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سردار سرلش��کر پاس��دار محمد علی جعفری با بیان این که 
برخی ها در برابر این فش��ارها بریده ان��د و نظرهای دیگری 
را بیان می کنند، اظهار کرد: هم��ان گونه که نصرت الهی در 
جنگ شامل حال ما شد، در شرایط کنونی نیز با استقامت در 

برابر فشارها، نصرت الهی برای ما قطعی خواهد بود ...

4 از اواخر اردیبهش��ت س��ال 91 با وجود تمامی تأکیدات رهبر معظم 
انقالب بر مسائل اقتصادی کشور و نبرد همه جانبه اتحادیه اروپا و کشورهای 
غربی در تحریم های اقتصادی ایران، اما بازار داخل دچار مشکل شد و کار را به 

جایی رساند که امروز کمتر کاالیی را می توان یافت که ایران وارد نکند...

 صد رحمت 
به تیم کربکندی!

از ذوب آه��ن فره��اد کاظم��ی انتظ��ار ه��ر اتفاق 
غیرمنتظره ای را داشتیم به غیر از شکست در مقابل 
آلومینیومی که اگر مشکالتش بیش��تر از ذوب آهن 
نباشد کمتر از آن هم نیس��ت. شکست در یک بازی 
شش امتیازی بدون ش��ک برای ذوبی ها گران تمام 
خواهد ش��د.کاظمی بعد از حضور دو هفته ای بر سر 
تمرین��ات ذوب آهن به ای��ن نتیجه رس��یده بود که 
نشستن محسن مسلمان بر روی نیمکت ثمری برای 

این تیم ندارد و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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25 تا 32درصد مردم
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 در فقر مطلق به سر می برند

اجرای طرح زوج و فرد 3
 اعمال قانون را می طلبد 

تنها 9 م��اه به اتفاق بزرگ مانده اس��ت؛ به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری یازدهم که بسیاری از سیاسیون  و گروه های مختلف 

سیاسی در انتظار آن هستند. 
هر چند برای ش��روع تبلیغ��ات انتخاباتی زود اس��ت و هنوز 
کاندیداه��ای گروه های سیاس��ی  قطعی نش��ده ان��د، اما در 
هر حال با وجود تأکید بس��یاری از سیاس��یون بلن��د پایه بر 
ع��دم ورود زودهنگام به انتخاب��ات، رایزنی ها ب��رای انتخاب 
کاندیداه��ا و ائتالف ه��ای احتمالی بین گروه های سیاس��ی  
هر روز داغ تر می ش��ود. یکی از مخالف��ان ورود زودهنگام به 
مباحث انتخابات��ی اما آیت اهلل مهدوی کن��ی، رییس مجلس 
خبرگان اس��ت که درآخرین اظهار نظر خود ب��ا تأکید بر این 
که در شرایط فعلی باید بر آرامش فضای سیاسی کشور تأکید 
ش��ود، گفت: ورود به مباحث انتخابات ریاس��ت جمهوری در 

کش��ور زود اس��ت و فضا نباید از هم اکنون انتخاباتی ش��ود. 
با این حال ب��ازار گمانه زنی ه��ا در بین گروه های سیاس��ی 
داغ داغ اس��ت و از گوش��ه و کنار خبر می رس��د فعالیت های 
انتخاباتی کم و بیش آغاز ش��ده اس��ت. در این میان در جبهه 
اصولگرای��ان، از ایثارگ��ران و رهپویان به عن��وان فعال ترین 
گروه ها تا جبهه پیروان، مؤتلفه، ایستادگی، آبادگران، پایداری 
 و... هم��ه در حال گزینش و معرفی کاندیدای خود هس��تند و 

اصالح طلبان نیز بیکار ننشسته اند.
از جبهه اصولگرایان چه خبر؟

اما از اردوگاه اصولگرایان خبر می رسد، اصولگرایان تحول خواه 
با گفتمان پیش��رفت اس��المی در انتخابات یازدهم ش��رکت 

می کنند تا تنور رقابت انتخاباتی گرم تر شود.
2

 آماده مذاکره دو جانبه 
با ایران هستیم

امسال زمستان در اصفهان 
وارونگی هوا داریم 

 هزینه حج و عمره 
دو برابر می شود

لیگ تنیس
 چیزی شبیه لیگ

 جوان 17 ساله
 سه نفر را نجات داد 
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مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان گفت: 32 طرح برق رسانی با اعتباری بالغ بر 
هفت میلیارد و 700 میلیون ریال در دست اجراست. حمید رضا آقایی به مناسبت افتتاح 
طرح های برق رسانی منطقه شمال غرب شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به این که این طرح ها با هدف ظرفیت سازی برای مش��ترکان جدید، به ویژه در مناطق 
صنعتی محمود آباد، ملک شهر و خانه اصفهان در حال اجراست، گفت: در بخش مدیریت 
مصرف در گذشته شاهد صدور قبض های میلیونی برای مشترکان صنعتی در این منطقه 
بودیم، ولی پس از اجرای سیستم AMI توانستیم با مدیریت صحیح مبالغ قبوض را تا حد 

چشمگیری پایین بیاوریم.

یک هزار و 350 مشترک دیماندی در محمود آباد
حمید رضا آقایی در ادامه تصریح کرد: منطقه صنعتی محمود آباد یک هزار و 350 مشترک 
دیماندی داردکه اکثر آنها را صنایع تشکیل می دهند، همچنین در بخش دیماندی قادر 
خواهیم بود تا از راه دور به قرائت کنتور بپردازیم و نیز با نصب این کنتورها سعی کرده ایم در 
مدیریت مصرف نقش بسزایی داشته باشیم. مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان 

در بخش دیگر صحبت های خود به اجرای سیستم G.I.S اشاره کرد و گفت: با نصب 

سیستم G.I.S بر روی کنتورهای مصرف کنندگان می توانیم از هرگونه مشکلی که برای 
آنها اتفاق می افتد مطلع شویم و در اولین فرصت به رفع عیب آنها بپردازیم.

اجرای دو ه�زار و 500 متر ش�بکه فش�ار متوس�ط در ش�هرک صنعتی 
محمود آباد

 مدیر امور برق ش��مال غرب شهرس��تان اصفهان افزود: دو هزار و 500 متر شبکه فشار 
متوسط در شهرک صنعتی محمود آباد به منظور تقویت شبکه های این شهرک و  برای 
بهبود فشار برق و تقویت نصب و بالغ بر یک هزار و 400 میلیون ریال هزینه را شامل شده 
است. آقایی در خصوص اجرا و نصب چراغ های کم مصرف الکپشتی گفت: نصب 23 اصله 
چراغ الکپشتی پربازده کم مصرف از دیگر اقدامات عمرانی این شرکت بود که در خیابان 

سپاه در خانه اصفهان انجام شد.

فیدر گیری از پست 63/20 کیلووات خیابان رزمندگان
آقایی با عنوان این مطلب که با اجرایی شدن این طرح ظرفیت سازی به منظور پذیرش 
مشترکین جدید فراهم شده است، گفت: ش��بکه های مذکور به گونه ای طراحی شده 

که فیدر گیری از پست 63/20 کیلووات خیابان رزمندگان به آسانی صورت می پذیرد.
مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان اظهار داشت: روشنایی معابر در خیابان شهید 
خداداد امینی در محله مارچین با نصب 35 اصله پایه به همراه یک دستگاه ترانسفورماتور 

250 کیلو ولت آمپر به اجرا درآمده است.

اجرای 32 طرح با اعتبار 7 میلیارد و 700 میلیون ریال
 مدیر امور برق ش��مال غرب شهرس��تان اصفهان در ادامه صحبت های خود یادآور شد: 
32 طرح کوچک و بزرگ در منطقه به منظور ظرفیت س��ازی نیز به اجرا در آمده که در 
این میان می توان به اجرای چهار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار زمینی همچنین 
14 دستگاه ترانس هوایی که با اعتبارهفت میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا شده است 

اشاره کرد.

مدیر امور برق شمال غرب شهرستان اصفهان:

اجرای 32 طرح برق رسانی در محدوده شمال غرب اصفهان
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زاینده رود تعطیلی پنجشنبه ها را بررسی می کند



چهره روزیادداشت

 واکنش ایران  
به اتهام دادستانی آمریکا

رامین مهمانپرست در واکنش به خبر منتشره مبنی بر اعتراف آقای 
منصور ارباب س��یر به » اتهام انتسابی از س��وی دادستانی آمریکا « 
گفت: این س��ناریوی مضحک در حالی ازجان��ب مقامات آمریکایی 
از یک سال پیش طراحی ش��د که عالوه بر تکذیب تمامی اتهامات 
ازجانب فرد بازداشت شده، برخی مس��ئولین و تحلیلگران سیاسی 
آمریکا نیز آن را غیر واقعی و به سناریویی هالیوودی تشبیه کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن هرگونه اتهام انتسابی 
به نهادهای ایرانی، طرح ادعای اعتراف فرد بازداشتی پس از تکذیب 
اولیه و گذشت یک س��ال از آن زمان را نش��ان دهنده وجود شرایط 
غیرعادی و فشارهای روحی و روانی و وضعیت سلول های انفرادی در 

زندان های آمریکا ذکر کرد.

 پیگیر بازدید احمدی نژاد 
از »اوین« هستم

وزیر دادگس��تری گفت: نامه احمدی نژاد به رییس ق��وه قضائیه برای 
بازدید از زندان اوین را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنم.سیدمرتضی 
بختیاری، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره نامه احمدی 
نژاد به رییس قوه قضائیه برای بازدید از زندان اوین افزود: پیگیر این نامه 

از قوه قضائیه می شوم تا نتیجه آن مشخص شود.

تنها 9 م��اه به اتفاق ب��زرگ مانده اس��ت؛ به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری یازدهم که بسیاری از سیاسیون  و گروه های مختلف 
سیاس��ی در انتظار آن هس��تند. هر چند برای ش��روع تبلیغات 
انتخاباتی زود است و هنوز کاندیداهای گروه های سیاسی  قطعی 
نش��ده اند، اما در هر حال با وجود تأکید بس��یاری از سیاسیون 
بلند پایه بر عدم ورود زودهنگام به انتخابات، رایزنی ها برای انتخاب 
کاندیداها و ائتالف ه��ای احتمالی بین گروه های سیاس��ی  هر 
روز داغ تر می ش��ود. یکی از مخالفان ورود زودهنگام به مباحث 
انتخاباتی اما آیت اهلل مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان است 
که درآخرین اظهار نظر خود با تأکید بر این که در ش��رایط فعلی 
باید بر آرامش فضای سیاسی کش��ور تأکید شود، گفت: ورود به 
مباحث انتخابات ریاست جمهوری در کشور زود است و فضا نباید 
از هم اکنون انتخاباتی ش��ود. با این حال بازار گمانه زنی های در 
بین گروه های سیاسی داغ داغ است و از گوشه و کنار خبر می رسد 
فعالیت های انتخاباتی کم و بیش آغاز ش��ده است. در این میان 
در جبهه اصولگرایان، از ایثارگران و رهپویان به عنوان فعال ترین 
گروه ها تا جبهه پیروان، مؤتلفه، ایس��تادگی، آبادگران، پایداری 
 و... همه در ح��ال گزین��ش و معرفی کاندیدای خود هس��تند و 

اصالح طلبان نیز بیکار ننشسته اند.

از جبهه اصولگرایان چه خبر؟

اما از اردوگاه اصولگرایان خبر می رسد، اصولگرایان تحول خواه با 
گفتمان پیشرفت اسالمی در انتخابات یازدهم شرکت می کنند 
تا تنور رقابت انتخاباتی گرم تر شود. از سوی دیگر، رییس جبهه 
اصولگرایان مترق��ی با اعالم آمادگی برای نام��زدی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری یازدهم اعالم کرده اگر مردم بخواهند نامزد 
انتخابات خواهم شد. حجت االسالم علی فالحیان از فعالیت جبهه 
اصولگرایان مترقی در انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری خبر 
داده و درباره این که آیا جبهه اصولگرایان مترقی نامزد مستقل در 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند یا نه، اظهار داشت: بله، 
ما حتما نامزد مورد حمایت خود را معرفی می کنیم و همان طور 
که تأکید شد به حضور فعال در انتخابات پایبندیم. در آن سوی 
میدان اما، برخی اخبار حاکی از این اس��ت که فعالیت ستادهای 
انتخاباتی مشترک جمعیت ایثارگران و رهپویان آغاز شده است.

این اخبار به هم��راه برخی خبرهای دیگر مبن��ی بر رایزنی های 
گس��ترده فعالین فراکس��یون اصولگرایان و اعضای تشکل های 
رهپویان و ایثارگران با چهره های سیاسی، گمانه ها را در این زمینه 
تقویت کرده است. اما زاکانی در پاسخ به این سؤال که آیا شما به 
نامزد خاصی رسیده اید یا نه، گفت: اساسا ورود به رقابت زودرس 
انتخاباتی و انتخاب سریع نامزد نهایی را نادرست و سبب درونی 
کردن اختالفات و ایجاد تشتت در مجموعه اصولگرایان می دانیم.

در این میان جبهه مؤتلفه و جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری 

نیز بیکار ننشسته اند و  از چند ماه پیش مؤتلفه و همچنین جبهه 
پیروان از ورود مس��تقل خبر داده و اع��الم کردند که برنامه های 
انتخاباتی خود را راه اندازی کرده اند، هر چند که گمانه زنی های درون 
گروهی برای انتخاب کاندیدای مس��تقل یا حمایت از کاندیدای 
خاص  بین آنه��ا ادامه دارد. از جامعه اس��المی مهندس��ین نیز 
خبر می رس��د که طبق گفته عضو ش��ورای مرکزی این تشکل، 
کمیته های ویژه انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��ورای شهر در 

جامعه اسالمی مهندسین تشکیل شده است.
 بر اس��اس برخی اخبار، جامعه اسالمی مهندسین کلید حمایت 
از علی الریجانی در انتخابات آینده را زده و اولویت خود را رییس 

مجلس اعالم کرده است.

پایداری ها؛ همچنان درگیر جدل های خانگی
از سوی دیگر اما در حالی که طی چند ماه گذشته پای اختالفات 
درون گروهی جبهه پایداری به  رسانه ها باز شد و برخی اعضای 
شورای مرکزی این جبهه کنار گذاشته شدند، این موضوع باعث 
نشده که این گروه از فعالیت های انتخاباتی باز بماند، هرچند که 
هنوز زمزمه های اختالف درون این گروه ش��نیده می شود.جبهه 
پایداری هم که از مدت ها پیش تح��رکات انتخاباتی خود را آغاز 
کرده بود، در آخرین جلس��ه ش��ورای مرکزی خود، از بازسازی 
ستادهای انتخاباتی خود در مجلس نهم خبر داده و  در این جلسه 
تصویب شد که رییس ستاد و رییس کمیته های جبهه پایداری 
به شورای مرکزی پیشنهاد می ش��ود و آنها نیز پس از رأی گیری 

گزینه نهایی را معرفی خواهند کرد
 

اردوگاه اصالح طلبان؛ همچنان بالتکلیف
 در اردوگاه رقیب س��نتی اصولگرایان اما هنوز خبری از آرامش 
نیست و تنش ها بر سر اعالم کاندیدا باال گرفته است. از سوی دیگر 
بحث مطرح ش��ده درخصوص دولت وحدت ملی نیز با استقبال 

گسترده مواجه نشد تا بحران در این گروه سیاسی باال بگیرد.
در هر حال، اختالفات طیف های گوناگون سیاس��ی اصالح طلب 

چشم انداز روشنی را درخصوص آینده آنان ترسیم نمی کند.
اما به نظر می رس��د که در چند وقت اخیر، س��ید محمد خاتمی 

توانسته به نوعی محوریت اصالحات را بار دیگر از آن خود کند.
هر چند که در چند وقت گذشته تشکل هایی همچون کارگزاران و 
طیف عبداهلل نوری با انتقاد شدید از مواضع و عملکرد سیدمحمد 
خاتم��ی، محوری��ت وی را ب��رای اصالح طلبان قاب��ل پذیرش 

ندانستند.

بررسی آخرین تحوالت انتخاباتی

عضویت در شبکه های اجتماعی از فعالیت های انتخاباتی چه خبر؟
جرم نیست

این روزها درباره شبکه های اجتماعی و عضویت در آنها 
حرف و حدیث ه��ای مختلفی وجود دارد و یک س��الی 
می شود که اس��تفاده از vpn به عنوان یکی از ابزارهای 
ورود به این ش��بکه ها جرم اعالم شده است. با این وجود 
رییس پلیس فتای ناجا فعالیت در شبکه های اجتماعی 
را فاقد منع قانونی دانسته اس��ت. معاون مبارزه با جرائم 
پلیس فتا در ادامه یادآور شده بود: هر اقدامی که موجب 
هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیس��بوک شود 
جرم محسوب می ش��ود و افراد اگر در فیس��بوک اقدام 
به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص کرده و 
خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کنند، مرتکب جرم 
ش��ده اند.کاظمی در عین حال بیشترین جرائمی که در 
فیس��بوک رخ می دهد را ب��ه سوءاس��تفاده از اطالعات 

شخصی افراد مربوط دانسته بود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه 
به تهران می آید

میخائی��ل باگدان��ف مع��اون وزیر ام��ور خارجه روس��یه 
 در ام��ور خاورمیان��ه و نماین��ده والدیمی��ر پوتی��ن 
رییس جمهور روسیه، طی روزهای آینده به دعوت حسین 
امیر عبدالهیان معاون امور خاورمیانه، به تهران سفر خواهد 
کرد. قرار است در سفر هفته جاری باگدانف و هیأت همراه 
به تهران، تحوالت منطقه و اوضاع سوریه مورد بررسی قرار 
بگیرد. پیش از این حسین امیر عبدالهیان پانزدهم مردادماه 

به منظور رایزنی با همتای خود به روسیه سفر کرده بود.

انتخابات، صحنه رقابت درونی 
اصولگرایان خواهد شد

محسن رضایی با بیان این که سخت است که از هم اکنون 
شیوه حضور اصالح طلبان را در انتخابات پیش بینی کنیم، 
گفت: بنده رقابت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را 
بین اصولگرایان می دانم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در پاس��خ به این س��ؤال که آیا در انتخابات ریاست 
جمه��وری کاندیدا می ش��وید، اظهار داش��ت : انتخابات 
ریاست جمهوری آینده بس��یار مهم است و نسبت به آن 
نمی توان بی تفاوت بود، اما من هنوز تصمیمی در این باره 

نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعالم خواهم کرد.

اخبار

اخبار کوتاه 

 سؤال از رییس جمهور
 مفید بود 

علی مطهری/نماینده مجلس

اتفاقا بار قبل بسیار هم مفید بود و این که رییس جمهور احضار شد 
و مجبور به پاس��خگویی درباره مسائلی شد، خوب بود، اگرچه ایشان 
برخی موارد را رعایت نکرد، اما مجموعا آن تجربه سؤال را هم مفید 
برای مجلس و کش��ور می دانم. ف��رق این مرتبه با بار قبل در تغییر 
آیین نامه اس��ت که موارد اضافه ش��ده در آن کارایی سؤال را بیشتر 
ک��رده، فقط مس��ئله مهم در این میان همان ط��ور که رهبر انقالب 
فرمودند اجتن��اب از جنجال 
است که مخالف منافع کشور 
خواهد بود وگرنه اگر جنجالی 
به پ��ا نش��ود فکر م��ی کنم 
ایش��ان هم مخالفتی نداشته 
باشند. مطمئن نیستم امضاها 
پس گرفته نش��ود،چراکه این 
مس��ئله بس��تگی ب��ه نظ��ر 
نماین��دگان دارد که در عمل 

مشخص خواهد شد.
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رهبر انقالب، جان باختن دانش آموزان درحادثه جاده ای را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی، در پیامی جان باختن جمعی 
از دانش آموزان دختر شهرس��تان بروجن را که در پی س��انحه واژگونی اتوبوس رخ داد، 

تسلیت گفتند.

امکان جنگ نظامی علیه ایران وجود ندارد

سردار سرلشکر پاس��دار محمد علی جعفری با بیان این که 
برخی ها در برابر این فشارها بریده اند و نظرهای دیگری را 
بیان می کنن��د، اظهار کرد: همان گونه ک��ه نصرت الهی در 
جنگ شامل حال ما شد، در ش��رایط کنونی نیز با استقامت 
در برابر فشارها، نصرت الهی برای ما قطعی خواهد بود و این 
وعده خداوند متعال اس��ت. وی با اش��اره به حوادث پس از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار کرد: در فتنه 88 مردم با 
سختی های فراوانی مواجه شدند، شبهات سیاسی فراوانی 

 در جامعه گس��ترده ش��د و خیلی ها در برابر این شبهات و 
 سختی ها بریدند، ولی این تحمل سختی و استقامت و توکل 
کردن موجب شد، مردم یکپارچه در دفاع از والیت فقیه وارد 
صحنه شده و معجزه ای بزرگ را رخ دهند و حماسه عظیم 9 
دی را رقم زنند. سردار جعفری با بیان این که امروز با توجه 
به وضعیت دش��منان، امکان جنگ نظامی علیه ایران وجود 
ندارد، گفت: س��پاه پاس��داران همواره آماده دفاع از انقالب 
اسالمی است و در این دفاع هم از معیارها کوتاه نخواهد آمد. 

تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با صدور بیانیه ای با تکذیب خبر 
روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر گفتگوی مس��تقیم دولت آمریکا و ایران درباره 
برنامه هسته ای ایران، تأکید کرد: »این مسئله که ایران و آمریکا توافق کرده اند 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفتگوی مس��تقیم و یا هر نوع دیدار 
دیگری داشته باشند، صحت ندارد«. اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
با رد این خبر افزود :» آمریکا به همکاری با چهار عضو دائم شورای امنیت و آلمان 
برای متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن ساخت سالح هسته ای ادامه خواهد 
داد و در عین حال برای مذاکرات دوجانبه با ایران آمادگی دارد.«  انتشار گزارش 
روزنامه نیویورک تایمز تنها دو روز مانده به برگزاری آخرین مناظره انتخاباتی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که موضوع آن سیاست خارجی و 
امنیت ملی خواهد بود، می تواند روی وضعیت آرای هر دو نامزد رقیب تأثیرگذار 
باش��د. هم اکنون میت رامنی رقیب جمهوری خواه آمریکا با کاس��تن از فاصله 
آرای خود با اوباما، بسیار به او نزدیک ش��ده و ناظران از رقابت شانه به شانه در 
انتخابات پیش رو می گویند.تکذیب خبر روزنامه نیویورک تایمز آمریکا از سوی 
دولت آمریکا در حالی صورت می گیرد که شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا 
به نقل از یک مقام آگاه در دولت این کش��ور گفتگوهای دوجانبه بین آمریکا و 
ایران را تأیید کرده، ولی گفته است که در این گفتگوها توافقی برای انجام دیدار 
دوجانبه صورت نگرفته است. این مقام آمریکایی تأکید کرده است که گفتگوهای 
دوجانبه آمریکا و ایران با اطالع و موافقت کامل دیگر اعضای گروه 1+5 و اسرائیل 

صورت گرفته است.

حسین شریعتمداری در سرمقاله خود در روزنامه کیهان نوشت:
 آقای دکتر احمدی ن��ژاد رییس جمهور محترم کش��ورمان در اقدامی 
غیرمنتظره و بیرون از روالی که مس��ئوالن بلندپای��ه در نامه نگاری به 
یکدیگر رعایت می کنند، نامه ای را که خطاب به آیت اهلل آملی الریجانی 
ریاس��ت محترم قوه قضائیه نوشته بود، در اختیار رس��انه ها قرار داده و 
منتشر کرد. اولین پرسش آن است که جناب رییس جمهور با چه انگیزه ای 
نامه خود خطاب به رییس قوه قضائیه را در اختیار رس��انه ها قرار داده و 
منتشر کرده اند؟! چرا که این گونه نامه ها مطابق روال جاری و پذیرفته 
شده، به صورت محرمانه و با قید طبقه بندی ارسال می شود و در صورتی 
که حاوی مطلب محرمانه ای نباشد نیز، از انتشار آن در سطح رسانه ها 
خودداری می شود. پرسش دیگر آن اس��ت که چرا جناب احمدی نژاد 
طی 7 س��الی که از حضور ایش��ان در رأس قوه مجریه می گذرد به فکر 
بازدید از زندان اوین نبوده اند؟ این روزها که جمهوری اسالمی ایران از 
یک سو پرچمداری و نقش آفرینی در تحوالت بزرگ منطقه و بین المللی را 
برعهده دارد و از سوی دیگر و به همین علت با برخی از مشکالت تحمیلی 
مانند گرانی افسارگسیخته کاال و خدمات مورد نیاز مردم روبه روست که 
به تدبیر و چاره اندیشی مسئوالن، مخصوصا قوه مجریه و رییس جمهور 
محترم نیاز دارد، طرح مسائل دست چندم و حاشیه ساز می تواند تلقی 
فرصت س��وزی و بی اعتنایی- هرچند ناخواس��ته- ب��ه نیازهای مبرم و 

ضروری مردم را در پی داشته باشد.

مذاکره دولت

 آماده مذاکره دو جانبه 
با ایران هستیم 

 نامه احمدی نژاد 
عادی  نیست 
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؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مزایده عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد مشارکت در بهره برداری و 
نگهداری ایستگاه تولید بذر و نهال نصرآباد شهرستان آران و بیدگل و ایستگاه کاشان را برای 
مدت 5 سال به منظور بهره برداری بهینه از منابع موجود و تولید بذر قره یونجه جهت احیای 

مراتع از طریق مزایده به پیمانکاران واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای رتبه 5 کشاورزی از معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا رتبه 8 در یکی از گرایش های منابع طبیعی از س��ازمان 
نظام مهندسی کشاورزی باشند دعوت به همکاری می گردد. جهت کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به امور پیمان ها و اداره جنگل کاری این اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هزار جریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
1( مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه 1391/8/3
2( مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 1391/8/4 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1391/8/16
3( زمان و محل بازگشایی پیشنهادها: روز چهارشنبه 1391/8/17 ساعت 8:30 صبح 

در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
4( محل تحویل اس�ناد مزایده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 

اصفهان
5( ضمانت نامه شرکت در مزایده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15/000/000 ریال 
برای ایس��تگاه نصرآباد و 10/000/000 ریال برای ایستگاه کاش��ان در وجه اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به شماره 2164210207007 نزد بانک 

کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
6( فرم بازدی�د از محل اجرا: الزاماً بایس��تی توس��ط اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرستان مربوطه تأیید گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مزایده گر گشوده نخواهد 
شد همچنین شرکت ها می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه به اداره جنگلکاری 

این اداره کل مراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نوبت اول
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برداشت انار در شهرضا آغاز شد
رییس اداره جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: برداش��ت محصول از 
یکهزارو 500 هکتار از باغ های انار این شهرستان آغاز شد. عبدالرضا 
تاکی اظهار داش��ت: پیش بینی می شود در سال جاری 10 هزار تن 
انار در این شهرستان برداشت شود.وی گفت: به دلیل تغییرات آب 
و هوایی، خشکسالی های اخیر و گلریزش پیش از موعد، میزان انار 
تولیدی در باغ های شهرضا نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد 
کاهش نشان می دهد. وی با اش��اره به این که ارقام تولیدی انار در 
شهرضا شش گونه است، افزود: بیشترین رقم انار در این شهرستان 
ملس، میخ��وش و انار شهرضاس��ت. رییس اداره جهاد کش��اورزی 
ش��هرضا گفت: مرغوبیت، طعم، مزه، رنگ دانه ها و پوست نازک انار 
شهرضا آن را از انار س��ایر مناطق متمایز س��اخته و تقاضا برای این 

محصول زیاد است.

  57روستا مجهز 
به پایگاه داوطلب هالل احمر

به دنبال طرح و اجرای احداث پایگاه های داوطلب روستایی از سوی 
 جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان، از ابتدای امس��ال تاکنون این 
پایگاه ها در 57 روس��تا ایجاد ش��ده اس��ت.به منظورتوسعه وتقویت 
خانه های داوطلبی روس��تایی، ترویج فرهنگ خدمت رس��انی دربین 
روس��تاییان، خدمت رس��انی به روس��تاییان نیازمند و کارآفرینی و 
کمک به خودکفایی آنها این پایگاه ها احداث ش��ده است. بیشترین 
فعالیت ای��ن پایگاه ه��ا در قالب آم��وزش امداد، کمک ه��ای اولیه و 
آموزش های درخواستی اعضاست. درس��ال جاری به همت جمعیت 
هالل احمراس��تان اصفهان نزدیک به 400 میلیون تومان کاال و وجه 
نقد برای کمک به نیازمندان و فقرای اس��تان اصفهان در قالب طرح 

فرشتگان رحمت در 23 شهرستان استان توزیع شده است. 

 برگزاری انتخابات دانش آموزی 
در 5200 مدرسه 

اداره کل آم��وزش و پرورش اصفهان از برگزاری انتخابات ش��وراهای 
دانش آموزی در پنج هزار و 200 واحد آموزشی استان خبر داد.

 در انتخابات ش��ورای دانش آموزی س��ال تحصیلی ج��اری بیش از 
550 هزار نفر از دانش آموزان چهارم ابتدایی تا چهارم متوسطه استان 
شرکت می کنند و درتصمیم گیری های سال تحصیلی و فعالیت های 
جاری مدرسه سهیم می ش��وند. در این انتخابات که سوم آبان برگزار 
می شود، دانش آموزان با انتخاب اعضای شورای مدرسه ضمن تمرین 
انتخاب اصلح و مشارکت در اداره مدرسه و یاری رسانی به مسئوالن، 
خود را برای اداره فردای ایران اسالمی و پذیرش مسئولیت های بزرگ 
اجتماعی آماده می کنند. فعالیت ستادهای انتخاباتی شوراهای دانش 
آموزی از 15 مهر ماه آغاز ش��ده و 34 هزار و 500 داوطلب در رقابتی 

سالم از 27 مهر ماه تبلیغات خود را آغاز کرده اند.

 اصفهان میزبان همایش علمی 
تغییر اقلیم و امنیت غذایی 

عضوهیأت علمی مرکز تحقیقات کش��اورزی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: اولین همایش علمی تغییر اقلیم و امنیت غذایی با هدف 

اطالع رسانی و افزایش آگاهی جامعه در اصفهان برگزار می شود. 
حمیدرضا رحمانی که با ایرنا سخن می گفت، ادامه داد: این همایش 
با هدف اطالع رس��انی، فرهنگ س��ازی و آم��وزش در زمینه امنیت 
غذایی، بررس��ی عوام��ل مؤثر در تغیی��ر اقلیم، راهکاره��ای علمی و 
پژوهش��ی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و بررس��ی راهکارهای 
اجرایی کاهش اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی برگزار می ش��ود.

وی افزود: کش��اورزی ب��ه آب و ه��وا و اقلیم وابس��ته اس��ت، از این 
 رو تن��وع اقلیمی و تغیی��رات آن در کوت��اه م��دت و دراز مدت نقش 
تعیین کننده ای در میزان تولید و پایداری آن دارد. دبیر اولین همایش 
تغییر اقلیم و امنیت غذایی اصفهان گفت: تغییرات اقلیمی به صورت 
دوره ای و دائمی، یک واقعیت عینی است و بنابر این برخورد با آن به 
آگاهی، آمادگی، برنامه ریزی و توانمندس��ازی نیاز دارد که همگی از 
ضرورت های الزم برای کاهش اثرگذاری های زیانبار ناشی از آن است. 

 فرزندتان را قبل از کنکور
دکتر و مهندس نکنید 

یک روانپزشک خطاب به والدین توصیه کرد که بدون در نظر گرفتن 
توانمندی فرزند خ��ود، او را از قبل از قبولی کنکور ب��ا القاب دکتر، 
مهندس و غیره صدا نزنید؛ چرا که ای��ن کار در روحیه فرزند نه تنها 

تأثیر مثبت ندارد، بلکه نقش منفی ایفا می کند.
دکتر گلرسته خالصه زاده گفت: دغدغه اصلی خانواده هایی که فرزند 
دبیرس��تانی دارند کنکور و قبولی در کنکور است که باید هم والدین 
و هم دانش آموزان توجه کنند که س��عادت انسان ها در تقوی است و 

قبولی در کنکور نهایت موفقیت نیست.

 مدیرکل هواشناس��ی اس��تان اصفه��ان گفت: براس��اس 
پیش بینی ها، میزان بارندگی های زمستان سال جاری در 
استان اصفهان چندان شدید نخواهد بود و پدیده وارونگی هوا 
به طور حتم رخ می دهد. مهدی صالحی با اشاره به تصویب 
تعطیلی ادارات ش��هر اصفهان درروزهای پنجشنبه، اظهار 
کرد: تجمع آالینده ها در فصول پاییز و زمستان و در روزهای 
پایانی هفته به اوج خود می رس��د. وی افزود: در س��ال های 
گذشته نیز روزهای بحرانی از نظر آلودگی و وارونگی هوا که 
معموالً روزهای پایانی هفته بود، به تعطیلی مدارس و ادارات 
اصفهان منجر شد. به گفته وی، بارندگی های امسال از 15 
آبان ماه شدت می یابد و تا اواخر دی ماه ادامه خواهد یافت، 
ولی در اسفند میزان بارش ها کمتر از حد نرمال خواهد بود. 
صالحی میزان بارندگی های امسال را در مقایسه با سال های 
گذش��ته نرمال پیش بینی کرد و گفت: این میزان بارندگی 
جبران خشکسالی های شش سال گذشته را نخواهد کرد. 
وی ابراز امیدواری کرد که بارندگی ها بتواند تا حد زیادی از 
میزان آالینده ه��ا در نیمه دوم س��ال جاری بکاهد. صالحی 
وارونگی دما را پدیده ای اجتن��اب ناپذیر عنوان کرد و افزود: 
از اواخر پاییز و با شروع زمس��تان این پدیده رخ خواهد داد. 
به گفت��ه وی، افزایش بارندگی ها می تواند از ش��دت پدیده 

اینورژن بکاهد و عاملی برای حذف این پدیده نخواهد بود.

ریی��س اداره امور عش��ایر فریدونش��هر و چ��ادگان از کوچ 
ساالنه20 هزار عشایر به فریدونشهر خبر داد.

محمد قلی شیاس��ی در گفتگو ب��ا  فارس، با بی��ان این که 
فریدونش��هر 175 کیلومتر از مرکز اصفه��ان فاصله دارد، 
ادامه داد: فریدونشهر 105 روس��تا دارد که 85 روستای آن 
دارای سکنه دائم بوده و 25 روستا س��کونت فصلی دارند و 
عشایرنشین هس��تند. وی افزود:20 هزار عش��ایر داریم که 
در خرداد ماه ب��ه منطقه آمده و تا پایان ش��هریو رماه حضور 
دارند. رییس اداره امور عشایر فریدونشهر و چادگان تصریح 
کرد: جمعیت عشایر شهرستان فریدونشهر در پنج منطقه 
فریدونشهر، دهستان پشت کوه موگویی، دهستان پیشکوه 
موگویی، چش��مه لنگان و دهس��تان عش��ایری قرار دارند. 
وی ادامه داد: بیشترین عش��ایر در شهرستان فریدونشهر با 
جمعیت 16 هزار و 941 نفر مرد و زن و دو هزار و 887 خانوار 
هستند. شیاس��ی تعداد کل این عش��ایر در پنج شهرستان 
 نام برده را 33 ه��زار و 872 نفر عنوان ک��رد و گفت: در کل 
15 ه��زار و 774 خان��وار عش��ایر در این روس��تاها زندگی 
می کنند. وی به برخی از مشکالت عشایر اشاره کرد و افزود: 
به دلیل خشکسالی های اخیر عشایر نیز مشکل کمبود آب 

شرب انسان و دام پیدا کرده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: سکون 
هوا و پدیده اینورژن، هوای اصفهان را در فصل پاییز و زمستان 

با مشکل جدی مواجه می کند.
کیومرث کالنتری در جلس��ه ش��ورای هماهنگی مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با بیان این که در شش ماهه دوم 
سال افزایش آلودگی هوا در بیشتر شهرهای صنعتی و بزرگ 
مشاهده می شود، اظهار کرد: س��کون هوا و پدیده اینورژن 
هوای اصفهان را در فصل پاییز و زمس��تان با مشکل جدی 
مواجه می کند. وی با اش��اره به این که بی��ش از 70 درصد 
از آلودگی هوای اصفهان به وس��ایل نقلیه مربوط می شود، 
افزود: تنها30 درصد از آلودگی هوا مربوط به صنایع اس��ت. 
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان با بیان این 
که پدیده آلودگی هوا از 300 سال پیش آغاز شده است، ادامه 
داد: تاکنون بیش از سه میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا 
جان خود را از دست داده اند. کالنتری با تأکید بر این که گاز 
مونوکس��یدکربن مهم ترین عامل مرگ و میر بر اثر آلودگی 
هواس��ت، تصریح کرد: شهر نشینی و ش��هر گرایی، مصرف 
سوخت نامناسب، تکنولوژی نامناسب، کمبود فضای سبز 
و عدم رعایت اس��تانداردهای مصرف انرژی موجب افزایش 

شدت آلودگی و تشدید پدیده اینورژن می شود.

گروه شهر- عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: 
محدوده طرح زوج و فرد در کالنشهر اصفهان مشخص شده، 
اما نیازمند اس��تفاده از دوربین های هوشمند برای نظارت 

بیشتر و اعالم قانون است.
مصطفی بهبهانی با بیان این که مح��دوده طرح زوج و فرد 
در کالنشهر اصفهان مشخص ش��ده اما در این مورد پلیس 
راهور باید وارد ش��ود و با متخلفان برخورد کند، اظهار کرد: 
نیروهای پلیس راهور عالوه بر اس��تفاده از دوربین هایی که 
به منظور نظارت بر طرح زوج و فرد نصب شده اند با مستقر 
شدن در محدوده مناطق مشخص شده این طرح، می توانند 
از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کنند. وی با تأکید بر 
محدوده طرح زوج و فرد گفت: محدوده داخلی این طرح در 
رینگ اول ترافیکی قرار دارد که به این ترتیب تا حدودی عبور 
و مرور وسایل نقلیه محدود شده و با توجه به حجم ترافیک، 
ممکن است مجبور به افزایش محدوده طرح زوج و فرد شویم. 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به سیاست های 
شهرداری و شورای شهر در مورد طرح زوج و فرد که در برنامه 
پنج ساله شهرداری نیز به آن توجه شده، اذعان داشت: توسعه 
حمل و نقل عمومی از اولویت های اصلی شهرداری و شورای 
شهر است و تالش مدیریت شهری این است که حمل و نقل 

عمومی به  ویژه خطوط بی آر تی را توسعه دهد.

امور عشایر محیط زیست آب و هوا ترافیک

امسال زمستان در اصفهان 
وارونگی هوا داریم 

ساالنه 20 هزار عشایر به 
فریدونشهر کوچ  می کنند

 سوخت نامناسب موجب
افزایش آلودگی هوا می شود 

اجرای طرح زوج و فرد 
اعمال قانون را می طلبد 

گشتی در اخبار

دغدغه افزایش آلودگی هوا 
بیشتر می شود

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان
کیومرث کالنتری 

دغدغه افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، همزمان با شروع نیمه 
دوم سال بیشتر می شود. در واقع به دلیل بروز پدیده وارونگی دما در 
نیمه دوم س��ال، انجام اقدامات کاهش دهنده میزان آالینده ها، نیاز 
ضروری هر کالنشهری است. وسایل نقلیه موتوری، کارخانه ها و منابع 

تجاری سه منبع آلودگی ساخته دست انسان در شهرهاست. 
در اصل هرگاه الیه های سرد 
و س��نگین هوا مجاور س��طح 
زمی��ن ق��رار گیرن��د و مانع 
جابه جایی هوا شوند، پدیده 
وارونگ��ی دما اتف��اق خواهد 
افتاد و به همین دالیل ساالنه 
سه میلیون نفر بر اثر آلودگی 
ه��وا جان خ��ود را از دس��ت 

می دهند. 
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چهره روز
جوان 17 ساله سه نفر را نجات داد 

با اقدام خداپسندانه مرحوم احمد زمانی، سه عضو وی به بیماران نیازمند اهدا شد. طی این 
جراحی که توسط تیم فراهم آوری و اعضای پیوندی انجام گرفت، کبد و دو کلیه این مرحوم 

به بیماران نیازمند عضو اهدا شد. 
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 طرح های تأمین آب 
شرب را جدی تر بگیرید 

امامزاده احمد،  منطقه 
شاخص گردشگری غرب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: درصورت تأمین 
اعتبار آب شرب، نجف آباد و خمینی شهر از اصفهان جدا خواهد شد.

 هاشم امینی که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری 
اصفهان س��خن می گفت، با بیان این که در حال حاضر50 شهر و 300 
روستای استان اصفهان از تصفیه خانه اصفهان بزرگ مشروب می شوند، به 
ایسنا گفت: در سال های گذشته با توجه به ورود آب به رودخانه زاینده رود 
و استفاده از چاه های فلمن مش��کلی در تأمین آب شرب اصفهان وجود 
نداشته است. وی با اشاره به این که ظرفیت ورودی آب به سد زاینده رود 
در حال حاضر بی��ن 200 تا 300 متر مکعب در ثانیه اس��ت، اضافه کرد: 
ضروری است که مدیریت بحران نس��بت به اجرای طرح های تأمین آب 

شرب اصفهان توجه ویژه ای داشته باشد.

گروه فرهنگ - سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان خوانسار 
گفت: با توسعه عمرانی امامزاده احمد، این امامزاده به بقعه ای شاخص و منطقه 

گردشگری غرب استان اصفهان تبدیل می شود.
حجت االسالم و المسلمین عباس نصیراالسالمی اظهار کرد: با توسعه صحن ها 
و رواق امامزاده احمد خوانسار، ظرفیت پذیرش زائر در این بقعه متبرکه تا چند 
برابر افزایش می یابد. وی با اشاره به این که توسعه این امامزاده در طرح جامع 
مهندسی سازمان اوقاف قرار دارد، ادامه داد: طبق این طرح، احداث صحن و 
رواق امامزاده را در فاز یک و دو آغاز کردیم. سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان خوانسار با بیان این که ظرفیت پذیرش و استقبال از زائران با اجرای 
این طرح افزایش چشمگیری پیدا می کند، بیان کرد: یکی از مهم ترین اهداف 
اوقاف برای توسعه این امامزاده، پذیرایی از عزاداران حسینی در ماه محرم است.

 تنها شهر اصفهان پنجشنبه ها تعطیل 
است

در ادامه این تقابل دیدگاه ه��ا اولین موافق، مدیر 
 س��تاد بحران اس��تانداری اصفهان ب��ود. منصور 
شیش��ه فروش؛ مردی که معم��والً در این موارد 

موضع مشخصی دارد. 
وی با اعالم این که »تعطیلی اصفهان در روزهای 
پنجشنبه نه تنها برای کاهش ترافیک و به دنبال 
آن کاهش آالینده های جوی در اصفهان مؤثر است 
بلکه اجرای این طرح سبب رشد و ارتقای مباحث 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در اصفهان می شود 
و تنها شهرس��تان اصفهان مش��مول اجرای طرح 

تعطیلی در روزهای پنجشنبه است« خیلی ها را 
آرام کرد تا موضع  مخالف��ان را در ابتدا قدری نرم 
کرده باشد. به گفته وی، تمام دستگاه های اجرایی 
اس��تان با تعطیلی اصفهان در روزهای پنجشنبه 
موافق هس��تند و تنها ش��هرداری با اجرایی شدن 
این طرح مخالف است. شیشه فروش در این مسیر 
پای بزرگ ترها را هم پیش کش��ید تا مخالفان را 
عقب تر فرستاده باش��د؛ چرا که گفت:» این طرح 
با یک کار کارشناس��ی و پس از برگزاری جلسات 
مکرر با دستگاه های اجرایی استان مورد تصویب 
قرار گرفته و طی روزهای آینده زمان و نحوه اجرای 
این طرح به تمام ادارات موجود در اصفهان از سوی 

استانداری ابالغ می شود«.
به اس��تناد حرف های م��رد بحرانی اس��تانداری، 
تعطیلی اصفهان در روز های پنجشنبه بسیاری از 
آلودگی های زیست محیطی این کالنشهر را کاهش 
می دهد و این طرح به صورت مقطعی در اصفهان 
اجرا می شود.» پیش بینی می شود که با اجرای این 
طرح به دلیل کاهش تردد مردم در س��طح شهر از 
تجمیع آالینده های جوی در روز های پایانی هفته 
در اصفهان جلوگیری می شود و اجرای این طرح از 
مهم ترین خواسته های حفاظت محیط زیست برای 
کاهش آالینده های جوی در اصفهان است«؛ این 
جمالت بخش های پایانی دفاعیات شیشه فروش 

را تشکیل می داد.

مردم چه می گویند؟ 
در ط��رف دیگر ای��ن ماجرا ش��هروندان اصفهانی 
 هستند که همچنان با تغییرات تازه کنار نیامده اند.

حسینی، یکی از شهروندان اصفهانی درحالی که 
به صراحت مخالف این طرح اس��ت می گوید:» با 
تعطیلی اصفهان در روزهای پنجشنبه حجم کاری 
ادارات در روز های اول هفته افزایش پیدا می کند و 
تردد مردم در سطح شهر نیزافزایش می یابد؛ چون 
تعطیلی م��دارس و ادارات درروز های پنجش��نبه 
سبب افزایش رفت و آمد های خانواده ها در روزهای 

پایانی هفته در اصفهان می شود«.
البته ای��ن دی��دگاه کام��اًل قابل پذیرش اس��ت؛ 
چون افزایش حجم تردد ش��هروندان در س��طح 
شهر سبب ش��دت آلودگی های اصفهان خواهد 
ش��د و به نظر می رس��د که این طرحمش��کالتی 
 دارد و مس��ئوالن بای��د نس��بت به ای��ن موضوع 

تجدید نظر کنند.
اما طبق آنچه قاب��ل پیش بینی اس��ت، مخالفان 
 ش��هراندیش هم دالیل خ��ود را دارن��د. علیرضا 
نصر اصفهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
یکی از مه��م ترین آنهاس��ت که با بی��ان این که 
بخش های خدمات رس��انی در شهرداری اصفهان 
تعطیل بردار نیست و تعطیل شدن این بخش ها در 
روز های پنجشنبه سیستم شهری را با مشکالتی 
مواجه می کند، معتقد است:»مصوبه ای نیز توسط 
شورای ش��هر مبنی بر عدم تعطیلی شهرداری در 
روز های پنجش��نبه صادر نشده اس��ت«. او نیز در 
ادامه پای کمیسیونی را پیش می کشد که جناح 
مخالفان طرح را شلوغ تر کند: »این موضوع باید 
در کمیسیون تلفیق شورای شهر مورد بررسی قرار 
بگیرد و در حال حاضر برخی از صحبت های ارایه 
شده توسط برخی از مس��ئوالن مبنی بر مخالفت 
با تعطیلی ش��هرداری در روز های پنجشنبه تنها 
در قالب پیش��نهاد و نظریات ش��خصی اس��ت«. 
نصراصفهانی ب��ا تأکید بر این که خدمات رس��انی 
ازجمله اموری است که نمی شود آنها را تعطیل کرد 
و تعطیل شدن این بخش ها در روز های پنجشنبه 
سیستم ش��هری را با مش��کالتی مواجه می کند و 

نظافت و تخلی��ه زباله و پس��ماند های موجود در 
سطح شهر باید به صورت مداوم انجام شود، دالیل 
شهری اش را در مخالفت با این طرح جدی تر بیان 

می کند. 
به اعتقاد وی، سیستم شهر نباید به دلیل تعطیلی 
اصفهان درروز های پنجش��نبه با مش��کل مواجه 
شود و ش��هرداری اصفهان به عنوان یک مجموعه 
خدمت رس��ان درص��دد خدمت رس��انی بهت��ر و 
مناسب تر به شهروندان است. در این بین هستند 
ش��هروندانی که به هر دلیل چندان دل خوش��ی 
از ادارات ندارند. غالمی، یکی از آنهاس��ت: » البته 
تعطیل ش��دن برخی از ادارات نه تنها در روزهای 
پنجش��نبه بلکه در روزهای دیگر از هفته نیز تنها 
به نفع کارمندان اس��ت؛ زیرا برخی از ادارات تنها 
در حال مگس پرانی هستند«. مجید در ادامه پا را 
فراترازمرزها می گذارد:» درکشور های پیشرفته 
س��اعات کاری افزایش پیدا می کند و این موضوع 
سبب رشد و توسعه این کشورها می شود و تعطیلی 
هرچه بیشتر برای کشور جهان سومی مانند ایران 
تنها سبب پسرفت و عقب ماندگی کشور می شود«.

او که در ادامه وارد خطوط قرمز هم می شود ادامه 
می دهد: » بعضی از مسئوالن تنها به دنبال راضی 
نگه داشتن مدیران حوزه کاری خود هستند و برای 
این که وجهه مدیریتی خود را خوب نشان بدهند 
این تصمیم را گرفته اند . در کل، با بودن کارمندان 
در روزهای پنجشنبه در ادارات اصفهان هیچ کار 
مفیدی ص��ورت نمی گیرد«.این م��وارد در حالی 
اس��ت که تجربه ثابت کرده در روزهای پنجشنبه 
ادارات و دستگاه های اجرایی استان معموالً نیمه 
تعطیل هستند و ساعات کاری آنها کمتر ازروزهای 
عادی است و جمعیت عمده ش��اغلین در ادارات 
منتظرهس��تند زنگ تعطیلی ادارات نواخته شود. 
در دیگر سوی این قصه کس��به و بازاریان اصفهان 
هس��تند که جمعیت مهمی را در شهرگنبدهای 
فیروزه ای تشکیل می دهند، جمعیتی که اکثریت 
آنها در تماس های حض��وری یا تلفنی با این طرح 
مخالف بودند چون باورداشتند تعطیلی نهادهای 
مرتبط با قیمت گذاری در روزهای آخر هفته نرخ 
مصوب را در خصوص کاالها با ابهام روبرو می کند 

و این مسئله بازار را بیش دچار نوسان  می سازد.

زاینده رود تعطیلی پنجشنبه ها را بررسی می کند

کسبه ناراضی، کارمندان راضی

گروه یک ماه پیش بود که طرح تعطیلی اصفهان به دنبال گزارش های ارسال شده از سوی حفاظت محیط زیست، هو اشناسی 
و معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح شد و به عنوان راهکاری جهت کاهش آالینده های  شهر 

جوی در کالنشهر اصفهان مورد بحث و بررسی مس�ئوالن و مدیران استان قرار گرفت. از طرفی به اعتقاد بسیاری از 
مردم تعطیلی اصفهان در روزهای پنجشنبه تنها سبب کاهش کار و سرمایه ایرانی و به نوعی ترویج تنبلی و تن پروری می شود و تعطیلی 

ادارات تنها به کام کارمندان است.



چهره روزیادداشت

 25 تا 32درصد مردم
 در فقر مطلق به سر می برند

کارش��ناس  راغف��ر  حس��ین 
اقتصادی با بیان این که بر اساس 
محاس��بات، میزان فق��ر مطلق 
در ای��ران بین 25 ت��ا 32 درصد 
است، گفت: بر اس��اس این آمار، 
طی سه سال گذش��ته در دولت 
احمدی نژاد، هر سال، دو درصد به 
جمعیت فقیر کشور )32 درصد( 
افزوده شده است.  به گزارش ایلنا 
حسین راغفر اظهار داشت: در هفت سال گذشته شدت فقر افزایش پیدا 
کرده، ضمن این که نابرابری نیز افزایش داشته است. وی با اشاره به این 
که فقر از سال 63 با روند مالیمی کمتر می ش��د، اما از سال 84 با آغاز به  
کار دولت فعلی، تاکنون، میزان فقر و نابرابری افزایش یافته اس��ت، بیان 
داشت: طبق آنچه در محافل تصمیم گیری کشور از جمله مجلس توسط 
دستگاه های دولتی ارایه شده در سال های گذشته تا کنون رشد اقتصادی 
از مرز سه درصد عبور نکرده است. این استاد دانشگاه، شرایط فعلی یعنی 
فقیرتر شدن قشر متوسط جامعه را نتیجه شکست سیاست های دولت 
دانس��ت و عنوان داش��ت: اگر از دید یک خارجی نگاه کنیم، وجود این 
جوان های بیکار در مملکتی که روی اقیانوس های گاز و نفت نشسته، تنها 

محصول سیاست های غلط دولت هاست. 

ممنوعیت پرداخت یارانه ها 
 از درآمدهای فروش ارز

نمایندگان مجلس شورای اس��المی در جلسه علنی خود با 
تصویب طرحی، پرداخت یارانه نقدی از محل منابع حاصل 
از فروش ارز را ممن��وع کردند. بر این اس��اس، بانک مرکزی 
مکلف ش��د منابع مزبور را روزانه به حس��اب درآمد عمومی 
نزد خزانه داری کل کش��ور واریز کند. طبق این مصوبه، عدم 
اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و 

مستوجب تعقیب قضائی است.  

 هزینه حج و عمره 
دو برابر می شود

بنا بر اطالعات کسب شده توس��ط مسئوالن فعلی و پیشین 
س��ازمان حج و زیارت حاضر در س��رزمین وحی، با توجه به 
این ک��ه هزینه های س��فرهای مذهبی خارج��ی از جمله به 
عربستان به شکل ارزی پرداخت می شود و ارز مورد نیاز برای 
انجام حج واجب امس��ال با دالر 1200 تومان تهیه ش��د و از 
آنجا که هم اکنون نرخ دالر مبادالتی به بیش از 2500 تومان 
 افزایش یافته اس��ت، هزینه  حج تمتع سال آینده نیز دست کم 
 100 درصد افزایش خواهد داشت. هزینه  حج تمتع از سال آینده و 
هزینه  عمره  مفرده امسال به بیش از دو برابر افزایش خواهد 

یافت.

 تدوین بودجه ۹2 
با نگاه انقباضی و اقتضایی

مع��اون بودجه معاون��ت برنامه ری��زی رییس جمهور گفت:  
الیحه بودجه ۹2 با ن��گاه درآمد واقعی و هزینه های انقباضی 
و اقتضایی تهیه می ش��ود و منابع درآمدی الیحه بودجه نیز 
ظرف هفته آینده مشخص خواهد شد.رحیم ممبینی درمورد 
بخش مصارف هزین��ه ای الیحه بودجه ۹2 گف��ت: قطعا در 
بخش مصارف، نگاه انقباضی و اقتضایی دنبال می شود؛ به این 
معنا که ممکن اس��ت در برخی موارد باید توجه خاصی شده 
و هزینه های بیشتری اختصاص پیدا کند، بنابراین براساس 
اولویت بن��دی و اقتضائات، تصمیم گیری می ش��ود، اما نگاه 
کلی در بودجه های هزینه ای نگاه انقباضی با در نظر گرفتن 
اولویت ها و اقتضائات است. وی افزود: همچنین در تهیه الیحه 
بودجه ۹2 اسناد باالدستی مانند سند چشم انداز، سیاست های 
کلی، قانون برنامه پنجم و همچنین منویات رهبر معظم انقالب 

و تدابیر دولت در نظر گرفته می شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
بانک مرکزی آماده ورود به بازار سکه است

پیمان قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که این 
بانک درحال ایفای تعهدات خود در بخش س��که های پیش فروش اس��ت، گفت: هر زمان که 
لزوم ورود به بازار سکه از سوی بانک مرکزی احساس شود، این بانک به بازار ورود پیدا می کند.

 فردی به نام »جمشید« 
قیمت ارز را تعیین می کند

معاون اول رییس جمهور 
محمدرضا رحیمی          

قصد دولت رصد کردن و حساب و کتاب کردن ارز صادرکنندگان نیست، 
بلکه خواستار این اس��ت که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را در 
چهارراه استانبول نفروش��ند و به دولت ارایه دهند. صادرکنندگان، نفع 
دولت را تضمین کنن��د و ما نیز جبران ض��رر صادرکنندگان را تضمین 
می کنیم. قیمت ه��ای ارزی ب��ازار هم اکن��ون صوری اس��ت و فردی 
به نام »جمش��ید بس��م اهلل« این قیمت را در ب��ازار آزاد تعیین می کند 
و البته دولت در جس��تجوی 
این اس��ت که قیمت ارز را به 
حدی برساند که صادرکننده، 
صادرات بهتری داشته باشد. 
دولت از ای��ن به بع��د  نرخ را 
منصفانه اعالم می کند. البته 
از ش��ما ارز هم نمی خواهیم،  
بلکه صادرکنندگان کاالهایی 
که دولت نیاز دارد را وارد کنند.
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در همین خصوص محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در خصوص عملکرد مسئوالن در قبال تولید ملی و 
آشفتگی های بازار، اظهار کرد: وفور درآمدهای ارزی، دو  اتفاق ناگوار 
برای اقتصاد کشور رقم زد که اولین آن، این بود که واردات طی مدت 
10 سال اخیر حجم وسیعی در بازار پیدا کرد که مدیریت بازار را به 
جای تولید ملی در دست گرفت. وی با اشاره به این که اولین مسئله 
قابل توجه در فضای فعلی که دولت باید به آن توجه کند، رویکرد 
ایجاد ثبات ارزی در مدیریت اقتصاد کشور است، افزود: به عبارت 
دیگر تصمیم سازی در خصوص ثبات در بازار ارز بسیار حائز اهمیت 
اس��ت. پور ابراهیمی با بیان این که هم اکنون به صورت فیزیکی، 
18 میلیارد دالر ارز در دس��ت مردم نگهداری می شود، اضافه کرد: 

 درحال حاضر خارج از سیستم و شبکه مالی کش��ور، 18 میلیارد 
 دالر ارز به ص��ورت فیزیکی در دس��ت مردم نگهداری می ش��ود، 
 در حالی که در هیچ کج��ای دنیا چنین اتفاق��ی رخ نداده،چرا که 
تقاضا در این کش��ور ها واقعی است. وی با اش��اره به این که مقدار 
ارز در دس��ت مردم، نش��ان از ضعف مدیریتی بان��ک مرکزی در 
سیاستگذاری هاست که با مشخص شدن میزان درآمدهای ارزی، 
مصارف ارزی و قاچاق و س��پس مقدار ارزی که در ش��بکه نیست، 
برآورد می شود این مقدار به صورت فیزیکی در دست مردم است، 
ادامه داد: اگر این میزان ارز به ش��بکه بانکی برگ��ردد به میزان 40 
درصد منابع حاصل شده، بانک مرکزی می تواند برنامه ریزی و تقاضا 

را کنترل کند.

دولت نهم و دهم نقدینگی را 10 برابر کردند
عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی به  
اوضاع اقتصادی فعلی کشور و وضعیت فالکت بار واردات و بازار ارز 
و سکه اشاره کرد و گفت: مردم به دلیل مشکالت اقتصادی نگران 
تأمین نان، پنیر، آب، ماس��ت و لوازم التحریر و بیکاری و اش��تغال 
هستند. وی با اشاره به این که مس��ئوالن اقتصادی به طور شفاف 
به مردم و مجلس دروغ می گویند، اظه��ار کرد: دولت احمدی نژاد 
نقدینگی را از 40هزار میلیارد به 400هزار میلی��ارد افزایش داده 
است و این یعنی یک رشد 10 درصدی. در حالی که رییس جمهور 
پیش��ین نقدینگی را از 20هزار میلیارد به 40هزار تومان رساند و 
دولت را تحویل داد. حیدرپور تأکید کرد: آقای احمدی نژاد در قانون 
بودجه نرخ ارز را 1226تومان می نویسد، اما تدبیری می کند که این 
نرخ به سه هزار تومان برسد و  حاال هم که دالر خیز چهار هزار تومانی 
گرفته است. وی با بیان این که اقدام دولت در مسئله ارز و دالر عرصه 
را برای سوداگران باز کرد، گفت: اگر در بازار 20میلیارد ارز بریزیم، باز 

سوداگران مثل یک جاروبرقی همه آنها را جمع می کنند.

بازار ارز و سکه در چنبره دالالن
در همین خصوص س��ید ناصر موس��وی الرگان��ی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز با انتق��اد از رفتارهای 
 اقتصادی دول��ت به دلی��ل قیمت سرس��ام آور س��که و وضعیت 
لجام گس��یخته بازار ارز گفت: یکی از عللی که سکه به این قیمت 
رسید عرضه نامناسب سکه بود، به طوری که یک روز اعالم می شد 
سکه عرضه نمی شود و فردای آن روز با بیانیه ای دیگر اعالم می شد 
به هر میزان که مردم نیاز دارند، سکه توزیع می شود. وی با اشاره به 
تورم موجود در جامعه تصریح کرد: در چنین شرایطی اقشار متوسط 
و فقیر جامعه توانایی خرید سکه را ندارند، در نتیجه فقط دالالن و 
سرمایه دارانی که بازار را در اختیار دارند با خریداری سکه وضعیت 

را این گونه می کنند.

مابه التفاوت ارز به جیب چه کساني رفته است؟
احمد بخشایش اردس��تانی  نماینده مردم اردستان نیز بیشترین 
مشکل در اقتصاد کشور را، مسائل ارزي و بي قانوني هاي دولت در 
این زمینه دانست و افزود: دولت باید توضیح دهد که مابه التفاوت ارز 

1226 و 3570 توماني به جیب چه کسي رفته است؟
 وی تأکی��د کرد: با وج��ود تذکرات ف��راوان به نماین��دگان دولت 
 در مجلس ب��رای قیمت ارز، حجم واردات و گرانی س��که، پاس��خ 
قانع کننده ای دریافت نکرده ایم. نماینده مردم اردستان در مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد:  س��ازمان بازرس��ي و وزارت اطالعات 
موظفند پاسخ دهند که مابه التفاوت ارز به جیب چه کساني رفته 
است. با وجود تمامی انتقادها از وضعیت بی ثباتی در بازار ارز و سکه 
و حجم زیاد واردات و با اتخاذ تدابیر مختلف و قول رسیدگی به بازار 
و در دست گرفتن آن از سوی مسئوالن، هنوز آشفتگی موج می زند 

و اقتصاد کشور روی آرامش به خود ندیده است.

تنظیم بازار همچنان اندر خم کوچه سوء مدیریت مسئوالن

18میلیارد دالر ارز در دست مردم 

راضیه  از اواخر اردیبهشت سال ۹1 با وجود تمامی تأکیدات رهبر معظم انقالب بر مسائل اقتصادی 
کشور و نبرد همه جانبه اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در تحریم های اقتصادی ایران، اما دادخواه

بازار داخل دچار مشکل شد و کار را به جایی رساند که امروز کمتر کاالیی را می توان یافت 
که ایران وارد نکند و دیگر خبری از دالر یک هزار و س�یصد یا چهارصد تومانی نیست و سکه هم که برای خود در 

اوج می تازاند.
 در این مدت اخیر هنر س�تاد تنظیم بازار نیز با وجود همه حرف ها در اوج بی هنری بود؛ به گونه ای که  این س�تاد 
هر جا تغییری در قیمت ایجاد می شد عالوه بر انجام یک سلسله اقدامات برای واردات، اقالم بسیار زیادی را مشمول 
واردات کرد که با نگاهی به لیست واردات، خودروهای چند میلیاردی در آن گنجانده شده و خبری از محدودیت 

وارداتی که یکی از مهم ترین مباحث جدی مثمر ثمر در جریان ساماندهی بازار است، نیست.

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

مزایده )نوبت اول(
4876 دایره اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 910219 
ح/ 2 اج��را که له آن محمود میردامادیان و خانم فاطمه کازرانی و خانم فاطمه ترابی به طرفیت 
خانم نس��یم شبانی می باشد در نظر دارد یک باب منزل مس��کونی به شماره 87/2702 بخش 
14 اصفهان به نش��انی: خمینی ش��هر میدان آزادی خیابان شهید رجایی کوی کوشکباج کوچه 
میردامادی روبروی دارالش��فاء حضرت زهرا پالک 35 به متراژ 320 مترمربع و س��طح زیربنا 
که مصالح آن از خش��ت و گل و آجر و سقف آن طاق و چشمه وسقف آشپزخانه طاق ضربی 
که جمعًا معادل 200 مترمربع می باش��د و دارای انشعابات بحد کفایت می باشد به مبلغ هفتاد 
میلیون تومان را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز یکشنبه مورخ 91/8/21 
س��اعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگس��تری خمینی شهر به نشانی: 
خمینی ش��هر بلوار پاسداران روبروی بس��یج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می 
گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی فوق مراجعه و از محل بازدید نمایند. 
خریدار کس��ی است که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر
 

مزایده
4965 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
900491 ج 2 مربوط به خواهان مرتضی کماجیان فرزند کاظم به نشانی اصفهان، خ سروش، 
نمایشگاه اتومبیل سفید و خوانده حسین قائدی فرزند فرهاد به نشانی خ کاوه، خ گلستان، کوی 
کوثر مجتمع زیتون، فرعی 4، آخر کوچه با خواسته مطالبه طلب جمعًا به میزان 85/737/213 
ریال بابت اصل محکوم به هزینه کارشناس��ی و هزینه دادرس��ی و حق االجرا و هزینه نش��ر 
آگه��ی اق��دام به برگزاری مزایده جهت ف��روش 6/858 حبه از 72 حبه قس��متی از پالک ثبتی 
15190/108275 بخ��ش 5 ثبت اصفهان که براس��اس قرارداد واگذاری زمین از بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی به ش��ماره 1969 مورخه 58/3/5 به آقای حس��ین قائدی واگذار ش��ده است 
در روز چهارش��نبه 91/8/17 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان 
اصفهان، طبقه س��وم، ات��اق 302 نماید. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزایده از محل 
ملک واقع در اصفهان، خ پروین، ابتدای جنوب غربی خیابان حکیم ش��فایی اول، مغازه عکاسی 
آبرخ بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی 
اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داش��ته باش��د و 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس به ش��رح ذیل می باشد: محل وقوع ملک به 
نش��انی اصفهان، خ پروین، ابتدای جنوب غربی خ حکیم شفایی اول، مغازه عکاسی آبرخ )فاقد 
پالک آبی( با مش��خصات: مکان تجاری مورد نظر ش��ش دانگ قسمتی از پالک شماره )ملک( 
15190/108275 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با مش��خصات دیوارها آجری، پوش��ش سقف 
تیرآهن و آجر و مصالح سطوح رویه در دو قسمت طراحی شده است که قسمت اول ورودی 
مغازه با تزئینات مدرن، کف پارکت، دیوارها اندود گچ و کاغذ دیواری با اجرای س��قف کاذب 
و نورپردازی و قسمت دوم شامل البراتوار و عملیات عکسبرداری که از مصالح سطوح رویه 
معمولی برخوردار و دارای مس��احت تقریبی کل پالک حدود 50 مترمربع می باشد. براساس 
اخذ اس��تعالم ش��ماره 10/91/1001 مورخ 91/1/24 از شهرداری منطقه 10 پالک طرح دعوی 

به نام آقای حس��ین قائدی )خوانده( است. با عنایت به مطالب صدراالشاره متراژ عرصه و 
اعیان، موقعیت، امکانات، انش��عابات مربوطه و نوع کاربری )تجاری( و بررس��ی جمیع مؤثر 
در قضیه )باالخص عرضه و تقاضا( و نداش��تن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال، میزان 
ارزیابی کل ش��ش دانگ پالک مذکور با ارزش تج��اری جمعًا مبلغ 900/000/000 ریال معادل 
نود میلی��ون تومان تعیین و اعالم می گردد. ضمنًا قیمت پایه مزایده 85/737/213 ریال اعالم 

می گردد. م الف/ 11050 مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
5025 ش��ماره: 9124 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه بش��ماره پالک 13- فرعی از 
52- اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حسین بکایی فرزند علی 
اکبر و غیره در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید 
گردد اینک بموجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/9/2 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
ای��ن آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطاب��ق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.  شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

مزایده
5075 اج��رای اح��کام ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرونده اجرایی به کالس��ه 890803 ج 12 له احمد، غالمرضا، زهرا، خدیجه رضایی 
و زه��ره دروی��ش و علیه ناصر خیرالله��ی فرزند عبدالرحیم که فوت نم��وده و وراث نامبرده 
عبارتند از حسین، عاطفه، آرزو شهرت خیراللهی و منیژه مقبلی مجهول المکان مبنی بر مطالبه 

مبلغ 98/580/400 ریال بابت اصل خواس��ته و خسارات دادرسی و هزینه های اجرایی و مبلغ 
4/676/000 ری��ال باب��ت حق االجرای دولتی در روز پنج ش��نبه 91/8/18 از س��اعت 9 تا 10 
صبح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه س��وم دادگس��تری کل واقع در خ ش��هید نیکبخت جهت 

5 فروش مقدار 2/95 حبه از س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ پالک ثبت��ی 4999/7902 بخش 
ثبت اصفهان )س��هم االرث محکوم علیه( که حس��ب نظریه کارشناس رس��می دادگستری یک 
باب س��اختمان مسکونی به مساحت عرصه 250 مترمربع و مقدار کل زیربنا جمعًا حدود 320 
مترمربع اس��ت که ساختمان نس��بتًا قدیمی که قدمت س��اختمان در حدود 25 سال مشتمل بر 
طبق��ات زیرزمین و همکف با دیوارهای آجری و س��قف ها از تیرچ��ه و بلوک، نمای خارجی 
آجر و س��نگ ، درب های خارج��ی پروفیلی آهنی، درب های داخلی چوب��ی کفپوش موزاییک 
و س��یمان، بدنه داخلی رنگ و روغن و قس��مت هایی کاغذ دیواری و س��رویس توالت و حمام 
و آش��پزخانه با بدنه کاشی کاری و کابینت آش��پزخانه ها فلزی و ساختمان دارای اشتراکات 
آب و فاض��الب و برق و گاز می باش��د. ک��ه با توجه به موقعیت محلی مل��ک، مقدار عرصه و 
اعیانی، کیفیت ساختمانی و انشعابات شهری و در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود ارزش شش 
دان��گ پالک ثبتی مذکور به مبلغ 2/520/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون 
از تع��رض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می 
توانند به نش��انی اصفهان، کوی امیر حمزه، خ شش��م، خ پارک اول، پالک شماره 47 مراجعه و 
از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 

دهن��ده باالترین قیم��ت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 11545 مدیر اجرای احکام ش��عبه 12 
دادگاه حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

5141 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350800255، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800443، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900444، بموج��ب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350802314 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350800330 محکوم علیهم 1- 
علی زاهدی- مزرعه شوره 2- عباس عزیزی 3- مجتبی عزیزی 4- مهناز اشجع همگی مجهول 
المکان محکوم هس��تند متضامنًا ب��ه پرداخت مبلغ 52/620/000 ریال بابت اصل خواس��ته با 
احتس��اب خسارات دادرسی )هزینه دادرس��ی 1119500 ریال و حق الوکاله 1894320 ریال( 
بانضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )89/12/11 لغایت زمان تأدیه آن در حق 
محکوم له مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان سرپرستی استان اصفهان نشانی: پل آذر ابتدای خ 
توحید پالک 3، رأی صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 2/631/000 ریال می 
باشد که برعهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید 
بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 

همچنین مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م 
الف/ 12030 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

5142 شماره دادنامه: 9109970352601224، شماره پرونده: 9109980352600037، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910038، خواهان: آقای یحیی کریمی به نش��انی اصفهان خ زینبیه ایس��تگاه 
باتون کوچه ش��هید منصور افشاری کوچه فتح المبین پالک 8، خوانده: خانم شهربانو کریمی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: حضانت، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زی��ر مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آق��ای یحیی کریمی 
بطرفیت خانم ش��هربانو کریمی بخواس��ته صدور رأی بر واگذاری حضانت فرزند مش��ترک 

ب��ه نام محمدعلی ب��ه وی دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظ��ر به دعوی مطروح خواهان 
و مندرجات آن از جمله مصدق س��ند س��جلی فرزند مشترک که حکایت از رسیدن وی به سن 
7 س��الگی دارد و به موجب قانون بعد از هفت س��الگی حضانت با پدر میباش��د و نظر به عدم 
حض��ور خوانده و عدم دف��اع از خود دعوی خواهان را وارد و مس��تنداً به ماده 1169 قانون 
مدن��ی حضانت محمدعلی کریمی را به خواهان واگذار و اع��الم می دارد. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف مدت بیس��ت روز قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ط��ی همین فرجه قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود. م الف/ 12027 هاشمی- رئیس شعبه 

26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
5143 ش��ماره: 989/90 به موجب رأی ش��ماره 383 تاریخ 91/4/25 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه هوش��نگ زارع نام پدر: علی 
اکبر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 5/000/000 ریال به عنوان 

اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/7/27 
لغایت اجرای حکم. مش��خصات محکوم له: جواد الماسی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: خ 
پروی��ن دوم جنب بانک انصار. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
5146 چ��ون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه زمین مزروع��ی 28 جریب تقریبی به 
ش��ماره 45 فرعی واقع در مزرعه چاله بلور کامو پالک 30- اصلی بخش 12 کاش��ان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم ها فرح و مهوش و فاطمه ارباب فرزندان ابراهیم خلیل خان و غیره در 
جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر 
م��اده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/8/22 
در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و 
مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان ام��الک طبق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز 
پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری- 

کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

تحدید حدود اختصاصی
5147 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه باغ موس��تان ش��ش جریب تقریبی به 
ش��ماره 37 فرعی واق��ع در مزرعه چاله بل��ور کامو پالک 30- اصلی بخش دوازده کاش��ان 
ک��ه طبق پرونده ثبت��ی به نام خانم ها فرح و مه��وش و فاطمه ارباب فرزن��دان ابراهیم خلیل 
خ��ان در جریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1391/8/22 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الک طبق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ صورت مجلس 
تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

حصر وراثت
5148 آقای غالمرضا پریشانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 11294 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 591/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان براتعلی پریشان فروشانی بشناسنامه 10229 در تاریخ 1384/9/25 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( 
اقدس حاجیان فروشانی فرزند رجبعلی ش ش 2 )همسر دائمی متوفی(، 2( غالمرضا پریشانی 
فروشانی فرزند براتعلی ش ش 11294 )فرزند(، 3( ولی اله پریشانی فروشانی فرزند براتعلی 
ش ش 52 )فرزند(، 4( عبدالعلی پریش��انی فروشانی فرزند براتعلی ش ش 11295 )فرزند(، 5( 
حسنعلی پریشانی فروشانی فرزند براتعلی ش ش 115 )فرزند(، 6( اشرف پریشانی فروشانی 
فرزند براتعلی ش ش 612 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
5149 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1240/91 خواهان آق��ای محمدرضا ناظمی س��جزی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به شماره 5519-اصفهان 55 به طرفیت 
آقای صفرعلی جعفرزاده قهدریجانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 
مورخ 91/9/12 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5150 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1239/91 ش ح 14 خواه��ان آق��ای علیرضا حس��نی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به شماره 64873-تهران 25 به طرفیت 
آقای بهزاد ایرانپور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/9/12 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
5151 اج��رای اح��کام ش��عبه 18 دادگاه حقوق��ی اصفه��ان در نظ��ر دارد در خص��وص 
پرون��ده کالس��ه 900264 ح ج 18 له خانم ها زهرا ش��اکرین، زهره عص��ارزادگان، مجید 
ش��اکرین، عفت شاکرین، نرگس ش��اکرین، تهمینه شاکرین، سمیه ش��اکرین و آقایان اکبر 
ش��اکرین، مجید شاکرین، مجتبی ش��اکرین، علیه آقای گلش��یرازی با خواسته چهل مثقال 
طالی س��اخته ش��ده 18 عیار و بیس��ت عدد س��که بهار آزادی و مبلغ 29/335/585 ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه های کارشناس��ی و نش��ر آگهی جلس��ه مزایده ای به منظور 
فروش 14/181 حبه مش��اع از شش دانگ یک منزل مس��کونی واقع در اصفهان، خ مدرس، 
خ مول��وی، کوچه بهزاد، مقابل حمام مظاهری، کوچه ش��هید محمد آقابزرگی، س��مت چپ، 
درب دوم، پ 29 دارای پ��الک ثبت��ی 13686/2 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان س��هم االرث 
آق��ای علی گلش��یرازی از مرحومه خانم ش��اهین ش��اکرین با دیواره��ای باربر آجری و 
مش��تمل بر س��ه اتاق خواب که کف اتاق های خواب با سیمان و دیوارهای آن نقاشی شده، 
 آش��پزخانه که دارای کابینت فلزی، کف موزاییک و دیوارهای نقاش��ی ش��ده می باش��د و 
همچنی��ن حیاط که دارای ک��ف موزاییک و دیوارهای با نمای قدیمی می باش��د. درب های 
ورودی اتاق ها از جنس چوب و درب ورودی ملک در حیاط واقع گردیده اس��ت. و دارای 
امتیاز آب و برق و گاز می باش��د. در یک طبقه احداث گردیده اس��ت و مس��احت عرصه 
آن حدوداً برابر با 167 مترمربع می باش��د که اس��تعالمات به عمل آمده از ش��هرداری در 
موقع نقل و انتقال ملک فوق مبین این مس��أله اس��ت که 37 مترمربع از اعیان ملک در طرح 
تعری��ض گذر قرار دارد. فلذا مس��احت ملک پس از تعریض کوچه براب��ر با 130 مترمربع 
میباش��د. قدمت احداث اعیان ملک مذکور بیش از 40 س��ال می باش��د. ب��ا توجه به جمیع 
جهات، قدمت، نوع س��ازه، دسترس��ی به شبکه ش��وارع، معابر، ارزش انشعابات منصوبه 
و نی��ز مس��احت مفید ملک پس از اجرای ط��رح تعریض گذر و عقب نش��نی ملک به میزان 
37 مترمرب��ع ارزش روز کل ش��ش دانگ م��ورد ارزیابی به مبل��غ 690/000/000 ریال و 
میزان 14/181 حبه مش��اع از ش��ش دانگ پالک فوق س��هم االرث محک��وم علیه به میزان 
 135/901/245 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از پالک ها 
دیدن کرده و جهت ش��رکت در خرید در تاریخ 1391/8/18 س��اعت 8:45 در دفتر این اجرا 
اتاق 217، طبقه دوم ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، خیابان شهیدنیکبخت حاضر 
ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی ش��ده شروع و برنده کس��ی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده دادگستری واریز و 
هزینه های مربوطه را نیز متقبل ش��ود. م الف/ 12028 مدیر اجرای احکام شعبه 18 دادگاه 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ جهت دریافت نظریه کارشناسی
5153 خواهان شرکت ایرتویا به مدیریت حسین حدادزاده طی اجرائیه 8910420350200116 
درخواس��ت مزایده خودرو تویوتا کمری توقیف ش��ده از محکوم علیه آقای جواد عباسی 
فرزند یداله فعاًل مجهول المکان را نموده اس��ت حال با توجه به حصول نظریه کارشناسی 
و نظر به مجهول المکان بودن محکوم علیه وفق ماده 73 ق.آ.د.م به نامبرده ابالغ می گردد 
ظرف مدت 3 روز از نش��ر آگهی جهت مالحظه و دریافت نظریه کارشناسی اقدام نموده و 
چنانچ��ه اعتراضی دارد کتبًا اعالم نماید. در غیر این صورت وفق مقررات نس��بت به انجام 
مزایده اقدام خواهد شد. محل حضور: دادگستری اصفهان خ نیکبخت طبقه سوم اطاق 302. 

م الف/ 12196 مدیر اجرای احکام شعبه 2 حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5155 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1273/91 خواه��ان غالمرضا دلیلی دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت محس��ن باقری تقدی��م نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز ش��نبه م��ورخ 91/9/18 س��اعت 8 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
 مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان



يادداشت
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نوبتی سه ماهه میمه
4763 ش�ماره: 6184 آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوط امالکی که در سه ماهه دوم سال 1391 تقاضای ثبت آن ها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت 
آگهی آن ها باید تجدید ش��ود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به ش��رح ذیل 

آگهی می نماید:
شماره فرعی از شماره 12 اصلی واقع در مزرعه رباط آغا کمال

300 آقای رضا عابدی فرزند علی اصغر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی مشهور به چاه محمدیه به مساحت 156162/80 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان
310 آقای علی عرب فرزند اس��فندیار ششدانگ قطعه زمین محصور جنب 

قلعه به مساحت 64/73 مترمربع
709 آقای علی عرب فرزنداسفندیار ششدانگ یک باب خانه در دشت چاله 

خندق به مساحت 250/17 مترمربع
1014 آقای حمیدرضا غازان فرزند اکبر شش��دانگ یک باب خانه در کوی 

سر استخر به مساحت 399/46 مترمربع
4268 آقای داود ابراهیمی راد فرزند علی ششدانگ قطعه زمین محصور به 

مساحت 294/16 مترمربع
4788 آقای مصطفی طهری فرزند یداله شش��دانگ قطعه زمین محصور در 

ده ازان به مساحت 300 مترمربع
4789 خانم شهربانو صالح فرزند اسماعیل ششدانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع
4797 آقای محرم کریمدوس��ت فرزند حسین و خانم خدیجه عبدلی فرزند 
مرتضی بالمناصفه مش��اعًا ششدانگ یک باب خانه و زمین وصل به آن به 

مساحت 351 مترمربع
4798 خانم نس��رین اقدامی فرزند اصغر ششدانگ قطعه زمین در ده ازان 

به مساحت 100 مترمربع
4799 آقای براتعلی کریمدوست فرزند حیدرآقا ششدانگ یک باب سوله در 

کوی باغ کهنه به مساحت 198/35 مترمربع
4810 آق��ای محمدرضا خدادوس��ت فرزند امراله شش��دانگ قطعه زمین 

محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 37/84 مترمربع
4811 آقای قدرت اله رمدان فرزند عبداله و خانم زینب ابراهیمی راد فرزند 
داود بالمناصفه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ کهنه به مساحت 

298/40 مترمربع
4813 آقای حیدرعلی کسائی فرزند باقر و خانم زهرا عبدلی فرزند عباسعلی 

بالمناصفه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 379/77 مترمربع
4814 خانم شکیبا اقدامی فرزند عبداله ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 

باغ کهنه به مساحت 251/78 مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قریه خسروآباد

69 آقای جعفرخان پاکزاده فرزند غالمرضا خان ششدانگ یک باب خانه در 
ده خسروآباد به مساحت 200 مترمربع

70 آقای��ان فرزاد پاکزاده و به��زاد پاکزاده فرزن��دان خدارحم بالمناصفه 
نسبت به چهاردانگ مشاع و بانوان فریبا پاکزاده و فاطمه پاکزاده فرزندان 
خدارحم بالمناصفه مش��اعًا نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه در کوی میانده به مساحت 477 مترمربع
96 آق��ای فریدون ج��داری عطاری فرزن��د حبیب و خانم نس��رین زندی 
فرزند رضاقلی بالمناصفه مش��اعا ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی 

سرچشمه به مساحت 363/60 مترمربع
170 آق��ای بهزاد پاکزاده و ف��رزاد پاکزاده فرزن��دان خدارحم بالمناصفه 
مش��اعًا نس��بت به چهار دانگ و بانوان فریب��ا پاکزاده و فاطم��ه پاکزاده 
بالمناصفه مشاعًا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب بهاربند در 

کوی قلعه به مساحت 230/90 مترمربع
222 خانم نسرین زندی فرزند رضاقلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی که 

قباًل باغ بوده در کوی لب رودخانه به مساحت 1376/60 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط

766 آقای عباس��علی زارع فرزند احمد شش��دانگ یک ب��اب خانه در کوی 
سرچشمه به مساحت 446/25 مترمربع

767 آقای علی بابایی فرزند ابوطالب و خانم پروانه فضلی فرزند حس��ن و 
خانم زینب امیری فرزند حیدر بالس��ویه مشاعًا ششدانگ یک باب خانه در 

کوی سرچشمه به مساحت 703/62 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در ده لوشاب

480 آقای رجب علی گرامی فرزند غریب شش��دانگ ی��ک باب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 1470/10 مترمربع

513 آقای یداله گرامی فرزند علی شش��دانگ یک باب مغازه در ده لوشاب 
به مساحت 32/70 مترمربع

514 آقای جواد علی هادی فرزند اله بخش شش��دانگ یک باب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 1074 مترمربع

515 آقای عبداله میرزایی فرزند حس��ین شش��دانگ یک ب��اب خانه در ده 
لوشاب به مساحت 793/44 مترمربع

516 آق��ای محمدعلی علی ه��ادی فرزند اله بخش شش��دانگ قطعه زمین 
محصور در ده لوشاب به مساحت 1438/60 مترمربع

شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید علیا
192 خانم س��کینه محمدی فرزند ش��کراله نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 1480 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید

230 آقای جمش��ید زارع فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین محصور در 
کوی قلعه بلند به مساحت 1269/80 مترمربع

231 اقای جمشید زارع فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در کوی 
قلعه بلند به مساحت 3177/23 مترمربع

232 آقای جمشید زارع فرزند محمد و خانم معصومه کریمی فرزند مهدی 
بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خانه در کوی قلعه بلند به مساحت 

1203/34 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قریه موته

457 آقای روح اله ذاکری فرزند محمد نس��بت به چهار دانگ مشاع و خانم 
آرزو قاس��می فرزند احمد نسبت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت 438/10 مترمربع
458 آقای علی اکبر ذاکری فرزند محمدباقر ششدانگ قطعه زمین ساده در 

قریه موته به مساحت 449 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باش��د نسبت به آن 
هایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی 
ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم این اداره 
نموده و رسید دریافت دارد ضمنًا متعرض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و 
گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. در صورتی که قبل از 

انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی گواهی دادگاه 
را مش��عر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
ی��ا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر 
اس��ت و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. 
ضمنًا طبق م��اده 56 آیین نامه قانون ثبت حق��وق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود و صورت مجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته 
خواهد ش��د. این آگهی در دو نوبت و به فاصل��ه )30( روز از تاریخ اولین 
نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود.

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1391/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1391/9/1

م الف/ 11789
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

نوبتی سه ماهه اردستان
4990 ش�ماره: 9014 آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 1391 اردس�تان 

بخش 17 ثبت اصفهان 
آگهی های بند الف

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
آن امالک و رقبات واقع در اردس��تان بخ��ش 17 ثبت اصفهان که تقاضای 
ثبت آن در س��ه ماهه دوم سال 1391 پذیرفته شده است برای دو مرتبه به 
فاصله یک ماه منتش��ر و مهلت اعتراض بر آن از تاریخ اولین نوبت انتشار 

به مدت سه ماه می باشد به شرح زیر آگهی می نماید:
- دهستان گرمسیر:

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی های زیر:
252- خان��م صدیقه باقری اردس��تانی فرزند محمد چهار دانگ مش��اع از 

ششدانگ قطعه ملک واقع در کوی محال اردستان
1303- آقای قاسم صالح پور اردستانی فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه 

مخروبه به مساحت 186/64 مترمربع واقع در کوی محال اردستان
12722- آقایان س��ید ابوالفضل و سید جواد و سید رضا و خانم ها فاطمه 
و شایس��ته و خانمه سادات شهرت همگی محمدی اردستانی فرزندان سید 
64 حبه مش��اع به نسبت های آقایان نامبرده هر کدام  4

5 مصطفی مجموعًا 
7 حبه و آقایان س��ید منصور و س��ید  1

5 14 حب��ه و خانم ها هر کدام  2
5

علی و س��ید حس��ن و خا نم ها پروین و اقدس الس��ادات و مهین السادات 
7 1

5  و نسرین السادات ش��هرت همگی امین فرزندان سید حسین مجموعًا 
 حبه مش��اع به نس��بت های منصور و عل��ی و پروین و اقدس و نس��رین

1 حبه کما فرض اله جمعًا 72  4
5 5 حبه کما فرض اله و حس��ن و مهین  2

5
حبه ششدانگ قطعه زمین و ملک مزروعی به مساحت ششدانگ 2312/69 

مترمربع واقع در کوی مون اردستان
شماره 86 اصلی قنوات کوی محال اردستان:

آقایان محمد و قدمعلی و نعمت اله و خانم اعظمه شهرت همگی مؤمن زاده 
و ورث��ه مهین مؤمن زاده هر پنج نفر فرزندان مصیب یک س��هم از 1320 
سهم ششدانگ قنوات کوی محال اردستان موروثی از مصیب و انتقالی مع 
الواس��طه از عبدالصمد کاظمی حسین آبادی به نسبت های آقایان هر کدام 

1 سهم.
8 1 سهم و ورثه مهین کما فرض اله 

8 1 سهم و خانم اعظمه 
4

دهستان علیا:
391 اصلی- آقای محمد دزفولی فرزند محمدطاهر ششدانگ بومکن و آغل 

)مجاور مزرعه همت آباد( به مساحت 616/55 مترمربع
392 اصلی- آقای محمد دزفولی فرزند محمدطاهر ششدانگ بومکن و آغال 

)مجاور مزرعه همت آباد( به مساحت 183/45 مترمربع
دهستان برزاوند:

قریه خنور نیسیان به شماره 118 اصلی و فرعی زیر:
248- دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح ناحیه مقاومت بس��یج سپاه اردس��تان: ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 716/85 مترمربع
آگهی های بند ب:

آگهی های تجدیدی که قباًل س��هواً ناقص و یا اش��تباه منتش��ر و طبق آراء 
هیأت نظارت ثبت و دیگر مواد قانون آگهی آنها باید صحیحًا منتش��ر گردد 
و برای یکبار منتش��ر ش��ده و مهلت اعتراض بر آن 30 روز پس از تاریخ 
انتشار می باشد مستند به تبصره 1 ماده 25 قانون ثبت به شرح زیر اصالح 

و آگهی می شود.
دهستان گرمسیر:

شهر اردستان یک اصلی و فرعی های زیر:
5579- آقای محمد نعمت الهی فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه ملک واقع در کوی کبودان اردس��تان- انتقالی مع الواسطه و موروثی 
از غالمرض��ا نعمت اله��ی فرزند علی متقاضی و مال��ک اولیه که در آگهی 

نوبتی اولیه بنام غالمرضا فرزند عبداله آگهی شده بوده است.
5831- خانم نسترن یزدانی اردستانی فرزند احمد یکدانگ و نیم 1/5 مشاع 
و آقای سید حسین هاشمی اردستانی فرزند محمد یکدانگ و نیم 1/5 مشاع 
از شش��دانگ قطعه ملک واقع در کوی کبودان اردس��تان- انتقالی های مع 
الواسطه از مالک اولیه که در آگهی نوبتی اولیه بجای سید ابراهیم یزدانیان 
فرزند آقا سید حسن سهواً میرزا محمد ابراهیم یزدانیان فرزند میرزا محمد 

حسن آگهی شده بوده است.
شماره 86 اصلی قنوات کوی محال اردستان:

آقایان قدمعلی و نعمت اله و خانم اعظمه ش��هرت همگی مؤمن زاده و ورثه 
3 س��هم از 1320 س��هم 

4 مهین مؤمن زاده هر چهار نفر فرزندان مصیب 
شش��دانگ قنوات کوی محال اردس��تان موروثی از مصی��ب و انتقالی مع 
الواسطه از خدیجه مؤمن زاده که در آگهی نوبتی اولیه بجای نام خانوادگی 
خدیجه مؤمن زاده مؤمن و به جای 1/5 س��هم مالکیت وی یک سهم آگهی 
 1

8 1 سهم و خانم اعظمه 
4 شده بوده است به نسبت های آقایان هر کدام 

1 سهم کما فرض اله.
8 سهم و ورثه مهین 

دهستان سفلی:
شماره 180 اصلی قنوات روستای کچومثقال:

خانم زهرا میرعابدینی کچومثقالی فرزند سیدحس��ین یک سهم از یک هزار 
سهم شش��دانگ پنج رش��ته قنوات کچومثقال )ورازانچه- نوه- باچه- لب 
جوی- بایس��ان( انتقالی مع الواس��طه از مالک اولیه خانم شاهرخ سلطان 
میرعابدینی فرزند خلیل که س��ابقًا مشخصات مالک اولیه به دستور هیأت 

نظارت اصالح ولی آگهی تجدیدی اصالحی آن تابحال منتشر نشده است.
- علیهذا به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این گواهی اعتراض داش��ته باش��د از تاریخ اولین نوبت انتش��ار نسبت 
ب��ه امالک بند ال��ف تا 90 روز و نس��بت به امالک بند ب ت��ا 30 روز باید 
دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به این اداره تس��لیم و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معت��رض ثبت ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیص��الح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم 
نماید و در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه مش��عر بر جریان دع��وی را ظرف مدت مرقوم 

تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل ش��ود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. حدود و حقوق ارتفاقی امالک فوق مستند به 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت در موقع تحدید حدود بررس��ی و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید و اعتراض صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به 
آن تاب��ع مفاد قانون ثبت و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
مفقود ش��ده خواهد بود. این آگهی در روزنامه زاینده رود اصفهان درج و 

منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/9/1

م الف/ 228
فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

نوبتی سه ماهه سمیرم
5054 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1391 شهرستان سمیرم.

به موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و ام��الک و ماده 59 آئین نامه قانون 
ثبت اس��ناد و امالک امالکی که در سه ماهه دوم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده همچنین شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی 

سمیرم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
ردی�ف الف: ش�ماره پالک ومش�خصات مال�ک و نوع مل�ک و محل وقوع 
امالک�ی که اظهارنامه آنها در س�ه ماهه دوم س�ال ج�اری تنظیم و جهت 

انتشار آگهی خواهد شد.
اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:

3572- آقای احمد بتو فرزند محمدعلی شش��دانگ یک باب مغازه تحتانی و 
خانه فوقانی واقع در محله قلعه سمیرم به مساحت 230 مترمربع.

7494- آقای محس��ن میرزایی فرزند ابوالقاس��م ششدانگ یک قطعه زمین 
واقع در محله خواجگان سمیرم به مساحت 248 مترمربع.

7519- خانم میترا خدائی س��میرمی فرزند جمشید ششدانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/1124 واقع در خیابان انقالب اس��المی سمیرم به 

مساحت 235 مترمربع.
7520- آقای حسن خدایی سمیرمی فرزند جمشید ششدانگ یک باب خانه 
نیمه تمام مجزی گردیده از پالک 1/1196 واقع در خیابان شریعتی سمیرم 

به مساحت 219/65 مترمربع.
7521- آقای حمیدرضا خدایی س��میرمی فرزند جمشد ششدانگ یک باب 
خان��ه نیمه تمام مجزی گردیده از پالک 1/1196 واقع در خیابان ش��ریعتی 

سمیرم به مساحت 171/70 مترمربع.
7522- آقای علیرضا افش��اری فرزند جمشید ششدانگ یک باب خانه نیمه 
تمام مجزی گردیده از پالک 1/2557 واقع در کوی بخش��داری س��میرم به 

مساحت 235/5 مترمربع.
7523- آقای حس��ن عل��ی یزدانی فرزند علیرضا شش��دانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/2319 واقع در خیابان قدس س��میرم به مساحت 

161 مترمربع.
7524- آقای حیدرعلی منصورزاده فرزند نصیر ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی گردیده از پالک 1/2239 واقع در خیابان قدس س��میرم به 

مساحت 58/5 مترمربع.
7525- آق��ای آیت اله طائی س��میرمی فرزند حبیب اله شش��دانگ یک باب 
خانه مجزی گردیده از پالک 1/2198 واقع در خیابان ش��یخ کلینی سمیرم 

به مساحت 198 مترمربع.
7526- آقای محمد طائی فزند عباس ششدانگ یک باب خانه مجزی گردیده 
از پالک 1/2314 واقع در خیابان قدس سمیرم به مساحت 257/70 مترمربع.

7527- آقای محس��ن بهرامی��ان فرزند دیدارقلی شش��دانگ یک قطعه باغ 
مجزی گردیده از پالک 1/1902 واقع در س��میرم معروف به تل روباهی به 

مساحت 2196 مترمربع.
7528- خانم ها ثمن گل بابااحمدی میالنی فرزند صفر و مبینا تاکی فرزند 
جهان بخش شش��دانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 1/1336 واقع 

در محله دلگر سمیرم به مساحت 344/70 مترمربع بالسویه و االشاعه.
7529- آقای حمیدرضا افش��اری فرزند سهراب شش��دانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/1138 واقع در خیابان میرزا رضا کرمانی سمیرم 

به مساحت 171/35 مترمربع.
7538- آقای غالمحس��ین افشاری فرزند عطاءاله ششدانگ یک قطعه زمین 
مج��زی گردیده از پالک 1/1165 واقع در خیابان اردیبهش��ت س��میرم به 

مساحت 25/90 مترمربع.
7539- آق��ای محمود امیدی فرزند محمدرضا شش��دانگ ی��ک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/1225 واقع در خیابان میرزا رضا کرمانی سمیرم 

به مساحت 220 مترمربع.
دوم: ابنیه و امالک مزرعه کوره پالک 35 اصلی و فروعات ذیل:

35 اصلی- آقای خیراتعلی رش��یدی فرزن��د مهدیقلی موازی دو و نیم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه کوره سمیرم.

س�وم: ابنی�ه و امالک مزرعه مهر ابواس�حاق پ�الک 60 اصلی و فروعات 
ذیل:

328- آقای حس��ن منصورزاده فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 
مثنی شده مجزی گردیده از پالک 60/79 به مساحت 195/5 مترمربع.

چهارم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:
561- آقای ایمان سامی فرزند منوچهر ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مجزی گردیده از پالک 104/12 به مساحت 251/70 مترمربع.
پنجم: ابنیه و امالک مزرعه اندر سراب سمیرم پالک 106 اصلی:

پ�الک 106 اصل�ی: آقای جعفر بهرامیان فرزند عل��ی اکبر موازی یک حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه اندر سراب سمیرم.

ششم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:
342- آقای رضا خلیلی فرزند عبدالحس��ین شش��دانگ یک ب��اب خانه به 

مساحت 223/30 مترمربع واقع در محله بعثت شهر حنا.
343- آقای محمد نصرتی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

390 مترمربع واقع در محله بی بی ناز بانو شهر حنا.
هفتم: ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

862- آقای ش��اهرخ شمس فرزند مصطفی ششدانگ یک باب خانه مجزی 
گردیده از پالک 107 به مس��احت 209 مترمرب��ع مواقع در خیابان انقالب 

اسالمی شهر ونک.
ردیف ب: امالکی که طبق رأی هیأت محترم نظارت ثبت اس�تان اصفهان 
و یا اختیارات تفویضی آگهی نوبتی آنها تجدید گردیده و فقط یک نوبت 
منتش�ر و م�دت اعتراض به آنه�ا 30 روز می باش�د در ردیف ب منظور 

خواهد شد.
7518- آقای حسین امینی سمیرمی فرزند دولتعلی ششدانگ یک باب خانه 
مجزی گردیده از پالک 1/580 واقع در محله جنگل پائین ش��هر سمیرم به 
مساحت 122/5 مترمربع که در آگهی قبلی پالک فرعی 1/7277 اشتباهًا قید 

گردیده و اکنون تجدید آگهی می گردد. 
دوم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی

316- آقای یداله کیانی فرزند س��پهدار شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 

346 مترمرب��ع که در آگهی قبل��ی 318/90 مترمربع آگهی گردیده و اکنون 
تجدید می گردد. 

به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باشد باید از تاریخ اولین انتشار نسبت به امالکی که به شرح ردیف 
الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک 
ردیف ب ظرف مدت 30 روز دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به این اداره 
تس��لیم و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی 
ب��ا تقدیم اعتراض به مرجع ذی صالح گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی 
اقامه شده باش��د طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر طرح دعوی را 
ظرف مدت مرقوم تس��لیم نماید. اعتراضات یا گواه��ی که بعد از انقضای 
مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت اس��ناد و امالک رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 65 آیین 
نامه قانون ثبت اس��ناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورت مجلس مربوطه قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 

واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/9/1

م الف/ 118 
موسوی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم

نوبتی سه ماهه جوشقان
5061 ش�ماره: 3012 آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان. 
بموجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک کش��ور و ماده 59 اصالحی و 
آئین نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته ش��ده و نیز امالکی که در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده 

است بشرح ذیل آگهی می گردد.
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

4016 فرعی- خانم س��میرا بزرگیان فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه زمین 
به مساحت 25 مترمربع.

4025 فرعی- خانم مرضیه لطفیان فرزند غالمرضا شش��دانگ قطعه زمین 
جزء خانه شماره 1569 به مساحت 66/50 مترمربع.

شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو
448 فرعی- آقای علی عباس مردان فرزند حس��ینعلی تمامی یکدانگ مشاع 
از شش��دانگ یکبابخانه واقع در ک��وی میانده کامو به مس��احت 549/80 

مترمربع با حق سکونت مادام العمر برای پدر و مادر مستدعی ثبت
2021 فرعی- خانم رخشنده بخشی فرزند رمضانعلی ششدانگ قطعه زمین 

ساده به مساحت 66 مترمربع
2022 فرعی- آقای عقیل عقیلی فرزند حس��ینعلی شش��دانگ یک باب خانه 
مجزی ش��ده از شماره 349 فرعی واقع در کوی پایین کامو به مساحت 99 

مترمربع با حق سکونت مادام العمر برای پدر ومادر مستدعی ثبت
2023 فرعی- آقای احمد عقیلی فرزند غالمحس��ین ششدانگ یک باب خانه 
مجزی ش��ده از ش��ماره 349 فرعی واقع در کوی پایین کامو به مس��احت 

245/20 مترمربع
2024 فرع��ی- خانم مهن��از رحمانی فرزند عبدالرحمن و آقای بخش��علی 
رحمانی خواه فرزند اکبر به ترتیب نس��بت به چهار دانگ و دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه مجزی شده از شماره 585 فرعی واقع در کوی 

رودخانه کامو به مساحت 167/20 مترمربع
2025 فرعی- آقای حبیب اله عقیلی فرزند حسینعلی ششدانگ یک باب خانه 
مجزی ش��ده از ش��ماره 349 فرعی واقع در کوی پایین کامو به مس��احت 
104/95 مترمربع با حق سکونت مادام العمر برای پدر و مادر مستدعی ثبت

شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و امالک چوقان
211 فرعی- آقای غالمرضا ش��فیعی دولت آبادی فرزند ابوالقاس��م نسبت 
به 20 س��هم و ربع و محمد مهدی قاس��م زاده فرزند ابوالقاس��م نسبت به 
20 س��هم و ربع و خانم کلثوم شفیعی فرزند ابوالقاسم نسبت به 5 سهم و 
محمدرضا ش��فیعی فرزند حاجی شفیع نسبت به 8 سهم و امه هانی امیری 
فرزند حاجی ش��فیع نسبت به چهارسهم و آمنه رباطی فرزند محمد نسبت 
به دو س��هم و جواهر ش��فیع زاده فرزند مهدی نس��بت به دو سهم و امه 
هانی خانقاهی فرزند محمد نس��بت به سه س��هم و محمد حسمه یی فرزند 
ابوالقاسم نسبت به شش سهم و محمد خداگو فرزند مهدی نسبت به چهار 
س��هم و نیم مش��اع از 96 سهم ششدانگ س��ه قطعه زمین بائره مشجر و 

مرغزار واقع در چوقان
463 فرعی- آقای غالمرضا شفیعی دولت آبادی فرزند ابوالقاسم نسبت به 
20 سهم و ربع و محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم نسبت به 20 سهم 
و ربع و خانم کلثوم شفیعی فرزند ابوالقاسم نسبت به 5 سهم و محمدرضا 
شفیعی فرزند حاجی شفیع نسبت به 8 سهم و امه هانی امیری فرزند حاجی 
ش��فیع نسبت به چهارسهم و آمنه رباطی فرزند محمد نسبت به دو سهم و 
جواهر ش��فیع زاده فرزند مهدی نس��بت به دو س��هم و امه هانی خانقاهی 
فرزند محمد نس��بت به سه سهم و محمد حسمه یی فرزند ابوالقاسم نسبت 
به شش سهم و محمد خداگو فرزند مهدی نسبت به چهارسهم و نیم مشاع 
از 96 سهم ششدانگ زمین بائره هشت قفیزی ماهور قلعه واقع در چوقان.
ش�ماره های فرعی از پالک ش�صت و چهار اصلی ابنیه و امالک واقع در 

مزرعه کاسه رودکامو
45 فرعی- خانم مهناز رحمانی فرزند عبدالرحمن تمامی یک دانگ مشاع از 

ششدانگ یک درب باغ موستان به مساحت 5279/05 مترمربع
106 فرعی- خانم مهناز رحمانی فرزند عبدالرحمن تمامی س��ه دانگ مشاع 

از ششدانگ یک قطعه گلستان به مساحت 1002/44 مترمربع.
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراضی داش��ته باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 90 
روز دادخواست واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید 
و گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا باید گواهی 
دادگاه مش��عر بر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید. اعتراض 
ی��ا گواهی طرف دعوی که پس از انقضاء م��دت مرقوم واصل گردد بالاثر 
می باش��د و برابر قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک 

نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/9/1

م الف/ 12556
زرگری- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 دعوت از رحیمی برای حضور
 در کمیته حرفه ای باشگاه های آسیا

 دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا از مدیرعامل سپاهان دعوت کرد تا در 
پنجمین نشست کمیته حرفه ای باشگاه های آسیا حاضر شود. این نشست 
ششم آذرماه امس��ال در کوآالالمپور مقر ای اف س��ی برگزار می شود. 
گفتنی است کمیته حرفه ای باش��گاه های آسیا 20 عضو دارد و علیرضا 
رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان و علی فتح اهلل زاده مدیر عامل باشگاه 

استقالل، دو عضو رسمی این کمیته از ایران هستند. 

 خداحافظی فیسبوکی جانواریو 
با هواداران آبی

 هافبک برزیلی اس��تقالل پس از شکست اس��تقالل به دلیل غیبت 
او، از تماش��اگران اس��تقالل عذرخواهی کرد. فابیو جانواریو که در 
بازی استقالل برابر تراکتورس��ازی غایب بود، پس از شکست دو بر 
صفر آبی پوش��ان در این دیدار، متنی را روی صفحه اجتماعی خود 
گذاشت و به دالیل غیبت خود اشاره کرد. او در صفحه شخصی اش 
در فیسبوک نوشت:»من از همه تماشاگران استقالل به دلیل غیبتم 
در بازی با تراکتورسازی عذرخواهی می کنم. می دانم که بازی بسیار 
مهمی داشتیم. من چهار ماه صبر کردم تا حداقل تغییراتی را از سوی 
باش��گاه ببینم، اما تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است. در حال 
حاضر با این شرایط نمی توانم در استقالل بمانم. برای باشگاه احترام 
خاصی قائلم و به استقالل تعلق خاطر دارم ولی نیاز دارم که احساس 
خوبی از حضور در میدان داشته باشم، چیزی که االن آن را در خود 

احساس نمی کنم. «

 دوری از خانواده
 باعث انتقاد اصغری مقدم شد

رییس کمیته فوتسال معتقد است جواد اصغری مقدم به دلیل فشار 
تمرین و دوری از خانواده، صحبت های انتق��ادی را درباره او و علی 
صانعی مطرح کرده اس��ت.عباس ترابیان درباره صحبت های جواد 
اصغری مقدم که مطرح کرده بود تیم ملی مثل زندان اس��ت و خط 
خوردنش از پیش تعیین ش��ده بود، بیان کرد: صحبت های اصغری 
مقدم به تفکراتی که او دارد و همچنین حمایت هایی که می ش��ود، 
مرتبط است. به هر حال فش��ار تمرین و دوری از خانواده باعث شده 
تا این بازیکن، چنین حرف های��ی را بزند، ام��ا االن زمان پرداختن 
 به این مس��ائل نیس��ت و ما تا چن��د روز دیگر باید در ج��ام جهانی

 حاضر شویم. 
وی در ادامه درباره اتهاماتی که این روزها به او پیرامون انتقال چند 
بازیکن به تیم های مختلف زده می شود، توضیح داد: من پیش از این 
30 سال در وزارت نفت خدمت کردم و مسئول فروش نفت ایران به 
اروپا بودم. بنابراین اگر قرار بود بخواه��م تخطی کنم، آنجا راحت تر 
می توانس��تم پول به جیب بزنم، نه این که االن بیایم و در فوتس��ال 
چش��م به 100 دالر انتقال یک بازیکن بدوزم. مردم خودشان خوب 

می فهمند و این مسائل را متوجه می شوند.

 من بازیکن مرزبان نبودم
سوکای/بازیکن سپاهان

به نظر من سپاهان در این مسابقه بهتر از صبا بود و گل برتری را نیز به ثمر 
رساند، اما باز هم روی ناداوری گل خورد و برد را با تساوی عوض کرد. من 
نمی دانم چرا س��پاهان در فصل جاری این قدر از داوری ضربه خورد، در 
آسیا، در ایران و... . در یکی از صحنه های بازی با صبا، علی احمدی روی 
زمین افتاده بود اما کسی به آن توجه نکرد و در صحنه گل هم دو توپ در 
زمین بود که داور توجهی به آن نکرد. البته با این وجود ما هر روز بهتر از 
قبل می شویم و مطمئنم در بازی بعدی جبران می کنیم.  من اصال از این 
چیزهایی ک��ه می گویید 
خبر ندارم و به خواس��ت 
کرانچار به اصفهان آمدم 
و اصال ارتباط دوس��تی با 
علیرضا مرزبان نداش��تم 
و درم��ورد دالیل جدایی 
او از س��پاهان نیز چیزی 

نمی دانم.

6
دزد مسلح با مشت مدافع یووه »ناک اوت« شد!

دزدان مس��لح در دزدی از بازیکن تیم ملی فوتبال ایتالیا ناکام ماندند. »لئون��اردو بونوچی« که از 
سوی دزدی مس��لح تهدید شده بود، با ضربه مش��ت، وی را نقش بر زمین کرد و در ادامه باعث فرار 
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 کاسترو 
دومیلیارد می خواهد

قلبت  برای خودت  می تپد 
نه پرسپولیس

فرهاد کاظمی بالفاصله بعد از باخت مقابل آلومینیوم هرمزگان اعالم کرد 
که مسئوالن ذوب آهن به دنبال این هستند که ایگور کاسترو را بار دیگر 
به اصفهان باز گردانند و طی روزهای گذشته مذاکراتی با او انجام داده اند.

با توجه به خواسته فرهاد کاظمی برای بازگرداندن این بازیکن، باید دید 
آیا او که فصل گذشته با قراردادی نزدیک به ۵30 هزار دالر به ذوب آهن 

پیوست، می تواند امسال با مبلغی کمتر به این تیم بپیوندد یا نه. 
اگر ذوبی ها حتی بخواهند با ایگور قراردادی معادل فصل گذشته ببندند، 
برای جذب این بازیکن با دالر 3۷00 تومانی، باید نزدیک به یک میلیارد 
و960 میلیون پول دهند که با توجه به شرایط اقتصادی باشگاه اصفهانی، 

بعید است ذوب آهن چنین پولی را داشته باشد. 

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس در واکنش به اظهارات علی دایی گفت: 
آقای عزیز! قلب تو برای خودت می تپد نه پرسپولیس و بارها این موضوع را 
ثابت کرده ای. محمد رویانیان درباره تهدید علی دایی مبنی بر شکایت از 
پرسپولیس بابت ندادن طلبش عنوان کرد: عزیز پرسپولیسی! تمام شهرت 
و درآمد خود را از پرسپولیس داری، تمام موفقیت خود و رفتن به تیم های 
خوب اروپایی را از پرسپولیس داری، اما تاکنون حرمت ها را نگه نداشتی 
در حالی که ما این کار را انجام دادیم. وی گفت: آقای عزیز! نباید فراموش 
کنی فصل گذشته وقتی که پرسپولیس را شکست دادی، چگونه مقابل 
هواداران ناراحت و غمزده ما، باال و پایین می پریدی و ش��ادی می کردی. 

آن وقت نشان می دادی قلبت با پرسپولیس است؟! 

هدیه جالب فدرر به پیکه
تنیسور سوئیسی یک جفت کفش ورزشی به مدافع بارسا هدیه 
داده است. پیکه به فدرر به خاطر 28۷ هفته حضور در صدر جدول 
رنکینگ برترین تنیس��ورهای دنیا تبریک گفته است. فدرر هم 

روی کفش خود 28۷ را حک کرده است.

هت تریک آقای پدر
مسی در دیدار  بارس��ا مقابل الکرونیا سه گل از پنج 
گل تیمش را به ثمر رساند و تک ستاره تیمش در این 
دیدار شد. مسی شنبه شب پدر شد و این گل ها را به 

فرزندش تقدیم کرد.

خشم فرگوسن از فردیناند 
س��رمربی ش��یاطین س��رخ در صحبت های��ی اعالم 
کرده از این ک��ه ریو فردیناند مداف��ع باتجربه تیمش 
 از پوش��یدن تی ش��رتی ک��ه تبلیغی ب��رای کمپین 
ضد نژادپرستی بود، سرباز زده، کامال ناامید شده است.  03
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نخستین دوره مسابقات تنیس روی میز در دو بخش آقایان و بانوان 
 داوود
به میزبانی سازمان همیاری شهردای های استان اصفهان برگزار  شیخ جبلی

شد.
مدیرعامل سازمان همیاری ش��هرداری های استان اصفهان در حاش��یه این مسابقات در 
گفتگویی،  با اشاره به این که سالمت شهرداران و همچنین کارکنان شهرداری ها، استانداری 
و خانواده هایشان رکن اساسی برگزاری مسابقات ورزشی در سازمان همیاری شهرداری های 
استان اصفهان است، گفت: برای ارزش گذاری به ورزش در بین کارکنان از کسانی که دارای 

مقام های قهرمانی هستند حمایت می کنیم.
سعید ذاکر اصفهانی در ادامه، ایجاد روحیه و نشاط را از عناصر اصلی محیط کاری دانست و در 
این رابطه تصریح کرد: این رکن اساسی همواره باید در ارگان های دولتی همچون استانداری 

و شهرداری ها مد نظر قرار داده شود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان با اذعان بر این که مقوله ورزش 
در این سازمان از ارزش باالیی برخوردار است، افزود: برای ارزش نهادن به مسأله ورزش بین 
کارکنان این سازمان، هفته ای یک مرتبه در دو سانس سالنی را برای آنها در نظر گرفتیم که 

کارکنان می توانند در این زمان ها به ورزش بپردازند.
وی تأکید کرد: برای حمایت از ترویج ورزش بین کارکنان اگر فردی از کارکنان و یا خانواده وی 
دارای مقام های قهرمانی باشد برای ادامه ورزش و رفتن به مسابقات از سوی سازمان همیاری 

شهرداری های استان اصفهان حمایت خواهد شد.
ذاکر اصفهانی ادامه داد: سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به عنوان پیشرو و 
متولی امر ورزش در شهرداری های استان در جهت باال بردن سطح روحیه و توان جسمی و 
همچنین تعامل بیشتر کارکنان استانداری، فرمانداری ها و شهرداری های استان همچون 
سنوات قبل اقدام به برگزاری اولین دوره مسابقات تنیس روی میز در مهر ماه سال جاری به 

مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش کرد.
در گروه بانوان با حضور هش��ت نفر از شهرستان های اصفهان، خمینی ش��هر،  دولت آباد، 
چرمهین و برزک مس��ابقاتی در محل خانه پینگ پنگ اصفهان برگزار شد و در نهایت بعد 
از انجام 16 رقابت، مائده باقرصاد )س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (، سلیمه 
مشتاقیان )شهرداری خمینی شهر ( و نیره سعیدی )شهرداری برزک ( مقام های اول تا سوم 

این مسابقات را از آن خود کردند. 
 همچنین در قس��مت آقایان این رقابت ها با حضور ۷8 نفر ش��امل46 نفر از 13 شهرداری،

22 نفر از هشت فرمانداری و 10 نفر از استانداری اصفهان در 26 گروه به صورت دوره ای برگزار 
شد و آقایان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت بعد از انجام 129 بازی، محمد پناهی 
)شهرداری درچه(، یونس آروی)استانداری(، مهدی مجداالشرافی و حسین نوری)شهرداری 

کاشان( مقام های اول تا سوم مشترک این رقابت ها را به خود اختصاص دادند. 

آرامشی که این روزها از نان شب برای کشتی ایران واجب تر 
 گروه 
به نظر می رسد کم کم در حال شکل گیری است. این نکته را ورزش

بازگش��ت محمد بنا ب��ه رأس تیم ملی کش��تی فرنگی به ما 
می گوید؛ چرا که از امروز کشتی می تواند شاهد فروکش کردن برخی انتقادها و حتی 
 غرض ورزی هایی باش��د که در هفته های گذشته به ش��دت این ورزش افتخارآفرین

 را آزرد. بیم آن می رفت درخشش تاریخی کشتی فرنگی در المپیک به جای این که به 
باقی ماندن ای��ن ورزش در نقطه اوج و تالش برای حفظ این جایگاه تبدیل ش��ود، به 
سرآغاز روندی نزولی بینجامد؛ روندی که چیزی جز رفتن به قهقرا و دست و پا زدن در 

نقطه حضیض برای آن تصور نمی شد.
همان طور ک��ه محمد بنا خود اذع��ان دارد، موفقیت او حاصل ت��الش همه مربیان و 
کشتی گیران فرنگی کار سراسر کشور است و نبود شخص بنا به معنی پایان روزهای 

خوش کش��تی فرنگی نبود، اما وقتی افکار عمومی هنوز هم با خرس��ندی از موفقیت 
کشتی فرنگی در المپیک لندن با سکانداری محمد بنا یاد می کند، بی شک در غیاب 
این مربی هرکس دیگری هدایت فرنگی کاران را بر عهده می گرفت، تمرکز، آرامش و 

اعتماد به نفس الزم را برای ادامه سیر صعودی کنونی نداشت.
در حالی که محمد بنا مثل همیش��ه دلمش��غولی خ��ود را ارج گذاش��تن به زحمات 
همکارانش و رسیدگی به امور معیشتی شاگردانش تنها دلیل تمایل نداشتن به ادامه 
همکاری عنوان می کرد، برخی بر آن ش��دند از آب گل آل��ود ماهی گرفته و این مربی 
موفق را مقابل فدراسیون کشتی و به ویژه رسول خادم، دیگر چهره افتخارآفرین ورزش 

ایران قرار دهند.
با وجود این، تدبیر خادم و اعالم حمایت کامل او از محمد بنا و در نهایت جلب رضایت 

او برای ادامه همکاری در کشتی، این دسیسه را نقش بر آب کرد.
حاال دیگر محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی پستی هم رده رسول خادم؛ یعنی 
مدیریت تیم های ملی کش��تی فرنگی را در اختیار دارد تا هی��چ رخنه ای برای ایجاد 

اختالف و دودستگی بین این دو نفر وجود نداشته باشد.
در این شرایط نه تنها غرض ورزی ها به جایی نرسید و تیر بدخواهان کشتی به سنگ 
خورد، که محمد بنا هم از رویکرد جدید خود خبر داد؛ رویکردی که حول محور مسائل 
فنی می چرخد و نشان می دهد او انتقادهای به حق کارشناسان یعنی پشتوانه سازی، 
پرهیز از کارگلخانه ای و ایجاد فرصت برابر ب��رای همه مدعیان تیم ملی را نصب العین 

خود قرار داده است.
البته در این بین اظهارنظر مخالفان به خاطر تصمیم بنا و کمک به تیم های ملی، بعد 
دیگر این تصمیم فدراسیون کشتی اس��ت که امید آن می رود خادم و یارانش در این 
مقطع حس��اس با مدیریت فضا و کارش��کنی های گاه و بیگاه این افراد مسیر را برای 

موفقیت های روز افزون تیم ملی و محمدبنا فراهم کند.

کشتی  در ساحل آرامش سازمان همیاری شهرداری های استان برگزار کرد

مسابقات تنیس روی میز برای کارکنان استانداری، فرمانداری و شهرداری ها تیر بدخواهان کشتی به سنگ خورد

فصل جدی��د رقابت های تنیس باش��گاه های کش��ور در حالی 
از امروز آغاز می ش��ود که ای��ن رقابت ها کمترین ش��باهتی به 
 لیگ حرفه ای ندارد. ش��اید فدراس��یون تنی��س، برگزار کردن 
رقابت های لیگ برتر با پنج تیم در پنج روز را بهتر از برگزار نکردن 

آن دانسته است.
نمی توان منکر این شد که وضعیت اقتصادی، بخش خصوصی 
و س��رمایه گذار در ورزش را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت. اما 
این نابسمانی و ش��رایط نامساعد مالی ش��رکت ها و باشگاه ها، 
معموال گریبانگیر رشته های کم نام و نشان می شود. افت لیگ 
برتر تنیس از نظر تعداد س��رمایه گذاران از فصل قبل آغاز شد؛ 
مسابقاتی که با حضور هش��ت تیم برگزار ش��د و روزهای سرد 
زمستان بر س��رمای این رقابت ها افزوده بود. امسال اما شرایط 
به گونه ای دیگر است. یازدهمین دوره رقابت ها در حالی برگزار 
می شود که فقط پنج تیم برای حضور در لیگ برتر اعالم آمادگی 
کرده اند. در این دوره از مسابقات، تیم های البرز گاز کیش، گاز 
تهران، نیرو نش��اط تهران، صبا طب ش��یراز و سیمین سپاهان 
 اصفهان به صورت متمرکز و در طول پن��ج روز در تهران رقابت 
می کنن��د. نکته جال��ب در نحوه برگ��زاری این مس��ابقات این 
 اس��ت که هیچ تیم��ی امس��ال ب��ه دس��ته پایین تر س��قوط 
نمی کند. امس��ال هم مدعی��ان قهرمانی، الب��رز گاز کیش، گاز 
تهران و س��یمین س��پاهان اصفهان هس��تند. اما امس��ال چرا 
فقط پنج تی��م در لیگ برتر حضور خواهند داش��ت؟ علی اصغر 
غمناک رییس س��ازمان لیگ فدراس��یون تنیس در این ارتباط 

 به ایمن��ا گفت: تیم ها مش��کل اقتصادی دارن��د. وضعیت مالی 
ش��رکت های  خصوصی و باشگاه ها در ش��رایط کنونی موجب 
شده  اس��ت تا آن طور که شایس��ته لیگ تنیس است، سرمایه 
گذاری صورت نگیرد. سال قبل پیکان یکی از نمایندگان تهران 
بود که ترجیح داده اس��ت بیش��تر س��رمایه خود را در فوتبال و 
والیبال هزینه کند. این تیم ممکن اس��ت مشکل مالی نداشته 
باش��د، اما وقتی تمایلی ب��ه تیمداری در تنی��س ندارند ما نمی 
توانیم آنه��ا را مجبور کنیم. غمن��اک درباره این ک��ه چرا لیگ 
متمرکز و فق��ط در پنج روز برگزار می ش��ود،  گف��ت: تصمیم 
این شد که امس��ال لیگ را متمرکز برگزار کنیم تا هم رقابت ها 
برگزار شده باشد و هم بازیکنان ملی مشکلی برای حضور در این 
رقابت ها نداشته باش��ند. درحقیقت متمرکز برگزار کردن لیگ 
 به این دلیل نبود که تعداد تیم ها کاهش پیدا کرده اس��ت. اگر 
رقابت ها با پنج تیم به صورت هفتگی برگزار می شد مشکل لیگ 
حس نمی شد و مشهود نبود، خب رسانه ها می دیدند که لیگ 
هر هفته در حال برگزاری است و این یعنی هیچ مشکلی وجود 
ندارد، اما چون کیفیت برای ما مهم بود به این نتیجه رسیدیم که 
متمرکز برگزار شود. رییس سازمان لیگ فدراسیون تنیس گفت: 
تا این لحظه دو تیم برای سال بعد اعالم آمادگی کرده اند و ضمن 
این که سه تیم از دس��ته یک صعود می کنند. عالوه بر این پنج 
تیم حاضر در لیگ هم سقوط نمی کنند پس حداقل هشت تیم 
در سال 92 لیگ را برگزار خواهند کرد که اگر از سایر اسپانسرها 
پاسخ مثبت دریافت کنیم تعداد تیم ها بیشتر از این نیز می شود.

از ذوب آهن فرهاد کاظمی انتظار هر 
مسعود 
اتفاق غیرمنتظره ای را داش��تیم به افشاری

غیر از شکست در مقابل آلومینیومی 
که اگر مشکالتش بیش��تر از ذوب آهن نباشد کمتر از آن هم 
نیست. شکست در یک بازی شش امتیازی بدون شک برای 
ذوبی ها گران تمام خواهد شد.کاظمی بعد از حضور دو هفته ای بر 
سر تمرینات ذوب آهن به این نتیجه رسیده بود که نشستن 
محسن مسلمان بر روی نیمکت ثمری برای این تیم ندارد و 
هافبک جوان ذوبی ها این بار در ترکی��ب اصلی تیمش قرار 
گرفته بود تا در غیبت حدادی فر بتواند بار اصلی خط هافبک 
ذوبی ها را بر دوش بکشد، ولی مس��لمان به جز چند حرکت 
انفرادی نمایش دیگری از خودش ارایه نداد تا مشکالت فرهاد 
کاظمی در خط هافبک همچنان ادامه داشته باشد. تعویض 
قاسم حدادی فر هم با وجود مصدومیتی که با خودش داشت 
دردی از ذوب آه��ن دوا نکرد و تیم اکب��ر میثاقیان که مانند 
سیستم همیشگی سرمربی اش بازی تأخیری و اتالف وقت را 
در دستور کارش قرار داده بود، در نهایت موفق شد به یک سه 
امتیاز شیرین دست پیدا کند. ربط دادن این نتیجه به فرهاد 
کاظمی و دستیارانش ش��اید کمی زود باشد و همان طور که 
خودش در کنفرانس مطبوعاتی پس از ب��ازی هم گفته باید 
ذوب آهن جدید را از نیم فصل دوم به بعد دید ولی او برخالف 
اکثر جاب��ه جایی های لی��گ، یک فرصت دوهفت��ه ای برای 
شناخت از بازیکنان تیمش در اختیار داشته و به همین خاطر 

می توان از کاظمی پرسید که چرا نتوانس��ته به اندازه کافی 
مشکالت خط دفاع تیمش را حل کند. قلب دفاعی که با وجود 
در اختیار داشتن بازیکنان قد بلند و سرزن، هنوز هم بر روی 
توپ های هوایی مشکل دارد و بازیکن باتجربه این تیم بعد از 
سال ها بازی هنوز هم نمی تواند محل دقیق فرود توپ را برای 
دفع آن تخمین بزند. سمت چپ خط دفاع ذوب آهن با وجود 
اس��تفاده از بازیکنان مختلف در این پست، هنوز هم به ثبات 
الزم نرسیده و بازی نسبتا امیدوار کننده عشوری در این پست 
نشان داد که شاید بهتر باشد در بازی های آینده هم عشوری 
راست پا با حضور در پست دفاع چپ الاقل تا حدودی خیال 
سرمربی تیمش را از این پست راحت کند. البته مشکل فقط 
اینجا نیست و خط هافبک ذوب آهن با وجود در اختیار داشتن 
بازیکنان��ی مثل ماچادو و مس��لمان نتوانس��ت به درس��تی 
مهاجمان تیمش را تغذیه کند و این مس��ئله باعث شد تا هم 
بابک و هم فرهادی برای صاحب توپ شدن به سمت خط میانه 
 زمین عقب نش��ینی کنند و این یعنی دور ش��دن مهاجمان 
ذوب آهن از منطقه خطر حریف که باعث خوش��حالی اکبر 
میثاقیان هم شده بود. ذوب آهن هر چند که بهترین فرصت را 
برای فرار از جمع چهار تیم انتهای جدول پیدا کرده بود، ولی 
شاید تقدیر کاظمی این باشد که تیم جدیدش ذوب آهن در 
بازی روز پنج ش��نبه همین هفته در مقابل پیکان هم انتقام 
اخراج دایی فرهاد را از خودروسازان  بگیرد و هم با گرفتن سه 

امتیاز مسابقه شکست در مقابل آلومینیوم را جبران کند.

شاید تقدیر 
کاظمی این باشد 
که تیم جدیدش 
ذوب آهن در بازی 
 روز 
 پنج شنبه همین 
هفته در مقابل 
پیکان هم انتقام 
اخراج دایی فرهاد 
را از خودروسازان  
بگیرد و هم با 
گرفتن سه امتیاز 
مسابقه شکست در 
مقابل آلومینیوم را 
جبران کند

نمی توان منکر این 
شد که وضعیت 
اقتصادی، بخش 
 خصوصی و 
سرمایه گذار در 
ورزش را با مشکل 
روبه رو کرده است. 
اما این نابسمانی 
و شرایط نامساعد 
مالی شرکت ها و 
باشگاه ها، معموال 
 گریبانگیر 
رشته های کم نام و 
نشان می شود

باخت شش امتیازی ذوب آهنتیم ها برای سال بعد اعالم آمادگی کرده اند!

صد رحمت به تیم کربکندی!لیگ تنیس؛ چیزی شبیه لیگ



نوبتی سه ماهه زواره
4799 شماره: 4217 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1391 ثبت اسناد 

و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه، امالکی که در س��ه ماهه دوم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها در 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده به شرح ذیل آگهی می گردد:

دهستان سفلی
قریه شهراب 28 اصلی و فروعات زیر:

11 حبه  46
100 340- آقای حسین صالحی شهرابی فرزند اسماعیل تمامت 

مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک مذکور که به صورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 196/55 مترمربع درآمده است.

 11 68
100 340- آق��ای عل��ی صالحی ش��هرابی فرزند اس��ماعیل تمامت 

حبه مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک مذکور که به صورت شش��دانگ 
یکبابخانه بمساحت 200/31 مترمربع درآمده است.

18 حبه  88
340- آقای اس��ماعیل صالحی شهرابی فرزند رضا تمامت 100

مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک مذکور که به صورت ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 323/68 مترمربع درآمده است.

344- آقای علی عامری ش��هرابی فرزند اله یار تمامت شش��دانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 910/40 مترمربع.

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت چنانچه کس��ی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 
باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 90 روز دادخواست 
واخواه��ی خود را کتبًا به این اداره تس��لیم نموده و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معت��رض ثبتی ظرف مدت 30 
روز از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید. ضمنًا گواهی طرح دع��وی که پس از انقضاء مهلت قانونی 
واصل ش��ود بالاثر بوده و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، 
حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قان��ون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبت پذیرفته خواهد ش��د. این آگه��ی در دو نوبت به فاصله 30 
روز از تاریخ انتش��ار اولین آگهی در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 139/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/9/1
م الف/ 221

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

نوبتی سه ماهه شهرضا
5129 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1391- اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا 
بموج��ب ماده 12- قانون ثبت اس��ناد وامالک وماده 59- اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1391 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته ش��ده وهمچنین ش��ماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک 

شهرضا را به شرح زیر آگهی می نماید:
- اول شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

327- طلعت صداقت شهرضافرزندمهدی:ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
160مترمربع.

737- سهراب رئیسی شهرضائی فرزند عباس وافسررئیسی شهرضائی 
فرزندیزدانبخش باالسویه:4/5دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه.

- دوم شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
11074- نوروزقربانی فرزنداسکندر:ششدانگ یکقطعه زمین به مساحت 

183/50 مترمربع.
13462- ذوالفقارعربلونره فرزندکریم:شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 

199/40مترمربع.
13465- مهدی آقائی فرزنداحمد:شش��دانگ یکقطعه زمین مجزی ش��ده 

از1025به مساحت88/03مترمربع.
13500- محمدرضامقام��ی فرزندعل��ی اکبر ومریم الس��ادات اس��دی 
فرزندسیدمحمدرضا باالسویه:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از1664به 

مساحت191مترمربع.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

237- احمدعل��ی عابدی فرزندجوادومحمدتقی عل��ی عابدی فرزند احمد 
باالسویه: ششدانگ یکدرب باغ مشجرمحصوربااستخروسایرتاسیسات 

به مساحت2243مترمربع.
- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

1176- مجیدشکوهی فرزندعطااله:شش��دانگ یکقطعه زمین محصوربه 
مساحت155/40مترمربع.

1412- علیرضابختیاری زاده فرزندعلی حس��ین نس��بت به4دانگ وفرخ 
عزیزپورفرزندامراله نس��بت به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه نیمه 

تمام به مساحت155مترمربع.
1907- رمضان عربلون��ره ئی فرزندآقاحسین:شش��دانگ یکبابخانه به 

مساحت 155مترمربع.
2523- رحیم طاهری فرزندهادی:شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 100 

مترمربع.
2533- ثریاجمشیدی فرزندشکراله:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام مجزی 

شده از1820به مساحت117مترمربع.
2536- هاش��م ن��ره ئ��ی فرزندتقی:شش��دانگ یکبابخانه مجزی ش��ده 

از1007به مساحت185/20مترمربع.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2417- سیناش��جاعی فرزندمحمدحسن:شش��دانگ یکقطع��ه زمین نیمه 
محصور مجزی شده از168به مساحت170مترمربع.

- شماره فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه
2337- هالل احمرجمهوری اسالمی ایران:ششدانگ قسمتی ازساختمان 
شماره 2هالل احمرشهرضامحل جوی متروکه به مساحت86/75مترمربع 
که ب��ه انضم��ام پالکه��ای 258و226و257و228جمعاتش��کیل یکواحد 

ساختمان راداده است.
- شماره فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه

73- فردوس چوقادی فرزندعلی محمدنسبت به یک سهم وشصت وهفت 
هفتاد ویکم س��هم مشاع ومحمدحسین هاشمیان فرزندرمضانعلی نسبت 
به سه سهم وپنج هفتادویکم سهم مشاع ومرتضی هاشمیان فرزندسیف 
اله نس��بت به سه سهم وهفت دویست وس��یزدهم سهم مشاع ورضوان 
کاظم پورش��هرضا فرزندعبدالخلیل نسبت به سه سهم وهفت دویست و 
سیزدهم سهم مشاع ومحمدرضاافشین فرزندعلی اکبرنسبت به دوسهم 
و یکصد و نود وش��ش دویست وسیزدهم س��هم مشاع ازچهارده سهم 

مشاع از هیجده سهم:ششدانگ یکقطعه باغ.
369باقیمان��ده- غالمعباس باقری فرزندمرکزنس��بت به4دانگ مش��اع 

ومهری ذوالفقاری فرزندفتحعلی نس��بت به2دانگ مش��اع از:شش��دانگ 
یکبابخان��ه که پالکهای 657و665و687و724و738ازان مجزی ش��ده به 

مساحت147/70مترمربع.
1006- احمدرضاحری��ری فرزنداصغر:شش��دانگ یکقطعه زمین مجزی 

شده از373به مساحت132/21مترمربع.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2189- اعظم جاوری فرزندمحمد:شش��دانگ یکقطعه زمین جای پی کنی 
شده که قبالقسمتی ازپالک49بوده است به مساحت272/20مترمربع.

2282- جم��ال ش��فیعی فرزندعبدالوهاب وزهره ش��فیعی فرزند محمد 
باالسویه: ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از195به مساحت247مترمربع.

2290- علیرضانجف��ی فرزندخلیل وملیحه گالبی فرزندیداله باالس��ویه: 
ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از131به مساحت 111/90مترمربع.

2297- عبدالخلی��ل صادق��ی فرزندمرادعلی نس��بت به4دانگ وخدیجه 
صادقی فرزندکرمعلی نس��بت به2دانگ مش��اع از:شش��دانگ یکبابخانه 

مجزی شده از88به مساحت100/45مترمربع.
به46حب��ه مش��اع ومهنازجمش��یدی  نس��بت  داودجمش��یدی   -2298
نس��بت به13حبه مش��اع وفریباجمشیدی نس��بت به13حبه مشاع همگی 
فرزن��دان غالمرضااز:شش��دانگ یکقطعه زمین جای پی کنی ش��ده که 
قب��ال 1531باقیمانده بوده وپالکهای 1698و1701ازآن مجزی ش��ده به 

مساحت 3074مترمربع.
- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

188- عبداله کرمی زاده فرزندکاکاجان:شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
200 مترمربع.

942- سیدمرتضی میرشفیعی فرزندحسام الدین:ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی محصورمجزی شده از177به مساحت5060مترمربع.

943- نادعلی ویس فرزندغریب:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از27به 
مساحت196مترمربع.

ردی�ف ج(امالک��ی که آگهی نوبتی آنه��ا در موعد مقرر منتش��ر ، لیکن 
بواس��طه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده است و بموجب آراء 
هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت 
نظ��ارت موضوع بنده��ای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش نامه های 

ثبتی تا اول مهر سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
- شماره های فرعی از6- اصلی مزرعه سرافارس

14/1- وقف به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا:ششدانگ قطعه 
ملک مزروعی موقوفه مش��هوربه موقوفه حاج محمد حسین که درآگهی 

نوبتی اولیه نوع ملک اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
120/1- وق��ف به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا:شش��دانگ 
قطع��ه ملک مزروعی موقوفه مش��هوربه موقوفه حاج محمد حس��ین که 
درآگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباه آگهی گردی��ده اینک تجدیدآگهی 

می گردد.
210/1- وقف به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا:ششدانگ یک 
درب باغ معنب موقوفه مشهوربه موقوفه حاج محمد حسین که در آگهی 

نوبتی اولیه نوع ملک اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
289/1- وق��ف به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا:شش��دانگ 
قطعه ملک مزروعی موقوفه مشهوربه موقوفه محمد حسین که درآگهی 

نوبتی اولیه نوع ملک اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
334/1- وق��ف به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا:شش��دانگ 
قطع��ه ملک مزروعی موقوفه مش��هوربه موقوفه حاج محمد حس��ین که 
در آگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباه آگه��ی گردیده اینک تجدیدآگهی 

می گردد.
- شماره فرعی از51- اصلی مزرعه فودان       

241- عبدالرحیم یزدی فرزنداحمدنسبت به بیست حبه وهشت چهاردهم 
حبه مش��اع وناهیدرضائی زاده فرزندمحمدعلی نسبت به پنجاه یک حبه 
و ش��ش چهاردهم حبه مشاع از:ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی که در 
آگهی نوبتی اولیه نوع ملک اش��تباه آگه��ی گردیده اینک تجدیدآگهی می 

گردد. 
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داش��ته باش��د باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های 
الف وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت 
ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواه��ی خود را به ای��ن اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض خود ب��ه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواس��ت رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تسلیم نماید 
درصورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا 
بای��د گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان دعوا ظرف م��دت مرقوم ارائه 
نماید .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر است ومطابق قسمت اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد ش��د. ضمنا طبق م��اده 56 آیین نامه قانون ثب��ت حقوق ارتفاقی 
درموقع تعیین حدود درص��ورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک 
ومجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
وتبص��ره 2ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد.این آگهی نس��بت به ردیف های الف وب دردونوبت 
به فاصله 30 روز ونس��بت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتش��ار 
نوبت اول در روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول:91/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:91/09/01 

م الف/ 214 
میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

نوبتی سه ماهه نطنز
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1391 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحي آیین نامه 
مذکور امالکي که تقاضاي ثبت آنها در س��ه ماهه دوم سال 91 پذیرفته 
ش��ده و امالکي که در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت اعتراض بر 
آنها از تاریخ انتشار )91/8/1( به مدت 90 روز و امالکي که بموجب آراء 
هیات نظارت یا اختیارات تفویضي مي بایس��ت تجدیدآگهي شوند ومدت 
اعتراض برآنها از تاریخ انتش��ار بمدت 30 روز مي باش��د. به شرح ذیل 

آگهي مي گردند:
بن�د ال�ف( امالك�ي ك�ه تقاضاي ثب�ت آنها در س�ه ماهه دوم س�ال 91 
پذیرفت�ه ش�ده و امالكي كه در آگهي نوبت�ي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاریخ انتشار )91/8/1( به مدت 90 روز مي باشد . 

اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
 از شماره یک – اصلي اوره ، فرعي ذیل 

2113 – ش��رکت تعاوني روستایي ش��ریعتي ثبت شده به شماره 7 ثبت 
ش��رکتهاي ثبت نطنز شش��دانگ یکباب فروش��گاه  به مساحت 270/30 

مترمربع  
 از شماره9- اصلي علیا ، فرعي ذیل

1162 - حاجی��ه طوبي خانم انوري فرزند حس��ن و بتول انوري فرزند 

حاج ماشااهلل انتقال مع الواسطه از حس��ین انوري باالمناصفه ششدانگ 
یک قطعه زمین بائره مشجر جنب آب انبار 

از شماره 51- اصلي رهن ، فرعي ذیل 
130– خانمها فاطمه اس��د سلطان و عذرا اس��د سلطاني فرزندان عباس 

بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین بمساحت 161 متر مربع 
  از شماره 74 – اصلي ویشته  ، فروعي ذیل 

670 – آقاي رحم خدا دهقاني فرزند ولي ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
493/45 متر مربع 

  از شماره 76 – اصلي ریسه، فروعي ذیل
399 – خانم معصومه کدویي فرزند غالمرضا شش��دانگ قطعه مخروبه 

قدیمي معروف محله پایین بمساحت 133/37 متر مربع
ازشماره 100 – اصلي طامه، فرعي ذیل 

2138 – ش��رکت تعاوني روستایي ش��ریعتي ثبت شده به شماره 7 ثبت 
ش��رکتهاي ثبت نطنز ششدانگ یکباب فروشگاه  به مساحت 303/65متر 

مربع   
از شماره 120 – اصلي خفر، فرعي ذیل 

1412 – مریم عزیزي خفري فرزند حسین ششدانگ دوقطعه یکباب خانه 
معروف پریسمان بمساحت291/20 مترمربع 
از شماره 127 – اصلي دستجرد ، فرعي ذیل

1217 – خانم ش��هناز زرقامي فرزند حس��ین انتقال مع الواسطه اززیور 
زرقامي نس��بت به نیم دانگ و حبیب اهلل زرقامي فرزند علي اکبر انتقالي 
اززیور زرقامي نس��بت به یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ قطعه باغ 

محصور مشجر تقریبا دوازده قفیزي 
از ش�ماره 128 – اصلي قنات معروف ویش�گان كه مدار گردش و مبدا 

و مظهر و مقسم آن بشرح آگهیهاي قبلي است
-آق��اي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر مجاري دو س��هم از 288 

سهم ششدانگ قنات مرقوم 
از شماره 129 – اصلي جزن فروعات ذیل

26 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر شش��دانگ قطعه زمین 
مشجر معروف درب کولي بمساحت 193/90 متر مربع 

374 – خان��م بتول معیني جزني فرزند حس��ین  شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي معروف وصل براه ویشگان بمساحت 300/76 متر مربع 

419 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي معروف دم راه حالل آباد بمساحت 360 متر مربع 

449 – خان��م بتول معیني جزني فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه باغچه 
معروف زیر باغ بمساحت 276/50 متر مربع 

457 -  خانم بتول معیني جزني فرزند حس��ین ششدانگ دو قطعه زمین 
مزروعي معروف پشت باغ  محمد علي بمساحت 214/26 متر مربع 

462 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي معروف پاي مسجد له بمساحت 130/90 متر مربع 

536 - خان��م بتول معیني جزني فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي معروف پشت باغ  لطف اهلل بمساحت 389/28 متر مربع 

578 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه زمین 
مشجر معروف آغاسي بمساحت 234/70 متر مربع 

590 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبرنس��بت به س��ه دانگ 
مشاع  و خانم بتول معیني جزني فرزند حسین نسبت به یک دانگ مشاع 
از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 243/19 متر مربع 
591 و 596 -  خانم بتول معیني جزني فرزند حس��ین شش��دانگ یکباب 

خانه بمساحت 138/80 متر مربع 
623 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي معروف درب حمام بمساحت 478/40 متر مربع 
884 – آقاي مس��عود احمدي جزني فرند محمد حسن ششدانگ یکدرب 

باغ و ساختمان داخل آن بمساحت 4214/91 متر مربع 
ازشماره 130 – اصلي مزرعه ویشگان جزن ، فروعي ذیل 

108 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر شش��دانگ یکدرب باغ 
معروف پاي برج بمساحت 441/10  مترمربع 

از ش�ماره 130-  اصلي قنات معروف ویش�گان كه مدار گردش و مبدا 
و مظهر و مقسم آن بشرح آگهیهاي قبلي است 

-  آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر مجاري دو س��هم از 384 
سهم  ششدانگ قنات مرقوم 

از ش�ماره 158 – اصل�ي قن�وات اربعه جزن كه عبارتند از اس�طور – 
محمد  آباد – ده و رود خانه كه مدار گردش و مبدا و مظهر و مقسم آن 

بشرح آگهیهاي قبلي است 
- آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر نسبت به سه سهم و  خانم 
بتول معیني جزني فرزند حسین نسبت به یک سهم از مجاري چهار سهم 

از 288 سهم ششدانگ قنات مرقوم 
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود 

ازشماره 15 – اصلي بیدهند ، فرعی ذیل 
1275 – آق��اي رضاذاکري بیدهندي فرزند عباس س��ه دانگ مش��اع از 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعي ومش��جر معروف اس��معیل  بمساحت 

590/20 مترمربع 
ازشماره 25- اصلي چیمه ،فرعي ذیل

3362 – آقاي سیدحس��ین جاللي چیمه فرزند سیدمحمد ششدانگ قطعه 
زمین محصورمعروف سرپشته –پچه مساحت 180 مترمربع

ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذیل 
1604 – محمد رضا و علیرضا هر دو علینقي ن ژاد هنجني فرزندان عباس 
باالمناصفه ششدانگ یکباب مخروبه و محوطه متصل به آن معروف سر 

پل هنجن  بمساحت 284/64 مترمربع 
2117- آقای احمد معماري هنجني فرزند اکبر ششدانگ قسمتي از یکباب 

خانه  بمساحت 22/14مترمربع 
از شماره 129 – اصلي قنات درب گنبد هنجن كه مدار گردش و مبدا و 

مظهر و مقسم آن بشرح آگهیهاي قبلي است 
-آقاي اکبر معماري هنجني فرزند رضا بیست و دو سهم از 8454 سهم 

ششدانگ قنات مرقوم  
ازشماره 145- اصلی باقر آباد ، فروعي ذیل

134 – آقاي حسن شاهزاده آراني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه زمین 
بمس��احت 3591/50 متر مربع  که 322/10 متر مربع آن در حریم مسیل 

قرار دارد .
 ازشماره 149- اصلی طره ، فروعي ذیل

525 – آق��اي امیر عباس توکلي فرزند ماش��ااهلل شش��دانگ یکباب خانه 
معروف میان مار بمساحت 122/20 متر مربع 

531 – خانم فاطمه توکلي طره فرزند ماش��ااهلل ششدانگ یکباب اطاق تو 
در تو بمساحت 62/20 متر مربع 

596 – آقاي حسین سعیدي طرئي فرزند آقا رضا ششدانگ یکباب اطاق 
معروف میان مار بمساحت 26/50 متر مربع 

632 - آقاي حسین س��عیدي طرئي فرزند آقا رضا چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه قدیمي بمساحت 128/10 متر مربع 

3135 - آقاي امیر عباس توکلي فرزند ماش��ااهلل شش��دانگ قطعه زمین 
محصورمعروف سر گدار – خط بمساحت 199/60 متر مربع

 ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فرعات ذیل 

295 و 297 – آقاي محس��ن ش��افعي برزي فرزند حسن و خانم فاطمه 
غفار برزي فرزند حس��ین باالمناصفه ششدانگ یکباب خانه و با غچه در 

کوي پچاد بمساحت 500 متر مربع 
808 – موقوف��ه حم��ام ب��رز بنمایندگ��ی اداره اوق��اف وام��ور خیریه 
شهرس��تان نطنز شش��دانگ قطعات زمین مزروعي و مشجر  بمساحت 

2680/30مترمربع
1029– موقوفه امام زاده س��ید اس��ماعیل برز  بنمایندگی اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرس��تان نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعي و مشجر  

بمساحت 1009/30 مترمربع 
1036 – مس��جد معروف پاس��گاه  بنمایندگی اداره اوقاف وامور خیریه 

شهرستان نطنز ششدانگ یکباب مسجد بمساحت 28/09 مترمربع 
1118– حمام وقفي برز بنمایندگی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان 

نطنز ششدانگ بکباب حمام بمساحت 242/45 مترمربع 
1580 – موقوفه مسجد حاجتگاه برز  بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه 
شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین مشجر  بمساحت 145/20 مترمربع 
1624 – موقوف��ه حمام درب مس��جد روس��تاي ب��رز بنمایندگی اداره 
اوقاف وامورخیریه شهرس��تان نطنز شش��دانگ یکدرب باغ بمس��احت 

1570/30مترمربع 
2340 – مس��جد مع��روف حاجت��گاه ب��رز  بنمایندگ��ی اداره اوق��اف 
وامورخیریه شهرستان نطنز ششدانگ یکباب مسجد معروف حاجتگاه و 

محوطه اطراف آن بمساحت 309/50 مترمربع
سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه 

ازشماره 1 – اصلي طار ، فرعي ذیل 
2801 – خانم حش��مت بخش��ي طاری فرزند علي ششدانگ یکباب خانه 

معروف تل شید بمساحت 127 مترمربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 

1561 – خان��م فاطم��ه طالبي طرقی فرزن��د محمد یک دانگ مش��اع از 
ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت 677/50 مترمربع 

2522 – آقای علی اصغر عبداللهي طرقی فرزند حسین دو دانگ مشاع از 
ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف سه رجلي در بخش درب مزگه 

3140 – آقاي مرتضي آقا محمد طرقي فرزند محمد آقا ششدانگ یکدرب 
باغ در بخش باغمیار بمساحت 751 مترمربع 

4134 – خانم مریم یوس��في فرد بادي فرزند علي اکبر ششدانگ یکدرب 
باغ محصور و مشجر بمساحت 1422/70 متر مربع 

4799 – خان��م فاطمه س��یف اللهي طرق فرزند هاجي شش��دانگ یکباب 
خانه معروف لنبي بمس��احت 238/50 متر مربع مفروز و مجزي شده از 

شماره 4600 فرعي 
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فرعي ذیل  

754 – زی��ور خانم ش��کوهي طرقي فرزند جعفر شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعي در دشت سناره بخش طاق بمساحت 519/75 متر مربع 

ازشماره 214- اصلي یحیي آباد ، فرعي ذیل  
101 – آقاي احمد گرجي طرقي فرزند اسمعیل و خانم کبري طالبي یزدي 
فرزند غالمحسین باالمناصفه ششدانگ قطعه زمین محصور معروف در 

دشت مهر آباد بمساحت 803 متر مربع 
ازشماره 215- اصلي الدریجه ، فرعي ذیل  

148 – آقای غالمحس��ین صمیمي فر فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت 422/88  مترمربع مفروز و مجزي شده از شماره 12 فرعي 

ازشماره 277- اصلي نسران ، فرعي ذیل  
152 – آقاي عباسعلي رضایي نسراني فرزند جلیل ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 1280/62 متر مربع 
ازشماره 284- اصلي كلهرود ،فروعات ذیل

254 و 255 – آقاي حمید رضا قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 406/45 متر مربع 

264 -  آقاي حس��ن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ یکدرب باغ 
بمساحت 806/60  

275– آقای رمضانعلي اندیشه فرزندقاسم ششدانگ یکباب خانه معروف 
محله تکلر بمساحت 630 مترمربع

314 و 315 - آقاي حسن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 237/57 متر مربع 

1609 – آقاي گودرز قاضي کلهرودي فرزند حس��ین شش��دانگ قطعه 
زمین محصور بمساحت 325/70 متر مربع 

2241 – آقاي حسن ماندي زاده کلهرودي فرزند عباس ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 139/72 متر مربع 

2242 – آقاي رضا حس��ین پ��ور کلهرودي فرزند عل��ي و خانم فاطمه 
برومندي فرزند هاتم باالمناصفه ششدانگ یکباب خانه و حیاط بمساحت 

615/71 متر مربع   
2244 – آقاي علي عابد زاده کلهرودي فرزند محمد آقا شش��دانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 522/85 متر مربع
بن�د ب ( امالکیکه بموجت آرا ء هی��ات نظارت یا اختیارات تفویضي مي 
بایس��ت تجدیدآگهي شوند ومدت اعتراض برآنها از تاریخ انتشار بمدت 

30 روز مي باشد. به شرح ذیل آگهي مي گردند:
ازشماره 52- اصلي وشوشاد ، فرعي ذیل

466 – آقاي علي اکبر بکایي فرزند محمد نس��بت به پنج س��هم مشاع و 
حاج محمد بکایي فرزند علي اکبر نس��بت به چهار سهم مشاع از نه سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین معروف به درب مسجد له بمساحت 1040 متر 
مربع انتقال مع الواس��طه از خاتون جان بکایي و زهرا ناظم البکاء که در 
آگهي قبلي به جاي ش��هرت ملک ، مساحت آگهي گردیده که بدین وسیله 

اصالح مي گردد .   
   ل��ذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه اش��خاص 
نس��بت به امالک مندرج در بند الف این آگهي از تاریخ اولین انتش��ار به 
مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتش��ر شده و نسبت به امالک مندرج 
در بند ب این آگهي از تاریخ اولین انتش��ار به مدت 30روز در یک نوبت 
درج و منتش��ر ش��ده اعتراضي داشته باش��ند واخواهي خود را به این 
اداره و دادگاه صالحه تس��لیم نمایند و در صورتي که قبل از انتشار این 
آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق تسلیم نمایند اعتراضات یا 
گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد 
و همچنی��ن برابر تبصره 2 ماده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي ثبتي 
مصوب 1373/3/6 معترض مي بایست از تاریخ انتشار اعتراض خود را 
کتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل نسلیم نماید و ظرف مدت یک ماه گواهي 
مش��عر بر طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنین طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود مش��خص 
مي شود و واخواهي صاحبان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي 
مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهي نسبت به ردیف 
ال��ف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نس��بت به ردیف ب یک نوبت در 

روزنامه زاینده رود درج ومنتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /8 /1391
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1 /1391/9

م الف/ 280
شادمان- كفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
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امام صادق )ع( :
کسی که از قلب خویش واعظی و از نفس خویش بازدارنده ای 
نداشته باشد و همچنین در کنار خود ارشاد کننده و راهنمایی 
نداشته باشد، دشمن خود را بر خویش مسلط ساخته است.

 دوچرخه چوبی که
 همزمان با کودک رشد می کند

دوچرخه چوبی B'kidهمزمان با رشد کودک، بزرگ شده و می تواند 
برای کودکان دو تا شش ساله مورد استفاده قرار گیرد.

والدین مجبورند همزمان با رشد و قد کشیدن کودک، وسایل مختلف 
مورد استفاده کودک را تغییر دهند. این مشکل، ایده ای برای »نوئلیا 

واالنو« در طراحی دوچرخه چوبی B'kid بوده است.
این طرح در اصل مجموعه ای از س��ه وسیله س��ه چرخه، دوچرخه 
تعادلی و دوچرخه پدالی اس��ت که برای یک دوره چهار ساله )دو تا 
شش س��الگی( کودک کارآیی دارد و با توجه به نیاز و رشد کودک، 
تغییر وضعیت پیدا می کند. دوچرخه مفهومی B'kid در ابتدا به عنوان 
سه چرخه مورد اس��تفاده قرار می گیرد که شامل دو چرخ در عقب، 

یک چرخ در جلو، فرمان و صندلی با ارتفاع کم و قابل تنظیم است.
پس از توانایی کودک در حفظ تعادل نسبی، یکی از چرخ های عقب 
حذف می شود و صندلی و فرمان با توجه به میزان رشد کودک، باالتر 
می آید و در مرحله نهایی، پدال ها اضافه شده و یک دوچرخه کامل 
ایجاد می شود و صندلی و فرمان بار دیگر بر اساس قد کشیدن کودک 
تنظیم می شود. امکان تغییر رنگ بدنه هم برای ایجاد تنوع در نظر 
گرفته شده است، همچنین یک بند نیز برای دوچرخه طراحی شده 
اس��ت که امکان قرار دادن بر روی دوش یا کشیدن توسط والدین را 

فراهم می کند.
دوچرخه چوب��ی B'kid از مواد کامال طبیعی ب��وده و جنس بدنه از 
چوب درخت غان و صندلی و فرمان از چوب پنبه ساخته شده است.

این طرح مفهومی هنوز ب��ه مرحله تولید نرس��یده و طراح به دنبال 
یافتن سرمایه گذار برای عرضه این محصول به صورت تجاری است.

دزدان و سارقان همیشه هم در کارهایشان موفق نیستند 
و گاهی اوقات به دام می افتند، ول��ی در راه دزدی از هیچ 

تالشی دریغ نکرده و تا پای جان به این کار می پردازند.
این  ناکامی دزدها اغلب به خاطر به موقع رسیدن پلیس ها و 
یا اشتباهاتی است که خود دزدها مرتکب می شوند. گاهی 
اوقات نیز این دزدی ها به قدری اغراق آمیز و تخیلی اند که 
هیچ کس نمی تواند آنها را انجام دهد و سارقان تنها بیهوده 

تالش می کنند.

ATM دزدیدن
س��رقت از عابر بانک ها 
و  ه��ا  روش  ش��اید 
شگردهای خاص خودش 
را داشته باشد، اما برخی 
افراد هس��تند ک��ه اصال 
زحمت سرقت جزئی را 
به خ��ود نم��ی دهند و 
دوست دارند تا کل عابر 
بانک را از جای خود بکنند. این دزدی ها در موارد مختلفی 
انجام شده است و اکثرآنها نیز با  شکست مواجه شده است. 
حتی چندی پیش یک آلمانی قصد داشت عابر بانک را با 

لودر از جایش خارج کند.

موتور موشک ناسا
ناسا یکی از محل هایی 
است که از آن محافظت 
بس��یار زیادی به عمل 
می آید و کمتر کس��ی 
می تواند وارد آنجا شود. 
این در حالی اس��ت که 
چندین سال پیش، یک 
سارق، موتور موشکی را 
از ناس��ا ربود و سپس آن را در ش��بکه اجتماعی به فروش 
گذاشت. البته این سارق بعدا دستگیر شد، ولی موتور یک 
موش��ک چیز کوچکی نیس��ت که بتوان آن را به راحتی 

دزدید.

سرقت یخچال طبیعی
یخچال ه��ای طبیعی 
به قدری بزرگ هستند 
ک��ه بت��وان آنه��ا را با 
کش��تی تکان داد، اما 
ای��ن یخچ��ال ه��ای 
طبیعی به س��رقت هم 
رفته اند. چندی پیش 
ی��ک دزد ب��ه خاط��ر 
سرقت یک یخچال طبیعی پنج تنی دستگیر شد. او گفته 
بود قصد فروش این یخچال طبیعی را در فروشگاه داشته 

است.

سرقت خانه
سرقت خانه به معنای 
برداشتن وسایل داخل 
خان��ه نیس��ت، بلک��ه 
منظور س��رقت کامل 
یک خان��ه اس��ت. در 
مالزی یک صاحبخانه 
وقتی برای جمع کردن 
کرایه ها به خانه هایش 
رفت، متوجه شد آنها در محل خود نیستند و مستأجرش 
کل خانه را دزدیده است. این داس��تان شاید باورنکردنی 
باشد، اما پلیس مالزی این مورد را تأیید کرده است. البته 
بعد از مدتی سارقان این خانه ها پیدا شدند و خانه ها نیز به 

محل اولیه بازگردانده شد.

دزدیدن پل
یک��ی از روس��تاهای 
روسیه روزگاری محل 
ق��رار داش��تن یک پل 
200 تنی بود، اما یک 
ش��ب ناگهان این پل، 
کامال ناپدید ش��د. این 
پل تنها در یک شب و 
به طور کام��ل دزدیده 
شد. این دزدی یکی از عظیم ترین سرقت های زمان خود 

لقب گرفت، اما بعد از مدتی دزدان آن نیز دستگیر شدند.

هتل کپسولی در چین 
هتل های مختلف و عجیب در دنیا  زیاد هس��تند که 
از میان آنها می توانیم به هتل های ش��نی و یا نمکی 

اشاره کنیم.
 این هتل ها اغل��ب به مراکز جذب توریس��ت تبدیل 
شده اند. به تازگی در ش��هر »ژی آن« چین یک هتل 
کپسولی بسیار عجیب افتتاح ش��ده است که البته با 
استقبال خوبی نیز روبه رو شده و تقریبا در تمام مدت 

کامال پر است و جای خالی ندارد.
این هتل کپس��ولی تنها اتاق هایی مخصوص یک نفر 
دارد، ولی در داخ��ل آن، تمام امکان��ات رفاهی برای 
 اس��تراحت و یک خواب راحت فراهم ش��ده اس��ت. 
اتاق های این هتل به اندازه ای است که یک فرد با قد دو 
متر می تواند به راحت��ی در آن بخوابد.اتاق های این 
هتل به علت قیمت ارزان و همچنین خدمات خوب، 
مورد توجه قرار گرفته است. البته بسیاری از مسافران 
 آرام��ش آن را نیز بس��یار خوب و دوس��ت داش��تنی

 می دانند.

عجیب ترین دزدی های ناکام 
+4+23

0+19

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

خواندنی

مهرزاد دانش

خبر ویژه

دانستنی

عکس نوشت

قطب شمال س��یاره زمین، طی 150 سال گذشته 
در حدود هزار و 102 کیلومتر، یعنی ساالنه 7/34 

کیلومتر جا به جا شده است.
زمین تنها از دو قطب برخوردار نبوده و از قطب های 
متعددی برخوردار است. این س��یاره از قطب های 
شمال و جنوب جغرافیایی که نشانگر محور چرخش 
زمین هستند، برخوردار اس��ت. زمین همچنین از 
قطب های شمالی و جنوبی مغناطیسی، بر اساس 
میدان مغناطیس��ی زمین برخوردار اس��ت. زمانی 
که از یک قطب نما اس��تفاده می کنید، عقربه های 
آن شمال مغناطیسی را نمایش می دهد، نه شمال 

جغرافیایی را.
قطب مغناطیسی زمین در حرکت است. این قطب 
در حلقه های 80 کیلومتری در روز حرکت می کند. 
ام��ا موقعیت اصل��ی آن، که میانگی��ن تمامی این 
حلقه هاست نیز س��االنه 40 کیلومتر حرکت دارد. 
طی 150 سال گذش��ته، این قطب در حدود هزار 
و 102 کیلومتر را در اطراف زمین پرس��ه زده است 
و قطب جنوب نیز متناسب با همین شرایط حرکت 

می کند.
قطب ها دچار جا به جایی نیز می شوند. دانشمندان 
به واسطه بررس��ی صخره های بستر اقیانوس ها که 
حاوی نشانه های میدان مغناطیسی هستند،  درست 
مانند نش��انه هایی که بر روی نوارهای مغناطیسی 

ثبت می شوند، می توانند این جا به جایی را دریابند.
آخرین باری که قطب های زمین جا به جا شدند 780 
هزار سال پیش بود و این رویداد طی 330 میلیون 
س��ال گذش��ته در حدود 400 بار رخ داده اس��ت. 
تکمی��ل هر جا به جایی، هزاران س��ال زم��ان نیاز 
دارد و مدت زم��ان آن برای تغیی��ر در بخش های 
اس��توایی طوالنی ت��ر از بخش های قطبی اس��ت. 
قطب ها همچنین طی 150 سال گذشته درحدود 

10 درصد ضعیف تر شده اند و برخی از دانشمندان بر 
این باورند که این ضعف نشان دهنده روند درجریان 

جا به جایی دیگری است.
س��اختار فیزیکی زمین عامل اصلی این تغییرات 
مغناطیس��ی است. هس��ته داخلی س��یاره از آهن 
ساخته شده اس��ت که توس��ط الیه مذابی احاطه 
شده اس��ت. الیه بعدی، یعنی جبه، جامد است، اما 
مانند پالستیک از قدرت انعطاف پذیری برخوردار 
ب��وده و در نهایت، الیه آخری یعنی پوس��ته همان 
الیه ای است که به چش��م دیده می شود. الیه های 
زمین شامل هسته داخلی، هسته خارجی، جبه و 

پوسته است.
زمین بر محور خود در چرخش است. هسته داخلی 
نیز در چرخش است، درحالی که سرعت چرخش 
هس��ته داخلی با س��رعت چرخش هسته خارجی 
متفاوت است و این منجر به ایجاد پدیده دینامو، یا 
انتقال و جریان در درون هسته می شود. این همان 
چیزی است که میدان مغناطیسی زمین را به وجود 
می آورد  و درست مانند یک الکترومغناطیس غول پیکر 

عمل می کند.
این که اثر دینامو دقیقا چگونه منجر به تغییر میدان 
مغناطیسی می شود، به خوبی شناخته نشده است. 
تغییر در سرعت چرخش هسته و جریان هایی که 
در درون الیه مذاب وجود دارند، بیشترین تأثیر را بر 
روی میدان زمین و موقعیت آن در قطب ها دارد. به 
بیانی دیگر قطب ها حرکت می کنند زیرا انتقال گرما 
در هسته زمین دچار تغییر می شود. این تغییرات 
همچنین منجر به جا به جایی قطب ها خواهد شد. از 
س��وی دیگر بی نظمی هایی که در هسته و جبه رخ  
می دهد و تغییراتی که در پوسته زمین رخ می دهد،  
از قبیل زمین لرزه های بزرگ  نیز می توانند در تغییر 

میدان مغناطیسی مؤثر باشند.

در جهان، حتی دو انس��ان هم، از یک نگاه مش��ابه برخوردار 
نیستند، بر همین اساس دانش��مندان رایانه دانشگاه ایالتی 
تگزاس در سن مارکوس از این واقعیت برای تولید سیستمی 
استفاده کرده اند که می تواند افراد را از طریق شیوه نگاه آنها 
به نمایشگر رایانه معرفی کند. انسان ها در زمان مشاهده یک 
تصویر به نقاط مختل��ف آن نگاه می کنند که این، ناش��ی از 

عالیق آنها در توالی های گوناگون است.
دانش��مندان رایانه در سراس��ر جهان از زیست سنجش��ی یا 
بیومتریک که به بررسی خواص قابل اندازه گیری بدن مانند 
اثر انگش��ت پرداخته، برای شناسایی انس��ان در حوزه های 
جرم شناس��ی، امنی��ت م��رزی و همچنی��ن ب��رای ورود به 
گوشی های هوش��مند، تبلت ها و دیگر دس��تگاه ها استفاده 
می کنند. این پژوهش در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار 
داشته و به س��ال ها کار پیش از ورود آن به بازار نیاز دارد، اما 
این دانشمندان معتقدند که حرکات چشم می تواند بخشی از 

نسل آینده بیومتریک باثبات تر باشد.
پیش از این، دانشمندان نش��ان داده بودند که کالهبرداران 

می توانند اسکنرهای قرنیه را با لنزهای تماسی چاپی یا با قرار 
دادن یک چاپ عالی از چشم فرد اصلی در برابر این اسکنرها، 
آن را فریب دهن��د. این محققان امیدوارن��د که افزودن یک 

حسگر حرکت چش��م بتواند از این تقلب ها جلوگیری کند.
این سیستم جدید به ثبت حرکات چشم و بررسی دو ویژگی 
تمرکز نگاه و حرکت سریع چشم می پردازد. در حالت تمرکز، 
چشم بر روی یک نقطه در نمایش��گر خیره شده و در حالت 
حرکت س��ریع، بین نقاط مختلف تصویر به سرعت حرکت 
می کند. این سیستم با اس��تفاده از این حرکات، ویژگی های 
خاص چش��م هر فرد از جمله فشار عضله چش��م و چربی و 
رگ های درون این عضو و همچنین خود کره چشم را محاسبه 

می کند.
به گفته این محققان، در آینده حتی می توان از اس��کن های 
چشم برای تعیین بیماری یا تنش احساسی در افراد استفاده 
کرد، البته این فناوری تا ورود به ب��ازار راه زیادی را در پیش 
داشته و محققان هنوز با س��ؤاالت زیادی مانند امکان ثابت 
باقی مان��دن الگوهای حرکتی چش��م اف��راد در طول زمان 

روبه رو هستند.
این پژوهش ماه گذشته در یک نشست بیومتریک در مؤسسه 

مهندسان برق و الکترونیک آمریکا ارایه شده است.

حرکات چشم  جایگزین رمز عبور می شود

 آکواریوم باغ وحش
 فرانکفورت آلمان

خوب، بد،زشت

چرا قطب شمال زمین حرکت می کند؟
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آگهی فراخوان عمومی 
شماره 910/6013

شركت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان نظارت بر نیروگاه های حرارتی

شرايط و الزامات ورود به فراخوان: دارا بودن گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره حداقل 
پایه 3 تخصص تولید نیرو و یا تولید، توزیع و انتقال نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ریاست جمهوری
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی كیفی: از 91/8/2 لغایت 91/8/14

 محل دريافت پرسش�نامه ارزياب�ی كیفی: اصفه��ان- خیابان چهارباغ باال- ش��رکت برق 
منطقه ای اصفهان- امور تدارکات و قراردادها

مهلت تحويل پرسش�نامه ارزيابی كیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 
91/8/28

محل تحويل پرسش�نامه ارزيابی كیفی: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

نکات قابل توجه
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در پرسشنامه موجود می باشد.

2- دریافت اینترنتی پرسشنامه ارزیابی از پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 
برق منطقه ای اصفهان به آدرس www.erec.co.ir  امکان پذیر خواهد بود. 
3- جهت دریافت پرسشنامه اولیه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

4- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

5- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 

شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
7- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 1 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید. 
ضمنًا می توانید اين آگهی ها را در سايت های اينترنتی زير مشاهده كنید.

www.erec.co.ir                 http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت اول
» به کودکانمان ارزش انرژی و مصرف بهینه را بیاموزیم. «
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