقباد:ششدانگ قطعه زمين 

پی كنی شده به مساحت161/65مترمربع.
2393- رامي��ن ن��ره منفرد فرزندحس��ين وش��هرام نره 
ئ��ی فرزندحس��ين به ترتيب نس��به به4و2دانگ مش��اع 

از:ششداگ يكبابخانه به مساحت148/93مترمربع.
فرزندحمدال��ه  خ��واه  س��اجدی  ال��ه  ول��ی   -2463
از2145ب��ه  ش��ده  مج��زی  يكبابخان��ه  :شش��دانگ 

مساحت147/10مترمربع.
2470- مه��دی اميرزاده هونجان��ی فرزندمحمدومژگان 
باالسويه:شش��دانگ  فرزندحس��ين  امي��رزاده هونجانی 

يكبابخانه مجزی شده از1637به مساحت125مترمربع.
2471- عل��ی امي��رزاده هونجانی حس��ين: شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت 150مترمربع.
2472- ليلی كاويانی فرزندبهمن:ششدانگ يكبابخانه به 

مساحت151/40مترمربع.
2473- ناحي��ه مقاومت بس��يج س��پاه ش��هرضا)پايگاه 
مقاومت بسيج شهيد دستغيب(: ششدانگ يكقطعه زمين 

به مساحت 229/08 مترمربع.
2479- فريبرزقرخل��وی نره فرزندعلی برز:شش��دانگ 

يكبابخانه مجزی شده از1059به مساحت142مترمربع.
 2480- ايران ش��فی فرزند حس��ين: ششدانگ يكباب 
 مغ��ازه مج��زی ش��ده از 1023 ب��ه مس��احت 68/82

مترمربع.
2481- پرويزحاجی پورحاجی دولوفرزندجواد:ششدانگ 
يكبابخانه چندطبقه مجزی شده از1994به مساحت 280 

مترمربع.
2482- محمدابراهيم شبانی فرزندمصطفی:ششدانگ قطعه 

زمين مجزی شده از1753به مساحت338/45مترمربع.
-شمارههایفرعیاز23-اصلیمزرعهسودآباد

2292- آرش ص��دری فرزن��د محمدجواد: شش��دانگ 
يكبابخان��ه نيمه تمام مجزی ش��ده از188به مس��احت 

107/35 مترمربع.
2293- قدرت اله پوينده فرزندحسين ومريم ميرشكارمقدم 
فرزند س��هراب باالسويه: ششدانگ يكبابخانه نيمه تمام 

مجزی شده از172به مساحت192مترمربع.
2294- مرتضی عش��قی فرزنديداله:شش��دانگ يكباب 

مغازه تحتانی وفوقانی به مساحت192مترمربع.
-شمارهفرعیاز37-اصلیابنيهعمروآباد

73- مجيدرضائی عمروآبادی فرزندمرتضی:شش��دانگ 
يكباب ساختمان دوطبقه به مساحت232/30مترمربع.
-شمارهفرعیاز49/1-اصلیلورکمنوچهرآباد

33- مصطفی انصاری فرزندعباسقلی: ششدانگ يكواحد 
مرغداری به مساحت10429/50مترمربع.

-شمارههایفرعیاز50-اصلیمزرعهالهآباد
206- س��يف ال��ه وفاطم��ه صغری يونس��ی ش��هرضا 
فرزندان عوضعلی به ترتيب نس��بت به4 و2دانگ مشاع 
 از:ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی به مساحت1047/55

مترمربع.
2224- محس��ن آقاخان��ی فرزندعلی وفاطم��ه بيدقی 
فرزندغليرضا باالسويه:شش��دانگ يكقطعه زمين مجزی 

شده از81به مساحت254/40مترمربع.
2235- آي��ت اله قبادپورقورد فرزندموس��ی ومعصومه 
قرقانی فرزندحس��ين باالسويه:شش��دانگ يكبابخانه به 

مساحت109/75مترمربع.
2242- محمدرض��ا پ��ور غ��الم فرزند عبدالحس��ين و 
سارابراهيمی فرزندنبی اله باالسويه:ششدانگ يكبابخانه 

مجزی شده از558به مساحت 196/50مترمربع.
-شمارهفرعیاز72-اصلیمزرعهدامزاد

435- مريم جرنگ فرزندجهانگير:شش��دانگ يكبابخانه 
به مساحت178/20مترمربع.

-شمارههایفرعیاز176-اصلیشهرکاسالمآباد
34باقيمانده- ساسان كريمی قشقائی فرزندقدير:ششدانگ 
يكقطعه زمين كه پالكهای 915و918ازآن مجزی ش��ده 

به مساحت235/60مترمربع.
85- علی ظهرابی فرزندنوروز ومنيژه اكبری فرزندابراهيم 
به ترتيب نس��بت ب��ه 4و2دانگ مش��اع از:شش��دانگ 

يكبابخانه به مساحت133/85مترمربع.  
915- رعن��ا به��زادی كريمی فرزند خليل: شش��دانگ 
يكقطع��ه زمين محصورمجزی ش��ده از34به مس��احت 

122/30 مترمربع.
917- مصطف��ی آقائی فرزندموسی:شش��دانگ يكقطعه 

زمين به مساحت266مترمربع.
918- س��يروس كريمی قش��قائی فرزندقدير:ششدانگ 

يكبابخانه مجزی شده از34 به مساحت138مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نسبت به 
امالك و رقبات مندرج در اين آگهی واخواهی داش��ته 
باش��د بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به 
آنهائی كه تقاضای ثبت ش��ده به شرح رديف های الف 
وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی كه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح رديف ج 
ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به 
اي��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست 
ظ��رف مدت 30 روز از تاريخ تس��ليم اعتراض خود به 
اين اداره گواهی تقديم دادخواست رااز مراجع ذيصالح 
قضائی اخذ وبه اين اداره تس��ليم نمايد درصورتی كه 
قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوا ظرف مدت 
مرقوم ارائه نمايد .اعتراض��ات ياگواهی طرح دعوا كه 
بعد از مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر اس��ت ومطابق 
قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آيين نام��ه قانون ثبت حقوق 
ارتفاق��ی درموقع تعيين حدود درص��ورت مجلس قيد 
وواخواهی صاحبان امالك ومجاورين نس��بت به حدود 
و حق��وق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت وتبصره 
2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی 
ثبت پذيرفته خواهد ش��د.اين آگهی نس��بت به رديف 
های ال��ف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت 
به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتش��ار نوبت اول 
 در روز نام��ه زاين��ده رودچاپ اصفهان درج و منتش��ر

می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:90/2/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:90/2/31                       
م الف/ 26

ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

اطالعرساني

نوبتي سه ماهه
1/188 ش��ماره:  97-90/1/10 آگه��ی نوبتی س��ه ماهه 

چهارم سال 1389 اداره ثبت اسناد و امالك بادرود.
بموجب دس��تور ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالك و 
م��اده 59 – اصالحی آيين نام��ه قانون مزبور امالكی كه 
در سه ماهه چهارم سال 1389 تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
ش��ده اند و نيز امالكی كه در آگهی های نوبتی قبلی از 
قل��م افتاده و هم چنين امالكی ك��ه بموجب آراء هيأت 
نظارت بايس��تی تجديد آگهی شوند مربوط به بخش نه 

حوزه ثبتی بادرود بشرح ذيل می باشند.
الف: امالكی كه در سه ماهه چهارم سال 1389 پذيرفته 
ش��ده اند و هم چنين امالكی ك��ه در آگهی های نوبتی 
قبل��ی از قل��م افتاده اند و م��دت واخواهی ب��ه آنها از 
 تاريخ انتش��ار )1390/02/01( بم��دت 90 روز پذيرفته

می شود.
1-ازشماره159– اصلیشهربادرودوفروعات

ذيل
1636- موقوف��ه حاج محمد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه – شش دانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 

962 مترمربع.
3211- آق��ای علی نائينی بادی فرزند عزيزآقا – ش��ش 

دانگ يكباب خانه بمساحت 295/80 مترمربع.
3494- آقای ماشااله نقدی بادی فرزند عباسعلی – شش 
دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 139/50 

مترمربع.
3527- خانم خانم زر محمودی بادی فرزند حس��ين – 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع.
4023- اداره اوق��اف و امور خيريه به نمايندگی بادرود 
– ش��ش دانگ يكباب مسجد معروف امام علی بمساحت 

26/10 مترمربع.
4135- آقای علی جوانی فرزند مس��لم – ش��ش دانگ 

يكباب خانه بمساحت 180/60 مترمربع.
4300- اداره اوقاف و امور خيريه به نمايندگی بادرود – 

شش دانگ يكباب مسجد بمساحت 224/5 مترمربع.
4717- اداره اوقاف و امور خيريه به نمايندگی بادرود – 

شش دانگ يكباب مسجد بمساحت 348/40 مترمربع.
8132- آقای رمضانعلی سلمان نژاد فرزند حسن – شش 
دانگ يكباب مغازه بمساحت 33/75 مترمربع مفروض و 

مجزی شده از پالك 4803 فرعی از اصلی مرقوم.
8177- خانم عذرا حيدريان بادی فرزند عباسعلی – شش 
دانگ يكباب خانه بمس��احت 161/50 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالك 3146 فرعی از اصلی مرقوم.
8193- آقای محس��ن شاهدی بادی فرزند احمد – شش 
دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 200/20 
مترمربع مفروض و مجزی ش��ده از پالك 978 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8233- آقای حس��ن نوريان بادی فرزند علی – ش��ش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 258/50 مترمربع مفروض و 

مجزی شده از پالك 3630 فرعی از اصلی مرقوم.
8239- خانم طوبی نايينی بادی فرزند تقی – شش دانگ 
يكباب خانه به مساحت 71/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالك 3475 فرعی از اصلی مرقوم.
8240- آقای مهرداد اكبری بادی فرزند علی اكبر – شش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 153/65 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالك 3373 فرعی از اصلی مرقوم. 
8242- آق��ای حس��ين دانش پژوه فرزند علی – ش��ش 
دانگ يكباب خانه بمس��احت 243/75 مترمربع مفروض 

و مجزا شده از پالك 4443 فرعی از اصلی مرقوم.
8243- آقای ولی اله اكبری بادی فرزند عليرضا – شش 
دانگ يكباب خانه بمساحت 166/50 مترمربع مفروض و 

مجزا شده از پالك 3114 فرعی از اصلی مرقوم.
8244- آقای محمدرضا باغبانيان فرزند حس��ن – شش 
دان��گ يكب��اب مغ��ازه و فوقانی آن بمس��احت 40/90 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��الك 265 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8245- خان��م س��ليمه اصغرزاده ب��ادی فرزند محمد – 
ش��ش دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 330 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پالك 882 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
8247- آقای رحمت موذنی فرزند علی - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 201/70 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالك 3672 فرعی از اصلی مرقوم.
8248- آقای رحمت شريفی مقدم فرزند رضا نسبت به 
چهار دانگ مش��اع و خانم عذرا حقانی فر فرزند احمد 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 160/85 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از 

پالك 3964 فرعی از اصلی مرقوم.
8250- آق��ای نورمحمد قنائيان فرزند عباس نس��بت به 
چهار دانگ مش��اع و خانم ش��هربانو قنايی فرزند عباس 
نس��بت به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ يكباب خانه 
بمس��احت 472/80 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از 

پالك 906 فرعی از اصلی مرقوم.

8252- آق��ای حميدرضا ذاكری بادی فرزند حس��ين - 
ش��ش دانگ يكباب خان��ه بمس��احت 184/25 مترمربع 
مفروض و مجزا ش��ده از پ��الك 3882 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8256- آقای اميرحس��ين صادقيان فرزند حسين و خانم 
اعظ��م احمدی افوش��ته فرزند عبدالرحيم هر كدام س��ه 
دانگ از ش��ش دان��گ يكباب خانه بمس��احت 203/50 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��الك 975 فرعی از 

اصلی مرقوم.
8260- آقای محمود صفاری فرزند رضا - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 193/40 مترمربع مفروض و مجزا 

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

اصلی مرقوم.
8270- خانم كبری خارآبادی فرزند علی - شش دانگ 
يكباب خانه در حال احداث بمساحت 137/60 مترمربع 
مفروض و مجزا ش��ده از پ��الك 2951 فرعی از اصلی 

مرقوم.
8273- آق��ای علی قربيانی فرزند بهزاد - ش��ش دانگ 
يكباب خانه بمس��احت 346 مترمرب��ع مفروض و مجزا 

شده از پالك 3664 فرعی از اصلی مرقوم.
8275- آقای حس��ين كرباليی فرزن��د غالمرضا و خانم 
محبوبه شبانيان بادی فرزند حسين بالمناصفه شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 140/40 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالك 4323 فرعی از اصلی مرقوم.
8276- آق��ای روح اله چراغی ب��ادی فرزند علی آقا و 
خانم ش��ريفه مخلصی فرزند رحمت هر كدام سه دانگ 
از ش��ش دانگ يكباب خانه در حال احداث بمس��احت 
131/30 مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پالك 3662 

فرعی از اصلی مرقوم.
2-ازشماره174-اصلیمزرعهمعروفعلیآباد

- آقای حبيب اله وشاق فرزند جعفر نسبت به نيم دانگ 
و آقای علی وش��اق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ 
و عباس آقا وشاق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ و 
خانم نسرين وشاق فرزند حبيب اله نسبت به نيم دانگ و 
خانم عفت امير رياحی فرزند حس��ين نسبت به دو دانگ 
و غالم حسين رياحی فرزند حسين نسبت به چهاردانگ 
و خانم پروين رياحی فرزند حسين نسبت به دو دانگ از 
ده دانگ يك طاق از جمله 28 طاق ش��ش دانگ مزرعه 
معروف علی آباد كه مشتمل است بر اراضی و امالك و 
باغات و ساختمان و يك رشته قنات اختصاصي كه مبدأ 

و مظهر آن بشرح سوابق ثبتی قبلی است.
3-ازشماره189-اصلیشهرخالدآباد

95- آقای علی احمديان فرزند ميرزا احمد – چهاردانگ 
مش��اع از شش دانگ يكباب خانه و قطعه زمين محصور 

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

- شش دانگ يكباب خانه بمساحت 312/95 مترمربع.
162- آقای نعمت اله كمالی فرزند حسين - شش دانگ 

يكباب خانه بمساحت 328/70 مترمربع.
163- آقای رسول كمالی فرزند نعمت اله – شش دانگ 

قطعه زمين محصور بمساحت 346 مترمربع.
404- اداره اوق��اف و امور خيريه ب��ه نمايندگی بادرود 
- ش��ش دانگ يكباب مس��جد معروف پاچنار بمساحت 

800 مترمربع.
758- موقوفه حمام خالدآباد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه بادرود – شش دانگ يكباب حمام بمساحت 

443/5 مترمربع.
2835- آقای داود كاظمی خالدی فرزند حسين – شش 

دانگ يكباب خانه بمساحت 403 مترمربع.
3198- آق��ای محس��ن جمعه خالدی فرزن��د ابوالفضل 
– ش��ش دانگ يكباب خانه بمس��احت 141/10 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پالك 156 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
3199- آقای اكبر قنائيان فرزند رمضانعلی - شش دانگ 
يكباب خانه بمساحت 263/20 مترمربع مفروض و مجزا 

شده از پالك 212 فرعی از اصلی مرقوم.
3200- آقای حسين قنائيان فرزند نورمحمد و خانم سارا 
قنائی فرزند محمد - ش��ش دانگ يكباب خانه بمساحت 
173/50 مترمرب��ع مفروض و مجزا ش��ده از پالك 183 

فرعی از اصلی مرقوم.
3202- خان��م فاطمه محلوجی خالدی فرزند قدرت اله 
– ش��ش دانگ قطع��ه زمين محصور و انب��اری داخل آن 

بمساحت 216/80 مترمربع.
3203- آقای علی صالحيان خالدآبادی فرزند حس��ن – 

شش دانگ يكباب خانه بمساحت 403/5 مترمربع.
3205- خانم مريم كاظمی خالدی فرزند حس��ين- شش 
دانگ يكباب خانه مخروبه بمس��احت 298/50 مترمربع 
مف��روض و مجزا ش��ده از پالك 148 فرع��ی از اصلی 

مرقوم.
3206- آقای حميدرضا نعيميان فرزند روح اله – ش��ش 

دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 247/40 مترمربع.
3209- آقای مرتض��ی ابراهيمی خالدی فرزند فيض اله 
– ش��ش دانگ قطعه زمين محصور بمس��احت 378/80 
مترمربع مفروض و مجزا ش��ده از پ��الك 192 فرعی از 

اصلی مرقوم.
3210- آقای اميد قنائيان فرزند رمضانعلی - شش دانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 259/50 مترمربع مفروض 

و مجزا شده از پالك 212 فرعی از اصلی مرقوم.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالك چنانچه 
كس��ی نس��بت به امالك مندرج در اين آگهی واخواهی 
و اعتراض داش��ته باش��ند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی 
نوبتی بش��رح رديف الف ظرف مدت 90 روز و بش��رح 
رديف ب بمدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را 
تس��ليم اين اداره نموده و رسيد اخذ نمايند تا به دادگاه 
صالحه ارس��ال گ��ردد و در صورتی كه قبل از انتش��ار 
آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی 
در مدت مرقوم تسليم اين اداره نمايند و اعتراضاتی كه 
بعد از انقضاء مدت مرق��وم واصل گردد بال اثر خواهد 
بود و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 آيين 
نام��ه قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 
آيين نامه قانون ثبت نس��بت به حقوق ارتفاقی در موقع 
تحديد حدود و در صورتمجلس تحديد قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نس��بت ب��ه حقوق ارتفاقی 
طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهی 
در رديف الف در دو نوبت بفاصله 30 روز و نس��بت به 
ردي��ف ب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 

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

م الف: 6                    طويلی – رئيس ثبت بادرود
 

نوبتي سه ماهه
1/255 ش��ماره 232 نوبتی س��ه ماهه چهارم سال 1389 

اداره ثبت اسناد و امالك ميمه.
ب��ه موجب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالك و ماده 
59 اصالح��ی آيي��ن نام��ه مرب��وط امالكی كه در س��ه 
ماه��ه چهارم س��ال 1389 تقاض��ای ثبت آنه��ا پذيرفته 
ش��ده و همچنين ش��ماره های از قلم افت��اده و نيز آنچه 
طب��ق آراء هيأت نظ��ارت آگهی آنها بايد تجديد ش��ود 
 مرب��وط ب��ه حوزه ثبت��ی ميمه را به ش��رح زي��ر آگهی

می نمايد:
شمارهفرعیازشمارهيکاصلیواقعدرميمه

10849- آقای حسن س��لطانی فرزند براتعلی ششدانگ 
يك درب باغ موس��تان دشت س��ر بره به مساحت 960 

مترمربع 
ش��ماره ه��ای 1 و 9و 10 اصلی قنوات س��ه گانه ميمه 
مشهور به مزدآباد و رويه و بيركه مبدا و مظهر و مقسم و 

گردش آنها به شرح آگهی های قبلی می باشد
خانم اقدس اس��فندی فرزند اسفنديار مجاری المياه يك 
س��هم از جمله 2016 سهم شش��دانگ هر يك از قنوات 
مزبور آقای سهراب الوندی فرزند امين اله مجاری المياه 
يك سهم از جمله 2016 سهم هر يك از قنوات مزبور 
شمارهفرعيازشماره26اصليواقعدردهونداده

2274- آقاي مرتضي قولي فرزند علي نس��بت به چهار 
دانگ مش��اع و آقاي محمد قولي فرزند حسن نسبت به 
دو دانگ مشاع از شش��دانگ يك باب خانه به مساحت 

214 مترمربع.
شمارههایفرعیازشماره30اصلیواقعات

دردهزيادآباد
3428- آقای محمود پناهيده فرزند عباسعلی شش دانگ 

قطعه زمين دشت ريگنه به مساحت 416/40 مترمربع. 
3697- آقای علی ملك نژاد آلما لوداش فرزند قربانعلی 
شش��دانگ قطعه زمين محصور دش��ت س��ر آب باال به 

مساحت 363/60 مترمربع.
شمارههایفرعیازشماره35اصلیواقعات

دردهاذان 
564- آقاي��ان غالمحس��ين عليجانی و حس��ن عليجانی 
فرزندان علی با المناصفه نس��بت به چهار دانگ مش��اع 
و خان��م معصومه عليجانی فرزند علی و آقای علی رضا 
رس��ا پناه ماربين فرزند حس��ين با المناصفه نسبت به دو 
دانگ مش��اع از شش��دانگ يك باب خان��ه در كوی باغ 

كهنه به مساحت 317/70 مترمربع.
4324- آقای قاسم مشهدی فرزند حسن ششدانگ قطعه 

زمين محصور در ده اذان به مساحت 341/35 مترمربع.
4429– آق��ای محمدرضا خدادوس��ت فرزند محمد آقا 
شش��دانگ قطعه زمي��ن محصور در كوی ب��اغ كهنه به 

مساحت 581/40 مترمربع.
4431- آق��ای اكب��ر كريمدوس��ت فرزن��د عباس��علی 
شش��دانگ ي��ك باب مغ��ازه در كوی باال به مس��احت 

20/80 مترمربع. 
4432- خانم صغری مش��هدی فرزند عبداله شش��دانگ 
قطع��ه زمين محص��ور در ده اذان به مس��احت 338/80 

مترمربع.

شمارهفرعیازشماره54اصلیواقع
دردهخسروآباد

68- خانم هما زندی فرزند فرج اله س��ه دانگ مشاع از 
شش��دانگ يك باب خانه در ده خس��روآباد به مساحت 

1190/20 مترمربع.
شمارههایفرعیازشماره67اصلیواقعاتدرده

حسنرباط
702- آقای تقی اميری فرزند ايرج شش��دانگ يك باب 
خانه و زمين وصل به آن در كوی پشت قلعه به مساحت 

656 مترمربع.
728- آقای حسن اميری فرزند امير ششدانگ قطعه زمين 
محل س��اختمان در كوی قلعه نو به مس��احت 662/50 

مترمربع.
729- آقای عربعلی محسنی فرزند حسين ششدانگ يك 

باب خانه در كوی قبرستان به مساحت 630 مترمربع.
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 78 اصلی واقعات در ده 

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

يكباب خانه در ده لوشاب به مساحت 449 مترمربع.
500- ش��ركت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص( 
شش��دانگ يكباب س��اختمان در ده لوشاب به مساحت 

1000 مترمربع.
شمارههایفرعیازشماره88اصلیواقعاتدرالی

بيدعليا 
208- آقای محمدرضا كريمی فرزند محمدباقر ششدانگ 
يكب��اب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت 1334/50 

مترمربع.
334- آقای رمضان زارعی فرزند علی محمد و خانم ماه 
بانو توكلی فرزند قربانعلی بالمناصفه مش��اعا ششدانگ 
يكباب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت شش��صد و 

هشتاد و چهار )684( مترمربع.
335- آقای محمد تقی توكلی فرزند حسن و خانم ايران 
توكلی فرزند كاظم بالمناصفه مش��اعا ششدانگ يكباب 

خانه در كوی باغ طاهر به مساحت 1267 مترمربع.
336- آقای محمد توكلی فرزند بش��ير ششدانگ يكباب 

خانه در كوی باغ طاهر به مساحت 1344 مترمربع.
337- آقای داريوش كريم��ی فرزند محمدرضا و خانم 
رضوان كريمی فرزند صادق بالمناصفه مشاعا ششدانگ 
يكب��اب خان��ه در ك��وی باغ طاه��ر به مس��احت 850 

مترمربع.
338- آق��ای محم��د رس��تمی فرزند عباس شش��دانگ 
 يكب��اب خانه در كوی باغ طاهر به مس��احت 1507/40 

مترمربع.
339- خانم فاطمه رس��تمی فرزند محمدعلی ششدانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی باغ طاهر به مس��احت 408/60 

مترمربع.
شمارههایفرعیازشماره90اصلیواقعاتدرقلعه

بلندالیبيد 
198- آق��ای ابوطال��ب توكلی فرزند نوروز شش��دانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی قلعه بلند به مس��احت 497/37 

مترمربع.
220- خانم خديجه خوبان فرزند محمدحسن ششدانگ 
يكب��اب خانه در ك��وی قلعه بلند به مس��احت 844/90 

مترمربع.
221- آقای نجفعلی كريمی فرزند خيراله و خانم بنفشه 
كريمی فرزند محمد بالمناصفه مش��اعا شش��دانگ قطعه 
زمين محل ساختمان در كوی قلعه بلند به مساحت 874 

مترمربع.
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه 
كس��ی نس��بت به امالك مندرج در اين آگهی اعتراض 
)واخواهی( داشته باش��د نسبت به آن هايی كه تقاضای 
ثبت آنه��ا پذيرفته ش��ده از تاريخ انتش��ار اولين نوبت 
اي��ن آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی 
)اعتراض( خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد دريافت 
دارد ضمنًا معترض می بايستی از تاريخ تسليم اعتراض 
ظرف مدت ي��ك ماه مبادرت به تقديم دادخواس��ت به 
مراج��ع قضايی نموده و گواهی ط��رح دعوی اخذ و به 
اين اداره تس��ليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار اين 
آگهی دعوای اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی 
دادگاه را مش��عر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر است و مطابق 
قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آيي��ن نامه قانون ثبت 
حق��وق ارتفاقی در موقع تعيين ح��دود و صورتمجلس 
تحديد قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی 
آن پذيرفته خواهد ش��د اين آگهی در دو نوبت به فاصله 
)30( روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده 

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/2/31
م الف/ 509   نوروز - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 21 MAY 2011 اطالعرساني

تحديد حدود عمومي
2/537 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرضا. پیرو 
آگهی نوبتی قبلی وبموجب ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود امالک ومستغالت 

زیرواقع دربخش یک ثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:
-شمارههایفرعیازيکاصلیابنيهوامالکشهرضا

1506باقیمانده- پیمان گالبگیرفرزندمحمدعلی:ششدانگ یکبابخانه.
7615- محمدعلی شاه چراغی فرزندعابد:ششدانگ قسمتی ازیکقطعه زمین 
محل راه متروکه که به انضمام پالکهای6532و3455جمعاتش��کیل یکقطعه 

زمین محصورراداده است.
-شمارههایفرعیاز2-اصلیمزرعهفضلآباد

9161- عبدالرضاقرقانی فرزنداحمد:ششدانگ یکبابخانه.
9169- مصطفی فرهمندیان وغیره فرزندهدایت:ششدانگ یکبابخانه.

10874- حبی��ب ال��ه تراب��ی فرزندنوراله:شش��دانگ یکقطع��ه زمین نیمه 
محصور.

11083- علی اکبرمحمدی جانبازلو فرزندشهباز:ششدانگ یکبابخانه.
11202- خیبرقرخلونره فرزنداله قلی:ششدانگ یکبابخانه.

12760- راه علی عرب نره وغیره فرزندهرمز:ششدانگ یکبابخانه.
برای روزشنبه90/3/28

زمی��ن  یکقطع��ه  فرزندشمسعلی:شش��دانگ  خس��رومحمدیان   -12863
مزروعی.

12918- حسن قرقانی وغیره فرزنداحمد:ششدانگ یکبابخانه.
12963- حمیدرضاقرمزی فرزندامراله:ششدانگ یکبابخانه.

12991- فریباطحانیان فرزندعزیزاله:شش��دانگ قس��متی ازیکبابخانه محل 
راه متروکه که به انضمام قس��متی ازپالک957جمعاتشکیل یکبابخانه راداده 

است.
13035- اردالن رضائ��ی فرزندناصر:شش��دانگ یکبابخانه نیمه تمام محل 

جوی متروکه وراه متروکه واراضی فاقدشماره.
13051- زهراآقائی فرزندعبدالنبی:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.

13052- صنوبرعاشوری فرزندسیدعلی:ششدانگ یکبابخانه.
13056- تمراس قرقانی فرزندکاوس:ششدانگ یکبابخانه. 

برای روزیکشنبه90/3/29
-شمارهفرعیاز3-اصلیمزرعهموغان

4584- یداله اسکندزاد فرزندعباس:ششدانگ یکبابخانه.
-شمارههایفرعیاز4-اصلیمزرعهبرزوکآباد

1400- غالمرضاصی��ادی هونجان��ی فرزنداحمد:شش��دانگ قطع��ه زمین 
محصور.

1547باقیمانده- قبادایرجی فرزندمستعلی:ششدانگ یکقطعه زمین.
2274- موسی عاشورلوفرزندقباد:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.

2393- رامین نره منفرد وغیره فرزندحسین:ششداگ یکبابخانه.
2463- ولی اله ساجدی خواه فرزندحمداله :ششدانگ یکبابخانه.

2470- مهدی امیرزاده هونجانی وغیره فرزندمحمد:ششدانگ یکبابخانه.
برای روزدوشنبه90/3/30

2471- علی امیرزاده هونجانی حسین:ششدانگ یکبابخانه.
2472- لیلی کاویانی فرزندبهمن:ششدانگ یکبابخانه.

2473- ناحی��ه مقاوم��ت بس��یج س��پاه ش��هرضا)پایگاه مقاوم��ت بس��یج 
شهیددستغیب(:ششدانگ یکقطعه زمین.

2479- فریبرزقرخلوی نره فرزندعلی برز:ششدانگ یکبابخانه.
 2480- ایران شفی فرزندحسین:ششدانگ یکباب مغازه.

2481- پرویزحاج��ی پورحاج��ی دولوفرزندجواد:شش��دانگ یکبابخان��ه 
چندطبقه.

2482- محمدابراهیم شبانی فرزندمصطفی:ششدانگ قطعه زمین.
برای روزسه شنبه90/3/31

-شمارههایفرعیاز23-اصلیمزرعهسودآباد
2292- آرش صدری فرزندمحمدجواد:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.

2293- ق��درت اله پوینده وغی��ره فرزندحسین:شش��دانگ یکبابخانه نیمه 
تمام.

2294- مرتضی عشقی فرزندیداله:ششدانگ یکباب مغازه تحتانی وفوقانی.
-شمارهفرعیاز37-اصلیابنيهعمروآباد

47- اله رضااحدیان پورفرزندسهراب:ششدانگ یکبابخانه.
73- مجیدرضائی عمروآبادی فرزندمرتضی:شش��دانگ یکباب س��اختمان 

دوطبقه.
برای روزچهارشنبه90/4/1

-شمارهفرعیاز49/1-اصلیلورکمنوچهرآباد
33- مصطفی انصاری فرزندعباسقلی:ششدانگ یکواحدمرغداری.
-شمارههایفرعیاز50-اصلیمزرعهالهآباد

206- سیف اله یونسی شهرضا و غیره فرزند عوضعلی: ششدانگ یکقطعه 
زمین مزروعی.

2224- محسن آقاخانی و غیره فرزند علی: ششدانگ یکقطعه زمین.
2235- آیت اله قبادپور قورد وغیره فرزند موسی: ششدانگ یکبابخانه.

2242- محمدرض��ا پورغ��الم و غی��ره فرزن��د عبدالحس��ین: شش��دانگ 
یکبابخانه.

-شمارهفرعیاز72-اصلیمزرعهدامزاد
435- مریم جرنگ فرزندجهانگیر: ششدانگ یکبابخانه.

برای روزپنج شنبه90/4/2
-شمارههایفرعیاز176-اصلیشهرکاسالمآباد

34باقیمانده- ساسان کریمی قشقائی فرزند قدیر: ششدانگ یکقطعه زمین.
85- علی ظهرابی و غیره فرزند نوروز: ششدانگ یکبابخانه.  

915- رعنابهزادی کریمی فرزند خلیل: ششدانگ یکقطعه زمین محصور.
917- مصطفی آقائی فرزند موسی: ششدانگ یکقطعه زمین.

918- سیروس کریمی قشقائی فرزند قدیر: ششدانگ یکبابخانه.
برای روزشنبه90/4/4

تحدیدحدود به ترتیب ازساعت 9 صبح درمحل شروع وانجام خواهد شد، 
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک ومجاورین اعالم می شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حضوربهم رس��انند، چنانچه هریک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد، اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک که درموقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
تحدید حدود فقط تا30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواس��ت اعتراض 
خود به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ وبه این 
اداره ارائ��ه نماید ضمنا چنانچ��ه روز تحدید حدود ب��ا تعطیلی پیش بینی 

نشده ای مواجه گردد عملیات تحدیدحدود روزبعد انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:90/02/31

م الف/ 83                   میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا                                                                                                              

احضار
2/510 در پرون��ده کالس��ه 900213 ش��عبه 14 دادیاري دادس��راي عمومي و انقالب 
شهرس��تان اصفهان آقاي امیر ناصر ش��هرت کورنگي فرزند حسن شکایتي علیه آقاي 
مهرداد خمس��ه عش��ر دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامش��روع مطرح نموده 
که در جهت رس��یدگي به این ش��عبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاریخ نش��ر آگهي ظرف مدت یکماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني کامل خود جهت پاسخگوئي به اتهام وارد 
و دف��اع از خود حاضر گ��ردد. در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 2553            قربانیان- دادیار شعبه 14 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
2/513 در پرونده کالس��ه 900200 ش��عبه 4 بازپرس��ي دادس��راي عمومي و انقالب 
اصفهان برحسب ش��کایت مدیرکل صنایع و معادن اصفهان شکایتي علیه آقایان بهرام 
صادق��ي فرزند اس��ماعیل 2- علي جعفر زاده فرزند تق��ي 3- علي اصغر زماني فرزند 
حس��ین دایر بر تصرف غیرقانوني در اموال دولتي مطرح نموده که در جهت رسیدگي 
به این ش��عبه ارج��اع گردید. نظر به اینکه متهمان مجهول المکان مي باش��د حس��ب 
م��اده 115 آئین دادرس��ي کیف��ري مراتب یک نوب��ت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا متهمان از تاریخ نش��ر آگه��ي ظرف مدت یکماه به ش��عبه مربوطه 
مراجع��ه تا ضمن اعالم نش��اني کامل خود جهت پاس��خگوئي به اته��ام وارده و دفاع 
 از خ��ود حاض��ر گ��ردد. در صورت ع��دم حضور دادس��را تصمیم مقتض��ي را اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 2550       زماني- دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
2/514 در پرونده کالس��ه 891547 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي محمدحس��ین فیاض فرزند فرهاد ش��کایتي علیه آقاي علي خلیلي دایر 
بر س��رقت مطرح نموده که در جهت رس��یدگي به این ش��عبه ارج��اع گردید. نظر به 
اینکه متهمان مجهول المکان مي باش��د حس��ب ماده 115 آئین دادرسي کیفري مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهي 
ظرف مدت یکماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني کامل خود جهت 
پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2549  زماني- مدیردفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
2/515 در پرونده کالس��ه 891718 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان آقاي حسین آذربایجاني فرزند محمدعلي شکایتي علیه آقاي ایمان شاه سالیي 
شماره شناسنامه 3415، کدملي 1285112581 دایر بر اخالل در نظام اقتصادي از طریق 
شرکت هاي هرمي مطرح نموده که در جهت رسیدگي به این شعبه ارجاع گردید. نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د، حس��ب ماده 115 آئین دادرسي کیفري مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهي 
ظرف مدت یکماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني کامل خود جهت 
پاسخگوئي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا 

تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2548 زماني- مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغرأي
2/517 شماره دادنامه: 9009970354400198، شماره پرونده: 8909980358300667، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890968، ش��کات: 1. آقاي برنا حس��یني به نش��اني اصفهان 
دول��ت آب��اد دس��تگرد برخوار مس��جد قهرآب��اد منزل عب��اس تراب��ي، 2. آقاي روح 
ال��ه توکل��ي به نش��اني اصفهان دولت آباد دس��تگرد برخوار خ بهارس��تان بن بس��ت 
دهق��ان، متهمی��ن: 1. آق��اي رس��ول س��لطاني مجهول الم��کان، 2. آقاي س��ید مجید 
حس��یني کوهانس��تاني به نش��اني اصفه��ان خ کاوه ش��هرک ولیعصر ک مس��جد آخر 
کوچ��ه، اتهام ها: 1. اخالل در نظم و آس��ایش عمومي، 2. س��رقت مس��توجب تعزیر، 
 گردش��کار: دادگاه خت��م رس��یدگي را اع��الم و بش��رح زی��ر مبادرت بص��دور رأي

مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقایان مجید حس��یني فرزند اکبر متولد 1364 و رس��ول س��لطاني 
مجهول المکان هر دو دائر بر اخالل در نظم عمومي و ضرب و ش��تم و سرقت دادگاه 
نظر به گزارش مأمورین و نحوه اظهارات متهم ردیف اول در طول رسیدگي و رضایت 
شکات نسبت به وي و فقد ادله اثباتي علیه وي و انکار شدید وي مستنداً به اصل 37 
از قانون اساس��ي رأي بر برائت متهم ص��ادر و اعالم مي نماید و راجع به متهم ردیف 
دوم دادگاه نظ��ر ب��ه ادله موجود و اظهارات ش��کات و متهم ردی��ف اول و تحقیقات 
صورت گرفته و س��ایر قرائن و امارات موجود بزهکاري وي را محرز دانس��ته مستنداً 
به ماده 618 از قانون مجازات اس��المي راجع به اتهام اخالل در نظم عمومي به تحمل 
هش��ت ماه حبس تعزیري و 74 ضربه ش��الق تعزیري و راجع به اتهام ایراد ضرب و 
ش��تم عمدي مس��تنداً به اصل 37 از قانون اساس��ي به جهت فقد ادله اثباتي و رضایت 
شکایت رأي بر برائت متهم و راجع به اتهام سرقت یک دستگاه گوشي مستنداً به ماده 
661 از قانون مجازات اس��المي به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیري و رد مال مسروقه 
ص��ادر و اعالم مي نماید. رأي صادره راجع ب��ه متهم ردیف اول حضوري و ظرف 20 
روز قاب��ل تجدیدنظ��ر و راجع به متهم ردیف دوم غیاب��ي و ظرف مهلت ده روز قابل 

واخواهي در این شعبه است.
م الف/ 2559  محمدي کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغرأي
2/518 شماره دادنامه:9009970354400216، شماره پرونده: 8909980358100753، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 891189، ش��اکي: آقاي سعید منوچهري با وکالت آقاي علیرضا 
حمزه به نش��اني اصفه��ان بلوار وحید حدفاص��ل باغ دریاچه و پل وحید س��اختمان 
تجاري امین طبقه اول واحد ش��ماره 3، متهم: آقاي س��هراب یزداني کچوئي به نش��اني 
مجهول المکان، اتهام: جعل، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و بش��رح زیر 

مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام آقاي س��هراب یزداني کچوئي مجهول الم��کان دائر بر دخالت در 
ام��ر وکالت به این نحو که با ش��اکي آقاي س��عید منوچهري فرزن��د رحمت اله بناي 
دوس��تي نهاده و خود را وکیل دادگس��تري معرفي کرده اس��ت و باب��ت طرح دعوائي 
علیه ش��خص اس��ناد و مدارک مربوطه را اخذ کرده و مقادیري وج��ه نقد نیز وصول 
نموده و رس��ید تقدیم کرده اس��ت. پس از مدتي متواري ش��ده و بعداً ش��اکي تحقیق 
نموده که به کذب ادعاي متهم پي مي برد. دادگاه نظر به ش��کایت وکیل ش��اکي آقاي 
علیرضا حمزه وکیل پایه یک دادگستري و تحقیقات صورت گرفته و مصون از تعرض 
ماندن کیفرخواس��ت دادس��راي اصفهان از هر تعرضي از طرف متهم و س��ایر قرائن و 
ام��ارات موجود بزهکاري وي را محرز دانس��ته مس��تنداً به م��اده 55 از قانون وکالت 
حک��م به محکومیت وي به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیري ص��ادر و اعالم مي نماید 
 رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 10 روز از ابالغ واقعي قابل واخواهي در این ش��عبه

است.
م الف/ 2558 محمدي کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغرأي
2/519 پرونده کالس��ه: 8909980362601469، ش��عبه 120 دادگاه عمومي )کیفري( 
شهرس��تان اصفهان دادنامه ش��ماره: 9009970354600179، ش��ماره بایگاني ش��عبه: 
890910، ش��اکي: آقاي افش��ین خمیس آبادي به نش��اني تهران قیطریه خ روشنایي خ 
صف��ا ک ایزد پ 13 واحد 3، متهم: خانم فرن��از پژنگ مجهول المکان، اتهام: ممانعت 

از ح��ق مالقات فرزند، گردش��کار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم 
 ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداي س��بحان به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأي

مي نماید.
رأي دادگاه

اتهام خانم فرناز پژنگ دائر بر ممانعت از مالقات فرزند موضوع شکوائیه آقاي افشین 
خمیس آبادي از توجه به تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات ضمیمه و دالئل ابرازي و 
س��ایر قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اینکه متهم علي رغم ابالغ قانوني و انتظار 
کافي در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اي نیز ارائه ننموده اس��ت، محرز 
اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجراي ماده 632 قانون مجازات اس��المي به تحمل 
چه��ار ماه حبس تعزیري محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مدت ده روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي باشد.
م الف/ 2557                  اعظمي- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغرأي
2/520 شماره دادنامه: 9009970354200309، شماره پرونده: 8909980365701328، 
شماره بایگاني ش��عبه: 891204، شاکي: آقاي حشمت اله عسگري به نشاني خ پروین 
ک انقالب ک رجائي پ 37، متهم: آقاي س��یامک بهرامي به نش��اني مجهول المکان، 
اتهام: ایراد جرح عمدي با چاقو، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��یامک بهرامي فرزند ماش��اءاله داراي سابقه کیفري مبني بر 
ایراد جرح عمدي با چاقو موضوع ش��کایت آقاي حش��مت اله عسگري فرزند سیف 
اله دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده ش��کایت ش��اکي بدین شرح که شاکي 
مورخ 89/3/18 ساعت 7 صبح به همراه همسر و فرزندش به قصد رفتن به بیمارستان 
غرضي از منزل خارج ش��ده که مشتکي عنه به شاکي حمله کرده و با ایراد ضربه چاقو 
به ناحیه پهلوي چپ ایشان را مجروح نموده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
شکایت شاکي، اظهارات شاهد،  گواهي پزشکي قانوني، عدم حضور متهم و عدم توفیق 
در جلب وي و نشر آگهي که همگي دال بر صحت ادعاي شاکي دارد مجرمیت انتسابي 
به وي را محرز و مس��لم دانس��ته و مستنداً به مواد 480، 367 و تبصره ماده 614 قانون 
مجازات اس��المي متهم موصوف را به پرداخت یک و نیم درصد بابت ارش جرح )در 
ح��د متالحمه( زیر بغل چپ در حق ش��اکي بابت جنبه خصوص��ي بزه و همچنین به 
تحمل یک سال حبس تعزیري محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت 10 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن 

قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 2556  وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغرأي
2/521 شماره دادنامه: 9009970353200156، شماره پرونده: 8809980365101596، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890734، شاکي:  آقاي محمد مس��جدي به نشاني فوالدشهر- 
محل��ه آ6- بهار 5- مجتمع س��االر- بلوک آ- طبقه همکف دس��ت چپ، متهم:  آقاي 
عم��ران اعرابي به نش��اني مجهول المکان، اتهام ه��ا: 1. اس��تفاده از اوراق مجعول، 2. 
جعل، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

اتهام عمران اعرابي فرزند بالل دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت 
محمد مس��جدي فرزند بالل بدین توضیح که شاکي اظهار داشته متهم دو فقره سفته و 
فرم قرارداد فروش اقساطي خودرو را جهت اخذ وام با جعل امضاء این جانب به بانک 
ارائه نموده و پس از اخذ وام نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننموده است. از توجه 
به محتویات پرونده، شکایت شاکي، نظریه کارشناس رسمي دادگستري که حکایت از 
مجعول بودن امضاء ذیل قرارداد فروش اقساطي خودرو و دو فقره سفته دارد و نظر به 
کیفرخواس��ت صادره علیه متهم و عدم حضورش در دادگاه جهت دفاع به اتهام محرز 
است لذا دادگاه با استناد به ماده 217 قانون آیین دادرسي کیفري و 536 قانون مجازات 
اس��المي نامبرده را به یکسال حبس تعزیري محکوم مي نماید. قرارداد فروش اقساطي 
مجعول بانک ملت و س��ه فقره سفته ش��ماره 422423-216702-798879 سري هاي 
چ، ژ،ذ مجع��ول نیز ابطال گردد رأي صادره غیاب��ي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي و رسیدگي در این دادگاه است.
م الف/ 2555              نجف پور- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغرأي
2/522 شماره دادنامه: 9009970354200293، شماره پرونده: 8809980358301257، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 890155، شاکي: آقاي کرمعلي عابدي به نشاني خ کاوه سه راه 
ملک شهر- خ گلستان روبروي مجتمع آ موزش و پرورش بن 45 نسترن 1، متهم: آقاي 
جواد چوپاني به نشاني متواري، اتهام: فروش مال غیر، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص کیفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان که طي 
آن براي متهم به نام جواد چوپاني به اتهام فروش مال غیر بنا به شکایت آقاي کرمعلي 
عابدي تقاضاي مجازات گردیده اس��ت دادگاه با توجه ب��ه اوراق و محتویات پرونده 
صرف نظر از اینکه در پرونده هاي حاضر دلیلي به انتقال ملک توسط متهم وجود ندارد 
و با مالحظه پرونده کالس��ه 958/86 ش��عبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان نیز 
دلیلي در این رابطه به دس��ت نیامده نظر به اینکه ش��اکي آقاي کرمعلي عابدي حسب 
االظهار خود هیچگونه مالکیتي بر پالک ثبتي 2182/5 بخش 6 ثبت اصفهان نداشته لذا 
مش��ارالیه در مورد بزه فروش مال غیر فاقد س��مت تشخیص و مستنداً به بند الف ماده 
177 قانون آیین دادرس��ي کیفري حکم ب��ر برائت متهم از بزه فروش مال غیر صادر و 
اعالم مي گردد و نظر به اینکه ش��اکي در ش��کایت اولیه خود از س��رقت سند مالکیت 
که در دست وي امانت بوده نام برده است لکن بازپرس محترم نسبت به آن تصمیمي 
اتخاذ ننموده اند مقرر است پرونده جهت اتخاذ تصمیم قضایي به مرجع موصوف اعاده 
مي گردد. رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 2554  وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغرأي
2/526 شماره دادنامه: 8909970354101535، شماره پرونده: 8909980354100063، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 891084، خواهان: آقاي احمد مرندي به نشاني زندان مرکزي 
اصفهان، خوانده: آقاي داریوش پاکنژاد به نش��اني مجهول المکان، خواس��ته: اعسار از 
پرداخت محکوم به، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواس��ت تقدیمي خواهان آقاي احمد مرندي فرزند عادل به طرفیت 
خوانده آقاي داریوش پاکنژاد فرزند رحمت به خواس��ته اعس��ار و تقس��یط محکوم به 
دادنامه 1560-88/11/13 صادره از این ش��عبه که خواهان به پرداخت مبلغ دویس��ت 
و نود و هش��ت میلیون ریال بعنوان رد مال به خوانده محکوم گردیده اس��ت دادگاه با 
بررس��ي اوراق و محتویات پرونده و با توجه به دادخواس��ت تقدیمي خواهان و ارائه 
یک برگ استش��هادیه محلي و اظهارات مأخوذه ش��هود در جلسه دادگاه که همگي بر 
عدم تمکین مالي خواهان تأکید نموده اند و با توجه به اینکه خواهان حدود دو سال در 
زندان مي باش��د و فاقد هرگونه منبع درآمدي مي باشد دادگاه خواسته مشارالیه را ثابت 
و وارد تش��خیص مس��تنداً به مواد 1 الي 3 قانون اعس��ار ضمن قبول تقاضاي خواهان 
حک��م به تقس��یط محکوم به ماهیان��ه دو میلیون ریال صادر و اعالم ک��ه این مبلغ هر 
س��اله 20% افزایش مي یابد. ضمنًا در هر زماني خواهان متمکن از پرداخت دین گردد 
مي بایست کل دین خود را به صورت یک جا پرداخت نماید. رأي صادره حضوري و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 2639         سعید نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغرأي
2/527 شماره دادنامه: 9009970352800223، شماره پرونده: 8909980358301158، 
شماره بایگاني شعبه: 891324، شاکي: خانم اشرف اعرابي به نشاني اصفهان خ شریف 
واقفي خ گلزار ک قناعت پ 108 طبقه س��وم، متهم: آقاي حجت اله قبادي به نش��اني 
مجهول المکان، اتهام: س��رقت، گردش��کار: دادگاه با بررس��ي محتوی��ات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي حج��ت ا... قبادي فرزند حی��در که بلحاظ مت��واري بودن 
مشخصات بیشتري از وي در اختیار نمي باشد و بدین لحاظ از طریق نشر آگهي مجدد 
دادرس��ي دعوت بحضور گردیده مبني بر ربودن کیف دس��تي خانم اش��رف اعرابي با 
عنایت به ش��کایت شاکیه و گزارش مأمورین انتظامي و متواري بودن متهم و در نتیجه 
عدم دفاع مؤثر و مؤیداً به س��ایر قرائن و امارات قویه در پرونده مجرمیت وي باعتقاد 
دادگاه ثابت تشخیص فلذا با انطباق عملکردش با ماده 657 مجازات اسالمي مشارالیه 
را عالوه بر رد مال ربوده ش��ده به تحمل مدت یکس��ال حب��س و تحمل پنجاه ضربه 
ش��الق تعزیراً محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این دادگاه و سپس وفق مقررات قانوني در مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل رسیدگي تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مي باشد.
م الف/ 2638               حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
2/528 نظ��ر ب��ه اینکه بانک صادرات و غیره ش��کایتي علیه حس��ن عبودن��ژاد فرزند 
عزیز و افش��ین گوهر رو فرزند هوش��نگ مبني بر جعل و اس��تفاده از س��ند جعلي و 
کالهبرداري هاي متعدد مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881411 ب 2 ثبت این 
ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهي مي باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 2637    دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 4 اصفهان

احضار
2/529 ش��ماره: 900257 ب 2 نظر به اینکه آقاي رضا حبیب الهي شکایتي علیه آقاي 
مجید هادي فرزند پرویز مبني بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
900213 ب 2 ثب��ت این ش��عبه و وقت حض��ور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهي 
مي باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 2636 دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 4 اصفهان

تأسيس
2/532 ش��ماره: 604/ث 90/103 آگهي تأسیس ش��رکت میالد ضیافت پرشین سهامي 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1390/02/20 تحت ش��ماره 43904 و شناس��ه ملي 
10260617981 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/2/20 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
انج��ام خدماتي نظیر تهیه،  طب��خ و توزیع غذا، تأمین نیروي انس��اني موقت، تنظیفات 
عموم��ي حفظ و نگهداري فضاي س��بز، زیباس��ازي معابر، آس��فالت، جدول کش��ي و 
جدول بندي، رنگ آمیزي و س��ند بالست، ابنیه و محوطه سازي، قالب بندي، اسکلت 
بندي، جوش��کاري و حفاري،  خاکبرداري و خاکریزي، لوله کش��ي ساختمان، خرید و 
ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهاي مج��از بازرگاني، تحصیل وام و اعتبارات 
از بانک ه��اي داخلي و خارج��ي صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقي و حقوقي، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي،  اخذ 
و اعطاي نمایندگي در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي ش��رکت: 
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان شاهین شهر- خیابان اقبال الهوري- خیابان شهید 
رجایي- مجتمع نوید پالک 65، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد س��هم 10/000 ریالي که تعداد یکصد س��هم با نام مي باش��د که مبلغ 350/000 
ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانکي شماره 46 مورخ 1390/02/08 نزد بانک ملي 
ش��عبه بعثت 3080 پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي 
باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي محمدعلي آراسته به سمت رئیس هیئت 
مدیره، 2-5- آقاي محمدرضا درخشنده چالشتري به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
3-5- خانم افس��انه آراس��ته به سمت عضو هیئت مدیره، 4-5- خانم افسانه آراسته به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور با امضاي رئیس هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر مي 
باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مدیرعامل مجري مصوبات هیئت مدیره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم فاطمه رفیعي خش��تي به عنوان 

بازرس اصلي، 2-8- آقاي موسي تاجیکي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف/ 2604        آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحدثبتي اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/540 در خصوص پرونده کالسه 90-166 ش 20 خواهان جواد الماسي دادخواستي 
مبن��ي بر مطالب��ه مبلغ یازده میلیون ریال بابت چک بانک تجارت به ش��ماره 186897 
م��ورخ 89/11/23 ب��ه انضمام هزینه دادرس��ي و خس��ارت تأخیر تأدیه از سررس��ید 
اج��راي حکم به طرفیت ناهید کدخدازاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي 
روز چهارش��نبه مورخ 90/4/1 س��اعت 5/5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/541 در خص��وص پرونده کالس��ه 90-78 خواهان صندوق قرض الحس��نه یاوران 
مهدي )عج( دادخواس��تي مبني ب��ر مطالبه به طرفیت محس��ن پیرجمالي تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/4/1 ساعت 16 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب 
بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
2/547  در خص��وص پرون��ده کالس��ه 90-425 خواه��ان صفدر کوهس��تاني ریزي 
دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال س��ند موتورسیکلت ش��ماره 5274 به طرفیت 1- 
مصطفي اکبري 2- محمدرضا کاهاني فرزند یداله تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي 
براي روز پنج شنبه مورخ 90/4/16 ساعت 8 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 2727  دفتر شعبه ششم حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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ورزش

شجاعی گزینه 
جدی والسکو 
برای دستیاری

حسن اشجاری 
 سپاهانی می شود 
یا ذوبی 

خولیو والسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران عالقه بسیاری 
به حضور می��ر مصطفی ش��جاعی در کادر هدایت تیم ملی 

والیبال از خود نشان داده است. 
خولیو والس��کو س��رمربی آرژانتینی تیم مل��ی والیبال ایران 
دیروز به همراه همسرش تماش��اگر ویژه آخرین بازی لیگ 

برتر بین باریج اسانس کاشان و کاله آمل بود.
بازی خوب کاش��انی ها در اولین فصل حضور در لیگ برتر 
تمجید س��رمربی تی��م ملی والیبال ایران را به همراه داش��ت 
ب��ه ط��وری ک��ه وی از احتم��ال دعوت مصطفی ش��جاعی 
س��رمربی این تیم برای دس��تیاری وی در تیم ملی خبر داد. 
البته والس��کو با س��فر به کاشان قصد داش��ت لیست نهایی 
 تی��م مل��ی را با انتخ��اب بازیکنان��ی از این دو تی��م تکمیل

کند.
پی��ش از این درخش��ش امیر غف��ور در رقابت ه��ای لیگ، 
والس��کو را مصم��م به اس��تفاده از ای��ن بازیک��ن به جای 
 محم��د محمدکاظ��م پاس��ور مص��دوم تی��م مل��ی والیبال

کرده بود.

حض��ور غیر قابل منتظره حس��ن اش��جاری مدافع چپ تیم 
فوتبال استیل آذین در سالن ملت اصفهان و در حاشیه دیدار 
تیم های هندبال ذوب آهن اصفهان و آهن بافق جالب توجه 

بود.  
اش��جاری که در پایان فصل گذش��ته با حرف و حدیث های 
ف��راوان ذوب آهن را به قصد پرس��پولیس ت��رک کرد و در 
نهایت سر از تیم استیل آذین درآورد، روزهای کابوس واری 
را در تهران پش��ت سر گذاش��ت و اکنون برای بازگشت به 

اصفهان لحظه شماری می کند.
گفته می ش��ود مقامات ذوب آهن از بازگش��ت اشجاری به 
ذوب آهن اس��تقبال می کنند و از طرفی س��پاهانی ها هم به 
احتمال فراوان در پایان فصل با توجه به سرباز شدن احسان 
حاج صفی به دنبال یک مدافع- هافبک چپ مطمئن خواهند 
بود. البته اش��جاری بدش نمی آید با حضور تیم همش��هری 
حضور در تیم س��پاهان را نیز تجربه کند. در غیبت احس��ان 
ح��اج صفی می تواند به یک مهره کلیدی کارآمد برای ژنرال 

)البته در صورت تمدید قرارداد( تبدیل شود.

افش��ین کاظمي دومین اصفهاني حذف ش��ده از ترکیب تیم 
ملي فوتسال ایران است. کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان 
پس از دو هفته تمرین در س��الن سرپوش��یده کمپ تیم های 
ملی ش��ش بازیکن را از فهرس��ت این تیم کنار گذاشت تا از 
 روز ش��نبه مراحل آماده س��ازی این تیم با 14 بازیکن دنبال 

شود. 
مجتب��ی نصی��ری نی��ا و محمد کش��اورز )ش��هید منصوری 
قرچک(، شهرام ش��ریف زاده )گس��ترش فوالد تبریز(، امین 
شامل )علم و ادب مش��هد(، قدرت ا... بهادری )فیروز صفه 
اصفهان( و افش��ین کاظمی )گیتی پس��ند اصفه��ان( نفراتی 
 هس��تند که از فهرس��ت تیم ملی فوتس��ال کش��ورمان کنار

گذاشته شدند. 
تمرینات تیم فوتبال کشورمان از امروز با حضور 14 بازیکنی 

که اسامی آنها در باال آمد، پیگیری خواهد شد.
این تی��م برای حضور در تورنمنت فوتس��ال چین س��اعت 
 22:45 روز یکش��نبه 8 خردادم��اه ع��ازم ش��انگ های چین 

می شود.

پرونده ای برای تیم شگفتی آفرینی لیگ برتر والیبال 89...خبر

ره صدساله باريج اسانس يک شبه طی شد!..
  زاینده رود

لیگ برت��ر والیب��ال 89-90 ایران غروب چهارش��نبه 
گذش��ته با انجام بازی ش��ماره 147 به پایان راه خود 
رسید. دیداری که تعیین کننده تیم های سوم و چهارم 
ای��ن لیگ بود. یک طرفه کاله ام��ل با بهروز عطائی به 
 عنوان سرمربی و نفرات شاخصی که برای عالقه مندان

والیبال ایران ناشناخته نیستند. 
نظ��ری افش��ار، عندلی��ب، جذی��ده، ش��ریعتی، یلمه، 
 استانس��یال و پتک��ف و ... در ی��ک س��وی دیگ��ر اما
باریج اس��انس کاش��ان برای کس��ب رتبه ای در خانه 
میزبان آمل��ی ها بود که بس��یاری از ناظران بی طرف 
باتوجه به هزینه ها و درخشش��ی که مصطفی شجاعی 
 و تیم��ش در طول فصل داش��تند، قهرمانی را کمترین 
پ��اداش ب��رای آنها متص��ور بودن��د. باریج اس��انس 
 تیم��ی بود که دو س��ال پی��ش و پس از کس��ب رتبه 
ششم، سال گذشته و در بهار 89 با کسب عنوان قهرمانی 
در همین جام )دس��ته اول( پا به جمع تیم های حاضر 
در س��وپرجام گذاش��ت. هرچند صعود باریج اسانس 
 به لی��گ برتر 89 با حض��ور تیم های��ی نظیر آق قال،
یاس��وج و س��رخس کمی س��نت به نظر می رسید اما 
تیم��ی که مل��ی پوش س��ابق والیبال ای��ران، مصطفی 
شجاعی با ترکیب 80 درصدی بازیکنان جوان والیبال 
کاش��ان، نظیر غفور، صادق زارع، میرآفتاب، حمامی، 
مدبر و ... آماده کرده بود س��رانجام با کس��ب قهرمانی 
به لیگ برتری رس��ید که غول های بزرگی، با س��ابقه 
س��ال ها حضور در این لیگ برای قهرمانی دندان تیز 

کرده بودند.
نی��ازی به معرفی این تیم ها نیس��ت، ام��ا از بین آنها، 
دام��اش، بان��ک کش��اورزی، ارتعاش��ات، ارومی��ه و 
پتروش��یمی و با هزینه هایی چند برابر باریج اس��انس 
از صع��ود به پلی اف بازماندن��د تا باز هم این نکته به 
منصه ظهور برسد که در ورزش قهرمانی همه چیز در 

پول خالصه نمی شود..
ش��اید از بین هواداران متعصب باریج اسانس کاشان، 
خوش بین ترین آنها نیز رسیدن این تیم به دور پلی اف 
را نیز در مخیله خود راه نمی داد، چه برسد به شکست 
 دادن تیم هایی نظیر س��ایپا، داماش، بانک کشاورزی،
ارتعاش��ات و ... در دور گروه��ی و س��پس مقاومت 
پن��ج گی��م در برابر غولی به ن��ام پی��کان در تهران و 
سپس شکست این تیم کاش��ان.. به راستی چه عاملی 
باعث ش��د تا ش��اگردان جوان مصطفی ش��جاعی که 
 در بی��ن آنها ب��ه ندرت بازیکن باالی 27 س��ال یافت 

می شد. 
ای��ن چنی��ن باع��ث برانگیختن ح��س احت��رام افکار 
از  ت��ور  ت��وپ و  عموم��ی طی��ف ه��وادار ورزش 
کارش��ناس این رش��ته تا خبرن��گاران والیب��ال نویس 
کاش��ان  والیب��ال  و  خ��ود  ب��ه  نس��بت  جرای��د  در 
 ش��وند؟.. آن گون��ه ک��ه خ��ود میرمصطفی ش��جاعی
چه در طول فصل و چه پس از پایان بازی سوم مرحله 
رده بندی در کاش��ان که با پیروزی 3-1 کاله و قناعت 
کاش��انی ها به رتب��ه چهارم انجامید، ب��ه عنوان دالیل 
درخش��ش تیمش در یک سال اخیر عنوان کرد، انگیزه 
و حس برتری جوئی مهم ترین عامل چه در قهرمانی 
دور رف��ت در گروه A و چه کس��ب عنوان چهارم در 

پایان فصل برای او و تیمش بود. 
هرچن��د او ب��ا فروتنی خ��ود را از دای��ره عوامل این 
 درخشش بیرون می داند اما خود بارها در مصاحبه ها
اذعان کرد که وجود غریزه جنگیدن برای رس��یدن به 
پل��ه های موفقیت و به نوعی قانع نش��دن به کم که از 
کودکی و سپس از نوجوانی که توانست نام خود را به 

عنوان یک والیبالیست جویای نام مطرح کند. 

خود به خود سبب تزریق این روحیه به تیم شد تا جایی 
 که مهرهایی نظیر علیرضا بهبودی، سعید مصطفی وند
و مجی��د حس��نی که اندکی از س��ال ه��ای اوج خود 
دورمانده بودند به عنوان بازیکنان احیا ش��ده در لیگ 
فصل جاری برتر ایران مطرح شدند. این روحیه مزیت 
دیگری داش��ت و این که باعث شد تا بازیکنان جوان 

باریج اسانس با الگوگیری از باتجربه های
تیم به خصوص علیرضا بهبودی که به عنوان کاپیتان و 
پاسور اول تیم در دهه چهارم زندگی، گویی جوانی خود 
را از نو آغاز کرد، به تالش، جدیت و کوشش ترغیب 
 ش��وند که جوانانی نظیر بهنام حمام��ی، عباس فتحی

و جواد میرآفتاب از این عده بودند...
14 پیروزی و 9 شکس��ت و کس��ب رتب��ه چهارم در 
جدول نهایی لی��گ برتر.. این پرونده کاش��انی ها در 
اولی��ن حضور خود در لیگ برتر ب��ود. پرونده ای که 
باعث ش��د تا تمامی کارشناس��ان بی ط��رف والیبال و 
حتی غیروالیبالی نیز از باریج اس��انس کاش��ان در چه 
در ط��ول فصل و چ��ه پایان لیگ با احت��رام یاد کنند. 
 ام��ا به راس��تی ک��دام عامل باع��ث این هم��ه توجه 
 بود؟ هزینه های بسیار اندک و محدود به نسبت تیم های
دیگر و یا شکس��ت دادن غول های بزرگ و با س��ابقه 
س��ال های حضور در لیگ برتر آن ه��م با مهره های 
سرش��ناس؟.. و یا شاید هر دو عامل به اذعان مصطفی 
شجاعی کمترین هزینه صرف شد. در لیگ برتر فصل 
گذشته )89( در بین تمامی تیم های دو گروه متعلق به 

باریج اسانس است. 
حت��ی تیم ابومس��لم که گفته می ش��ود از مش��کالت 
مال��ی رنج می ب��رد و نیز به مراتب از باریج اس��انس 
در جذب بازیکن خوب و سرش��ناس بهتر عمل کرد. 
ش��جاعی با مثالی ساده به هزینه های باریج اسانس در 
فصل��ی که به رتبه چهارم لیگ رس��ید اش��اره می کند 
)بن��ده اطالع کام��ل دارم که سرش��ناس ترین بازیکن 
تی��م کال��ه و یار ملی پ��وش این تیم در لی��گ با مبلغ 
380 میلی��ون با این تیم قرار بس��ته در حالی که میزان 
 دریافت��ی چهار بازیک��ن ما روی هم ب��ه 110 میلیون 
می رس��د! در مجموع میزان سرمایه گذاری تیم باریج 
اسانس که با لطف هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت 
 ص��ورت گرفت به مبلغ 528 میلیون تومان می رس��د

که نشان دهنده همه واقعیت هاست.( 
ش��اید ای��ن صحبت س��رمربی تیم باریج اس��انس در 
 نظ��ر اول کمی دور از ذهن به نظر برس��د، آن هم در

لیگ برتر. اما وقتی از ش��جاعی دلیل نبود آنالیزور که 
امروزه در هر تیم ورزش��ی زیرگروه نیز جز ملزومات 
است را در تیمش سئوال می کنیم و او بودجه و نقدینگی 
اندک در نظر گرفته ش��ده از س��وی مدیران شرکت را 
دلی��ل آن عن��وان می کند به واقعی��ت ادعای او و رقم 
 دقیقی که ب��رای کل هزینه های تیم اعالم می کند پی 

می بریم. 
ش��اید همین تدارکات اندک و بضاعت محدود برای 
مربی و بازیکنان باریج اس��انس به انگیزه ای ش��گرف 
و پی��ش برنده تبدیل ش��د تا آنها در ب��ازی اول و در 
خانه سایپای باسابقه و قدرتمند به لحاظ توانائی مالی 
موفق به شکس��ت 3 بر 2 این تیم شوند. نتیجه ای که 
خیل��ی ها در هم��ان هفت��ه اول آن را تصادفی و فقط 
برحسب حادثه ارزیابی کردند. اما پیروزی های بعدی 
به ترتیب مقابل نمایندگان یزد، دانشگاه آزاد در تهران 
و ارتعاشات بانک کشاورزی و از همه مهم تر داماش 
گی��الن که یک تیم مل��ی کامل بود، هم��ان عده را به 

اعتراف اشتباه واداشت!
س��ال 89 و ابتدای س��ال 90 را باید دربس��ت به تیم 
های استان اصفهان و افتخارآفرینی اینان در پهنه لیگ 
ه��ای مختلف اختصاص داد. همان طور که س��رمربی 
جوان باریج اس��انس پس از پایان بازی مقابل کاله در 
 کاش��ان نیز اذعان کرد. افتخارآفرینی باریج اسانس در
لیگ برتر والیبال فقط مختص به کاش��انی ها نیس��ت. 

بلکه به سراسر استان اصفهان تعلق دارد. 
شجاعی معتقد بود دل های بسیاری از سراسر این استان 
همراه تیم باریج اسانس بود و بی انصافی است که فقط 
مردم کاشان را در این دایره محدود کنیم. حاال پس از 
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر و هم فوتبال و همچنین 
صع��ود مقتدرانه ای��ن تیم به دور بعد لی��گ قهرمانان 
 آس��یا به هم��راه ذوب آهن اصفهان والیبالیس��ت های
تیم باریج اس��انس نیز با کس��ب رتب��ه چهارمی لیگ 
برتر، افتخار دیگری به این اس��تان افزود. افتخاری که 
بس��یاری از تیم های متمول و باسابقه ایران در عرصه 

والیبال از رسیدن به آن عاجز ماندند. 
ضمن این که به فینال رس��یدن تیم بسکتبال ذوب آهن 
و احتم��ال کس��ب قهرمان��ی این لیگ ط��ی چند روز 
آینده و همچنین عب��ور 50 درصدی توزین الکتریک 
کاش��ان از س��نگالخ کسب عنوان س��ومی همین لیگ 
 شادی مضاعفی است که انتظار مردم استان اصفهان را 

می کشد.

 ورزش ایروكامبت تلفیقي 
از كاراته و ایروبیك

تمرین��ات ایروکامبت یا ایروبی��ک دفاعي از آنجا که به 
ط��ور کامل هوازي و هم��راه با فن��ون کاربردي رزمي 
اس��ت، بهترین روش تمریني در ط��ول روز براي بدن 
بوده و ب��راي ایجاد آمادگي جس��ماني در ورزش هاي 

دیگر توصیه مي شود. 
ورزش ایروکامبت تلفیقي از ایروبیک با هنر هاي رزمي 
مانن��د، کاراته، تکواندو، کیک بوکس��ینگ، کونگ فو و 
به صورت موزیکال اس��ت. در ش��یوه تمریني ایروبیک 
دفاعي عناص��ر اصلي آمادگي جس��ماني نظیر قدرت، 
سرعت، اس��تقامت و هماهنگي چابکي توسعه مي یابد 

و همچنین خالقیت ذهني افزایش مي یابد. 
سیدمرتضي خوشي داراي دان 6 کاراته، مدرک مربیگري 
درجه یک و همچنین مس��ئول س��بک کیو کوش��ین در 
فدراس��یون کاراته ایران، حدود ش��ش س��ال پیش این 
ورزش را ابداع کرده و زیر نظر هیأت آمادگي جسماني 
و ایروبیک به آموزش این ورزش مفرح مشغول است. 
خوش��ي درباره مدت زمان یادگیري ایروکامبت گفت: 
مدت زمان یادگیري این ورزش به اندازه زمان آموزش 
کاراته نیس��ت، اما یادگیري آن زماني بیشتر از آموزش 

ایروبیک مي طلبد.
وي اف��زود: بیش از 80 درص��د حرکات این ورزش بر 
گرفته از ورزش هاي رزمي اس��ت و حرکات پایه رزمي 
و ایروبیک در این ورزش اس��تفاده مي ش��ود. خوشي 
که به همراه همس��رش به اب��داع و آموزش این ورزش 
پرداخته اس��ت، درباره ابداع آن گفت: از حدود ش��ش 
س��ال پیش به فکر ایجاد این ورزش افتادیم و در زمان 
حاضر دو دوره مربیگري درجه س��ه براي این ورزش، 

برگزار کرده ایم. 
وي ادام��ه داد: یک دوره توس��ط فدراس��یون آمادگي 
جس��ماني و دوره دیگر توسط هیات آمادگي جسماني 
استان برگزار ش��د و تاکنون یک دوره ویژه داوري نیز 
براي این ورزش برگزار شده است. الهام حسیني خواه 
همس��ر مبدع ایروکامبت نیز در ای��ن خصوص گفت: 
انجام ورزش هاي رزمي اعتماد به نفس ورزش��کاران را 
افزایش مي دهد، به ویژه این که تمرینات ورزش کاراته 
تأثیر بس��یاري در این زمینه دارد. وي افزود: ایروکا مبت 
 به دلیل بکارگیري حرکات پایه ایروبیک از ورزش هاي
رزم��ي لطاف��ت بیش��تري دارد و افراد بیش��تري به این 

ورزش عالقه مند مي شوند. 
رئیس س��بک کیوکاش��ین در بخش بانوان فدراس��یون 
کارات��ه درب��اره ن��وع موس��یقي هاي ایروکامبت گفت: 
تمام موسیقي توس��ط مرتضي خوشي ساخته مي شود 
و هر یک از موس��یقي هاي دو دقیق��ه اي ایروکامبت به 
یک س��ري از ح��رکات اختص��اص دارد. ایروباالنس، 
ایروپام��پ، اس��ترچ باند و ایروات��ک عناوین تمرینات 
متنوع آموزش��ي ایروکامبت است. تمرینات ایروباالنس 
تلفیق��ي از انعط��اف بدني، افزایش ق��درت عضالني و 
آرام��ش روحي بوده و تمرینات ایروپامپ در تقویت و 
ایجاد حجم عضالت سازي بدن بسیار کارآمد است. در 
این تمرینات استفاده از هالتر و دمبل در قالب حرکات 
ایروبی��ک به عن��وان تمرینات هوازي ب��ا ضرب آهنگ 
مخصوص طراحي ش��ده اس��ت. اس��ترچ باند تمریني 
اس��ت که به افزایش قدرت انفجاري ورزش��کار کمک 
مي کند و با کش مخصوصي انجام مي شود و تمرینات 
ایرواتک نیز تلفیقي از حرکات پویا و رزمي اس��ت که 
با تحرک زی��اد انجام مي گیرد. عالقه مندان به یادگیري 
ایروکامبت مي توانند هر روز صبح ها به گروه 80 نفره 
این ورزش در پارک الله بپیوندند و روزي با نش��اط را 

آغاز کنند.

در فستیوال فوتبال زیر 13 سال آسیا
 توجه ویژه فدراسیون 

به فوتبال پایه
رئیس فدراس��یون فوتبال در فستیوال زیر 13 سال آسیا 
گفت: فدراس��یون ای��ران توجه ویژه اي ب��ه فوتبال پایه 

دارد.
فس��تیوال زیر 13 س��ال آس��یا با حضور علي کفاشیان 
رئیس فدراس��یون، ش��میل کمیل نماینده کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا و یحیي زاده نماینده مجلس افتتاح ش��د. 
عل��ي کفاش��یان در این مراس��م اظهار داش��ت: فوتبال 
پایه و س��رمایه گذاري روي آن در ایران و آس��یا مورد 
توجه کنفدراسیون فوتبال آسیاست و همین که میزباني 
فس��تیوال به ایران داده شد، نش��ان دهنده این است که 
توجه م��ا به فوتبال پای��ه مورد رضایت کنفدراس��یون 

فوتبال آسیا قرار گرفته است. 
وي افزود: فدراس��یون فوتبال ای��ران توجه ویژه اي به 
فوتبال پایه دارد و امیدوارم که از جمع بازیکنان حاضر 
در این فس��تیوال بازیکنان خوبي در آینده براي فوتبال 
 ایران در آسیا ساخته شود تا قدرت آسیا در همه رده هاي
س��ني در فوتبال جهان افزایش پیدا کند. چرا که زماني 
یک تیم ملي بزرگسال موفق مي شود که از زیربنا روي 

بازیکنان آن کار شده باشد. 

مصاحبه

اعالم برنامه های تیم گیتی پسند 
سرپرست جدید تیم فوتسال بزرگساالن گیتی پسند برنامه های این تیم 
را تا زمان آغاز رقابت های لیگ برتر فوتسال اعالم کرد. محمدحسین 
عراقی زاده در این خصوص اظهار داشت: تمرینات تیم گیتی پسند از 
اول خرداد ماه و با حضور تمامی بازیکنان فصل گذشته تیم به استثنای 
ملی پوش��ان آغاز می ش��ود و قرار اس��ت تعدادی از بازیکنان مستعد 
بوم��ی در تمرینات حضور یابند و در صورت صالحدید س��رمربی به 
تیم ملحق شوند. وی درباره احتمال حضور تعدادی از بازیکنان خوب 
تیم گیتی پسند نوین در تیم بزرگساالن نیز گفت: علی افضل سرمربی 
تیم تمرینات و بازی های تیم گیتی پس��ند نوین را زیر نظر دارد و در 
صورت نیاز تیم تعدادی از این بازیکنان به ترکیب تیم راه پیدا می کنند. 
سرپرست تیم فوتس��ال گیتی پسند اصفهان درباره اردوهای مورد نیاز 
تیم نیز گفت: افضل دو اردوی داخلی و خارجی را به باشگاه پیشنهاد 
 داده اس��ت که طی روزه��ای آینده زمان و مکان آن تعیین می ش��ود.
عراق��ی زاده با بیان این که تمرینات تیم در س��الن بهزیس��تی اصفهان 
برگ��زار می ش��ود، اضافه ک��رد: ج��ا دارد از زحمات امی��ن کریمیان 
سرپرست فصل گذشته تیم تقدیر به عمل آورم و طبق تصمیم باشگاه 
قرار اس��ت با توجه به ابراز رضایت از عملکرد فصل گذشته از ایشان 

در تیمی دیگر استفاده شود.

  زاینده رود
درصدد هس��تیم تا به س��مت و س��ویی حرکت کنیم تا بتوانیم اصل سوم قانون 
اساسی را در ورزش تحقق تا خدماتی را به طور رایگان در اختیار مردم گذاریم. 
خدابخش مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه مسئول 
 اداره تربیت بدنی شهرستان گلپایگان با بیان این مطلب اظهار داشت: عملیاتی شدن
اصل س��وم قانون اساس��ی یک همت همه جانبه ای را می طلبد که ما به دنبال 
آن هس��تیم تا باتوجه به مأموریت کالنی که همانا توسعه فرهنگ ورزش در بین 

جامعه است در راستای سند راهبردی ورزش استان به آن تحقق بخشیم. 
خدابخش در بخش��ی از صحبت هایش با اشاره به تدوین سند راهبردی ورزش 
اس��تان که در سال گذش��ته صورت گرفت سال جاری را سال اجرائی شدن این 
س��ند دانس��ت و افزود: این س��ند پنج هدف کالن را دنبال می کند که می توان 
به ارتقای س��طح سالمت و شادابی جامعه، نهادینه کردن ارزش های اسالمی در 
ورزش، ارتقای س��هم اس��تان در اقتدار و عزت ایران اس��المی با توسعه ورزش 
قهرمانی، توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنعت ورزش استان اصفهان اشاره 
کرد. مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفهان نقش شهرس��تان ها را در رس��یدن به 
این اهداف مهم تلقی کرد و خاطرنش��ان ساخت: شهرستان های استان از جمله 

 شهرستان گلپایگان نقش عمده ای را در تحقق اهداف سند راهبردی ایفا می کنند.
وی ادامه داد: شهرستان گلپایگان به عنوان شهرستانی که تنها هفت درصد مردم 
 در آن ورزش می کنند با تحقق اهداف کالن اداره کل تربیت بدنی استان، می توان
تعداد ورزش��کاران این شهرستان به بیش از 50 درصد برسد. خدابخش تصریح 
 کرد: برای عملی شدن این مهم باید از وضعیت موجود در راستای اهداف بهره برد
به طوری که حسینیه ها، پایگاه های بسیج و مدارس را که قابلیت تجهیز وسایل 
ورزش��ی دارند اس��تفاده کرد تا به جامعه ورزش شهرستان افزوده شود. مدیرکل 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان از حمایت حجت االسالم نکونام در راستای توسعه 
ورزش ای��ن شهرس��تان و خدمت ب��ه جوانان این مرز و بوم و دیگر مس��ئوالن 

ازجمله فرماندار به نیکی یاد کرد. 
خدابخ��ش همچنین از زحمات مهدی اس��دی رئیس س��ابق اداره تربیت بدنی 
شهرس��تان گلپای��گان تقدیر و اظهار امی��دواری نمود ورزش این شهرس��تان با 

حضور ملک ارسالن مسعودی رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
در این مراس��م حجت االس��الم نکونام نماینده مردم این شهرس��تان در مجلس 
ش��ورای اسالمی، صمدانی فرماندار، اعضای شورای ش��هر، مسئوالن اجرایی و 

رؤسای هیأت های ورزشی شهرستان حضور داشتند.

 افشین كاظمي 
از تیم ملي فوتسال
خط خورد

خدابخش: 
باید به سوی تحقق اصل سوم قانون اساسی گام برداریم

پورتو گلزن ترین تیم لیگ اروپا
لقب گرفت

تیم فوتبال پورتو پرتغال در کنار کس��ب عنوان قهرماني لیگ اروپا موفق 
به زدن بیش��تر گل در این پیکارها ش��د. بر اس��اس آمار و ارقام موجود 
پورتویي ه��ا با تک گل فالکائو در دقیق��ه 44 در بازي نهایي این جام در 
دوبلین ایرلند یک بر صفر براگا را شکس��ت دادند و عنوان نخست را به 
دست آوردند، در خالل پیکارهاي خود بهترین خط حمله را داشتند. تیم 
تحت رهبري بوائس توانس��ت در لیگ اروپا امسال 37 گل زده را به نام 
خود ثبت کند. پس از آن ویارئال اس��پانیا با 27 گل زده در جایگاه دوم 

قرار گرفت و زنیت روسیه نیز با 24 گل زده سوم شد.

كرش مهمان ویژه شیاطین سرخ
برای لیگ قهرمانان

کرش اگر چه دیگر در باش��گاه منچستر یونایتد کار نمی کند اما هنوز 
اعتبار بزرگی در این باش��گاه دارد و تمام مسئوالن این باشگاه با او در 

تماس هستند
فینال لیگ قهرمانان در مس��کو یک مرد تأثیرگذار داشت که اکنون مرد 

اول فوتبال ایران است.
 کارل��وس کرش پرتغالی که اکنون س��رمربیگری تیم ایران را برعهده 
دارد آن فین��ال با گرمکن مش��کی نایکی در لب خط حضور داش��ت 
 و در ط��ول ب��ازی ه��م از ل��ب خ��ط منچس��تر را هدایت م��ی کرد.
فرگوس��ن آنق��در ب��ه ای��ن مرب��ی اعتق��اد دارد ک��ه هم��ه چی��ز 
منچس��تریونایتد را در اختی��ار م��رد خوش تی��پ پرتغالی ق��رارداده 
ب��ود و در نهای��ت در آن ب��ازی ای��ن کارل��وس ک��رش ب��ود ک��ه به 
 هم��راه بازیکن��ان منچس��تر ج��ام قهرمان��ی اروپ��ارا باالی س��ر برد.
وقتی آنلکا پنالتی آخر را از دست داد دوربین به سمت نیمکت رفت و 
کارلوس کرش اولین کس��ی بود که روی نیمکت خوشحالی کرد و در 

کنار فرگوسن این موفقیت را جشن گرفت. 
فرگوس��ن دو بار با منچس��تر توانس��ت قهرمانی لیگ اروپا به دس��ت 
آوردکه س��ال های 1998-1999 و 2007-2008 بود. در فینال مسکو 
نقش تعیین کننده را برای قهرمانی کرش داش��ت که تمام فوتبال اروپا 
براین مس��أله اذعان دارند که کرش مرد تعیین کننده منچس��تریونایتد 
درآن قهرمان��ی ب��ود. بعد از رفتن کرش از جمع یونایتدها؛ فرگوس��ن 
یکبار دیگرهم به فینال اروپا رسید اما بدون این مربی پرتغالی نتوانست 

جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
کرش اگر چه از جمع یونایتد ها جدا ش��ده اس��ت اما هنوز مرد تعیین 
کنن��ده ای در این باش��گاه به حس��اب م��ی آید و آنج��ا را خانه خود 
 می داند. هنوز ارتباط بس��یار نزدیکی با ش��خص فرگوسن و رده های
باال و پایین این باش��گاه معتبر انگلیس��ی دارد. کسی که از او به عنوان 
جانش��ین فرگوس��ن یاد می کردند بای��د هم ارتباطش با این باش��گاه 

نزدیک باشد.
 اکن��ون که باش��گاه منچس��تریونایتد نقش اصلی را در جش��ن بزرگ 
لیگ قهرمانان بازی می کند جای کرش هم در این جش��ن ویژه است 
و باش��گاه منچس��تر یونایتد دعوت نامه رس��می برای کارلوس کرش 
فرستاده است تا مهمان ویژه باشگاه منچستریونایتد دراستادیوم ومبلی 

باشد.
ک��رش هن��وز تصمی��م خ��ود را ب��رای رفت��ن ب��ه معتبرتری��ن بازی 
فوتب��ال اروپ��ا را نگرفته اس��ت ول��ی احتم��ال این ک��ه او دو روزه 
 ب��ه انگلیس س��فر کند و ش��اهد فین��ال لیگ قهرمانان باش��د بس��یار
زی��اد اس��ت. او باای��ن ک��ه تی��م مل��ی امی��د و بزرگس��االن در آن 
دارد  وج��ود  ه��م  احتم��ال  ای��ن  داش��ت  خواهن��د  اردو  مقط��ع 
 ک��ه او قی��د ای��ن دع��وت را بزن��د ت��ا باالی س��ر تی��م مل��ی ایران

باشد.
آخرین بازی که باشگاه منچستر یونایتد جام قهرمانان را برد کرش هم 
در جشن حضور داشت واگر کرش این دعوت را قبول کند از جایگاه 
ویژه استادیوم شیک ومبلی بازی را تماشا می کند و عالقه مند خواهد 
 بود که در این بازی ش��یاطین س��رخ جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
ب��ه خص��وص در زمان��ی ک��ه باش��گاه در ح��ال رق��م زدن افتخ��ار 
 ب��زرگ هس��تند مدیران این باش��گاه تمای��ل دارند تا او در کنارش��ان

باشد.
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براي هر مرضي دارویي 
است وداروي گناهان 
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زاینده رود

35 شرکت از شرکت های خارجی برای آشنایی با فرصت های سرمایه 
گذاری در اصفهان، میهمان اتاق بازرگانی ش��دند. به گفته صاحبان این 
 ش��رکت ه��ا، اصفهان اس��تانی با پتانس��یل ب��اال و دارای ظرفیت هایی

بی نظیر در جهت سرمایه گذاری مطمئن و سودآور است. 
 پایتخت فرهنگ و تمدن ایران با داشتن قابلیت های گسترده و فرصت هایی 
ب��ی نظی��ر همچ��ون تاری��خ و فرهن��گ، صنای��ع دس��تی، ف��والد 
م��ورد توج��ه ش��رکت ه��ای تزئین��ی هم��واره   و س��نگ ه��ای 
خوش س��لیقه اروپایی- آس��یایی بوده و باعث شده که با وجود تحریم 
اقتصادی کش��ورمان، هیچ کدام از آنان تمایلی به چشم پوشی از سرمایه 
 گ��ذاری در ایران و اس��تفاده نک��ردن از ظرفیت های موجود نداش��ته  

باشند. 
در همین راستا و در جهت استفاده از امکانات موجود بود که 35 شرکت 
از شرکت های اروپایی- آسیایی با هدف آشنایی با موقعیت های موجود 
در اصفهان به این استان سفر نمودند و با همتایان ایرانی خود به رایزنی و 
گفتگو در زمینه همکاری بهتر و مؤثر پرداختند تا به یک توافق دوجانبه و 

نقطه ای مشترک در سرمایه گذاری دست پیدا کنند. 
 هدف این شرکت ها تنها به جریان انداختن دارایی هایشان در ظرفیت های
اصفهان بود که پس از دیدن صنعت فوالد و آشنایی با این کارخانه، عالقه 
مند به فعالیت در این زمینه شدند. پیش بینی ها حاکی از این مسأله است 
که امکان توافق نهایی در زمینه صنعت و سرمایه گذاری در بخش فوالد 

بسیار زیاد است. 
عاملیكهباعثجذبهسرمايهشد

در 30 س��ال گذشته همواره فراز و نشیب های فراوانی به مسأله سرمایه 
گذاری سایه افکنده و باعث شده که حتی نوع خارجی آن مطابق سلیقه 
فضای کسب و کار کشور شود. مشکالتی متعدد ازجمله قانون ذخیره پول 
شرکت خارجی در بورس و عدم دسترسی آنان تا سه سال به این دارایی، 
باعث شده بود تا یک انصراف از ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و به 

قول معروف یک رکود در این زمینه متولد شود. 
در این میان کم توجهی دولتمردان به موضوع جذب س��رمایه ها به این 
مس��أله دامن زد تا این که قانون مذکور برداش��ته ش��د و در دولتمردان 
 نی��ز ای��ن تحول ب��ه وجود آمد ک��ه ب��رای چرخش بهتر چ��رخ های

اقتصاد کشور به جذب سرمایه خارجی نیز نیاز است. 
تکاپو و تالش دولت و حذف قانون مذکور باعث بازگشت سرمایه داران 

خارجی به بازار داخل ایران و افزایش آنان ش��د که رخدادی بی نظیر و 
حرکتی عظیم بود. اگرچه در زمان حال شاهد رخدادی چنین ارزشمند و 
قابل تحسین هستیم، ولی به دوره طالیی نرسیده ایم که برای تحقق این 

موضوع تالش بیشتری نیاز است.
دامنهفعاليتاصفهانووضعكنونی

در طی پنج س����ال گذشته، استان اصفهان توانس��ته سرمای��ه ای بالغ 
ب��ر 150/000/000/000 توم��ان در قال��ب بورس، در ب��ورس تهران و 
در ش��رکت های خصوص��ی، در قالب اصل 44 ذخی��ره نماید و دامنه 
فعالی��ت خود را افزای��ش دهد. ای��ن دامنه عمدتاً کش��ورهای اروپایی 
را درب��ر می گیرد و کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس و خ��اور دور نیز 
 در این زمینه س��همی دارند، ولی بیش��ترین فعالیت و س��رمایه گذاری،
مربوط به کشورهای اروپایی بوده است. این دامنه فعالیت و ذخیره سرمایه 
نش��ان دهنده این اس��ت که جذب سرمایه ها و اس��تفاده از دارایی های 
خارجی روند رو به رش��دی داش��ته و می توان به اوج گرفتن این رشد 

مطلوب امیدوار بود.
اصفهانآيندهوچشماندازآن

 استان اصفهان پر پتانسیل ترین استان ایران بوده و خواهد بود. مرکزیت و 
ظرفیت های بی نظیر و ارزشمندی که در این خاک خفته، همگی حاکی 

از این است که باید با امید بیشتری تالش کرد. 
هرچه جذب س��رمایه داشته باشیم و مسئوالن به این امر توجه بیشتری 
نمایند، امید به رش��د اقتصادی و مشارکت خارجی، رنگ نوینی به خود 

خواهد گرفت که در این صورت اصفهانی پویا و اقتصادی سالم خواهیم 
داشت. 

در صورتی که به س��رمایه گ��ذاری خارجی از بعد تبلیغات بین المللی 
آن به منظور نش��ان دادن س��رمایه گذاری امن در کشور نگاه نکنیم و به 
گونه ای مدیریت و هدف گذاری شود که منجر به اشتغال و درآمدزایی 
 گردد، چه بس��ا بس��یاری از مشکالت و س��نگ اندازی ها خود به خود
حل و فصل شود. هرچند که آثار معادالت سیاست داخلی و خارجی را 
به نوع و روند س��رمایه گذاری خارجی نمی توان از نظر دور داشت، اما 
با برنامه ریزی هدفمند می توان نه تنها انبوهی از سرمایه گذاران خارجی 
صاحب ثروت و فن را جذب کرد، بلکه شوق بازگشت بسیاری از ایرانیان 
خارج نش��ین را نیز زنده نماییم که نتیجه آن تسهیل تحقیق و فن آوری 

خواهد بود.
نشس��تبررس��یفرصتهایس��رمايهگذاریاصفه��اندراتاق

بازرگانی
  نشست بررس��ی فرصت های سرمایه گذاری استان اصفهان با حضور 
جمعی از س��رمایه گذاران خارجی در س��الن اجتماعات اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار ش��د. »خسرو کسائیان« رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در 
این نشس��ت گفت: در ش��رایط رکود اقتصادی بهتری��ن راهکار جذب 
س��رمایه های خارجی اس��ت. وی افزود: حضور س��رمایه های خارجی 
در اس��تان می تواند رون��ق اقتصادی ایجاد کند و نی��از اصلی واحدهای 
 صنعت��ی اس��تان را تأمین س��ازد. »روزبه پیروز« رئی��س هیأت خارجی

س��رمایه گذاران در این نشست گفت: اصفهان به عنوان مهد تمدن ایران 
همواره در بخش بازرگانی و اقتصاد کش��ور نقش تأثیرگذاری دارد. وی 
افزود: این ش��رکت بزرگترین س��رمایه گذاری خارجی در بورس تهران 
 است که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری خارجی در بورس را مدیریت 

می کند. 
وی هدف از برگزاری این نشست را ایجاد پل بین سرمایه های خارجی و 
فرصت های اقتصادی در ایران برشمرد و گفت: حرکت سرمایه در جهان 
به طور وسیع و سریع انجام می شود و جذب سرمایه های خارجی اهمیت 
زیادی برای هر کش��ور دارد. وی تصریح کرد: شرایط سرمایه گذاری در 
ایران بهتر شده و بخشی از محدودیت ها برداشته شده و تصمیم مصمم 
مس��ئوالن اجرایی کشور در جذب س��رمایه گذاری خارجی است. وی 
افزود: اس��تان اصفهان در بخش معادن، صنایع فلزی و گردشگری زمینه 

مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. 
وی اظهار داش��ت: در پنج سال گذش��ته 150 میلیارد تومان سرمایه های 
خارجی در قالب ش��رکت های بورس واگذار ش��ده در جریان اصل 44 
جذب شده است. وی هیأت خارجی حاضر در این جلسه را مجموعه ایی 
از مدیران صندوق های سرمایه گذاری برشمرد و گفت: هدف از سفر این 
هیأت به اصفهان بررسی فرصت های سرمایه گذاری در این استان است. 
»پرویز اخوان« مش��اور اس��تاندار اصفهان در امور سرمایه گذاری در این 
نشست گفت: مدیریت استان اصفهان در راستای جذب سرمایه گذاری 

خارجی از تمام ظرفیت خود استفاده می کند.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی می توانند از تسهیالت برابر با سرمایه 

گذاران داخلی استفاده کنند. 
وی از سرمایه گذاران خارجی خواست که در طرح های سرمایه گذاری 
اس��تان با بررسی کارشناسی مشارکت داشته باشند و افزود: ستاد تشویق 
س��رمایه گذاران خارجی در استان اصفهان آمادگی دارد که در زمینه های 

مختلف به سرمایه گذاران خارجی ارایه خدمات دهد.
وی تأکید کرد: بخش های فوالد س��ازی، گردشگری و معادن زمینه های 
مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی است. شایان ذکر است این 
هیأت خارجی را سرمایه گذارانی از ده کشور انگلستان، سوئیس، ایتالیا، 
فنالند، آفریقای جنوبی، استرالیا، امارات متحده عربی، سنگاپور، فرانسه و 

آلمان تشکیل می دادند.
در پایان این نشست هیأت خارجی شرکت کننده با جمعی از واحد های 

صنعتی استان دیدار و گفتگو کردند.

زاینده رود
ط��ی احکامی از س��وی ش��هردار اصفه��ان و در مراس��می 
 با حض��ور مع��اون هماهنگی ام��ور مناطق و س��ازمان های
ش��هرداری اصفهان، محمدباقر کالهدوزان، فرهاد جلیل فر و 
حمید عصارزادگان به ترتیب به عنوان شهرداران مناطق 14، 12 
و 5 منصوب شدند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، منصور باقرصاد در مراسم تودیع و 
معارفه شهرداران مناطق 5 و 12 و 14 اصفهان، علت اصلی این 
جابه جایی مسئولیت در مجموعه شهرداری را پایان یافتن زمان 
خدمت رسانی محمدرضا برزو اصفهانی، شهردار اسبق منطقه 
پنج اصفهان عنوان و خاطرنشان کرد: پس از درخواست شهردار 
منطقه پنج برای بازنشستگی، با صالحدید شهردار اصفهان و 
تصویب شورای ش��هر، این احکام روز گذشته ابالغ و امروز 

اجرا شد.
وی از پروژه های اخیر اجرا شده در این مناطق سخن به میان 
آورد و اظهار داشت: آهنگ رشد و توسعه در مناطق حاشیه ای 
نسبت به مناطق مرکزی به علت فراوان بودن زمین و همچنین 
اقبال س��رمایه گذاران به این مناطق بس��یار سریع تر است. وی 
زدودن محرومیت از مناطق محروم و حاش��یه ای شهر را یکی 
از سیاست های موفق مدیریت شهری در چند سال اخیر عنوان 
و اذعان کرد: محرومیت زدایی از مناطق محروم شهر به همت 
مدیریت شهری اصفهان و همکاری تک تک مسئوالن، تاکنون 

آهنگ رشد و توسعه سریعی داشته است.
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان 
با تأکید بر اهمیت همکاری ش��هروندان در امر آبادانی، عمران 
و بازس��ازی مناطق محروم، یادآور ش��د: همکاری و همدلی 
همه جانبه مدیریت ش��هری و شهروندان دلیل اصلی پیشرفت 
و توسعه پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است، به طور 
مثال اجرای یک پروژه عمرانی شامل زیرگذر در شهری دیگر 
شش سال به طول می انجامد این درحالی است که مشابه همین 

طرح در اصفهان دو ماه زمان می برد. 

باقرصاد بخش عمده موفقیت مدیریت شهری را در اثر همکاری 
مردم بیان و خاطرنشان کرد: باتوجه به این که نظام جمهوری 
اسالمی ایران یک نظام خادم است و این که شهرداری نیز یک 
مجموعه خدمتگزار مردم می باش��د، افق روش��نی از آینده در 
پیش روی شهر اصفهان خواهد بود. وی با بیان این که پیشرفت 
و توسعه در این کالنشهر نشأت گرفته از ارزش های اسالمی 
است، اذعان داشت: مدیریت شهری در نظر دارد امکاناتی فراهم 
کند تا شهروندان بتوانند در شهری زندگی کنند که ارزش های 

دینی و انقالبی و معنویت، حرف اول را می زند. 
وی با تأکید بر این که فرهنگی باید در شهر ترویج داده شود که 
از اس��الم و ارزش های دینی نشأت گرفته باشد، اظهار داشت: 
بودجه فرهنگی تفریحی شهر در حال حاضر بیش از 50 میلیارد 
تومان است که در جهت اجرای پروژه های فرهنگی و تفریحی 
در شهر در حال استفاده است. معاون هماهنگی امور مناطق و 
سازمان های شهرداری اصفهان بیان داشت: امروز می توانیم ادعا 
کنیم که رابطه ای صمیمانه بین ما و مردم به وجود آمده و دیوار 
بی اعتمادی بین شهرداری و شهروندان به خوبی کوتاه شده که 
این امر در اثر همکاری و همدلی شهرداران و کارکنان مناطق، 
ش��ورای شهر، شهردار اصفهان، مردم و مجموعه اجرایی بوده 
است. باقرصاد با بیان فرازهایی از سخنان رهبر کبیر انقالب)ره(، 
تصریح کرد: خدمت به مردم وظیفه ماس��ت و فعالیت ها باید 
در جه��ت رضایت خداوند متعال و جلب رضایت خلق خدا 
باشد که در این صورت شاهد همکاری و همدلی بیش از پیش 

شهروندان خواهیم بود. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به نامگذاری س��ال 90 
با عنوان س��ال جهاد اقتصادی اش��اره و از شهرداری به عنوان 
یکی از دس��تگاه هایی که م��ی تواند نقش عمده ای در جهت 
جهاد اقتصادی ایفا کند نام برد و اضافه کرد: این که در س��ال 
ج��اری یک هزار و 200 میلی��ارد بودجه برای پروژه های این 
کالنشهر در نظر گرفته شده است و شهرداری اصفهان در کنار 
دولت س��اخت س��الن های اجالس را در این زمان کوتاه در 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی می پذیرد، نشان از توان 
و قدرت باالی مدیریت شهری اصفهان دارد. معاون هماهنگی 
امور مناطق و س��ازمان های شهرداری اصفهان در ادامه اظهار 
امیدواری کرد: مدیریت واحد شهری با بسترسازی های انجام 
ش��ده، به زودی به منصه ظهور برسد. باقرصاد در بین کارکنان 
و ش��هردار جدید و سابق منطقه 14 از پروژه ای اجرا شده در 
این منطقه سخن به میان آورد و اذعان کرد: روندی که تاکنون 
شهرداری منطقه 14 طی دو سال اخیر طی کرده سیری همراه 
با رشد و بالندگی بوده به طوری که بودجه این منطقه در سال 

جاری به 11 میلیارد تومان رسیده است. 

وی جای��گاه کنونی منطق��ه 14 را در بحث محرومیت زدایی 
بس��یار واال خواند و یادآور ش��د: توس��عه و رشد آسان، یکی 
از ش��اخصه های ش��هری در مناطقه حاش��یه ای است که به 
همین جه��ت در این منطقه نیز اقدامات مؤث��ر و پایداری در 
راس��تای زدودن محرومی��ت از چهره منطقه انجام ش��ده که 
 موجب��ات رضایتمن��دی ش��هروندان منطقه را فراه��م آورده 
اس��ت. وی در مراس��م تودی��ع و معارفه ش��هردار منطقه 12 
اصفهان، ضمن تش��کر و قدردانی از زحمات شهردار قبلی و 
 همچنین کارمندان خدمتگزار این شهرداری، گفت: نزدیک به 
چهار س��ال و نیم از تفکیک این منطقه از منطقه 8 و انتصاب 
آقای عصارزاده گان به عنوان شهردار این منطقه می گذرد که در 
این زمان با خدمات شایسته شهرداری منطقه، شاهد شکوفایی 
منطقه 12 در بین مناطق 14گانه بودیم. معاون هماهنگی امور 
مناطق و س��ازمان های شهرداری اصفهان با بیان این که بودجه 
منطقه 12 از زمان تفکیک تاکنون 157 درصد افزایش داش��ته 
است، خاطرنشان کرد: خدمات انجام شده در این منطقه نشان 
می دهد سیاست مدیریت کالن شهرداری در این رابطه سیاست 

صحیحی بوده است. 
وی ایجاد ساختمان ناحیه یک ش��هرداری منطقه 12 در سال 
گذشته را خدمت رسانی بیش از پیش به شهروندان دانست و 
اذعان داش��ت: این اقدام گامی مؤثر در خدمت رسانی بهتر به 
شهروندان، سهولت در مراجعه به شهرداری و کوتاه کردن دیوار 

بی اعتمادی است. 
باقرصاد در ادامه به ش��اخص بودن ش��هرک صنعتی امیرکبیر 
در کش��ور اشاره و اضافه کرد: تجمیع صنعتگران اصفهانی در 
یک مکان، ماهر بودن آنها و قیمت های مناس��ب صنعت این 
صنعتگران، موجب ش��ده است تا شهرک صنعتی امیرکبیر در 
کش��ور مشابه نداشته باشد که همس��و با این امر روزانه شاهد 
مراجع��ه جمع کثی��ری از ش��هروندان اصفهان��ی و همچنین 
شهروندان دیگر شهرهای کشور برای استفاده از این خدمات 

باشیم. 
وی همچنین در منطقه 5 نیز از فعالیت های شایس��ته شهردار 
اسبق این منطقه و دیگر کارکنان این شهرداری تقدیر و تشکر 
کرد و اظهار داشت: فعالیت های مثبت انجام شده در این منطقه 
نشان از همکاری خوب و همدلی بین شهرداری و شهروندان 

محالت دارد. 
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان 
با اش��اره به حضور معتم��دان و ش��هروندان محالت منطقه 
5 در مراس��م تودیع ش��هردار این منطقه، خاطرنشان کرد: این 
که ش��هروندان برای تقدیر از ش��هردار این منطقه حضور پیدا 
کرده اند، نشان از اقدامات و فعالیت های خوب انجام شده در 

محالت منطقه دارد.
تمامتوانخودرابرایخدمترسانیبهكاربردم

ش��هردار اسبق منطقه 5 نیز در مراسم تودیع خود، از پروژه ها 
و اقدامات انجام ش��ده در طی پنج سال گذشته سخن به میان 
آورد. وی همچنی��ن از کلیه همکاران خود در این ش��هرداری 
تشکر و قدردانی نمود و اذعان داشت: خدا را شاکرم که توفیق 
30 سال خدمت به مردم را به من عطا کرد و من نیز هرچه در 
توان داش��تم برای خدمت هرچه بهتر و صادقانه تر به مردم به 

کار بردم. 
محمدرض��ا برزو اصفهان��ی، در ادامه از حمایت ش��هروندان 
منطقه و کلیه کارکنان این شهرداری تشکر کرد و اظهار داشت: 
 ای��ن ش��هرداری موفقیت های خ��ود را در اج��رای پروژه ها
مدیون عنایات الهی، همدلی ش��هروندان و خدمت خالص و 
صادقانه کارکنان این شهرداری است. وی در ادامه طی گزارشی 
خدمات سال 88 را با سال 89 مقایسه کرد و اظهار داشت: در 
بخش خدمات شهری در سال گذشته 15 هزار نفر به صورت 
چهره به چه��ره آموزش دیدند که در نتیج��ه این آموزش ها، 
درصد زباله روز شهروندان این منطقه از 12 درصد در سال 88 
به 2 درصد در سال 90 رسید که این شاخص بسیار بااهمیتی 
است. همچنین در بحث جداسازی بازیافت از زباله در منطقه 
نسبت به س��ال 88، سه برابر رشد را شاهد بودیم و در بخش 
فضای سبز اقدامات مناسبی انجام شد. در منطقه نصب آبنمای 
موزیکال و آبنمای تصادفی نیز از دیگر اقدامات انجام شده بود 
و همچنین در بحث مراکز تفریحی این منطقه با هشت مرکز، 

رتبه اول را داراست. 
برزو اصفهانی در ادامه از کوه صفه به عنوان قطب گردشگری 
کشور نام برد و ادامه داد: فاز دوم تله کابین صفه در دهه فجر به 
بهره برداری خواهد رسید، همچنین ساماندهی قلعه شاه دژ نیز 
کماکان ادامه دارد. وی حذف فیزیکی پرونده ها را یکی دیگر 
از اقدامات مهم این ش��هرداری خواند و تصریح کرد: به یاری 
خداوند و کار ش��بانه روزی کارکنان این ش��هرداری، در حال 
حاض��ر بیش از 90 درصد از پاس��خگویی به ارباب رجوع در 

منطقه به صورت غیرفیزیکی انجام می شود. 
اقداماتانجامشدهدرمنطقه12

شهردار سابق منطقه 12 نیز در مراسم تودیع و معارفه خود از 
اقدامات انجام ش��ده در این منطقه طی دو س��ال و نیم گذشته 
سخن به میان آورد و گفت: افزایش 157 درصدی بودجه این 
ش��هرداری از ابتدای شروع فعالیت تاکنون، یکی از مهم ترین 
شاخصه های این ش��هرداری بوده است. حمید عصارزادگان 
به حجم اقدامات انجام ش��ده در منطقه اش��اره و از برگزاری 
یک مرحله افتتاحیه از پروژه های عمرانی منطقه در هر س��ال 

س��خن به میان آورد و اضافه کرد: احداث 11 خیابان از جمله 
خیابان شهید علم الهدی، شهدای محمودآباد، شهدای امین آباد، 
شهدای عاشق آباد، نگارستان، کش��اورزی و آزادگان، احداث 
ایستگاه آتش نشانی اس��تقالل، بهره برداری از سه کتابخانه و 
فرهنگسرا، اجرای بیش از 10 آبنما و توسعه فضای سبز در این 
منطقه که سرانه فضای سبز را به 25 مترمربع رساند و احداث 
ساختمان ناحیه یک این شهرداری در جهت سهولت دسترسی 

شهروندان از اقدامات انجام شده در این منطقه بوده است.
وی از پروژه های آماده بهره برداری در این منطقه سخن به میان 
آورد و خاطرنش��ان کرد: بسیاری از پروژه های این شهرداری 
در حال حاضر آماده بهره برداری است که با تعیین زمان توسط 
 شهردار محترم، مراس��م افتتاحیه آنها به زودی برگزار خواهد 

شد. 
سال90سالشکوفايیمنطقه14است

شهردار سابق منطقه 14 اصفهان نیز در مراسم معارفه شهردار 
 جدی��د ای��ن منطقه با اش��اره به ای��ن که در س��ال 87 منطقه 
7 به دلیل بررسی بهتر مشکالت و معضالت شهروندان به دو 
منطقه 7 و 14 تفکیک شد، گفت: باتوجه به محروم بودن منطقه 
 14، در ابتدای تأسیس شهرداری منطقه فراهم کردن زیرساخت ها

و توسعه شهری بسیار سخت و دشوار بود.
فره��اد جلیل فر با بیان این که در ش��ش ماهه اول فعالیت در 
منطقه 14 خیابان های اصلی س��اماندهی ش��د، تصریح کرد: 
 در راس��تای توس��عه و حفظ فضای س��بز این منطقه در ابتدا 
28 پارک بازسازی گردید. وی با تأکید بر ساماندهی تابلوهای 
شهری، احداث زمین های ورزشی روباز و افزایش سالن های 
مطالعه، افزود: آس��فالت، زیرس��ازی، ترمیم آس��فالت و پیاده 

روسازی ازجمله اقدامات در این منطقه بوده است. 
ش��هردار سابق منطقه 14 با بیان این که سال 90 سال شکوفایی 
منطقه 14 است، خاطرنشان کرد: چهار پارک شهری به انضمام 
تکمیل زمین های ورزش��ی روباز در همه محالت، در دستور 

کار این منطقه قرار دارد.
 جلیل فر ادام��ه داد: ایجاد پارک و زمین های ورزش��ی روباز 
 در محله محروم ارزنان، مجموعه پارک ش��هری و زمین های
 ورزشی روباز در محله مهدیه واقع در خیابان زینبیه و احداث 
پارک و مجموعه ورزشی روباز امام محمد باقر)ع( در خیابان 
بعثت و خیابان امام محمد باقر)ع(، از برنامه های این شهرداری 
در سال جاری است. وی بیان داشت: خیابان سازی ادامه خیابان 
ابوریحان در شهرک امام محمد باقر )ع(، ادامه ساماندهی شهرک 
سرو، ادامه احداث ورزشگاه سرپوشیده امام خمینی)ره( و پیاده 
روس��ازی خیابان آیت ا... غفاری، از دیگر برنامه های سال 90 

است. 

فرصت های سرمايه گذاری در اصفهان

معرفیشهردارانجديدمناطق14،5و12؛

آهنگ رشد و توسعه در مناطق حاشیه ای سريع تر است
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