
در چهارمحال و بختياري؛
پرداخت 140 ميليارد ريال 

تسهيالت به واحدهاي 
آسيب پذير

مديركل صنايع و مع��ادن چهارمحال و بختياري 
گفت: 140 ميليون ريال تس��هيالت به بنگاه هاي 
آسيب پذير از تغيير نرخ حامل هاي انرژي در اين 
استان پرداخت مي شود.رحمان كرمي اظهار داشت: 
به منظور حماي��ت از صادركنندگان اين اس��تان، 
بسته هاي حمايتي در راستاي كاهش تأثيرات منفي 
ناشي از تغيير نرخ حامل هاي انرژي به واحدهاي 

توليدي در اين استان پرداخت مي شود. 
وي با بيان اين كه اين بسته حمايتي صنايع سه محور 
اصلي دارد، گفت: حمايت اعتباري از خط انرژي، 
طرح هاي نيازمند تسهيالت بهينه س��ازي و ارائه 
طرح هاي توجيهي صنعتي، مهم ترين محورهاي 

اين بسته حمايتي است. 
 كرم��ي خاطرنش��ان ك��رد: تاكن��ون 80 بن��گاه 
تولي��دي- صنعت��ي آس��يب پذير از تغيي��ر نرخ 
حامل ه��اي انرژي، براي بهره مندي از اين بس��ته 

حمايتي نام نويسي كرده اند. 
مديركل صنايع و مع��ادن چهارمحال و بختياري 
اضافه ك��رد: از اين تعداد واحد ثبت نامي تا كنون 
براي 45 واحد صنعتي140 ميليارد ريال تسهيالت 
مصوب شده كه 110 ميليارد ريال آن عقد قرارداد 

گرديده است. 
وي تأكي��د كرد: واحدهاي تولي��دي كه موفق به 
نام نويس��ي نش��ده اند، نيز مي توانند از تسهيالت 
قرض الحسنه يك ساله استفاده كنند. كرمي صنعت 
را  موتور محركه زيربناي تحريكات توس��عه اي 
در هر كش��ور دانس��ت و گفت: در دوران كنوني 
كشورهاي توس��عه يافته با اتكا بر صنعتي سازي 
اقتصاد خود توانس��ته اند مراحل پيش��رفت را به 

سرعت بپيمايند و در مسير زمان پيش روند.
ام��روزي كش��ورهاي  اف��زود: در جه��ان   وي 
توسعه يافته، تكنولوژي هاي جديد صنعتي را در 
س��ايه نوآوري هاي جامعه خود خلق و از آن در 

پروسه هاي توليدي خود استفاده مي كنند. 

چهارمحال  بازرگان��ي  مديركل 
و بختي��اري از صادرات بيش از 
11 ميلي��ون و 500 هزار دالر در 
بخش توليدات كش��اورزي اين 
استان خبر داد. اسماعيل كاوياني 
اظهار داش��ت: هدف صادراتي 

امس��ال 120 ميليون دالر تعيين شده اس��ت كه 12 درصد آن در بخش 
كشاورزي محقق خواهد شد. ...

مدير عامل آب منطقه اي اصفهان 
گف��ت: س��االنه 120 ميليون متر 
مكعب آب از س��د زاين��ده رود 
براي بخش هاي صنعتي اس��تان 
برداش��ت مي ش��ود. محمدعلي 
طرفه با اشاره به كاهش بارندگي 

در شهرس��تان هاي استان اظهار داش��ت: طي چهار سال گذشته و با بروز 
خشكسالي در اصفهان ميزان بارندگي... 

در چهارمحال و بختياري؛
صادرات 11/5 ميليون دالر 

توليدات كشاورزي

در بخش صنعتي انجام مي شود؛
 برداشت 120 ميليون مترمكعب 

آب از سد زاينده رود

صفـحهصفـحه
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وزير آموزش و پرورش خبر داد؛
بازنشستگي 15 هزار فرهنگي
 در سال جاري 
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 شهرستان    صفحه 4

دادستان عمومي و انقالب اصفهان:

 اجـراي قانون جديد ديه
از 16 خردادماه جاري

صفحه2

مع��اون امور عمراني اس��تاندار 
اصفه��ان گف��ت: ب��ا اس��تفاده 
 از واگ��ن ه��اي دس��ت دوم، 
10 كيلومتر از مسير خط شمال 
قطار شهري اصفهان راه اندازي 
مي ش��ود.  س��يد جمال الدين 

صمصام ش��ريعت اف��زود: كمبود اعتبارات، مهم تري��ن دليل كندي در 
علميات اجرايي قطار شهري اصفهان  ...

معاون امور عمراني استاندار اصفهان:
راه اندازي مرحله اول قطار شهري اصفهان

با واگن هاي دست دوم

 شهرستان    صفحه 4

وزير جهاد كشاورزي خبر داد؛
اختصاص يك هزار و 138هزار ميليارد تومان 
اعتبار به كشاورزي

 شهرستان    صفحه 4

ناحیه نوردگرم فوالد مباركه در ارديبهشت ماه سال جاري 

ــزار و 500 تن ورق فوالدي به  ــد با تولید 450 ه موفق ش

ركورد جديدي دست يابد. 

مختار بخشیان مدير ناحیه نورد گرم فوالد مباركه ركورد 

ــته و به  ــال گذش قبلي اين ناحیه را مربوط به بهمن ماه س

ــتیابي به  ــزان 445 هزار و 284 تن خواند و افزود: دس می

ــي كاركنان در  همه  ــن میزان تولید حاصل تالش جمع اي

بخش هاي پشتیباني، ستادي و اداري و بخصوص همكاران 

ــن تختال از  ــت. تأمین 395 هزارت ــرم بوده اس در نوردگ

ــركت و 55 هزارتن تختال از اهواز،  ــازي ش ناحیه فوالدس

ــتیابي به اين ركورد بود كه مدير  زمینه  مناسبي براي دس

ــتیباني و  ــاره به آنها گفت: پش ــه نوردگرم ضمن اش ناحی

حمايت هاي مديرعامل، معاونت هاي بهره برداري و خريد 

ــان واحد از ديگر عوامل  ــن همكاري كلیه كاركن و همچنی

مؤثر در دستیابي به اين ركورد بوده است كه صمیمانه از 

همه اين عزيزان تقدير وتشكر مي نمائیم.

توليد نوردگرم فوالد مبارکه از مرز 450 هزارتن در ماه گذشت
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سراسری
جهان نماجهان نما

گوشمالی دوستانه تركيه به سوريه

جهان نما

با شروع ناآرامی ها در سوريه و باال گرفتن 
موج اعتراضات داخلی و خارجی به روند 
مقابله دولت سوريه با اعتراض كنندگان، 
كمتر كسی تصور می كرد كه تركيه نيز به 
صدای اعتراض به سوريه بپيوندد. روابط 
نزديك دمش��ق – آن��كارا به خصوص با 
روی كارآم��دن رجب طي��ب اردوغان و 
گرايشات اسالم گرايانه و ضد صهيونيستی 
وی، موجب نشد تا تركيه از اصالحات و 

تغييرات در سوريه حمايت نكند.
وجود آيتم های مشترک تدافعی و تهاجمی 
موجود در منطقه، شرايط را برای نزديكی 
اين دو همس��ايه فراهم ساخته بود. قبل از 
آن كه ناآرامي ها در س��وريه آغاز ش��ود و 
انقالب هاي عربي به اين كشور مديترانه اي 
خاورميانه س��رايت كن��د، روابط تركيه و 
س��وريه تا آنجا ارتقا يافت كه دو طرف به 
فكر تأسيس يك اتحاديه مشترک افتادند. 
همچنين دو طرف در س��ال هاي گذشته 
ده ه��ا توافق نام��ه امضا كردن��د، مرزهاي 
خ��ود را به روي هم گش��ودند، رواديد را 
براي ش��هروندان يكديگر لغ��و كردند و 
كاالهاي تركيه آن چنان بازارهاي س��وريه 
را در نورديدند كه در مراكز خريد حلب، 
دمشق و قامشلي، جز كاالهاي تركي چيز 
ديگري يافت نمي شد. همچنين دو طرف 
تالش كردند كه براي جلوگيري از تشكيل 
يك دولت كردي در منطقه، همكاري هاي 
 نزديك��ي داش��ته باش��ند. بش��ار اس��د، 
رئيس جمهوري س��وريه و رجب طيب 
اردوغان، نخس��ت وزير تركي��ه ارتباطات 
خانوادگ��ي نزديك��ي با يكديگ��ر برقرار 
كردن��د كه در همي��ن رابطه ده ه��ا بار به 
پايتخت هاي هم س��فر كردن��د. ترديدی 
نيست كه ش��رايط نوين منطقه خاورميانه 
باع��ث تغيير در موقعي��ت و جهت گيری 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال 
تحوالت اين منطقه ش��ده است. بررسی 
استراتژی خاورميانه ای تركيه، نشان می دهد 
اين كش��ور تالش دارد تا با تأييد تغييرات 
صورت گرفته در كشورهای منطقه، جايگاه 
خ��ود را به عنوان يك كش��ور ترقی خواه 
تثبيت نمايد. اگرچه در گذش��ته تركيه به 
تحوالت خاورميانه تقريباً با نوعی بی تفاوتی 
می نگريسته است، ولی در چند سال اخير 
 تركيه با فاصله گرفتن از آمريكا و اسرائيل 

به دنبال جای پای ثابتی در منطقه خاورميانه 
می گردد. موضع گيری های شجاعانه حزب 
عدالت و توس��عه در طی سال های پس از 
قدرت گيری، محبوبي��ت فراوانی را برای 
سران اين كشور در ميان مسلمانان منطقه 
به همراه آورده بود. تركيه معتقد است كه 
تجربه اصالحاتش تجربه بسيار خوبي بوده 
كه مي تواند براي تغييرات دموكراتيك كل 
خاورميانه از جمله سوريه مفيد باشد. شايد 
سوريه انتظار داشت تا تركيه مانند موضع 
گيری نس��بت به تحوالت ليب��ی در برابر 
اتفاقات سوريه هم، حداقل بی تفاوت باشد 

نه مخالف .
با ش��روع ن��ا آرامی ها در س��وريه اگرچه 
مقام��ات تركی تالش كردند تا به گونه ای 
مسالمت آميز اس��د را ترغيب به پذيرش 
اصالحات بنماين��د -آنها چندين نماينده 
ويژه به س��وريه اعزام كردن��د و اردوغان 
در چندين تماس تلفنی اس��د را به خاتمه 
مسالمت آميز س��ركوب ها تشويق كرد- 
ام��ا با بی نتيجه ماندن اين تالش ها، تركيه 
تغيير موضع داد و پ��س از مدتی با اتخاذ 
سياست های تند بيشتر، تا آنجا پيش رفتند 
كه كشورشان پذيرای بزرگ ترين مخالف 

دولتی سوريه يعنی اخوان المسلمين شد.
 اين كار با توجه ب��ه عمق روابط نزديك 
س��وريه و تركيه بس��يار دور از انتظار بود.
تالش تركيه برای ارائه نظام اصالح ش��ده 
حاكم در اين كش��ور به عنوان يك نمونه 
كارآم��د برای دموكراس��ی در منطقه، می 
تواند موجب منافع زيادی در اين كشورها 
برای تركيه باشد؛ فرصت هايی كه بهره های 
اقتصادی و نظامی زيادی را برای تركيه به 

همراه دارد. 
ناآرامی ها در سوريه خطرات و پيامدهای 
بدی برای تركيه خواهد داشت، از اين رو 
مقامات ترک در تالش��ند تا با تحت فشار 
قرار دادن بش��ار اس��د برای اصالحات، از 
ايجاد هرج و مرج و يا احياناً قدرت گرفتن 
گروه های متعارض با تركيه مانند گروهای 
كرد، جلوگيری نمايند. پايان دادن هر چه 
س��ريع تر اغتشاش��ات در س��وريه، برای 
تركيه بس��يار حائز اهميت است، چرا كه 
اين ناآرامی ها به راحتی می تواند بسترهای 
مناس��بی برای گروه های ك��رد معارض با 

دولت تركيه را فراهم آورد.

 وزير جهاد كش��اورزي گفت: در سال جاري و از سوي ستاد هدفمندي يارانه ها 
يك هزار و 138 هزار ميليارد تومان اعتبار به بخش كشاورزي كشور اختصاص 
يافت. صادق خليليان در نشس��ت جمعي از كش��اورزان و دامداران شهرس��تان 
گلپايگان اظهار داشت: بخش كشاورزي زيربناي اقتصاد كشور است، اما در عين 
حال تفاوت هايي هم با ديگر بخش ها دارد، به گونه اي كه ساير بخش هاي كشور 
متأثر از اين بخش است.  وي با تأكيد بر اين كه كشاورزان براي به دست آوردن 
محصول خود يك س��ال تالش را متحمل مي ش��وند، افزود: در برخي از موارد 
به دليل اين كه ش��رايط نگهداري محصول مطلوب نيس��ت، كشاورزان در مدت 
كوتاهي محصوالت خود را به بازار عرضه مي كنند.  وزير جهاد كشاورزي ادامه 
داد: توليد كنندگان محصول در شرايط سختي مانند آفات طبيعي و سرمازدگي هاي 
نابه هن��گام، محصوالت كش��اورزي را به ثمر مي رس��انند ك��ه از اين لحاظ كار 

هنرمندانه اي به عهده دارند. 
وي ادامه داد: با اين وجود كشاورز كمترين نصيب و بهره را مي برد و اين مشكلي 
است كه ما سال ها با آن مواجه بوده ايم، اما نكته مهم اين است كه با تمام اين موانع 
همچنان در اين مسير گام برمي داريم. خليليان به مشكل آب كشاورزي شهرستان 
گلپايگان اشاره كرد و افزود: تنها راه مقابله با بحران آب، تغيير روش هاي آبياري 
و استفاده از روش هاي پيشرفته است. وي تأكيد كرد: در بودجه امسال اعتبارات 

مناس��بي به بخش كشاورزي اختصاص يافت و در ستاد هدفمند سازي يارانه ها 
يك هزار و 138 هزار ميليارد تومان به بخش كش��اورزي در س��ه محور اساسي 
آب و خاک، احداث ش��بكه هاي آبياري و زهكشي و اجراي آبياري تحت فشار 
و روش هاي مدرن و طرح هاي انتقال آب اختصاص داده شده است. وزير جهاد 
كش��اورزي همچنين خواستار اعتبارات الزم در بخش هاي انتقال آب و اليروبي 
قنوات شد.  وي با اشاره به اين كه قبوض برق با مستندات مكتوب در اين زمينه در 
ستاد هدفمندسازي يارانه ها مطرح مي شود، گفت: بايد متوسط هر كيلووات برق 
كشاورزي هشت تومان باشد و در صورتي كه بر خالف اين تعرفه محاسبه شود، 
با متخلفان برخورد خواهد ش��د. خليليان در ادامه به تسهيالت بانك كشاورزي 
اشاره كرد و بيان داشت: با هماهنگي هاي به عمل آمده كشاورزاني كه بدهي دارند، 
بايد براي تعيين تكليف به بانك مراجعه كنند و وام جديد 4 درصدي به منظور 
اصالح ساختار توليد در بخش هاي گلخانه اي و دامداري در اختيارشان قرار گيرد. 
وي همچنين به قيمت شير در سطح كشور اشاره كرد و افزود: يكي از مشكالت 
اساسي در بخش كشاورزي قيمت شير است كه به زودي قيمت پايه شير تعيين 
مي شود. وزير جهاد كشاورزي نرخ پيشنهادي براي شير را حدود 490 تومان به 
ازاي ه��ر كيلو عنوان كرد و ادامه داد: با رايزني هايي كه با وزارت صنايع صورت 

گرفته است، پرداخت وجه دامداران نبايد بيش از يك ماه به تأخير بيفتد. 

جهان نما

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه امسال 10 تا 15 هزار فرهنگي به صورت 
عادي بازنشسته مي شوند، گفت: حدود چهار هزار دانشجو مراكز تربيت معلم در 

اولويت استخدام قرار دارند.
حميدرض��ا حاجي بابايي در رابطه با اجراي قانون متعه��دان خدمت در وزارت 
آموزش و پرورش در سال 90، اظهار داشت: در قانون مديريت خدمات كشوري، 
قانون متعهدان خدمت وزارت آموزش و پرورش لغو شد، تا اين كه با پيگيري هاي 
صورت گرفته، اين موضوع در قانون بودجه 90 مجدداً احيا شد. وي افزود: بر اين 
اساس اگر در ابتداي مهر يا بهمن  ماه در مراكز تربيت معلم دانشجو بگيريم، بايد به 
آنها كمك سرانه پرداخت كنيم و هنگامي كه مدرک ليسانس خود را نيز گرفتند، 
استخدام مي شوند. حاجي بابايي در مورد دانشجويان فعلي مراكز تربيت معلم نيز 
گفت: دانشجويان كنوني مراكز تربيت معلم حدود شش هزار و 900 نفر هستند 
كه حدود چهار هزار نفر از آنها، دانشجويان دختر و پسري هستند كه دانشجويان 
پسر، خدمت سربازي خود را گذرانده اند و دانشجويان دختر نيز مشكل استخدامي 
ندارند و اگر قرار باشد دانشجويان را به كار بگيريم، اين افراد را استخدام مي كنيم. 
وي تصريح كرد: ساير دانشجويان پسر فعلي مراكز تربيت معلم كه سربازي نرفته اند 
تا وقتي كه خدمت سربازي  آنها تمام نشود استخدام نمي شوند، البته اين دانشجويان 
سرباز معلم مي شوند كه مي توان اين دوره را جزء سوابق كاري آنها محاسبه كرد. 
وزير آموزش و پرورش افزود: سرباز معلمي تنها راه حل مشكالت دانشجويان 
فعلي تربيت معلم است كه سربازي نرفته اند، چون بر اساس قانون، به كارگيري 

ش��خصي كه به خدمت سربازي نرفته ممنوع است، اما به طور كلي در رابطه با 
تعيين تكليف دانشجويان تربيت معلم مشكلي نداريم. وي ادامه داد: امسال 10 تا 
15 هزار فرهنگي به صورت عادي بازنشسته خواهند شد و اگر اعتبار الزم را به ما 
بدهند تعدادي از آنان نيز به صورت پيش از موعد بازنشسته خواهند شد كه رديف 

استخدامي آنها براي جذب دانشجويان تربيت معلم باز مي شود.

وزير آموزش و پرورش خبر داد؛

بازنشستگي 15 هزار فرهنگي
 در سال جاري 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
 زني كه سخنراني نتانياهو در كنگره را

به هم ريخت چه كسي بود؟!
ري ابيليا يك خانم يهودي آمريكايي است كه چند سالي است به گروه كد پينك 
به عنوان يك فعال سياسي ضد جنگ و ضد راهبردي آمريكا در خاورميانه و 
همچنين كمك رساندن به مردم مظلوم فلسطين فعاليت مي كند. خانم ري ابيليا  
از فعاالن يهودي گروه ضد جنگ كد پينك  كه چندين س��ال است به عنوان 
يك فعال سياسي ضد جنگ و ضد راهبردي آمريكا در خاورميانه فعاليت مي 
كند، با حضور در سخنراني بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي به 

عملكرد اين رژيم درباره فلسطينيان اعتراض كرد. 
البته در روزهاي گذش��ته گروه  ضد جنگ كد پينك در جريان سفر نتانياهو 
به اسرائيل با همكاران خود از جمله خانم ابيليا چه در مقابل كنگره و چه در 
س��اختمان ايپك و چه در ايستگاه اصلي قطار واشنگتن برعليه سياست هاي 
آمريكا و اسرائيل در مقابل مردم فلسطين، دست به تظاهرات و اعتراض زده 
اند. در اين ميان خانم ري توانست يك بليت ورودي به داخل كنگره آمريكا را 
تهيه كرده و صحبت هاي نمايشي نتانياهو را با اعتراض خود قطع كند. او پس 
از اخراج از كنگره نيز به علت مصدوميت ناشي از ضرب و شتم در بيمارستان 
بستري گرديد.  وي كه از ناحيه گردن و كمر مضروب شده بود، در مصاحبه 
خود با دموكراس��ي نوو، علت مجروح ش��دن خود را ضرب و شتم از سوي 

طرفداران ايپك ذكر كرد. 

اظهارات جديد همسر قذافی؛  درباره ناتو
همسر ديكتاتور ليبی كه اين روزها در تنگنای سقوط قرار گرفته، بدون اشاره به 
 جنايات قذافی، ناتو را به ارتكاب جنايت متهم كرد. صفيه قذافی در گفتگو با 
سی ان ان از حمالت هوايی ناتو كه به كشته شدن پسرش )سيف العرب( منجر 
شد انتقاد كرد و ناتو را به ارتكاب جنايات جنگی متهم كرد. وی افزود: من در 
زمان حمله هوايی به محل اقامت س��يف العرب كنار وی حضور نداشتم، اما 

آرزو می كردم كه همراه وی جان می دادم. 

مدوديف: روسيه مدت هاست دولت 
فلسطين را به رسميت مي شناسد

رئيس جمهوري روسيه با تأكيد بر اين كه كشورش از مدت ها قبل دولت مستقل 
فلسطيني را به رسميت شناخته است، از مواضع رئيس جمهوري آمريكا در اين 
مورد حمايت كرد. دميتري مدوديف، رئيس جمهوري روسيه اعالم كرد كه از 
مواضع باراک اوباما رئيس جمهوري آمريكا در خصوص تشكيل دولت مستقل 

فلسطيني در مرزهاي تعيين شده در سال 1967 حمايت مي كند.
مدوديف روز جمعه در كنفرانس مطبوعاتي در دويل فرانسه، بعد از برگزاري 
نشس��ت سران گروه 8 گفت: ما در اين خصوص با يكديگر هم عقيده ايم كه 
الزم است تا برخوردهاي تازه اي براي حل و فصل مناقشه خاورميانه صورت 
بگيرد و من در گفتگو با باراک اوباما به اين مسأله اشاره كردم كه با مواضع وي 

در خصوص تشكيل دولت مستقل فلسطيني كاماًل موافق هستم.
اين موضع گيري بر اين اس��اس اس��ت كه هر دو طرف اسرائيلي و فلسطيني 
مس��ئول وضعيت موجود در منطقه هس��تند. مدوديف معتقد است مرزهاي 
فلسطين به شكلي كه در سال 1967 وجود داشت، تنها اصلي است كه مي تواند 

پايه و اساس تشكيل دولت مستقل فلسطيني باشد. 

سرمايه گذاری: 2300 میلیارد ريال

ظرفیت تولید: 400 هزار تن در سال 

ايجاد اشتغال: 400 نفر مستقیم     

4000 نفر غیرمستقیم

محصوالت تولیدی: ورق خودرو 

بر اساس نیاز مشتری 

از 0/4 تا 2 میلیمترضخامت 

چشم انداز: تولید 400 هزار تن در 

طی دوره 3 سال كاری و صادرات به 

ساير كشورها.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياری

وزير جهاد كشاورزي خبر داد؛
اختصاص يك هزار و 138هزار ميليارد تومان اعتبار به كشاورزي

  زاینده رود
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اس��تفاده از مارک خارجی اتفاقی است كه در ايران به امری 
عادی و بدون اشكال تبديل شده است. خواه اين كاال لوازم 
بهداشتی و دارويی باشد و خواه پوشاک و لوازم خانگی و ... 
به طور مثال همه  شما در هنگام خريد برخی وسايل آرايشی 
و دارويی از داروخانه ها به طور حتم با اين س��وال فروشنده 
مواجه شده ايد؛ مارک ايرانی می خواهيد يا خارجی؟ بيشترين 
پاسخ نيز اقبال مثبت به مارک خارجی است. همچنين برای 
س��نجش ميزان كيفيت ظروف نيز ع��ده ای بدون توجه به 
كيفيت ظاهری تنها به مارک درج شده روی كاال نگاه می كنند 
و در صورت فرانسوی بودن، كاال مرغوب شناخته می شود. 
حتی اگر اصفهان صنعتی بی نظير و زيبا در توليد شيشه و بلور 
داشته باشد، زيرا امروزه استفاده از چنين كاالهايی می تواند 
به فرد در ارتقای پايگاه اجتماعی كمك كند و حتی موجب 

تغيير نگاه دوستان و وابستگان به وی شود.
اقبال به خريد كاالی خارجی در حالی است كه به گفته جامعه 
شناسان پايگاه اجتماعی فرد بر اساس سه عامل شغل، در آمد، 
تحصيالت سنجيده می شود و چنين رفتارهايی می تواند به 
ساير افراد اين ديد را بدهد كه فرد مورد نظر از درآمد و شغل 
مناسبی برخوردار است. البته اين قبيل رفتار تعريف ديگری 
نيز دارد؛ افراد در طبقات پايين تر تالش می كنند تا با نزديك 
كردن رفتارهای خود به طبقه مرفه جامعه در پلكان تعاريف و 

برداشت های اجتماعی صعود كنند.
كاالی ايرانی بخريم؛ 

اين در حالی است كه اقبال به كاالی خارجی داليل مختلفی 
دارد كه مرغوبيت را می توان عامل اصلی آن دانست. اما نكته 
اينجاست در سال های اخير ايران رشد خوبی در زمينه توليد 
كاالی مختلف و ارتقای س��طح كيفی توليدات داشته است 
اما به دليل عقبه نه چندان درخشان برخی كاالی داخلی در 
ذهن مردم، همواره كاالی ايرانی به عنوان كااليی نامرغوب 

شناخته شده است.
حال اين پرسش مطرح می شود كه چرا استفاده از كااليی كه 
در كش��ور ديگری توليد می شود می تواند پايگاه اجتماعی 
يك فرد يا خانواده را ارتقای بخشد. مشكل كجاست كيفيت 
يك كاال، شناخته شده بودن آن يا مرغوبيت؟ مرغوبيت يك 
كاال شايد نخستين پاسخ باشد البته فراموش نكنيد كه وقتی 
به يك وسيله انگ مرغوبيت و سليقه می خورد شايد سخت 

باشد كه ساير محصوالت گوی سبقت را از آن بربايند.
عضو ارشد انجمن بين المللی تحليل رفتار درباره علل عالقه 
 برخی از مردم به اس��تفاده از كااليی با برند خارجی به برنا 
م��ی گويد: از بدو تول��د و دوران كودكی اين حس در افراد 
وجود دارد كه می خواهند داشته های شان بهتر از ديگران باشد 
و اين حس هم می تواند مفيد باشد و هم مخرب. پيروی از 

مد و برند نيز از همين احساس ريشه می گيرد.
منصور بهرامی با اشاره به اين كه كشورهايی مانند هندوستان 
ك��ه برخالف ايران ِعرق اس��تفاده از كاالی ملی و داخلی را 
دارن��د، ادامه می ده��د: برای درک اين موض��وع بايد ابعاد 

اجتماعی آن را در كشور مورد بررسی قرار داد تا بدانيم چرا 
در كش��ورهای ديگر اين عرق وجود دارد و در ايران نه. بر 
اين اساس می توان گفت كيفيت نخستين عامل اقبال مردم 
به استفاده از كاالهايی است كه به همت توليدكنندگان داخلی 
راهی بازار می ش��ود. البته بدون ترديد در كنار اين موضوع 
عوامل اجتماعی نيز نقش مهمی دارند كه نبايد به آن بی توجه 

بود.
قانون در كنار تولید كننده باشد نه روبه روی آن: 

می شنويم كه كاالی چينی خالف كيفيت پايينی كه دارد مورد 
اقبال واقع می ش��ود و بازار ايران را قبضه می كند از س��وی 
ديگر واردات انواع و اقس��ام كاالی چينی باعث بسته شدن 
در توليدی ها می شود اين سوال به ذهن می رسد كه باالخره 
ايرانی ها به چه دليل از كاالی خارجی استفاده می كنند؟ آن 
هم در مواردی كه اصليت يك كاال متعلق به ايران اس��ت و 
كش��وری مانند چين با كپی برداری های نادرست حتی راه 
خود را به بازار ما نيز باز كرده است. به گفته بهرامی جنس 
چينی ارزان اس��ت از اين رو  مردم به آن اقبال شان می دهند 
اما كسی به دليل آن اشاره نمی كند، اين كه ارزان تمام شدن 
قيمت كاالی چينی به دليل امكاناتی است كه در اختيار توليد 
كنن��ده قرار می گيرد و اين در حالی اس��ت كه قيمت تمام 
ش��ده كاال در ايران زياد است و از سوی ديگر قاچاق انواع 
كاال در ايران رواج دارد و توليد كننده داخلی برای رقابت با 

كاالی قاچاق كيفيت را پايين می آورد تا قيمت كاهش يابد. 
خريدار هم با خريد جنس نامرغوب ايرانی تمايلش به كاالی 
خارجی بيشتر می شود. وی همچنين عالقه مردم به توليدات 
غربی را دليل ديگر اين امر می داند و می گويد: اين عالقه تا 
حدی وجود دارد اما اغلب توليد كننده های ما برای فروش 
 كاالهای خود برندهای خارجی را روی محصوالت ش��ان 

می زنند!
اي��ن تحليل گر رفتار ع��دم اج��ازه واردات كاالی خارجی 
 را راه حل مناس��بی برای مبارزه اس��تفاده با كاالی خارجی 
نمی داند زيرا اين كار از نظر وی پاک كردن صورت مسأله 
است درحالی كه بايد شرايطی را برای توليد كننده فراهم كرد 
كه جنس ايرانی با قيمت مناسب و كيفيت خوب توليد شود. 
از همين رو تا زمانی كه ساختار توليد در ايران معيوب است و 
كيفيت توليد پايين، نمی توان با حرف مردم را راضی به خريد 
تولي��د داخلی كرد. بازهم چراه��ا در گرايش افراد به خريد 
كاالهای خارجی و اين نگرش كه با خريد چنين وس��ايلی 
 م��ی توان پايگاه اجتماعی خود را در نگاه ديگران ارتقا داد، 

می رسد به بحث كيفيت و قيمت.
مارک بازی راهی برای ايجاد تشخص اجتماعی و اثبات 
تشخص اقتصادی: اقتصادی فكر كردن نخستين دليلی است 
كه مشتريان دائمی كاالهای وارداتی چينی و گاه پاكستانی به 
آن اشاره می كنند. قيمت ارزان كفش و پوشاک و ساير لوازم 

باعث می شود كه چنين كاالهايی گزينه اول خريداران باشد. 
آن هم در جايی كه هميشه اين تفكر وجود داشته است كه 
قناعت به اين معناست كه كاالی ارزان خريداری شود و حتی 
گاهی كه قيمت كااليی عنوان می شود كه ممكن است گران 
به نظر برس��د با اظهار نظر ديگران مواجه می شويم كه چرا 

چنين رقم بااليی را پرداخت كرده ايد!
بدون توجه به اين كه اين كاال از دوام و كيفيت بيشتر برخوردار 
است.اما افرادی كه كاالهای باكيفيت می خرند و اقتصادی رفتار 
كردن را اينگونه تفسير می كنند كه به قول انگليسی ها ما آنقدر 
پول نداريم كه مرتب كاالی بی كيفيت و ارزان بخريم، نيز كمتر 
پيش می آيد كه از كاالی ايرانی استفاده كنند. آنها ليست بلندی 
از برندهای معروف خارجی و مكان عرضه آن ها و همچنين 
زمان ح��راج فصلی آن ها را در ذه��ن دارند. اين در حالی 
اس��ت كه غالمرضا عليزاده؛ جامعه شناس اقبال اغلب مردم 
به خري��د كاالی خارجی را نوعی معضل می داند و درباره 
عل��ل آن می گويد: زمانی كه در جامعه گروه های اجتماعی 
با فاصله زياد از هم تش��كيل می شوند و به عبارتی جامعه 
 قطبی می شود فرايند همانندسازی به وجود می آيد و جوان ها

و نوجوان��ان دهك ه��ای كم درآمد ك��ه از واقعيت موجود 
در اين دهك ها راضی نيس��تند و امكان خروج نيز برايشان 
ميسر نيس��ت، س��عی می كنند با همانندس��ازی در پاره از 
 رفتارها و آرايش ها و لباس ها فرار از طبقه اجتماعی داش��ته

باشند. 
به گفته اين استاد دانشگاه در جامعه ما متاسفانه گروه هايی 
بدون زحمت و ريشه تاريخی ممتاز شدند و رشد كردند و 
سعی می كنند با پوشش و لباس های مارک معروف اروپايی 
خود از ديگر گروه های اجتماعی متمايز كنند و با توان خريد 
باالی خود تشخص اقتصادی را به دست آوردند و حاال از 
طريق خريد كاالی مارک دار می خواهند اعتبار اجتماعی خود 
را به ديگران تفهيم كنند. شبيه سازی به گروه های اجتماعی 
كه دارای پايگاه باالتری در جامعه هس��تند شايد بارزترين 
 رفتار از س��وی افرادی است كه گمان می كنند از اين طرق 
می توانند رنگ ع��وض كرده و ديگران را در ارزيابی هايی 
كه از آنها گمراه كنند. از نظر عليزاده نيز دهك های پايين هم 
برای عقب نيافتادن از اين فرايند سعی می كنند رفتار يك اليه 
باالتر اجتماعی را تقليد كنند و به همين شكل گروه های ممتاز 
جامعه ديگر گروه ها را به س��مت مصرف كاالها و وسايل 
خارجی س��وق كم دهند. وقتی مولفه های جديدی از پايگاه 
اجتماعی تعريف نمی كنيم مصرف كاالهای غربی يا مارک دار 
 عامل تشخص می ش��ود.اما بس��ياری از اين افراد فراموش 
می كنند كه با اين كار خود دانسته و ندانسته توليدات داخلی 
را نابود می كند، حتی باعث می شوند برخی توليد كنندگان 
مارک تقلبی روی كاال نصب  كنند. البته عليزاده معتقد است 
باي��د تعريف جديدی از جاي��گاه، منزلت و آبرو و حيثيت 
اجتماعی در جامعه تبيين كنيم و معيارها و الگوهايی برای 

بهتر بودن ارائه دهيم. 

آژیر

جامعه

سردار اس��كندر مؤمنی با اشاره به ابالغ 
قانون بودجه س��ال 90 اظهار داشت: بر 
اين اس��اس كليه مالكان خ��ودرو دارای 
جريم��ه مع��وق تا پاي��ان س��ال 89 در 
صورت��ی كه تا پايان آذرماه س��ال جاری 
نس��بت به پرداخت جريمه معوق خود 
اقدام كنند جريم��ه ديركرد آنها � 2 برابر 
شدن مبلغ جريمه � بخش��وده می شود. 
وی افزود: تنها جرايم معوق رانندگان تا 
پايان سال 89 مشمول اين قانون است و 
بخشودگی جرايم معوق مشمول قبوض 
س��ال 90 نخواهد ش��د. رئي��س پليس 
راه��ور ناجا تصريح كرد: در صورتی كه 
رانندگان در مهلت 6 ماهه تعيين ش��ده 
نس��بت ب��ه پرداخت و تسويه حس��اب 
قبوض جريمه های راهنمايی و رانندگی 
خود اقدام نكنند، دوباره جريمه ديركرد 
آنها به قبض های ش��ان باز می گردد. وی 
خاطرنش��ان كرد: بر اساس قانون بودجه 
س��ال 90 پنجاه درصد از درآمد حاصل 
پس از واريز اين جرايم به خزانه تا سقف 
دو هزار و 500 ميليارد ريال بابت ارتقای 
توان ناجا در كنترل فضای مجازی، توسعه 
ساماندهی مراقبتی و كنترل هوشمند و ... 

با رعايت قوانين و مقررات هزينه خواهد 
ش��د. هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت 
چه��ار ماه از تاريخ اب��الغ قبض جريمه 
متخلف، جريمه را پرداخت نكند از سوی 
راهنمايی و رانندگی اخطاريه كتبی با مهلت 
يك ماهه مبنی بر پرداخت جريمه به وی 
ابالغ می ش��ود و در صورت پايان مهلت 
و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، 
پالک وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه 
در س��امانه راهنمايی و رانندگی توقيف 
خواهد ش��د. ضبط گواهينام��ه و پالک 
خودرو در انتظ��ار رانندگانی كه جريمه 
معوق خود را در مهلت قانونی نپردازند. 
وی افزود: همچنين در صورتی كه مبلغ 
جريمه خودرويی به ده ميليون ريال برسد 
راهنمايی و رانندگی موظف است مراتب 
را به مالك خودرو اعالم و چنانچه ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ ابالغ، مالك خودرو 
نس��بت به پرداخت جريم��ه يا اعتراض 
اقدام نكند، راهنمايی و رانندگی مكلف به 
توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است. 
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف 
اس��ت درخصوص اين موارد ظرف يك 

هفته تعيين تكليف كند.

رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت درباره مباحث مطرح شده مبنی 
بر تأثير آنتن های BTS موبايل بر سالمت 
انسان، گفت: مطالعات نشان می دهد كه 
آنتن های موبايل در اطراف خود چگالی 
انرژی بيش از حد مجاز توليد نمی كنند. 
كاظم ندافی در گفتگو با  ايسنا، با اشاره به 
مطالعات انجام شده درباره تأثير آنتن های 
BTS موبايل بر س��المت انسان، گفت: 
در اين زمينه چند اقدام تحقيقاتی بزرگ 
در كش��ور انجام شده اس��ت و نتايج آن 
 به ص��ورت مقاالت معتب��ر در مجالت 
 ISI علمی - پژوهش��ی و مجالت معتبر
منتش��ر ش��ده اس��ت.به گفته وی، نتايج 
مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه 
چگالی انرژی آنتن های BTS موبايل از حد 

مجاز استاندارد ملی كمتر است. همچنين 
سازمان بهداش��ت جهانی و سازمان های 
مرتب��ط بين المللی ني��ز تأييد می كنند كه 
اين  آنتن ها در اطراف خود چگالی انرژی 
بيش از حد مجاز توليد نمی كنند و به طور 
كلی ضرری برای سالمت انسان ندارند. 
رئيس مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت تأكيد كرد: در عين حال توصيه 
می شود آنتن های BTS موبايل در نزديكی 
مدارس و كودكستان ها نصب نشود و به 
عنوان يك توصيه علمی حداقل در فاصله 
صد متری از اين مكان ها نصب شوند.وی 
در پايان گفت: الزم است مردم در ارتباط 
با تمام وسايلی كه امواج الكتريكی يا ميدان 
الكتريكی و مغناطيس��ی از خود س��اطع 
می كنند، موارد احتياطی را در نظر بگيرند.

بخشودگی جرايم
مشمول قبوض 90 نمی شود

آنتن های موبايل در نزديكی مدارس
 و كودكستان ها نصب نشود

توهم فانتزی كاال »برند« دار

کمی ِعرق ملی لطفًا !

ارتقای شاخص بهره مندی آب شرب روستايی در چهارمحال و بختیاری
 اجرای 64 پروژه تأمین و توزيع آب آشامیدنی در روستاهای استان
 افزايش شاخص بهره مندی آب روستايیان استان به 83/44 درصد

 افزايش روستاهای دارای آب به 636 روستا با 387916 نفر در پايان سال 1389

 راه اندازی پكیج تصفیه آب در چهارمحال و بختیاری برای اولین بار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 29 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص معاون امور عمراني استاندار اصفهان:

راه اندازي مرحله اول قطار شهري اصفهان
با واگن هاي دست دوم

معاون امور عمراني اس��تاندار اصفهان گفت: با استفاده از واگن هاي دست دوم، 10 
كيلومتر از مسير خط شمال قطار شهري اصفهان راه اندازي مي شود.  سيد جمال الدين 
صمصام شريعت افزود: كمبود اعتبارات مهم ترين دليل كندي در علميات اجرايي قطار 
شهري اصفهان بوده است. وي با اشاره به اين كه اگر در زمان حاضر سفارش واگن نو 
را بدهيم حداقل يكسال و نيم طول مي كشد تا به اصفهان برسد، تصريح كرد: واردات 

واگن هاي دست دوم، راه اندازي متروي اصفهان را تسريع مي كند. 
وي با بيان اين كه واگن دست دوم را مي توان ظرف چند ماه آينده وارد كرد، گفت: 
مهم ترين مسأله براي راه اندازي متروي اصفهان در شرايط فعلي، خريد واگن است. 

وي اضافه كرد: براي خريد واگن، هماهنگي هاي الزم با وزارت كشور، شركت ما در 
تخصصي حمل و نقل ريلي و يك شركت چيني به عمل آمده است. 

وي همچنين به نظر س��ازمان قطار ش��هري اصفهان مبني بر احتمال هماهنگ نبودن 
سيس��تم ريل و ساير مش��خصات اين واگن ها با خطوط مترو اشاره كرد و توضيح 
داد: براي رس��يدگي به اين موضوع، جلس��ه اي با حضور وزير كشور برگزار و مقرر 
شد رئيس ستاد مديريت حمل و نقل كشور بهمن ماه سال گذشته ترتيب جلسه اي 
را با مس��ئوالن قطار ش��هري و كارشناسان آنها بدهد. صمصام شريعت با بيان اين كه 
قرار بود در اين جلس��ه از سوي شركت چيني مشخصات فني ارايه شود، افزود: اگر 
مشخصات فني با سيستم ريل و مشخصات قطار شهري اصفهان هماهنگي داشت از 
همان شركت واگن خريداري مي شود و اگر مطابقت نداشت بايد تدبير ديگري در 
اين ارتباط انديشيده شود. وي با بيان اين كه اين جلسه در بهمن ماه سال گذشته برگزار 

نشد، تصريح كرد: آخرين تصميمي كه در هيات مديره قطار شهري اتخاذ شد اين بود 
كه در قالب مناقصه از طريق شركت هاي ذي صالح داخلي يا خارجي در اسرع وقت 
نسبت به خريد واگن اقدام شود. وي در حالي كه خريد واگن دست دوم يكي ديگر 
از تصميمات اتخاذ شده در اين ارتباط بود، يادآور شد: بكارگيري واگن دست دوم به 
معناي استفاده دائمي از آن نيست بلكه به صورت موقتي و تا رسيدن واگن نو است. 

در بخش صنعتي انجام مي شود؛
 برداشت 120 ميليون مترمكعب 

آب از سد زاينده رود
مدير عامل آب منطقه اي اصفهان گفت: ساالنه 120 ميليون متر مكعب آب از 

سد زاينده رود براي بخش هاي صنعتي استان برداشت مي شود.
محمدعلي طرفه با اشاره به كاهش بارندگي در شهرستان هاي استان اظهار 
داش��ت: طي چهار سال گذشته و با بروز خشكس��الي در اصفهان ميزان 
بارندگي در مناطق و شهرس��تان هاي استان كاهش يافته و اين موضوع در 
كاهش منابع آبي استان تاثير مستقيم دارد. وي به حجم آب سد زاينده رود 
اشاره كرد و افزود: در حال حاضر حجم آب سد زاينده رود 560 ميليون متر 
مكعب بوده كه به صورت تقريبي بايد دو برابر اين حجم در سد زاينده رود 
آب وجود داشته باشد. مدير عامل آب منطقه اي اصفهان با اشاره به كاهش 
حجم آب س��د زاينده رود تصريح كرد: حجم آب سد زاينده رود به ميزان 
قاب��ل توجهي كاهش يافته و در حال حاض��ر 54 درصد از حجم آب اين 

سد كاسته شده است. 
 ذخاير آب هاي زير زمیني به صورت كلي فقیر و نا چیز است 

وي به حجم ذخاير آب هاي زير زميني اشاره كرد و ادامه داد: حجم ذخاير 
آب هاي زير زميني به صورت كلي فقير و نا چيز بوده و در صورت كاهش 
بارندگي به صورت مستمر، حجم آب هاي زير زميني به صورت چشمگيري 
كاهش مي يابد. طرفه با اشاره به وضعيت خشكسالي اصفهان طي چهار سال 
گذشته بيان داشت: وضعيت خشكسالي اصفهان طي چهار سال گذشته در 
تمام دشت هاي استان تأثيرات جدي داشته و سبب بحراني شدن وضعيت 
اين دشت ها شده است. وي به نتايج حاصل از اين وضعيت اشاره كرد و 
افزود: كاهش برداش��ت و توسعه از دش��ت هاي استان از نتايج و تاثيرات 
وضعيت خشكسالي اصفهان طي چهار سال گذشته است. مدير عامل آب 
منطقه اي اصفهان با بيان اين كه ساالنه در راستاي منابع آبي استان برنامه اي 
تنظيم مي شود، تاكيد كرد: برنامه تنظيم شده در اين سازمان براي سال جاري 
با توجه به كاهش حجم آب س��د زاينده رود و كاهش ميزان بارندگي در 
مناطق استان صورت گرفته است. وي با اشاره به ميزان آب شربي كه براي 
استان اصفهان برداشت مي شود، گفت: بيش از 12 متر مكعب آب در ثانيه 
براي ش��رب مناطق استان از زاينده رود برداشت مي شود. طرفه با اشاره به 
برداش��ت هاي انجام شده در راستاي تامين آب مناطق استان اظهار داشت: 
تمام اين آب از رودخانه زاينده رود برداشت شده و اين برداشت براي مناطق 
استان به صورت عمده از سد چم آسمان صورت مي گيرد. وي به برداشت 
ساالنه آب از سد زاينده رود اشاره كرد و افزود: ساالنه 160 ميليون متر مكعب 
آب براي مناطق استان اصفهان برداشت مي شود. مدير عامل آب منطقه اي 
اصفهان با اش��اره به ضرورت اقدامات الزم در راس��تاي تامين آب شرب 
مناطق اس��تان تصريح كرد: تمام دستگاه هاي اجرايي بايد با برنامه ريزي ها 
و انجام اقدامات الزم در راستاي تامين آب شرب مناطق استان به صورت 

جدي و موثر تالش كنند. 

مديركل اداره امور عشاير استان اصفهان:
راه اندازي كارگروه فرهنگي عشاير اصفهان 

مديركل اداره امور عش��اير اس��تان اصفهان گفت: با اعتباري بيش از 500 
ميليون تومان كارگروه فرهنگي عش��اير استان اصفهان تشكيل شد. اصغر 
مرادي در حاشيه جلسه شوراي عشاير استان اصفهان كه در منطقه ييالقي 
عاليجوب اصفهان برگزار شد، با اشاره به اين كه عشاير استان اصفهان كمتر 
از يك درصد از جمعيت عشايري كشور را تشكيل مي دهند، تصريح كرد: 
با اين وجود عش��اير استان اصفهان از نظر توليد به ويژه توليد گوشت در 
جايگاه مهمي قرار گرفته اند. وي اظهار داشت: عشاير با 52 هزار و 984 نفر 
جمعيت، يك چهارم گوش��ت قرمز معادل 10 هزار تن و يك سوم سيب 
كه برابر با 100 هزار تن برآورد شده است، را تامين مي كنند. مديركل امور 
عشاير استان اصفهان با بيان اين كه هر چادر عشايري، يك كارگاه توليدي 
است، افزود: در اين زندگي پويا، توليدات براي جوامع شهري و روستايي 
اس��ت اما بايد حمايت هاي الزم صورت گرفته تا از شاخص هاي توسعه 
انساني عقب نباشند. وي فراهم كردن امكانات بهداشت و درماني، آبرساني، 
راه و ترابري و آموزش و پرورش را از جمله الزمه هاي پيش��رفت جوامع 
عشايري استان عنوان كرد و ادامه داد: مسأله خشكسالي كه طي سال هاي 
گذشته در استان بروز كرده است، در زندگي اين قشر از جامعه ناماليمات 
فراواني را ايجاد كرده است.  مرادي با اشاره به اين كه اعتبارات اختصاص 
داده شده به عشاير در سال 1384، 80 ميليون تومان بوده است، بيان داشت: 

در سال 1388 اين مقدار به 2/5 ميليارد تومان افزايش يافت. 

معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري اصفهان 
هشدارداد:

امسال هواي اصفهان آلوده تر مي شود
معاون حمل ونقل وترافيك شهرداري اصفهان با اشاره به اين كه مراجعه 
به مراكز مكانيزه معاينه فني در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40درصد 
كاهش داشته است هشدار داد: اگر اين روند ادامه يابد به طورحتم امسال 
نسبت به سال گذشته آالينده هاي هواي اصفهان افزايش چند برابري خواهد 
داشت و همچنان شهروندان در حسرت داشتن هواي پاک خواهند ماند.  

مصطفي نوريان با اعالم اين مطلب افزود: بر اساس متن قانون افزايش معافيت 
معاينه  فنی خودروهای جديد از دو سال به پنج سال برای خودروهای سال 
90 به بعد در نظر گرفته شده اين در حالی است كه به اشتباه برخی از مردم 
اين قانون را مش��مول تمام خودروها می دانند بنابراين معاينه فني خودرو 
در مراكز مكانيزه ش��هرداري 40 درصد كاهش يافته اس��ت. وي با تأكيد 
برنقش معاينه فني در كاهش آلودگي هواي كالنشهرهاي كشور، افزود: 65 
درصد منابع آالينده هوا مربوط به وسايل حمل و نقل موتوری و خودروها 
است بنابراين الزم است جهت كاهش ميزان آالينده ها از سوی مسئوالن 
ذيربط تمهيدات مناس��بی انديشه شود و در قانون افزايش معافيت معاينه 
فنی خودروها اصالحاتی صورت گيرد. وي ادامه داد: پيش بيني مي ش��ود 
در صورت عدم اتخاذ تمهيدات الزم در سال جاري، همچنان مراجعات به 
مراكز معاينه فني كاهش يافته و ظرفيت مراكز معاينه فني مكانيزه نيز خالي 

خواهد  ماند.

در چهارمحال و بختياري؛
صادرات 11/5 ميليون دالر توليدات كشاورزي

مديركل بازرگاني چهارمحال و بختياري از صادرات بيش از 11 ميليون و 
500 هزار دالر در بخش توليدات كشاورزي اين استان خبر داد. اسماعيل 
كاوياني اظهار داشت: هدف صادراتي امسال 120 ميليون دالر تعيين شده 

است كه 12 درصد آن در بخش كشاورزي محقق خواهد شد. 
وي با اش��اره به كاالهاي صادراتي اين اس��تان، گفت: مغز بادام مامايي، 
ماهي قزل آال و پرنده هاي زينتي از مهم ترين كاالهاي صادراتي اين استان 
اس��ت كه به كشورهايي از جمله پاكستان، عربستان، امارات و افغانستان 
صادر مي شود. كاوياني پائين بودن سطح دانش صادركنندگان در راستاي 
شناس��ايي بازار هدف را از مهم ترين مشكالت فراروي توسعه صادرات 
اين استان برشمرد و گفت: عدم وجود تشكل هاي صادراتي در اين استان، 
پايين بودن كيفيت و نامناس��ب بودن بس��ته بندي محصوالت صادراتي 
اين استان و عدم تناسب با استانداردهاي جهاني از ديگر اين مشكالت 

است. 
وي ادامه داد: عدم عضويت اين استان در اتحاديه و تشكل هاي منطقه اي 
و بين المللي، عدم وجود سرمايه كافي براي بازاريابي، بازارشناسي و ايجاد 
بازارهاي جديد و توس��عه بازار، عدم وجود اصناف با توليدات صادرات 

گرا از ديگر اين مشكالت به شمار مي رود. 
مديركل بازرگاني چهارمحال و بختياري بر ضرورت ايجاد تش��كل هاي 
صادرات��ي در اين اس��تان تأكيد ك��رد و گفت: عضويت اين اس��تان در 
اتحاديه ها و تشكل هاي منطقه اي و بين المللي، تالش در راستاي اعطاي 
تسهيالت براي صادركنندگان، شناسايي و ارتقاي اصناف با توان توليدات 

صادرات گرا از ديگر اين راهكارها به شمار مي رود. 
وي با اشاره به اهداف كالن و استراتژي هاي فراروي اين اداره كل به  منظور 
توسعه صادرات استان، گفت: رشد پايدار صادرات كاال و خدمات، تنظيم 
اثر بخش بازار، توس��عه فناوري اطالعات و تجارت الكترونيك، ارتقاي 
بهره وري و رقابت پذيري، شناسايي و توسعه بازارهاي هدف صادراتي، 
حماي��ت هدفمند از صادرات كاال و خدمات از ديگر اين اس��تراتژي ها 

به شمار مي رود. 
كاوياني بر ضرورت حمايت از توليد و افزايش صادرات فرش دستباف 
در اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: توليد فرش بر اس��اس سليقه مصرف 
كننده، توس��عه و گس��ترش بازارهاي جديد در راستاي افزايش فرش و 
صادرات فرش موجب رونق پذيري اين بخش از توانمندي هاي اس��تان 
مي ش��ود. وي ادامه داد: توس��عه و گسترش استفاده از فناوري هاي نوين 
در بخش بازرگاني، انجام پروژه تحقيقاتي و ش��ركت در نمايشگاه هاي 
بين المللي، پرداخت مشوق ها و يارانه هاي صادراتي، پرداخت تسهيالت 
و برگزاري كارگاه آموزشي، ايجاد، تقويت و توسعه انجمن ها، اتحاديه ها، 

تعاوني و تشكل هاي صادراتي از اين رويكردها محسوب مي شود.

فرماندار شهرستان كيار:
چهار نانوايي در كيار تعطيل شد

فرماندار شهرستان كيار گفت: چهار واحد نانوايي در اين شهرستان به علت 
عدم پخت نان باكيفيت تعطيل شد.

رضا طاهري با اش��اره به س��نتي بودن نانوايي هاي اين شهرستان، افزود: 
با هدفمندي يارانه ها صرفه جوي��ي در پخت نان موجب توليد به اندازه 
مصرف صورت مي گيرد كه اين امر موجب كاهش دور ريز نان و افزايش 
كيفيت نان شده است. طاهري با بيان اين مطلب كه دور ريزي نان كمتر 
ش��ده، گفت: برگزاري دوره هاي آموزشي در كاهش دور ريزهاي نان و 
ارتقاي كيفيت پخت بسيار موثر است كه برهمين اساس تاكنون40 نانوايي 
با طي دوره هاي آموزش��ي با شيوه هاي آموزشي پختن نان  آشنا و كارت 
مهارت دريافت كرده اند. فرماندار شهرستان كيار ارتقاي كيفيت نان را از 
اهداف اصلي اجراي هدفمندي يارانه ها در بخش آرد و نان برش��مرد و 
گفت: با رقابتي ش��دن كارخانه ها در سطح اين استان قطعا افراد نيز آرد 
مورد نياز خ��ود را از كارخانه اي تهيه خواهند كرد كه بهترين كيفيت را 
داش��ته باش��د. وي از ديگر مزاياي هدفمندي يارانه ها را در رقابتي شدن 
كارخانه ها دانست، گفت: در حال حاضر قيمت نان در اين شهرستان بر 
اساس نظرات كارشناسي برآورد و اعالم شده است كه در صورت عدم 
رعايت از س��وي واحدهايي نانوايي و گران فروشي با متخلفان برخورد 
مي ش��ود. طاهري برخورد قاطع با نانوايي هايي كه در پخت، اصول اوليه 
را رعايت نكنند، برخورد مي شود، گفت: با خبازاني كه به نوعي تخلف 
كنند برخورد قاطع و در ص��ورت تكرار تخلف اين واحدهايي نانوايي 
تعطيل خواهند شد. وي اضافه كرد: جلوگيري از قاچاق، خدمات رساني 
مطلوب تر به مردم و افزايش رضايت عمومي از ديگر اهداف آزاد سازي 
قيمت نان و ارتقاي كيفيت آن است. طاهري درجه بندي نانوايي هاي اين 
شهرستان را راهكار موثر در ارتقاي كيفيت نان برشمرد و گفت: با نظارت 
و بازرس��ي هاي دوره اي و روزانه، تمام نانوايي هاي س��طح شهرستان در 
گروه هاي رضايتمند، متوسط و بي كيفيت تقسيم و درجه بندي مي شوند. 
وي اضافه كرد: برهمين اساس الزم است تا براي ارتقاي آرد خبازي ها، 
گن��دم بي كيفيت از چرخه تولي��د كارخانه هاي آردس��ازي خارج و آرد 

مرغوب به نانوايان عرضه  شود.

در چهارمحال و بختياري ؛
اختصاص 8 درصد اعتبارات تملك دارايي 

به روستاها
مديركل دفتر امور روستايي استانداري چهارمحال و بختياري از اختصاص 
هشت درصدي اعتبارات تملك دارايي و سرمايه اي اين استان براي توسعه 
عمران روس��تاها خبر داد. داريوش رضايي اظهار داشت: اين اعتبار براي 

اجراي طرح هاي هادي روستايي هزينه مي شود. 
وي افزود: طرح هادي روس��تايي طرحي اس��ت كه ضمن ساماندهي و 
اصالح بافت موجود، ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين 
براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري، كشاورزي، 
تأسيسات و تجهيزات و نيازمندي هاي عمومي روستايي را حسب مورد 
در قالب مصوبات طرح هاي ساماندهي فضا و سكونتگاه هاي روستايي يا 

طرح هاي جامع ناحيه اي تعيين مي كند. 

حل مشکالت رسانه ها سطح آگاهی جامعه
را ارتقا می بخشد 

مديرعامل سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان تعامل با اصحاب رسانه 
و حل مش��كالت اطالع رس��انی را موجب ارتقای س��طح آگاهی و بينش 
جامعه دانس��ت. مهدی نادعلی با اش��اره به ضعف فرهنگ مطالعه مكتوب 
در اين شهرس��تان گفت: رفع اين مشكل تعامل و همفكری اصحاب رسانه 
و مس��ئوالن فرهنگی جامعه را می طلبد. وی با تأكي��د بر لزوم قرار گرفتن 
روزنامه در س��بد نياز روزانه ش��هروندان كاشانی خاطرنشان كرد: به منظور 
نهادينه كردن اين فرهنگ اقدامی ريشه ای و همراه با كارشناسی می طلبد و 
باي��د صاحبنظران اين مقوله به ميدان بيايند تا نتيجه مطلوب حاصل ش��ود. 
وی با اش��اره به مشكالت اصحاب رسانه در كاشان آمادگی سازمان رفاهی 
تفريحی شهرداری اين شهرستان را برای هر گونه همكاری در راستای حل 

مشكالت عرصه اطالع رسانی اعالم كرد.

اعزام بيش از دو هزار نفر از نجف آباد 
در مراسم ارتحال امام خمينی )ره(

فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج سپاه پاسداران شهرستان نجف آباد گفت: دو 
هزار و 500 نفر جهت شركت در مراسم ارتحال امام خمينی )ره( در تهران 
از نجف آباد اعزام مي ش��وند. سرهنگ رضا بخش��ي، با اشاره به سال روز 
رحل��ت بنيان گذار انقالب اس��المي حضرت امام خمين��ي)ره( اظهار كرد: 
برنامه هاي��ي وي��ژه ايام 14 و 15 خرداد ماه در شهرس��تان نجف آباد برگزار 
خواهد ش��د كه از جمله آن برگزاري مسابقه فرهنگي از وصيتنامه حضرت 
امام )ره( و برگزاري جلس��ات س��خنراني به منظور تبيين ابعاد ش��خصيتي 
حضرت امام )ره( است. وی افزود: اعزام زائران و عالقه مندان به حضور در 
مراس��م س��الروز ارتحال امام در تهران نيز يكي از برنامه هاي اين ايام است 
كه با همكاري ادارات و نهاد هاي شهرس��تان انجام خواهد ش��د كه سهميه 

شهرستان اعزام دو هزار و 500 نفر است. 

گسترش رشته هاي جديد در دوره تحصيالت 
تکميلي منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمي

مجلسي دبير منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمي گفت: دانشگاه آزاد اسالمي پس 
از سه دهه فعاليت و با چهار ميليون فارغ التحصيل، يك ميليلون و هفتصد هزار 
نفر دانش��جو و بيش از 420 واحد و مركز دانش��گاهي، س��ي هزار عضو هيأت 
علمي، سي و سه هزار نفر كارمند، 600 مدرسه ، 115 آموزشكده سما، 50 مركز 
رشد، دوازده هزار طرح پژوهشي و 20 ميليون متر مربع فضاي آموزشي به عنوان 
بزرگترين دانشگاه حضوري جهان محسوب مي گردد. مجلسي كه به مناسبت 
س��الروز تأسيس دانشگاه سخن مي گفت اظهار داشت: منطقه چهار دانشگاه از 
موفق ترين مناطق در بين مناطق هفده گانه دانشگاه آزاد اسالمي است كه با 32 
واحد و مركز، 110 هزار دانشجو و 2500 عضو هيأت علمي و 2200 نفر كارمند 
و يك ميليون و يكصد و پنجاه هزار مترمربع فضاي آموزشي در دو استان اصفهان 

و چهار محال و بختياري به فعاليت خود ادامه مي دهد. 

معاون اداره كل راه و ترابري استان اصفهان:
افزايش 20درصدي بودجه راهداري 

معاون اداره كل راه و ترابري استان اصفهان از افزايش 20 درصدي بودجه راهداري 
نسبت به سال گذشته خبر داد. مجيد دوست محمدي در مراسم توديع و معارفه 
مدير اداره راه و ترابري شهرس��تان آران وبي��دگل از افزايش 20درصدي بودجه 
راهداري نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: بودجه راهداري در سال گذشته 

200ميليارد ريال بوده است.
مع��اون اداره كل راه و تراب��ري اصفه��ان، حفظ و نگ��ه داري راه هاي موجود، 
تعمير راه ها و پل ها و راه گش��ايي در فصل زمس��تان را از جمله وظايف اداره 
راهداري دانس��ت و اف��زود: به طور كلي ايجاد تردد ايم��ن در راه ها مهم ترين 
س��رفصل اجرايي در اين بخش مي باش��د. در اين مراسم از زحمات قانع، مدير 
 س��ابق اداره راه و تراب��ري آران و بيدگل قدرداني و فرجي به عنوان مدير جديد

معرفي شد.
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مدير عامل شركت آب وفاضالب چهارمحال وبختياري:
اختصاص 150 ميليارد ريال  در سال جاري براي طرح هاي آب و فاضالب

حش��مت ا.. هاش��مي مدي��ر عامل ش��ركت آب 
وفاضالب استان بيان داشت: اين ميزان اعتبار اگر 
چه نس��بت به س��ال قبل 20درصد افزايش داشته 
ول��ي به هيچوجه نياز اعتباري اين ش��ركت براي 
تكميل طرح هاي در دس��ت اج��را را  تامين نمي 

كند. 
وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر نزدي��ك ب��ه 90 
از آب وفاض��الب در ش��هرهاي  اع��م  پ��روژه 
بي��ن ك��ه  اس��ت  اج��را  دس��ت  در   اس��تان 
 25ت��ا 90 درصد پيش��رفت فيزيكي دارند وبراي 
تكمي��ل اي��ن طرح ه��اي اعتب��ار 1000 ميلي��ارد 
ريالي الزم اس��ت. هاش��مي افزود: مهم ترين اين 
طرح ه��اي تكميل تصفيه خانه ه��اي فاضالب در 
شهرهاي هفشجان، لردگان، بن، بلداجي وفرادنبه 
اعالم كرد، و همچنين تصفيه خانه آب سامان نيز 
از ابتداي س��ال جاري عمليات س��اخت خود را 

آغاز كرده است. 
وي تكميل  طرح هاي آبرساني در لردگان، سامان، 
بروجن، اردل وناغان را از طرح هاي اولويت دار 
در بخش آب دانس��ت وگفت: در صورت تأمين 
اعتبار 90 درصد اين طرح ها در سال جاري مورد 
بهره برداري قرار خواهد گرفت. هاش��مي گفت: 
در حال حاضر بزرگترين چالش ش��ركت مشكل 
خشكسالي وكمبود آب است، كه منابع آب شرب 
 را مورد تهديد ونگراني قرار داده و بيشتر چاه هاي
آب را در سطح زيادي با كاهش آب مواجه ساخته 
است كه براي تأمين آب مردم استان در سال هاي 

آينده بايد چاره انديشي شود. 
وي خاطر نش��ان كرد: استفاده از منابع زير زميني 
به هيچوجه چاره س��از نيست وسياست ها وساز 
وكار شركت به سمت وسوي منابع سطحي متمركز 
اس��ت كه در اين ارتباط ساخت تصفيه خانه آب 
در مج��اورت زاين��ده رود در س��امان  واجرائي 
شدن طرح آب رس��اني بن بروجن كه مجري آن 
شركت آب منطقه اي استان است بايد به صورت 
 ج��دي وفعال دنبال ش��ود و س��رعت بيش��تري 

بگيرد. 
مدير عامل ش��ركت آب وفاضالب اس��تان افزود: 
با ه��دف آموزش وفرهنگ س��ازي مصرف بهينه 
آب نيازمند همكاري بيش��تر مردم ودستگاه هاي 
مس��ئول هستيم ودر اين زمينه شركت برنامه هاي 
 مفصل��ي دارد كه در س��ال جاري اج��را خواهد 

شد.
حشمت ا.. هاشمي افزود:  در سال جهاد اقتصادي 
اين شركت فعاليت هاي خود را در تكميل طرح ها 
واج��را كردن طرح هاي جدي��د مضاعف خواهد 
كرد و تالش بر اين است با استفاده از منابع جديد 
تابستان، را با كمترين قطعي آب سپري كنيم. وي 
با قدرداني از ش��هروندان استان به دليل پرداخت 
به موقع قبوض آب خود گفت: بعد از هدفمندي 
 ياران��ه ها اين مش��اركت م��ردم افزايش داش��ته 

است. 
 همچنين از زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
مصرف آب  در ش��هرهاي اس��تان ت��ا 10 درصد 
كاهش يافته اس��ت كه اين نشان از توجه مردم به 

مديريت مصرف آب است.

وي گفت: ميزان پرت و هدررفت آب نيز تا س��ه 
درصد كاهش يافته اس��ت ك��ه از قبل مقدار پرت 
آب در شهرهاي اس��تان 26 درصد بود واين رقم 

در حال حاضر 23 درصد است. 
هاش��مي گفت: علت ه��در رفت آب بيش��تر به 
دليل ش��بكه هاي فرسوده است كه تالش مي كنيم 
نوس��ازي ش��بكه هاي آب را  س��رعت بيشتري 

بدهيم.
وي يادآور شد: در حال حاضر بزرگترين مشكل ما 
 كمبود آب است كه علت آن هم خشكسالي هاي
 اخير وكاهش ش��ديد آب س��فره هاي زير زميني 
اس��ت كه منبع آب  98 درصد از شهرهاي  استان 

همين سفره ها هستند.
مدير عامل ش��ركت آب وفاضالب استان تصريح 
كرد: س��اخت تأسيسات وس��رمايه گذاري  روي 
مناب��ع آب هاي س��طحي واحداث تصفي��ه خانه 
آب براي شهرهاي اس��تان در دستور كار شركت 
 ق��رار دارد  ك��ه در اي��ن زمينه كمب��ود اعتبارات 
 ط��رح ه��اي ي��اد ش��ده را ب��ه كن��دي پي��ش 

مي برد.

دادس��تان عمومي و انقالب اصفهان گفت: با توجه 
به قانون جديد در راس��تاي افزايش مبلغ ديه، مبلغ 
و ارزش ريالي ديه كامل از 16 خرداد  ماه جاري دو 

برابر مي شود.
محمدرضا حبيبي با اش��اره به افزايش مبلغ ديه در 
س��ال جاري اظهار داشت: بر اس��اس دستور العمل 
جديد در راستاي افزايش ديه، در سال جاري مبلغ و 
ارزش ريالي ديه كامل به صورت 100درصد افزايش 
پي��دا مي كند. وي به زمان اجراي اين دس��تور العمل 
اشاره كرد و افزود: افزايش مبلغ و ارزش ريالي ديه 
از 16 خرداد ماه جاري در تمام كشور اجرا مي شود. 
دادستان عمومي و انقالب اصفهان با اشاره به ميزان 
ديه در ماه ه��اي غير حرام تصريح كرد: تا كنون مبلغ 
ديه كامل در ماه هاي غير  حرام، 45 ميليون تومان بوده 
ولي با اج��راي قانون جديد از 16 خرداد ماه جاري 
اي��ن ميزان ديه دو برابر مي ش��ود. وي اضافه كرد: با 
اجراي قانون جديد و دو برابر ش��دن مبلغ و ارزش 
ريالي ديه در سال جاري، در صورتي كه شخصي در 
حادثه اي موجب قتل غير عمدي شود بايد به عنوان 

ديه 90 ميليون تومان به خانواده مقتول بپردازد. 
ديه كامل در ماه هاي حرام، 120 میلیون تومان 

است 
حبيبي به ميزان ديه در ماه هاي حرام اشاره كرد و بيان 
داش��ت: افزايش مبلغ و ارزش ريالي ديه در ماه هاي 
حرام نيز تاثير داشته و ميزان ديه در ماه هاي حرام به 

120 ميليون تومان افزايش پيدا مي كند. 
وي با اش��اره به افرادي كه در س��ال هاي گذش��ته 
مرتكب خطا شده و ديه بدهكار هستند، تاكيد كرد: 
مبلغ ديه براي بدهكاران ديه در سال هاي گذشته در 
صورت پرداخت تا پي��ش از 16 خرداد ماه جاري، 
45 ميليون تومان بوده و براس��اس دستور العمل هاي 
فعلي محاسبه مي ش��ود. دادستان عمومي و انقالب 
اصفه��ان ادام��ه داد: در ص��ورت پرداخت نش��دن 
ديه هاي گذشته تا پيش از تاريخ اجراي قانون جديد 
در راس��تاي افزايش ديه، پرداخت ديه بر اساس اين 
قانون انجام شده و بدهكاران ديه در سال هاي گذشته 
 بايد 90 ميليون تومان به عنوان ديه و بدهكاري خود

پرداخت كنند. 

 ارزش ديه ثابت است 
وي ب��ا بيان اين ك��ه ارزش ديه ثابت اس��ت، گفت: 
ارزش ديه ثابت بوده و ميزان ديه براساس 100 شتر 
محاسبه مي شود، اما ارزش ريالي ديه براساس نرخ 
تورم تغيير كرده اس��ت. حبيبي افزود: قانون جديد 
براس��اس تغيير ارزش ريالي ديه بوده و اين به دليل 
تورم هاي اقتصادي است كه در جامعه رخ مي دهد. 

وي با اش��اره به بيش��ترين آراي محاكم در راستاي 
ديه اظهار داشت: بيشترين آراي محاكم در راستاي 
دي��ه مربوط به تصادفات ناش��ي از رانندگي بوده و 
افزايش ريالي ديه تنها مربوط به جرائم ناشي از فوت 
 نبوده و جرائم ناش��ي از نقص عضو را نيز ش��امل

مي شود. 
دادس��تان عمومي و انقالب اصفهان به توصيه هايي 
به تمام مردم و به ويژه جوانان در راس��تاي رعايت 
قوانين راهنمايي و رانندگي اش��اره كرد و ادامه داد: 
تمام مردم و به ويژه جوانان بايد در راستاي موضوع 
رانندگي دقت كامل داشته باشند و قوانين راهنمايي 

و رانندگي را به صورت كامل رعايت كنند. 

دادستان عمومي و انقالب اصفهان:
اجراي قانون جديد ديه از 16 خردادماه جاري
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اطالع رساني
تحدید حدود عمومی

2/617 پیرو آگهی های قبلی و به موجب دستور مادتین 14 و 15 ثبت تحدید حدود ششدانگ 
هریک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 9 و 10 و 11 حوزه 

ثبتی نطنز به شرح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها در محل شروع و به عمل خواهد آمد
اول از بخش 9 شامل نطنز و قراء حومه

1- از شماره یک اصلی روستای اوره
453 - س��ید اش��رف الدین طباطبائی فرزند س��یدمحمد و غیره شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور
1687/2- زهرا معالجی اوره ششدانگ قطعه زمین محصور

2016- عصمت میرزاده حسینی ششدانگ قطعه زمین محصور
2102- مریم میرزاده حسینی ششدانگ قطعه زمین محصور

2103- احمد عسکری راد و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور
2104- سیدمحمد احمدی طباطبائی ششدانگ یکباب بوم کند و محوطه جلوی آن
2105- سیدعلی رسول زاده حسینی ششدانگ یکباب بوم کند و محوطه اطراف آن

2- از شماره 9 اصلی کوی علیاء
2176- یداله شمسی نطنزی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف زیر استخر کالنتر

تاریخ تحدید 1390/3/28
3- از شماره 33 اصلی شهر نطنز

3154- اعظم السادات قائمی ششدانگ قطعه زمین مزورعی معروف باغ قدمگاه
3876- حسین بخشیان ششدانگ یک قطعه زمین که قباًل قسمتی از کوچه متروکه بوده

4- از شماره 34 اصلی مزرعه خطیر
411- موقوفه حسین مزرعه خطیر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی معروف پای پنجه
615- حسین احمدی مزرعه خطیری ششدانگ یکباب اطاق

5- از شماره 51 اصلی کوی رهن
581- حسن طیبی ششدانگ یکباب طویله

611 و 612 حمیدرضا طیبی ششدانگ دو باب طویله متصل به هم
6- از شماره 53 اصلی کوی افوشته

750- موقوفه مس��جد مزیدآباد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی

7- از شماره 71 اصلی کوی سرشک
205/4- زهرا عبداله سرشکی ششدانگ یکباب اطاق

1330- خانم محترم انصاری سرشکی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف باغ عابدین
1632- خسرو صدری و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

1717- موقوفه صفر سرش��ک به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی

تاریخ تحدید 1390/3/29
8- از شماره 74 اصلی کوی ویشته

105- محمد حبیبی ویشته ششدانگ قطعه زمین معروف شیو
632- محمد عظیمی ویشته ششدانگ قطعه باغچه )قسمتی از یکباب خانه(

667- حسین سالکی ویشته ششدانگ یکباب خانه
9- از شماره 76 اصلی کوی ریسه

90- حبیب اله قنبری و غیره ششدانگ یکباب خانه
123- نسرین امیر مظاهری و غیره ششدانگ یک قطعه زمین معروف حرا

239- احمد رئیسی راد فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه زمین معروف کوهکارچه
249- محمدآقا ستوده فرزند حبیب اله و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف درب کندز

544- صفورا وشانی فرزند مراد و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف النوروز
564- صفورا وشانی فرزند مراد و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف ته ال

637- موقوف��ه می��رزا معز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی

641- موقوف��ه محمد اکبر به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 

تاریخ تحدید 1390/3/30
10- از شماره 77 اصلی روستای کندز

112- معصومه حرمتی و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف بابا ولی
11- از شماره 78 اصلی مزرعه ابراهیم آباد کندز

18- معصومه حرمتی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی معروف بلبل
12- از شماره 100 اصلی روستای طامه

87/10- معصومه علی محمدی و غیره ششدانگ محل یکباب کارخانه و بوم کند
988- علیرضا طامه ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشهور باغ غالمحسین

1565- سیدعباس خامسی ابیازنی ششدانگ قطعه باغ معروف مراده
1576- سیدعباس خامسی ابیازنی ششدانگ قطعه زمین معروف مزرعه

1901- صفیه عالمی طامه ششدانگ باغ معروف تل پل
1920- 1921 صمد احمدی و غیره ششدانگ هریک از یکباب بوم کند معروف پاجنوو آبگاه 

تابعه آن و آبگاه زمین مشجر اطراف آن معروف النارگان و زمین مشجر اطراف آن
1922 مکرر- صمد احمدی و غیره ششدانگ یکباب بوم کند معروف السنجدین تکچه

تاریخ تحدید 1390/3/31
2182- سیدرحمان حسینی طامه و غیره ششدانگ یکباب خانه مسکونی

2244- اشرف سلیمانی ششدانگ یکباب خانه
13- از شماره 118 اصلی روستای جاریان

185- حم��ام وقفی جاری��ان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یکباب 
حمام

194- موقوفه چنارستان جاریان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه 
چنارستان

358- منوچهر جاریانی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف پشت باغ خفر
464- موقوف��ه حمام جاری��ان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی
618- موقوفه حمام جاریان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی معروف جماله
696- موقوفه حمام جاریان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی معروف سروله
697- موقوف��ه حمام جاری��ان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه 

زمین معروف سروله
822- زهرا جاریانی فرزند محمد ششدانگ یکباب اطاق در خانه عبداله

1055- عباسعلی جاریانی ششدانگ یکباب خانه
تاریخ تحدید 1390/4/1

14- از شماره 120 اصلی روستای خفر
59- اکبر شریف خفری ششدانگ قطعه زمین مخروبه نیمه محصور دشت حسن آباد خفر

113- پرویز ابراهیمی خفری و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف محله سرسول
255- اکب��ر ابراهیمی خفری و غیره شش��دانگ یکباب س��ول و فضای جلو آن مش��هور به 

کاروانسرا
797- پرویز ابراهیمی خفری و غیره ششدانگ یک قطعه زمین معروف سرکمر

805- علی اصغر عزیزی خفری و غیره ششدانگ یک درب باغ محصور و مشجر
857- پرویز ابراهیمی خفری و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف دشت اصفهانی

1151- اکبر ابراهیمی خفری و غیره ششدانگ قطعه زمین دشت وزاغون
1306- پرویز ابراهیمی خفری و غیره ششدانگ قطعه زمین در دشت وزراغون

تاریخ تحدید 1390/4/2
1527- محمود خدامی خفری ششدانگ یکباب خانه

1547- دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و نمایندگی اداره 
بهداشت و درمان نطنز ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان

1556- محمدرضا طاهری خفری ششدانگ یکباب خانه
15- از شماره 127 اصلی روستای دستجرد
177- حمید شهرستانی دستجردی ششدانگ دو قطعه زمین محصور

1180- داوود ضرغامی ششدانگ یکباب خانه
16- از شماره 128 اصلی مزرعه یوز جریب روستای جزن

189- داود سمنانی جزنی ششدانگ یک قطعه زمین محصور
303- نصرت کبیر سلطانی ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به آن

17- از شماره 129 اصلی روستای جزن

109- موقوفه حس��ینیه جزن ب��ه نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی

129- موقوفه حمام جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی

153- موقوفه حسینیه جزن ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید 1390/4/4
242- امیر احمدی جزنی و غیره شش��دانگ دو باب اطاق تحتانی و فوقانی آن در خانه رضا 

رحیم
273- موقوفه حس��ینیه و مسجد جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

یک قطعه باغچه
311- ناهید احمدی جزنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف کله شجاع

504- موقوفه مس��جد و حسینیه جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی

518- ناهید احمدی جزنی ششدانگ قطعه باغ جنوب باغ معروف حسن عباس
542- موقوفه مس��جد و حسینیه جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

قطعه باغچه
544- موقوفه مس��جد سرچشمه جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

یکدرب باغ
626- موقوفه مس��جد و حسینیه جزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید: 1390/4/5

دوم- از بخش ده چیمه رود و برزرود
1- از شماره 1 اصلی روستای فریزهند

835- سعید براتی فریزهندی ششدانگ یکباب طویله و حصار معروف پای قلعه
1103- محمد ابراهیم یحیی ئیان و غیره ششدانگ قطعه زمین بائره مشجر جنب رودخانه

1661- محمد ابراهیم یحیی ئیان و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر
1851- محمدابراهیم یحیی ئیان و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر

2- از شماره 15 اصلی روستای بیدهند
2257- محمود نبی بیدهندی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف برحس

2920- حبیب اله مسلمی بیدهندی ششدانگ یک قطعه زمین محصور
2923- هادی نظری شش��دانگ یکباب خانه مخروبه و زمین متصل به آن معروف به کوچه 

مزگه
تاریخ تحدید: 1390/4/6

3- از شماره 25 اصلی روستای چیمه
870- 875- 3198- ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان نطنز شش��دانگ یکباب ساختمان 

)درمانگاه(
1395- عباس رجبی چیمه ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف باغ ناسین

1489- عباس رجبی چیمه ششدانگ یکباب خانه و باغچه در کوی ملکستان
1682- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یکباب عمارت معروف زیارت پاس��نگ 

زرد
1913- بتول صمدی چیمه و غیره ششدانگ یکباب طویله و اطاق فوقانی و حصار جلو آن

2956- سیدحسین سادات حسینی ششدانگ یکباب خانه
3033- عباس قیصریان هنجنی ششدانگ قطعه باغ معروف دلیجانی و بائره جنب آن

تاریخ تحدید: 1390/4/7
4- از شماره 38 اصلی روستای ولوجرد

448- حم��ام وقف��ی ولوجرد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ یکباب 
حمام مخروبه 

736- آقای محمدتقی محمدی مقدم ششدانگ یک درب باغ معروف باغ محبعلی
821- محمدتقی محمدی مقدم ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف پاکمر

909- موقوفه مس��جدجامع ولوجرد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز شش��دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی

5- از شماره 39 اصلی ولوجرد
 25- محمدتق��ی محم��دی مقدم شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی و مش��جر معروف

علی کریم
225- محمدتقی محمدی مقدم ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف وزه سر استخر

6- از شماره 41 اصلی مزرعه بیشه ولوجرد
130- اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه نطنز شش��دانگ قطعه زمین معروف جن��ب رودخانه و 

پشت باغ
تاریخ تحدید: 1390/4/8

7- از شماره 44 اصلی روستای ابیانه
488- حسین اکبری ابیانه ششدانگ یکباب خانه

490- پریسا رضائی نظری ششدانگ یکباب خانه
493- بقعه متبرکه امامزادگان یحیی و عیسی ابیانه به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 

ششدانگ یکباب بقعه امامزادگان یحیی و عیسی
8- از شماره 101 اصلی روستای ده زیره

145- مریم جالل ششدانگ یکباب خانه
9- از شماره 114 اصلی صالح آباد )نی نی(

438- راضیه قربی نی نی ششدانگ یکباب ساختمان
10- از شماره 128 اصلی روستای هنجن

122- عباسعلی محمدعلی زاده ششدانگ یکباب اطاق در کوی مسجد کهنه
123- فریبا مقیمی هنجنی و غیره ششدانگ یکباب خانه و طویله

575- احمد معماری هنجنی ششدانگ یکباب حصار و بوم کند داخل آن
702- مهری قیصری هنجنی ششدانگ یکباب بوم کند

تاریخ تحدید: 1390/4/11
713- محمدعلی مقیمی هنجنی ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر

726- رضا قیصریان هنجنی ششدانگ قطعه زمین مشجر معروف پا هنجن
1252- اکبر شفیعی هنجنی ششدانگ قطعه زمین معروف سنگ سفید

1323- سیدمهدی موسوی هنجنی ششدانگ قطعه زمین معروف واجنان
1338- ثریا مقیم هنجنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی

1569- میمنت شفیعی هنجنی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در دشت سرپل
1700- مسلم قاسمیان هنجنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف تیرقان

1824- آذر شفیعی هنجنی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی در دشت برخان
1825- آذر شفیعی هنجنی و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف سرکمرجه

تاریخ تحدید: 1390/4/12
2036- علی اکبر گوهرزاد ششدانگ یکباب خانه

2079- عباسعلی نجارزاده هنجنی و غیره ششدانگ یکباب خانه
2100- معصومه آشیان مسکن ششدانگ یکباب خانه

11- از شماره 134 اصلی روستای یارند
161- سیدمحمد عزیزی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر

298- زهرا ملک یارندی و غیره ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی و مشجر
314- موقوفه یارند به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین

423- غالمحسین روزبه ششدانگ سه قطعه زمین معروف پسودان
573 و 720- اکرم حاج صادقی شش��دانگ س��ه قطعه زمین متصل به هم مزروعی در دشت 

رسیره
تاریخ تحدید: 1390/4/13

622- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز ششدانگ غسالخانه در دشت بارگاه
678- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یکباب مسجد در کوی باال

1015- 1018- رض��ا محم��دی فرزند نادعلی شش��دانگ دو باب اط��اق و یکباب طویله و 
محوطه جلو آن

1099- غالمحسین روزبه ششدانگ دو باب باالخانه در محله سرسیر
1132- غالمحسین روزبه ششدانگ یک درب باغ محصور

1283- سید هدایت اله عزیزی یارندی ششدانگ قطعه زمین مزروعی در دشت کریم آباد
1297- غالمحسین روزبه ششدانگ قطعه زمین معروف کریم آباد

1323- اک��رم خان��م حاج صادقی شش��دانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دش��ت ش��مس 
احمدیان

تاریخ تحدید: 1390/4/14
 1488- س��ید هدای��ت اله عزی��زی یارندی و غیره شش��دانگ مغرس کوله چنار در دش��ت

کریم آباد

1729- س��ید هدایت اله عزیزی یارندی شش��دانگ قطعه زمین مزروعی و مش��جر رودخانه 
باال اشکفت

1762- سیدمرتضی یارندی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف دراشکفت
1769- زهرا ملک یارندی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر در اشکفت
12- از شماره 137 اصلی قنات معروف آب کاچی هشتی

س��یدمرتضی یارندی و غیره شش��دانگ قنات مرقوم که مبدأ و مظهر آن به شرح آگهی های 
قبلی است

13- از شماره 149 اصلی روستای طره
397- عصمت مهدوی طره و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف خانه سعید

595- عباس کامیاب ششدانگ یکباب خانه
تاریخ تحدید: 1390/4/15

14- از شماره 150 اصلی روستای برز
249- خانم فاطمه نظری گل شکنانی ششدانگ یک باب خانه

457- موقوفه حمام برز به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز
875- اکبر میرزاحس��ین برزی شش��دانگ قطعه زمین محصور )جای اطاق( معروف عمارت 

باال
2635- مصطفی علیزاده برزی ششدانگ قطعه زمین مشجر

2640- ایران میرزا حسین برزی ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصله
2641- سیدعزیز حسینیان ششدانگ یکباب خانه

2642- مجتبی نظری گل شکنانی و غیره ششدانگ یکباب خانه
15- از شماره 165 اصلی روستای کمجان

745- منیرالسادات جعفری هنجنی ششدانگ یکباب خانه محله باال
1174-1175-1176-1183-1184- زینت نورالهی کنجانی و غیره شش��دانگ سه باب اطاق 

تحتانی و دو باب اطاق فوقانی )یکباب خانه( محله میان ال
تاریخ تحدید: 1390/4/16

سوم از بخش 11 طرق رود و قراء حومه
1- از شماره 3 اصلی آب شرشر طار

158- نعمت اهلل خلیلی طاری ششدانگ قطعه زمین محصور
2- از شماره 37 اصلی روستای کشه

2- روح اهلل آگاهی فرزند محمد و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف مارچون
3- روح اهلل آگاهی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف کوهاب
8- آقای خسرو اسدی کشه ششدانگ یک باب خانه در کوی الجه

12- فردوس ابوالحس��نی طرقی و غیره شش��دانگ یکباب مشاعات خانه در کوی باغناره که 
عبارت است از درب ورودی و حیاط و مستراح

20- فردوس ابوالحسنی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین دو رجلی
20- مهدی بهفر ششدانگ یک درب باغ دائر و بائر معروف کوهاب

تاریخ تحدید: 1390/4/18
20- حس��ن آگاهی فرزند حس��ین و غیره شش��دانگ دو قطعه زمین معروف محمودآباد در 

محله کلبی
58- رضا مبینی کشه و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف کوهاب

93- معصومه قدرتی کشه و غیره ششدانگ قطعه باغ معروف صحرای قریه
94- محمد کریمی کشه فرزند نوراله ششدانگ قطعات زمین محصور معروف باغستان

98- خانم توران عقیلی کشه و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر در بخش باغستان به انضمام 
دو اصله درخت گردو

114- حسن اگاهی کشه و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوی میرحاج
136- حسین توکلی کشه و غیره ششدانگ یکباب خانه

تاریخ تحدید: 1390/4/19
163- فردوس ابوالحسنی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین در بخش باغستان
169- ناصر مبینی نژاد و غیره ششدانگ قطعات زمین دائر و بائر معروف قلقله

189- فاطمه رحیم طرقی ششدانگ یک با خانه در کوی مارچون
256- اکبر آگاهی کشه ششدانگ یکباب خانه در کوی خاک سفید

260- قدرت اهلل حسن کریمی ششدانگ قطعه زمین معروف قلمستان
347-348-351-352 مکرر- عباس مبینی کش��ه و غیره شش��دانگ یکباب خانه و باغچه در 

کوی درب حمام و یکباب حصار و طویله و هریک از یکباب بوم کند
363- یداهلل مقیمی کش��ه فرزند نوراهلل و غیره ششدانگ یکباب خانه در کوی درب حمام به 

استثناء یک باب اتاق تحتانی و اتاق فوقانی آن
424- فردوس ابوالحسنی طرقی و غیره ششدانگ یکباب اطاق در کوی باغناره

تاریخ تحدید: 1390/4/20
425- فردوس ابوالحسنی طرقی و غیره ششدانگ یکباب اطاق در کوی باغناره

429- علی کلهرودی و غیره شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی و محصور معروف محله 
سرچشمه

814- مرتضی کریمی کشه و غیره ششدانگ یک درب باغ محصور و مشجر
3- از شماره 39 اصلی مزرعه اسفیجارکشه

2- منوچهر شکیبانی کشه ششدانگ قطعه باغچه در بخش هانویه
36- منوچهر شکیبانی کشه ششدانگ یک قطعه زمین

4- از شماره 41 اصلی روستای ورگوران
59- فاطمه رحیم طرقی ششدانگ یک درب باغ تازه احداث در سینه ورگوران

5- از شماره 140 اصلی سینه بزرگ کشه
18- حسین اسدی کشه و غیره ششدانگ قطعه زمین

تاریخ تحدید: 1390/4/21
6- از شماره 141 اصلی روستای باغستان پایین طرق
63- غالمحسین براتی طرقی ششدانگ یکباب خانه معروف محله سجادیه

585- خانم اعظم فوالدی طرقی فرزند اصغر ششدانگ قطعه زمین مزروعی
657- علی فوالدی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی در بخش نصراله

673- صدیقه فوالدی طرقی و غیره شش��دانگ یکدرب باغ موس��تان در دش��ت وژنه بخش 
نصراله

737- ابوالفضل زینلی سرکپه و غیره ششدانگ یکباب خانه
827- علیرضا کبیری طرقی و غیره ششدانگ قطعه باغ بخش شیخ حسن

1201- محمد فوالدی طرقی و غیره ششدانگ یکباب خانه
تاریخ تحدید: 1390/4/22

1212- ابراهیم توکلی طرقی و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر
1592- ماهرخ ابوفاضلی ششدانگ یکباب خانه

1593- اکبر جاللیان و غیره ششدانگ یکباب خانه
7- از شماره 147 اصلی روستای مزده

15- مریم مزده و غیره ششدانگ یک درب باغ مشجر معروف الجه
66- مهین عسکری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور

81- مریم مزده و غیره ششدانگ قطعه مخروبه که فعال باغچه می باشد
85- خانم عزت رشیدی مزده و غیره ششدانگ یک درب باغ

تاریخ تحدید: 1390/4/23
86- عباس مومنی مزده ششدانگ یک درب باغ معروف کوچه میان

275- نرگس مزده ششدانگ یک درب باغ معروف کوچه میان
285- جمش��ید زمانی مزده شش��دانگ یکباب ساختمان مخروبه و محوطه جلوی آن که قبال 

مدرسه بوده است
290- ش��رکت مخابرات استان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان )دفتر مخابراتی و محوطه 

اطراف آن(
8- از شماره 152 اصلی روستای نیه

153- محمدرضا محبوبی و غیره ششدانگ یک درب باغ درب کوچه حمام
533- محمدرضا محبوبی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی در الجه

549- عباس محمدبیگی نیه ششدانگ قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید: 1390/4/25

9- از شماره 182 اصلی روستای ابیازن
207- شهین خامسی و غیره ششدانگ یک باب خانه

791-792-795- اداره اوقاف نطنز شش��دانگ یکباب عمارت و بقعه مشهور امامزاده ابیازن 
)شاهزاده سلطان حسین و مسجد جنب آن و یک باب آب انبار عمومی مقابل امامزاده و یک 

باب مسجد فوق آب انبار درب امامزاده(
806- صدیقه یوسف موسوی نطنزی فرزند سیدیوسف و غیره ششدانگ یکباب خانه معروف 

قلعه پایین و حصار و طویله متصل به آن
902- انسیه کریمی ابیازنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف الریا

944- انسیه کریمی ابیازنی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف شیره خانه زیر جوب
1059- س��یما باق��ری ابیازن��ی و غیره شش��دانگ هری��ک از قطعه زمی��ن مزروعی معروف 

سنگستان
1336- رقیه نقوی الحسینی ششدانگ یک درب باغ مزروعی

1416- ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان شش��دانگ یک باب س��اختمان )دفتر مخابراتی و 
محوطه اطراف آن(

تاریخ تحدید: 1390/4/27
1720- عباس باقری مزرعه ششدانگ یک قطعه زمین مشجر

1721- مختارحسین دوست ششدانگ یک باب خانه
1722- احمد میلندرزاده ششدانگ یکباب خانه

1723- مختارحسین دوست ششدانگ یکباب دامداری
1724- احمد میلندرزاده ششدانگ یک باب دامداری

10- از شماره 193 اصلی روستای طرق
1295- علیمحمد خالقی طرقی ششدانگ قطعات زمین مزروعی و مشجر

1298- زهرا خالقی ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی و نیمه مشجر در گوری پایین
1305- حسن خالقی طرقی و غیره ششدانگ یک درب باغ در بخش گوری باال

1571- مصطفی خالقی طرقی و غیره ششدانگ یکباب طویله
تاریخ تحدید: 1390/4/28

2578- احمد موذنی طرقی ششدانگ قطعه زمین محصور و مشجر در بخش سلطان علی
2584-2586-2587-2591 س��عید جاللیان فرزند اصغر ششدانگ چهار باب اطاق و فضای 

بین آنها 
2711- صغری صمدی طرقی ششدانگ یک درب باغ در بخش آقاحبیب

2798- برزین مهرکشانی ششدانگ یکباب خانه مخروبه
2939 الی 2943- صفر اس��ماعیلی شش��دانگ چند باب اطاق تحتانی و فوقانی و طویله که 

تشکیل یکباب خانه را می دهد
2944- صفر اسماعیلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور

3452- ربابه شکوهی ششدانگ یکباب خانه
3735- طاهره کاشی زاده طرقی و غیره ششدانگ دو باب اطاق تحتانی و دو باب اطاق فوقانی 

و ایوان جلوی آنها در کوی سفلی
تاریخ تحدید: 1390/4/29
4079- فتح اهلل س��یف اللهی طرقی و غیره شش��دانگ یک درب باغ محصور و مش��جر در 

بخش لنبی
4115- حسن سیف الهی طرقی ششدانگ قطعه زمین مزروعی در بخش لنبی 

4601- احمد انصاری طرقی ششدانگ یک باب خانه
4734- عذرا آقامحمدی ششدانگ یکباب خانه

4761- ام البنین ابوفاضلی ششدانگ یکباب خانه معروف لب راه
4763- اشرف کاظمی طرقی ششدانگ یکباب خانه معروف لب راه

11- از شماره 202 اصلی قنات مشهور سلخ میان که مبدا و مظهر و گردش آن به 
شرح آگهی های قبلی است غالمرضا عبدلی طرقی و غیره ششدانگ قنات مرقوم

تاریخ تحدید: 1390/4/30
12- از شماره 212 اصلی دشت بزرگ طرق

1147- عزت جعفر یحیایی و غیره ششدانگ یک درب باغ در کوچه گله گاه باال
1219- محمد ربیعی طرقی ششدانگ یکباب خانه

13- از شماره 213 اصلی دشت کوهن طرق
191- حبیب اهلل اصغری و گیوه چی و غیره شش��دانگ یک قطعه زمین که فعال دو باب باغ 

محصور و مشجر می باشند
14- از شماره 214 اصلی یحیی آباد

144- مهدی اصغری گیوه چی و غیره شش��دانگ دو باب خانه و قطعه زمین محصور جنب 
آن

208- ماشااهلل محمدی فرانی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف قریب خان
279- غالمحسین صمیمی فر ششدانگ یک قطعه زمین

298- احمد اصغری گیوه چی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر دشت یحیی آباد
306- محمد محمدی فرانی ششدانگ قطعه زمین مزروعی

تاریخ تحدید: 1390/5/1
15- از شماره 232 اصلی مزرعه معروف چاه چکو که مشتمل است بر اراضی کوهکار 

و مزروعی و بائره و مجاری و یک رشته قنات اختصاصی عباس نجف طرقی و غیره
16- از شماره 277 اصلی روستای نصران

212- عباس رجبی نسرانی و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف سرچاه چاله
349- سیدمحمد غروی ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف کوهکار سفته

450-470- اداره اوقاف نطنز ششدانگ یکباب مسجد معروف سرچشمه و ششدانگ یکباب 
حسینیه معروف نسران

483- حسین شبان اسفیدانی یکباب حصار
494- دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و شبکه بهداشت 

و درمان نطنز ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان بهداری
تاریخ تحدید: 1390/5/2

17- از شماره 284 اصلی روستای کلهرود
116- س��لیمان ش��هیار و غیره شش��دانگ یک درب باغ معروف باغ تکلرو سربیش��ه باغچه 

خلیل
120- سلیمان شهیار و غیره ششدانگ یک درب باغ مشهور به باغ حسن کال شهره

610- احمد کرم پور ششدانگ یک درب باغ محصور و مشجر معروف علی کرم
1072- محمد امینی کلهرودی و غیره شش��دانگ یک درب باغ محصور و مش��جر در کوچه 

حصار
1484- محمد باقری کلهرودی ششدانگ یکباب خانه

1540- سلیمان شهیار و غیره ششدانگ یک باب بهاربند و طویله
1542- سلیمان شهیار و غیره ششدانگ سه باب طویله جنب یکدیگر واقع در حیاط مرحوم 

مشهدی ابوالقاسم
تاریخ تحدید: 1390/5/3
1545- س��لیمان ش��هیار و غیره ششدانگ سه باب اطاق با صندوقخانه متصل به آنها واقع در 

حیاط مرحوم مشهدی ابوالقاسم
1583- فاطمه مظاهری کلهرودی و غیره ششدانگ یک درب اطاق در خانه قلی
1587- فاطمه مظاهری کلهرودی و غیره ششدانگ یک درب اطاق در خانه قلی

1588- فاطمه مظاهری کلهرودی و غیره ششدانگ یک درب اطاق فوقانی و ایوان جلو
1590- فاطمه مظاهری و غیره ششدانگ یک درب حصار و اطاق و طویله در خانه قلی

1731-1732-1735- حسن حبیب زاده ششدانگ یک باب خانه و باغچه جلوی آن
2122- محمدعلی اکبری ششدانگ یک قطعه زمین محصور معروف محله تکلر

تاریخ تحدید: 1390/5/4
2190- عفت مظاهری و غیره ششدانگ یک باب خانه

2204- نصرت اهلل خان برومندی ششدانگ یک باب خانه
2220- سیدمحسن محسنی پور کلهرودی ششدانگ یک قطعه زمین محصور

2221- سیدمحمد شریفی کلهرودی ششدانگ یک قطعه زمین محصور
2229- عفت امینی کلهرودی ششدانگ یکباب خانه و محوطه اطراف آن

18- از شماره 313 اصلی مزرعه حسین غالم کلهرود
15- خورشید حسین زاده کلهرودی ششدانگ قطعه زمین مشجر

19- از شماره 352 اصلی مزرعه چاه میل
54- آهی جان علی عس��گری مورچه خورتی ششدانگ آبگاه معروف چاه میل و قطعه زمین 

جنب آن
تاریخ تحدید: 1390/5/5
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به وسیله این آگهی به صاحبان امالک و مجاورین آنها اخطار 
می گردد که در اول ساعت اداری روزهای ذکر شده در ذیل آنها در محل وقوع ملک حضور 
بهم رس��انند و چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل حاضر نباشند 
مطاب��ق م��اده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد ش��د. ضمنا در صورتی که صاحبان امالک و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر 
نباشند می توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره ماده 2 واحده تعیین تکلیف پرونده های 
ثبتی مصوب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را ظرف مدت 
30 روز ب��ه این اداره و دادگاه محل تس��لیم نمایند مضافا در ص��ورت تعطیلی غیرمترقبه در 
روزهای مندرج در این آگهی تحدید حدود روز پس از تعطیلی انجام می گیرد. م الف/114 

تاریخ انتشار: 90/3/8
شادمان- رئیس ثبت نطنز



 6Sunday 29 MAY 2011 Sunday 29 MAY 2011      یک شنبه 8 خرداد1390/ 25 جمادی الثانی 1432/ شماره 532             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 29 MAY 2011 

 عملی��ات اجرای��ی ف��از دوم خیاب��ان قدس در منطق��ه 9 اصفهان ب��ا هزین��ه ای بالغ بر 
 سه میلیارد ریال به زودی آغاز می شود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی
شهرداری اصفهان، شهردار منطقه 9 اصفهان با اشاره به این که احداث کامل خیابان قدس 
ب��ار ترافیکی محورهای این منطقه را کاهش م��ی دهد، افزود: اجرای کامل خیابان قدس 
در پنج فاز تعریف ش��ده که ش��هرداری این منطقه به زودی عملیات اجرایی فاز دوم آن 
را آغاز می کند. عبدالرس��ول امامی به اجرای فاز نخس��ت خیابان قدس در س��ال گذشته 
توس��ط ش��هرداری منطقه 9 اش��اره و اظهار کرد: اجرای طرح خیابان قدس از مهم ترین 
درخواس��ت های شهروندان منطقه 9 است که شهرداری این منطقه پس از سال ها انتظار 
و توجه خاص شهردار محترم اصفهان، فاز اول این خیابان در اسفندماه سال 89 به طول 
420 مت��ر با هزین��ه ای بالغ بر 29 میلیارد ریال به بهره برداری رس��ید. وی با بیان این که 
خیابان قدس یکی از خیابان هایی اس��ت که آتش��گاه را به کهندژ متصل می کند، اضافه 
کرد: در این راس��تا ش��هرداری این منطقه از سال گذشته ساماندهی این محور را به طول 
دو هزار متر و عرض 45 متر در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. وی هزینه اجرای فاز 
نخست خیابان قدس را حدود سه میلیارد تومان دانست و بیان داشت: براساس تصویب 
کمیسیون ماده 5، عرض خیابان قدس 45 متر تعریف شده که 25 متر گذر اصلی خیابان 
و 20 متر فضای سبز کنار خیابان را شامل می شود. شهردار منطقه 9 تأکید کرد: با احداث 
کامل خیابان قدس و دیگر پروژه های مهم عمرانی منطقه 9، بار ترافیکی محورهای این 
منطقه از شهر اصفهان کاهش چشمگیری خواهد یافت. وی از اجرای بیش از 20 پروژه 
عمرانی، فرهنگی، خدماتی و ورزش��ی در این منطقه سال جاری خبر داد و بودجه منطقه 
9 در س��ال 90 را 120 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: احداث فاز دوم خیابان قدس با 
اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال و ایجاد کندرو خیابان آتشگاه با هزینه یک میلیارد ریال، 

از مهم ترین پروژه های این منطقه در سال جاری  است. 
امامی افزود: احداث ادامه بوس��تان بهشت و فاز چهارم بوستان مهرگان تکمیل و توسعه 
بوس��تان محلی بهاران، ادامه و احداث فاز دوم بوستان شفق با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد 

ریال از دیگر پروژه های شاخص این منطقه است. 

وی با اش��اره به پ��روژه های فرهنگی این منطقه در س��ال جاری تصری��ح کرد: احداث 
مجموع��ه فرهنگ��ی- خدمات��ی منارجنبان و مجموع��ه های فرهنگی جنیران و س��ودان 
از ط��رح های فرهنگی این منطقه می باش��د. وی به س��اماندهی مادی ه��ا و انهار منطقه 
اش��اره و خاطرنش��ان کرد: س��اماندهی مادی های س��هم، انبان، تیران، کارالدان و قمیش 
در دس��تور کار ش��هرداری منطقه 9 ق��رار دارد. ش��هردار منطقه 9 ادامه داد: زیرس��ازی 
 و روک��ش آس��فالت معاب��ر اصل��ی و فرعی و اج��رای پ��روژه های محل��ه محوری در

23 محله منطقه 9 در سال جاری انجام می شود.
بهره برداری از 80 پروژه عمرانی در منطقه 8 در آینده نزدیک؛

بهره برداری از خیابان شهدای مارچین با هزینه ای بالغ بر 42 میلیارد ریال
شهردار منطقه 8 اصفهان اعالم کرد: خیابان شهدای مارچین با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد 

ریال به زودی در اختیار اهالی منطقه 8 قرار می گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، رضا امینی با اشاره 
احداث خیابان ش��هدای مارچین حدفاصل خیابان های شهید خلیفه سلطانی تا بهارستان 
گفت: این خیابان به طول و عرض 1010 و 18 متر و با هزینه ای بالغ بر 42 میلیارد ریال 

در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. 
وی اف��زود: بی��ش از 1800 مترمرب��ع از ای��ن خیابان ب��ا هزینه ای بی��ش از 320 میلیون 
ریال به فضای س��بز اختصاص داده ش��ده اس��ت. ش��هردار منطقه 8 اصفهان با اشاره به 
این که هزینه آزادس��ازی این خیاب��ان بیش از 37 میلیارد ریال بوده اس��ت، تصریح کرد: 
بی��ش از 10 ه��زار مترمربع از این خیابان آس��فالت ش��ده، همچنین بیش از ش��ش هزار 
مت��ر جدولگ��ذاری و هف��ت هزار مترمکع��ب نیز پیاده روس��ازی در این خیاب��ان انجام 
ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت؛ 80 پروژه عمرانی ش��امل طرح ه��ای فرهنگ��ی، ترافیکی 
 و فض��ای س��بز ب��ا هزین��ه ای بالغ ب��ر 285 میلی��ارد ریال ب��ه زودی در اختی��ار اهالی 
منطق��ه 8 ق��رار می گی��رد. همچنین خیاب��ان های ش��هدای مارچین، آی��ت ا... صادقی، 
س��احل، ش��هیدان کاظمی و س��ردار ش��هید ش��هبازی و همچنین تقاطع غیرهمس��طح 

ش��هید باهنر، راس��تگرد خیابان آیت ا... صادقی به بزرگراه ش��هید ردانی پور، راس��تگرد 
خیاب��ان ام��ام خمین��ی)ره( به ط��رف پل ش��هید ردانی پور، راس��تگرد خیاب��ان آیت ا... 
خادم��ی ب��ه خیابان ش��هید فروغی و تکمیل آزادس��ازی، پیاده روس��ازی و س��اماندهی 
 خیاب��ان ش��هید خلیفه س��لطانی ب��ا هزین��ه ای بالغ ب��ر 199 میلی��ارد ری��ال در بخش 

خیابان سازی در این منطقه آماده بهره برداری است.
شهردار منطقه 13 اصفهان خبر داد؛

آزادسازی خیابان جانبازان و آزادگان در سال جاری
شهردار منطقه 13 با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی این منطقه گفت: آزادسازی خیابان 
جانبازان و فاز یک خیابان آزادگان در دستور کار شهرداری این منطقه در سال جاری قرار 
دارد. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، حمیدرضا 
فرهنگ با اشاره به این که احداث خیابان آزادگان در سه فاز انجام می شود، افزود: آزادسازی 
فاز اول خیابان آزادگان در سال جاری انجام می شود. وی ادامه داد: احداث تقاطع جنوب 
غرب اصفهان، ساماندهی بلوار شفق و بلوار علویه همایونی از مهم ترین پروژه های منطقه 
 13 در سال جاری است. شهردار منطقه 13 اجرای شبکه BRT از قائمیه تا دروازه شیراز را از 
مهم ترین اقدامات سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: احداث پارک های محلی شامل 
اح��داث پارک مجتهده امین، ایجاد فاز چه��ارم پارک زمزم و پارک نیایش و ایجاد پارک 
محلی س��هروردی، از دیگر برنامه های این منطقه می باش��د. فرهنگ با اشاره به احداث 
پارک موالنا در سال جاری تصریح کرد: احداث دو مجموعه ورزشی روباز نیز در دستور 
کار شهرداری منطقه 13 قرار دارد. وی با بیان این که افزایش رضایت شهروندان و استفاده 
بهینه و اثربخش از پتانسیل های موجود در شهر برای رفع مشکالت شهروندان مهم ترین 
خط مش��ی شهرداری این منطقه اس��ت، اضافه کرد: ارائه عادالنه خدمات به شهروندان و 
ارتقای س��طح کیفی خدمات، افزایش کیفیت زیست محیطی، بسترسازی در جهت رونق 
اقتصادی ش��هر و تأمین منابع مالی پایدار و روانسازی عبور و مرور شهری، از مهم ترین 

اهداف شهرداری این منطقه در سال جاری است. 

شهردار منطقه 9 اصفهان اعالم کرد:

شروع عملیات اجرایی فاز دوم خیابان قدس با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال

با احداث کامل خیابان 
 قدس و دیگر 
پروژه های مهم عمرانی 
منطقه 9، بار ترافیکی 
محورهای این منطقه از 
شهر اصفهان کاهش 
چشمگیری خواهد 
یافت.

احضار
2/622 شماره: 900231 ب 21 

نظر به اینکه آقاي مصطفي عابدي فرزند نعمت اله به اتهام ضرب و جرح با قداره از طرف 
ش��عبه 21 بازپرس��ي دادسراي ناحیه 3 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضار به واسطه 
مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 21 بازپرس��ي 
اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاري دادسراي ناحیه 3 بازپرسي 21 جهت پاسخگویي 
به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات 

قانوني در این خصوص بعمل خواهد آمد.م الف/ 3005 
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/623 چون آقاي جاوید مهدیان فرزند مصطفي شکایتي علیه آقاي مصطفي مهدیان فرزند 
ناصر مبني بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالسه 900217 ب 1 این دادیاري 
ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین 
دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگویي 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 3004 
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/625 چون آقاي میثم آرزومند فرزند احمد ش��کایتي علیه آقاي مصطفي محمدي مبني بر 
افتراء و گزارش کذب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900382 ب 3 این دادگاه ثبت، 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري 
یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2990 
دفتر شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان  
 

احضار
3/101 در پرونده کالس��ه 891824 شعبه 13 دادیاري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
اصفهان آقایان مرتضي رفیعي فرزند رمضان و کامران شاکري فرزند اسماعیل شکایتي علیه 
آقاي جلیل جاللي سمرقندي دایر بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش مطرح نموده که جهت 
رسیدگي به این شعبه ارجاع گردیده است. نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، حسب 
ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشاني کامل خود جهت پاسخگویي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2994 
شعبه سیزدهم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
3/102 در پرونده کالس��ه 900226 ش��عبه 4 بازپرسي دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي س��یدمحمدرضا نیري و خانم لیال نیري فرزندان سید جمال شکایتي علیه خانم سمانه 
پورس��امان و سیمین پورس��امان دایر بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده که در جهت 
رسیدگي به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهمان مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 
115 آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا 
متهمان از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني 
کامل خود جهت پاس��خگویي به اتهام وارده و دف��اع از خود حاضر گردد. در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2993 
دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
3/103 در پرونده کالس��ه 881144 ش��عبه 4 بازپرسي دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي علي یزداني کچویي فرزند تورج ش��کایتي علیه آقایان محمد حسین هاشمي و مهران 

نوروزي دایر بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده که در جهت رس��یدگي به این ش��عبه 
ارجاع گردید، نظر به اینکه متهمان مجهول المکان مي باشد، حسب ماده 115 آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي شود تا متهمان از تاریخ نشر 
آگهي ظرف مدت یکماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش��اني کامل خود جهت 
پاسخگویي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 

مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2992 
دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
3/104 نظر به اینکه بانک پارس��یان ش��کایتي علیه ش��هال احمدي- رحمان عباسي- مهران 
ظاهري مبني بر کالهبرداري مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 870447 ب 2 ثبت این 
شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم 

مقتضي اتخاذ خواهد شد. م الف/ 2991 
دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 4 اصفهان
 

اخطار اجرائی
3/110 شماره: 1308-89- 90/3/3 

بموجب رای ش��ماره 1654 تاریخ 89/12/23 حوزه 22 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 
اصفهان )به موجب رای ش��ماره- تاریخ- ش��عبه- دادگاه عمومی-( که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حبیب اهلل باقرصاد مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه نش��ر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 89/1/15 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان مجتبی هنری 
فرد فرزند مهدی به نش��انی خ رباط اول- روبه روی کوچه مس��جد حجت- موبایل متین. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه ب��وده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي 
خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 

از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
3/111 کالس��ه پرونده: 89-1618  ش��ماره دادنامه: 214- 90/3/1 مرجع رس��یدگی: شعبه 
22 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد به نش��انی خ رباط اول- روبه 
روی کوچه مس��جد حجت- موبایل متین خوانده: امیر امیرزاده مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

دعوی مجتبی هنری فرد بطرفیت امیر امیرزاده به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و سیصد 
و پنج��اه هزار ریال وجه چک ش��ماره 388744 مورخ��ه 89/7/14 عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی- باتوجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و 
دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون و س��یصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه نشر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررس��ید 89/7/14 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 

سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسیس
3/114 شماره: 2624- 90/3/1 

آگهی تاسیس شرکت کیمیا آزما سالمت اندیش )سهامی خاص( خالصه اساسنامه و اظهارنامه 
شرکت کیمیا ازما سالمت اندیش سهامی خاص که در تاریخ 90/2/31 تحت شماره 789 با 
شناس��ه ملی 10980198272 در این اداره ثبت رسیده و در تاریخ 90/2/31 از لحاظ امضاء 
ثبت تکمیل گردیده است و برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت تأسیس و راه اندازی 
آزمایشگاه ها، اندازه گیری میزان سموم میکروبی و شیمیایی، عناصر سنگین، میزان آلودگی، 
تعیین اندازه مواد و عناصر موجود در آب، گیاه، میوه، سبزی، خشکبار، انواع گوشت، لبنیات، 
کلی��ه موادغذایی اعم از گیاه��ان دارویی، دارو، مکمل های غذایی، کلیه موادغذایی فرآوری 
ش��ده اندازه گیری میزان مواد سمی موجود در موادغذایی، تعیین میزان دارو در موادغذایی، 
موادغذایی بسته بندی شده، انواع بسته بندی و سایر موارد مرتبط آزمایشگاهی مرتبط فوق 
می باشد. انجام کلیه فعالیت های مرتبط کشاورزی، گیاه پزشکی و دامپروری، جیره نویسی، 
تجزیه خاک، آب، مواد معدنی و الی، انواع سموم، کودهای آلی، شیمیایی، معدنی، بیولوژک، 
کمپوس��ت و مواد مرتبط، کش��ت و فرآوری گیاهان، گیاهان دارویی و تزئینی، بس��ته بندی 
انواع محصوالت کشاورزی و دامی، داروی گیاهی، مکمل های غذایی، محصوالت غذایی، 
احداث آزمایش��گاه و کارخانجات مربوطه، واردات و صادرات دس��تگاه ها و ماشین آالت، 
تکنولوژی و مواد اولیه، تولید مش��ترک با کارخانجات و آزمایش��گاه های داخلی و خارجی 
تحت لیسانس. سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی و دامپروری و گیاهان دارویی 
و دارو، اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهش��ی نانوتکنولوژی، های تکنولوژی مش��ترک 
ب��ا مراکز تحقیقاتی و دانش��گاهی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای الزم، تأس��یس 
شرکت های پخش دارویی و غذایی، تاسیس شعب و نمایندگی داخلی و خارجی و دریافت 
استانداردهای داخلی و بین المللی جهت تحقق اهداف شرکت باشد. انجام کلیه فعالیت های 
بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالی مجاز 
بازرگانی اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوص��ی داخلی و خارجی صرفاً جهت 
تحقق اهداف ش��رکت،  انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرک کش��ور و شرکت 
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت در سرمایه گذاری شرکت های دولتی 
و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی 
انجام کلیه خدمات از قبیل طراحی، نظارت و اجرا در زمینه امور آزمایشگاهی، کشاورزی و 
دامپروری، س��اختمانی، راهسازی و طراحی و اجرا فضای سبز و خدمات مربوط به درخت 
کاری و طرح فضای س��بز و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 
2- مرکز اصلی ش��رکت: اردستان، خیابان ش��ریعتی، کوچه شفاء، میدان پیر مرتضی، پالک 
40 کدپستی 54831-83819، 3- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام و منقسم به 1000 
سهم 1000 ریالی که 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: آقای 
س��یدعلی میر ابوطالبی زواره به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای س��یدمحمد 
میرابوطالبی به س��مت نایب رئیس مدیره و خانم اقدس میر ابوطالبی به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با امضاء 
سیدعلی میرابوطالبی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6- اختیارات مدیرعامل: 
نامبرده س��یدعلی میرابوطالبی مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان علی 
البدل: آقای سیدمحمدرضا خدائیان زواره فرزند سیدحسین به سمت بازرس اصلی و آقای 
حس��ین ابوطالبی فرزند محمد بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال انتخاب شدند. 8- 

روزنامه زاینده رود جهت درج در آگهی های شرکت انتخاب گردید. م الف/ 77 
فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
3/115 شماره: 2637- 90/3/1

فاطمه ربیعی به اس��تناد یک برگ استش��هاد محلی که هویت و امضا ش��هود رسماً گواهی 
ش��ده، مدعی گردیده که س��ند مالکیت یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ مزرعه پنارت 
پالک 11 اصلی واقع در دهس��تان علیا اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 588 
دفت��ر 10 امالک ذی��ل ثبت 1462 به نام فاطم��ه ربیعی صادر گردیده و ب��ر اثر جابه جایی 

مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نم��وده طبق م��اده 120 اصالحی آئین نام��ه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هرکس 
مدعي انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود می باش��د 
از تاری��خ انتش��ار این آگهي لغایت10 روز ب��ه این اداره مراجعه و اعت��راض خود را کتباً با 
م��دارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و ع��دم وصول واخواهی و یا 
 وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام

خواهد شد. م الف/ 76 
فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
3/116 شماره: 1590- 90/3/4 

آقای عیس��ی عامری شهرابی فرزند حسن اصالتاً از طرف خود وکالتاً از طرف ورثه مرحوم 
حسن عامری شهرابی فرزند اسماعیل به موجب وکالتنامه های شماره 23060 مورخ 89/4/2 
دفتر 49 زواره و ش��ماره 30100 مورخ 89/4/3 دفتر 533 تهران باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 119 فرعی مجزی شده از 28 اصلی واقع در قریه شهراب دهستان سفلی بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 165 دفتر 13 امالک بنام حسن عامری شهرابی ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده وارثاً به ورثه انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام شده و در اثر سهل 
انگاری مفقود ش��ده اس��ت، نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثني نامبرده را 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف/75
عصاري- رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک زواره

ابالغ رای
3/117 کالسه پرونده: 2035/89ش/13

شماره دادنامه: 273- 90/2/28
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمال لطیف کار به نشانی 
س��ه راه س��یمین خ جانبازان، خ موالنا، فرعی یکم، پ34 خوانده: رمضان رحیمی مجهول 
المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت واریز نقدی موضوع س��ند ش��ماره 
615090 گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای جمال لطیف کار به طرفیت آقای رمضان رحیمی به خواسته مطالبه 
مبلغ دو میلیون تومان بابت واریز نقدی موضوع س��ند ش��ماره 615090 به انضمام پرداخت 
کلیه خس��ارات وارده اعم از هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه، نظر به دادخواس��ت 
تقدیمی خواهان و صورتجلسه تنظیمی مورخ 90/2/19 و با عنایت به حواله و رسید بانکی 
به ش��ماره 615090 و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارس��ال ننموده است و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی 
خواهان، بر ش��ورا ثابت است و با استناد به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال 20/000/000 ریال 
باب��ت اصل خواس��ته و 32/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبل��غ 180/000 ریال بابت 
هزینه نش��ر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )89/12/10( تا تاریخ 
 وصول و محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
 همی��ن مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

می باشد. م الف/ 3089 
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اطالع رساني
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ورزش

زارع: 
از سپاهان
 ترسي نداريم

عبدالغنی سلیمانی: 
ذوب آهن 
از سپاهان 
بهتر بود

هافبک پرس��پولیس گفت: س��پاهان تیم خوبي است اما هیچ 
ترس��ي از این تیم نداریم. مازی��ار زارع درباره دیدار تیمش 
برابرتیم س��پاهان در جام حذفي گفت: سپاهان از بازیکنان و 
کادر فني خوبي برخوردار اس��ت و بازي دش��واري در پیش 

داریم. 
به دنبال برد هستیم و از سپاهان ترسي نداریم چون قهرماني 
مي خواهیم. تنها دغدغه ما این است که هواداران به ورزشگاه 

بیایند و پرسپولیس را تشویق کنند.
 اگر این اتفاق بیفتد ش��انس پیروزي ما بیش��تر مي شود. وي 
در خص��وص رقابتش در میانه زمین ب��ا جانواریو گفت: ما 
ب��ه دنبال این هس��تیم تا ب��ا یک کار تیمي حری��ف را غافل 
کنیم. همه بازیکنان سپاهان خوب هستند.  زارع در پایان در 
خصوص احتمال حضورش در تیم ملي گفت:  انگیزه زیادي 
براي حض��ور در تیم ملي دارم و امی��دوارم که جزء نفرات 
کرش باش��م. دیدار دو تیم فوالدمبارکه سپاهان و پرسپولیس 
در چارچوب رقابت های جام حذفی امروز در ساعت 19:40 

در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کاپیت��ان تیم فوتب��ال النصر عربس��تان گف��ت: صحبت هاي 
مسئوالن برخي تیم هاي عربس��تان در مورد امن نبودن ایران 
را قب��ول ندارم زی��را در روزه��ای حضورم در ای��ران هیچ 
مشکلي نداشتم.حس��ین عبدالغنی در گفتگو با ایمنا پیرامون 
باخ��ت تیمش مقاب��ل ذوب آهن ایران اظهار داش��ت:  به نظر 
من ذوب آهن بهترین تیم در ایران اس��ت و حتی از س��پاهان 
هم که زعیم فوتبال ایران ش��ناخته می شود بهتر است. مدافع 
تیم النصر با بیان این که همه بازیکنان النصر جوانی بودند که 
در آینده بیش��تر از آنها خواهیم ش��نید، ادامه داد:  به نظر من 
رس��یدن به مرحله یک هش��تم نهایی هم برای تیم ما خوب 
بود. عبدالغنی البته از وضعیت ورزشگاه های ایران انتقاد کرد 
و در پای��ان صحبت های خود اضافه کرد: در ایران تنها با جو 
ورزش��گاه فوالدشهر و شعارهاي هواداران مشکل داشتیم که 

امیدواریم این مسأله هم در آینده بهبود یابد.
تیم النصر عربستان در مرحله حذفی با قبول شکست سنگین 
در اصفه��ان از دوره رقابت ه��ای لی��گ قهرمانان آس��یا کنار 

رفت.

هافب��ک برزیل��ي تیم س��پاهان در م��ورد ش��ایعات پیرامون 
حضورش در اس��تقالل گفت: فعال ب��ه هیچ چیز جز حذف 
پرس��پولیس در مس��ابقات جام حذفي فک��ر نمي کنم.  فابیو 
جان واریو که در بازي گذش��ته سپاهان مقابل بنیادکار یکي از 
س��تاره هاي تیم اصفهاني بود، عالقه بسیاري به کسب نتیجه 

در مسابقه مقابل پرسپولیس دارد.
 ای��ن بازیک��ن برزیل��ي ک��ه یک��ي از خریده��اي خ��وب 
 س��پاهان در فص��ل جاري به ش��مار م��ي رود، پیرامون بازي 
حساس سپاهان مقابل پرس��پولیس مي گوید: مسابقه براي ما 
یک بازي حس��اس به شمار مي رود و با توجه به این که جام 
حذفي هم از اولویت هاي سپاهان است، مي خواهیم پیروزي 

را ازآن خود کنیم. 
وي ادامه مي دهد: قبول کنید که سپاهان در هفته هاي گذشته 
فشار بسیاري را تحمل کرده و بازي هاي سنگیني را پشت سر 
گذاشته است اما تیم ما پیش از دیدار با پرسپولیس چند روز 
فرصت داش��ته تا با ریکاوري و تمرین، به شرایط ایده آل باز 

گردد. 

پرسپولیس - سپاهانخبر

تکرارقصه های علی وامیر !
  زاینده رود

بازهم پرسپولیس به سپاهان رسید اما این باردر ورزشگاه آزادی و در برابر خیل عظیم 
هواداران��ش آنهم در جام حذفی! امروز یک��ی از دیدارهای جام حذفی در مرحله یک 
چهارم نهایی میان شاگردان علی دایی و امیرقلعه نوعی برگزار خواهدگردید که این بازی 
برای هر دو تیم، به خصوص برای شاگردان دایی از حساسیت باالیی برخوردار است. 
برنده این دیدار می بایستی در برابر تیم فوتبال فوالد خوزستان قرار گرفته تا در صورت 
پیروزی به دیدار فینال جام حذفی ایران برسد. بازی امروز این دو تیم بیش از آنکه برای 
سپاهانی ها حیاتی باشد برای علی دایی و تیمش که در بحران به سر می برند و نیاز شدید 
به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دارند حساس و مهم خواهد بود. پرسپولیس برای 
بازی امروز تنها به پیروزی بر س��پاهان و گذر از این صخره مقاوم و قوی می اندیش��د 
چرا که برای گذشتن از تیم هایی چون فوالد و حتی ملوان و یا استقالل تهران راحت تر 
خواهد بود از این رو امروز قرمزپوشان پایتخت فقط و فقط به برد سپاهان و صعود به 

مرحله نیمه نهایی و ماقبل از فینال در برابر فوالد خوزستان می اندیشد و بس!
سپاهان بی انگیزه!

اغلب کارشناسان بر این عقیده اند که سپاهان در بازی امروز در برابر پرسپولیس به طور 
کامل بی تفاوت و بی انگیزه بازی خواهد کرد. چرا که سپاهان هیچ انگیزه ای برای ادامه 
راه جام حذفی و حتی قهرمان شدن در این مسابقات نخواهد داشت و این تیم به آنچه 
که می خواسته رسیده و هم قهرمان لیگ برتر دهم شده و هم توانسته جواز حضور در 
لیگ قهرمان آسیا در سال آینده میالدی را نیز کسب نماید ضمن آنکه این تیم خودش را 
برای برگزاری دیدارهای یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مهیا می سازد و نمی خواهد 
برای حضور در جام حذفی ایران با مصدومیت احتمالی ستاره هایش مواجه گردد از این 
رو گمان می رود سپاهانی ها در بازی امروز به مرور کارهای تاکتیکی شان برای مقابله با 
یکی از حریفان شرق آسیایی خود پرداخته و از رسیدن به پیروزی در برابر پرسپولیس 
دوری نمایند! اما س��پاهان تیمی نیست که بخواهد به خاطر حفظ بازیکنانش و دوری 
از مصدومیت های احتمالی آنها در برابر پرس��پولیس کم بیاورد و یا آنکه در ورزش��گاه 
آزادی بخواهد به این تیم پایتخت نشین باج دهد! به هرحال امیر قلعه نوعی می خواهد 
جام حذفی را نیز محکم بچسبد و دودستی این جام را نیز همزمان با قهرمانی در لیگ 
برتر به کلکسیون افتخارات خود و باشگاه فرهنگی- ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اضافه 

نماید.
دایی به دنبال انتقام!

ام��ا در آن طرف میدان علی دایی قرار دارد که هم اکنون در تیررس تعویض از س��وی 
سرپرس��ت باشگاه پرسپولیس تهران قرار گرفته است و نمی خواهد روزهای آخری که 
در پرسپولیس مشغول فعالیت است را با باخت و یا حذف از رقابت های حذفی به پایان 
برساند اما آنچه که به نظر می رسد این است که علی دایی می خواهد الاقل جام حذفی 
را برای هواداران پرش��مار این تیم ریشه دار و قدیمی ایران کسب نماید و دل هواداران 
پرس��پولیس و خودش را ش��اد نماید. دایی امروز برای اعاده حیثیت خودش در برابر 
ژنرال اس��بق آبی پوشان پایتخت و سرمربی فعلی سپاهان اصفهان تیمش را مهره چینی 
خواهد نمود و با آرایش��ی هجومی به مصاف سپاهان خواهد رفت. علی دایی با توجه 
به این مهم که زیرنظرحاج حبیب کاشانی دارد، می خواهد به هر صورتی که شده برنده  
دیدار امروز ورزش��گاه آزادی تهران باشد. از طرف دیگر دایی به دنبال انتقام دیدارهای 
گذشته پرسپولیس در برابر سپاهان خواهد بود و نمی خواهد این بار هم از امیر قلعه نوعی 
رودس��ت بخورد. جدال امروز علی دایی و امیر قلعه نوعی هم دیدنی خواهد بود و هم 

جذاب!
ترس حریفان ازپرسپولیس!

هر سه تیم باقی مانده در رقابت های جام حذفی باشگاه های ایران از صعود سپاهان بیش 
از صعود پرسپولیس راضی خواهند بود چرا که به خوبی می دانند در صورت شکست 
سپاهان در برابر پرس��پولیس، این تیم قرمزپوش پایتخت خواهد بود که تا آخرخواهد 
جنگی��د و برای قهرمانی در جام حذفی دیگر هی��چ تیمی جلوی آن را نخواهدگرفت. 
حریفانی مثل استقالل تهران، فوالد خوزستان و حتی ملوان بندر انزلی در مراحل بعدی 
قادر نخواهند بود جلوی پرسپولیسی که قهرمان لیگ برتر را حذف کرده، بگیرند روی 
همی��ن اصل و با توجه به بازی امروز ش��اگردان علی دایی و امیر قلعه نوعی، پیش بینی 
می شود که ترس حریفان از پرسپولیس بیش از سپاهان خواهد بود و سه حریف دیگر 
جام حذفی، خوشحال خواهند بود که امروز سپاهان بی انگیزه از پس پرسپولیس برآمده 

و این تیم تهرانی را با شکست مواجه نماید.
بازی برای دل کرش!

اما بازی امروز جام حذفی یک میهمان ویژه خواهد داشت و آن کارلوس کرش، سرمربی 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان خواهد بود که برای تماش��ای این بازی به ورزشگاه آزادی 
خواه��د آمد! اما حضور کارلوس کرش هم می تواند ب��رای بازیکنان دو تیم مفید واقع 
شود و هم مضر...! بازیکنان دو تیم باعلم به این موضوع که کارلوس کرش در ورزشگاه 
حضور دارد و آنها را زیرنظر قرار خواهد داشت، رو به بازی فردی و انفرادی خواهند 
آورد که این می تواند در ش��کل و زیبایی بازی تأثیر بس��زایی داش��ته باش��د به هرحال 
هر بازیکنی می خواهد توی چش��م س��رمربی تیم ملی فوتبال کشورش افتاده و به تیم 
ملی فوتبال راه یابد از این رو ش��اید بازی امروز دس��تخوش حضور کارلوس کرش در 
ورزشگاه و تأثیرآن روی بازی بازیکنان دو تیم شود و از کیفیت و کمیت این بازی کاسته 
شود اما به هرحال کرش سرمربی تیم ملی است وحق دارد تا از این بازی و از نزدیک 

دیدن نماید و قصه های امروز علی و امیر را ببیند!!!

پنج دليل براي پيروزي سپاهان 
مقابل پرسپوليس

1-س��ید مهدي رحمتي: کمتر کس��ي تص��ور مي کرد 
دروازه باني که از استقالل رانده شد تا وحید طالب لو دلخور 
نباش��د، در سال هاي بعدي به یکي از تأثیرگذارترین مهره 
هاي فوتبال ایران بدل ش��ود. رحمتي در حالي که هنوز به 
30 س��الگي نرسیده، یک دروازه بان پخته و باتجربه است 
که نقشي انکارناپذیر در موفقیت هاي دو سال اخیر سپاهان 
داشته است. او که با فاصله اي محسوس، دروازه بان شماره 
یک تیم ملي است، این روزها کم اشتباه تر از همیشه ظاهر 
مي ش��ود و در ب��ازي امروز مي توان��د کابوس مهاجمان 

پرسپولیس باشد.
2- ج��اه طلبي هاي امیر: یکي از ویژگي هاي ش��خصي 
قلع��ه نوعي، »جاه طلبي« اس��ت. امیر با قهرماني امس��ال 
 سپاهان، رکورد جالبي در کارنامه شخصي خود ثبت کرد؛
 او با چهار قهرماني با اس��تقالل و سپاهان، پرافتخارترین 
مربي ایراني اس��ت و برخالف س��ال هاي گذشته، فصلي 
خوب را در لیگ قهرمانان آس��یا دنب��ال کرده. قلعه نوعي 
همیشه عطش موفقیت دارد و حاال مي خواهد اولین مربي 
ایران باشد که در یک سال، هم قهرمان لیگ مي شود و هم 
فاتح جام حذفي. به خاطر داشته باشید که قلعه نوعي در دو 

فصلي که در اصفهان بوده، به پرسپولیس نباخته است.
3- ابراهیم توره: مش��ابه گلي که مهاجم سنگالي سپاهان 
در بازي هفته گذش��ته با بنی��اد کار زد، فقط از مهاجماني 
در کالس بین المللي دیده مي ش��ود. توره در س��ال هاي 
پیش، مهاجمي بي نظم و پرفراز و نشیب بود که البته همان 
موقع هم رگه هایي از استعدادش را بروز مي داد. اما او در 
فصل اخیر، فوق العاده بوده و در بازي امروز هم امید اول 
گلزني زردهاي اصفهان اس��ت. هواداران پرسپولیس هنوز 
افس��وس این ش��اه ماهي را مي خورند که چطور از دست 

شان لیز خورد...
4- سابقه خوش: حتي در روزهایي که پرسپولیس تیمي 
منس��جم تر از امروز بود، در بازي هاي مقابل س��پاهان به 
دردسر مي افتاد. به طور کلي سپاهان یکي از معدود تیم هاي 
شهرستاني اس��ت که در ورزشگاه آزادي، کارنامه اي قابل 
دفاع دارد که آخرین آن، برد 4-1 مقابل همین پرسپولیس 
در مرحله رفت لیگ بود. در آن بازي اصفهاني ها با گل هاي 
توره، خسرو حیدري، هادي عقیلي و رضا عنایتي، در حالي 
 پیروز ش��دند ک��ه گل اول را در همان نیم��ه اول پذیرفته
 بودند. این سابقه ذهني به سپاهاني ها کمک مي کند که در 

بازي امروز، با آرامش بیشتري روانه میدان شوند.
5- ش��خصیت قهرماني: تیمي ک��ه در لیگ ماه ها بدون 
شکست مي ماند، از دو هفته زودتر قهرماني اش را مسجل 
مي کند و در لیگ قهرمانان آس��یا، الهالل را در عربس��تان 

شکست مي دهد، برازنده این لقب است.
 سپاهان در این فصل، تیمي پرستاره و بي حاشیه بوده که 
کمتر دچار فراز و نشیب شده است و همین مساله، شانس 

موفقیت آن ها در جام حذفي را هم افزایش مي دهد.
 پنج دلیل برای برتری پرسپولیس مقابل سپاهان

1- رشد امیدوار کننده: پرسپولیس در مقاطعي از فصل از 
زدن گل عاجز بود ولي در یک ماه گذشته دو برد پنج گله 
مقابل نفت و پیکان داش��ته است. آن ها در بازي با االتحاد 
عربستان هم بهترین نمایش فصل شان را داشتند و به لحاظ 

فني، نسبت به اواسط فصل، تیم به مراتب بهتري هستند. 
پرسپولیس در هفته هاي پایاني لیگ، با تغییراتي که در خط 
دفاعي داش��ت به رغم مصدومیت دو سه بازیکن ثابتش، 
سخت تر از گذشته گل خورد و این مي تواند یکي از نقاط 

امیدواري سرخ ها در بازي با سپاهان باشد.  
2- حریف فرسوده: بازیکنان سپاهان یک فصل طوالني را 
در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا داشته اند و در هر دو، بهترین 

نتایج ممکن را گرفته اند. 
طبیعي است که در این مقطع، به خاطر بازي هاي فشرده، 
هم فرسوده باشند و هم انگیزه هاي زیادي براي جام حذفي 

نداشته باشند. 
3- انگی��زه ه��اي دایي: در پرس��پولیس آین��ده صندلي 
مدیریت و نیمکت این تیم به طور کامل نامشخص است 
و با این شرایط هیچ کس نمي تواند تضمین دهد که دایي 
فصل آینده هم مربي پرسپولیس باشد. شهریار سال پیش با 
پرس��پولیس قهرمان جام حذفي شده و امسال هم دوست 
ندارد، دست خالي به تعطیالت برود. اگر دایي، پرسپولیس 
را به یک جام دیگر برساند، اخراج کردن او کار سختي مي 
ش��ود! در واقع این دیدار، ی��ک فرصت طالیي براي علي 
دایي اس��ت که جایگاه خود را روي نیمکت سرخ پوشان 

تثبیت کند.
4- امتیاز میزباني: اگرچه پر ش��دن اس��تادیوم صد هزار 
نفري آزادي بیشتر به رویا شباهت پیدا کرده، ولي نمي توان 
کتمان کرد که بازي در حضور تماش��اگران خودي، هنوز 
هم یک امتیاز بزرگ براي تیم هاي تهراني محس��وب مي 
شود. 5- آخرین فرصت: پرسپولیس در حالي لیگ را آغاز 
کرد که هوادارانش تصور مي کردند تیم محبوبش��ان یکي 
از کاندیداهاي قهرماني است. اما مدت زیادي نگذشت تا 

معلوم شود »این پرسپولیس قهرمان بشو نیست«. 
مجال بعدي براي پرس��پولیس، لیگ قهرمانان آسیا بود که 
آن هم با ناکامي همراه بود. جام حذفي تنها جام باقي مانده 
براي پرسپولیس��ي هاست که با موفقیت در آن، مي توانند 

برچسب »بازنده« را از پیشاني خود پاک کنند.

یادداشت

هندبالیست های سپاهان 
برای دوازدهمین بار بر بام ایران 

تیم هندبال فوالدمبارکه س��پاهان دوازدهمین قهرماني خود در لیگ برتر 
باشگاه هاي کشور را در سالن شهید سجادي اصفهان جشن گرفت. تیم 
هندبال فوالد مبارکه سپاهان در آخرین دیدار خود در لیگ برتر باشگاه هاي 
 کش��ور با نتیجه 36 بر 26 تیم س��پاهان نوین را شکست داد و با کسب
42 امتی��از قهرم��ان بالمن��ازع این رقابت ها ش��د. این دی��دار را مجید 
کالهدوزان به عنوان داور اول و محس��ن کرباسچي به عنوان داور دوم 
قضاوت کردند. با این قهرمانی، تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان به عنوان 
نماینده اول ایران به رقابت های هندبال جام باشگاه های آسیا که امسال 
در دمام عربستان برگزار می شود  راه پیدا نمود. در این دوره از رقابت ها، 
مجید رحیمی زاده، حجت س��فری، محمد رضا جعفر نیا، محمد مهدی 
عسگری ، مسعود رهنما، بهروز نجفیان، میالد مسائلی، اهلل کرم استکی، 
سجاد اس��تکی، فرهاد شفیعی، محس��ن باباصفری، جالل کیانی، ایمان 
جمالی، سید علیرضا موسوی، س��عید پورقاسمی، سعید برخورداری و 
دارکو رادیک به عنوان بازیکن، علیرضا حبیبی س��رمربی، مهدی اخوان 
سرپرس��ت، محسن منتظر پزشکیار، مصطفی روشن مهر مدیر پشتیبانی 
و اس��ماعیل پناهنده به عنوان  مدیر فنی تیم های هندبال باش��گاه ، تیم 

هندبال فوالد مبارکه سپاهان را همراهی می نمودند.

زهرا علوی سرمربی و غزاله ناظم 
مربی تیم ملی هندبال بانوان شدند

زهرا علوی از ذوب آهن به عنوان سرمربی و غزاله ناظم  از سپاهان به 
عنوان مربی تیم ملی هندبال بانوان انتخاب شدند. گزینه هاي فدراسیون 
هندب��ال براي هدایت تیم ه��اي ملي هندبال بانوان در رده هاي س��ني 
نوجوانان و جوانان مشخص شدند.  در رده سني نوجوانان زهرا علوي 
به عنوان س��رمربي، نشمین ش��افعیان به عنوان مربي و زهرا هاج انزایي 
نیز به عنوان مربي بدنس��از گزینه هاي فدراسیون به شمار مي روند. تیم 
ملي نوجوانان تابس��تان امسال در مس��ابقات قهرماني دختران آسیا به 
میزباني ژاپن ش��رکت مي کند. در رده س��ني جوانان نیز زهرا ابراهیمي 
سرمربي، غزاله ناظم مربي و آزاده گیالني به عنوان بدنساز در فهرست 
مورد نظر فدراس��یون دیده مي ش��وند. تیم ملي جوانان نیز مس��ابقات 
آس��یایي را پیش رو دارد که اواخر شهریور  ماه برگزار مي شود و میزبان 

آن مشخص نیست.

پایان مسابقات بولینگ انتخابی تیم ملی 
»جام نقش جهان« در اصفهان 

مسابقات بولینگ انتخابی تیم ملی بانوان وآقایان ایران »جام نقش جهان« به 
مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر با شناخت نفرات برتر در 
اصفهان به کار خود پایان داد. در این دوره از مسابقات 40 ورزشکار زن ومرد 
از استان های تهران، البرز، اصفهان، فارس وقم به مدت دو روز درسالن بولینگ 
صفه وپردیس اصفهان در شش گیم با یکدیگر به رقابت که در پایان در بخش 
بانوان سمیه دروی از تهران قهرمان شد، رزا جاللی فر و سارا عطایی هر در دو 
از اصفهان در رده های دوم وسوم ایستادند و ویدا علیرضایی از تهران چهارم 
ش��د. در بخش مردان نیز ابراهیم اوشانی و حامد عزیر الهی هر دو از تهران 
سکوی های اول ودوم را به خود اختصاص دادند، امیر دل آرا از اصفهان سوم 

شد و میالد ونکی از تهران در جایگاه چهارم قرار گرفت.

کسب عنوان برترین پایگاه اطالع رسانی 
توسط باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  

پایگاه اطالع رسانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در ششمین جشنواره روابط 
عمومی های استان اصفهان به عنوان یکی از برترین پایگاه های خبری اینترنتی 
انتخاب ش��د. در لوح تقدیر مشترک انجمن فرهنگی روابط عمومی و ذاکر 

اصفهانی استاندار اصفهان خطاب به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان آمده است:
روابط عمومی به عنوان محور استراتژیک ارتباطات درون و برون سازمانی 
همواره جایگاه واالیی در رش��د و بالندگی و ارتقاء س��طح فعالیت های هر 
س��ازمان دارد و بی تردید تالش و فعالیت حرفه ای دست اندرکاران روابط 
عمومی و بهره گیری از فنون نوین، امکانات و منابع انسانی کار آمد، این نقش 
را شایس��ته و برجسته خواهد نمود. با عنایت به رای هیأت داوران ششمین 
جشنواره روابط عمومی، انتخاب آن سازمان را در بخش برترین پایگاه های 
اطالع رس��انی اینترنتی صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه پروردگار 

مهربان موفقیت روز افزون را برایتان آرزومندم.

سرمربي تیم فوالد ماهان نوین:
از بازیکنانم راضي نیستم

سرمربي تیم فوالد ماهان نوین گفت: با این که توانستیم تیم خوب مقاومت را 
شکست دهیم اما از عملکرد بازیکنانم راضي نیستم. سرمربي تیم فوالد ماهان 
نوین پس از دیدار با مقاومت ش��هرکرد اظهار داشت: متاسفانه بي تجربگي 
بازیکنانم موجب ش��د تا دو گل دریافت کنی��م که از این بابت از بازیکنانم 
راضي نیستم. باغبانباش��ي با بیان این که در این هفته ماهان نوین استراحت 
مي کن��د خاطر نش��ان کرد: دو هفته دیگر با تی��م هرمزگان مصاف خواهیم 
داش��ت که این دیدار از جمله بازي هاي سخت نوین محسوب مي گردد. 
 تیم فوالد ماهان نوین میزبان تیم قدرتمند مقاومت شهرکرد بود که توانست با

نتیجه 3بر 2 پیروز شده و در صدر جدول باقي بماند.

رئیس هیأت سوارکاري استان اصفهان گفت: با موافقت 
فدراس��یون سوارکاري، جام سپاهان اصفهان در تقویم 
مسابقات س��وارکاري کش��ور گنجانده مي شود. علي 
خیراله��ي اظهار داش��ت: با توجه ب��ه این که برگزاري 
مسابقات کش��وري س��وارکاري در اصفهان مي تواند 
موجب شناس��ایي هر چه بیش��تر این رشته و استقبال 
مردم از سوارکاري شود، میزباني یک دوره مسابقات با 
نام جام س��پاهان را به فدراسیون پیشنهاد داده ایم.  وي 
ادامه داد: تاریخ پیشنهادي براي برگزاري این مسابقات 
روزهاي 27 تا 30 خرداد ماه س��ال جاري اس��ت و در 

ص��ورت برگزاري موفقیت آمیز، این جام هرس��اله در 
اصفهان برگزار خواهد شد. 

رئیس هیأت س��وارکاري استان اصفهان که مدتي قبل 
در مجمع انتخاباتي هیأت سوارکاري استان با بیشترین 
آرا ب��ه عنوان رئی��س این هیأت انتخاب ش��د، درباره 
برنامه هاي آینده خود گفت: س��ه برنام��ه کوتاه، میان 
و بلند مدت در دس��تور کار هی��أت قرار دارد و برنامه 
پیشنهادي به اداره کل تربیت بدني استان اصفهان ارائه 
ش��ده است.  وي با بیان اینکه تشکیل چارت سازماني 
هیأت در مدت سرپرستي وي انجام شده است، تاکید 

کرد: گستردگي فعالیت هاي هیأت به صورتي است که 
باید بر اس��اس برنامه تیمي حرک��ت کرد.  خیرالهي با 
اشاره به این که استفاده از تمام ظرفیت استان در دستور 
کار است، افزود: تقویت باشگاه ها و احداث باشگاه در 
شهرس��تان ها و توجه به امر آموزش از اهمیت خاصي 
براي هیأت برخوردار اس��ت. وي با بیان این که ارتقاي 
سطح فني سوارکاري استان از اهمیت باالیي برخوردار 
است، تأکید کرد: در نظر داریم اگر شرایط مالي هیأت 
اج��ازه داد از یک مربي خارجي به عنوان مش��اور فني 

استفاده کنیم.

جان واریو: 
فعاًل به حذف 
پرسپوليس فكر 
مي كنم

رئیس هیأت سوارکاري استان اصفهان:
جام سواركاري سپاهان كشوري مي شود

باش��گاه فوالدماهان اصفهان  س��خنگوي 
گف��ت: ب��ا وجود تم��اس تلفن��ي یکي از 
مس��ئوالن قرچ��ک، باش��گاه منص��وري 
براي اس��تفاده از بازیکنان ماه��ان در جام 
باش��گاه هاي آسیا، درخواس��ت کتبي نداد.

مرتض��ي طالیي ب��ا اش��اره به پیوس��تن 
قطعي محمد طاهري و اصغر حس��ن زاده 
به تی��م الریان قط��ر به عن��وان یار کمکي 
 ای��ن تی��م در ج��ام باش��گاه هاي آس��یا  
عنوان ک��رد: اگر درخواس��تي از منصوري 
مي آمد، اولویت ما تقویت تیم هاي ایراني بود. 
یکي از مس��ئوالن قرچک به نمایندگي از 
باش��گاهش تم��اس گرف��ت و در این باره 
صحب��ت کرد ول��ي به ص��ورت مکتوب 
از آنها درخواس��تي به دس��ت مان نرس��ید. 
وي ب��ا تأکی��د ب��ر تصمیم هی��أت مدیره 
باش��گاه مبني بر حضور دو تیم فیروزصفه 

و فوالدماهان در لیگ برتر تصریح کرد: به 
تازگي به این جمع بندي رسیده ایم که امسال 
نیز در لیگ برتر فوتسال حضور داشته باشیم 
اما در مورد جذب بودجه و تیم داري در سایر 
رشته ها هنوز تصمیم نهایي اتخاذ نشده است. 
بازیکن��ان  ج��ذب  م��ورد  در  طالی��ي 
90 لی��گ  ب��راي  داخل��ي  و   خارج��ي 
اظهار داشت: با بازیکنان خارجي مذاکراتي 
 داشته ایم اما هنوز چیزي قطعي نشده است.

برنامه م��ان ای��ن اس��ت که ش��اکله اصلي 
کنی��م.  حف��ظ  را  گذش��ته  س��ال  تی��م 
س��رمربي نی��ز در حال بررس��ي وضعیت 
تی��م ب��راي جذب نف��رات جدید اس��ت. 
س��خنگوي باش��گاه ماه��ان در  م��ورد 
ممنوع المصاحبه شدن کادر  فني  و بازیکنان 
تیم فیروزصفه گفت: در کار ما تقسیم بندي 
وجود دارد و نمي خواهیم مربیان در حوزه 

 مس��ائل غیرفني وارد شوند تا به این شکل 
آی��د.   وج��ود  ب�����ه  ح�����اش��یه 
سیاس��ت باش��گاه ای��ن اس��ت که س��ایر 

مس��ائل از س��وي س��خنگو مطرح شود.
ای��ن  م��ورد در خصوص ه��ر دو تیم مان  
)ماه��ان و فیروزصف��ه( ص��ادق اس��ت. 

مرتضی طالیي: 
منصوري براي استفاده از طاهري و حسن زاده درخواست كتبي نداد
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حضرت علی)ع(:
کسی که از دیدگاه ها و آرای 
گوناگون بهره ببرد، موارد خطا و 
اشتباه را می شناسد.

روابط عمومي اداره كل كار و امور اجتماعي
استان چهارمحال و بختياري

آگهي مزایده

مبلغ تضمین )سپرده( شرکت در مزایده براي هر یک از خودروها 2/000/000 
ریال است که به صورت ضمانت نامه بانکي در وجه اداره کل کار و امور اجتماعي 

استان پرداخت مي گردد.
متقاضیان مي توانند به منظور دریافت برگه هاي شرکت در مزایده و بازدید همه 
روزه بجز ایام تعطیل، از تاریخ 90/2/31 لغایت 90/3/11 از ساعت 7:30 الي 19 
بعدازظهر به نشاني:  شهرکرد، گودال چشمه، خیابان 13 آبان مجتمع فرهنگي ورزشي 

کارگران شهرکرد مراجعه نمایند.
 پرداخت هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

اداره کل کار و امور اجتماعي استان چهارمحال و بختیاري با عنایت به تفویض 
اقتصادي و دارایي در نظر دارد  امور  اختیار و مجوز کمیسیون ماده 2 سازمان 
تعداد 6 دستگاه خودرو قابل تعویض و تبدیل پالك خود را بشرح ذیل به فروش 

برساند:

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:
نظافت و جمع آوری و حمل زباله

محل برگزاری نمایشگاه واقع در خیابان مشتاق دوم پل تاریخی شهرستان را به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند تقاضا می شود جهت دریافت 
فرم استعالم قیمت حداکثر تا تاریخ 90/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت 

واقع در خیابان عالمه امینی، روبه روی خیابان فردوس مراجعه نمایند.
شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:
سیستم اطالع رسانی محل برگزاری نمایشگاه )رادیو صدا(

نمایشگاه های دوره ای سال جاری محل برگزاری نمایشگاه واقع در خیابان مشتاق دوم 
پل تاریخی شهرستان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم 
استعالم قیمت حداکثر تا تاریخ 90/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در 

خیابان عالمه امینی، روبه روی خیابان فردوس مراجعه نمایند.

شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

اداره كل تعاون استان چهارمحال و بختياري

شماره  مجوز  استناد  به  بختیاري  و  چهارمحال  استان  تعاون  کل  اداره 
118/89/4728 مورخه 1389/10/4 سازمان امور اقتصادي و دارائي 
استان در نظر دارد اموال اسقاطي و خارج از رده خود را شامل میز، صندلي، 
فایل،  کامپیوتر و ... را بصورت کلي از طریق مزایده به فروش برساند، لذا 
از متقاضیان دعوت بعمل مي آید پاکت سربسته قیمت پیشنهادي خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 90/3/10 به دبیرخانه این اداره کل 

تحویل و رسید اخذ نمایند.
تلفن تماس: 2245008

و  میلیون و هشتصد  )ده  ریال  )کارشناسي(: 10/829/000  پایه  مبلغ 
بیست و نه هزار ریال تمام(

پاکت هاي قیمت در تاریخ 90/3/11 با حضور اعضاء کمیسیون بازگشایي 
مي گردد.

محل و زمان بازدید: شهرکرد دروازه سامان مجتمع ادارات- اداره کل 
به  اداري  ساعات  در  لغایت 90/3/10  تاریخ 90/02/31  از  تعاون، 

استثناء ایام تعطیل.
شرایط شرکت در مزایده:

1. ارایه یک فقره چک تضمین شده بانکي به مبلغ 1/000/000 ریال 
)یک میلیون ریال( در وجه اداره کل تعاون استان بابت شرکت در مزایده 

که ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت مي گردد.
2. هزینه آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

آگهي مزایده
وزارت تعاون

وزارت  کار و اموراجتماعی

سازمان رفاهي تفریحي شهرداري شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 3084/ش 
مورخ 90/1/17 شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد اجازه بهره برداري بازار 
روز میوه و تره بار واقع در خیابان فرخي روبروي بلوار صیاد شیرازي را به مدت 

یکسال واگذار نماید.
و تحویل  تا روز سه شنبه مورخ 90/3/17 جهت دریافت  بایست  متقاضیان مي 
اسناد مزایده به امور قراردادهاي سازمان رفاهي واقع در فرعي 2 خیابان بهداري یا 

به سایت این سازمان به آدرس www.shahinshahr.com مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهي مزایده عمومي نوبت دوم

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي شهرداری شاهين شهر

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان درنظر دارد:
سردرب نویسی غرفه با دستگاه کاترپالتر

نمایشگاه های دوره ای سال جاری خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت دارند تقاضا می شود جهت 
دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر تا تاریخ 90/3/18 به دبیرخانه دفتر 
مرکزی شرکت واقع در خیابان عالمه امینی روبه روی خیابان فردوس مراجعه 

نمایند.
شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان

تعداد مدلنوع خودروردیف

13791سواري پیکان1

13781سواري پیکان2

13761سواري پ ژو 3405

13771میني بوس بنز 508 کارون4

13761نیسان پاترول دو درب5

13801پیکان سواري6

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
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