
برگزاری مسابقات 
قهرمانی موتورکراس

در شهرکرد
رئي��س هي��أت موتورس��واري و اتومبيلراني 
چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: مس��ابقات 
موتوركراس قهرماني كش��ور روز گذشته در 

شهركرد برگزار مي شود.
وي اف��زود: تيم هاي ش��ركت كنن��ده در اين 
تيرم��اه   29 چهارش��نبه  روز  از  مس��ابقات 
پذي��رش ش��ده و روز پن��ج ش��نبه 30 تيرماه 
مرحله تايم گيري ش��ركت كنندگان انجام ودر 
 نهايت روز جمعه 31 تيرماه مس��ابقات اصلي 

برگزار شد.
آماره خاطرنش��ان كرد: در اين مسابقات 200 
ورزشكار از سراسر كشور در كالس های 65، 
85، 125 و 250 در اي��ن دس��ته از رقابت ه��ا 

شركت مي كنند. 
رئي��س هي��أت موتورس��واري و اتومبيلراني 
چهارمح��ال و بختي��اري در ادام��ه ش��رايط 
را  اس��تان  اي��ن  موتورس��وار   ورزش��كاران 
مطلوب ارزيابي كرد و گفت: موتورس��واران 
 اي��ن اس��تان از ي��ك م��اه پي��ش تمرين��ات 
خود را در پيست دربند غالت، محل برگزاري 
 مس��ابقات آغ��از كردن��د و از نظ��ر آمادگي 

جسماني و روحي در شرايط مطلوبي بودند.
وي افزود: با توجه به اين كه بهترين هاي اين 
رشته از سراسر كشور به اين رقابت ها دعوت 
ش��دند، بنابراين س��طح رقابت براي كس��ب 

عنوان قهرماني باال بود. 
مسابقات موتوركراس قهرماني كشور به ميزباني 
استان چهارمحال و بختياري روز جمعه 31 تيرماه 
 جاري در محل پيس��ت دربند غالت شهركرد 

برگزار  شد.
آماره خاطرنش��ان كرد: تربيت بدنی و ورزش 
ب��ه عنوان پدي��ده اجتماعی و مؤث��ر در ابعاد 
مختل��ف جامعه و زندگی اف��راد نفوذ كرده و 
به بخ��ش جدايی ناپذي��ری از زندگی تبديل 

شده است.

 فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گف��ت: ب��ا اج��رای طرح های 
جديد، تحول اساسی در ايجاد 
و حفظ امنيت اس��تان اصفهان 
ش��كل می گيرد. حسن كرمی با 
اعالم اين خبر افزود: فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان...

 مديركل درم��ان و حمايت های
اجتماعی س��تاد مب��ارزه با مواد 
جمه��وری،  رياس��ت  مخ��در 
 چهارمحال و بختي��اری را جزء
استان های كم خطر در اين زمينه 
بيان كرد و گفت: تهران پرمشكل 

ترين استان كشور در زمينه اعتياد محسوب می شود. محمدباقر صابری 
زفرقندی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ...

سردار کرمی:
حفظ امنیت در اصفهان با اجرای 
طرح های جدید متحول می شود

چهارمحال و بختیاری
کم خطرترین استان کشور

در زمینه اعتیاد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اعتراض شدید آیت ا... مکارم شیرازی 
به دستگاه قضا؛ 
احکام دادگاه ها بی رمق است
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ورزش صفحه 11

شهرستان صفحه 3

سمیعی نژاد:

فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده 
محصوالت تخت در خاورمیانه است

صفحه 3

س��رمربی تي��م مل��ی فوتب��ال 
از  خ��ود  انگيزه ه��ای  اي��ران 
حض��ور در فوتبال كش��ورمان 
را چني��ن توصيف كرد: آمده ام 
تا كمك كن��م بازيكنان فوتبال 
اي��ران پيش��رفت كنن��د، بهتر 

 فوتبال بازی كنند و آماده بازی برابر بهترين تيم های آس��يا باش��ند. 
كارلوس كی روش...

در گفتگو با AFC مطرح شد:
فاصله فوتبال ایران از سطح اول جهان

 شهرستان صفحه 3

عضو کمیسیون امنیت ملي:
 70 درصد از اعدام ها در ایران
مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است

مدير جهاد کشاورزي کاشان خبر داد؛

احداث دومین باغ یكپارچه در کاشان
مدير جهاد كش��اورزي كاشان با اشاره 
به استقبال شهرس��تان كاشان و استان 
اصفه��ان از تأس��يس ب��اغ يكپارچ��ه 
400 هكت��اري در ب��رزك كاش��ان و 
الگوب��رداري از اي��ن باغ، از تأس��يس 
دومين ب��اغ يكپارچه كش��اورزي اين 
 شهرستان در روستاي نصرآباد جيرويه 

خبر داد. 
ج��واد امان پور اظهار داش��ت: دومين 
باغ يكپارچه كش��اورزي در روس��تاي 
نصرآباد جيرويه به وس��عت 66 هكتار 

در حال احداث است.
 وي اضاف��ه ك��رد: 20 هكت��ار از ب��اغ
66 هكتاري نصرآباد جيرويه در س��ال 
 جاري تبديل به گلستان هاي گل محمدي

شده  است. 
مدير جهاد كش��اورزي كاشان با اشاره 

به راندم��ان پايين بخش كش��اورزي، 
اس��تفاده از آبياري قطره اي و مكانيزه 
را يكي از ويژگي هاي باغ 66 هكتاري 
نصرآب��اد جيروي��ه ذكر ك��رد و اظهار 
داش��ت: ب��ا اج��راي سيس��تم آبياري 
قطره اي و مكانيزه در باغ 66 هكتاري، 
 راندم��ان كش��اورزي از 35 درصد به

95 درصد افزايش مي يابد.
امان پ��ور همچنين راندم��ان پايين در 
بخش كش��اورزي را يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي مس��ئوالن كش��ور دانست 
و خاطرنش��ان كرد: با تأس��يس باغات 
يكپارچ��ه افزايش راندم��ان در بخش 

كشاورزي تحقق مي يابد.
به گفته وي به دليل مش��كالت فراوان 
در بخش كش��اورزي اين شهرس��تان 
روس��تاهاي اي��ن منطق��ه ب��ه تدريج 

پاي��گاه توليد محصوالت كش��اورزي 
را ار دس��ت مي دهن��د.  اين مس��ئول 
اح��داث  اذع��ان داش��ت:  پاي��ان  در 
باغات يكپارچه م��درن و پرمحصول 
در حاش��يه روس��تاهاي كاش��ان كه از 

استعداد توليدات كشاورزي برخوردار 
است، يكي از مهم ترين اقدامات جهاد 
كش��اورزي اين شهرس��تان براي رفع 
 مشكالت كش��اورزي در اين روستاها

است.

سرپرست اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كاشان كمبود دوره هاي 
آموزش تخصصي ويژه فعاالن حوزه گردش��گري را بزرگ ترين مانع پيشرفت اين 
صنعت نوپا در اين شهرس��تان دانس��ت. حس��ين يزدان مهر اظهار داشت: آموزش 
تخصصي گام بلند ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كاشان براي توسعه 

همه جانبه گردشگري منطقه است. 
وي با اش��اره به اهميت موضوع آموزش تأكيد كرد: تكيه بر تجربيات صرف كافي 
نيست و فراگيري دوره هاي آموزشي گردشگري ضرورتي اجتناب ناپذير است. به 
گفته وي اداره ميراث فرهنگي صنايع دس��تي و گردشگري كاشان به دليل جايگاه 
ويژه جغرافيايي اين منطقه و توانمندي ها و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي موجود و 
آينده درخشان گردشگري اين شهرستان، علمي و تخصصي كردن گردشگري را در 

دستور كار خود قرار داده  است. 
سرپرست اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري كاشان برنامه ريزي براي 
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه گردشگري را يكي از اهداف فراروي اين مديريت 
ذكر و تصريح كرد: در تابستان سال جاري براي نخستين بار اداره ميراث فرهنگي 
كاشان، با مجوز اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان 

و با مشاركت بخش خصوصي، اقدام به برگزاري دوره راهنمايان محلي مي كند.
يزدان مه��ر اذعان داش��ت: اي��ن دوره ك��ه فراخ��وان آن از امروز آغاز مي ش��ود، 
در ص��ورت ثبت ن��ام حد نص��اب متقاضيان از اواس��ط م��رداد ماه س��ال جاري 
 آغ��از ش��ده و تم��ام هنرجوي��ان هف��ت عن��وان درس��ي را در 323 س��اعت

آموزش مي بينند.

سرپرست اداره میراث فرهنگي کاشان:
كمبود تخصص مانع ارتقاي گردشگري كاشان است

گرانمايه پور خبر داد؛
احداث نيروگاه برق

توسط سرمايه گذار كاشاني
نماينده مردم شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي 
اس��المي از احداث نيروگاه 25 مگاواتي برق توس��ط س��رمايه گذار 

كاشاني در اين شهرستان خبر داد.
علي اصغر گرانمايه پور اظهار داش��ت: طي جلساتي يك سرمايه گذار 
كاش��اني متعهد ش��ده اين نيروگاه را با س��رمايه گذاري 250 ميليارد 
ريالي احداث كند. وي با اشاره به جانمايي محل احداث اين نيروگاه 
عنوان كرد: با احداث نيروگاه 25 مگاواتي برق در كاش��ان اشتغالزايي 
ب��راي 300 نفر به صورت مس��تقيم و يك هزار نف��ر هم به صورت 
غيرمس��تقيم ايجاد مي شود. نماينده مردم كاش��ان در مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: در زمان احداث اين نيروگاه نيز براي 500 نفر از 
مهندسان تكنيسين ها و كارگران اشتغال ضمن ساخت فراهم مي شود. 
گرانمايه پور در ادامه خاطرنش��ان كرد: زمان س��اخت اين نيروگاه در 
يك س��ال پيش بيني شده  اس��ت و در صورت لزوم، حمايت الزم از 
اين سرمايه گذار از طريق اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي و بانك هاي 
كش��ور صورت مي گيرد. اين مس��ئول در پايان س��خنان خود اذعان 
داش��ت: همكاري با سرمايه گذار كاشاني در خصوص كمك به ايجاد 
زيرساخت هاي خدماتي آب، برق، گاز، تلفن و مسأله زمين مطابق با 

قانون براي ساخت نيروگاه نيز درصورت نياز لحاظ مي شود.
ساخت كارخانه واگن سازي توسط چين در كاشان

نماين��ده مردم شهرس��تان هاي كاش��ان و آران و بي��دگل در مجلس  
همچنين از احداث كارخانجات واگن سازي توسط سرمايه گذار چيني 
در كاشان خبر داد. علي اصغر گرانمايه پور گفت: سرمايه گذار چيني با 
آورده بيش از دو هزار ميلياردي خود سرمايه گذاري و اقدام به احداث 

اين كارخانجات در اين شهرستان خواهد كرد. 
وي اف��زود: برگ��زاري مذاكرات گ��روه چيني با فرماندار كاش��ان و 
تش��كيل جلس��ات در خصوص حل و فصل آغ��از عمليات اجرايي 
احداث اين كارخانجات تا س��ه ماه آينده به طول مي انجامد. نماينده 
مردم شهرستان هاي كاش��ان و آران و بيدگل در مجلس تصريح كرد: 
زمان س��اخت اي��ن كارخانجات و ميزان اش��تغالزايي آن نيز به انعقاد 
تفاهم نامه ها، قراردادها، تعداد واگن ها، ماش��ين آالت و ميزان وسعت 

زمين بستگي دارد.
به گفته وي با توجه به اين كه در حال حاضر نياز به س��اخت واگن 
قطارهاي بين ش��هري و مترو در كالنش��هرها افزايش يافته و مشكل 
خري��د واگن هاي آن از خارج با قيمت بااليي تمام مي ش��ود، صنعت 
حمل و نقل در كش��ور مورد توجه قرار گرفته  است.  وي با اشاره به 
تصويب اعتبارات فراواني براي اجراي طرح كالنش��هرها در مجلس 
خاطرنش��ان كرد: ساخت كارخانجات واگن س��ازي در كاشان قطعي 
اس��ت و طي مقدماتي مذاكرات س��رمايه گذار چيني ب��ا فرماندار اين 
شهرستان هم برگزار شده و جلسات بعدي مذاكره نيز در دستور كار 
قرار گرفته  اس��ت. گرانمايه پور در ادامه با تأكيد بر اس��تقبال دولت و 
مجلس براي ورود صنعت، س��رمايه گذاري براي ايجاد صنايع مادر و 
اش��تغالزايي آن گفت: با احداث اين كارخانجات، كش��ور از واردات 
واگن ه��اي خارج��ي به ويژه چيني بي نياز مي ش��ود. ب��ه گفته وي با 
استقبال از سرمايه گذاران خارجي، دولت افزايش خط توليد و توسعه 
صنعت در داخل را كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز است مورد 

حمايت قرار مي دهد.

مرمت تيمچه امين الدوله كاشان
سه سال زمان نياز دارد

كارشناس ارشد مرمت بناهاي تاريخي كشور گفت: با توجه به معماري و 
طراحي خاص تيمچه امين الدوله كاشان در صورت تأمين اعتبار، مرمت 
آن سه سال زمان نياز دارد. محمدحسن محب علي اظهارداشت:  مرمت 
كاربندي، پاك سازي كاشي كاري ها ازآلودگي ها، مرمت تزئينات چوبي 
در و پنجره، بهسازي رطوبت گيري، تغيير ناودان ها و مسير آب روها و 
مقاوم سازي پشت بام و گنبد تيمچه امين الدوله در دستور كار قرار گرفته 
است. وي افزود: با توجه به گذشت 80 سال از مرمت پشت بام تيمچه 
تاكنون، با آوار برداري كامل از اندود آن به مرمت و مقاوم سازي مجدد 
آن پرداخته ايم. وي تأكيدكرد: به علت آبپاشي های مداوم و غير اصولي 
دركف تيمچه و ساخت سرويس هاي بهداشتي غير استاندارد، زيرزمين 
تيمچه رطوبت پيدا كرده كه براي جلوگيري از تخريب و صدمه زدن به 
پايه هاي و سيستم كانال هاي آبرساني تيمچه نيازمند اصالح است. اين 
كارشناس ارشد بناهاي تاريخي با منحصر به فرد خواندن معماري تيمچه 
امين الدوله و تطبيق بنا با شرايط آب و هوايي كاشان اظهارداشت: در طول 
مرمت اين بنا، دستاوردهاي جديد در زمينه علم مرمت به دست خواهد 
آم��د. محب علي تأكيدكرد: با توجه به اين كه تيمچه امين الدوله محلي 
براي عزاداري مردم كاش��ان در ايام محرم اس��ت، تا پايان مهرماه امسال 

داربست هاي فلزي داخل تيمچه باز خواهد شد.
وي در پايان خاطر نش��ان كرد: تيمچه امين الدوله در وسط بازار كاشان 
واقع ش��ده و نشان دهنده جلوگاه هنر ومعماري اين شهر است و مردم 
و كسبه بازار بايد در مدت مرمت تيمچه امين الدوله با مسئوالن ميراث 
فرهنگي همكاري هاي الزم را انجام دهند. تيمچه امين الدوله متعلق به 
دوران قاجاريه بوده و در س��ال 1353 به ش��ماره 1016 در فهرست آثار 

ملي كشور قرار گرفته است.

رئیس اداره ارشاد کاشان خبر داد
درخشش خوشنويسان كاشان در كشور

رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي كاشان از درخشش خوشنويسان 
كاشاني در آزمون فوق ممتاز انجمن خوشنويسان ايران خبر داد.

محمد مهدي صباغي اظهار داشت: در اين آزمون 13 نفر از خوشنويسان 
ممتاز منطقه كاش��ان در رش��ته هاي نسخ، ثلث، شكس��ته و نستعليق با 
ديگرخوشنويس��ان كشور رقابت كردند. وي در ادامه عنوان كرد: در اين 
آزم��ون، مهدي ايران عنوان فوق ممتاز در خط ثلث و عليرضا يوس��في 
عن��وان فوق ممتاز در خط نس��خ را به خود اختص��اص دادند.  به گفته 
وي حسين خليق، صابر عظيمي، الياس آقايي و همچنين فريبا قپانداري 
و مري��م فالح ني��ا، عنوان هاي فوق ممتاز در خط نس��تعليق را به خود 

اختصاص دادند. 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كاشان اين موفقيت را برگ درخشاني 
از فعاليت هاي انجمن خوشنويسان كاشان دانست و خاطرنشان كرد: اين 
آزمون براي نخستين بار در كاشان و با استقبال و شركت بي سابقه اساتيد 
خوشنويس��ي منطقه در محل انجمن خوشنويس��ان كاشان برگزار شد.  
صباغي يادآور ش��د: برگزاري اين آزمون با حضوراستاد صابونچي راد از 
ناظران انجمن خوشنويس��ان كشور صورت گرفت. وي خوشنويسي را 
يكي از هنرهاي اصيل، ماندگار و مقدس در فرهنگ كشور ذكر و اذعان 
داشت: هنرمندان خوشنويس كشور از سرمايه هاي اين مرز و بوم به شمار 

مي روند، بنابراين آنها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.

رئیس اداره تعاون کاشان خبر داد؛
تشكیل نخستین اتحاديه 

تعاوني هاي گردشگري در کاشان
رئيس اداره تعاون كاشان از تشكيل نخستين اتحاديه 

تعاوني هاي گردشگري در اين شهرستان خبر داد.
محم��د باغباني اظه��ار داش��ت: نخس��تين اتحاديه 
 تعاوني ه��اي گردش��گري اين شهرس��تان مركب از
13 شركت تعاوني گردشگري است كه با هماهنگي 
اداره مي��راث فرهنگي صنايع دس��تي و گردش��گري 

كاشان در حال اخذ مجوز است. 
به گفته وي اتحاديه گردشگري كاشان براي استفاده 
دانشجويان رشته مرتبط گردشگري دانشگاه پيام نور 
كاشان موقعيت و فرصت مناسبي است. رئيس اداره 

تعاون كاشان اتحاديه گردش��گري شهرستان كاشان 
را ب��ه عنوان پايلوت در اس��تان اصفهان دانس��ت و 
افزود: در مرحله بعدي اتحاديه گردش��گري اس��تان 
نيز تش��كيل مي شود. وي ميزان اش��تغالزايي مستقيم 
اين اتحاديه را در كاش��ان 40 نفر ذكر و خاطرنش��ان 
كرد: اتحاديه گردش��گري شهرس��تان كاشان در حال 
پيگيري اخذ مجوز بند »ب« از ميراث فرهنگي استان 

اصفهان است. 
باغباني همچنين از حمايت اين اداره براي تش��كيل 
تعاوني هاي دانش بنيان در شهرس��تان كاشان خبر داد 
و گفت: اين اداره در راس��تاي سياست هاي اصل 44 
قانون اساس��ي، از تمام فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
كه با طرح و برنامه اي مش��خص خواس��تار استفاده 
از تسهيالت هس��تند، حمايت مي كند. اين مسئول با 
اشاره به اختصاص قسمتي از تسهيالت تعاوني ها به 

حمايت از نخبگان و تشكيل تعاوني هاي دانش بنيان 
يادآور ش��د: چنانچه تعدادي از جوانان صاحب فكر 
با هدف توليد و ايجاد اش��تغال گرد هم آمده و منجر 
به تشكيل تعاوني ش��وند، اداره تعاون موظف است 
به نس��بت ارزش ط��رح و مي��زان كارآفريني، به آنها 

تسهيالت ارائه كند. 
رئيس اداره تعاون كاشان با اشاره به بررسي طرح هاي 
فارغ التحصيالن در كارگروه اش��تغال اين شهرس��تان 
اذع��ان داش��ت: اين طرح ه��ا پس از كارشناس��ي و 
ارزش گذاري، هر طرح مش��مول پرداخت تسهيالت 

مي شود. 
به گفت��ه وي، تعاوني هاي دانش بني��ان از نخبگان و 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي كه به دنبال ابتكارات و 
 اختراعات جديد و فعاليت اقتصادي يا خدماتي هستند،

تشكيل مي شود.

خبرگزارش

رنا
 اي

س:
عك
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سراسری

رقابت خاموش چين با آمريكا 
در كشورهاي عربي

نف��وذ چي��ن در بازارهاي جهان ب��ه ويژه 
 كشورهاي عربي به وسيله كاالهاي ارزان قيمت

و ي��ا از طريق س��رمايه گ��ذاري در بخش 
انرژي در سال هاي اخيرروند پرشتابي گرفته 
است كه حاكي از رشد سريع اقتصادي چين 
و رقابت خاموش اين كش��ور با آمريكا در 
اين منطقه است.  شركت هاي چيني از آسيا 
گرفته تا قاره سياه با قراردادهاي مختلف به 
ويژه در بخش صنايع نفتي، جاي پايي براي 
خود باقي گذاشته اند، به گونه اي كه به نظر 
مي رسد رشد سريع اقتصاد چين و نفوذ آن 
در كش��ورهايي كه داراي منابع نفت و گاز 
و انرژي هستند، موجب نگراني كشورهاي 

غربي شده است. 
 ظهور قدرت اقتصادي چين 

پس از فروپاشي شوروي سابق كه منجر به از 
بين رفتن قطب شرق در برابر قطب غرب به 
رهبري آمريكا شد، نگاه ها به دنبال كشوري 
بود كه بتواند اين ستاره تك قطبي را از بين 
برده و نوعي توازن قدرت ايجاد كند، قدرت 
اقتصادي چين در چنين عرصه بين المللي 
رش��د يافت. اين كش��ور با داشتن بيش از 
يك ميليارد جمعيت كه چهار برابر جمعيت 
 آمريكاس��ت و با برخورداري از دو ميليون

و 500 هزار سرباز، بزرگ ترين ارتش جهان 
را در اختيار دارد و پس از آمريكا و شوروي 
از نظ��ر هزينه هاي نظامي، در مرتبه س��وم 
جاي دارد. از نظر اقتصادي نيز در چند سال 
گذش��ته باالترين رش��د اقتصادي جهان را 
داشته و توانست درآمد مردم خود را چهار 
برابر افزايش داده و 300ميليون چيني را از 

فقر نجات دهد. 
از نظ��ر ذخي��ره ارزي ني��ز چي��ن پس از 
آمري��كا ق��رار دارد و كااله��اي آن نيز به 
دلي��ل قيم��ت پايي��ن و رقابت��ي، موجب 
نگراني كش��ورهاي بزرگ صنعتي ش��ده 
اس��ت.  به گ��زارش منابع خب��ري عرب 
زبان، چين توانس��ت كم كم با عقد قرارداد 
همكاري با كش��ورهاي مختل��ف به ويژه 
 كش��ورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس،

نام خود را در عرصه هاي مختلف جهاني به 
ظهور برساند. از آن پس سيل كاالهاي ارزان 
قيمت آن به كشورهاي مختلف سرازير شد، 
به گونه اي كه هرچند مردم عادي از قيمت 
مناس��ب كاالهاي چيني موج��ود در بازار 
راضي هس��تند، اما اين امر موجب نابودي 
بسياري از صنايع داخلي شد. به عنوان مثال 
كاركنان صنايع نس��اجي در مصر از ورود 
فراوان كاالهاي چيني و پر شدن بازارهاي 
مصر با آن، ش��كايت داش��ته و آن را عامل 

نابودي صنعت نساجي مصر دانستند. 
آغاز روابط چين با كشورهاي عربي 

در واق��ع پيش��ينه روابط سياس��ي چين با 
عرب ها به اوايل قرن گذش��ته مي رس��د. 
هم��كاري چين با كش��ورهاي عرب كه از 
منابع نفت و گاز برخوردار هس��تند با اين 
شعار همراه است كه چين به نفت عرب ها 
نياز دارد و عرب ها به كاالهاي چين. البته 
اي��ن همكاري ها كم كم از روابط اقتصادي 
فراتر رفته و سطوح اجتماعي و فرهنگي را 
نيز در برگرفته است كه نمونه آن روي آوردن 
دانشجويان چيني به فراگيري زبان عربي و 
همچنين تالش چين ب��راي آموزش زبان 
 چيني از طريق تلويزيون سي.سي.تي. وي

و نيز افزايش آمار ازدواج برخي  از به ويژه 
مصري ها با چيني هاست. 

به گزارش پايگاه خبري الجزيره، از س��ال 
1990 تح��ول قابل مالحظ��ه اي در روابط 
چين و كشورهاي عربي به وقوع پيوست. 
تمام كشورهاي مستقل عربي در سال 1949 
جمهوري خلق چين را به رسميت شناختند. 
به عنوان مثال روابط ديپلماتيك چين با مصر 
از سال 1956، با قطر در 1980 و با عربستان 

در سال 1990 آغاز شد. 
رژيم صهيونيس��تي هم در س��ال 1991 در 
جريان كنفرانس مادريد توانست زمينه هاي 
برقراري روابط سياس��ي با چي��ن را ايجاد 
كند. رويدادي كه بعدها با وجود مخالفت 
آمريكا، به س��طوح اقتص��ادي و نظامي نيز 
گس��ترش يافت. چين در دهه 80 به چند 
دليل به بازيگر مهمي در خاورميانه تبديل 
ش��د، از جمل��ه اين كه تنها عض��و دائمي 
 شواري امنيت بود كه در پايگاه امپرياليسم 

قرار نداشت. 
ديگ��ر اين ك��ه چين ب��ا برق��راي روابط 
ديپلماتيك با كشورهاي خاورميانه به ويژه 
كشورهاي عربي به بازيگر ديپلماتيك مهمي 

در اين منطقه تبديل شد. 
به گزارش منابع خبري عربي، چين عالوه 
بر كاالهاي مختلف ، تاجر شناخته شده اي 
در زمينه اس��لحه دراين منطقه بود. در اين 
دوران چي��ن حتي آمادگي خ��ود را براي 
تأمين انرژي هسته اي صلح آميز در برخي 
كش��ورهاي عربي اعالم ك��رد. ازهمين رو 
عرب ها با توجه به موارد باال در تالش براي 
ترسيم آينده بهتر در روابط با چين برآمدند. 
اهميت نفت خاورميان��ه در راهبرد نفتي 

چين 
به گزارش پاي��گاه خبري الحيات با وجود 
تالش چين براي ايجاد تنوع در منابع تأمين 
نف��ت خود، اي��ن كش��ورهمچنان بر نفت 
خاورميانه وابسته خواهد ماند و پيش بيني 
مي شود كه در سال 2015 حدود 70درصد 

كل واردات نفت��ي را از خاورميان��ه تأمين 
كن��د. هرچند چين در تاريخ معاصر روابط 
راهبردي دائمي با خاورميانه نداشته است، 
اما روابط آن با منطقه اي كه بيش��ترين نياز 
نفتي خود را از آنجا تأمين مي كند به شكل 
تصاعدي اهميت پيدا كرده است زيرا كليد 
اس��تراتژي چين براي تضمين دستيابي به 
نفت خليج فارس، برقراي روابط متمايز با 
عربستان است و روابط چين و عربستان به 
ميزان زيادي با نياز روز افزون چين به نفت 

گره خورده است. 
به نوش��ته پايگاه خبري مجله نفت و گاز، 
عربس��تان ح��دود 25درص��د ذخاير نفتي 
تأييد ش��ده جهان را در اختيار دارد و  رين 
توليدكننده و صادركننده نفت جهان به شمار 
م��ي آيد و بنابر گزارش اداره انرژي آمريكا 
روزانه بين 10 ميليون و500 هزار بشكه تا 
11ميليون بشكه نفت توليد مي كند و چين 
در رتبه شش��م فهرست كش��ورهاي وارد 
كننده نفت از عربس��تان قرار دارد. چين در 
سال 2004 روزانه 200 تا 300 هزار بشكه 

نفت از عربستان وارد كرد. 
از آنجا كه عربستان  رين صادر كننده نفت به 
چين است و 17 درصد از واردات نفتي آن 
را تأمين مي كند، پكن چاره اي جز تحكيم 
رواب��ط و همكاري با رياض ندارد، به ويژه 
اين كه به خوبي مي داند در آينده اي دور يا 
نزديك قادر نيست از وابستگي روز افزون 

به نفت عربستان رها شود. 
در اين ميان، چين براي تضمين دستيابي به 
نفت عربستان در تالش براي تقويت روابط 
 خود با آن برآمد، تا جايي كه پيش بيني مي شود

اين ت��الش ها ب��ه افزايش س��طح روابط 
سياس��ي و اقتصادي و حتي نظامي بين دو 

كشور منتهي شود. 
در اين ش��رايط همكاري دو جانبه چين و 
عربستان به ويژه در زمينه انرژي رو به افزايش 
 گذاشت. در دس��امبر2003 ، وو چن هاو،

س��فير چي��ن در رياض بالفاصل��ه پس از 
تحويل پست خود، به ديدار علي النعيمي 
وزير نفت عربستان رفت و از مشاركت او 
در همكاري بين دو كشور در بخش انرژي 

تشكر و قدرداني كرد. 
در مارس 2004 ني��ز يوجيان فينگ، مدير 
آژانس انرژي اتمي چين به منظور تقويت 
روابط با عربستان در بخش انرژي عازم اين 
كشور ش��د.  اين ديدارها عقد قراردادهاي 
بزرگ و متعددي را به دنبال داشت از جمله 
اين كه دو طرف در مارس 2005 توافقنامه 
همكاري در بخش انرژي را امضا كردند و 
بر اساس آن شركت هاي سينوپك چين و 
آرامكو س��عودي پروژه مقدماتي مشتركي 
را براي اس��تخراج گاز طبيعي از منطقه اي 
به مس��احت 40هزار كيلومت��ر در جنوب 
عربس��تان راه اندازي كردند. سهم شركت 
چيني در اين توافقنامه 80 درصد و آرامكو 
20 درصد اعالم ش��د. اين پ��روژه به مثابه 
نقط��ه آغاز همكاري چين و عربس��تان در 

بخش انرژي بود. 
روابط نظامي 

روابط چين و عربس��تان در اواخر دهه 80 
با قراردادهاي جاري و نظامي آغاز شد كه 
شامل فروش موش��ك هاي بالستيك ميان 
ب��رد قادر به حمل كالهك به عربس��تان با 
برد س��ه هزار كيلومتر بود. اين موش��ك ها 
قادرند از طريق سكوهاي پرتاب در جنوب 
رياض به بيش��تر مناطق خاورميانه برسند. 
در سال 1991 چين به عربستان در توسعه 
كالهك هاي جنگي ش��يمايي كمك كرد. 
عربستان اكنون يكي از بزرگ ترين خريدان 
سالح در جهان و بزرگ ترين خريدار سالح 

در خاورميانه است. 
آينده رقابت چين و آمريكا در خاورميانه 
با وجود نارضايت��ي برخي محافل چين از 
سياست هاي آمريكا در خاورميانه و تالش 
آن براي تس��لط بر مناب��ع نفت اين منطقه، 
موضع رسمي و ش��به رسمي چين بر اين 
اساس اس��ت كه با آمريكا رويارو نخواهد 
ش��د. اين تحليلگران معتقدند كه چين در 
منطقه عربي، سياس��تي عليه آمريكا اتخاذ 
نخواهد كرد و تفاوت چنداني بين ديدگاه 
چي��ن و آمريكا در قب��ال خاورميانه وجود 

ندارد. 
چين درجنگ عليه تروريسم در كنار آمريكا 
قرار گرفت و در مورد موضوعات مختلف 
بين المللي نيز به ميزان زيادي با آمريكا هم 
عقيده است. با اش��غال عراق نيز مخالفت 
نك��رد، بلكه در بازس��ازي آن مش��اركت 
زيادي داشت. در خصوص كشمكش رژيم 
صهيونيستي و فلسطين نيز چين بر حل اين 

كشمكش تأكيد دارد. 
به نظر مي رس��د كه آين��ده نگري چين در 
منطقه خاورميانه بر همكاري با آمريكا و نه 
برخورد با آن مبتني است، زيرا چين تصميم 
ن��دارد در منطقه اي ك��ه آن را منطقه نفوذ 
آمريكا مي بيند، با آن وارد درگيري شود و در 
اين اقدام نه منفعتي مي بيند و نه تمايل اين 
كار را دارد. از س��وي ديگر سطح همكاري 
و هماهنگي بي س��ابقه چي��ن با آمريكا در 
خصوص كره شمالي و جنگ با تروريسم 
كه يك ايده غربي اس��ت، نشان مي دهد كه 
چين در هيچ منطقه حتي در مرزهاي خود 

در صدد درگيري با آمريكا نيست.

جهان نما
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ب��ه گزارش مهر، آيت  ا... العظمی ناصر مكارم ش��يرازی ش��امگاه پنج ش��نبه 
در صح��ن جام��ع رضوی در جم��ع ده ها هزار نف��ر از زائران آس��تان قدس 
رض��وی با اش��اره به جنايات مك��رر اراذل و اوباش و مخدوش ش��دن امنيت 
جامع��ه، اف��زود: با اي��ن روش دس��تگاه قضايی، مش��كالت امني��ت جامعه 
حل نمی ش��ود. دي��روز چاقو در چش��م طلبه جوان��ی كردن��د و ضاربين به 
ج��زای خود نرس��يدند، امروز ش��اهرگ طلبه جوان ديگری را ب��ه خاطر امر 
ب��ه مع��روف و نهی از منكر بريدند و س��پس ش��اهرگ حيات م��رد نيرومند 
 كش��ور را پ��اره كردند. ب��ا اين وض��ع بايد منتظر ح��وادث ناگ��وار ديگری 

باشيم.
وی اضافه كرد: مش��كل مهم دس��تگاه قضاي��ی ما دنباله روی از نظام ناس��الم 
قضايی غرب اس��ت كه برای انتقال پرونده از كالنتری به دادگستری و سپس 
تش��ريفات انتخ��اب وكيل و توصيه وكيل به مجرم ك��ه تمام اقرارهای صريح 
و ثبت ش��ده در مراحل اوليه را انكار كند و متهم  س��اختن مس��ئوالن انتظامی 
به ش��كنجه، س��پس رفتن در نوبت چندماه��ه و بعد از مدت��ی صدور حكم 
بدوی و رفتن به دادگاه تجديدنظر و س��رانجام صادرش��دن يك حكم بی رمق 
 بع��د از ماه ه��ا كه نه تنها بازدارنده نيس��ت، بلكه اراذل و اوباش را جس��ورتر 

می كند. 
اين مرجع تقليد ادامه داد: با اين طرز كار هرگز نمی توان امنيت را در كش��ور 
برق��رار ك��رد و اراذل و اوب��اش و اخالل كنن��دگان در امنيت را بر س��ر جای 
خود نش��اند، مخصوصًا اگر جنايات آنها س��ازمان يافته و از س��وی دش��منان 

 

باشد.
آيت ا... مكارم ش��يرازی گفت: پيشنهاد ما اين اس��ت كه بايد شعبه قضايی به 
س��بك دادگاه های اميرمؤمنان علی)ع( با حضور چند مجتهد شجاع برای اين 
كار تش��كيل ش��ود و با دقت، ولی با س��رعت و حذف تشريفات، حداكثر در 
عرض يك هفته اين مجرمان را به اش��د مجازات اعمالش��ان برس��انند تا بقيه 
عب��رت بگيرند و حس��اب ببرند و مجلس محترم مش��كالت قانونی آن را نيز 

حل كند.

وی توصي��ه كرد كه مس��ئوالن قضايی آيه 59 و 60 س��وره اح��زاب را حتمًا 
قرائ��ت كنند، ببينند ق��رآن مجيد درب��اره مزاحمين نواميس م��ردم چه حكم 
كوبنده و قاطعی صادر كرده اس��ت. س��خنان آيت ا... مكارم ش��يرازی بارها با 
تكبيرهای پرش��ور از س��وی حاضران تأييد می شد و نش��ان می داد همگی از 
 اي��ن وض��ع كنونی ناراحتند و منتظ��ر اقدامات قاطعی ب��رای امنيت اجتماعی 

هستند.
وی در بخش ديگری از س��خنان خود با بيان اين كه نبايد قرآن مجيد تنها در 
قرائت و حفظ و مس��ابقات جهانی خالصه ش��ود، اظهار داش��ت: قرآن كتاب 
هدايت و تربيت انس��ان ها و نجات از ضالل مبين اس��ت. بايد به مضامين آن 

مخصوصًا در ماه مبارك رمضان كه در پيش است توجه و عمل شود. 

اعتراض شديد آيت ا... مكارم شیرازی به دستگاه قضا؛ 

احكام دادگاه ها بی رمق است
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پس از حضور آمريكا و انگليس در افغانستان، 
كشت ترياك و توليد مواد مخدر 10 برابر شده 
اس��ت. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اسالمي در گفتگو با 
موج عملكرد ايران در امر مبارزه با مواد مخدر 
را مثب��ت ارزيابي كرد و اظهار داش��ت: بحث 
مبارزه با مواد مخدر يكي از موضوعات اساسي 
و مهم براي جمهوري اس��المي ايران به شمار 

مي رود.
وي افزود: در حال حاضر البراتوارهاي انگيس 

 براي توليد مواد مخدر در افغانستان فعال شده اند
و اين ام��ر مي تواند ب��راي خاورميانه تهديدي 
بزرگ به حس��اب آيد. عضو كميس��يون امنيت 
ملي مجلس تصريح ك��رد: تاكنون تالش هايي 
جدي از سوي نيروهاي نظامي و انتظامي ايران 
در ام��ر مبارزه با مواد مخدرص��ورت گرفته و 
جمهوري اس��المي ايران در اين راستا سه هزار 

شهيد داشته است.
 رئيس كميته حقوق بشر مجلس ايران را خط مقدم
مبارزه با مواد مخدر دانس��ت و گفت: با وجود 

اقدامات مؤثر اي��ران در جلوگيري از ترانزيت 
م��واد مخدر به كش��ورهاي ديگ��ر، هيچ گونه 
كمكي از س��وي كش��ورهاي غرب��ي صورت 

نگرفته است.
وي در پايان خاطرنش��ان س��اخت: كشورهاي 
اروپايي نه تنها در راستاي مبارزه با مواد مخدر 
حمايتي از اي��ران نكرده اند، بلكه ما را متهم به 
افزاي��ش تعداد اعدامي ها در كش��ور كرده اند و 
اين در حالي است كه 70 درصد از اعدام ها در 

ايران مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است.

فروش نفت ارزان به هند توسط عربستان
احتمال قطع صادرات نفت ايران به هند

جداسازی درمان از تأمین اجتماعی 
 سالمت 32 ميليون ايرانی در معرض تهديد

عضو کمیسیون امنیت ملي:
70 درصد از اعدام ها در ايران مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است

سازمان تأمين اجتماعی با تحت پوشش داشتن 
بيش از 32 ميليون بيمه شده به عنوان بزرگ ترين 
نهاد اجتماعی و بيمه ای كشور شناخته می شود 
كه جداسازی بخش درمان آن می تواند سالمت 

اين تعداد بيمه شده را تهديد كند. 
به گزارش مهر، س��ازمان تأمي��ن اجتماعی يك 
س��ازمان بيمه  گر اجتماعی اس��ت كه مأموريت 
اصلی آن پوش��ش كارگران م��زد و حقوق بگير 
)اجب��اری( و صاحب��ان حرف و مش��اغل آزاد 
)اختي��اری( اس��ت. هم اكن��ون جمعيت تحت 
پوش��ش اين س��ازمان ش��امل 10/5 ميليون نفر 
بيمه ش��ده اصل��ی و نزديك ب��ه دو ميليون نفر 
مس��تمری بگير اس��ت كه با در نظر گرفتن افراد 
خانواده بيمه  شدگان، جمعيت تحت پوشش آن 
برای خدمات درمانی به بيش از 32/5 ميليون نفر 
 می رسد. با جدی شدن بحث ادغام وزارتخانه های
رف��اه ب��ا وزارت كار و تعاون، مدتی اس��ت كه 
موض��وع جداس��ازی بخ��ش درم��ان از تأمين 
اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت مطرح 
شده است. اين موضوع واكنش های زيادی را به 
دنبال داشته كه اغلب مخالفان ادغام، كارشناسان 

و نمايندگان مجلس بوده اند. 
برخی از كارشناس��ان عقيده دارن��د كه با انتقال 
بخ��ش درم��ان تأمي��ن اجتماع��ی ب��ه وزارت 
بهداش��ت، مشكالت بسياری برای بيمه شدگان 

اين صندوق ايجاد می ش��ود. آنها عنوان می كنند 
هنگام��ی كه وزارت بهداش��ت هنوز نتوانس��ته 
مشكالت درمان و س��المت كشور را حل كند 
بنابراي��ن چگونه می توان بخ��ش جديدی را به 

وظايف اين وزارتخانه منتقل كرد. 
اين نماينده مجلس با اش��اره ب��ه اين كه بخش 
درمان صندوق تأمي��ن اجتماعی قابل واگذاری 
نيس��ت، می افزايد: برخی قص��د دارند با مطرح 
كردن اين موضوعات تأمين اجتماعی را گوشت 
قربانی كنند، اما اين س��ازمان با 32 س��ال سابقه 
يك نهاد عمومی غيردولتی است و بايد تقويت 

شود. 
رحمت اله، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی 
ني��ز در اين ارتباط چنين می گوي��د: اگر بيمه ها 
زير نظر وزارت بهداشت بروند نقش خريدار و 
فروشنده خدمت از بين می رود و ديگر خريدار 
و فروش��نده خدمت نمی توانند نظارتی داش��ته 
 باش��ند و اي��ن امر خود باعث بروز مش��كالتی 
خواهد شد.  به عقيده وی، اگر مشكلی در بيمه ها 
وجود دارد بايد نسبت به حل آن اقدام كرد و با 
 تغيير ساختار بيمه ها هيچ مشكلی حل نمی شود
و تنها س��ود اين كار به چش��م م��ردم می رود. 
در همي��ن حال س��يد جواد زمانی، س��خنگوی 
كميس��يون اجتماعی مجلس ضمن مخالفت با 
جداس��ازی بخش درم��ان از تأمين اجتماعی به 

مهر می گويد: وزارت بهداشت هزار مشكل دارد 
و هنوز نتوانس��ته اين مش��كالت را حل كند و 
هنگامی كه بيمه ش��دگان وزارت بهداشت خود 
مشكل گوناگونی دارند، نمی توان درمان تأمين 
اجتماع��ی را نيز به اين وزارتخانه منتقل كرد. به 
گفته وی، با انتقال بخش درمان تأمين اجتماعی 
به وزارت بهداش��ت، مجری و ناظر هر دو يكی 
می شوند و به همين دليل اين خود يكی از موانع 

جداسازی است. 
زمانی با اش��اره به اين ك��ه انتقال درمان به هيچ 
وجه ب��ه نفع بيمه ش��دگان نيس��ت، می افزايد: 
براساس قرادادهايی كه بين افراد و سازمان تأمين 
اجتماعی نيز منعقد  شده است، نمی توان درمان 

را از اين سازمان جدا كرد. 
مجيد نصيرپور، عضو هيأت رئيس��ه كميسيون 
اجتماع��ی مجل��س در اي��ن رابط��ه می گويد: 
با توج��ه به س��اختار تأمين اجتماع��ی، درمان 
يك��ی از بخش های غي��ر قابل تفكي��ك از اين 
س��ازمان اس��ت و در صورت جداس��ازی آن، 
جامع��ه هدف دچار نگرانی می ش��وند. به گفته 
وی، به نظر می رس��د ادام��ه روند فعاليت تأمين 
اجتماعی و وزارت بهداش��ت با ساختار كنونی 
تا س��ال های آينده پاسخگوی نياز جامعه هدف 
 هر دوی آنها باش��د و نياز به جداسازی و انتقال 

وجود ندارد. 

مدير امور بين الملل ش��ركت ملی 
نف��ت با تأكيد ب��ر اين كه در حال 
حاضر اي��ران تصميمی برای قطع 
صادرات نفت به هند اتخاذ نكرده 
اس��ت، قطع صادرات نفت به اين 
كش��ور را از اختيارات علی آبادی 
عنوان  نف��ت  وزارت  سرپرس��ت 
ك��رد و گف��ت: نف��ت عربس��تان 
تنه��ا در ص��ورت تخفيف ه��ای 
 قاب��ل توج��ه روان��ه ب��ازار هند 

می شود. 
به گ��زارش مهر، س��يد محس��ن 
قمص��ری در جم��ع خبرن��گاران 
درب��اره آخرين وضعيت صادرات 
نفت خام ايران به پااليش��گاه های 
هند گفت: ه��م اكنون دولت هند 
به دنبال يافت��ن راهكارهايی برای 
حل مشكل انتقال منابع حاصل از 
خريد نفت ايران است. مدير امور 

بين المللی شركت ملی نفت ايران 
با تأكيد بر اين كه اگر تا چند روز 
آينده مشكل انتقال پول نفت ايران 
مرتفع نشود تصميم نهايی درباره 
قطع و يا ادامه ص��ادرات نفت به 
هند گرفته می ش��ود، تصريح كرد: 
در مجم��وع تصمي��م نهايی برای 
قطع صادرات نف��ت ايران به هند 
توسط محمد علی آبادی سرپرست 
وزارت نفت گرفته خواهد ش��د.  
اين مقام مس��ئول با اعالم اين كه 
تاكن��ون پااليش��گاه های هند پول 
حاصل از خريد نف��ت خام ايران 
را به طور كامل پرداخت كرده اند، 
اظهار داشت: مشكل اصلی، انتقال 

منابع مالی به ايران است. 
وی در خص��وص اي��ن موضوع 
كه عربس��تان س��عودی ب��ه دنبال 
تصاحب ب��ازار نفت ايران در هند 

اس��ت، بيان كرد: پااليش��گاه های 
هند از س��ال های گذش��ته تاكنون 
با تركيبات فنی نف��ت خام ايران، 
هس��تند.   فعالي��ت  ب��ه  مش��غول 
قمصری با ي��ادآوری اين كه پيدا 
كردن جانش��ين ب��رای نفت خام 
ايران توس��ط پااليش��گاه های هند 
از نظر فنی با مش��كالت متعددی 
روب��ه رو اس��ت، تبيي��ن ك��رد: بر 
اين اس��اس پااليش��گاه  های نفت 
هن��د برای ت��داوم مص��رف نفت 
 خ��ام اي��ران بس��يار عالق��ه مند 

هستند.
 ب��ه گفته مدي��ر ام��ور بين الملل 
شركت ملی نفت ايران تغيير منبع 
تامين نف��ت خام به هي��چ عنوان 
در دس��تور كار دول��ت هند قرار 
ن��دارد، چرا كه تغيي��ر منبع تأمين 
نفت، مش��كالت فنی و اقتصادی 

 را برای كش��ور وارد كننده ايجاد 
می كند.  اين مقام مسئول همچنين 
ب��ا تأكي��د بر اين ك��ه قيمت نفت 
خ��ام ايران برای هن��د باصرفه تر 
از عربستان است، گفت: تا زمانی 
ك��ه پااليش��گاه های هن��د از نظر 
مشخصات فنی و توجيه اقتصادی، 
نفت خام جايگزين ايران را نيابند، 
 چني��ن اقدامی را انج��ام نخواهد 
داد. محم��ود بهمن��ی، رئيس كل 
بانك مركزی حجم كل بدهی های 
نفتی پااليش��گاه های هند به ايران 
را بي��ش از پنج ميليارد دالر اعالم 
كرده اس��ت. ايران به طور متوسط 
روزان��ه حدود 400 هزار بش��كه 
نف��ت خام به پااليش��گاه های هند 
صادر می كند كه از محل صادرات 
اين ميزان نفت، ساالنه 12 ميليارد 

دالر درآمد كسب می كند.

با اظهارات ضداسالمی و اهانت؛
نامزد رياست جمهوری آمريكا 

به دنبال جلب توجه رسانه ای است
نخستين نماينده مسلمان كنگره آمريكا در رابطه با اظهارات ضداسالمی يكی از 
نامزدهای جمهوری خواه انتخابات رياست جمهوری آمريكا اعالم كرد كه اين 
اظهارات نه تنها اهانت آميز است، بلكه خطرناك نيز محسوب می شود و تنها با 
هدف جلب توجه افكارعمومی و رس��انه ها بيان ش��ده است. به گزارش منابع 
اينترنتی، طی چند ماه گذش��ته هرمان كين كه پيشتر مدير اجرايی يك رستوران 
پيتزافروشی بوده، به عنوان يكی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری آمريكا 
به يكی از شاخص ترين چهره های ضداسالمی در عرصه انتخابات تبديل شده 
است. اوايل امسال وی از وعده های خود مبنی بر عدم استخدام هيچ مسلمانی 
در كابينه آينده خود خبر داد. پس از آن هفته گذش��ته در سفر خود به تنسی، با 
ساخت پروژه مسجد ايالت تنسی مخالفت كرد و در مصاحبه با رسانه ها از ايده 

ممنوعيت جامعه مسلمان از ساخت مسجد سخن گفت. 
كيث اليسون، نخس��تين نماينده مسلمان كنگره آمريكا در رابطه با موضعگيری 
ضداس��المی كين اظهار داش��ت: به نظر می رس��د  هيچ هفته ای بدون اظهارات 
اهانت آميز كين سپری نمی شود. می توانم بگويم كه وی از گفتن اين اظهارات 
ضد اس��المی هدف خاصی را دنبال می كند. وی افزود: كين دريافته اس��ت كه 
می تواند با گفتن اين اظهارات به تيتر رسانه ها تبديل شود و با پيگيری اين روند 

از هدف خود نااميد هم نشده است. 
اين نماينده مس��لمان كنگره آمري��كا گفت: وقتی مردم انزجار نس��بت به يك 
گ��روه را طی ي��ك دوره زمانی افزاي��ش می دهند، اتفاقات ناخوش��ايندی رخ 
می دهد. وی همچنين تأكيد كرده اس��ت كه اظه��ارات هرمان كين هيچ پايه ای 
در قانون آمريكا ندارد. مس��أله مهم تر اين است كه چرا وی تالش می كند خود 
را ب��ه عنوان ي��ك متعصب دين��ی در رقابت های انتخابات��ی در اذهان عمومی 
نش��ان دهد. مس��لمانان آمريكايی كه تعداد آنها بين ش��ش تا هشت ميليون نفر 
تخمي��ن زده می ش��ود، پ��س از حمالت يازدهم س��پتامبر 2001 به ش��دت با 
اسالم هراس��ی، احساسات ضداس��المی و انزجار و تعصب رو به رو شده اند. 

عفو بین الملل گزارش داد؛
تصويب قانونی نامشروع در عربستان 

س��ازمان عفو بين الملل در گزارشی از اقدام رژيم آل سعود در تصويب يك 
قانون جديد ضد حقوق بشری در عربستان پرده برداشت.به گزارش النشره، 
در گزارش جديد س��ازمان عفو بين الملل درباره عربستان، به تالش مقامات 
سعودی برای تصويب قانونی جديد در راستای سركوب مخالفت های مردمی 
اش��اره شده است. در اين گزارش آمده اس��ت تصويب اين قانون با هدف 
 ممنوعيت هر گونه تظاهرات در عربس��تان حتی به صورت مس��المت آميز
انجام می ش��ود. خاطر نشان می شود عربس��تان نيز در ماه های اخير از موج 
قيام های مردمی منطقه بی نصيب نبوده و مردم اين كشور به ويژه در مناطق 
ش��رقی كه اكثراً شيعه هستند، تظاهرات گسترده ای را عليه آل سعود برگزار 

كردند و البته اين اعتراضات همچنان ادامه دارد. 
در جري��ان اي��ن تظاه��رات ده ها نفر دس��تگير ش��ده و به زن��دان انداخته 
ش��دند. البته مقامات س��عودی اخيراً 18 نفر از بازداش��ت شدگان  القطيف 
را تحت فش��ار اف��كار عموم��ی آزاد كردند، اما همچنان ده ه��ا مخالف در 
زندان های آل س��عود به سر می برند. شيعيان منطقه شرق عربستان در برابر 
اين اقدامات س��كوت نكرده و تظاهراتی گس��ترده در ش��هرهای مختلف 
اي��ن منطقه نفت خي��ز در راس��تای آزادی زندانيان سياس��ی ترتيب دادند. 

دامنه درگيري ها بين ملي گرايان كرد 
و ترك تركيه به استانبول كشيد

صدها تن از ملي گرايان ترك پنج ش��نبه ش��ب در اس��تانبول براي درگيري 
ب��ا ملي گرايان كرد با چماق به خيابان ها ريختن��د.  به گزارش منابع خبري 
تركيه، با ش��ايع شدن خبر حمله گروهي از ملي گرايان كرد به برخي مراكز 
تجاري و خودروهاي ش��خصي در منطقه زيتون بورنو در استانبول، صدها 
ت��ن از ملي گرايان ترك در حالي كه پرچم تركيه را با خود حمل مي كردند، 
با چماق در ص��دد انتقامجويي برآمدند. ملي گرايان ترك كه قصد حمله به 
ساختمان حزب صلح و دمكراسي حامي كردهاي مخالف را داشتند با پليس 
استانبول درگير شدند.  پليس استانبول با اتخاذ تدابير امنيتي شديد از نزديك 
ش��دن ملي گرايان ترك به ساختمان ياد شده جلوگيري كرد و با شليك گاز 
فلفل و پاشيدن آب، معترضان را متفرق كرد. ملي گرايان ترك در حالي كه 
عليه »پ.ك.ك« شعار مي داند، در كوچه و پس كوچه ها به تظاهرات خود 
ادامه دادند. در پي كشته شدن 13 نظامي و هفت عضو »پ.ك.ك« در حادثه 
اخير در منطقه سيلوان از توابع استان كردنشين دياربكر در تركيه، ناآرامي ها 

تشديد يافته است.

انتقادجنبش صلح كاتوليك آلمان 
ازموضع دولت اين كشور در قبال فلسطين

جنبش بين المللي صلح كليساي كاتوليك منطقه اسقف نشين اشتوتگارت 
آلمان با انتش��ار اعالميه اي، مواضع دولت آن��گال مركل را در قبال تصميم 

فلسطيني ها به اعالم تشكيل كشور فلسطين، مورد انتقاد قرار داد.
 به گزارش ايرنا، اين جنبش كه جزئي از جنبش بين المللي صلح كاتوليك 
آلمان است، با انتقاد شديد از اين كه دولت آنگال مركل درقبال طرح مبتني 
بر تش��كيل دو دولت در موضوع فلسطين مانع ايجاد كرده، آورده است: در 
حالي كه كشورها هر روز بيشترو بيشتر به سمت شناسايي رسمي فلسطين 
به پيش مي روند، دولت آلمان به س��مت ممانعت از تش��كيل چنين دولتي 
حركت مي كند.  اين جنبش با اش��اره به وعده صدرعظم آلمان به نخس��ت 
وزير رژيم صهيونيستي مبني بر اين كه به رسميت شناختن فلسطين توسط 
برلين در صورت تأييد اين رژيم باشد، نوشت: به دليل آنكه اسرائيل تشكيل 
چنين كشوري را رد مي كند، دولت آلمان نيز از تأييد تشكيل كشور فلسطين 
توسط اروپا جلوگيري كرده و از اين طريق در چشم انداز سياسي در مناقشه 

خاورميانه، مانع ايجاد كرده است. 
جنبش صلح كليساي كاتوليك آلمان سياست دولت اين كشور را غيرمسئوالنه 
خوانده و دولت آنگال مركل را در صورت تشديد احتمالي خشونت ها بعد 
از ناكامي در تشكيل كشور مستقل فلسطين، مسئول معرفي كرده است. اين 
جنبش يادآور شده است: اين در شأن و عزت فلسطيني ها نيست كه حقوق 
آنان ناديده گرفته شود. اسقف هاي كليساي كاتوليك با درج اين كه اين اقدام 
موجب بي اعتبار ش��دن ادعاي حمايت ازجنبش هاي آزادي خواه وانقالبي 
در جهان از س��وي كشورشان مي شود، افزوده اند: بعد ازاين كه جوامع بين 
المللي بيش از60سال در پيشبرد حق در خاورميانه ناكام ماندند، آلمان نبايد 
بدون انتقاد به دنباله روي از اس��رائيل پرداخته و از تشكيل كشور فلسطين 

جلوگيري كند. 
مقامات فلسطين اعالم كرده اند، در مجمع عمومي سازمان ملل در ماه سپتامبر 
آينده )شهريورماه( مسأله تشكيل كشور فلسطين را مطرح كرده و خواستار به 
رسميت شناختن آن از سوي كشورها مي شوند. اين تصميم از سوي اغلب 
كش��ورهاي جهان با استقبال روبه رو شده است، در حالي كه آنگال مركل به 
رغم مواضع اوليه بعد از س��فر نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي در روز 7 
آوريل )18فروردين(به برلين، گفته است كه به رسميت شناختن يك طرفه 

به هيچ عنوان به مسأله فلسطين كمك نمي كند. 



Saturday 23 JULY 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3شنبه 1 مرداد 1390/ 21 شعبان 1432/ شماره 570 Saturday 23 JULY 2011 

مديرعامل مجتمع فوالد مبارك��ه اصفهان گفت: فوالد 
مباركه بزرگ ترين توليدكنن��ده محصوالت تخت در 

خاورميانه است.
به گزارش مهر، محمدمس��عود سميعی نژاد با اشاره به 
ظرفي��ت توليد در مجتمع فوالد مباركه اصفهان، افزود: 
در حال حاضر فوالد مباركه با ظرفيت هفت ميليون تن 
بزرگ ترين توليد كننده محصوالت تخت در خاورميانه 
اس��ت كه با اجرای طرح های توسعه، ظرفيت توليد تا 
پايان س��ال 93 به 11 ميليون تن افزايش می يابد. وی با 
اشاره به ارزش بورسی محصوالت اين شركت، اظهار 

داشت: ارزش سهام اين شركت از 3/5 ميليارد دالر سال 
88 به هفت ميليارد و 700 ميليون دالر در پايان س��ال 
89 افزايش يافته است. مديرعامل مجتمع فوالد مباركه 
 اصفهان همچنين تصريح كرد: پس از گذشت چهار سال
كشمكش سرانجام تمامی قراردادهای طرح های توسعه 
فوالد مبارك��ه با پيمانكاران مجری بخش های مختلف 

طرح های توسعه نهايی و امضا شده است. 
وی با اشاره به رشد 15 درصدی توليدات فوالد مباركه 
در س��ال 89 نسبت به سال 88 و سودآوری دو برابری 
اين شركت با وجود تثبيت قيمت ها، اضافه كرد: اعتبار 

پيش بينی شده برای اجرای طرح های توسعه فوالد مباركه 
اصفهان، چهار هزار ميليارد تومان است. سميعی نژاد در 
عين حال تأكيد كرد: عالوه بر حفظ سهم 45 درصدی 
فوالد مباركه در توليد فوالد كشور، ميزان اشتغال حاصل 
از اجرای طرح های توس��عه اين ش��ركت تا پايان سال 
93 معادل 15 هزار فرصت شغلی مستقيم خواهد بود. 
وی ادامه داد: فوالد مباركه در س��ال گذشته با افزايش 
 يك هزار ميليارد تومانی س��رمايه خ��ود، بزرگ ترين
ميزان افزايش س��رمايه را در تاريخ بورس كش��ور رقم 

زد.

سمیعی نژاد:

فوالد مباركه بزرگ ترين توليدكننده محصوالت تخت در خاورميانه است

 فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با اجرای طرح های جديد، تحول اساسی در 
ايجاد و حفظ امنيت استان اصفهان شكل می گيرد. 

حس��ن كرمی با اعالم اين خبر افزود: فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان آمادگی 
اج��رای طرح های جديدی را دارد كه می تواند تحول اساس��ی در امنيت اصفهان 
ايجاد كند. وی اظهار داش��ت: با توان بااليی ك��ه در مجموعه فرماندهی انتظامی 
و هماهنگی كه بين مس��ئوالن اس��تان وجود دارد، اميدواريم بتوانيم فعاليت های 
 خود را دقيق تر و بهتر از گذش��ته فقط برای كس��ب رضای خدا و مردم به انجام 

برسانيم. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان همدلی و همزبانی را يكی از نكات مهم برای رسيدن به 
هدف در هر سازمانی به ويژه نيروی انتظامی بيان كرد و ادامه داد: از آنجا كه كار نيروی 
انتظامی از زوايای مختلف زير نظر است، بايد كاری كنيم كه با يك همدلی و همزبانی 
 منسجم تدابير و مأموريت های مهم برای رسيدن به آرامش و امنيت جامعه انجام 
دهيم.  وی تصريح كرد: بدون ش��ك هر س��ازمانی كه بتواند همدلی و همزبانی 
را در بي��ن فرماندهان و مدي��ران و حتی كاركنان خود نهادينه كند، هم بخش��ی 
 از كار را انج��ام داده و ه��م بازخورد مثبت آن را در بيرون از س��ازمان مش��اهده 

می كند.

شهر اصفهان از پنجم مردادماه ميزبان دو نمايشگاه بزرگ مواد شيميايی، رنگ و رزين 
و صنعت پالستيك و الستيك خواهد بود. هفتمين نمايشگاه مواد شيميايی، رنگ و 
رزين و هشتمين نمايشگاه صنعت الستيك و پالستيك از روز پنجم مردادماه در محل 
برگزاری نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان گشايش می يابد. اين دو نمايشگاه به 
مدت چهار روز و تا تاريخ هشتم مردادماه داير خواهند بود. هفتمين نمايشگاه مواد 
شيميايی، رنگ و رزين و پوشش های صنعتی در زيرگروه های توليد و عرضه مواد 
اوليه ش��امل رزين، رنگدانه ها )پيگمنت ها(، حالل ها و رقيق كننده ها، مواد افزودنی 
و توليد برگزار می ش��ود. انواع ماشين آالت شامل تجهيزات ساخت پوشش )رنگ(، 

ساخت رزين و اعمال پوشش، كنترل كننده های فرآيند و تجهيزات آزمايشگاهی و 
چسب و انواع پوشش های ساختمانی، پوشش های صنعتی و دريايی، انواع چسب و 
خدمات مختلف اين بخش شامل آماده سازی سطوح و اعمال پوشش ها نيز در اين 
نمايش��گاه عرضه می شود. گروه های خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، سازمان ها، 
ش��ركت ها، تعاونی ها و انجمن های فعال در اين حوزه در نمايش��گاه حضور دارند. 
همچنين در هشتمين نمايشگاه صنعت پالستيك و الستيك نيز كه به مدت چهار روز 
تا هشتم مرداد داير خواهد بود، 80 شركت فعال در زمينه صنعت الستيك و پالستيك 

و ماشين آالت وابسته از شش استان كشور حضور خواهند داشت. 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مديرعامل شرکت آب منطقه اي اصفهان خبر داد؛

کاهش 26 درصدي آب سد زاینده رود
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اصفهان از كاهش 
26 درصدي ورودي آب به س��د زاينده رود در سال 

آبي جاري خبر داد. 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  گف��ت:  طرف��ه   محمدعل��ي 
خشكسالي هاي شديد سه سال گذشته و كاهش 34 
درصدي ميزان بارندگي در استان اصفهان و نيز كاهش 
ميزان ورودي به سد زاينده رود در سال جاري، اهداف 
تأمي��ن آب در بخش هاي ش��رب، صنعت و حفظ 
ذخيره جهت تخصيص آب كش��ت پاييزه بر اساس 
 برنامه تصويبي در حوضه زاينده رود مديريت ش��ده 

است. 
 وي اظهار داشت: ميزان ورودي آب به سد زاينده رود
در س��ال آبي ج��اري 865 ميلي��ون مترمكعب بوده 
كه در مقايس��ه با سال آبي گذش��ته 26 درصد و در 
 قياس با ميانگين درازمدت 34 درصد كاهش داش��ته 

است.
وي افزود: با اين وجود، تأمين آب 40 ش��هر و 200 
روستاي استان اصفهان به صورت كامل انجام گرفته 
و آبرساني به شهرستان كاشان و شهرهاي استان يزد، 
صنايع بزرگ و راهبردي و باغ هاي غرب اصفهان با 
مقداري كاهش مديريت ش��ده است و تا پايان سال 
آبي جاري نيازهاي يادشده طبق برنامه تأمين خواهد 

شد. 
به گفت��ه وي، با در نظر گرفتن حقوق كش��اورزان، 

ذخيره س��د زاينده رود نيز جهت آغاز كش��ت غله 
 پايي��زه كش��اورزان ش��رق اصفه��ان حف��ظ خواهد 
ش��د. براساس اين گزارش، ميزان بارندگي در استان 
اصفه��ان از ابتداي س��ال آبي ج��اري تاكنون حدود 
103 ميليمتر بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 

آبي گذش��ته و متوس��ط درازمدت ب��ه ترتيب 34 و 
30 درصد كاهش داش��ته اس��ت. ذخيره كنوني آب 
س��د زاينده رود نيز با 50 درصد كاهش در مقايس��ه 
 ب��ا ميانگي��ن دراز م��دت، 590 ميلي��ون مترمكعب 

است.

قادريان: 
بيش از ۱2 هزار جويای كار معرفی شدند

 مدير كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: در سه ماهه نخست سال 90،
تعداد 12 هزار و 218 نفر از طريق موسس��ات كاريابی و مش��اوره شغلی 

غيردولتی به فرصت های شغلی معرفی و جذب بازار كار شدند.
به گزارش ايمنا، س��يد هوش��نگ قادريان با اظهار رضايت و خرسندی از 
فعاليت مؤسس��ات كاريابی و مشاوره ش��غلی غير دولتی در سطح استان 
اصفهان، افزود: در سه ماهه نخست سال 90، تعداد 12 هزار و 218 نفر در 
كاريابی های غير دولتی ثبت نام نمودند كه از اين تعداد، سه هزار و 703 نفر 
زن و هشت هزار و 515 نفر مرد می باشند.  وی تعداد فرصت های شغلی 
به دست آمده توسط كاريابی ها، در سه ماهه نخست سال 90 را 11 هزار و 
901 نفر اعالم كرد و گفت: تعداد 14 هزار و 286 نفر به فرصت های شغلی 

معرفی شدند كه در نهايتدو هزار و 108 نفر مشغول به كار گرديدند.  
مدير كل كار و امور اجتماعي اس��تان اصفهان همچنين با اشاره به اين كه 
در سه ماهه نخست سال 90، يك هزار و 876 مورد بازرسي و گزارش از 
اشتغال اتباع خارجي انجام پذيرفته است، افزود: در نتيجه اين بازرسي ها، 
25 پروان��ه كار اتب��اع خارجي تمديد و تجديد )تمديد 24 مورد ، تجديد 
يك مورد( و پنج پروانه كار آنها باطل و تعداد 6277 پروانه كار نيز صادر 
شد. وي با تأكيد بر اين كه تعداد يكهزار و 516 تبعه خارجي غير مجاز در 
استان شناسايي شدند، خاطرنشان كرد: تعداد 627 نفر نيروي كار داخلي به 
جاي اتباع خارجي و از طريق كاريابي ها جايگزين ش��ده كه در اين راستا 
29 كارفرماي متخلف نيز به مراجع قضايي معرفي شدند.  قادريان از همه 
كارآفرينان استان تقاضا كرد با به كارگيري نيروي كار ايراني افزون بر رفع 
مشكل بيكاري جوانان ، به كاهش مشكالت حضور اتباع بيگانه در ايران 

ياري رسانند.

به مناسبت هفته تأمین اجتماعی
مركز MRI بيمارستان شريعتي اصفهان 

راه اندازي شد
به مناسبت هفته تأمين اجتماعي، مركز MRI بيمارستان دكتر علي شريعتي 
اصفهان راه اندازي شد. به گزارش ايمنا، مدير درمان تأمين اجتماعي استان 
GE اين بيمارستان از مدل MRI اصفهان در آيين افتتاح اين مركز گفت: دستگاه 
يك و نيم تسالست كه يكي از برندهاي به روز و پيشرفته در كشور مي باشد.  
 حس��ين عطايي اظهار داشت: براي تهيه اين دس��تگاه بيش از دو ميليارد
تومان هزينه ش��ده و در خريد آن به كيفيت خدماتي كه دستگاه ارائه مي 
ده��د و خدمات پس از فروش آن توجه ش��ده اس��ت.  به گفته وي، اين 
دستگاه عالوه بر قابليت تصوير برداري هاي معمولي، توانايي سنجش هاي 
شيميايي و بافتي را نيز دارد كه در امر تشخيص و درمان برخي بيماري ها 

بسيار مهم است. 
عطايي خاطرنشان كرد: در اين مركز، اولين بار در كشور حق الزحمه پرسنل 
مركز MRI بيمارستان شريعتي به صورت ميزان عملكرد است كه اين طرح 
به صورت آزمايشي به مدت شش ماه انجام مي شود و هدف از اجراي آن 
باال بردن انگيزه متخصصان و تكنسين ها در انجام وظايفشان است.  مدير 
درمان تأمين اجتماعي استان اصفهان تصريح كرد: تا قبل از راه اندازي اين 
مركز افرادي كه نياز به خدمات MRI داش��تند، به مراكز ديگر دانشگاهي 
يا خصوصي مراجعه مي كردند و س��ازمان تامين اجتماعي هزينه هاي آن 
را پرداخت مي كرد و در واقع به صورت غير مستقيم به بيماران خدمات 
ارائه مي شد. عطايي افزود: با راه اندازي اين مركز تصويربرداري روزانه به 
50 بيمار تأمين اجتماعي خدمات مستقيم در اين زمينه داده مي شود.  مركز 
MRI بيمارستان شريعتي در مساحت 270 متر مربع واقع شده و در حدود 

170 ميليون تومان براي ساختن آن هزينه شده است.

حاج رسولیها:
شوراها در پيشبرد طرح های عمرانی نقش 

بسزايی دارند
رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شوراها در پيشبرد طرح های 
عمرانی نقش بس��زايی دارند و اگر ش��وراها نبودند 30 الی 40 درصد از 
پروژه های عمرانی اجرايی نمی شد. به گزارش مهر، عباس حاج رسوليها 
در آيين بهره برداری از طرح های عمرانی، فرهنگی و خدماتی شهرداری 
منطقه11، با اش��اره به اجرايی شدن پروژه های اين منطقه اظهار داشت: 
در پنج س��اله آينده بايد بسياری از مسائل فرهنگی، اجتماعی استان حل 
ش��ود. وی با بيان اين كه بس��ياری از پروژه ها با طرح تفصيلی سريع تر 
انجام می ش��ود، افزود: بدون طرح تفصيلی بس��ياری از طرح های غرب 
بالتكليف بود و با تصويب اين طرح منطقه غرب اصفهان جهش مسير 
خود را پيدا كرده است. رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان بار ديگر بر 
كاهش تصديگری های دولت و واگذاری امور شهرها به مديريت محلی 
تأكيد كرد و ادامه داد: در مديريت محلی بخش��ی ازكارهای اجرايی كه 
در حوزه وظايف ديگر دستگاه هاس��ت منفك و به شوراها واگذار شود. 
وی با بيان اين كه بعد از 10 س��ال پيگيری طرح تفضيلی بازنگری شهر 
اصفهان مورد تصويب قرار گرفت، اظهارداشت: محله رهنان تا پيش از 
اي��ن جزء طرح تفصيلی نبود كه با تصويب اي��ن طرح، رهنان نيز جزء 
محدوده های طرح تفضيلی قرار گرفت. حاج رسوليها با تأكيد به اين كه 
مديريت واحدشهری همچنان در حال پيگيری است، افزود: در صورتی 
كه اين امر در اين دولت محقق نش��ود، انتظار می رود كه در دولت های 
بعدی نيز در راس��تای مردم س��االری دينی مطرح و پيگيری شود. وی با 
اشاره به فرمايش امام خمينی)ره( مبنی بر شورای اسالمی شهر، تصريح 
 كرد: اگر شوراها نبودند 30 الی 40 درصد از پروژه های عمرانی اجرايی 
نمی شد. رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان يادآور شد: شهرداری اصفهان 
با سرلوحه قراردادن شعار برداشتن ديوار بی اعتمادی تا حدود زيادی در 
اين امر موفق بوده است. وی با بيان اين كه با بررسی های صورت گرفته 
در شورای عالی استان ها، از هدر رفتن 40 درصد از مجموع هزينه های 
دولتی جلوگيری می ش��ود، تصريح كرد: به دليل تحقق نيافتن مديريت 

واحد شهری ميلياردها تومان به مردم خسارت وارد می شود. 

چهارمحال و بختياری؛ كم خطرترين 
استان كشور در زمينه اعتياد

مديركل درمان و حمايت های اجتماعی س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
 رياست جهموری، چهارمحال و بختياری را جزء استان های كم خطر
در اين زمينه بيان كرد و گفت: تهران پرمش��كل ترين اس��تان كشور 
در زمينه اعتياد محس��وب می ش��ود. محمدباقر صابری زفرقندی در 
گفتگو با مهر اظهار داش��ت: براس��اس م��واد 15 و 16 قانون ابالغی 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام، معتادان به صورت های اختياری و 

اجباری در مراكز ترك اعتياد پذيرش می شوند.
وی در تش��ريح ماده 15 اين قانون افزود: براس��اس اين ماده قانونی، 
معت��ادان به صورت داوطلبانه به مراكز ترك اعتياد معرفی و اقدامات 
الزم ب��رای درم��ان آنان آغاز می ش��ود. صابری زفرقن��دی ماده 16 
قانون ياد ش��ده ب��ه صورت اجباری اعالم و تصري��ح كرد: طبق اين 
قان��ون در ص��ورت عدم همكاری ف��رد معتاد برای اع��زام به مراكز 
ت��رك اعتياد، آن ف��رد با حكم قضايی و به ص��ورت اجباری در اين 
مراك��ز پذيرش و درمان می ش��ود. مديركل درم��ان و حمايت های 
اجتماعی س��تاد مبارزه با م��واد مخدر رياس��ت جمهوری وضعيت 
 اعتي��اد را در 10 اس��تان كش��ور بس��يار بحرانی و با مش��كل جدی 

برشمرد.  
صاب��ری زفرقندی از وجود هفت تا هش��ت ه��زار معتاد تزريقی در 
تهران بزرگ خبر داد و گفت: اين معتادان در مأل عام اقدام به تزريق 
مواد مخ��در می كنند. وی با اش��اره به انديش��يدن تدابير الزم برای 
اجرای برنامه ای يك س��اله ويژه جم��ع آوری و انتقال اجباری اين 
معتادان به مراكز درمانی مجاز ترك اعتياد افزود: در اين مراكز روزانه 

به ازای هر معتاد 100 هزار ريال هزينه می شود.

صدور 286 پروانه ساخت در شهركرد
سرپرست شهرداری شهركرد گفت: در سه ماهه نخست امسال افزون 
بر 286 پروانه س��اخت در شهركرد صادر شده است. نوراله غالميان 
دهكردی اظهار داش��ت: اين تع��داد پروانه در قالب 266 فقره پروانه 
مس��كونی، هفت فقره پروانه تجاری، هش��ت فقره پروانه مس��كونی 
تجاری و سه فقره پروانه كارگاهی و دو فقره پروانه در ساير بخش ها 

صادر شده است. 
وی با اش��اره به مت��راژ پروانه های س��اختمانی صادر ش��ده در اين 
ش��هر  افزود: از مجم��وع 140 هزار و 175 مترمربع متراژ احتس��اب 
ش��ده در صدور پروانه های س��اختمانی 123 ه��زار و 550 مترمربع 
مربوط به واحدهای مس��كونی، دو ه��زار و 490 مترمربع مربوط به 
واحدهای تجاری و س��ه ه��زار و 241 مترمربع مربوط به واحدهای 
 مس��كونی تجاری اس��ت. غالميان ادامه داد: همچنين 270 مترمربع
مرب��وط به واحدهای كارگاهی، هفت ه��زار و 429 مترمربع مربوط 
به واحدهای آموزش��ی و س��ه هزار و 193 مترمربع مربوط به س��اير 

واحدهاست. 
 سرپرست شهرداری شهركرد از صدور 209 فقره گواهی عدم خالف
 در اين شهر از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در اين مدت 93 فقره
گواهی تمديد، 214 فقره گواهی پايان كار، 14 فقره گواهی توس��عه 
بنا و 20 هزار و 174 فقره گواهی بازديد از س��اختمان صادر ش��ده 

است. 
وی بر ضرورت تس��ويه بدهی ادارات و ارگان ها با شهرداری تأكيد 
ك��رد و گفت: در حال حاضر ش��هرداری ش��هركرد مطالبات معوقه 
بس��ياری از ادارات استان دارد كه دس��تگاه ها و ادارات در اين زمينه 
هم��كاری و هماهنگ��ی الزم را ندارند. غالميان كمب��ود اعتبارات و 
عدم توانايی مالی را از مهم ترين مشكالت حوزه شهرداری شهركرد 
عن��وان كرد و افزود: ضعف در امكانات پش��تيبانی و نداش��تن منابع 
انس��انی از ديگر مش��كالت فراروی ش��هرداری ش��هركرد اس��ت. 

نماينده مردم شهرکرد در مجلس:
نمايش هاي آييني مي تواند مانعي 

در مقابل تهاجم فرهنگي باشد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس نمايش هاي آييني را بر ترين راه ارائه 
و بيان ارزش هاي غني اسالمي و ايراني به طبقات مختلف جامعه، نسل 
 جوان و مردم دنيا دانس��ت. به گ��زارش موج، نصراله ترابي قهفرخي
ب��ا اش��اره به ريش��ه هاي تاريخ��ي هنر نماي��ش در فرهن��گ ايراني 
 گفت: نمايش ه��اي آييني از قبيل تعزيه، روحوض��ي و نقاله خواني
داراي قدمت زيادي در تاريخ كشور ماست و مخاطبان گسترده اي در 
بين ايرانيان دارد و به دليل همين استقبال عمومي مي تواند در تعميق 

ارزش ها و اعتقادات مؤثر باشد. 
نماين��ده مردم ش��هركرد در مجلس ش��وراي اس��المي ب��ا انتقاد از 
دس��تگاه هاي فرهنگي به دليل حمايت كم رنگ از نمايش هاي آييني 
تأكي��د كرد: توجه به برنامه ه��ا و نمايش هايي كه ارزش هاي بومي و 
مل��ي و مذهبي م��ا را ترويج مي كنند براي مقابل��ه با تهاجم فرهنگي 
كه از ابتداي انقالب ش��روع شده است و امروز به اوج خود رسيده، 

ضروري است. 
تراب��ي دوام معنوي و مذهب��ي را در جامعه نيازمند فعاليت مس��تمر 
اه��ل هنر توصي��ف و تصريح كرد: فرهنگ بوم��ي و ملي ما به دليل 
اي��ن كه نمود خود را در نمايش ها و رس��انه ملي از دس��ت داده در 
حال كم رنگ ش��دن اس��ت و براي جلوگيري از جايگزيني فرهنگ 
 منح��ط غربي بايد داش��ته هاي خ��ود را در زمينه فرهن��گ ياد آوري
و عرض��ه كني��م. وي درآمد پايي��ن و حمايت نش��دن فعاالن حوزه 
نمايش هاي آييني را عاملي براي كاهش تعداد اين گروه هاي نمايشي 
دانس��ت و خاطرنشان كرد: براي توسعه و دوام اين شاخه غني تئا تر 
در كشور در ابتداي امر بايد از دست اندركاران آن حمايت مناسب و 
به جايي داش��ت و به دنبال آن بايد با يك برنامه ريزي مناسب در پي 
 گسترش و توسعه اجراي اين نمايش ها در سطح استان و شهرستان ها 

بود.

مسیر پل ولیعصر)عج( شاهین شهر 
به اصفهان مسدود شد

 مسير تردد خودروها از پل وليعصر)عج( شاهين شهر به سمت اصفهان از 29 تيرماه
 س��ال جاري مس��دود ش��د. معاون فني و عمراني ش��هرداري ش��اهين ش��هر
گفت: اي��ن اقدام به لح��اظ ادامه عمليات اجرايي پروژه تقاطع غير همس��طح 
وليعصر)عج( مي باشد. مهرداد مختاري گفت: خبر مسدود شدن پل به صورت 
پيامك و نصب پالكارد به ش��هروندان ش��اهين شهري از 28 تير ماه سال جاري 
اطالع رساني شده است. وي بيان داشت: مسير جايگزين با تأييد پليس راه استان، 
اداره راهنمايي و رانندگي شاهين شهر و اداره راه و ترابري شهرستان در بزرگراه 
آزادگان ، دور برگردان دانش��گاه آزاد اسالمي تعيين شده و شهروندان مي توانند 
از اين مسير تا زمان بهره برداري پروژه تقاطع غيرهمسطح استفاده كنند. مختاري 
افزود: در حال حاظر پروژه فوق با 80 درصد پيش��رفت فيزيكي در فاز دو قرار 

دارد. 

بهره برداری از 150کیلومتر را ه روستايی 
در چهارمحال و بختیاری 

مديركل راه و ترابری چهارمحال و بختياری گفت: 150 كيلومتر را ه روستايی در 
 اين استان طی سال جاری به بهره برداری می رسد. علی عليخانی به بهره برداری
از 150 كيلومت��ر را ه روس��تايی در چهارمحال و بختياری اش��اره كرد و اظهار 
 داشت: با دستيابی به محورهای ارتباطی امكان تبادالت فرهنگی و انتقال داده ها
 و يافته ها در تمامی نقاط فراهم می شود. وی با اشاره به 10 پروژه اولويت دار
در اس��تان چهار محال و بختياری اظهار داش��ت: احداث تونل دوم گردنه رخ 
فرخشهر، احداث چهارخطه بروجن - لردگان - سفيددشت، احداث چهارخطه 
شهركرد - كمربندی سامان، احداث چهارخطه سورشجان - فارسان - چلگرد 
و احداث كمربندی بروجن از پروژه های مهم اولويت دار اين استان  هستند. 
وی از وجود 37 پروژه راه روس��تايی در دس��ت اجرا در اين اس��تان خبرداد و 

عنوان كرد: اين پروژه ها 244 كيلومتر هستند.

سفر دبیرکل فدراسیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر به اصفهان

دبيركل فدراس��يون بين المللی صليب سرخ و هالل احمر در آينده ای نزديك به 
اصفهان سفر می كند. دبيركل فدراسيون بين المللی جمعيت های ملی صليب سرخ 
و هالل احمر به منظور بازديد از توان امدادی جمعيت هالل احمر اصفهان به اين 
استان سفر می كند. بكله گلتا به همراه بنسی علی، نماينده فدراسيون بين المللی 
جمعيت های ملی صليب سرخ و هالل احمر در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه 
)منا(، در روزهای سوم و چهارم مردادماه به اصفهان سفر خواهند كرد. وی قرار 
است 31 تيرماه سال جاری به منظور بازديد از توان امدادی جمعيت هالل احمر 
جمهوری اس��المی ايران، به  كش��ورمان س��فر كند. وی، عالوه بر ارزيابی توان 
امدادی هالل احمر ايران و ديدار با ابوالحسن فقيه، رئيس جمعيت هالل احمر 
كش��ورمان، با وزيران كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور خارجه 

ديدارهايی را انجام خواهد داد. 

استفاده صحیح از منابع مالی ابزار رشد 
سمن ها محسوب می شود

 
فرماندار شهرستان اردل گفت: استفاده صحيح از منابع مالی مهم ترين ابزار 
رشد كانون ها و سمن هاست. فيروز خسروی مهم ترين علت عدم جذب 
 اعتبار از سوی اين كانون ها را نبود وثيقه دانست و گفت: اعتبار و يارانه های
تخصيص يافته به س��من ه��ای فعال در چهارمح��ال و بختياری رقم قابل 

توجهی نيست. 
وی بر ضرورت ارائه برنامه های حمايتی الزم برای توسعه سمن ها تأكيد 
و تصريح كرد: تخصيص اعتبارات مورد نياز، س��ازماندهی سمن و حمايت 
از اين س��ازمان ها ضرورت دارد. خسروی تأكيد بر اصل مشاركت مردمی 
و نهادهای مدنی را مورد تأييد قانون اساس��ی دانست و افزود: سمن ها به 
عنوان نماد برجس��ته ای از مشاركت مردم در توسعه و آبادانی كشور،  نقش 

مهمی برعهده دارند.

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسرانی 
اصفه��ان و حومه گف��ت: در مردادماه 
سال جاری 50 دستگاه اتوبوس جديد 
به ناوگان حمل و نقل عمومی كالنشهر 

اصفهان افزوده می شود. 
س��يد عب��اس روحان��ی با اع��الم اين 
خب��ر افزود: اين اقدام ب��ا هدف تأمين 
رفاه ش��هروندان و ايجاد س��هولت در 
دسترس��ی آنان به وسايل حمل و نقل 
عمومی صورت می گيرد. وی با اشاره 
به ضرورت افزايش اتوبوس های سطح 
شهر اظهار داشت: طی سال جاری در 
نظر داريم با توجه به نياز ش��هروندان 

200 دس��تگاه اتوب��وس جدي��د وارد 
ناوگان اتوبوسرانی كنيم كه در مردادماه 
50 دستگاه از اين تعداد به اين ناوگان 
افزوده می ش��ود و 150 دس��تگاه ديگر 
 ت��ا پايان س��ال جاری اضاف��ه خواهد 
واح��د  ش��ركت  مديرعام��ل  ش��د. 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه اضافه كرد: 
در راستای سياست های شهرداری مبنی 
بر افزايش خطوط اتوبوسرانی و فراهم 
كردن شرايط اس��تفاده هر چه بيشتر و 
بهت��ر ش��هروندان از خدم��ات ناوگان 
اتوبوسرانی كه كاهش ترافيك و آلودگی 
هوا را در پی خواهد داش��ت، به زودی 

50 دس��تگاه اتوبوس جديد به ناوگان 
اتوبوسرانی فعال در سطح شهر جهت 
 نوس��ازی اين ناوگان اف��زوده خواهد 
ش��د. وی با بيان اين ك��ه اتوبوس های 
جديد به سيستم سرمايشی و گرمايشی 
مناس��ب ب��ه منظ��ور تأمين آس��ايش 
مس��افران، مجهز هس��تند بيان داشت: 
با افزوده ش��دن اتوبوس ه��ای جديد، 
تع��داد اتوبوس ه��ای فع��ال در بخش 
خصوص��ی اتوبوس��رانی از يك هزار 
 و 300 دس��تگاه ب��ه ح��دود يك هزار
و 500 دس��تگاه اتوبوس خواهد رسيد 
همچنين كاهش زمان انتظار مسافر در 

ايس��تگاه های اتوبوس و ارائه خدمات 
بهتر و مناسب تر به شهروندان، از جمله 

نتايج اين اقدام خواهد بود.
روحانی به اجرای احداث ايستگاه های 
مربوط به خطوط اتوبوس پرس��رعت 
)BRT( در برخی نقاط ش��هر اشاره و 
كرد و گفت: س��ال گذشته 40 دستگاه 
اتوب��وس 18 مت��ری ويژه ب��رای اين 
خطوط خريداری ش��د كه 15 دستگاه 
در سال گذشته به شركت اتوبوسرانی 
تحويل داده ش��د و 25 دس��تگاه ديگر 
 نيز ب��ه زودی به ش��ركت تحويل داده 

می شود.

سردار کرمی:
حفظ امنيت در اصفهان با اجرای طرح های جديد متحول می شود

اصفهان از پنجم مرداد ميزبان دو نمايشگاه در حوزه صنعت است

30
 از 

اه
وت

ک

روحانی خبر داد؛
افزوده شدن 50 دستگاه اتوبوس شهری به حمل و نقل عمومی اصفهان



 4Saturday 23 JULY 2011 Saturday 23 JULY 2011      شنبه 1 مرداد 1390/ 21 شعبان 1432/ شماره 570             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 23 JULY 2011 

تحديد حدود اختصاصي
2/618 ش��ماره: 2429 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين كوهكار معروف گهر 
ش��ماره پالك 139 اصلي واقع در كشه جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام 
آقاي رضا مبيني كشه و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي 
قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي 
نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 90/6/22 در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك 
اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. 
ضمن��اً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 120 
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

مزايده
3/233 پرون��ده اجرايی كالس��ه: 752/10048-2/778- 90/3/7 ش��ش دانگ يك باب 
خانه پالك ش��ماره 17/997 به مس��احت 229 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
به آدرس اصفهان رهنان ميدان ش��هرداری منطقه 11 خيابان مطهری كوچه شهيد حسن 
سلطانی پالك دوم داخل كوچه سمت جنوب شهری كه اسناد مالكيت آن در صفحات 
532 و 142 و 64 دفاتر 517 و 542 و 205 امالك ذيل ش��ماره های 91955 و 96845 
و 21898 ب��ا ش��ماره های چاپ��ی 383336 و 297009 و 053264 ثبت و صادر ش��ده 
اس��ت با حدود: ش��ماالً ديواری اس��ت به شارع ش��رقاً به ديوار اش��تراكی با خانه 996 
جنوباً اول به ديوار اش��تراكی با خانه ش��ماره 996 نامبرده دوم درب مدخل اس��ت به 
جاده غرباً به ديوار اش��تراكی با خانه ش��ماره 998 كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك 
ف��وق ب��ه صورت يك منزل دو طبق��ه كه طبقه همكف آن تكمي��ل و طبقه اول در حد 
س��فتكاری با اسكلت بتنی و س��قف تيرچه بلوك و ديوارهای آجری كه سطوح داخلی 
طبقه همكف گچ پرداختی و نقاش��ی ش��ده و دارای درب و پنجره برونی پروفيل فلزی 
و درب های داخلی چوب و كف حياط و س��اختمان موزائيك و دارای اش��تراكات آب 
و برق و گاز می باش��د كه مس��احت عرصه پس از عقب نش��ينی 192/34 مترمربع و 
زيربنای دو طبقه 224 مترمربع می باش��د و بيمه نامه ملك فوق طبق اظهار بس��تانكار تا 
تاريخ 90/5/30 می باشد ملكی آقای كريم مرادی رنانی فرزند غالم عباس كه طبق سند 
رهنی ش��ماره 39057- 85/9/5 دفترخانه 27 زرين شهر در رهن بانك تجارت اصفهان 
واقع می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخ 90/5/17 در اداره اجرای اسناد 
رس��می اصفهان واقع در خيابان هش��ت بهشت ش��رقی- چهارراه اول خيابان الهور به 
مزايده گذارده می ش��ود. مزايده از مبلغ پايه شش��صد و پنجاه ميليون ريال ش��روع و به 
هركس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و 
مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزاي��ده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداخت��ی باب��ت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد ضمنا 
اي��ن آگه��ی در يك نوبت در روزنام��ه زاينده رود چاپ اصفهان م��ورخ 90/5/1 درج 
 و منتش��ر می گ��ردد و در صورت تعطيل��ی روز مزايده به روز بع��د موكول می گردد. 

م الف/ 3399
وكيلی- كفيل اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ 
4/492 كالس��ه پرونده: 960/89 ش��ماره دادنامه: 149/901914 مرجع رسيدگی: شعبه 
بيس��ت و دو ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: ايمان رفيعی نش��انی: خيابان آيت 
ا... كاش��انی – روبروی بيمارس��تان كاش��انی – مجتمع تجاری زرافش��ان – واحد 12. 
خواندگان: محمد ذاكری نشانی مجهول المكان. احسان سلطان باغشاهی نشانی: خيابان 
كاش��انی – مجتمع زرافشان – واحد 10 خواسته: مطالبه. با عنايت به محتويات پرونده 
و نظريه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نمايد:

رأی قاضی شورا 
دعوی ايمان رفيعی بطرفيت: 1- محمد ذاكری 2- احس��ان س��لطان باغشاهی بخواسته 
مطالبه مبلغ سی و پنج ميليون و چهارصد هزار ريال وجه 5 فقره چك شماره 89/4/10 
– 627899 و 89/4/28 – 665629 و 89/3/10 – 627897 و 89/2/28 – 665628 
و 89/2/10 – 627897 بانك س��په شعبه آمادگاه به انضمام مطلق خسارات قانونی – با 
توجه به بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اينكه دفاع خوانده رديف دوم مبنی بر قبول دين و تقاضای حل از طريق 
صلح و س��ازش و عدم حصول نتيجه و همچنين ابالغ قانونی به خوانده رديف اول و 
عدم حضور در جلس��ه دادرس��ی بالوجه / بال دليل تقلی می گردد، بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی 
مدن��ی حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ س��ی و پنج ميليون و چهارصد 
هزار ريال 35/400/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه های نشر آگهی و هفتاد و دو 
هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سر رسيد 
هر يك از چك ها تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
مركزی بر عهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی 
صادره نسبت به خوانده رديف دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجديد نظرخواهی در دادگاه های محترم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به 
 خوانده رديف اول غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه

خواهد بود.
شعبه بيست و دو حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
4/493 در خصوص پرونده كالس��ه 402/90 خواهان هنری فرد دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت س��يد حسين طباطبايی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 
90/5/25 س��اعت 18:30 عصر تعيين گرديده. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی 
4/494 در خص��وص پرونده كالس��ه 603/90 خواهان بهروز ابراهيميان دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه چك به طرفيت مريم س��يد قلعه تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی 
برای روز س��ه ش��نبه مورخ 90/6/15 س��اعت 9:30 صبح تعيين گردي��ده. با توجه به 
مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی

اتخاذ می شود. م الف: 5696 
شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايی 
4/495 ش��ماره: 2035/89 ح ش13 به موجب رأی ش��ماره 273 تاريخ 90/2/28 حوزه 
13 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه رمضان 
رحيمی نش��انی محل اقامت مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 180/000 
ريال بابت هزينه نش��ر آگهی و 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 32/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 88/12/10 تا 
اجرای حكم در حق محكوم له جمال لطيف كار نش��انی محل اقامت: اصفهان – س��ه 
راه س��يمين – خياب��ان جانبازان – خيابان موالنا – فرعی حكي��م – پالك 34. ماده 34 
قان��ون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف 

است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در 
صورت��ی كه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 
اج��رای حك��م و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی 
نكرده يا صورت خالف واقع از دارايی خود داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد 
 اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه ای از ش��صت و يك روز تا ش��ش ماه 

محكوم خواهد شد.
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
 

اخطار اجرايی 
4/496 شماره: 784/89 به موجب رأی شماره 47 تاريخ 90/1/21 حوزه 25 شورای حل 
اختالف شهرس��تان خ محتشم كاشانی كه قطعيت يافته است محكوم عليه بنفشه عرب 
دمابی فرزند ولی اله نش��انی محل اقامت: مجهول المكان محكوم اس��ت به حضور در 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند يك دستگاه پرايد به شماره انتظامی 273 ق 26 ايران 13 
و پرداخت 138/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان حبيب اله تيموری فرزند 
حس��ين نشانی محل اقامت: اصفهان – خيابان آتش��گاه – خيابان نبوی منش – خيابان 
شهيدان تيموری. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم 
علي��ه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود 
را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارايی خود داده به نحوی كه تمام يا قسمتی 
 از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد. م الف: 5726  
شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
 

مزايده 
4/497 شعبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده اجراي��ی به ش��ماره 5267/89 ش ح دوم له بزرگ��زاد و دهقانی و عليه محمد 
نصری به آدرس: س��پاهان ش��هر – بلوار ش��اهد – مجتمع پرديس 6 – منزل نصری به 
خواس��ته مطالبه 28/566/915 ريال بابت اصل خواسته، هزينه كارشناسی و نشر آگهی 
به منظور فروش 285/669 هزارم متر از زمين خوانده كه توس��ط كارشناس دادگستری 
دو ه��زار مت��ر آن 200/000/000 ريال ارزيابی گرديده اس��ت جلس��ه مزايده ای را در 
تاري��خ 90/5/23 س��اعت 10:30 – 9:30 در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف 
اصفهان واقع در خيابان محتش��م كاش��انی جنب بيمه ايران برگزار نمايد طالبين خريد 
می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده مبلغ 10 درصد از محكوم به را به شماره حساب 
2171350205001 بانك ملی دادگس��تری اصفهان واريز نموده و ارائه قبض آن به اين 
اج��را و از مل��ك مورد نظر بازديد نمايند مزايده از قيمت پايه ش��روع ش��ده كه هر متر 
از زمين توس��ط كارشناس رسمی دادگس��تری اصفهان 100/000 ريال ارزيابی گرديده 
اس��ت و زمين به شخص يا اش��خاصی فروخته خواهد شد كه باالترين پيشنهاد را ارائه 
نمايند و مش��خصات زمين بدين ش��رح می باش��د: 1- آدرس ملك واقع در روس��تای 
زغم��ار واقع در 20 كيلومتری جاده اصفهان. زمين هيچگونه س��ند و مدركی كه دال بر 
مالكيت زمين مذكور به آقای نصری ندارد و براس��اس ش��واهد و اطالعات روستائيان 
از ايش��ان می باش��د زمين زيركش��ت انواع درختان ميوه يك تا دو س��ال بوده به علت 
عدم آبياری در حال خش��ك ش��دن می باش��د و با توجه به اينكه فاقد س��ند مالكيت 
 و پالك ثبتی نمی باش��د طبق م��اده 101 اجرای احكام اجرای حك��م انجام می گردد.

م الف: 5737
شعبه اول اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزايده اموال منقول )نوبت اول(
4/503 اجرای احكام ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه 
مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 890371 ج ح/3 له آقای احمد جهانگير 
بهرام آبادی با وكالت آقای شهاب نيلی احمدی و عليه آقای سعيد جهانگير بهرام آبادی 
به نشانی اصفهان – خيابان امام خمينی – نبش بلوار امام رضا – فروشگاه لوازم يدكی 
پرايد)حس��ام( مبنی بر انجام مورد تعهد به ارزش هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/351/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 2/520/000 ريال بابت حق الوكاله 
وكيل و مبلغ 2/280/000 ريال بابت هزينه های اجرايی )ش��امل دس��تمزد كارشناس و 
ح��ق الدرج آگهی مزايده در روزنامه( و مبلغ 3/500/000 ريال بابت حق االجرا دولتی 
در روز س��ه ش��نبه مورخه 1390/5/11 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اين اجرا، اتاق 
307، طبقه سوم دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت جهت فروش اقالم 
ذيل كه توس��ط كارشناسان رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 74/010/000 ريال ارزيابی 
گردي��ده نظريه آنها مص��ون از تعرض طرفين باقی مانده برگزار نمايد. لذا طالبين خريد 
می توانند در مدت پنج روز قبل از جلس��ه مزايده با مراجعه به حافظين اموال )رديف 
ه��ای 1 تا 6 نزد خانم مريم صدوقی به نش��انی محكوم علي��ه و رديف های 7 و 8 نزد 
آقای محس��ن چلونگ��ر به آدرس اصفه��ان – خيابان امام خمينی – نب��ش خيابان امام 
رضا – نمايندگی ايس��اكو( و بازديد از اموال موضوع مزايده با توديع ده درصد قيمت 
پايه كارشناس��ی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. ليس��ت اموال موضوع مزايده: 1- گلگير س��واری س��مند، تعداد 2، 
قيم��ت واحد 1/950/000، قيمت كل 3/900/000، 2- گلگير س��واری پرايد، تعداد21، 
قيم��ت واحد1/250/000، قيمت كل26/250/000، 3- درب موتور س��واری پژو 405، 
تعداد2، قيمت واحد 4/000/000، قيمت كل8/000/000. 4- گلگير س��واری پژو206، 
تع��داد10، قيمت واحد1/950/000، قيمت كل19/500/000. 5- درب موتور س��واری 
پرايد، تعداد2، قيمت واحد1/500/000، قيمت كل3/000/000. 6- جلو پنجره پژو 206 
)رنگ متاليك با مارك بسكو(، تعداد50، قيمت واحد180/000، قيمت كل9/000/000. 
7- درب موتور پ��ژو 405، تعداد1، قيمت واح��د4/000/000، قيمت كل4/000/000. 
8- جل��و پنجره پ��ژو 206، تعداد2، قيمت واحد180/000، قيم��ت كل360/000 جمعًا 
به مبلغ 74/010/000. رديف های 7 و 8 براس��اس توافق طرفين به ش��رح صورتجلسه 

1390/2/8
م الف: 5674    دادخواه – مدير اجرای احكام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

مزايده 
4/504 اجرای احكام شعبه 16 دادگاه حقوقی خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
كالسه اجرايی 890438 ح ج/16 له خانم پريوش صفدری با وكالت خانم مهری رجبيان 
عليه آقای مسلم بارانی فرزند رمضان به خواسته مبلغ 189/719/620 ريال اصل خواسته 
و 100/000 ري��ال باب��ت يك جلد قرآن مجيد و مهرالس��نه 262/5 و مبلغ 3/794/390 
ري��ال هزينه دادرس��ی و يك ميليون ريال ح��ق الوكاله وكي��ل و 780/000 ريال هزينه 
كارشناسی و نشر و مبلغ 9/726/205 ريال حق االجرا دولت جلسه مزايده ای به منظور 
فروش 18/04 حبه به فرض ش��ش دانگ بودن از منزل به آدرس خيابان كاوه – شمس 
آباد- چهار راه ش��ريعت – بن بست الله 2- پالك 98 به صورت قولنامه ای كه حسب 
نظر كارش��ناس به صورت مس��كونی و 2/5 طبقه كلنگی در سه واحد احداث گرديد و 
دارای نقش��ه قديمی اسكلت فلزی كف موزائيك و نقاشی مستعمل و دارای امتياز آب، 
برق و گاز و دارای 255 متر عرصه و 300 متر و ش��ش دانگ و به مبلغ 818/500/000 
ريال و 18/04 حبه آن معادل كل خواس��ته و حق االج��را به مبلغ 205/120/477 ريال 
ارزيابی كه كليه طبقات در تصرف مستأجرين می باشد و زيرزمين مسكونی ملك فاقد 
سكنه می باشد را برگزار نمايد. طالبين می توانند 5 روز قبل از مزايده در محل از پالك 
ديدن كرده و جهت شركت در مزايده در تاريخ 90/5/15 ساعت 9:30 در دفتر اين اجرا 
اتاق 205 طبقه دوم دادگستری كل استان اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت حاضر 
شوند فروش از مبلغ ارزيابی شروع و برنده كسی خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين 
قيمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب سپرده واريز و هزينه 

های مربوطه را متقبل شود. م الف/ 5673
يزدان پناه - مدير اجرای احكام شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

نوبتی سه ماهه
4/491 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1390 شهرستان سميرم 
به موجب ماده 12 ق. ث و ماده 59 آ.ق.ث امالكی كه در س��ه 
ماهه اول سال 1390 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين 
شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی سميرم به شرح 

ذيل آگهی می گردد.
رديف الف: ش��ماره پالک و مش��خصات مالک و نوع ملک و 
محل وقوع ملک هايی كه اظهارنامه آنها در سه ماهه اول مربوطه 
قبل تنظيم و جهت انتشار آگهی در رديف الف منظور خواهد 

شد.
اول: ابنيه و امالک ش��هر س��ميرم پالک يک اصلی و فروعات 

ذيل
1485- آقای خيراتعلی رشيدی فرزند مهديقلی ششدانک يک 
قطعه باغ واقع در سميرم )مشهور به شاه حسين آقا( به مساحت 

5876 مترمربع.
7214- خانم فرشته صاعدی فرزند محمدطاهر ششدانگ يک 
ب��اب خانه مجزی گرديده از پالک 1/884 واقع در محله دلگر 

سميرم به مساحت 185/20 مترمربع.
7215- آقای ش��كراله شمشادی فرزند امان اله ششدانگ يک 
باب خانه مجزی گرديده از پالک 1/1441 واقع در محله دلگر 

سميرم به مساحت 403/24 مترمربع.
7216- آقای سهراب پيرمراديان فرزند ابوالحسن ششدانگ يک 
باب خانه نيمه تمام مج��زی گرديده از پالک 1/1165 واقع در 

محله خواجگان سميرم به مساحت 306/5 مترمربع.
7217- آقای احمد صابری فرزند عبدالخالق ششدانگ يک باب 
خانه س��ه طبقه مجزی گرديده از پالک 1/1165 واقع در محله 

خواجگان سميرم به مساحت 289/12 مترمربع.
7218- خانم شوكت آسايش فرزند حسين ششدانگ يک باب 
خانه نيمه تمام مجزی گرديده از پالک 1/2349 واقع در خيابان 

قدس سميرم به مساحت 241/8 مترمربع.
7219- آقای رحمت اله نادری فرزند سلطانعلی ششدانگ يک 
باب خانه مجزی گرديده از پالک 1/2251 واقع در خيابان شيخ 

كلينی سميرم به مساحت 252/7 مترمربع.
7220- آقای بشير طائی فرزند حسين ششدانگ يک باب خانه 
نيمه تمام مج��زی گرديده از پ��الک 1/2329 واقع در خيابان 

مولوی سميرم به مساحت 197/5 مترمربع.
7221- آقای اميرحسين افشاری فرزند كرامت اله ششدانگ يک 
قطع��ه زمين محصور مجزی گرديده از پالک 1/2405 واقع در 

محله باغ مو سميرم به مساحت 197 مترمربع.
7222- آقای حمداله شجاعی فرزند حبيب اله ششدانگ يک 
باب خانه نيمه تمام مجزی گرديده از پالک 1/2405 واقع محله 

باغ مو سميرم به مساحت 253/5 مترمربع.
7223- خانم نسرين پيرمراديان فرزند راه علی ششدانگ يک 
ب��اب خانه مجزی گردي��ده از پ��الک 1/3932 واقع در محله 

خواجگان سميرم به مساحت 384/5 مترمربع.
7224- آقای روح اله درويش��ی فرزند نوراله يک قطعه زمين 

محص��ور مج��زی گرديده از پ��الک 1/1195 واق��ع در محله 
خواجگان سميرم به مساحت 202 مترمربع.

7225- آقای محمد شهيدانی فرزند عبداله نسبت به چهار دانگ 
مشاع و زهرا اميدی فرزند محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ يک باب خانه مجزی گرديده از پالک 1/2557 
واقع در كوی بخش��داری سميرم به مساحت ششدانگ 192/4 

مترمربع.
7226- آقای محمدحسين افشاری فرزند محمدباقر ششدانگ 
يک باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی مجزی گرديده از پالک 

1/3572 واقع در محله قلعه سميرم به مساحت 99 مترمربع.
7227- آقای هوشنگ افشاری فرزند فريدون ششدانگ يک باب 
مغ��ازه تحتانی و خانه فوقانی مجزی گرديده از پالک 1/3572 

واقع در محله قلعه سميرم به مساحت 33/70 مترمربع.
7228- آقای س��يد روح اله داودی فرزند حيدر ششدانگ يک 
باب خانه مج��زی گرديده از پ��الک 1/2617 واقع در خيابان 

مولوی سميرم به مساحت 292 مترمربع.
7229- آقای جعفر نادری سميرمی فرزند ابراهيم ششدانگ يک 
قطعه باغ مجزی گرديده از پالک 1/2039 واقع در س��ميرم به 

مساحت 10845 مترمربع.
7230- آقای محمدمهدی افشاری فرزند محمدحسن ششدانگ 
يک باب خانه مجزی گرديده واقع در محله خواجگان سميرم 

مجزی گرديده از پالک 1/1124 به مساحت 95 مترمربع.
دوم: ابني��ه و امالک مزرعه مهر بواس��حاق پالک 60 اصلی و 

فروعات ذيل
291- خانم صغری قاسمی فرزند حسين ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعی واقع در مزرعه مهر ابواس��حاق س��ميرم مجزی 

گرديده از پالک 60/118 به مساحت 4835 مترمربع.
292- خانم آفتاب آصفی فرزند يداله ششدانگ يک قطعه زمين 
مزروعی واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم مجزی گرديده از 

پالک 60/118 به مساحت 4690 مترمربع.
293- آقای گودرز آصفی سميرمی فرزندكرمعلی ششدانگ يک 
باب خانه واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم مجزی گرديده 

از پالک 60/40 به مساحت 249/7 مترمربع.
294- آقای مصطفی طائی س��ميرمی فرزند حسين ششدانگ 
يک قطعه زمين مثنی شده واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم 

مجزی گرديده از پالک 60/76 به مساحت 206/8 مترمربع.
295- آقای غالمعلی نادری فرزند حسين ششدانگ چهار باب 
مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم 

مجزی گرديده از پالک 60/13 به مساحت 224/5 مترمربع.
296- آقای حيدرعلی طائی سميرمی فرزندبرات علی ششدانگ 
يک قطعه زمين محصور واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم 

مجزی گرديده از پالک 60/79 به مساحت 214 مترمربع.
297- آقای حيدرعلی طائی سميرمی فرزند برات علی ششدانگ 
يک باب خانه واقع در مزرعه مهر ابواس��حاق س��ميرم مجزی 

گرديده از پالک 60/79 به مساحت 334/60 مترمربع.
س��وم: ابنيه و امالک مزرعه رزجان سميرم پالک 104 اصلی و 

فروعات ذيل
522- خانم اعظم صابری تنها فرزند علی اكبر شش��دانگ دو 
باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در مزرعه رزجان سميرم 

مجزی گرديده از 104/15 به مساحت 74/8 مترمربع.
523- آقای ابراهيم آقائی فرزند ابوالقاسم ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور واقع در مزرعه رزجان سميرم مجزی گرديده از 

104/12 به مساحت 217/2 مترمربع.
524- خانم رقيه رشيدی ا فرزند حشمت اله ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور واقع در مزرعه رزجان سميرم  مجزی گرديده از 

104/12 به مساحت 185/8 مترمربع.
525- آقای روح اله پيرمراديان فرزند حمزه ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور واقع در مزرعه رزجان سميرم مجزی گرديده از 

پالک 104/26 به مساحت 230 مترمربع.
526- خانم زينت بهراميان فرزند محمد ششدانگ يک باب خانه 
تحتانی فوقانی واقع در مزرعه رزجان سميرم مجزی گرديده از 

پالک 104/12 به مساحت 120 مترمربع.
527- آقای ابراهيم قاسمی فرزند كاكاجان و خانم سميه صابری 
تنها فرزند علی اكبر شش��دانگ يک باب خانه واقع در مزرعه 
رزجان سميرم مجزی گرديده از پالک 104/21 به مساحت 229 

مترمربع بالسويه.
528- آقای محمدرضا رضائی فرزند كرامت اله ششدانگ يک 
باب خانه واقع در مزرعه رزجان سميرم مجزی گرديده از پالک 

104/10 به مساحت 117/5 مترمربع.
چهارم: ابنيه و امالک ش��هر حنا پالک 119 اصلی و فروعات 

ذيل
88- آقای كاموس نصرتی فرزند حس��ين ششدانگ يک باب 
خان��ه و مغازه متصله واقع در محله بی بی ناز بانو ش��هر حنا 

مشهور به شيخ محمدی به مساحت 568/20 مترمربع.
303- آقای عبداله درخش��ان فرزند اصغر ششدانگ يک باب 
خانه واقع در ش��هر حنا محله بعثت مش��هور به جاخياری به 

مساحت 291/5 مترمربع.
304- آقای محمود كيانی فرزند مسيح خان ششدانگ يكباب 
خانه واقع در ش��هر حنا محله بعثت مش��هور به جاخياری به 

مساحت 240/90 مترمربع.
310- آقای س��جاد حاصلی فرزند حسن ششدانگ يک باب 

خانه واقع در شهر حنا به مساحت 397 مترمربع.
311- آقای حسن حاصلی فرزند علی اكبر ششدانگ يک باب 

خانه واقع در شهر حنا به مساحت 178 مترمربع.
312- آقای حسين نصرتی فرزند قدرت اله نسبت به چهار دانگ 
مشاع و خانم بگم جان كيانی فرزند خيراله نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب خانه واقع در شهر حنا به مساحت 

ششدانگ 320/5 مترمربع.
313- آقای سليمان قاسمی فرزند اله قلی ششدانگ يک باب 

خانه واقع در شهر حنا به مساحت 439 مترمربع.
314- آقای سيد اشرف عمرانی فرزند سيد سيف اله ششدانگ 
يک باب خانه واقع در شهر حنا مشهور به جاخياری به مساحت 

290/90 مترمربع.
315- آقای ذبيح اله قاسمی فرزند سليمان ششدانگ يک باب 
خانه تحتانی و فوقانی واقع در ش��هر حنا مش��هور به گلده به 

مساحت 132/60 مترمربع مجزا گرديده از پالک 119/278
316- آقای يداله كيانی فرزند سپهدار ششدانگ يک باب خانه 
واقع در شهر حنا محله بعثت مشهور به جاخياری به مساحت 

318/90 مترمربع.
رديف ب:

7177- آقای محمود افشاری فرزند حسين و خانم مريم افشاری 
فرزندنعمت اله )كه در آگهی قبلی فرزند سيف اله آگهی گرديده 
بود( ششدانگ يک باب خانه واقع در محله خواجگان سميرم 
مجزی گرديده از پالک 1/1139 به مس��احت شش��دانگ 271 

مترمربع بالسويه و االشاعه.
185- آقای علی مراد درخشان فرزند شامراد ششدانگ سه باب 
مغازه تحتانی و خانه فوقانی واقع در شهر حنا محله بعثت مشهور 
به جاخياری به مساحت 104/5 مترمربع كه در آگهی قبلی پالک 

303 اشتباهاً قيد گرديده بود.
219- آقای علی مراد درخش��ان فرزند شامراد ششدانگ يک 
باب خانه واقع در شهر حنا محله بعثت مشهور به جاخياری به 
مساحت 331 مترمربع كه در آگهی قبلی پالک 304 اشتباهاً قيد 

گرديده بود.
307- آقای محمود نوری فرزند علی ششدانگ يک باب خانه 
واقع در شهر حنا محلی بی بی نازبانو به مساحت 383 مترمربع 

كه در آگهی قبلی نام مالک اشتباهاً محمد قيد گرديده بود.
به موجب ماده 16 ق.ث چنانچه كسی نسبت به امالک مندرج 
در اين آگهی واخواهی داش��ته باشد بايد از تاريخ اولين انتشار 
1390/5/1 نسبت به آنهايی كه تقاضای ثبت شده به شرح رديف 
)الف( ظ��رف مدت 90 روز و ردي��ف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 
دو ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. و در صورتی كه 
قبل از انتش��ار اين آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوی 
بايد گواهی دادگاه را مشعر بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی كه بعد از انقضای مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر اس��ت و مطابق قسمت اخير ماده 16 ق.ث 
و تبصره ماده 17 ق.ث رفتار خواهد ش��د. ضمناً طبق ماده 65 
آ.ق.ث حقوق ارتفاقی موقع تحديد حدود و در صورت مجلس 
قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 ق.ث و ماده واحده قانون تعيين 

تكليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/05/31

م الف/ 2192
 موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سميرم
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نوبتي سه ماهه
4/337 آگهي نوبتي سه ماهه اول سال 1390 اداره ثبت اسناد 

و امالک بادرود
بموجب دس��تور ماده 11- قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 
59- اصالحي آئين نامه قانون مزبور امالكي كه در س��ه ماهه 
اول سال جاري تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده اند و نيز امالكي 
كه در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده و هم چنين امالكي 
كه بموجب آراء هيأت نظارت بايس��تي تجديد آگهي شوند 

مربوط به بخش نه حوزه ثبتي بادرود بشرح ذيل مي باشند:
الف: امالكي كه در سه ماهه اول سال 1390 پذيرفته شده اند و 
هم چنين امالكي كه در آگهي هاي نوبتي قبلي از قلم افتاده اند و 
مدت واخواهي به آنها از تاريخ انتشار )1390/05/01( بمدت 

90 روز پذيرفته مي  شود.
1- از شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذيل

264- آقاي حسين قاسمي مبارک آبادي فرزند عباس- شش 
دانگ يک باب خانه بمساحت 173/90 مترمربع.

3145- خانم ربابه ذاكر هندوآبادي فرزند علي اكبر- ش��ش 
دانگ يک باب خانه بمساحت 350 مترمربع.

3285- آق��اي محمدرضا اميدي ب��ادي فرزند جعفر و خانم 
فاطمه مهديان فرزند محمد هر كدام س��ه دانگ از شش دانگ 

يک باب خانه بمساحت 165/50 مترمربع.
3511- آقاي عباس نائيني بادي فرزند اصغر- شش دانگ يک 

باب خانه بمساحت 231/15 مترمربع.
3601- آقاي محمد حيدري فرزند رمضانعلي- ش��ش دانگ 

يک باب خانه به مساحت 257 مترمربع.
3641- آقاي حسين فردوسي بادي فرزند ماشااله- شش دانگ 

قطعه زمين محصور بمساحت 214/20 مترمربع.
3657- آقاي محمد پيروي بادي فرزند تقي- شش دانگ يک 

باب خانه بمساحت 171/85 مترمربع.
3706- آقاي عباسعلي طالبي بادي فرزند حسن آقا نسبت به 
چهاردانگ مشاع و خانم ربابه شهبازي بادي فرزند مسلم نسبت 
به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ قس��متي از يک باب خانه 

بمساحت 269/60 مترمربع.
3824- آقاي احمد زماني بادي فرزند حسن- شش دانگ يک 

باب خانه بمساحت 156 مترمربع.
3941- آقاي حمزه غربالي فرزند احمد- ش��ش دانگ قطعه 

زمين محصور بمساحت 260/25 مترمربع.
4320- خانم معصومه علي پور فرزند حبيب- شش دانگ يک 

باب خانه بمساحت 82/50 مترمربع.
4468- آقاي عبداله طالبي بادي فرزند عباسعلي- شش دانگ 

يک باب خانه بمساحت 345 مترمربع.
6990- خانم بتول مهدوي فرزند مسلم- يک دانگ و نيم مشاع 

از شش دانگ يک باب خانه بمساحت 241/90 مترمربع.
8280- آقاي عباس معيني بادي فرزند رضا- شش دانگ يک 
باب خانه در حال احداث بمساحت 203/90 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 974 فرعي از اصلي مرقوم.
8288- آقاي عبداله رفيعيان فرزند حس��ن- شش دانگ يک 
باب خانه در حال احداث بمساحت 158/5 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 974 فرعي از اصلي مرقوم.
8289- آقاي حسين قصابي فرزند رضا- شش دانگ يک باب 
خانه بمساحت 136/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 

2948 فرعي از اصلي مرقوم.
8290- آقاي محمد حيدريان مقدم فرزند علي آقا- شش دانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 458/65 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 879 فرعي از اصلي مرقوم.
8291- آق��اي عباس گلي ب��ادي فرزند عل��ي و خانم مريم 
ذاكري بادي فرزند علي بالمناصفه- شش دانگ يک باب خانه 
بمساحت 103/20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3298 

فرعي از اصلي مرقوم.
8293- آقاي عليرضا آفريني بادي فرزند عبداله- شش دانگ 
يک باب خانه بمساحت 153/20 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 3721 فرعي از اصلي مرقوم.
8294- آقاي رس��ول رفيعيان فرزند حسن- شش دانگ يک 
باب خانه بمساحت 198/90 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پالک 974 فرعي از اصلي مرقوم.
8295- آقاي عبداله س��پهريان فرزند محمد- شش دانگ يک 
باب خانه بمس��احت 204/5 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پالک 3716 فرعي از اصلي مرقوم.
8296- آقاي علي پيروي فرزند رحمت- ش��ش دانگ قطعه 
زمي��ن در حال اح��داث بمس��احت 206/5 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 975 فرعي از اصلي مرقوم.
8297- آق��اي رضا معين فرزند داود- ش��ش دانگ يک باب 
خانه بمساحت 200/45 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 

975 فرعي از اصلي مرقوم.
8298- آقاي عباس س��يداني فرزرند كريم- شش دانگ يک 
باب خانه در حال احداث بمساحت 176/65 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 975 فرعي از اصلي مرقوم.
8299- آقاي مرتض��ي مخلص زاده بادي فرزند رحمت اله- 
ش��ش دانگ يک باب خانه در حال احداث بمس��احت 204 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پ��الک 711 فرعي از اصلي 

مرقوم.
8300- آق��اي روح اله مخلص زاده بادي فرزند رحمت اله- 
شش دانگ يک باب خانه بمساحت 133/35 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 711 فرعي از اصلي مرقوم.
8304- آقاي عليرضا زارعي فرزند حس��ين و آقاي حس��ين 

زارعي فرزند جعفر هر كدام س��ه دانگ از ش��ش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 200/70 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8305- آقاي علي جواني فرزند روح اله- ش��ش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 200/70 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8306- آقاي مهدي ترابيان بادي فرزند حس��ين- شش دانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 186/90 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8314- آقاي علي شهبازي بادي فرزند مسلم- شش دانگ يک 
باب خانه بمساحت 252/30 مترمربع مفروز و مجزي شده از 

پالک 3941 فرعي از اصلي مرقوم.
8315- خان��م كبري غربالي فرزند احمد- ش��ش دانگ يک 
باب خانه در حال احداث بمساحت 243/90 مترمربع مفروز و 

مجزي شده از پالک 3942 فرعي از اصلي مرقوم.
8316- خانم اس��ماء نجفي فرزند صدراله- شش دانگ يک 
باب خانه بمساحت 188 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 

4145 فرعي از اصلي مرقوم.
8319- آقاي شهرام سعيدي مهر فرزند علي- شش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 189/80 مترمربع مفروز از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8320- آقاي مجيد سعيدي مهر فرزند علي- شش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 192/85 مترمربع مفروز و مجزي شده 

از پالک 946 فرعي از اصلي مرقوم.
8321- آقاي حسين قاسمي مبارک آبادي فرزند علي و خانم 
فاطمه يزدان پور فرزند رمضانعلي هر كدام سه دانگ از شش 
دانگ يكبابخانه به مساحت 295/80 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 265 فرعي از اصلي مرقوم.
8322- آقاي علي ستاره بادي فرزند رحمت اله- شش دانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 221/75 مترمربع مفروز و مجزي 

شده از پالک 881 فرعي از اصلي مرقوم.
8325- آقاي سيد احمد طباطبايي فرزند آقارضا و خانم فاطمه 
اس��ديان فرزند حسين هر كدام س��ه دانگ از شش دانگ يک 
باب خانه بمساحت 409 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 

8251 فرعي از اصلي مرقوم.
8326- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 193/20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8327- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمس��احت 194 مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8328- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 199/64 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8329- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 199/85 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8330- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 200/40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8331- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 200/70 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8332- شهرداري خالدآباد- شش دانگ قطعه زمين محصور 
بمساحت 197/90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 946 

فرعي از اصلي مرقوم.
8333- آقاي عباسعلي طالبي بادي فرزند حسن آقا نسبت به 
چهاردانگ مشاع و خانم ربابه شهبازي بادي فرزند مسلم نسبت 
به دو دانگ مش��اع از ش��ش دانگ قس��متي از يک باب خانه 
بمساحت 179/5 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک 3705 

فرعي از اصلي مرقوم.
2- از شماره 189- اصلي خالدآباد

17- موقوفه مسجد س��جاد به نمايندگي اداره اوقاف و امور 
خيريه بادرود- شش دانگ يک باب مسجد بمساحت 323/60 

مترمربع.
85- آقاي عليرضا اسماعيل زاده خالدي فرزند محمد- شش 

دانگ يک باب خانه بمساحت 238/45 مترمربع.
86- آقای رضا رمضانی خالدی فرزند علی- شش��دانگ يک 

باب خانه بمساحت 218 مترمربع.
129- آقای محمد كمالی فرزند حسن – شش دانگ يک باب 

خانه بمساحت 151/60 مترمربع.
143- خانم عصمت حمامی خالدی فرزند حسين- شش دانگ 

يک باب خانه قديمی بمساحت 384 مترمربع.
168- آقای رحيم كمالی فرزند حسين – شش دانگ يک قطعه 

زمين محصور بمساحت 260/65 مترمربع.
180- آقای حس��ين عباسعليان فرزند عين اله نسبت به چهار 
و نيم دانگ و خانم زهرا خواجه اميريان فرزند علی نسبت به 
يک و نيم دانگ از ش��ش دانگ يک باب خانه بمساحت 552 

مترمربع.
533- آقای ابوالفضل باقری خالدی فرزند يداله و خانم زهرا 
رضائی فرزند رمضان هر كدام س��ه دانگ از شش دانگ يک 

باب خانه بمساحت 175/50 مترمربع.
2914 و 2898- خان��م عصمت فرازن��ده خالدی فرزند علی 
نسبت به سه دانگ و  محمدرضا محمدی فرزند رضا نسبت به 
يک و نيم دانگ و حسنعلی رضامحمدی فرزند رضا نسبت به 
يک و نيم دانگ از شش دانگ يک باب خانه و مغازه بمساحت 

271 مترمربع.
2999- خانم فاطمه كريمی مفرد خالدی فرزند قربانعلی- شش 

دانگ قطعه زمين محصور بمساحت 2034 مترمربع.
3211- آقای عباس صفری فرزند حسين نسبت به چهار دانگ 
و خانم مريم صحرايی فرزند علی نسبت به دو دانگ از شش 
دانگ يک باب خانه بمس��احت 298 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 511 فرعی از اصلی مرقوم.
3212- آقای عباس جمعه خالدی فرزند ابوالفضل- شش دانگ 
يک باب خانه بمساحت 247/65 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 56 فرعی از اصلی مرقوم.
3213- آقای محمدعلی صفری فرزند حس��ين نسبت به پنج 
دانگ و خانم فاطمه مهرآبادی فرزند ش��اه علی نسبت به يک 
دانگ از ش��ش دانگ يک باب خانه بمس��احت 510 مترمربع 

مفروز و مجزی شده از پالک 511 فرعی از اصلی مرقوم.
3214- آقای محمدرضا تقی زاده خالدی فرزند نوراله- شش 
دانگ يک باب خانه بمساحت 264/15 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 714 فرعی از اصلی مرقوم.
3217- آقای داود كمالی فرزند يوسفعلی- شش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 176/20 مترمربع مفروز و مجزی شده 

از پالک 172 فرعی از اصلی مرقوم.
3219- آقای عين اله كمالی فرزند محمد- شش دانگ قطعه 
زمين محصور بمساحت 295 مترمربع مفروز و مجزی شده از 

پالک 47 فرعی از اصلی مرقوم.
3220- خانم فاطمه محلوجی خالدی فرزند رحمت اله- شش 
دانگ يک باب خانه بمس��احت 236 مترمربع مفروز و مجزی 

شده از پالک 134 فرعی از اصلی مرقوم.
3224- آقای حس��ن س��عيدی زاده مقدم فرزند علی و خانم 
فاطمه زينالی خالدی فرزند س��يف اله هر كدام س��ه دانگ از 
شش دانگ يک باب خانه بمساحت 196/25 مترمربع مفروز و 

مجزی شده از پالک 2846 فرعی از اصلی مرقوم.
ب- امالكی كه آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر، ليكن 
بواسطه اش��تباه مؤثری كه در انتشار آنها رخ داده و بموجب 
آراء هيأت نظارت يا دستور اداری مستند به اختيارات تفويضی 
هيأت نظارت يا دس��تور اداری مستند به اختيارات تفويضی 
هيأت نظارت بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش��نامه 
های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 منجر به تجديد آگهی شده 

اند.
1- از شماره 159- اصلی شهر بادرود

788- آقای حس��ين بابايی فرزند مس��يب- دو دانگ مشاع از 
شش دانگ زمين معروف الشتان بمساحت 9338 مترمربع كه 
)مع الواسطه از آقای حاج مالمحمد موثقی فرزند ابوالقاسم به 
نامبرده منتقل و مساحت ملک قباًل در اظهارنامه ثبتی و آگهی 
نوبتی شش جريب معادل 8100 مترمربع قيد و آگهی شده كه 
بموجب رأی ش��ماره 8037-90/02/06 هيأت محترم نظارت 
ثبت كل استان اصفهان مساحت ملک از شش جريب معادل 
8100 مترمربع به 9338 مترمربع اصالح و بدين وسيله آگهی 

می گردد.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسی 
نس��بت به امالک مندرج در اين آگه��ی واخواهی و اعتراض 
داشته باش��د از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی بشرح رديف 
الف ظرف مدت 90 روز و بش��رح رديف ب بمدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواهی خود را تسليم اين اداره نموده و رسيد 
اخذ نمايند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و در صورتی كه 
قبل از انتشار آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد 
گواهی در مدت مرقوم تس��ليم اين اداره نمايند و اعتراضاتی 
ك��ه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر خواهد بود 
و مطاب��ق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره م��اده 17 آئين نامه 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمناً طب��ق ماده 56 آئين نامه 
قانون ثبت نس��بت به حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود 
و در صورتمجل��س تحديد قي��د و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 قانون ثبت 
پذيرفته خواهد ش��د. اين آگه��ی در رديف الف در دو نوبت 
و بفاصله 30 روز و نس��بت ب��ه رديف ب فقط يک نوبت در 

روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/05/31

م الف/ 43  طويلی- رئيس ثبت بادرود
 

نوبتی سه ماهه
4/483 ش��ماره: 1901 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1390 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش دوازده كاشان. 
بموجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک كش��ور و ماده 
59- اصالحی و آئين نامه مربوط به امالكی كه در سه ماهه 
اول 1390 تقاضای ثبت آن پذيرفته ش��ده بشرح ذيل آگهی 

می گردد:
شماره های فرعی از پالک يک اصلی ابنيه و امالک جوشقان 

قالی
452 فرعی- آقای غالمعلی رس��ول زاده فرزند رضا و خانم 
اشرف جمالی فرزند ماشااله باالس��ويه چهاردانگ مشاع از 

ششدانگ يكباب خانه به مساحت 73/53 مترمربع.
1445 فرعی- آقای حس��ن افضليان فرزند اس��تاد محمدآقا 
پانزده سهم مشاع از بيست و پنج سهم ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی 25 قفيزی واقع در دش��ت زورهنگ به مس��احت 

1175/94 مترمربع.
2601 فرعی- آقای احمد اس��دی جوش��قانی فرزند حيدر 

شش��دانگ قطعه گلس��تان واقع در جنوب مزرعه الستان به 
مساحت 725/64 مترمربع.

پالک يازده اصلی جوشقان قالی
آقای سهراب احدی فرزند بمانعلی تمامی چهار سهم مشاع 
از جمله 2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الستان مشهور به 
گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهای تابعه آن واقع 

در جوشقان.
شماره های فرعی از پالک بيست و يک اصلی ابنيه و امالک 

كامو
226 فرع��ی باقيمانده- خانم صغرا آمل��ی فرزند علی اكبر 
ششدانگ يكباب خانه مخروبه واقع در كوی مشايخ كامو به 

مساحت 144/19 مترمربع.
1995 فرعی- آقای محمد عاملی فرزند حسن آقا ششدانگ 
يكبابخانه مفروزی از ش��ماره 226 فرع��ی واقع در كامو به 

مساحت 184/50 مترمربع.
2006 فرعی- خانم فاطمه عبدالهی فرزند رضا شش��دانگ 
يكبابخان��ه واق��ع در ك��وی مصلی كامو به مس��احت 186 

مترمربع.
شماره های فرعی از پالک بيست و دو اصلی ابنيه و امالک 

چوقان
545 فرعی- آقای مجي��د رمضانی و خانم معصومه زارعی 
فرزندان براتعلی و نوروزعلی بالمناصفه شش��دانگ يكباب 
بهاربند و طويله و انباری واقع در چوقان به مس��احت 477 

مترمربع.
555 فرعی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اكبر ششدانگ 
يكدرب باغ موس��تان و گلستان متصل به آن واقع در دشت 

پايين چوقان به مساحت 4130 مترمربع.
556 فرعی- آقای حس��ين رعيت و خانم معصومه زارعيان 
فرزندان محمدآقا و رضا بترتيب نسبت به چهار دانگ و دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه واقع در چوقان به مساحت 

900 مترمربع.
557 فرع��ی- آقايان اصغر زارعی و ج��واد زارعی فرزندان 
نوروزعلی بالمناصفه ششدانگ يكباب حصار و طويله واقع 

در چوقان به مساحت 427/50 مترمربع.
558 فرعی- آقای نجفعلی زارعی فرزند علی اكبر ششدانگ 
قطع��ه زمين مزروعی واق��ع در چوقان به مس��احت 3023 

مترمربع.
شماره های فرعی از پالک بيست و پنج اصلی ابنيه و امالک 

مزرعه عماالدين كامو
39 فرعی- آقای حامد علما زاده فرزند اصغرششدانگ يكباب 
مرغداری و مستحدثات آن واقع در مزرعه عماالدين كامو به 

مساحت 9440/60 مترمربع.
163 فرعی- خانم مرضيه علی بابايی رنانی فرزند علی اكبر 
ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو 

به مساحت 219/30 مترمربع.
173 فرعی- آقای محمدتقی رحمتی كاموئی فرزند فضل اله 
ششدانگ يكبابخانه در سه طبقه واقع در مزرعه همواريه كامو 

به مساحت 128 مترمربع.
174 فرعی- آقای ابراهيم صنعت گر قهرودی و خانم فاطمه 
لطفي��ان فرزند صفرعلی و  غالمحس��ين بترتيب نس��بت به 
يكدانگ و پنج دانگ مش��اع از ششدانگ يكباب مغازه واقع 

درمزرعه همواريه كامو به مساحت 71/80 مترمربع.
175 فرعی- آقای اصغر اسكندری فرزند محمدآقا ششدانگ 
قطعه زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 

304/60 مترمربع.
177 فرعی- خانم صديقه موسوی فرزند سيد حسين ششدانگ 
يكباب خانه واقع در مزرعه همواريه كامو به مس��احت 513 

مترمربع.
178 فرعی- آقای ميرزا آقاابوترابی فرزند غالمعلی ششدانگ 
قطعه زمين محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 

228/40 مترمربع.
179 فرعی- آقای علی عليرضايی فرزند احمد شش��دانگ 
يكبابخان��ه واقع در مزرعه همواريه كامو به مس��احت 360 

مترمربع.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نسبت به امالک 
مندرج در اين آگهی اعتراضی داش��ته باشد از تاريخ اولين 
نوبت انتش��ار آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی 
خود را كتباً به اين اداره تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد 
و گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم 
نمايد. در صورتی كه قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه شده 
باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان دعوی 
را ظرف مدت مذكور تسليم نمايد. اعتراض يا گواهی طرف 
دع��وی كه پس از انقضاء مدت مرق��وم واصل گردد، بالاثر 
ميباشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمناً طبق ماده 56- آيين نامه قانون 
ثب��ت حقوق ارتفاقی در موقع تحدي��د حدود و در صورت 
مجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان امالک نس��بت به 
حقوق ارتفاقی مطابق م��اده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد 

شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/05/31

م الف/  زرگری- كفيل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان

اطالع رساني
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 23 JULY 2011 

نوبتی سه ماهه
4/338 ش��ماره: 2663 آگه��ی نوبتی س��ه ماهه اول س��ال 
1390 ثبت اس��ناد و ام��الک زواره بخش 17 ثبت اصفهان 
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 
اصالح��ی آئين نامه مربوطه، امالكی كه در س��ه ماهه اول 
سال 1390 تقاضای ثبت آنها در اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره پذيرفته ش��ده و همچنين امالكی كه طبق آراء هيأت 
محترم نظارت ثبت، آگهی آنها بايد تجديد گردد به ش��رح 

ذيل آگهی می گردد:
ال��ف( امالكی كه اظهارنامه آنها در س��ه ماهه اول س��ال 
1390 تنظيم و جهت انتشار آگهی در رديف منظور گرديده 

است:
دهستان گرمسير:

شهر زواره 16 اصلی و فرعی زير:
5171- آق��ای مجتبی حقيقت فرزند علی شش��دانگ قطعه 

زمين بمساحت 42/32 مترمربع.
دهستان سفلی:

قريه شهراب 28 اصلی و فرعی زير:
370- آقای محس��ن اس��ماعيل پ��ور تهران��ی فرزند قلی 

ششدانگ يكبابخانه بمساحت 151/22 مترمربع.
ب( امالك��ی كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتش��ر و 
لكن بواس��طه اش��تباه مؤثری كه در انتشار آنها رخ داده و 
بموجب آراء هيأت محترم نظارت يا دس��تور اداری مستند 
ب��ه اختيارات تفويضی هيأت نظارت موضوع بندهای 385 
و 386 و 387 مجموعه بخش��نامه های ثبتی تا اول مهرماه 

65 منجر به تجديد آگهی شده است.
دهستان گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذيل:
773- آقاي��ان حس��ين عابدينی فرزند عل��ی اكبر و مهدی 
عابدينی فرزند حس��ين و عبدالرضا م��ددی و عبدالمولی 
مددی فرزندان علی مدد تمامت 56 حبه مش��اع از 72 حبه 
شش��دانگ يک قطعه ملک ساده بترتيب به نسبت های 18 
حب��ه و 6 حب��ه و 16 حبه و 16 حبه مش��اع خريداری مع 
الواسطه از آقايان ميرزا علی اكبر مشيری و محمد خدائيان 
و عبدالحس��ين خدائي��ان و محمدعل��ی خدائي��ان كه قباًل 
ميرزاعلی اكبر شيری و مابقی فاقد نام خانوادگی و نام پدر 

آگهی شده بود.
ل��ذا بموجب م��اده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 
86 آئي��ن نامه قانون ثبت چنانچه كس��ی نس��بت به امالک 
مندرج در اين آگهی واخواهی داش��ته باشد بايد از تاريخ 
اولين نوبت انتش��ار آگهی نس��بت به امالكی كه در رديف 
)الف( می باش��د به مدت 90 روز و نسبت به رديف )ب( 
ب��ه مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خ��ود را كتبًا به 
اين اداره تس��ليم نموده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيي��ن تكلي��ف پرونده ه��ای معترض ثبت��ی ظرف مدت 
30 روز از تاري��خ تس��ليم اعت��راض به اين اداره بايس��تی 
با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيص��الح قضايی گواهی 
تقدي��م دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد. 
ضمنًا گواهی طرح دعوی كه پس از انقضاء مهلت قانونی 
واصل ش��ود بالاثر بوده و مطابق قس��مت اخير ماده 16 و 
تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 
آئي��ن نامه ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و در 
صورتمجل��س قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين 
نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطاب��ق ماده 20 قانون 
ثب��ت و تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعيين تكليف پرونده 
های معترض ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهی نس��بت 
به ام��الک رديف )الف( در دو نوبت به فاصله 30 روز از 
تاريخ انتشار اولين آگهی و نسبت به رديف )ب( فقط يک 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/05/31

م الف/ 113 عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

نوبتی سه ماهه
4/399 شماره: 3170- 90/4/18 آگهی نوبتی سه ماهه اول 

سال 1390 اداره ثبت اسناد و امالک ميمه
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آيين نامه مربوط به امالكی كه در س��ه ماهه اول 
س��ال 1390 تقاضای ثب��ت آنها پذيرفته ش��ده و همچنين 
شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت محترم 
نظارت آگهی آنها بايد تجديد ش��ود مربوط به حوزه ثبتی 

ميمه به شرح زير آگهی می نمايد:
شماره های فرعی از شماره يک اصلی واقعات در ميمه

10870 آق��ای عل��ی حي��دری فرزند مصطفی شش��دانگ 
قطعه زمين محل جوی و ش��ارع متروكه در كوی باسياه به 

مساحت 29/80 مترمربع
10871 آقای محمدرضا حيدری فرزند مصطفی ششدانگ 
قطعه زمين محل جوی و ش��ارع متروكه در كوی باسياه به 

مساحت 30/20 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

3571 آقای حس��ن حداديان فرزند حسين ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی دشت سر دره به مساحت 612/50 مترمربع
4512 آقای حس��ن حداديان فرزند حسين ششدانگ قطعه 
زمي��ن مزروعی دش��ت مياندش��ت به مس��احت 868/80 

مترمربع
4902 آقای حس��ن حداديان فرزند حسين ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی دشت باال راه به مساحت 613 مترمربع
5586 بان��و فرخ خانم حداديان فرزند مش��هدی اس��داله 
شش��دانگ قطعه زمين مزروعی دش��ت س��ر راه گرمند به 

مساحت 587/20 مترمربع
6216 بان��و فرخ خانم حداديان فرزند مش��هدی اس��داله 
شش��دانگ قطعه زمين مزروعی دش��ت دولته به مساحت 

298/50 مترمربع
ش��ماره ه��ای فرعی از ش��ماره 26 اصلی واقع��ات در ده 

ونداده
2357 آقای مهدی ثابتی فرزند غالمحس��ين نس��بت به سه 
دانگ مشاع و آقايان عبداله و علی ثابتی فرزندان غالمحسين 
بالمناصفه نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 

محصور در كوی امامقلی به مساحت 587 مترمربع
3807 آق��ای علی صاحبقرانی ونداده فرزند اس��داله خان 
و خانم صغ��را محرابيان فرزند ولی اله بالمناصفه مش��اعا 
شش��دانگ قطع��ه زمي��ن محصور ب��ه مس��احت 321/50 

مترمربع
3814 آقای علی مردانی فرزند حس��ين نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم شهناز رجائيان فرزند محمدعلی نسبت به دو 
دانگ مش��اع و آقای احمد مردانی فرزند حسين نسبت به 
يک دانگ مش��اع از ششدانگ يک باب خانه در كوی باال 
به مس��احت 319 مترمربع با حق سكونت مادام العمر خانم 

فاطمه كريم فرزند حسين
4013 خان��م روح انگيز عادل فرزند غالم رضا شش��دانگ 

قطعه زمين محصور به مساحت 217 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در ده ازان

4434 آقای س��يد حس��ين رضويان فرزند سيد علی اكبر و 
خانم خديجه خدادوس��ت فرزند عباس بالمناصفه مش��اعا 
شش��دانگ يک باب خانه در كوی مصال به مساحت 282 

مترمربع
4439 خان��م منيره عرب زاده فرزند محمدعلی شش��دانگ 
قطع��ه زمي��ن س��اده در كوی ب��اغ كهنه به مس��احت 50 

مترمربع
4440 خانم شهربانو جباری فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه 

زمين ساده در كوی باغ كهنه به مساحت 50 مترمربع
4441 آق��ای طيب صالح فرزند ابوطالب شش��دانگ قطعه 

زمين ساده در كوی باغ كهنه به مساحت 50 مترمربع
4442 آقای علی اقدامی فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه 

زمين ساده در كوی باغ كهنه به مساحت 50 مترمربع
4443 آقای علی اقدامی فرزند  غالمحسين ششدانگ قطعه 

زمين ساده در كوی باغ كهنه به مساحت 50 مترمربع
شماره فرعی از شماره 54 اصلی واقع در ده خسروآباد

23 بانوان مرصع و قدسی زندی فرزندان حياتقلی بالمناصفه 
مشاعا سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين محصور در 

كوی پشت خانه ها به مساحت 1246 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در ده حسن 

رباط
704 آقای حس��ين رحمانی فرزند مصطفی ششدانگ يک 

باب خانه در كوی قلعه نو به مساحت 407 مترمربع
730 آقای حس��ين اميری فرزند امير ششدانگ قطعه زمين 

محصور در كوی قلععه نو به مساحت 635/80 مترمربع
731 خان��م مهين اميری فرزند امير شش��دانگ قطعه زمين 

محصور در كوی قلعه به مساحت 511 مترمربع
732 خانم س��كينه اميری فرزند امير ششدانگ قطعه زمين 

محصور در كوی قلعه به مساحت 491/50 مترمربع
733 آق��ای عل��ی اميری فرزند امير شش��دانگ قطعه زمين 

ساده در ده حسن رباط به مساحت 541 مترمربع
734 خانم معصومه اميری فرزند علی نقی ششدانگ قطعه 

زمين ساده در كوی قلعه به مساحت 748 مترمربع
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 88 اصل��ی واقعات در الی 

بيد عليا
309 آقای بهرام زارعی فرزند علی محمد شش��دانگ يک 

باب خانه به مساحت 491/70 مترمربع
340 خان هاجر توكلی فرزند علی شش��دانگ قطعه زمين 

محصور به مساحت 605/70 مترمربع
341 شركت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ يک باب 

ساختمان در كوی باغ طاهر به مساحت 585 مترمربع
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 90 اصلی واقعات در قلعه 

بلند الی بيد
222 آق��ای رجبعلی كريمی فرزند خيرال��ه و خانم عاطفه 
زارعی فرزند غضنفر بالمناصفه مش��اعا ششدانگ يک باب 

خانه در كوی قلعه بلند به مساحت 1139/60 مترمربع
223 آقای علی اكبر توكلی فرزند اميد ششدانگ يک باب 

خانه در كوی قلعه بلند به مساحت 452 مترمربع
ش��ماره های فرعی از ش��ماره 110 اصل��ی واقعات در ده 

موته
385 آق��ای محمدتقی زارعی فرزند جواد نس��بت به چهار 
دانگ مش��اع و خانم فاطمه هدائيان فرزند محمد نسبت به 

دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه در كوی باال به 
مساحت 1096 مترمربع

445 آقای ش��هاب الدين ذاكری فرزند علی اكبر ششدانگ 
قطع��ه زمين محص��ور در كوی باال به مس��احت 886/70 

مترمربع
446 شركت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ يک باب 

ساختمان به مساحت 590 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسی 
نسبت به امالک مندرج در اين آگهی اعتراض )واخواهی( 
داش��ته باشد نسبت به آنهايی كه تقاضای ثبت آنها پذيرفته 
شده از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهی ظرف مدت 90 
روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را تسليم اين 
اداره نموده و رسيد دريافت دارد ضمنا معترض می بايستی 
از تاريخ تس��ليم اعتراض ظرف م��دت يک ماه مبادرت به 
تقديم دادخواس��ت به مراجع قضائی نموده و گواهی طرح 
دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی كه قبل 
از انتش��ار اين آگهی دعوايی اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
بايس��تی گواهی دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف 
مدت مرقوم تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی 
كه بعد از انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر است و 
مطابق قس��مت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت 
حق��وق ارتفاقی در موقع تعيين ح��دود و صورت مجلس 
تحديد قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن 
پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت به فاصله )30( 
روز از تاري��خ اولين نوبت انتش��ار در روزنامه زاينده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/5/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/05/31
م الف/5435  نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

 
نوبتی سه ماهه

4/400 شماره: 4377- 90/4/15 آگهی نوبتی سه ماهه اول 
سال 1390 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

ب��ه موجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 
اصالحی آيين نامه مذكور امالكی كه تقاضای ثبت آنها در 
سه ماهه اول سال 90 پذيرفته شده و امالكی كه در آگهی 
نوبت��ی قبلی از قلم افتاده و مدت اعتراض بر آنها از تاريخ 
انتش��ار )90/5/1( به مدت 90 روز می باشد به شرح ذيل 

آگهی می گردند.
اول( از بخش 9 شامل شهر نطنز و قراء حومه
از شماره 33- اصلی شهر نطنز، فروعات ذيل

4- خانم مهين كش��ميری فرزند قربانعلی دو س��هم و پنج 
هيجدهم س��هم مش��اع از 40 سهم شش��دانگ قطعه زمين 
مزروع��ی و مش��جر معروف ب��اغ گله به مس��احت 4495 

مترمربع
1115- موقوف��ه خواجه علی ب��ه نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی معروف 

خواجه علی به مساحت 725/40 مترمربع
از شماره 53- اصلی افوشته، فروعات ذيل

631- موقوفه مالحس��ن به نمايندگی اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز تمامی شش��دانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 469/60 مترمربع
762- حم��ام وقفی مزيدآباد ب��ه نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ يكباب حمام به مساحت 

182 مترمربع
797- موقوفه مس��جد غياث به نمايندگ��ی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

و مشجر به مساحت 349/50 مترمربع
900- بقعه ميرس��يدعلی ب��ه نمايندگی اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنز شش��دانگ يكباب بقعه و قطعه زمين جنب آن 

به مساحت 594 مترمربع
از شماره 71- اصلی سرشک، فروعات ذيل

1775- موقوفه حمام مزيدآباد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

به مساحت 420 مترمربع
1786- موقوفه حمام مزيدآباد به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

به مساحت 900 مترمربع
از شماره 118- اصلی جاريان، فرعی ذيل

1043- آقايان اسماعيل و محمود جاريانی فرزندان احمد 
بالمناصف��ه شش��دانگ يكباب خانه به مس��احت 185/20 

مترمربع
از شماره 121- اصلی خفر، فرعی ذيل

43- بقعه بابا س��ياه پوش خفر به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی شش��دانگ يكباب بقعه معروف بابا 
سياه پوش و محوطه اطراف آن به مساحت 3572 مترمربع

از شماره 129- اصلی جزن، فرعی ذيل
256- مسجد و حس��ينيه جزن به نمايندگی اداره اوقاف و 
امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ يكباب مسجد و حسينيه 

به مساحت 652/50 مترمربع

از شماره 130 اصلی قنات معروف ويشگان جزن كه مدار 
گردش و مبدا و مظهر آن به شرح سوابق آگهی نوبتی قبلی 

است
آقای عباس احمدی جزنی فرزند نعمت اله مجاری هشت 

سهم از جمله 384 سهم ششدانگ قنات مرقوم
از شماره 134- اصلی قنات معروف فضل آباد )حل آباد( 
جزن كه مدار گردش و مبدا و مظهر آن به ش��رح س��وابق 

آگهی نوبتی قبلی است
آقای عباس احمدی جزنی فرزند نعمت اله تمامی سه سهم 

از جمله 576 سهم ششدانگ قنات مرقوم
دوم( از بخش ده چيمه رود و برزرود

از شماره يک اصلی فريزهند، فرعی ذيل
491- بقعه س��يد جعف��ری فريزهندی ب��ه نمايندگی اداره 
اوقاف و امور خيريه نطنز ششدانگ يكباب بقعه به مساحت 

105/50 مترمربع
از ش��ماره 6- اصلی قنات معروف سرچش��مه فريزهند كه 
مدار گردش و مبدا و مظهر آن به شرح سوابق آگهی نوبتی 

قبلی است
خانم اكرم كريمی ثابت فرزند ابراهيم انتقال مع الواس��طه 
از آقای كريم زمانيان فريزهندی مجاری يک سهم و نيم از 

جمله 2000 سهم ششدانگ قنات مرقوم
از شماره 38- اصلی ولوجرد، فروعات ذيل

1055- آقای عباس عليخانی ولوجردی فرزند رضا تمامی 
ششدانگ يكباب خانه معروف پشت باغ حيدر به مساحت 

133/50 مترمربع
1056- آق��ای محمدتقی محمدی مقدم فرزند رضا تمامی 
ششدانگ يكباب خانه معروف محله پاتله وزه به مساحت 

148/20 مترمربع
از شماره 103- اصلی روستای احمدآباد، فروعات ذيل

46- آقای سيدعلی جليلی فرزند سيداحمد تمامی ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 173 مترمربع

78- آقای سيدعلی جليلی فرزند سيداحمد تمامی ششدانگ 
دو باب اطاق تودرتو به مساحت 37/20 مترمربع

از شماره 128- اصلی هنجن، فرعی ذيل
614- آقای اصغ��ر مقيمی هنجنی فرزن��د علی پنج دانگ 
مش��اع از ششدانگ يكباب خانه و حصار به مساحت 130 

مترمربع
از شماره 134- اصلی يارند، فروعات ذيل

1034- آقای رضا محمدی فرزند نادعلی ششدانگ يكباب 
حصار و طويله به مساحت 47/60 مترمربع

1130- آقاي��ان علی و مهدی و محمد و خانم اكرم روزبه 
فرزندان غالمحس��ين بالس��ويه يكباب اطاق به مس��احت 

33/70 مترمربع
1840- آقای غالمرضا هادی زاده فرزند حس��ن ششدانگ 

يكباب خانه به مساحت 119/40 مترمربع
از شماره 149- اصلی طره، فرعی ذيل

637- خانم زهرا سعيدی فر فرزند محمد تمامی ششدانگ 
دو ب��اب اطاق متصل به هم معروف محله پل به مس��احت 

26/40 مترمربع
سوم( از بخش يازده طرقرود و قراءحومه

از شماره 152- اصلی نيه، فرعی ذيل
739- موقوف��ه امامزاده چهار بزرگ��وار مزده به نمايندگی 
اداره اوق��اف و امور خيري��ه نطنز شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعی به مساحت 149 مترمربع
از شماره 284- اصلی كلهرود، فروعات ذيل

2210- آقای عليرضا رنجبر كلهرودی فرزند علی ششدانگ 
يكباب خانه به مس��احت 705/30 مترمربع مجزی شده از 

شماره 1175 فرعی
2232- آقای حسين رنجبر كلهرودی فرزند علی ششدانگ 
يكباب خانه به مساحت 309 مترمربع مجزی شده از شماره 

2211 فرعی
ل��ذا بموج��ب م��اده 16 قان��ون ثب��ت اس��ناد و ام��الک 
چنانچه اش��خاص نس��بت به امالک مندرج در اين آگهی 
اعتراضی داش��ته باشند می بايس��ت از تاريخ اولين انتشار 
ب��ه مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به اين 
اداره و دادگاه صالح��ه تس��ليم و طب��ق تبص��ره 2 م��اده 
 واحده قان��ون تعيين تكليف پرونده ه��ای ثبتی معترضی، 
معت��رض م��ی بايس��ت ظ��رف مدت ي��ک م��اه از تاريخ 
تس��ليم اعت��راض گواه��ی دادگاه را مش��عر ب��ر جري��ان 
دع��وی را ب��ه اي��ن اداره تس��ليم نماي��د و اعتراضات يا 
گواه��ی ط��رح دعوی ك��ه بع��د از انقضاء م��دت مرقوم 
واصل ش��ود بالاثر می باش��د و مطابق قس��مت اخير ماده 
 16 و تبص��ره م��اده 17 قان��ون ثب��ت رفتار خواهد ش��د. 
ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت و تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين 
تكليف پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد. اين 
 آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاينده رود

درج و منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1390/5/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1390/5/31
م الف/185  شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

اطالع رساني
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نوبتی سه ماهه
4/487 آگهی نوبتی س��ه ماهه اول سال1390 - اداره 

ثبت اسناد و اماک شهرضا
بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصاحی 
آیین نامه مربوط به اماکی که در س��ه ماهه اول سال 
1390تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره 
ه��ای از قلم افتاده ونیز آنچه طب��ق آراء هیات محترم 
نظ��ارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به 

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

- اول ش��ماره های فرعی ازی��ک اصلی ابنیه واماک 
شهرضا

2639باقیمان��ده- محمدحس��ن محمدرضائ��ی فرزند 
ش��کراله: شش��دانگ یکبابخانه که پ��اک5683ازآن 

مجزی گردیده به مساحت 177/5مترمربع.
3290- مظفر پوینده پور فرزند عبدالحسین: ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت213/60مترمربع.
محمدرضاپورفرزندغامحسین:شش��دانگ   -6132

یکبابخانه به مساحت276مترمربع.
7619- شهرداری شهرضا:ششدانگ قسمتی ازیکقطعه 
زمین محل کوچه متروکه به مس��احت44/40مترمربع 
ک��ه ب��ه انضم��ام شش��دانگ پاکهای4906باقیمانده 

و7616جمعاتشکیل یکقطعه زمین راداده است.
7620- شهرداری شهرضا:ششدانگ قسمتی ازیکقطعه 
زمین محل کوچه متروکه به مساحت8/45مترمربع که 
به انضمام ششدانگ پاک 7617جمعاتشکیل یکقطعه 

زمین راداده است.
7625- حس��نعلی ترابی زیارتگاه��ی فرزند غامعلی: 
شش��دانگ قس��متی ازیکبابخانه مجزی شده از پاک 
2729 ب��ه مس��احت 176/40مترمربع که ب��ه انضمام 
قسمتی از پاک 2730 جمعا تشکیل یکبابخانه راداده 

است.
- دوم ش��ماره های فرعی از2- اصل��ی مزرعه فضل 

آباد
1023- فرزان��ه ومری��م آخانی فرزندان عبدالحس��ین 
باالس��ویه: شش��دانگ یکدرب باغ کهنه به مس��احت 

1080 مترمربع.
1092- عبدالرضاپیام فرزندفضل اله:تمامت دویس��ت 
و هفتاد و دوهزارم س��هم مش��اع از3س��هم ششدانگ 

یکدرب باغ.
9194- سیدرمضان موسوی فرزندسیدسلیمان:ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت221/70مترمربع.
وتهمینه  پورفرزندعیس��ی  11887- غامرضازی��اب 
زرگری عمله فرزند اس��فندیار باالس��ویه: شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت159مترمربع.
13111- س��عید وروح اله اس��تادپورفرزندان علیرضا 
باالس��ویه: شش��دانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده 

ازپاک7920به مساحت205/30مترمربع.
13132- سیده فاطمه موسوی فرزندسید کرم اله:ششدانگ 

یکبابخانه نیمه تمام به مساحت169مترمربع.
13133- زهرا فخری فرزند س��یدعبدالرضا: ششدانگ 
یکبابخانه مجزی شده از1029به مساحت228مترمربع.

13134- محس��ن کاظمینی فرزندفضل اله:شش��دانگ 
یکقطع��ه زمین نیم��ه محصورمجزی ش��ده از3255به 

مساحت178مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1010باقیمانده- اصغرامیرزاده فرزندخسرووزینت بقائی 
هونجانی فرزندجان احمدبه ترتیب نسبت به4و2دانگ 
مش��اع از:شش��دانگ یکبابخانه که پ��اک2306ازآن 

مجزی گردیده به مساحت129مترمربع.
1649- علی اکبررحمانی فرزندنجف قلی:شش��دانگ 

یکبابخانه به مساحت240/50مترمربع.
2130- طاعلی زاده فرزندمنصور:ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت161/70مترمربع.
2146باقیمانده:کرم اله کاویانی فرزنداله کرم:ششدانگ 
یکقطع��ه زمین ش��ناژدارکه پ��اک2432ازآن مجزی 

گردیده به مساحت148/50مترمربع.
2483- شهرام ظهرابی فرزندقفار:ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت198/70مترمربع.
فرزندعل��ی  س��میرمی  آصف��ی  ابوالقاس��م   -2484
اکبر:شش��دانگ یکبابخان��ه مج��زی ش��ده از1569به 

مساحت41/75مترمربع.
2487- حس��ن وزیری نره فرزندش��عبانعلی ونازبس 
قرقانی فرزندجواد به ترتیب نسبت به4و2دانگ مشاع 

از:ششدانگ یکبابخانه به مساحت191/70مترمربع.
باقرپورفرزندغامرضا: ششدانگ  2489- محمدحسن 
قطع��ه زمی��ن محص��ور مج��زی گردی��ده از130ب��ه 

مساحت220 مترمربع.
فرزندفتحعلی:شش��دانگ  غامرضاجوه��ری   -2490

قطعه زمین به مساحت201مترمربع.
2491- جهانش��یرنصیریان فرزندفضل اله:شش��دانگ 

قطعه زمین پی کنی شده به مساحت119/20مترمربع.
- شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

2453- جعفرعل��ی ناظ��م فرزندفض��ل ال��ه وع��زت 
آزادفرزندس��ید جواد ب��ه ترتیب نس��بت به4و2دانگ 
مش��اع از:شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده از481به 

مساحت152/20مترمربع.
- شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2211- فتح اله حس��ین پورش��هرضائی فرزندنصراله 
واله��ه میرنی��ام فرزندس��ید احم��د به ترتیب نس��بت 
به4و2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام به 

مساحت242/80مترمربع.
2313- غامرضا مصدق فرزندمحمدعلی:ششدانگ قطعه 

زمین مجزی شده از534به مساحت194/85مترمربع.
2320- مس��یح اله ص��دری فرزندحسین:شش��دانگ 
یکبابخانه که قباقس��متی ازپاک102بوده اس��ت به 

مساحت196/90مترمربع.
- شماره فرعی از37- اصلی عمروآباد

749- محمدربیعی فرزندس��یف اله :شش��دانگ قطعه 
زمی��ن ج��ای پی کنی ش��ده مج��زی ش��ده از286به 

مساحت180مترمربع.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

فرزندعزیزاله:شش��دانگ  محمدرضاخان��زاده   -2243
مس��احت  از1130ب��ه  ش��ده  مج��زی  یکبابخان��ه 

148مترمربع.
2247- نب��ی ال��ه براهیم��ی فرزندعبدالخلیل وطاهره 
خورس��ند فرزندغامرض��ا باالسویه:شش��دانگ قطعه 
زمی��ن ج��ای پی کنی ش��ده مج��زی ش��ده از558به 

مساحت189مترمربع. 
فرزندگنجعلی:شش��دانگ  احمدرضاامی��ری   -2248
یکبابخانه س��ه طبقه نیمه تمام مجزی ش��ده از1495به 

مساحت174مترمربع.
وصدیقه  احمدرضاباقرپورفرزندعبدالرس��ول   -2249
ذوالفقاری فرزندحبیب اله باالسویه:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از162به مساحت152مترمربع.
- آب وام��اک مزرع��ه آقامحمدعلی پ��اک63/2- 

اصلی
کم��ال س��المی فرزندرحم��ت ال��ه وکم��ال عل��ی 
پورفرزندعلی باالس��ویه:تمامت15حبه مشاع از84حبه 

هفت دانگ.
- شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا

30باقیمانده- مهین وحلیمه خاتون وپروین شاهنظری 
شاهرضائی فرزندان رضا باالسویه نسبت به چهل حبه 
وهش��ت دهم حبه مش��اع به اس��تثناءبهاءثمنیه اعیانی 
وعش��رت پورخاقان ش��اه رضائی فرزندغامحس��ین 
نسبت به چهارحبه مش��اع به انضمام بهاءثمنیه اعیانی 
72حبه:تمامت 44/8حبه مش��اع از72حبه شش��دانگ 
یکبابخانه که پاک218ازآن مجزی گردیده به مساحت 

ششدانگ 236/60مترمربع.
- شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

434- غامرضاخانی فرزندنعمت اله:ششدانگ قسمتی 
ازیکباب مغازه باس��اختمان فوقانی آن مجزی شده از 
292 به مس��احت12/95مترمربع که به انضمام قسمتی 
ازپاک291جمعاتش��کیل یکب��اب مغازه باس��اختمان 

فوقانی آن راداده است.
- ش��ماره های فرعی از176- اصلی ش��هرک اس��ام 

آباد
371- ع��وض رضائی فرزنداردشیروس��میه تقی زاده 
امام قیسی فرزندغامرضاباالسویه:ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت197/41مترمربع.
765باقیمانده:روزعلی نادیان فرزنداروجعلی:ششدانگ 
یکبابخانه که پاک811ازآن مجزی ش��ده به مساحت 

114 مترمربع.
919- محمدحس��ین اکب��ری فرزندعب��دل ومهت��اب 
محمدی فرزندنعمت اله باالسویه:شش��دانگ یکبابخانه 

به مساحت 218/95مترمربع.
922- ای��وب طاهری فرزندحفیظ اله وس��هیاصفری 
فرزن��د خیب��ر باالس��ویه: شش��دانگ یکبابخان��ه ب��ه 

مساحت128/20مترمربع.
926- عنایت اله طاهری فرزندباباقلی:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از201به مساحت259/45مترمربع.
ردیف ب(شماره اماکی که درموعدمقرر آگهی نشده 

اندوازقلم افتاده اند:
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2257- حمیده ش��هریاری فرزندداود:سه دانگ مشاع 
ازشش��دانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی شده از180به 
مساحت شش��دانگ 128/15مترمربع که درآگهی قبلی 

ششدانگ بنام مجتبی صداقت آگهی گردیده بود.
ردیف ج( اماکی که آگهی نوبتی آنها در موعد مقرر 
منتشر،لیکن بواسطه اشتباه موثری که درانتشارآنهارخ 
داده اس��ت وبموج��ب آراءهیئ��ت محت��رم نظ��ارت 
یادس��توراداری مس��تندبه اختی��ارات تفویضی هیئت 

نظ��ارت موض��وع بنده��ای 385و386و387مجموعه 
بخ��ش نامه های ثبتی تااول مهرماه س��ال1365منجربه 

تجدیدآگهی شده اند:
- شماره های فرعی از51- اصلی مزرعه فودان

213- مری��م ممیزفرزنداحم��د ب��ه اس��تثناءبهاءثمنیه 
اعیان��ی ومحمدعل��ی عادلی فرزندحس��ین مالک بهاء 
ثمنی��ه اعیانی:شش��دانگ قطعه ملک.که ش��ماره ملک 
دراظهارنامه اشتباها214 قیدوآگهی گردیده ومستندبه 
دس��توراداری اظهارنامه اصاح گردیده اس��ت اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
214- فاطمه ممیزفرزندعلی نسبت به هفت سهم مشاع 
و محمدعلی عادلی فرزندحسین نسبت به 4سهم مشاع 
از 11س��هم: شش��دانگ قطعه ملک. که ش��ماره ملک 
دراظهارنامه اشتباها213 قیدوآگهی گردیده ومستندبه 
دس��توراداری اظهارنامه اصاح گردیده اس��ت اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
- شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد

4- مجتبی ش��اهچراغی فرزنداحمد نسبت به 58 سهم 
مشاع وفرزانه شیرعلی فرزندفضل اله نسبت به58سهم 
مشاع وحسن طاوسی فرزندتقی نسبت به 97سهم مشاع 
ومحمداباذری شهرضافرزندحسین نسبت به 109سهم 
مشاع وعلیرضااباذری فرزندمصطفی نسبت به121سهم 
مشاع وعبدالعلی حیدرپورشهرضافرزندغامرضا نسبت 
به 121سهم مشاع وداراب پاکدل فرزنداسفندیارنسبت 
محم��دی  بختیارت��ل  ومری��م  مش��اع  به111س��هم 
فرزندغریبعلی نس��بت به 111س��هم مشاع وشهرداری 
شهرضانس��بت به579س��هم مش��اع وابراهی��م اباذری 
فرزندحس��ین نس��بت به12/5س��هم مش��اع وحس��ن 
کاظمزادفرزندعلی اکبرنس��بت به137/5س��هم مش��اع 
ومحمدجوادجانقربان فرزندغامرضانسبت به104سهم 
مش��اع وعلیه کاظمی فرزندعباس نسبت به 109سهم 
مشاع از1728سهم:ششدانگ یکدرب باغ،که درآگهی 
نوبت��ی اولیه نوع ملک اش��تباهازمین قیدگردیده اینک 

تجدیدآگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت 
به ام��اک و رقبات مندرج در ای��ن آگهی واخواهی 
داش��ته باشد باید از تاریخ انتش��ار اولین نوبت آگهی 
نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف 
های الف وب ظرف مدت 90 روز ونس��بت به آنهائی 
ک��ه طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه ش��ده 
به ش��رح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت 
واخواه��ی خود را به ای��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثب��ت ،معترض می بایس��ت ظرف م��دت 30 روز از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت رااز مراج��ع ذیصاح قضائ��ی اخذ وبه 
این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل از انتش��ار 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی 
دادگاه را مش��عر ب��ر جریان دعوا ظ��رف مدت مرقوم 
ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از 
مدت مرقوم واصل ش��ود با اثر است ومطابق قسمت 
اخیر م��اده 16 وتبصره 17 قانون ثب��ت رفتار خواهد 
ش��د. ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی درموقع تعیین ح��دود درصورت مجلس قید 
وواخواهی صاحبان اماک ومجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 
2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد ش��د.این آگهی نس��بت به ردیف 
ه��ای الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز ونس��بت 
به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول 
در روز نام��ه زاینده رودچاپ اصفهان درج و منتش��ر 

می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:90/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:90/5/31                                                                         
م الف/ 159 

میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرضا

نوبتی سه ماهه
4/501 ش��ماره: 5018 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 
1390 اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به موجب ماده 
12 قان��ون ثبت اس��ناد و اماک و م��اده 59 اصاحی 
آئین نامه مربوطه اماکی که در س��ه ماهه اول س��ال 
1390 تقاض��ای ثبت آنه��ا پذیرفته ش��ده و همچنین 
ش��ماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 
نظارت ثب��ت آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به 
 اردس��تان بخ��ش 17 ثب��ت اصفهان را به ش��رح ذیل 

آگهی می نماید:
بند الف- شماره پاک و مشخصات مالک و نوع ملک 
و مح��ل وقوع اماکی که در اظهارنامه س��ه ماهه قبل 
تنظیم و جهت انتش��ار آگهی در ردیف منظور گردیده 

است شامل:

- دهستان گرمسیر:
- شهر مهاباد به شماره 51 اصلی و فرعی های زیر:

138- آقای حس��ن فاح��ت مهاب��ادی فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/29 مترمربع.

679- آقای حسین فاحتی فرزند رضا ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 4650/53 مترمربع.

- دهستان سفلی
- قریه کچو مثقال به ش��ماره 75 اصلی و فرعی های 

زیر:
1500- خانم مهین کچوئی زاده فرزند یوسف ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 170/05 مترمربع.
بن��د ب- اماکی که آگهی نوبت��ی آنها در وقت مقرر 
منتش��ر و لیکن به واسطه اش��تباه مؤثری که در انتشار 
آنها رخ داده و به موجب آراء هیأت نظارت یا دستور 
اداری مس��تند ب��ه اختیارات تفویض��ی هیأت نظارت 
بنده��ای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش��نامه های 
ثبتی تا اول مهرماه 1365 منجر به تجدید آگهی ش��ده 

اند شامل:
- دهستان گرمسیر

- شهر اردس��تان به ش��ماره یک اصلی و فرعی های 
زیر:

1054- آق��ای محمد ف��دوی فرزند حس��ین پنجاه و 
چهار حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب 
خانه انتقالی مع الواسطه از ورثه مرحوم عباس فدوی 
اردستانی که در آگهی نوبتی قبلی به جای پاک ثبتی 
ش��ماره 1054 با ش��ماره 2824 اظهار و آگهی ش��ده 

بود.
1305- خان��م طاه��ره محمد بیدهن��دی فرزند محمد 
چهل و س��ه و یک پنج��م حبه مش��اع از هفتاد و دو 
حبه شش��دانگ یکب��اب خانه به انضم��ام دوازده حبه 
خان��ه خراب��ه ضمیمه انتقال��ی مع الواس��طه از طرف 
ورثه زهرا بیگم و س��ید حاجی عقدائی اردس��تانی که 
در آگه��ی نوبتی قبل��ی بدین نحو زهرا بیگم و س��ید 
 حاجی بدون قید س��ایر مش��خصات اظه��ار و آگهی 

شده است.
- دهستان سفلی

- مزرعه سنگ چوبه شماره 306 اصلی
آقای محمد حسن و خانم ها جمیله- مهدیه- اشرف- 
اعظ��م- عف��ت- فاطمه و منصوره همگ��ی جواهریان 
فرزن��دان مرحوم حس��ین و خانم حاجی��ه اصفهانیان 
کچومثقالی فرزند محمدعلی ششدانگ مزرعه مخروبه 
معروف به سنگ چو به مس��احت 3670 مترمربع کما 
فرض اله سهم پس��ر 16 حبه و سهم دختران هر کدام 
8 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ و بهاء ثمنیه اعیانی 
که متعلق به خانم حاجیه خانم اصفهانیان کچومثقالی 
می باش��د که در آگهی نوبتی قبلی سه ماهه سوم سال 
1389 به جای ش��ماره 306 اصلی س��فلی ذیل شماره 
75 اصلی مربوط به قریه کچومثقال و با ش��ماره 306 

فرعی آن آگهی شده بوده است.
به موجب ماده قانون ثبت اماک چنانچه کسی نسبت 
به اماک مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باشد 
باید از تاریخ انتش��ار اولین نوبت نسبت به آنهایی که 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده است به شرح ردیف 
الف ظرف مدت 90 روز و نس��بت به آنهایی که طبق 
آرای هی��أت نظارت ثبت تجدید آگهی ش��ده اس��ت 
به ش��رح ردی��ف ب در مدت 30 روز دادخواس��ت 
واخواهی خود را به این اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثب��ت معترض ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصاح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
اخ��ذ و به این اداره تس��لیم نمای��د و در صورتی که 
قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه ش��ده باشد طرف 
دع��وی باید گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواهی 
ط��رح دعوی ک��ه بعد از انقضاء م��دت مرقوم واصل 
ش��ود بااثر اس��ت و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و 
تبصره م��اده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا 
طب��ق م��اده 56 آئین نامه قانون ثب��ت حدود و حقوق 
ارتفاقی موق��ع تعیین حدود در ص��ورت مجلس قید 
واخواهی صاحبان اماک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگهی نسبت به ردیف 
ال��ف و ب در 2 نوب��ت به فاصل��ه 30 روز از تاریخ 
 انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود اصفهان درج 

و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1390/5/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1390/5/31
م الف/ 130 

فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی
Saturday 23 JULY 2011 

پیشینه محیط زیست در ذوب آهن اصفهان
 با توجه به حجم قابل مالحظه مواد اوليه ورودي به كارخانه شامل انواع زغالسنگ، كك، سنگ آهن،
سنگ منگنز، سنگ آهك و كمك ذوب ها ي مختلف در طراحي كارخانه پيش بيني تجهيزات 
پااليش آالينده هاي محيط )آب، هوا، خاك( از قبيل نصب سيس��تم هاي تصفيه بر روي منابع 
آالينده هوا، ايجاد و تثبيت س��يكل ها ي گردشي آب، بكارگيري سيستم هاي تفكيك و تصفيه 
انواع فاضالب ها ، عدم تخليه فاضالب به محيط و استفاده مجدد از ضايعات و مواد ناخواسته و 
بازيافت محصوالت فرعي مد نظر بوده كه پس از اجراي موارد مذكور، اين مجتمع به بهره برداري 
رس��يده است. جدول شماره يك و دو تعدادي از سيستم ها ي پااليش غبار و تصفيه فاضالب 

ارائه گرديده است.
با تأسيس مركز خدمات بهداشت صنعتي، طب كار و بهداشت محيط از  بدو عمليات ساختماني 
و اجرايي نيز عمليات شناسايي، اندازه گيري و بررسي عوامل زيست محيطي و عوامل زيان آور 
محيط كار ناشي از فعاليت  ها  ي توليدي و خدماتي در سطح شركت تحت كنترل بوده است كه 
اين امر كماكان ادامه دارد. با هدف انسجام و استمرار بخشيدن كنترل جنبه هاي زيست محيطي 
و حصول اطمينان از كاهش و كنترل پيامدهاي زيس��ت محيطي مربوط به فعاليت ها  نس��بت 
به تش��كيل واحد محيط زيست در س��ال 74 اقدام نموده و با استفاده از مزاياي بهره وري سبز 
)GP( اقدام به استقرار نظام مديريت زيست محيطي نموده است و موفق به كسب گواهينامه 
ISO14001 از شركت DNV در سال 81 گرديد كه پس از اتمام اعتبار سه ساله گواهينامه پيرو 
اقدامات انجام شده در جهت ارتقای سيستم، اين شركت موفق به اخذ گواهينامه مطابق استاندارد 

ISO14001:2004 در ارديبهشت ماه سال 84 گرديد.
همچنين با توجه به استقرار عملي مديريت شركت به توسعه پايدار و حفظ و صيانت نيروي 
انساني در سال 1384 شروع به استقرار سيستم مديريت ايمني، بهداشت شغلي خود را بر اساس 
اس��تانداردBSI-OHSAS18001-2007 طراحي و مس��تقر نموده و بر اساس خط مشي اين 
سيستم خود را متعهد به رعايت قوانين و مقررات، بهبود سيستم مذكور، كاهش، پيشگيري و 

كنترل شرايط مخاطره آميز مي داند.
جدول شماره1: انواع و تعداد سیستم هاي کنترل آلودگي هوا در شرکت سهامي ذوب آهن 

اصفهان

تعـدادنوع سيستمرديف

سیستم	هاي	شستشوي	مرطوب1
)Wet Scrubbers(	64

2)Dry Cyclones(		خشك	هاي	38سیكلون

3)Hydro Cyclones(		مرطوب	هاي	9سیكلون

4	)Multi Cyclones(		ها	سیكلون	2مولتي

5)Venturi Scrubber(	اسكرابر	3ونتوري

6)Bag House Filters(	اي	كیسه	فیلترهاي	86

الكترو	فیلتر7
))Electro-Static Precipitator )ESP(	15

 اقدامات انجام شده جهت استقرار نظام مدیریت زیست محیطي و ایمني بهداشت شغلي:
1- تهيه و ابالغ خط مشي زيست محيطي و ايمني، بهداشت شغلي شركت

2- شناسايي و ارزيابي جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي و شرائط مخاطره آميز كليه فعاليت هاي 
جاري در سطح كارخانه 

3- تهيه رويه هاو دستور العمل ها ي زيست محيطي و ايمني و بهداشتي مورد نياز 
4- تعيين اهداف كالن و خرد زيست محيطي و بهداشتي

5- اجراي  آموزش هاي عمومي و تخصصي مورد نياز 
6- انجام مميزي ها ي داخلي )23دوره( و خارجي )17 دوره( سيستم مديريت زيست محيطي

                                                         
  اهم فعالیت ها  و پروژه هاي زیس��ت محیطي انجام ش��ده بعد از استقرار سیستم مدیریت 

زیست محیطي
1� تكميل اصالحات آسپراسيون كوره بلند شماره 2 با هدف افزايش راندمان تصفيه غبار

2� نصب سيستم غبارگير بونكرهاي ذخيره آگلومره
3� افزايش راندمان الكتروفيلترهاي كوره  هاي پلي زيوس شركت نسوز آذر

4� بهينه سازي اصالح سيستم مولتي سيكلون ايستگاه انبارمواد خام با اضافه نمودن يك دستگاه 
فيلتر كيسه اي 

5� احداث كارگاه سيانور زدايي به منظور كاهش سيانور در آب سيكل ثانويه كك سازي 
6� نصب وسايل اندازه گيري در مسيرهاي انتقال سياالت در سطح كارخانه

7� نصب صدا خفه كن در نيروگاه حرارتي 
8�  جايگزيني سطح سنج هاي غير پرتوزا در كوره بلند 

9� كاهش ضايعات شيميايي كوب هاي  1 و 2  پااليش بنزول
10� افزايش راندمان جذب بنزول در شبكه توليد و تصفيه گاز كك سازي

11�  نصب غبار گير بونكرهاي سيمان 
12� انتقال بهداشتي آهك به روش پنوماتيكي

13� تعويض مجموع مشعل هاي ديگ هاي بخار نيروگاه با دو مشعل مدرن 
14� اجراي طرح آبرساني فضاي سبز شمال و غرب كارخانه

PCB 15� ساخت انبار ايزوله جهت پسماندهاي
16- بهينه سازي سيستم مديريت ضايعات با هدف فرهنگ سازي تقليل و تفكيك ضايعات و 

بازيافت و تعين شاخص كنترلي
 17� جمع آوري خودروهاي فرس��وده و جايگزيني با خودروهاي دوست دار محيط زيست و

نظام بندي ترافيك داخلي و خارجي شركت
18- احداث و نگهداري فضاي سبز به مساحتي بالغ بر 16500 هكتار 

19- حذف مواد مخرب اليه اوزن از جمله تترا كلروكربن كه براي چربي زدايي استفاده مي شده 
است.

114 , 12- CFC :20- برنامه حذف تدريجي گازهاي مخرب اليه اوزن شامل
21- انجام پروژه بهينه سازي مولتي سيكلون هاي510 و 511 مسير آهك فوالدسازي، با اضافه 

نمودن سيستم فيلتر كيسه اي
)LF1(22- انجام پروژه بهينه سازي سيستم مكنده غبار كوره پاتيلي فوالد سازي

23- اجراي مميزي انرژي در سطح كارخانه
24- اصالح مكنده غبار ميكسر فوالد سازي با نصب فيلتر كيسه اي

25- اصالح خطوط فاضالب
26- نصب يك دستگاه آناليز گاز خروجي كوره بلند شماره دو

27- توسعه شبكه فاضالب هاي صنعتي، سمي و اماكن
28- ايستگاه اختالط گاز و مشعل سوزاندن گاز اضافي كوره بلند

29- بازسازي و نصب سيستم تصفيه غبار آهك رساني به كنورتورهاي بخش فوالدسازي در 
ارتفاع 42 متري كنورتور

30- نصب و راه اندازي سيستم تصفيه گرد و غبار ناحيه كاميون ريزآگلومره برگشتي و انبار مواد 
خام بخش آگلومراسيون معروف به پروژه سه گانه زيست محيطي آگلومراسيون

31- ساخت، نصب و راه اندازي آگلوماشين شماره 4 بخش آگلومراسيون همراه با تأسيسات 
جانبي تصفيه آالينده هاي آب و هواي مربوطه با ظرفيت توليد ساليانه دو ميليون و 400 هزار تن 
)ton/year 2/400/000( آگلومره. با توجه به اين موضوع كه اس��تخراج سنگ آهن در معادن 
و همچنين توليد كك، چدن و فوالد در كارخانه همواره با توليد مقادير قابل توجهي ضايعات 
و نرمه هاي آهن دار بدون كاربرد مستقيم همراه است، واحد آگلومراسيون به عنوان يك واحد 
بازيافتي و دوستدار محيط زيست، اين ضايعات و نرمه ها را به آگلومره تبديل كرده كه به عنوان 
ماده اوليه در كوره هاي بلند ش��ارژ و مجدداً وارد س��يكل توليد فوالد شده و از آلودگي محيط 
زيست جلوگيري مي نمايد. آالينده ها و گرد و غبار خروجي ناشي از فعاليت اين ماشين با استفاده 

از سيستم هاي تصفيه غبار الكترواستاتيكي )ESP( حذف شده و تحت كنترل قرار مي گيرند.
اهداف کان زیست محیطي و بهداشتي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان 

1� جلوگيري از اتالف و تحليل منابع 
2� كاهش ميزان آلودگي هوا )گرد وغبار و فيوم هاي فلزي(

3� كاهش ميزان آالينده هاي شيميايي در آب 
4� كنترل آلودگي )نفوذ( آب هاي زيرزميني 

5� كاهش گازهاي گلخانه اي مخرب حاصل از احتراق ناقص با كنترل شرايط احتراق
6� كاهش ضايعات فرآيند توليد

7� كاهش آلودگي صوتي 
8� بهبود فرآيندها در جهت كاهش تأثيرپذيري پرسنل از آلودگي هاي محيطي 

9� بهبود مديريت بازيافت و دفع ضايعات )مديريت پسماندها(
10� افزايش سطح آگاهي ها و دانش بهداشتي و زيست محيطي كاركنان و پيمانكاران

11� پيشگيري، كاهش و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و شرايط مخاطره آميز
پروژه هاي تحقیقاتي زیست محیطي 

ش��ركت س��هامي ذوب آهن اصفهان با داشتن سرمايه عظيم نيروي انساني با تجربه در سطوح 
مختلف كارشناسي، تكنس��ين و كارگر از 
بدو تأس��يس پژوهش هاي ارزنده كاربردي 
را در راستاي افزايش توليد، ارتقای سطوح 
 تكنولوژي و كيفيت محصوالت، بهبود شرايط 
زيس��ت محيط��ي، طراح��ي و س��اخت، 
صرفه جويي در هزينه و ... به انجام رسانيده 
است و به موازات آن شرايط مناسب جهت 
حض��ور و پش��تيباني نيروهاي پژوهش��ي 
دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتي براي انجام 
پژوهش هاي كاربردي موردنظر در شوراي 
عالي تحقيقاتي شركت، متشكل از معاونت 
بهره برداري و برنامه ريزي و توسعه و اساتيد 
مجرب دانشگاه و مديريت پژوهش، فن آوري 
و بومي سازي ايجاد گرديده در اين راستا به 
پژوهش هاي كاربردي در حيطه فعاليت ها و 
معضالت زيست محيطي توجه خاصي شده 
اس��ت كه اهم پروژه هاي تحقيقاتي زيست 
محيطي انجام شده و در دست اجرا به شرح 

جداول پيوست مي باشد. 
اهم دستاوردهاي استقرار سیستم مدیریت 
 زیس��ت محیطي در ذوب آه��ن اصفهان 

از سال 84 تاکنون
1� به منظور كاهش و كنت��رل آالينده هاي 
گازي )منابع غيرمتمركز( در بخش توليدات 
كك و م��واد ش��يميائي پ��روژة بهس��ازي 
باتري هاي كك س��ازي با هدف حفظ روند 
توليد و حفاظت از محيط زيست تصويب 
گرديده و با كنسرس��يومي از دو ش��ركت 
ايران��ي و چيني در آذرماه س��ال 83 نهايي 
گردي��د كه در حال حاضر در مرحله نهايي 
ساخت تجهيزات داخل و نصب و اجراي 
تجهيزات مي باش��د كه اي��ن امر همزمان با 

پروژه تعميرات گرم باطري هاي كك سازي توسط يك شركت هندي در حال انجام بوده و ميزان 
پيشرفت پروژه 84 درصد است.

2� پروژة آسپيراسيون كوره بلند شماره يك به منظور كنترل آالينده فيوم هاي فلزي غيرمتمركز به 
هنگام خروج چدن مذاب، تجهيزات آن در خارج مورد بازرسي قرار گرفته و عمليات ساختماني 
آن در س��ال 87 ش��روع گرديده اس��ت و در حال حاضر 90 درصد پيش��رفت دارد.( با هزينه 

54/000/000/000 ريال مي باشد(
3� به منظور كاهش گرد و غبار در خروجي فوالدس��ازي كه از منابع متمركز آالينده زيس��ت 
محيطي مي باش��د، پروژه تصفيه گاز و گرد و غبار تعريف و مراحل طراحي و س��اخت خارج 
)تمامي تجهيزات( به اضافه صددرصد مرحله ساخت تجهيزات داخلي پروژة مذكور به اتمام 
رس��يده و كليه تجهيزات ساخته شده، به ذوب آهن حمل و نصب گرديده و تقريباً صددرصد 
فعاليت ها ي اجرايي نيز انجام و هم اكنون در مرحله تكميل نهايي، راه اندازي و رفع نواقص در 

راستاي حصول استاندارد هاي زيست محيطي مي باشد.
 4� به منظور كاهش آالينده  گردو غبار خروجي از كوره LF1 بخش فوالدسازي پروژه بهينه سازي
سيستم بگ فيلتر با هدف كاهش غبار در حد پائين تر از استاندارد زيست محيطي انجام گرديده 

است. )باهزينه 2 ميليارد ريال(
5� به منظور كاهش انتشار گرد و غبار و فيوم هاي فلزي بهنگام تخليه ميكسر از چدن، پروژه 
اصالح سيس��تم مولتي سيكلون فعلي با نصب فيلتر كيس��ه اي اجرا گرديده و با راه اندازي آن 

خروجي گرد و غبار به استاندارد هاي زيست محيطي رسيده است.
6� به منظور كاهش گرد و غبار خروجي از كارگاه پخت و آماده سازي در مديريت آگلومراسيون 
تعداد هفت پروژه بهينه سازي سيستم هاي تصفيه غبار معروف به پروژه پنج گانه زيست محيطي 
بخش آگلومراسيون شامل سيستم هاي فيلتر كيسه اي و الكتروفيلتر در مرحله مهندسي و طراحي 

مي باشد. )با هزينه بالغ بر يكصد ميليارد ريال(
 )ПC9 و ПC8( 7- كاهش گرد و غبار ناحيه كاميون ريزآگلومره برگش��تي و انبار مواد خام
معروف به پروژه سه گانه زيست محيطي آگلومراسيون شامل غبارگيرهاي كيسه اي در مرحله 
تست و راه  اندازي مي باشد. )پيشرفت اين 

پروژه تقريباً 99 درصد مي باشد.(
8� پروژه س��يانورزدايي س��يكل گردش��ي 
خنك كننده گاز كك: به منظور حذف سيانور 
از آب سيكل گردشي خنك كننده گاز كك 
و كاهش سيانور موجود در محوطه اطراف 
برج هاي خنك كننده، ضمن انجام مطالعات 
و مراحل آزمايشگاهي، كارگاه سيانورزدايي با 
هزينه بالغ بر1/500/000/000 ريال احداث 
 گرديد ك��ه حاصل آن كاه��ش 99 درصد
آالين��ده مذك��ور و در ح��د پائين ت��ر از 

استانداردهاي مربوطه  مي باشد. 
9- اصالح سيستم غبارگير بونكرهاي ذخيره 
آگلومره كوره بلند شماره 2: پروژه مذكور در 
سال 83 راه اندازي گرديد و بر اساس نتايج 
اندازه گيري ش��ده غبار خروجي به مراتب 
كمتر از حد مجاز زيست محيطي مي باشد. 

10� پ��روژه تحقيقات��ي ح��ذف ضايعات 
شيميايي كوب هاي شماره 1 و 2 در بخش 
تولي��دات كك و مواد ش��يميايي با هدف 
حذف پس��ماندهاي ش��يميايي با موفقيت 
انج��ام و به اجرا درآمد به طوري كه كاهش 
ضايعات شيميايي مذكور به مقدار 1400 تن 
در س��ال با ارزش ريالي ساليانه دو ميليارد 
ريال و افزايش كيفيت قطران همراه با قطران 
توليدي در پااليشگاه قطران مورد بازيافت 
قرار مي گيرد.) با هرينه 242/000/000ريال(

11� جايگزين سطح س��نج غيرپرت��وزا: به 
منظ��ور بهبود ايمن��ي كاركن��ان و رعايت 
جنبه هاي زيست محيطي مربوطه به منابع 
پرتوزا در محل بونكرهاي كوره بلند با انجام 
مطالعات تعداد 50 دستگاه، سطح سنج هاي 
اولتراس��ونيك جهت جايگزيني انتخاب و 

دكتر غضنفري سرپرست  وزارت صنايع و معادن كه به همراه مهندس 
محمدي زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست 
و دكتر نامجو وزير نيرو از غرفه ذوب آهن دريازدهمين  نمايشگاه 
بين اللملي زيس��ت محيطي بازديد نمود، در مصاحبه اختصاصي 
با خبرنگار ما با ابراز خوش��حالي از توجه خاصي كه پوالدمردان 
ذوب آه��ن به تولي��د، قيمت و كيفيت محص��والت دارند گفت: 
 خوشبختانه تاكنون تالش هاي ارزنده اي را تالشگران ذوب آهن

در اين زمينه دنبال نموده اند.
وي گفت ذوب آهن نس��بت به محيط زيست توجه خاصي دارد 
و براي حضور در نمايش��گاه پيش قدم و براي ساير صنايع ديگر 

الگو شده است كه اين امر جاي تبريك دارد.
دكتر غضنفري از همدل��ي و همكاري فوالد گران عرصه صنعت 
براي رشد و توسعه كش��ور قدرداني نمود و گفت: آينده صنعت 

فوالد براي كشور بسيار مهم است و ضمن تالش براي توليد كليه 
محص��والت فوالدي بايد همت كنيم محصوالت فوالدي را كه از 
 خارج وارد مي كنيم در داخل توليد نماييم. از طرفي هم به سنگ آهن
و مواد اوليه مورد نياز صنايع توجه ويژه داش��ته باشيم كه در اين 

مورد كمبودي حاصل نشود.
 وي با اش��اره به سياس��ت هاي اصل��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در اين وزارتخانه جديد همچنان توليد در كش��ور 
مبنا مي باش��د و توان وزارت بازرگاني كاماًل در اختيار توليد قرار 

مي گيرد.
وي توليد را سرچش��مه تجارت و تجارت را محرك توليد خواند 
و تصريح نمود: خوش��بختانه در ش��رايط فعلي دو وزارت صنايع 
و مع��ادن و بازرگاني ك��ه مكمل همديگرند و  قب��اًل از هم دور 
بودن��د در حال حاضر با بحث ادغام در كنار هم قرار گرفته اند و 

اميدواريم با رويكرد و سياست هاي تدوين شده، توليد و تجارت 
بتواند به صورت قوي در راس��تاي توس��عه و رش��د و شكوفايي 
 صنعتي و اقتصادي كشور و حضور در عرصه رقابت هاي جهاني

قرار گيرند.
مهن��دس محم��دي زاده، معاون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان 
 محي��ط زيس��ت با اظه��ار رضاي��ت از عملكرد زيس��ت محيطي
 ذوب آهن اصفهان گفت: اين شركت تاكنون پروژه ها و فعاليت هاي
خوب��ي را در اين زمينه اجرا نم��وده و برنامه هاي مهم ديگري را 
هم در دس��ت اجرا دارد كه اميدواريم براس��اس زمان بندي مورد 
توافق بين س��ازمان محيط زيس��ت و ذوب آهن بتوانيم به اهداف 

موردنظر دست يابيم.
در پاي��ان اين مصاحبه دكتر غضنفري اظهار اميدواري نمود كه در 
آين��ده نزديك از ذوب آهن اصفهان و دس��تاوردهاي اين مجتمع 

بزرگ بازديد به عمل آورد.
 بازدید مسئوالن بلند پایه و متخصصان کشورمان از غرفه ذوب آهن

در یازدهمین نمایشگاه بین المللي زیست محیطي
 ذوب آه��ن اصفه��ان به عنوان ي��ك صنعت بزرگ و دوس��تدار 
محيط زيس��ت با حضور در نمايشگاه بين المللي زيست محيطي 
در غرفه اختصاصي خود مهم ترين دستاوردها و اقدامات زيست 

محيطي را به نمايش گذاشت.
  در اي��ن نمايش��گاه ك��ه بس��ياري از صناي��ع بزرگ كش��ور در 
 بخ��ش ه��اي مع��دن، ف��والد، نف��ت،  پتروش��يمي، ني��رو و... 
 ش��ركت نمودند تعدادي از ش��خصيت ها و مس��ئوالن بلند پايه 
 و متخصصان كشورمان ضمن حضور در غرفه ذوب آهن با مهم ترين
دستاوردها و فعاليت هاي زيست محيطي اين مجتمع بزرگ آشنا 

شدند.

خط مشي زيست محيطي 

ش��ركت س��هامي ذوب آهن اصفهان،كه به عنوان با س��ابقه ترين كارخانه فوالد كشور، با 
آگاه��ي از تأثيرات زيس��ت محيطي فعاليت ها ي خود و بر اس��اس اص��ل پنجاهم قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران ، اهداف زير رامدنظر قرارداده است:
� بهبود مس��تمر درشرايط زيس��ت محيطي با ايجادمحيطي پاك براي كاركنان و ساكنين 

شهرهاي اطراف 
� تداوم توليد همراه با نگرش كنترل و كاهش آالينده هاي زيست محيطي 

� ارتقای سطح آگاهي زيست محيطي كاركنان و پيمانكاران
� توجه به نظرات كاركنان، طرف ها ي ذينفع و گروه ها ي عالقه مند

-حفاظت ا زمحيط زيس��ت با رعايت استاندارد ها ي مرتبط و اس��تفاده از فن آوري نوين 
درتوسعه

لذا شركت براي اطمينان از تأثيرات اقدامات زيست محيطي خود، نظام مديريت زيست 
محيطي را منطبق با خواسته  ها ي استاندارد )ISO14001 سال 2004(برقرار ودر نظامنامه 
زيست محيطي تشريح نموده دراين راستا، مديريت شركت به موارد زير متعهد مي شود:

� رعاي��ت الزامات قانوني زيس��ت محيطي مرتبط كش��ور و س��اير الزام��ات مورد تقبل 
سازمان 

� بهبود مستمر در راستاي نيل به اهداف خرد و كالن زيست محيطي
� كنترل، كاهش و پيشگيري از آلودگي

مديريت شركت با اعتقاد راسخ به اهداف فوق منابع الزم جهت رسيدن به اين اهداف را 
تأمين مي نمايد، نمايندة تام االختياري انتخاب شده تا بر روند استقرار و اجراي اين نظام 
مطابق با الزامات اس��تاندارد و بهبود مستمر نظارت نمايد. مديريت شركت نيز در مقاطع 
مشخص زماني نظام را از جهت اطمنيان از اثربخشي و ميزان تحقق اهداف خردو كالن 
م��ورد بازنگري قرار خواهد داد و از كليه هم��كاران انتظار دارد تا با آگاهي از جنبه  ها  و 
پيامدهاي زيس��ت محيطي فعاليت ها  و با عمل به روش ها ي اجرايي و دستورالعمل ها ي 

كاري رسيدن به اهداف و اثربخشي نظام را محقق نمايند.

دكتر براتي
مدير عامل شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

دكتر غضنفری سرپرست وزارت صنايع و معادن
در بازديد از غرفه ذوب آهن اصفهان در نمايشگاه بين المللی محيط زيست:

ذوب آهن اصفهان الگوی اقدامات زیست محیطی برای صنایع دیگر

گزارش
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نصب گرديد. هزينه اين پروژه بالغ بر 1/200/000/000ريال مي باشد.
12� ادامه نصب وسايل اندازه گيري در مسيرهاي انتقال سياالت در سطح كارخانه: به علت 
عدم دقت كافي دبي موجود، در جهت امكان مديريت بر مصارف انواع حامل هاي انرژي، 
ضم��ن انجام مطالعات، تصميم ب��ه اصالح و يا جايگزيني آن ها گرديد. )هزينه  اين پروژه 

1/500/000/000 ريال مي باشد.(
13� بر اس��اس برنامه تدوين ش��ده پايش و اندازه گيري، عوامل زيست محيطي مربوط به 
پس��اب ها ي كارخانه و چاه ها ي گمانه در س��ال 89 از حد استاندارد هاي زيست محيطي 

مربوطه كمتر مي باشد. 
14� بر اس��اس نتايج پاي��ش و اندازه گيري عوامل آالينده ه��وا از منابع متمركز آالينده و 
سيس��تم هاي پااليش غبار و انجام اقدامات اصالحي مؤثر بر روي سيستم هاي مذكور در 
مديريت هاي مختلف كارخانه در سال هاي گذشته، شاهد كاهش قابل مالحظه آالينده هاي 

مختلف بوده ايم )نمودار شماره 1 الي 10(.
15� گرد و غبار خروجي از منابع متمركز در كوره هاي بلند با انجام اقدامات اصالحي در 
 ISO14001 س��ال 86 نسبت به سال ها ي قبل از استقرار سيستم مديريت زيست محيطي

كاهش يافته و هم اكنون كمتر از حد مجاز زيست محيطي مي باشد.
16� گرد و غبار خروجي از منابع متمركز آالينده غبار در كارگاه دانه بندي بخش توليدات 
كك و مواد شيميايي با انجام اقدامات اصالحي در سال 86 نسبت به سال هاي قبل كاهش 

قابل مالحظه اي داشته و درحال حاضركمترازحد مجاز زيست محيطي مي باشد.
17� تدوين ش��اخص  براي پس��ماندهاي صنعتي و دس��تورالعمل هاي م��ورد نياز جهت 

مديريت پسماندها و پايش هاي مربوطه
18� نص��ب سيس��تم هاي اندازه گي��ري online ب��ر مناب��ع آالينده ه��وا در كارگاه هاي 
نورد ب��ه منظور كنترل دائمي آلودگي ه��وا مربوط به كوره هاي حرارت��ي نورد. )باهزينه 

2/500/000/000 ريال(
19- بازس��ازي سيستم تصفيه غبار مسير مواد رساني آهك بخش فوالدسازي )در ارتفاع 
42 متري كنورتور( تست و راه اندازي شد و ميزان غبار در حد استاندارد زيست محيطي 

مي باشد.
20- اح��داث خ��ط جديد و تكميل��ي فاضالب صنعتي داخل كارخان��ه با هدف كاهش 

فاضالب هاي صنعتي و اتصال بخشي ازكندانسات خطوط گاز به شبكه فاضالب
21- س��اخت، نصب و راه اندازي آگلوماش��ين ش��ماره 4 بخش آگلومراس��يون همراه با 
تأسيسات جانبي تصفيه آالينده هاي آب و هواي مربوطه با ظرفيت توليد ساليانه دو ميليون 

و چهارصد هزار تن )ton/year 2/400/000( آگلومره.
22- حذف ظروف يك بار مصرف پالس��تيكي غ��ذا و جايگزيني آنها با ظروف يك بار 
مصرف سلولزي تجزيه پذير با هزينه باالتر به تعداد تقريبي 2100 پرس در روز )هر پرس 
غذاي توزيعي در ظروف يك بار مصرف شامل شش نمونه ظرف مي باشد. همچنين الزم 
به ذكر اس��ت روزانه تعداد 15000 پرس غذا در س��طح شركت توزيع مي شود كه تعداد 
تقريبي 2100 پرس آن براي پرسنل مشاغل اپراتوري در ظروف يك بار مصرف و مابقي 

در رستوران هاي سطح شركت توزيع مي گردد.(
هزینه  هاي پروژ ه هاي زیست محیطي در واحد هاي بهره برداري )تا پایان سال 89( 

تجهيـزات زيست 
محيطي

قيمت تقريبي تجهيزات

هزارريالدالر

10/650/000205/200/000جمع	كل

هزینه  هاي پروژه هاي زیست محیطي درطرح توازن )تا پایان سال 89(

تجهيـزات زيست واحــد
محيطي

قيمت تقريبي تجهيزات

هزارريالدالر

34298023364334802جمع	كل

مدیریت انواع حامل هاي انرژي از سال 84 تاکنون:
-  استفاده از گازهاي حاصل از فرآيند توليد معادل 50 درصد از گازهاي مصرفي كارخانه

-  توليد بالغ بر 60 درصد انرژي الكتريكي مصرفي كارخانه در نيروگاه ها ي داخلي شركت با 
استفاده از گازهاي فرآيندي

-  تدوين شاخص ها ي مصرف انرژي در بخش ها ي توليدي با مشاركت سازمان بهينه سازي 
مصرف سوخت كشور

-  اندازه گيري و پايش حامل ها ي انرژي در واحدهاي مختلف
-  تعريف و اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي از جمله:

-  مميزي انرژي كارخانه

-  احداث سامانه پايش انرژي
-  بهينه سازي و افزايش راندمان سيستم ها ي احتراق

-  نصب تجهيزات اندازه گيري مصارف انرژي در مسيرهاي انتقال سياالت
تشریح پروژه گاز کنورتور و دیگ هاي اوتیلیزاتور:

در فرآيند توليد فوالد بر اثر واكنش هاي ناشي از فرآيند تصفيه فوالد و حذف ناخالصي ها حجم 
قابل مالحظه اي انرژي گرمايي آزاد مي گردد كه به صورت گاز با دماي 1600 درجه از دهانه 
كنورتور خارج مي شود اين گاز وارد سطوح حرارتي ديگ هاي اوتيليزاتور گرديده و با تبادل 
گرمايي، بخار با فش��ار 46 اتمسفر توليد مي نمايدكه جهت مصارف داخلي كارخانه به ويژه 
به نيروگاه منتقل مي ش��ود. در ادامه گاز با دماي 300 درجه حاوي ذرات معلق و گرد و غبار 
 وارد سيستم تصفيه گاز گرديده و پس از عمليات تصفيه، گاز باقيمانده منطبق با استانداردهاي 

زيست محيطي از دودكش كنورتور خارج مي گردد.
با توجه به افزايش ظرفيت كنورتورهاي بخش فوالدس��ازي از 80 تني به 100 تني و س��پس 
130 تني و عدم تناسب ديگ هاي كنورتور و سيستم تصفيه گاز با ظرفيت هاي جديد، همچنين 
فرسودگي تجهيزات به دليل استفاده مستمر در بيش از سه دهه، نسبت به تعريف پروژه بازسازي 
ديگ هاي اوتيليزاتور و تصفيه گاز كنورتور اقدام گرديد. در اين رابطه با انجام مناقصه بين المللي 
و انتخاب شركت پوسكو، عمليات طراحي و ساخت تجهيزات منطبق با آخرين تكنولوژي هاي 
روز دنيا انجام گرديد كه پس از حمل تجهيزات وعلي رغم محدوديت هاي موجود در زمينه 

توقف خط توليد با انجام تدابيري همزمان با تداوم توليد در حال اجراي پروژه مي باشد.
احجام پروژه:

-  دمونتاژ حدود 4500 تن تجهيزات بويلر، لوله، سطوح حرارتي، تصفيه گاز و اسكلت فلزي
-  دمونتاژ حدود 1200 تن تجهيزات مكانيكي، انرژيتيك، سياالتي و اسكلت فلزي

-  دمونتاژ حدود 400 تن تجهيزات الكتريكي، پمپ و مكنده دود
-  مونتاژ بالغ بر 4000 تن تجهيزات

-  همزمان با اجراي اين پروژه فعاليت هاي اصالحي متعدد ديگري از جمله اصالح مخروطي 
كنورتورها و تعويض بالك جرثقيل هاي مذاب بر ريخته گري، برنامه ريزي شده كه در حال 

اجرا مي باشد.
•  با اجراي اين پروژه و بازيافت حداكثر حرارت ناشي از فرآيند تصفيه چدن به فوالد در قالب 
توليد بخار اشباع، معادل 140 ميليون متر مكعب گاز طبيعي در مصرف انرژي صرفه جويي 

مي گردد.
پروژه آسپیراسیون )Aspiration( کوره بلند شماره یک:

هدف از انجام اين پروژه ايجاد يك سيس��تم غبار گير در محوطه خروجي چدن از كوره بلند 
ش��ماره يك به منظور مكش و تصفيه گرد و غبار )فيوم هاي فلزي( حاصل در مواقع خروج 
چدن از مجاري تحتاني كوره بلند بوده كه با طراحي،  س��اخت و نصب يك دستگاه غبارگير 
الكترواستاتيكي )ESP( انجام و پيشرفت پروژه در حال حاضر در حدود 90 درصد مي باشد. 
با اجراي اين پروژه ميزان گرد و غبار محوطه خروجي چدن از كوره به ميزان استاندارد حدود 
تماس ش��غلي )mg/Nm3 5( رس��يده و ميزان گرد و غبار خروجي از دودكش الكتروفيلتر 
50 mg/Nm3 نيز در حد بس��يار پايين تري از اس��تانداردهاي زيس��ت محيطي و در حدود 

خواهد شد. 
پروژه سه گانه زیست محیطي بخش آگلومراسیون:

ه��دف از انج��ام اين پروژه نصب تع��داد 3 سيس��تم غبار گير از نوع فيلتر كيس��ه اي در 
 )ПC9 و ПC8( قسمت هاي كوارتزيت و كاميون ريز، آگلومره برگشتي و انبار مواد خام
بخش آگلومراسيون، به منظور كنترل و تصفيه گرد و غبار قسمت هاي مذكور بوده كه در 
مراحل طراحي و تأييد اوليه طرح، به دليل فاصله دو قسمت كوارتزيت و كاميون ريز، تعداد 
دو فيلتر كيسه اي به صورت مجزا براي هر كدام پيش بيني، طراحي، ساخته و نصب گرديد 
كه بدين ترتيب تعداد 4 سيستم فيلتر كيسه اي در اين پروژه نصب شده و در حال حاضر 
در مرحله تست و راه اندازي نهايي مي باشند. با اجراي اين پروژه ميزان گرد و غبار محوطه 
كارگاهي به ميزان استاندارد حدود تماس شغلي )mg/Nm3 5( رسيده و ميزان گرد و غبار 
خروجي از دودكش فيلتر ها نيز در حد بسيار پايين تري از استانداردهاي زيست محيطي و 

در حدود mg/Nm3 20 خواهد بود. 
جدول شماره 8: اهداف احداث و توسعه فضاي سبز کارخانه ذوب آهن

1- كاهش آالينده هاي 
زيست محيطي

ايجاد	فیلتر	فیزيكي	و	جذب	گرد	و	غبار	حاصل	از	
فعالیت	صنعتي	كارخانه

جذب	پرتوهاي	مادون	قرمز	و	ماوراء	بنفش	
خورشیدي

جذب	CO2	و	تولید	اكسیژن

كاهش	آلودگي	صوتي

تولید	ماده	فیتونسید	)نابود	كننده	برخي	عوامل	
بیماري	زاي	محیط(

2- ايجاد بستري مناسب 
و آرامش بخش جهت 

پرسنل

تلطیف	روحیه	و	تأثیر	رواني	طیف	رنگ	سبز

تعديل	آب	وهوا	و	اثرات	رواني	حاصل

3- حفاظت از ابنيه و 
تجهيزات كارخانه

كنترل	سطح	آب	ها	ي	زيرزمیني	جهت	پیشگیري	از	
تخريب	و	آسیب	فوندانسیون	ها	،	ابینه	و	تجهیزات

ايجاد	فیلتر	و	جلوگیري	از	نفوذ	گرد	و	غبار	به	
تجهیزات

ايجاد	بادشكن	و	كاهش	اثرات	تخريبي	باد

جلوگیري	و	ياكاهش	فرسايش	سطحي	خاك

4- تعامل با جامعه و 
محيط خارج از كارخانه

اثرات	تعاملي	حاصل	از	احداث	فضاي	سبز	بر	جامعه

زيباسازي	معابر	و	كمربندهاي	سبز	كارخانه

جدول شماره 9: روند توسعه فضاي سبز ذوب آهن اصفهان

سطح زير كشت )هكتار(سال

70220	و	قبل	از	آن

71280

721300

732500

744000

7511000

7614000

7714100

7814150

7914178

8014191.6

8114209.4

8214429.4

8316479.4

8416500

8516500

8616500

8716508

8816512

8916516

مدیریت پسماند در ذوب آهن اصفهان
شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در چارچوب الزامات سيستم مديريت زيست محيطي 
سعي كرده است جهت حفظ و صيانت از محيط زيست منطقه،با رعايت قوانين مرتبط 
با مديريت پس��ماند نقش��ي برجسته در حفظ محيط زيست داش��ته باشد. در اين راستا 
مديريت عالي كارخانه ضمن تأكيد بر اجراي مديريت بهينه پس��ماند در سطح كارخانه، 

تمهيدات و اقدامات الزم جهت پيشبرد آن را فراهم ساخته است.
در حقيقت مديريت پسماند در ذوب آهن اصفهان شامل برنامه ريزي،ساماندهي،مراقبت 
بر عملي��ات اجرايي مربوط ب��ه توليد، جمع آوري، ذخيره س��ازي، جداس��ازي،حمل 
ونق��ل، بازيافت،پ��ردازش ودف��ع پس��ماندها،آموزش واطالع رس��اني در اي��ن زمينه 
مي باش��د. اص��والً پس��ماندهاي توليدي ش��ركت س��هامي ذوب آهن اصفهان ش��امل

 

موارد ذيل مي باشد:
الف( پسماندهاي صنعتي

ب( پسماندهاي عادي
ج( پسماندهاي كشاورزي

د( پسماندهاي ويژه
ه(پسماندهاي پزشكي

روش ها يي كه جهت از بين بردن يا كاهش خطرات زيست محيطي اين پسماندها انجام 
مي شود شامل موارد ذيل است:

الف( بازیافت:
در حال حاضر برخي از ضايعات صنعتي)از جمله سرباره كوره بلند وسرباره كنورتور( 
بازيافت ش��ده ودر صنايع ديگر)از قبيل كارخانجات س��يمان سازي( وساير پروژه هاي 

عمراني استفاده مي شود.
بازيافت ضايعات پالستيكي،س��لولزي از س��ال 1370 توسط موسسه خيريه ذوب آهن 

انجام گرفته است.
ب( دفن بهداشتي:

اين روش در خصوص برخي از پس��ماندها كه امكان اس��تفاده مجدد از آنها نمي باشد، 
ب��ه كار مي رود. از اين نمونه پس��ماندها مي توان به پس��ماندهاي س��لولزي، كارگاهي 
و پش��م س��رباره اش��اره كرد. پس��ماندهاي وي��ژه همچون آزبس��ت، پس��اب روغني، 
 مايع��ات ش��يميايي وغي��ره طبق اي��ن روش به نق��اط و واحدهاي جداگانه ارس��ال و 

مديريت مي گردند.
روزانه تعداد 15000 پرس غذا در س��طح ش��ركت توزيع مي ش��ود كه تع��داد تقريبي 
2100 پرس آن براي پرس��نل مش��اغل اپراتوري در ظروف يك بار مصرف و مابقي در 
رس��توران هاي سطح ش��ركت توزيع مي گردد كه ظروف يك بار مصرف پالستيكي غذا 
حذف و جايگزيني آنها با ظروف يك بار مصرف سلولزي تجزيه پذير با هزينه باالتر به 
تعداد تقريبي 2100 پرس در روز انجام شده است. ظروف جديد به صورت طبيعي در 
محيط تجزيه شده و قابل بازگشت به چرخه طبيعت مي باشند )هر پرس غذاي توزيعي 

در ظروف يك بار مصرف شامل شش نمونه ظرف مي باشد.(
ج( انبارش پسماندها:

اي��ن روش جه��ت برخ��ي از پس��ماندهاي صنعت��ي ك��ه احتم��ال داده مي ش��ود در 
 آين��ده بت��وان آنه��ا را بازيافت نمود اس��تفاده مي ش��ود. مانن��د انواع لج��ن صنعتي و 

غبار صنعتي.

 اظهار رضايت اعضاي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان از اقدامات زيست محيطي ذوب آهن 

اصفهان 
توجه و اهتمام مديريت ذوب آهن براي كاهش 

آالينده های زيست محيطی جدی است 
به منظور آشنايي با دستاوردهاي ذوب آهن اصفهان ،خصوصاً اقدامات 
زيس��ت محيطي اين ش��ركت تعدادي از اعضاء شوراي اسالمي شهر 
 اصفهان ضمن گفتگو با دكتر براتي مدير عامل ، از خط توليد  ذوب آهن

بازديد نمودند .
دكتر براتي مديرعامل  اين شركت در جلسه مشترك اعضای شوراي شهر 
اصفهان با تشريح اقدامات و فعاليت ها گسترده زيست محيطي  صورت 
 گرفته و در حال انجام گفت: ذوب آهن نس��بت به كاهش آالينده هاي
زيس��ت محيطي توجه خاصي دارد و تاكنون پروژه هاي مهمي در اين 
 زمينه انجام گرفته و تعدادي نيز در دس��ت اقدام مي باش��د. وي ايجاد
18 هزار هكتار فضاي سبز را در اطراف كارخانه يكي از اقدامات بزرگ 
اين شركت خواند و گفت: ذوب آهن اصفهان با قدمت 40 ساله خود 
به طور مستمر نياز به بازسازي و بهسازي و به روز نمودن خطوط توليد 
دارد. وي گفت: با اجراي كامل طرح توازن خصوصاً تحقق پروژه هاي 

مورد نظر زيس��ت محيطي در بخش فوالد سازي و اتمام طرح هاي در 
دست اقدام، شاهد كاهش چشمگير اثرات آالينده هاي زيست محيطي 

خواهيم بود .
دكتر براتي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به كيفيت برتر محصوالت 
ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به كيفيت باالي محصوالت توليدي، اين 
 شركت پتانسيل و توانمندي زيادي براي صادرات و رقابت در عرصه هاي
بين المللي را دارد. وي افزود: در آينده با تغييراتي كه در توليد خواهيم 
داشت محصوالت خاص مانند ريل نيز توليد خواهد شد. در اين جلسه، 
چگونگي تعامل و همكاري هاي زيس��ت محيطي و ارائه راهكارهاي 

مناسب در خصوص كم آبي و... مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اراده مدیریت ذوب آهن برای رسیدن به صنعت سبز جدی است

نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان در پايان بازديد از خط توليد 
ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار ما با اظهار رضايت و قدردانی از توجه 
و اهتمام مديريت  اين شركت نسبت به مسائل زيست محيطی گفت: در 
اين بازديد از نزديك با نتايج و زحمات و تالش های پرسنل مديريت 
ذوب آهن بيشتر آشنا شديم. وی كيفيت برتر محصوالت اين شركت 
را ي��ادآور ش��د و گفت: همانطوری ك��ه ذوب آهن در توليد با كيفيت 
محصوالت فوالدی س��رآمد است، با اقدامات گسترده زيست محيطی 
صورت گرفته در آينده نزديك شاهد سرآمدی اين صنعت در صنعت 
پاك هستيم. وی گفت: خوشبختانه اراده مديريت ذوب آهن برای رسيدن 

به صنعت پاك جدی است. 

مهندس سيد كريم داودی نايب رئيس و رئيس كمسيون برنامه و بودجه 
و امور حقوقي شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: ايجاد 18 هزار هكتار 
فضای سبز، آمار بسيار باال و ارزشمندی است كه ذوب آهن در كارنامه 
زيست محيطی خود دارد و اين گستردگی فضای سبز و جنگل مصنوعی 
با آمار سرانه فضای سبز كه در اصفهان 25 متر به ازای هر شهروند است 
قابل قياس می باشد. وی گفت: در آينده سرانه فضاي سبز در اصفهان به 

29 مترمربع می رسد. 
صنایع، مسائل زیست محیطی خود را در اولویت اول قرار دهند 

س��ردار نصر، رئيس كميسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان نيز ضمن قدردانی از زحمات و تالش پوالدمردان ذوب آهن 
اصفهان در سنگر توليد و جهاد اقتصادی گفت: ذوب آهن همانند دوران 
دف��اع مقدس كه نقش آفرينی می كرد، هم اكنون نيز به عنوان خط اول 

جبهه صنعت و جهاد اقتصادی پيشگام است.
 وی بخش��ی از اقدام��ات و موفقيت های اين ش��ركت در دوران دفاع 
مقدس، توليد و همچنين انجام پروژه های زيست محيطی را يادآورشد و 
گفت: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبری و تأكيد بر جهاد اقتصادی، 
خوشبختانه در سال های اخير در جهت رشد و گسترش توليد و اجرای 
طرح های توس��عه، پروژه های زيست محيطی و اقدامات مؤثر وقابل 
توجهی در ذوب آهن اصفهان صورت گرفته اس��ت كه اميد اس��ت با 
همدلی و روحيه جهادی و بسيجی وبا بهره گيری از نوآوری و اصالح 
فرآيندهای توليد، در راس��تای رشد و توسعه صنعت خصوصاً صنعت 

پاك، اقدامات گسترده تری دنبال شود.
سردار نصر گفت: همه مردم استان خصوصاً شهر اصفهان و شهرهای 
اطراف در معرض آاليندگی های زيست محيطی مي باشند بنا بر اين بايد 
صنايع، مسائل زيست محيطی خود را در اولويت اول قرار دهند. وی در 
 پايان از اعتقاد راسخ مديريت ذوب آهن اصفهان براي كاهش آاليندگی های
زيست محيطی و حركت در جهت دستيابی به توليد ساالنه 5 ميليون تن 

محصوالت فوالدی، قدردانی نمود. 
ذوب آهن به عنوان یک دانشگاه بزرگ صنعتی در کشور مطرح است 
مهندس فتح اله معين،  رئيس كميسيون حمل و نقل، محيط زيست و فناوری 
 اطالعات شورای شهر اصفهان گفت: ذوب آهن به عنوان قديمی ترين
صنعت فوالد كش��ور، تاكنون خدمات ارزشمندی را درجهت رشد و 
توس��عه و تربيت نيروی انسانی متخصص داشته است و به عنوان يك 
دانش��گاه بزرگ صنعتی در كشور مطرح است. وی گفت: اين صنعت 
بزرگ با توجه به قدمتش، به طور مستمر نياز بازسازی و بهسازی دارد كه 
خوشبختانه تاكنون در اين زمينه اقدامات گسترده ای را دنبال نموده است. 
وی تصريح نمود: توسعه فضای سبز به وسعت حدود 18 هزار هكتاراز 
جمله اين فعاليت هايی است كه در اين راستا صورت گرفته  و اميد است 
درآينده نزديك شاهد تحقق پروژه های زيست محيطی ديگر اين شركت 
و رسيدن آن به صنعت پا ك باشيم. مهندس معين باور و اعتقاد مديريت 
 ذوب آهن اصفهان برای كاهش آالينده های زيست محيطي را ارزشمند
توصيف كرد.                                                                           

گزارش
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ورزش

محمدي:
اعتقادي به سقف 
قرارداد ندارم

ريبري: 
مي توانم به سطح 
ليونل مسي برسم

رئيس سازمان ليگ فوتبال گفت: قرارداد فصل گذشته رحمتي با 
سپاهان 777 ميليون تومان بود، اما او در اين فصل سقف قرارداد 
را رعايت كرد. عزيز محمدي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه 
آيا در انتخابات آينده فدراسيون فوتبال براي رياست فدراسيون 
ثبت نام مي كند يا خير، اظهار داشت: با اين كه خيلي خسته شده ام 
و هميشه گفته ام به خودمان نمره صفر مي دهم، چرا كه در سازمان 
ليگ هنوز خيلي كارها مانده كه انجام شود، بنا دارم براي انتخابات 
آينده براي همين رياست سازمان ليگ كانديدا شوم. وي در مورد 
اين كه كفاشيان براي رياست ثبت نام مي كند يا خير، عنوان كرد: 
اين مس��أله بستگي به نظر خود كفاشيان دارد. محمدي در مورد 
بحث سقف قرار داد در ليگ برتر حرفه اي تأكيد كرد: سال گذشته 
پس از گذشت دو هفته از نقل و انتقاالت تصميم گرفتيم كه سقف 
قرار داد رعايت شود، اما پيش از آن تعدادي از بازيكنان و مربيان 
با باشگاه ها قرار داد بسته بودند و آن قراردادها هم اعتبار داشت. 
براي اين كه كار را پيش ببريم در ادامه از باش��گاه ها خواس��تيم 
سقف را رعايت كنند و حتي تأكيد كرديم كه قرارداد ها را بررسي 

مي كنيم و اگر تخلفي باشد به آن رسيدگي مي كنيم.

هافبك تيم ملي فوتبال فرانس��ه گفت: مي توانم به س��طح بازي 
ليونل مسي برسم. به گزارش نشريه اشپورت بيلد آلمان، فرانك 
ريبري اظهار داش��ت: براي فص��ل جديد اهداف زيادي در نظر 
گرفت��ه ام. مي خواهم ص��د در صد به آمادگي آرماني برس��م و 
همينطور ذهنم راحت باشد تا در سايه مناسبات خوب با يوپ 
هاينكس، س��رمربي تيم بتوانم به سطح بازي ليونل مسي برسم. 
اين موضوع يك هدف كلي است كه در حال تعقيب آن هستم.  
اين بازيكن كه از چهار فصل قبل در خدمت باورايي هاس��ت، 
در م��ورد مربي صاحب ن��ام كنوني تيمش تأكيد كرد: در مدتي 
كه از حضور يوپ هاينكس در بايرن گذشته، كارش بيشتر مرا 
ياد اوتمار هيتس��فلد مي اندازد. سبك كارش همانند او است. با 
بازيكن��ش زياد حرف مي زند و در زمين مس��ابقه به آنها آزادي 
عمل مي دهد. ريبري ادامه داد: اين همان چيزي است كه من نياز 
دارم. احساس مي كنم باز هم راحت و بي دغدغه هستم و قادرم 
قابليت هايم را نش��ان دهم. اكنون آنقدر اعتماد به نفسم افزايش 
يافت��ه كه مي توانم همان دريبل هاي معروف��م را بزنم يا اين كه 

پاس هاي خطرناك مثل گذشته بدهم.

سرپرست باشگاه ملوان انزلي گفت: 200 ميليون تومان از مبلغ 
درخواستي باشگاه ذوب آهن براي صدور رضايتنامه رافخايي را 
استاندار داد. بهمن صالح نيا در گفتگو با فارس، در مورد دريافت 
رضايتنامه س��يد جالل رافخايي از باش��گاه ذوب آهن اصفهان 
گفت: باش��گاه ذوب آهن 250 ميلي��ون تومان بابت رضايتنامه 
از ما مي خواس��ت كه 200 ميليون تومان اين مبلغ را اس��تاندار 
گيالن پرداخت كرد. خس��ته وند نماينده مردم انزلي در مجلس 
ني��ز به ما كمك كرد. وي در م��ورد جدايي پژمان نوري عنوان 
ك��رد: برخي از هواداران تيم ملوان به م��ا گفتند پژمان نوري و 
سيدجالل حسيني تمايل دارند در ملوان بازي كنند و به همين 
دليل به همراه فرهاد پورغالمي سرمربي تيم راهي تهران شديم و 
با اين بازيكنان صحبت كرديم. وی افزود: نوري و حسيني اعالم 
كردند قرارداد داخلي با باش��گاه هاي ديگر امضا كرده اند. پژمان 
نوري آنطور كه ما ش��نيده ايم يك ميليارد و 250 ميليون تومان 
با باش��گاه اماراتي قرارداد بسته اس��ت. صالح نيا افزود: با توجه 
 به اين كه اين دو بازيكن ملي پوش بودند، مي توانستيم حداكثر

425 ميليون تومان به آنها بدهيم.

مسئول كميته فوتسال هيأت فوتبال استان:

خودزنی تیم های اصفهانی مانع از نتیجه گیری آنها شد
خبر

بانوان فوتباليست با هفت پله سقوط 
پنجاه وهشتم شدند

تيم ملي فوتبال بانوان ايران با هفت پله سقوط در جايگاه پنجاه وهشتم 
آخري��ن رده بن��دي فيفا ق��رار گرف��ت. در رده بن��دي فيف��ا، تيم ملي 
فوتب��ال بانوان اي��ران با هفت پله س��قوط و 1426 امتي��از در جايگاه 
پنجا ه وهش��تم جهان قرار گرفت. بر اس��اس اين رده بن��دي تيم بانوان 
آمريكا، نايب قهرمان جام جهاني 2011 با كس��ب 2162 امتياز همچنان 
در ص��در قرار دارد. تيم هاي آلمان ب��ا 2146، برزيل با 2121 و ژاپن، 
 قهرم��ان جام جهان��ي با 2101 امتي��از تيم هاي دوم تا چهارم هس��تند. 
پن��ج تي��م ابتدايي جدول بدون تغيي��ر باقي مانده اند. تيم هاي س��وئد، 
انگليس، فرانس��ه، كانادا، استراليا و نروژ نيز رده هاي پنجم تا دهم را از 
آن خود دارند. در ميان ديگر تيم هاي آسيايي نيز كره شمالي در جايگاه 
دوازدهم، چين در رده پانزدهم و كره جنوبي در جايگاه ش��انزدهم قرار 
دارن��د. تيم مل��ي فوتبال ايران به دليل مخالفت فيفا با پوش��ش بانوان، 
نتوانس��ت رقابت هاي مرحله دوم انتخابي المپيك لندن را پيگيري كند 

و بدون برگزاري حتي يك مسابقه به ايران بازگشت.

آتيال حجازي به كادرفني استقالل اضافه شد
فرزند مرحوم ناصر حجازي به كادرفني اس��تقالل اضافه شد. با توافق 
و تأييد علي فتح اله زاده و پرويز مظلومي، آتيال حجازي به عنوان يكي 
از مربيان اس��تقالل انتخاب شد. آتيال حجازي قبل از انتخاب به عنوان 
 يكي از مربيان استقالل يك روز به همراه اميدوار رضايي و فتح اله زاده

در اردوي كردان استقالل شركت كرده بود.

به دستور سيدكا
عمادرضا و مصطفي كريم از تيم ملي عراق 

اخراج شدند
دو بازيك��ن تيم ملي عراق به دليل بي انضباطي از اين تيم اخراج ش��دند. 
مدير تيم ملي عراق در گفتگو با س��ايت صداي عراق گفت: عماد رضا و 
مصطف��ي كريم، دو بازيكن تيم ملي عراق به دليل بي انضباطي از اين تيم 
اخراج ش��دند. وي ادامه داد: زمان كمي تا ديدار مقابل يمن از مرحله دوم 
مقدماتي جام جهاني 2014 باقي مانده و بر همين اساس امكان جابه جايي 
دو بازيكن ديگر با بازيكنان اخراجي وجود ندارد.  اين تصميم با دس��تور 
س��يدكا، سرمربي آلماني تيم ملي عراق گرفته شده است و اين دو بازيكن 
قطعاً براي ديدار رفت و برگش��ت مقابل يمن، تيم ملي عراق را همراهي 
نخواهند كرد. ديدار رفت تيم هاي ملي عراق و يمن ش��نبه فردا به ميزباني 
عراق در ورزشگاه فرانسو حريري اربيل برگزار مي شود و برنده اين مسابقه 
در مجموع دو ديدار رفت و برگشت به مرحله گروهي مقدماتي جام جهاني 
صعود خواهد كرد. خبر اخراج عماد رضا در حالي منتش��ر شده است كه 
مذاكرات س��پاهان براي بازگش��ت اين بازيكن با مسئوالن الزمالك مصر 
همچنان وجود دارد. پيش از اين نيز نش��ات اكرم، ديگر بازيكن سرشناس 

عراقي توسط سيدكا از تيم ملي عراق اخراج شده بود.

قدرت واقعی يک توپ؛
آغاز فروش توپ فوتبالی كه برق توليد 

می كند
مهندسان دانشگاه هاروارد كه به منظور توليد انرژی فراگير توسط ابزاری كه 
در ميان كودكان و بزرگساالن تمامی جهان محبوبيتی ويژه دارد، توپ فوتبال 
مول��د برقی را ابداع كرده اند و از ماه آينده ف��روش آن را آغاز خواهند كرد 
تا امكان دسترس��ی كشورهای محروم به انرژی ارزان قيمت را فراهم كنند.  
طرفداران رقابت های پر هيجان فوتبال شايد تا كنون بارها و بارها به اين فكر 
افتاده باشند كه راهی را برای ذخيره انرژی بی كرانی كه در طول يك مسابقه 
ايجاد می شود ابداع كنند، زيرا انرژی كه در مسابقه در يك توپ فوتبال ايجاد 
می ش��ود به اندازه ای است كه می تواند تاريكی شب را به روشنايی تبديل 
كند. اين راهكار در توپی به نام sOccekt عملی شده است. اين توپ فوتبال 
 ب��ا حركت كردن و با دريافت ضربه هايی كه از س��وی بازيكنان به آن وارد
می شود، انرژی توليد می كند. با تاريك شدن هوا، می توان چراغ LED را به 
اين توپ متصل كرده و از اين نور برای مطالعه و يا انجام ديگر كارها استفاده 
كرد. 15 دقيقه بازی با اين توپ می تواند چراغ LED را برای س��ه ساعت 
مداوم روشن نگه دارد. اين توپ به منظور حل مشكلی فراگير يعنی كمبود 
انرژی توس��ط بازی محبوب و جهانی فوتبال ابداع شده است. بيش از يك 
پنجم جهان يعنی در حدود 1/4 ميليارد انسان دچار كمبود الكتريسيته هستند، 
اما كودكان تقريباً در همه جای دنيا فوتبال بازی می كنند، در نتيجه به دليل 
فراگيرتر بودن فوتبال نسبت به برق می توان از اين بازی در توليد انرژی برای 
بخش های محروم جهان استفاده كرد. sOccekt توسط مهندسان دانشگاه 
هاروارد ابداع ش��ده و از سال گذشته تا به حال در آفريقای جنوبی، نيجريه، 
اسپانيا و هائيتی مورد آزمايش قرار گرفته و از اين رو اكنون برای توليد انبوه و 

صادرات به سرتاسر جهان آماده است. 

با عقد قراردادی دو ساله
محمدی به سپاهان پيوست

رضا محمدی به عنوان دروازه بان دوم به تيم فوتبال س��پاهان پيوست. 
به گزارش سايت باشگاه سپاهان، پس از فسخ قرارداد محمد سواري با 
سپاهان، مسئوالن اين باشگاه براي جذب دروازه بان دوم با رضا محمدي 
به توافق رسيدند. محمدی با عقد قراردادی دو ساله رسمًا به تيم فوتبال 
 س��پاهان پيوست. محمدي س��ابقه حضور در تيم هاي شهاب زنجان،

پيكان، فجر سپاسي و ايرانجوان بوشهر را در كارنامه دارد.

کمک 200 ميليونی 
استاندار برای 
رضایتنامه رافخایی

  زاینده رود

بعد از سال ها و با تغييراتی كه در رأس كميته فوتسال 
هيأت فوتبال استان انجام شد و شناخت اصغر قاسمی 
به عن��وان رئيس جديد كميته فوتس��ال، از اتفاقات و 
حاشيه های سال گذش��ته ليگ برتر و ناكامی تيم های 
اصفهان��ی در تصاحب جام، بهانه ه��ای خوبی بود تا 
ب��ا وی در خصوص اين م��وارد و موضوعاتی از اين 

دست به گفتگو بنشينيم...
- از چه زمانی مس��ئولیت واحد فوتس��ال به ش��ما 

محول شد؟
بنده از ابت��دای حضور آقای ابرقوي��ی نژاد در هيأت 
فوتبال به عنوان دبير واحد فوتس��ال مش��غول فعاليت 
بودم و بعد از رفتن سرهنگ نوری )رئيس سابق واحد 
فوتس��ال( با نظر آقای ابرقويی نژاد، به عنوان مس��ئول 

اين واحد انتخاب شدم. 
- ازجمله افرادی هس��تید که با سبک های مختلف 
مدیریت��ی کار کرده اید. چه تفاوت��ی بین مدیریت 
آق��ای ابرقویی ن��ژاد )رئیس هیأت فوتبال اس��تان(، 
آقای سیس��تانی )رئی��س س��ابق اداره تربیت بدنی 
شهرستان( و آقای جمش��یدی )رئیس کنونی اداره 

شهرستان( می بینید؟
مديريت به صورت سليقه ای هست و نمی شود به اين 
راحتی مقايسه كرد. مديريت آقای ابرقويی نژاد خوب 
بوده، مديريت آقای سيس��تانی را می پسندم از دوران 
مديريتی آقای جمش��يدی هم زمان زيادی نگذشته و 

گذشت زمان هم چيز را مشخص می كند. 
- تحلیل ش��ما از عملکرد س��ه نماینده اصفهان در 

فصل گذشته لیگ برتر فوتسال چه بود؟ 
افراد دلسوز زيادی داريم كه تمايل به سرمايه گذاری 
در فوتس��ال دارند. ام��ا خود زنی تيم ه��ای اصفهانی 

باعث عدم نتيجه گيری آنها شد.
خواهش من اين اس��ت كه مدي��ران تيم های اصفهانی 
بيش��تر ب��ه بازيكن��ان بوم��ی اهميت دهند ن��ه خريد 
بازيكن ه��ای گ��ران قيمت؛ اگ��ر م��ا ده قهرمانی هم 
بياوريم و در پايان فصل همه اين بازيكنان از تيم جدا 
ش��وند، چيزی عايد فوتسال ما نشده است و فايده ای 
ندارد، ولی اگر بومی گرايی كنيم می توانيم در فوتسال 

كشور آقايی كنيم. 

- به نظر شما چقدر اخاق در لیگ گذشته فوتسال 
رعایت شد؟

در مورد گذش��ته صحبت نمی كنم، ولی اميدوارم كه 
در فصل آينده تيم های اصفهانی رقابت س��المی با هم 
داش��ته باشند و هم در زمينه قهرمانی و هم در اخالق 

نتيجه بگيرند. 
- فکر نمی کنید شما هم در عدم بومی گرایی تیم ها 

نقش دارید؟
زمانی كه من فوتس��ال را دست گرفتم 15 تيم در ليگ 
برتر و دسته يك استان داشتيم و هشت تيم در جوانان 
ك��ه يك برنامه ريزی كوتاه مدت و ميان مدت بيش از 
100 تيم در رده های مختلف س��نی تشكيل شد كه از 
ارديبهشت تا اسفند هر سال بدون وقفه بازی دارند و 
وظيفه مربيان است كه وقت بگذارند و اين بازی ها را 

ببينند و بازيكنان مورد نظر خود را انتخاب كنند.
- مدیران باش��گاه ها چقدر ب��ه بومی گرایی توجه 

می کنند؟
متأس��فانه بقای مديريت برخی مديران به نتيجه گيری 
بس��تگی دارد و فقط به فكر بازيكن آماده هس��تند تا 
ب��ا نتيجه گيری موقعيت خ��ود را تثبيت كنند، كه البته 
امس��ال با توجه به حضور تيم های نوين گيتی پس��ند 
 و ف��والد ماه��ان در ليگ دس��ته دوم ن��گاه خوبی به 

بومی گرايی شده است. 
- در زمینه داوری فوتسال چقدر فعالیت کرده اید؟

تا سال گذشته داوران فوتسال و فوتبال ما يكی بودند 
و در س��ال گذش��ته بود كه به طور مشخص تفكيك 
داوران فوتس��ال و فوتبال انجام نشد و در حال حاضر 
ح��دود 25 داور فوتس��ال داري��م كه آم��اده فعاليت 

هستند. 
 - هزینه های زیادی که در فوتسال اصفهان می شود

چق��در به ضرر فوتس��ال کش��ور و افزایش کاذب 
قیمت مربیان و بازیکنان شده است؟

وقتی بحث رقابت پيش می آيد، تيم ها برای اين كه از 
هم كم نياورند دست به هر كاری می زنند و ما اميدوار 
بوديم كه با تشكيل گيتی پسند خدمتی به فوتسال شود 
نه اين كه خدای نكرده ضرری به فوتس��ال زده ش��ود 
 و آنها هم باتوجه به ش��روع فعالي��ت و ترس از عدم 
نتيجه گي��ری مجبور به اقداماتی ش��دند كه اميدوارم 

هر دو تيم با درايت خودش��ان از رقابت كاذب دست 
بكش��ند و قراردادهای آنچنانی هم نداش��ته باشند كه 
فكر می كنم همين طور هم ش��ده، كما اين كه می بينيد 
ب��ه خاطر رقم باالی قرارداد شمس��ايی، با او به نتيجه 

نرسيدند و به پرسپوليس رفت. 
- چقدر با باشگاه ها هماهنگ هستید؟

كاماًل همكاری و هماهنگی داريم و متقاباًل باش��گاه ها 
هم همكاری الزم را با ما انجام می دهند.

- با توجه به وجود چن��د مدعی قهرمانی در لیگ، 
فوتسال فصل آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ 

س��ال اول كه فوالد ماهان همه بازيكنان را جمع كرده 
 بود و قهرمان شد به دلم نچسبيد و هرچه تيم ها قوی تر
باش��ند و س��طح تي��م ها به ه��م نزديك باش��د ليگ 
جذاب تر و با س��طح فنی باالتری برگزار خواهد شد 
و پيش بينی من اين اس��ت كه امس��ال يكی از دو تيم 

اصفهانی گيتی پس��ند و يا ف��والد ماهان قهرمانی ليگ 
برتر فوتس��ال می شوند و اش��تباهات فصل گذشته را 

تكرار نمی كنند. 
- با توجه به حضور ش��ما در سمت معاونت اداره 
تربیت بدنی شهرس��تان اصفهان و صحبت هایی که 
در زمین��ه تفکی��ک اختیار هیأت هایی شهرس��تان و 

استان مطرح می شود، چه نظری دارید؟
خواهش من از مديران اين است كه محدوده اختيارات 
اداره كل و تربيت بدنی شهرس��تان را مشخص كنند و 
فعاليت های اجرايی بيش��تر اصفه��ان را به هيأت های 
شهرس��تان بدهند و اگر احس��اس می كنند كه رؤسای 
فعل��ی هيأت های شهرس��تان تواناي��ی اداره هيأت را 
ندارند، با ما نشستی داشته باشند تا مسئوالن هيأت ها 
را تغيير دهيم نه اين كه اصل قضيه را زير سئوال ببرند 

تا انشاءا... باعث پيشرفت ورزش اصفهان شويم.

 بهروز مهدوی مربی رضا قاس��می، دونده دوهای سرعت 100 و 200 متر
كه به تازگی از رقابت های آس��يايی ژاپن بازگش��ته اس��ت در خصوص 
موفقيت ورزش��كار خود در رقابت های آسيايی ژاپن گفت: رضا در فينال 
200 متر با حس��اب 21-15 دومين ركورد خوب ايران را به دست آورد، 
ول��ی متأس��فانه در دو 100 متر ب��ا وجود به دس��ت آوردن زمان 60-10 

مغلوب دونده كاران از ژاپن، كره و كشورهای عربی شد.
اي��ن مربی دو و ميدانی افزود: حدود يك ماه پيش رضا قاس��می در دوی 
 100 متر ركورد 10-43 را رقم زد، اما متأس��فانه سطح باالی رقابت های

آس��يايی و ش��رايط بد آب و هوايی مانع از آن ش��د كه اين دونده همين 
نتيج��ه را در ژاپ��ن تكرار كن��د. وی تصريح ك��رد: قب��ل از رقابت های 
آس��يايی چند ماهی برنامه های بدنس��ازی را پش��ت س��ر گذاشتيم و بعد 
از آن رضا تمامی تمرينات پيش از اين مس��ابقات را بدون آسيب ديدگی 
 پش��ت سر گذاش��ت و پله پله ركورد بهتری را به ثبت رساند و به آمادگی

صددرصدی رسيد.
مه��دوی اظهار داش��ت: البته رضا اي��ن فرصت را دارد تا خ��ود را برای 
مس��ابقات سال آينده برای كسب سهميه المپيك آماده كند. بهروز مهدوی 

از حدود دو سال پيش و بعد از قطع همكاری رضا قاسمی، دونده خوب 
كشورمان از مربی سابقش، مسئوليت برنامه ريزی، بدنسازی و هدايت اين 
ورزش��كار آينده دار را بر عهده گرف��ت و از آن پس ركورد وی در دوی 
100 متر باعث ش��د گرفتن زمان قاسمی برای دوندگان اين بخش تبديل 

به رويا شود... .
مه��دوی مربيگ��ری دو و ميدانی را از حدود پنج س��ال پي��ش و از زمانی 
ك��ه خ��ود هن��وز دونده تي��م فوالد مبارك��ه بود آغ��از كرد و بع��د از آن 
س��ودای مربی بدنس��ازی او را وادار كرد كه دو س��الی را با پتروش��يمی 
و همراه با تيم بس��كتبال اين باش��گاه س��پری كند و پس از آن يك س��ال 
در كنار تيم واليبال پرس��پوليس باش��د و از س��ال گذش��ته تاكنون نيز در 
 قامت مربی بدنس��از در كنار آس��مان خ��راش های ذوب آه��ن اصفهان 

قرار بگيرد.
وی در كن��ار مربيگ��ری بدنس��ازی، مربيگ��ری دو و ميدان��ی را ني��ز 
ادام��ه داده و هم��ان ط��ور كه ذكر ش��د حاص��ل ت��الش او معرفی رضا 
 قاس��می به عن��وان يكی از آين��ده داران دو و ميدانی به كش��ور و آس��يا

شده است. 

مربی دو و ميدانی كشورمان؛
شرايط بد آب و هوايی رضا قاسمی را در ثبت ركورد ناكام گذاشت 

س��رمربی تيم مل��ی فوتبال اي��ران انگيزه های خود از حض��ور در فوتبال 
كش��ورمان را چني��ن توصيف كرد: آمده ام تا كمك كن��م بازيكنان فوتبال 
ايران پيش��رفت كنن��د، بهتر فوتبال بازی كنند و آم��اده بازی برابر بهترين 

تيم های آسيا باشند.
كارلوس كی روش، س��رمربی تيم ملی فوتبال ايران در گفتگويی با سايت 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا تنها راه پيش��رفت فوتبال كشورمان را حضور 

بازيكنان بيشتر از ايران در رقابت های اروپايی عنوان كرد.
پاي��گاه خبری فوتبال آس��يا ضمن معرفی كارلوس ك��ی روش در ابتدای 
گفتگ��و با اين مربی، آورده اس��ت: مربی س��ابق پرتغال و رئ��ال مادريد 
كه دوبار دس��تيار آلكس فرگوس��ن در منچس��تريونايتد بوده اس��ت، در 
اولي��ن بازی اي��ران در رقابت های جام جهان��ی 2011 برابر مالديو روی 
نيمك��ت مربيگ��ری خواهد نشس��ت. در ادام��ه اين مطلب خاطر نش��ان 
ش��ده اس��ت: اگرچه نظر او درباره جم��ع بازيكنانی كه در دس��ت دارد 
مثبت اس��ت، اما تأكيد می كن��د كه برای باال آوردن س��طح فوتبال ايران 
 و رقاب��ت جدی تر با كره جنوبی، ژاپن و اس��تراليا بايد كارهای بيش��تری

انجام شود.
كارل��وس كی روش مربی 57 س��اله تي��م ملی فوتبال اي��ران در گفتگو با 
سايت كنفدراس��يون فوتبال آسيا اظهار داش��ت: بازيكنان ايرانی پتانسيل 

خوب��ی دارند. تكنيك باالي��ی دارند و كارهای اوليه را خوب می دانند كه 
عوامل مهمی در بازی فوتبال هس��تند، اما آنها هنوز خيلی خيلی دورتر از 

انتظارات فوتبال سطح باالی جهان هستند. 
وی در ادام��ه اي��ن گفتگو خاطرنش��ان كرد: ما می دانيم كه كش��ورهايی 
مانن��د ژاپ��ن، ك��ره جنوب��ی و اس��تراليا خيل��ی قدرتمن��د هس��تند، نه 
فق��ط ب��ه اي��ن دلي��ل ك��ه مث��اًل اس��تراليا لي��گ ف��وق الع��اده ای دارد، 

 

به دليل اين كه بيش��تر بازيكن��ان تيم ملی اس��تراليا در فوتبال درجه يك 
جهان حضور دارند.

سرمربی تيم ملی فوتبال كش��ورمان افزود: متأسفانه بازيكنان خيلی كمی 
از تي��م اي��ران در رقابت هايی مانند لي��گ قهرمانان اروپا يا كش��ورهايی 
مثل اس��پانيا، انگلس��تان، آلمان، ايتالي��ا و پرتغال بازی م��ی كنند. اگرچه 
در س��ال های تغيير قرن اخير بازيكنانی مانند عل��ی دايی، مهدی مهدوی 
 كي��ا و مه��رداد ميناوند در باش��گاه هايی مث��ل بايرن موني��خ، هرتابرلين، 
اش��تروم گرات��س تمرين م��ی كردند، ايران ام��روز تنها ج��واد نكونام و 
 مس��عود ش��جاعی را در اروپا دارد كه در باشگاه اوساسونا بازی می كنند. 
در تابس��تان امس��ال هم فهرس��ت پرواز بازيكنان ژاپنی به اروپا ش��لوغ 
بود كه يكی از آنها »تاكاش��ی اوس��امی« جوان بود ك��ه از گامبا اوزاكا به 
 بايرن مونيخ رفت. مصطفی امينی بازيس��از 18 ساله استراليا به هموطنش

»ميچ النگراك« در بروس��يا دورتموند پيوست و »گی دونگ وون« كره ای 
فصل آينده قرار است در ليگ برتر انگلستان بازی كند. حتی از امارات متحده 
 عربی كه به ندرت بازيكنان عالقه ای به خروج از كش��ور نشان می دهند
خبرهای  تازه ای از انتقال »همدان الكاملی« از االهلی به ليون فرانس��ه به 

گوش می رسد.
بازيكن��ان  حض��ور  ي��ادآوری  از  پ��س  مصاحب��ه  اي��ن   نگارن��ده 
ايران��ی در فوتب��ال اروپا و اش��اره ای به فهرس��ت بازيكنانی كه امس��ال 
 از ق��اره آس��يا به تيم ه��ای قاره س��بز رفتند، خاطر نش��ان كرده اس��ت: 
كی روش در اين روزهای كم باقی مانده تا زمان آغاز مس��ابقات انتخابی 
 ج��ام جهان��ی 2014، وق��ت زيادی برای ت��رك كردن هتل ب��ه بازيكنان 
نمی دهد، سعی می كند رفتار حرفه ای نشان دهد و فشار تمرينات را باال نگاه 
 می دارد. كی روش در اين خصوص گفت: ما قبل از ديدارهای بين المللی
خاص��ی كمپ ه��ای  بازيكن��ان،  كار  س��طح  ب��ردن  ب��اال   ب��رای 

برگزار می كنيم.
تي��م مل��ی فوتبال كش��ورمان عص��ر ام��روز در چارچ��وب مرحله دوم 
از مس��ابقات فوتب��ال انتخاب��ی ج��ام جهان��ی 2014 در ق��اره آس��يا به 
 مص��اف مالدي��و م��ی رود. اي��ن ب��ازی در ورزش��گاه آزادی ته��ران 

برگزار خواهد شد.

در گفتگو با AFC مطرح شد؛
فاصله فوتبال ايران از سطح اول جهان

  زاینده رود
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مركزی، طبقه اول
شنبه	1	مرداد	1390/	21	شعبان	1432/	شماره	570																														Saturday 23  JULY 2011  )گسترهفعالیتاصفهان،چهارمحالوبختیاری(

امام صادق )ع(:
كسی كه در حق خانواده اش 
 نيکی كند، عمرش طوالنی
می شود.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شهرداری زاينده رود در نظر دارد به استناد مجوز شماره 322/ش/ش/ز نسبت به اجرای عمليات زيرسازی 
و آسفالت بلوار ورودی شهر زاينده رود اقدام نمايد. پيمانکاران واجد شرايط می توانند جهت كسب اطالعات 
بيش��تر و دريافت اس��ناد مناقصه حداكثر تا روز پنج ش��نبه مورخ 90/5/13 به واحد امور مالی شهرداری 

مراجعه فرمايند.
موضوع مناقصه: اجرای عمليات زيرسازی و آسفالت بلوار ورودی شهر زاينده رود 

مبلغ برآورد اوليه: 1/500/000/000 ريال 
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 75/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانکی 

زمان بازگشايی: روز شنبه مورخ 90/5/15 ساعت 4 بعد از ظهر 
رتبه مورد نظر: 3 به باال رشته راه و باند – ساختمان 

برنده اول تا سوم در صورتی كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد 
شد.

شهرداری در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
ابوالفضل توكلی- شهردار زاينده رود

جمعیتهاللاحمراستاناصفهاندرنظرداردامورحملونقلدرحوزهستادی،معاونتدرمانوتوانبخشی
وشهرستانهایاصفهان،شاهینشهر،چادگان،برخوار،گلپایگانراطبقشرایطومشخصاتمندرجدر
برگشرایطشرکتدرمناقصهازتاریخ90/5/15بمدتیکسالبابرگزاریمناقصهعمومیبهبخش
خصوصیواگذارنماید.متقاضیانمیتوانندجهتدریافتاسنادمناقصهبادردستداشتنفیشواریزی
بهمبلغ100/000ریالبهحسابشماره12244112/91جامملتبنامجمعیتهاللاحمربهدبیرخانه

جمعیتهاللاحمراستاناصفهانواقعدربلوارآئینهخانهمراجعهنمایند.
مهلتدریافتاسناد:ازتاریخ90/5/1لغایت90/5/8

مهلتتحویلمدارک:حداکثرتاتاریخ90/5/11
هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

بهدرخواستمراجعهکنندگانبعدازتاریختعیینشدهترتیباثردادهنخواهدشد.
معاونت اداری و پشتيبانی 

آگهی مناقصه
)شماره 90-10(

فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه گران 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق فراخوان عمومی پيمانکاران واجد شرايط 

را در خصوص عمليات بهره برداری و نگهداری تصفيه خانه فاضالب شمال را ارزيابی نمايد.

ش��نبه  روز   13:30 س��اعت  ت��ا  كارفرم��ا:  دبيرخان��ه  ب��ه  فراخ��وان  اس��ناد  تحوي��ل   مهل��ت 
مورخ 90/5/15 

گشايش پاكات فراخوان: از ساعت 8:30 صبح روز يکشنبه مورخ 90/5/16
www.abfa-esfahan.ir محل دريافت اسناد فراخوان: پايگاه اينترنتی

تلفن: 6680030 – 0311

محل اعتبارموضوع فراخوانشماره فراخوان

عمليات بهره برداری و نگهداری تصفيه خانه90-2-192
فاضالب شمال

جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

 نوبت اول

مهلتارائهمهلتدریافتاسنادموضوعشمارهنوعفراخوانردیف
پیشنهاد

90/5/2090/6/20خرید1000تنتسمهبستهبندی68-90مناقصهبینالمللی1

عملیاتبازسازیوبهینهسازیرستورانهای7و69،8-90مناقصه2
آکلومراسیونوککسازیکارخانه

90/5/590/5/16

90/5/1890/6/7خرید40هزارتنکوارتزیت60– 15میلیمتر50-90اصالحیهمناقصه3

تأمینوبکارگیریمکانیزمومتریالموردنیازجهتنظافت41-90مناقصه4
عمومیوبهسازیکارخانه

90/5/890/5/17

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

آگهي فراخوان شركت سهامي
ذوب آهن اصفهان

مالف/5707

سایر موارد:
1-زماندریافتاسناد:ازتاریخنشرآگهينوبتاولتاپایانساعتاداريمهلتدریافتاسناد)مندرجدرجدول(

2-جهتاطالعازمحلدریافتاسنادوکسباطالعاتبیشتربهآدرسWWW.esfahansteel.comمراجعهفرمایید.

ضمناً ليست استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج مي گردد.

نوبت اول

جمعيت هالل احمر استان اصفهان

نوبت اول
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