
کلیدی که در قفل بازار چرخید

کوچک ترهایی که بزرگ شده اند         

عجیب ترین 
راه آموزش 
پلیس

بازار ارز و طال نزولی شد

ستاره هایی برای آینده فوتبال    

 خدمات اورژانس 
به بیش از یک هزار اصفهانی 3

 مرسی 
دست به اعتصاب غذا زد  رمانتیک ترین 2

مقاصد گردشگری جهان 8

نمی توانیم با جهان قهر باشیم 
 وظیفه همه ماس��ت تا از کاری که مردم کرده اند، حراس��ت 
کنی��م و نگذاریم تندروها ب��ذر ناامی��دی را در فضای جامعه 

گسترش دهند.
نمی توانیم با جهان قهر باش��یم و به تکام��ل فکر کنیم و این 
اندیش��ه افراطی، مخل شعار اس��تقالل خواهی مردم در همه 

مراحل انقالب اسالمی است.... 

قهرمانی را از دست دادیم 
ولی به هوا پریدیم!

بیست و یکمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی 
جهان که از ۲۴  تیر در س��الن »اکس پوزیتو سن تر« 
ش��هر پوئالی مکزیک آغاز ش��ده بود، بام��داد امروز 
)دوش��نبه ۳۱ تیر( با قهرمانی ک��ره جنوبی و عنوان 
دومی ایران به پایان رسید. جالب اینکه کره ای ها که 
دو سال پیش در کش��ور خود،  قهرمانی را به تیم ملی 

ایران واگذار کرده بودند،  قهرمان شدند.

سنا[
س ای

]عك
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برگزاری نمایشگاه قرآن؛
4

  اقتدا  ی عملی  به متن  قرآن و عترت

میهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی 
2

چه کسانی هستند؟

جام جهانی جوانان که هفته گذش��ته با قهرمانی فرانس��ه به پایان 
رسید، فرصت خوبی برای شناسایی بازیکنانی بود که می توانند در 

آینده نزدیک در صحنه اول فوتبال جهان بدرخشند.
هرچند برزیل و آرژانتین به عنوان معدن بازیکنان جوان در ترکیه 
غایب بودند، ولی در ترکیب ۲۴تیم حاض��ر در این جام، بازیکنانی 
بودند که با هنرنماییش��ان اج��ازه ندادند غیبت دو غ��ول فوتبال 

آمریکای جنوبی احساس شود.
 طبیعی اس��ت که بازیکنان فرانس��ه به عنوان قهرمان تورنمنت و 
اروگوئه، غنا و عراق به عنوان تیم های دوم تا چهارم بیشتر زیر ذره بین 
رسانه ها قرار گرفته باشند، ولی سایر تیم ها هم بازیکنانی داشتند که 
انتظار می رود در آینده نزدیک در ترکیب باشگاه های بزرگ اروپایی 
دیده ش��وند. این گزارش به معرفی تعدادی از بازیکنان موفق این 

تورنمنت اختصاص دارد.

پل پوگبا
کاپیتان تیم ملی جوانان فرانسه که سابقه بازی در تیم ملی فرانسه 
مقابل اسپانیا در مرحله مقدماتی جام جهانی را دارد، باتجربه ترین 
بازیکن تورنمنت محس��وب می ش��د. او فصل گذش��ته در ترکیب 
یوونتوس درخش��ش فوق العاده ای داش��ت و با نق��ش پررنگی که 
در قهرمانی فرانسه داشت، با شایس��تگی به عنوان بهترین بازیکن 
تورنمنت انتخاب شد. پوگبا با گام ها و پاهای بلندش در میانه زمین، 
سد محکمی در برابر هافبک های حریفان بود و اعتماد به نفس زیادی 
به بازیکنان کناری اش تزریق می کرد. او به همراه کندوگبیا هافبک 
س��ویا، زوج درخش��انی در میانه میدان س��اخته بودند که به سایر 
بازیکنان، به ویژه مدافعان کناری فرانسه اجازه می داد با خیال راحت 

در حمالت شرکت کنند. 

 اسرائیل قابلیت گفتگو
 با فلسطینی ها را ندارد

 آزادسازی۴۰ درصدی 
خیابان بهشت در منطقه ۱۱

نظارت کافی  بر کارخانجات 
لبنیات سازی نیست

 فالورجان؛ 
نخستین شهر سبز استان

قیمت بلیت های لیگ برتر 
سیزدهم اعالم شد
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اصفهانی ها، شهرما خانه ماست

8

ادامه در صفحه 6

شهرنشینیم نه شهروند

4 وضعیت کاهشی و البته کند بازار ارزی کشور، نشانگر خوش بینی 
 ب��ازار ب��ه آین��ده اقتص��ادی کش��ور اس��ت. ای��ن خ��وش بین��ی

محافظه کارانه که به روند افولی نرخ ارز با شیب کندی انجامیده است، دالیل 
مختلف و متعددی را داراست. 
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آگهی مزایده 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 

كميته امداد ام�ام خمينی )ره( اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد تعدادی 
ملزومات مصرفی دس�تگاه تراش�ه CNC  با متعلقات خ�ود را از طريق 

مزايده عمومی به قيمت پايه 210000000 ريال بفروش برساند .
داوطلبان مايل به شركت در مزايده می توانند جهت دريافت اسناد مزايده 
از س�اعت 8:30 لغايت 13:30 تاريخ 1392/5/1 لغايت 1392/5/7 به نشانی 
اصفهان خيابان فردوسی ابتدای خيابان منوچهری اداره كل كميته امداد امام 

خمينی )ره( استان اصفهان اداره تداركات مراجعه نمايند .
 تلفن 2220096 -0311 

تاریخ تحویل اسناد مزایده : تا پايان وقت اداری 1392/5/17 
محل تحویل اس�ناد مزایده : اداره كل كميته امداد ام�ام خمينی )ره( 

استان اصفهان – حوزه معاونت اداری مالی اداره خدمات و تداركات 
تاریخ گشایش پیشنهادها: 1392/5/20 

شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : 
1- مبلغ 10500000 ريال شركت در مزايده بصورت سپرده نقدی واريز به 
حس�اب 101341614000بنام كميته امداد اصفهان نزد بانک ملی ش�عبه 

فردوسی كد 3014 واريز گردد .
2- كميته امداد در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار است. 

3- كميته ام�داد از قبول پيش�نهادات مخدوش ، مش�روط ، فاقد فيش 
واريزی معذور است. 

4- هزينه آگهی و كارشناسی بر عهده برنده مزايده می باشد . 
م الف 4620
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مزایده عمومی

شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان

اداره كل بهزيس�تی اس�تان چهارمح�ال و بختي�اری در نظر دارد 
محصوالت س�ر درختی باغات هلو به مس�احت تقريبی 15 هكتار 
و بادام به مس�احت تقريبی 68 هكتار را از طريق مزايده به فروش 
برساند، لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد 
مزايده و بازديد از محل حداكثر تا ده روز پس از انتش�ار آگهی، به 
حوزه معاونت مشاركتهای مردمی اداره كل بهزيستی استان واقع 
در شهركرد خيابان شريعتی – روبروی بيمارستان كاشانی – طبقه 

اول مراجعه فرمايند.
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه : تهيه و نصب 22 دس�تگاه تلمبه 4 نازله با خروجی 45 ليتر در دقيقه )مشخصات تلمبه ها  در 

اسناد مناقصه ارائه گريده است (
نوع و مبلغ تضمین شرکت در منافصه : ارائه رسيد وجه مبنی بر واريز مبلغ 75400000 ريال بعنوان سپرده نقدی 
به حساب جاری شماره 4120075101008 ) سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26100000026 بنام شركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقصه: به مدت دو هفته از تاريخ  اين آگه�ی ، مندرج در روزنامه كه 
 از س�ايتهای  WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR قابل رويت

 می باشد و تحويل آن به آدرس اصفهان خيابان چهار باغ باال جنب پمپ بنزين، امور قرار دادها تلفن 6244618 
ضمنا  متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IRقابل رويت می باشد 

 شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
نوبت دوم شماره 800/7066 منطقه اصفهان 

آگهی مزایده
» اصالحیه «

 سازمان همیاری شهرداریهای استان
 چهار محال و بختیاری

مزایده گذار: سازمان همیاری شهرداری های استان  چهارمحال و بختیاری
موضوع مزایده :واگذاری 5  قطعه زمین در شهرک تفریحی توریستی شیدا 

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مزایده : از تاریخ12 / 4 / 92 لغایت 25 / 4 /92 
 محل دریافت اس�ناد وتحویل پاکات : ش�هرکرد – میدان امام حس�ین ) ع ( ، مجتمع ادارات 

 دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان 
زمان تحویل پاکات : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/ 4/ 92

تاریخ بازگشایی پاکات : روز پنج شنبه مورخ 27 / 4 / 92 ساعت 10 صبح می باشد
بهای فروش اس�ناد : مبلغ 100/000 ریال به صورت رس�ید بانکی واریز به حس�اب ش�ماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان 
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چهره روزیادداشت

 عذرخواهی ایرانسل
 از ارسال پیامک توهین آمیز

مؤسسه کلید طالیی پیرو برگزاری مسابقه پیامکی »اسوه عدالت« 
روی بستر ایرانسل به مناسبت هفته قوه قضاییه و بزرگداشت شهادت 
دکتر بهش��تی، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص س��ؤال پانزدهم 

مسابقه، بابت این اشتباه غیرعمد عذرخواهی کرد.
یک نماینده اهل س��نت گفت: ش��رکت ایرانس��ل طی یک مسابقه 
پیامکی و در راس��تای انتفاع خ��ود، صراحتا به خلیف��ه دوم توهین 

کرده است.

دولت یازدهم یک مقام ارشد اقتصادی 
با حق وتو منصوب کند

حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در نامه ای به حسن 
روحانی پیش��نهاد کرد که دولت یازدهم یک مقام ارشد در اقتصاد ایران 
منصوب کند که هم سایر مقامات اقتصادی دولتی به لحاظ قانونی، موظف 
به همکاری با وی باشند و هم در معرض سؤال و بازخواست های قانونی و 
غیر قانونی نباشد و »حق وتو« نسبت به تصمیمات اقتصادی داشته باشد.

مسجدجامعی در شورای شهر بماند
سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصالحات در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر این که این  طور گفته می شود که شما در پی سهم خواهی 
از رییس جمهور منتخب هس��تید و نام بردن از احمد مسجدجامعی به 
عنوان وزیر ارشاد در همین راستاست، پاسخ داد: ابدا، بنده ترجیح می دهم 

مسجدجامعی در شورای شهر بماند.
وی در خصوص این س��ؤال که پس چرا از وی به عنوان وزیر ارش��اد نام 
بردید، گفت: گفتم دیگر. هیچ کس نباید س��هم خواهی کند و باید اجازه 
بدهند آقای روحانی ه��ر کس را دلش می خواهد انتخ��اب کند. رییس 
دولت اصالحات در پاس��خ به این س��ؤال که آیا به مراسم تحلیف دعوت 
شده اید و ش��رکت خواهید کرد، تصریح کرد: هنوز فرصت آن نرسیده و 

دیر نشده است.

صالحی خواستار  اقدام جدی  دولت یمن 
برای آزادی دیپلمات ایرانی شد

به دنبال ربوده شدن، نوراحمد نیک بخت وابسته اداری سفارت کشورمان 
در صنعا  از س��وی گروهی مس��لح، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه 
کشورمان در تماس تلفنی با ابوبکر القربی وزیر خارجه یمن ضمن محکوم 
کردن این عمل غیر انسانی، خواس��تار اقدامات جدی دولت یمن جهت 

آزادی وی شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اش��اره به معاهدات و کنوانسیون های بین 
المللی، حفظ و تأمی��ن امنیت دیپلمات های مقیم را مس��ئولیت دولت 
میزبان دانسته و بر انجام وظایف و مسئولیت های دولت یمن در خصوص 
این اقدام تأکید کرد. وزیر امور خارجه یمن نیز با اظهار تأسف از این اقدام 
تأکید کرد: دولت یمن همه تالش خ��ود را جهت آزادی دیپلمات ایرانی 
به کار گرفته و افزود: اقدامات اولیه جهت شناس��ایی ربایندگان صورت 

پذیرفته است.

 حضور هیأت بلندپایه سوری
 در مراسم تحلیف روحانی

در مالقات شیبانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در سوریه با وائل الحلقی 
نخست وزیر این کشور، حلقی با اشاره به همکاری های مؤثر دو کشور در 
زمینه های مختلف، از نقش جمهوری اسالمی ایران در تأمین ملزومات 
اقتصادی سوریه و همچنین حمایت های سیاسی از این کشور در مجامع 

بین المللی تقدیر به عمل آورد.
وی با تبریک انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسالمی ایران، از 
آمادگی کشورش جهت مشارکت در مراسم تحلیف روحانی رییس جمهور 

منتخب در سطح هیأتی بلندپایه خبر داد.

 روحانی باید 
به وعده های انتخاباتی اش عمل کند

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به وعده انتخاباتی رییس جمهور منتخب مبنی بر این که برنامه100روزه 
برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی دارد، اظهار داشت: هر فردی که 
در نظام جمهوری اسالمی ایران مسئولیت می پذیرد، باید در صحبت های 

خود دقت داشته باشد تا تناقض میان آنها به وجود نیاید.
وی اف��زود: امیدواریم آقای روحانی به مس��ائل و مطالبی ک��ه در دوران 
انتخابات مطرح کردند، آنچنان دقیق عمل کنند که گفته ها و عملشان 
یکی باشد و لذا باید منتظر باش��یم تا او در این جهت عمل کند. نماینده 
مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: نباید به گونه ای سخن بگوییم که 
انتظارات را از خود باال ببریم و بعد بگوییم نمی شود، چرا که مردم چنین 

چیزی را از ما نمی پذیرند.

اخبار کوتاه 

نمی توانیم با جهان قهر باشیم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی    

رییس مجمع تشخیص  

 وظیفه همه ماس��ت تا از کاری که مردم کرده اند، حراس��ت کنیم و 
نگذاریم تندروها بذر ناامیدی را در فضای جامعه گسترش دهند.

نمی توانیم با جهان قهر باش��یم و به تکامل فکر کنیم و این اندیش��ه 
افراطی، مخل ش��عار اس��تقالل خواهی مردم در همه مراحل انقالب 
اسالمی است.کس��انی که کش��ور را به این روز انداختند، می توانند 
با تجدیدنظ��ر در گفتار، اف��کار و رفتار خ��ود، در فض��ای رقابتی به 
بهتر شدن امور کمک کنند، 
البته ش��رطش دوری کردن 
از توهی��ن و تهم��ت اس��ت 
که ب��ا ادبی��ات اعتدالی هیچ 

سازگاری ندارد.
تالش ب��رای س��اختن ایران 
در ابعاد اقتص��ادی، فرهنگی 
و اجتماعی وظیف��ه فردی و 

جمعی همه ایرانیان است.
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»عباسعلی کدخدایی«  گزینه معاون شورای نگهبان؟

عباسعلی کدخدایی نتوانست از مجلس برای حضور مجدد در شورای نگهبان به عنوان عضو 
حقوقدان رأی اعتماد بگیرد. در عین حال به کدخدایی برای فعالیت در حوزه معاونت اجرایی 

شورای نگهبان پیشنهاد همکاری داده شده اما وی پاسخی به این پیشنهاد نداده است.

نوه امام)ره( گزینه اصلی 
وزارت ارشاد؟

هاشمی شاهروی در 
جلسه رد صالحیت نبود

لیلی بروجردی نوه دختری امام)ره( مختار شده که از میان دو وزارتخانه 
علوم یا ارشاد یکی را انتخاب کند، اما ایشان پیش��هاد ارایه شده را نه رد 
کرده و نه به آن پاسخ مثبت داده اس��ت و گویا مشغول بررسی وضعیت 
موجود است. در حالی که از همان فردای انتخاب دکتر روحانی به عنوان 
رییس جمهور منتخب ای��ران گمانه زنی های پیرام��ون اعضای کابینه 
ایش��ان آغاز ش��د، به تازگی اکبر منتجبی در مجله »آس��مان« خبری 
اختصاصی درباره حضور یکی از نوادگان امام خمینی)ره( در تیم کابینه 
دکتر روحانی مطرح کرده است. این نوه امام)ره(، لیلی بروجردی فرزند 
زهرا مصطفوی دختر بزرگ امام)ره(  است. زهرا مصطفوی همسر محمود 
بروجردی بوده و به این ترتیب دختر وی از یک طرف نوه امام)ره( است و از 

طرف دیگر جزء نوادگان آیت ا.. بروجردی محسوب می شود.

اسحاق جهانگیری که این روزها به عنوان یکی از مشاوران ارشد رییس جمهور 
منتخب فعال است، در گفتگویی درباره رد صالحیت هاشمی گفته است که 
آقای ناطق دوشنبه )یک روز پیش از اعالم رسمی خبر( رد صالحیت هاشمی 

را خبر داد و گفت ستادها را تعطیل کنید.
 به گزارش هفته نامه آسمان، او که یکی از گزینه های محتمل برای حضور در 
کابینه آتی است، در ادامه این گفتگو اظهار داشت: رد صالحیت هاشمی اینقدر 
کار غیر طبیعی و بدی بود که دلیلی برای رایزنی با شورای نگهبان وجود نداشت. 
جهانگیری همچنین در پاسخ به سؤالی که درباره اعضای حاضر در جلسه رد 
صالحیت هاشمی مطرح شده بود، گفت: آقای رضوانی که به رحمت خدا رفته 
بودند و آقای هاشمی شاهرودی هم در جلس��ه ای که منجر به رد صالحیت 

هاشمی شد، غیبت داشتند.

متأسفانه در سال جدید نیز شاهد بودیم که اخبار مجلس با 
این خبر شروع شد:»آغاز اولین جلسه علنی مجلس در سال 
جدید با 33 کرسی خالی!« اما با بررسی باقی جلسات سال 
جدید باید از رقم مذکور مشعوف هم باشیم زیرا با توجه به 
این که در این مدت مجلس تعطیالت��ی را نیز گذراند، در 
همین جلسات برگزار شده، تعداد متأخرین و غایبین در14 

جلسه علنی مجلس بین52 تا 92 نفر بوده است. 
 این در حالی اس��ت که بررس��ی بودجه92 کشور نیز طی 
همین مدت صورت گرفت و بازهم متأسفانه اولین جلسه 
علنی مجلس برای بررسی بودجه92 که از مهم ترین لوایح 
مرتبط با سرنوش��ت مردم و کشور اس��ت، با »90 صندلی 
خالی« آغاز ش��د. با مش��اهده لیست اس��امی متأخرین و 
غایبین11جلسه علنی مجلس در س��ال جاری، نام هایی 
مانند س��االر مرادی نماینده س��نندج، عطاءاهلل حکیمی 
نماینده رودب��ار، آقامحم��دی نماینده خرم آباد، حس��ن 
تأمینی نماینده رشت، عباس قائد رحمت نماینده دورود و 
ازنا، س��عید اربابی نماینده سرباز و ... به چشم می خورد که 
بین 5 تا 3 بار نامشان تکرار شده است. البته در جلسه علنی 
مجلس یک ش��نبه 31 تیر ماه 92 نیز نام علیرضا محجوب 
و حمید رس��ایی نمایندگان تهران بازهم جزء متأخرین و 

غائبین بود.

جانش��ین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح، 
نحوه و ش��رایط بهره مندی از برخی معافیت های پزشکی 

را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی در این باره گفت: معافیت های پزشکی 
امری تخصصی است که باید موارد آن به طور تک تک در 
کمیس��یون های تخصصی بررسی ش��ود، با این وجود اگر 
چنانچه فردی مبتال به عرق کف دست باشد و این بیماری 
وی ناش��ی از مش��کالت غدد باش��د، می تواند از معافیت 
سربازی استفاده کند. وی با اشاره به بحث  سایر بیماری ها، 
ادامه داد: یکی دیگر از ای��ن معافیت ها، معافیت مربوط به 
دندان بود که اگر ف��ردی در مجموع کمت��ر از 14 دندان 
داشت، از خدمت معاف می شد که بعضی با سوء استفاده از 
قانون، دندان خود را می کشیدند، اما در حال حاضر چنانچه 
این کشیدن دندان به علت بیماری های غددی باشد، فرد 
معاف می شود. کمالی همچنین درباره شرایط بهره مندی 
از معافیت قد نیز گفت: در حال حاض��ر چنانچه طول قد 
مشموالن کمتر از150سانتیمتر باش��د، از انجام خدمت 
سربازی معاف می شوند که البته در حال کم کردن این قد 
در آیین نامه جدید هستیم، چرا که به نظر ما لزومی ندارد 
فردی که ممکن اس��ت دارای تخصص هم باش��د، تنها به 

دلیل کوتاهی قد از سربازی معاف شود.

سیدعلی اصغر حس��ینی درمورد جزئیات پرونده شکایت 
حمید بقایی از سه تن از نمایندگان مجلس، اظهار داشت: 
این پرونده مربوط به گزارشی است که کمیسیون اصل90 
درمورد س��فر رییس جمهور به نیویورک منتشر کرد و در 
آن گزارش نام همس��ر و فرزند آقای بقایی به عنوان هیأت 
همراه رییس جمهور ذکر شد. از آنجایی که این خبر صحت 
نداشت و کال خانواده آقای بقایی تا به حال به کشور آمریکا 

سفر نکرده اند، موکلم این موضوع را تکذیب کرد.
وی ادامه داد: متأس��فانه رییس و س��خنگوی کمیسیون 
اصل90 به جای ای��ن که در این مورد بررس��ی دقیق تری 
انجام دهند و گزارش را اصالح کنند، مصاحبه ای مبنی بر 
این که همس��ر و فرزند آقای بقایی در این سفر جزء هیأت 
همراه رییس جمه��ور بودند، انجام داده ان��د. وکیل مدافع 
حمید بقایی تصریح کرد: در همین راس��تا به دلیل نش��ر 
اکاذیب از سه تن از نمایندگان شکایت کردیم و از آنجا که 
طبق قانون نظارت مجلس بر رفت��ار نمایندگان، این اقدام 
عالوه بر جرم بودن، مصداق تخلف انتظامی برای نمایندگان 
است، شکایتی هم به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارایه 
کرده ایم، بنابراین خالف چیزی که ع��ده ای از نمایندگان 
مجلس بیان می کنند این ش��کایت فقط در هیأت نظارت 

مطرح نیست.

س��ید عباس عراقچی در خصوص تح��رکات اخیر وزیر 
خارجه آمریکا در خاورمیانه برای از سرگیری مذاکرات 
سازش بین تش��کیالت خودگردان فلس��طینی و رژیم 
صهیونیستی تأکید کرد: با توجه به تجربه و شناخت ما 
از رژیم اشغالگر صهیونیس��تی، این رژیم اساسا آمادگی 
پرداخت هزینه های صل��ح را ندارد، چرا ک��ه ماهیت و 

حیات این رژیم در جنگ طلبی نهفته است.
عراقچی همچنین در خصوص هرگونه توافق برای احیای 
روند س��ازش از جمله در قالب طرح تبادل اراضی تأکید 
کرد : این مس��أله نه تنها به معنای نادی��ده گرفتن حق 
بازگشت آوارگان فلسطینی، بلکه به منزله اخراج بقایای 
فلسطینی هاس��ت که از زمان اشغال سرزمین فلسطین 
تا به امروز در اراضی خود مانده اند، ضمن این که در این 
طرح هیچ اشاره ای به مس��ائل اساسی و ریشه ای یعنی 
قدس شریف و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن 

خود نشده است. 
عراقچی با اشاره به این که س��اختار رژیم صهیونیستی 
اصوال بر پایه اشغالگری است و لذا ا ین رژیم اساسا قابلیت 
گفتگو و تفاهم با فلسطینی ها را ندارد، خاطر نشان کرد: 
جمهوری اس��المی ایران در کنار گروه های فلسطینی 
مخالفت خود را با طرح پیشنهادی مزبور اعالم می کند.

نظام وظیفه دولتمجلس امور خارجه

 صندلی های خالی مجلس
 برای چه کسانی است؟

قدکوتاه ها  از خدمت سربازی 
معاف می شوند

 جزئیات شکایت بقایی
 از سه نماینده مجلس

 اسرائیل قابلیت گفتگو
 با فلسطینی ها را ندارد
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این که ج��ک اس��تراو وزیر خارج��ه انگلیس به عن��وان میهمان 
ویژه در مراسم تحلیف حس��ن روحانی حضور یابد شاید موضوع 
 چندان عجیب��ی نباش��د. اس��تراو  بنا ب��ه روابط نزدیک��ی که از

س��ال های مذاکرات هس��ته ای با روحانی پیداکرده است، برای 
حضور در این مراس��م اعالم آمادگ��ی کرده اس��ت، اگرچه دفتر 
رییس جمهور منتخب دع��وت از  وزیر خارجه س��ابق انگلیس را 
تکذیب کرده اس��ت، اما چهار س��ال پیش در آن مراس��م تحلیف 
پرحاش��یه احمدی نژاد س��فیر انگلیس از معدود س��فیرانی بود 
 که به س��اختمان پارلمان رفته و در مراس��م تحلیف احمدی نژاد

حضور پیدا کرد. مراس��م تحلیف حس��ن روحانی به غیر از استراو 
که حضورش در ابهام است، میهمانان ویژه دیگری خواهد داشت.

هاشمی و ناطق هم می آیند
آخرین باری ک��ه آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی رییس مجالس 
اول، دوم و دو س��ال ابتدایی مجلس سوم، در صحن علنی پارلمان 
حضور پیدا کرده است به سال87 برمی گردد. به دوره ای که علی 
الریجانی در کسوت ریاست مجلس هش��تم، همایشی را با عنوان 
»سی سال قانونگذاری« برگزار کرد و از تمام رؤسای ادوار مجلس 
و رؤسای جمهور کش��ور دعوت کرد تا در این همایش حضور پیدا 
کنند؛ همایشی که به اسم همایش وحدت هم معروف شد و در سال 
های بعد بنا به اتفاقاتی که در انتخابات سال 88 رخ داد، الریجانی 

نتوانست چنین مراسمی را تکرار کند. بسا این که در سال88 برای 
برگزاری همایشی با نام ش��کرانه اتحاد خیز برداشت، اما افتتاحیه 
مراسم را با این جمله آغاز کرد که »آقای دکتر احمدی نژاد و آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی تاکنون در این جلسه حضور نیافته اند که 
امیدوارم انشاءاهلل خداوند همه امور را اصالح کند« و تا پایان جلسه 

هم حضور پیدا نکردند.
هاش��می رفس��نجانی در قامت رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قطعا یکی از میهمانان ویژه مراس��م تحلیف حسن روحانی 
است. اکبرهاش��می و علی اکبر ناطق نوری که از نامزدی روحانی 
در انتخابات92حمای��ت کردند،13مردادم��اه در مجل��س کنار 
یکدیگر خواهند نشس��ت. ناطق ن��وری بع��د از آن همایش، یک 
 بار در مجلس حضور پیدا کرده اس��ت. حضوری ک��ه چندان هم

بی حاش��یه نبود. رییس دفتر بازرس��ی دفتر رهبر معظم انقالب 
که در انتخاب��ات س��ال88 از اتهاماتی ک��ه در آن مناظره معروف 
ش��ب13خرداد در امان نمانده بود، خرداد ماه سال91 در مراسم 
افتتاحیه مجلس نهم حضور پیدا کرد، اما هنگام سخنرانی احمدی 

نژاد صحن علنی را ترک کرد.
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری، 
آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان و اعضای فقها و حقوقدانان این 
شورا، محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور سابق و آیت اهلل 
آملی الریجانی رییس قوه قضائیه از میهمانان ویژه مراسم تحلیف 

خواهند بود.
احتم��اال نامزدهای انتخاب��ات اخیر محس��ن رضای��ی، محمود 
غرض��ی، محمدباقر قالیباف، س��عید جلیل��ی و محمدرضا عارف 
 ه��م در جم��ع مدعوین ای��ن مراس��م خواهن��د ب��ود. غالمعلی

حداد عادل یکی دیگر از نامزدهای انتخابات هم که عضو مجلس 
است و نیازی به دعوت ندارد.

میهمانان مراس�م تحلیف احمدی نژاد چه کس�انی 
بودند؟

سال 88 مراس��م تحلیف احمدی نژاد با حاشیه و سروصدا برگزار 
ش��د.60 نماینده اصالح طلب مجلس در این مراس��م حضور پیدا 
نکردند. هاش��می رفس��نجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و علی اکبر ناطق نوری رییس دفتر بازرسی دفتر رهبر معظم 
انقالب هم به مجل��س نرفتند. از هیأت رییس��ه مجلس خبرگان 
آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی در صحن علنی حضور یافت. از میان 
سفرای دعوت شده سایمون گس سفیر انگلیس که بعدها از سوی 
عالءالدین بروجردی به عنوان عنصر نامطلوب خوانده شد در این 
مراسم حضور داشت و سفیر س��وئد که در آن مقطع کشور رییس 

دوره ای اتحادیه اروپا بود.
س��ال84 اما داس��تان برای احمدی نژاد کمی فرق م��ی کرد. در 
آن س��ال که انتخابات ریاس��ت جمهوری برای اولین بار در تاریخ 
جمهوری اسالمی به دور دوم کشیده ش��ده بود و احمدی نژاد در 
دور دوم در یک رقابت تنگاتنگ بر هاشمی رفسنجانی پیروز شده 
بود، مراسم تحلیف باشکوهی برای احمدی نژاد برگزار شد. هاشمی 
رفسنجانی به عنوان رقیب احمدی نژاد و رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به پارلمان رفت تا در این مراس��م حضور پیدا کند. 
س��ید محمد خاتمی در قامت رییس جمهور سابق در این مراسم 
در کنار احمدی نژاد نشس��ت و مرحوم آیت اهلل علی مشکینی به 
عنوان رییس وقت مجلس خبرگان در صحن علنی مجلس هفتم 
حضور پیدا کرد. آیت اهلل هاشمی شاهرودی به عنوان رییس وقت 
قوه قضاییه، مسئوالن کشوري و لشگري، اعضاي شوراي نگهبان، 
استانداران، ائمه جمعه مراکز اس��تان ها، رؤساي شوراهاي استان 
ها و سفراي کش��ورهاي خارجي میهمانانی بودند که سال84 در 
مراسم تحلیف  احمدی نژاد حضور یافته بودند. سال88 تالش علی 
الریجانی برای برگزاری مراسم ش��کرانه وحدت، ناکام ماند. بنا به 
اتفاقاتی که در آن مقطع رخ داده بود، مجلس نتوانست این مراسم 
را به جا آورد، حال با انتخاب حسن روحانی و حضور همه چهره ها 
از همه طیف ها در مراسم تحلیف او، گویا این فرصت پیش آمده که 

مراسم شکرانه وحدت در صحن علنی برگزار شود.

13مرداد تحلیف رییس جمهور منتخب

پاسخ جالب امام شیعیان میهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی چه کسانی هستند؟
استانبول به اردوغان

روحانی بلندپایه شیعی ترکیه در واکنش به سخنان رجب 
طیب اردوغان مبنی بر این که یک علوی کامل است، گفت: 
زمانی که علوی های ترکیه به عنوان ش��هروند درجه یک 

شناخته شوند، سخنان اردوغان به دل خواهد نشست.
»ش��یخ ص��الح الدی��ن اوزگون��دوز« ای��ن مطل��ب را در 
س��خنرانی خود در مسجد شیعیان اس��تانبول عنوان کرد 
و  با تأکید بر این ک��ه تبعیض بین علوی ها و س��نی ها در 
 ترکیه وج��ود دارد، گف��ت: حرف ه��ای اردوغ��ان به دل

نمی نشیند، چرا که دولت ترکیه برای طارق الهاشمی که به 
دلیل جنایات تروریستی در عراق محکوم شده، آغوش باز 
کرده است. روحانی شیعه ترکیه افزود: زمانی که علوی ها 
نیز مانند اهل سنت توانستند در اداره کشور سهیم شوند، 
این س��خن اردوغان می تواند به دل بنشیند. نخست وزیر 
ترکیه پنج شنبه گذش��ته گفته بود که اگر علوی بودن به 
معنای دوست داشتن امام علی)ع( اس��ت، من یک علوی 

کامل هستم.

تجاوزجنگنده های  صهیونیست 
به جنوب لبنان

جنگنده های رژیم صهیونیستی با تجاوز به تمامیت ارضی 
لبنان اقدام به گشت زنی در جنوب این کشور کردند.

به گزارش النشره، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی 
امروز در آس��مان مناطق مختلف لبنان شامل بنت جبیل 
و مرجعیون و تبنین و صور و حت��ی النبطیه و اقلیم التفاح 
اقدام به گش��ت زنی کردند و در ارتفاع پایین ب��ه پرواز در 

تمامیت ارضی لبنان پرداختند. 

 مرسی 
دست به اعتصاب غذا زد

 تلویزیون روسیه  در گفتگو با »محمد البلتاجی« عضو سابق 
مجلس ش��ورای مصر گزارش داد که محمد مرسی رییس 
جمهور برکنار ش��ده این کش��ور دو روز اس��ت که دست به 

اعتصاب غذا زده است.
بلتاجی افزود: مرس��ی در اعتراض ب��ه کودتای نظامی علیه 
مش��روعیت قانونی اش و تصمیمات عبدالفتاح السیس��ی 
وزیر دفاع در لغو قانون اساسی و منحل کردن مجلس شورا 

اعتصاب غذا کرده است.

اخبار بین الملل



یادداشت

بی احتیاطی پدر، دختر را کشت
بی احتیاطی و واژگونی خودروی س��مند در بزرگراه اردس��تان اس��تان 
اصفهان مرگ دختر بچه ۵ س��اله را رقم زد. س��رهنگ ش��اپور انصاری 
سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعالم این خبر 
اظهار داشت: با حضور مأموران در محل و بررسی حادثه مشخص شد که 
خودروی مذکور به رانندگی فردی ۴۵ ساله، با۳ سرنشین از جاده منحرف 

و واژگون شده  است.

 آزادسازی۴۰ درصدی 
خیابان بهشت در منطقه ۱۱

گروه شهر - محمدرضا برکت شهردار منطقه۱۱ اصفهان با بیان این که در 
حال حاضر۴۰ درصد خیابان بهشت آزادسازی شده است، اظهار داشت: 

خیابان بهشت نیمه دوم سال۹۳ تکمیل و به بهره برداری  می رسد. 

 خدمات اورژانس 
به بیش از یک هزار اصفهانی

گروه ش�هر- مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان 
گفت: تکنس��ین های فوریت های پزشکی شهرس��تان اصفهان طی 
روزهای22 لغایت28 تیرماه با حضور بر بالین یک هزار و۳۰۳بیمار و 

مصدوم، به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارایه کردند.

گشتی در اخبار 

 برگزاری نمایشگاه قرآن؛
  اقتدا  ی عملی  به متن  قرآن و عترت

رییس حوزه علمیه اصفهان /آیت اهلل مظاهری  

برگزاری نمایشگاه قرآن، اقتدای عملی به متن قرآن و عترت است.
همواره در جامعه اسالمی اس��تمرار و تدوام به قرآن وظیفه ای تمام 
نشدنی است، اما بدون شک روشن است که حاکمیت حقیقی قرآن 
در جامعه، جز با عمل به دس��تورات روحبخش و انسان ساز قرآن به 

منصه ظهور در نمی آید.
اگر در جامعه ابعاد ظاهری و ترویجی و پژوهش��ی قرآن کریم مورد 

توجه ق��رار گیرد، ام��ا قرآن، 
برنام��ه عم��ل و قان��ون اجرا 
انسان های آن جامعه نباشد، 
همچنان قرآن کریم مهجور و 
مظلوم می ماند و باید هوشیار 
باشیم تا در دادگاه رستاخیز 
و در حضور خداون��د متعال، 
مورد شکایت صاحب قرآن و 

رسول مکرم واقع نشویم.
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چهره روز
رانندگانقانونمنددراصفهانتشویقميشوند

 سرهنگ حس��ین غالمي رییس پلیس راهنمایي و رانندگي پلیس اصفهان از اجراي طرح 
ویژه تشویق رانندگان قانونمند با آغاز ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: یک هزار نفر از این 

افراد در هفته ناجا مورد تقدیر قرار مي گیرند.
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آشغال می ریزی؟ آب دهانت 
 گروه 
را گلول��ه می کن��ی و پرتاب شهر

می کنی؟ دستت که روی بوق 
ماشین می رود ول کن نمی شوی و تا بوق و مغز مردم 
را نس��وزانی دس��ت برنمی داری؟ ع��ادت کرده ای 
ساقه های پر گل سبزی خوردن را جلوی چارچوب در 
خانه پاک کنی و بعد هم ته مانده آن را گلوله کنی و 

توی جوی آب خیابان بیندازی؟

شهر ما خانه ما، نظافت، زباله
دوس��ت داری از درختان خیابان، توت بچینی حتی 
اگر خوردن توت های سفید و درشت و آبدار به بهای 
شکستن چند شاخه درخت تمام شود؟ راحت تری 
نان های ریز ته س��فره را از پنجره خان��ه توی کوچه 
بتکانی و کلی به خاطر بنده خوب خ��دا بودن ذوق 
کنی که داری به مورچه ها و پرنده ها غذا می رسانی؟ 
موهایت را که ش��انه می کنی تارهای بلند و مزاحم 

گیرافتاده در البه الی دنده ه��ای آن را از لب پنجره 
اتاق به دست باد بسپاری؟

یک مساوی است با یک
تو هر که باش��ی فقط یک س��هم داری، یک سهم از 
 هوا، از خیاب��ان، از اتوبوس، از تاکس��ی، از پیاده رو،

از آس��مان و از زمین، اما چرا س��هم دیگ��ران را هم 
می خواهی؟ می گویی نمی خواهی، اما من می گویم 
می خواهی. اگر تو از خیابان و پیاده روهای شهر فقط 
یک سهم داش��ته باش��ی دیگر راه را بند نمی آوری 
و وقتی کس��ی اعتراض کرد، صدای��ت را در گلویت 
نمی اندازی و از اعتراض آنها ناراحت نمی شوی. اگر 
تو از هوای شهر فقط یک سهم داشته باشی ماشین 
پر دودت را در خیابان ها نمی تازانی و برای تعمیرش 
تعلل نمی کنی. اگر تو از فضای س��بز شهر فقط یک 
سهم داشته باشی راضی نمی ش��وی تمام گل های 
کاش��ته ش��ده در میدان نزدیک خانه ات را شبانه از 

ریش��ه دربیاوری و در باغچه خانه ات بکاری و وقتی 
کسی اعتراض کرد، بگویی مردم که از زیبایی چیزی 
سرشان نمی ش��ود، پس می بینی که تو اعتقادی به 

سهم برابر نداری!

شهر ما خانه ما، بله یا خیر؟
ش��عارش مربوط به خیلی وقت پیش اس��ت؛ زمانی 
که خیلی از ما بچه های کوچکی بودیم، اما معنایش 
هنوز هم قشنگ است؛ شهر ما خانه ما. خانه می تواند 
بهترین جای دنیا باشد، می تواند به آدم ها انرژی بدهد 
و غم و غصه ها را به دست فراموش��ی بسپارد، حتی 
می تواند مرهم دلتنگی ها باشد، شاید خانه خیلی از 
ماها این گونه باشد، اما شهر محل زندگی کدام یک 
از ما چنین خصوصیاتی دارد؟ حتما هیچ کداممان 
،چون پیش دل هر کس��ی ک��ه می نش��ینی از در و 
دیوارهای آزاردهنده شهر که روح و اعصاب را می جود 
و طعم زندگی را به تلخی می برد، حرف می زند. پس 

معلوم است شهر ما خانه ما نیست شاید بیشتر شبیه 
اقامتگاه اجباری باشد که چون در آن به دنیا آمده ایم 
و چون پدر و مادرمان اهل آنجا بودند و ش��اید به آن 

کوچ کرده اند، در آن زندگی می کنیم.
بیشتر شهرهای ما خوره دارند؛ خوره هایی از جنس 
آلودگی صوتی و تصویری و از جنس آلودگی هایی که 
اعصاب را فرسوده می کنند. طراحی شهرهایمان زیبا 
نیست، پس نمی تواند آدم ها را یاد زیبایی های زندگی 
بیندازد، حتما این همه زشتی محصول تصمیم های 
نازیبای مسئوالن شهر است، اما می دانیم که خود ما 

هم در تولید زشتی ها دستی بلند داریم؟
این فقط یک طرف ماجراست؛ یعنی خلق زباله هایی 
که آلودگی بصری می آورند، ام��ا طرف دیگر ماجرا، 
آلودگی هایی اس��ت ک��ه آنه��ا را ب��ا گوش هایمان 
می ش��نویم. یکی داد می زند،  یکی مراسم جشن و 
عزایش را به کوچه و خیابان می کشاند، بچه ها با داد 
و فریاد در کوچه های تن��گ و پر ازدحام دنبال توپی 
پالس��تیکی می دوند، آن یکی دزدگیر ماش��ینش 
س��اعت ها صدا می کند و حال بلند شدن و سرکشی 
کردن به آن را ندارد، ماشین های اسپرت شده هم که 
موسیقی را برای تمام عابران پیاده و سواره خیابان ها 
پخش می کنند. حاال به نظر شما در این شهر می توان 
به آرامش رسید؟ آیا ما برای این س��ؤال که شهر ما 

خانه ماست یا خیر، پاسخی غیر از »نه« داریم؟

تربیت خانوادگی داریم یا نداریم؟
خان��واده همه چیز ماس��ت، تمام عش��ق م��ا، تمام 
آرزوه��ای ما و منش��أ بس��یاری از دانس��ته های ما. 
می گوین��د وقتی آدم ه��ا به دنیا می آین��د مثل یک 
لوح س��فیدند که به م��رور زمان، خان��واده تصمیم 
می گیرد که چه چیزهایی روی آن نوش��ته ش��ود، 
پس نوش��تن جمله ش��هر ما خانه ما ه��م به عهده 
خانواده اس��ت، ام��ا ب��رای این که خان��واده چیزی 
به ما ی��اد بدهد اول خ��ودش باید آن را ی��اد گرفته 
باش��د، لذا پدری که خ��ودش منش��أ آلودگی های 
صوتی اس��ت و مادری که سرچش��مه آلودگی های 
 بصری و زیس��ت محیطی اس��ت، نمی تواند مطلب

قابل عرضی برای خانواده داشته باشد.
کسی که در شهر زندگی می کند، اما با قوانین آن آشنا 
نیس��ت و به اجرای آنها تن نمی دهد یک شهرنشین 
است، در حالی که اگر این شهرنشین آداب زندگی در 

شهر را اجرا کند به مقام شهروندی مفتخر می شود.
ش��هروندان در امور عمومی جامعه هم مش��ارکت 
می کنند و از حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرس��ه 
محل و آسفالت خیابان برای خود وظیفه قائل هستند. 

همچنین شهروند در امور جامعه منتقد است، اما در 
همان حالی ک��ه از نهادهای مختل��ف جامعه انتقاد 
می کند وقتی هر ک��دام از آنها در معرض تهدید قرار 
گرفتند از آنها دفاع نیز می کند. این در حالی اس��ت 
که شهروند همه افراد جامعه را با خود برابر می بیند 
و قبول می کند که ارزش و اعتبار و هویت همه افراد 
با هویت او برابر اس��ت. حاال که اینه��ا را می دانید به 

خودتان چه نمره ای می دهید؟

آموزش، آموزش و باز هم آموزش
اگر ما شهروندی امروزی نیستیم، نه این که آدم های 
بدی باشیم یا نخواهیم زندگی خوبی داشته باشیم، 
نه! ما باید آموزش ببینیم، ما هنوز احتیاج داریم که 
کسی بیخ گوشمان مرتب تکرار کند که شهرنشین ها 
وقتی رشد می کنند می شوند شهروند، ما نیاز داریم 
تا بدانیم اگر قوانین را رعایت کنیم اول به خودمان و 
خانواده مان و بعد به تمام مردم احترام گذاشته ایم و 
در نهایت نیز همه قانونمداری ها به نفع خودمان تمام 
می شود، اما چه کنیم که این آموزگار مهربان را کمتر 

در کنار خودمان داریم.
ما باید به کودکان و نوجوانانمان به این چش��م نگاه 
کنیم که آنه��ا در آین��ده ای نزدیک وارثان ش��هر و 
مدیران تصمیم گیر آن خواهند بود؛ یعنی کس��انی 
که بیش از همه به اعتماد به نفس و خالقیت احتیاج 
دارند و الزم است بدانند زندگی در شهر، قوانین خاص 
خودش را دارد و رعایت کردن آنها موجب رسیدن به 
آرامش می شود. در واقع باید کودکانمان را مسئول 
بار بیاوریم و حس بی قیدی نس��بت به سرنوش��ت 
شهر و مردم را از آنها دور کنیم و نگذاریم هیچ وقت 
این ذهنیت در آنها شکل بگیرد که مثال اگر ما روی 
زمین آش��غال نیندازیم، پس تکلی��ف رفتگران چه 
می شود که با تمیز ماندن خیابان ها بیکار می شوند! 
در این میان نقش مدرسه را نباید فراموش کرد، چون 
مدرس��ه یک جامعه کوچک اس��ت و کالس درس 
شبیه یک آزمایشگاه که در آن دانش آموزان به همراه 
ظعلمانشان، عقاید و رفتارهای شهروندی را همراه با 
هم بررس��ی می کنند. بزرگ ترها هم نیاز به آموزش 
دارند، همان کس��انی ک��ه ش��اید در دوران کودکی 
کس��ی نبوده تا آموزش آنها دغدغه اش باشد، برای 
همین الزم است تا به بزرگس��االن نیز آموزش داده 
شود تا آنها نیز به این نتیجه برسند که همکاری و کار 
گروهی، تصمیم گیری به سبک شورایی، روی آوردن 
به اس��تدالل و نقادی و درگیر شدن در فعالیت های 
محلی کارهایی است که حس شیرین شهروند بودن 
و مشارکت در سرنوشت خود را به افراد تزریق می کند.

شهرنشینیم نه شهروند

اصفهانیها،شهرماخانهماست
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود
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امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

 ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 
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چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

ام/
ومر

یک
ضا ن

در
می

: ح
س

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده  آگهی مزایده شماره 92/2/6 

اداره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان

شركت وطن اصفهان در نظر دارد خودروهای مش�روحه ذيل را از طريق مزايده 
عادی بفروش برس�اند  ش�ركت كنندگان می توانند جهت يک يا همه موارد در 

مزايده شركت نمايند : 
1- مزدا باری دو دستگاه                                                          2- پيكان سواری سه دستگاه 

3- مينی بوس يک دستگاه                                                 4- تانكر خاور 808 يک دستگاه 
5- وانت نيسان دو دستگاه                                                  6- پيكان باری دو دستگاه 

7- كاميون بنز يک دستگاه                                                8- پژو سواری يک دستگاه 
متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی بمدت 7 روز كاری از س�اعت 8 صبح تا 
16 جهت بازديد  و اخذ برگ شرايط بنشانی جاده اصفهان تهران روبروی نيروگاه 

انتهای خيابان 36 مراجعه و يا با شماره تلفن 3802146 تماس حاصل فرمايند.  

موضوع مزایده : واگ�ذاری يكباب غرفه به صورت اجاره 
بدون اخذ سرقفلی صرفا به منظور بهره برداری به صورت 

اغذيه فروشی 
مبلغ س�پرده : مبلغ س�پرده مزايده بابت غرف�ه اغذيه 
فروشی 9000000 ريال در قالب ضمانت نامه بانكی يا فيش 

واريزی 
قیمت پایه مال االجاره ماهیانه : قيمت پايه مال االجاره 
بابت غرفه اغذيه فروشی ماهيانه 7500000 ريال می باشد 

مهلت دریافت اسناد: از تاريخ درج آگهی  بمدت 7 روز 
محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات : دبير خانه اداره 
كل حمل و نقل و پايانه های اس�تان اصفهان – بلوار ميرزا 

كوچک خان جنگلی 
 مهلت تسلیم پیش�نهادات : تا پايان وقت اداری 92/5/20 

می باشد. 
تاریخ بازگش�ائی پاکات : س�اعت 13:30 مورخ دوشنبه 

 92/5/21
 برای كس�ب اطالع�ات بيش�تر رج�وع كنيد به س�ايت

 iets.mporg.ir 4531 م الف



چهره روزیادداشت

 نظارت کافی 
بر کارخانجات لبنیات سازی نیست

نایب رییس اتحادیه لبنیات ساز اصفهان گفت: در شرایط کنونی نظارت 
مناسب و کافی بر عملکرد کارخانجات لبنی وجود ندارد. 

علی بابایی در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به وضعیت قیمت ها در 
بازار اظهار داشت: در حال حاضر نظارت کافی و مناسبی بر کارخانجات 
لبنی نیست و کارخانجات، کارهای خود را بدون نظارت انجام می دهند. 
وی گفت: س��تاد تنظیم بازار فقط زورش به واحدهای کوچک س��نتی 

می رسد و نظارت کافی بر کارخانه ها اعالم نمی شود.
     دولت جلوی مافیای لبنیات را بگیرد

وی تصریح کرد: دولت باید حداکثر تالش خود را برای جلوگیری از قدرت 
گرفتن مافیای لبنیات انجام دهد. بابایی گفت: مافیای لبنیات قصد دارند 
بازار را انحصاری کنند و واحدهای کوچک سنتی را نابود کنند تا هر کاری 
که دوست داشتند انجام دهند. وی ادامه داد: در حال حاضر تنها واحدهای 
کوچک سنتی هس��تند که جلوی مافیای لبنیات ایستادگی کرده اند و 
جلوی حکمرانی مطلق آنها را گرفته اند. نایب رییس اتحادیه لبنیات ساز 
اصفهان تصریح کرد: ماهانه50 تا70 تومان به قیمت شیر افزوده می شود 
که سبب بی ثباتی اقتصادی می شود، اما با وجود این شرایط، واحدهای 
سنتی اگر ببینند قیمت ها در بازار به سمت کاهش پیش می رود خودشان 
قیمت ها را کاهش می دهند. وی ادامه داد: مدتی پیش قیمت شیر دچار 
افت قیمت شد که واحدهای سنتی خودشان قیمت ماست را کاهش دادند 

بدون این که از طرف نهادهای اجرایی و نظارتی، ابالغی صورت بگیرد.

خبر ویژه

4
هیچ مهدکودکی تا اول مهر حق افزایش شهریه را ندارد

عفت نجف پور کارش��ناس مس��وول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: هیچ 
مهدکودکی حق اضافه کردن ش��هریه خود تا پایان شهریور ماه را ندارد و ش��هریه های جدید از اول 

مهرماه اجرایی خواهند شد.
فراوانی چک های برگشتی، بدنه 
اقتصاد کشور را بیمار کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

  ابراهیم نکو

چک برگشتی عالوه بر معضالت اجتماعی، بدنه اقتصادی کشور را بیمار 
کرده است وکاهش آن منوط به اجرایی شدن محدودیت ها و نظارت ها از 
سوی بانک مرکزی است و الزم است قانون چک به نحوی تنظیم شود که 

کمترین خسارت را متوجه تولید و سیستم مبادالتی کشور کند.
در واقع باید پشتوانه ای قوی برای مجازات صاحبان چک های برگشتی در 
نظر گرفته شود تا شاهد کاهش 
جرم در جامعه باشیم و عوامل 
معوقه شدن اقساط وام ایران به 
بانک جهانی باید از سوی دولت 
و مجلس ریشه یابی وبرداشته 
شود. معوقه ش��دن اقساط به 
معنای این نیست که ما توانایی 
درپرداخت اقساط را نداریم و 

هشدار جدی نیست.
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وضعیت کاهش��ی و البته کن��د بازار ارزی کش��ور، نش��انگر 
 خوش بینی بازار به آینده اقتصادی کشور است. این خوش بینی

محافظه کارانه که به روند افولی نرخ ارز با شیب کندی انجامیده 
اس��ت، دالیل مختلف و متعددی را داراست. یکی از مهم ترین 
دالیل این مسأله را می توان خروج نقدینگی از بازار ارز و حرکت 
آن به سمت بازار بورس یا مس��کن برشمرد. چنین حرکتی بر 
اساس میزان وسعت و حجم نقدینگی، خود می تواند بر بازار ارز 

تأثیر بگذارد و آن را نزولی کند.
بعد از نوساناتی که هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در 
بازار ارز و طال حاصل ش��د، فضای بازار تقریبا رو به ثبات رفت 
و نرخ دالر، حوالی۲۳00 تومان و نرخ سکه بهار آزادی حوالی 
۱۱00هزارتومان باال و پایین می شد، اما چند روزی است که 
نرخ ارز و طال مجددا افولی شده و تا عصر روز یک شنبه به مرز 

۳۱00 تومان نیز رسیده بود.
از بازار ارز، نرخ دالر در عصر پنج ش��نبه گذش��ته برابر۳۱۶0 
تومان در صرافی ها درج شده است که در برابر نرخ هفته گذشته 
آن، که حدود۳۳۲0 تومان ب��ود، در حدود۱۶0 تومان کاهش 

را نشان می داد.
 این کاهش نزدیک به 5 درصدی در یک هفته، نش��انگر افول 
کوتاه مدت نرخ دالر در بازار کش��ور اس��ت؛ افولی که تا لحظه 

 نگارش این مطلب نیز ادامه دارد و از روز پنج ش��نبه تا شنبه، 
دالر در بازار ته��ران ب��ه۳0۸0 تومان هم کاه��ش یافته بود. 
یعنی ظرف یک روز کاری، 5/۲ درصد از قیمت دالر کاس��ته 

شده است.
از سوی دیگر اگر به بازار طال هم نگاهی بیندازیم چنین روند 
مشابهی را خواهیم دید. روز یک شنبه، سکه بهار آزادی طرح 
قدیم پس از مدت ها س��طوح قیمتی زیر یک میلیون تومان را 
تجربه کرد و سکه طرح جدید نیز تا حوالی۱0۳0000 کاهش 

یافت.
 این کاهش در شرایطی بود که آخرین قیمت این دو سکه در 
پنج شنبه هفته گذشته در حدود۲0000 تومان بیشتر بوده و 
این یعنی کاهش��ی ۲ درصدی قیمت س��که در یک روز اتفاق 

افتاده است.
این روند البته دو دلیل داشته است: نخست کاهش قیمت ارز 
و دیگری کاهش قیمت جهانی ط��ال. اگرچه در روزهای اخیر 
 نرخ طالی جهانی کاهش سابق خود را دنبال نمی کند و مجددا 
 در حال بازگش��ت به مرزه��ای۱۳00 دالر ب��ه ازای هر اونس 

است.
 شروع افت جهانی طال از اواس��ط خردادماه و با سقوط قیمت 
هر اونس طال از حوالی۱۴00 دالر ب��ه۱۲۸0 دالر رخ داد. این 

کاهش قیمت ناگهانی، به همین ترتیب ادامه داشت تا در تاریخ 
۶ تیر که قیمت هر اونس در بازارهای جهانی به حوالی۱۲00 

دالر و حتی پایین تر از آن رسید.
 با این حال پس از این جهش نزولی، بازار به س��مت صعودی 
شدن پیش رفت و می توان گفت از هفته گذشته و در آخرین 
روزهای تیرماه ۱۳۹۲ این ب��ازار با صعودی آرام حوالی۱۲۹0 
دالر جای گرفته است تا جایی که نرخ جمعه شب هر اونس به 

7/۱۲۹۶ دالر به ازای هر اونس رسید.
 ب��ه نظ��ر می رس��د اگ��ر 
ن��رخ دالر همچن��ان نزولی 
باش��د، نرخ ط��ال در ب��ازار 
داخلی نیز رون��دی نزولی ، 
اما با ش��یب کمتری را طی 
کند، چراکه نرخ جهانی طال 
رو به افزایش گذاشته و باید 
 دید سرانجام آن، چه خواهد 

شد.
وضعیت کاهشی و البته کند 
بازار ارزی کش��ور، نش��انگر 
خوش بینی بازار ب��ه آینده 
اقتصادی کش��ور است. این 
خوش��بینی محافظه کارانه 
که به روند افول��ی نرخ ارز با 
شیب کندی انجامیده است، 

دالیل مختلف و متعددی را داراست.
 یکی از مهم ترین دالیل این مسأله را می توان خروج نقدینگی 
 از ب��ازار ارز و حرک��ت آن به س��مت ب��ازار بورس یا مس��کن 

برشمرد.
چنین حرکتی بر اساس میزان وسعت و حجم نقدینگی خود 
می تواند بر ب��ازار ارز تأثیر بگذارد و آن را نزولی کند. از س��وی 
دیگر کاهش واردات نیز به کاس��ته ش��دن تقاض��ا در بازار ارز 
دامن زده اس��ت و همین امر موجب کاهش نسبی قیمت ارز 

شده است.
دلیل دیگر این رخداد، انتظار برای بهبود فضای کس��ب و کار 
و رونق صنعتی و تجاری کشور است. انتظاری که از پیام های 
رییس جمهور منتخب حاصل ش��ده اس��ت و بازار در شرایط 
کنونی منتظر چنین رخدادی است و از این روست که امیدوار 

بوده و نگاه خوش بینی به آینده دارد. 

بازار ارز و طال نزولی شد

 دالر به ۳۰۰۰ تومان نزدیک شد، سکه زیر یک میلیون!

 شهر اصفهان به بیش ازکلیدی که در قفل بازار چرخید
 ۷۰جایگاه CNG نیاز دارد

گروه اقتصاد - رییس ستاد معاینه فنی خودروهای شهر 
اصفهان اعالم کرد: به توجه به محدودیت های مصرف بنزین 
و روند رو به افزایش جایگزین کردن سوخت گاز، شهر اصفهان 

به بیش از70 جایگاه CNGنیاز دارد.
 جمش��ید جمش��یدیان ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت احداث

جایگاه های CNG در ش��هر اصفهان افزود: طی مصوبات 
دولت، شرکت های خودروساز از سال ۸5 به بعد بین۳0 تا۶0 
درصد تولید خود را گازسوز کردند، ولی متأسفانه همزمان 
با تولید این می��زان خودرو گاز س��وز، جایگاه ه��ا و کارگاه 
های تعمیرات مربوطه به این خودروها توسعه نیافته است. 
رییس ستاد معاینه فنی خودروهای شهراصفهان همچنین 
از واگذاری۱7 قطعه پالک به منظور اح��داث جایگاه های 

CNGبه بخش خصوصی خبرداد.

 ابطال 1۳ فقره پروانه
در کمیته عالئم استاندارد

گروه اقتصاد- در جلسه کمیته عالئم برگزار شده اداره 
کل استاندارد استان اصفهان در پایان تیر ماه سال جاری 
۳۱ پروانه اس��تاندارد در این اداره کل ص��ادر و۱۳ پروانه 

استاندارد نیز باطل شده است.
 بر اس��اس این گزارش در کمیته عالئ��م مذکور با صدور 
پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد جه��ت فرآورده های دو 
واحد تولی��دی در اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان 
مخالفت و دو پروانه کاربرد عالمت استاندارد تعلیق شده 

نیز رفع تعلیق شد.

 فالورجان؛ 
نخستین شهر سبز استان

گروه اقتصاد - مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با 
بیان این که فالورجان نخستین شهر سبز استان است، 
گفت: هرهشت شهر و۶0 روستای شهرستان فالورجان 

تحت پوشش گاز قرار گرفته اند.
سعید مؤمنی افزود: در شهرستان فالورجان سه شهرک 
صنعتی بزرگ اش��ترجان، ابریش��م و قهدریجان به طور 
کامل از نعمت گاز برخوردارند. وی اظهار داشت: کارخانه 
بزرگ سیمان س��پاهان اصفهان واقع در شهر ابریشم از 

مصرف کنندگان عمده این شهرستان است.

اخبار کوتاه

روز یک شنبه، 
سکه بهار آزادی 
طرح قدیم پس 

از مدت ها سطوح 
قیمتی زیر یک 

میلیون تومان را 
تجربه کرد و سکه 

طرح جدید نیز 
تا حوالی1۰۳۰۰۰۰ 

کاهش یافت
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ابالغ وقت رسیدگی
2548 در خصوص پرونده کالسه 495/92 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای ش��یرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای عبدالرضا ندافی 
– خانم مژگان عرفانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه 
مورخ 92/6/6 س��اعت 9صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2547 در خصوص پرونده کالسه 507/92 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آقای عبدالرضا 
ندافی فرزند محمود  – خانم مژگان عرفانی فرزند مهراب  تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/6/17 ساعت 9صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2546 در خصوص پرونده کالسه 506/92 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آقای عبدالرضا 
ندافی فرزند محمود  – خانم مژگان عرفانی فرزند مهراب  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/6/17 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2545 در خصوص پرونده کالسه 508/92 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آقای عبدالرضا 
ندافی فرزند محمود  – خانم مژگان عرفانی فرزند مهراب  تقدیم نموده است. وقت 

رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/6/17 س��اعت 9:15 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آیین 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 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2544 در خصوص پرونده کالسه 509/92 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت آقای عبدالرضا 
ندافی فرزند محمود  – خانم مژگان عرفانی فرزند مهراب  تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/6/17 ساعت 10تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2543 در خصوص پرونده کالس��ه 582/92 خواهان آقای رضا کیانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای مرتضی خواجعلی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 

برای مورخ 92/6/3 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی 

مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 

6 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
2230 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ به شماره پالک 136 فرعی ازشماره 
214- اصلی واقع در یحیی آباد  جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام اسد اله خان 
جاللیان در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی 
تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح رور 1392/6/14 در محل ش��روع 
و بعم��ل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
ام��الک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  
بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 

ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف 
129مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ
2092 ش��ماره ابالغیه:9210100351701344 شماره پرونده: 9109980351701945. 
شماره بایگانی شعبه:912013 خواهان بهاره بستام رخ با وکالت عاطفه بابا صفری 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده امید رقیمی  به خواس��ته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع 
و به کالسه 9109980351701945ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/9 و 
ساعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفترشعبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی ) خانواده ( شهرستان اصفهان 

ابالغ
2093 ش��ماره ابالغیه:9210100351701350 شماره پرونده: 9109980351701944. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:912012 خواهان بهاره بس��تام رخ با وکال��ت عاطفه بابا 
صفری دادخواستی به طرفیت خوانده  به خواسته مطالبه مهریه و تامین خواسته 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
هفدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع 
و به کالسه 9109980351701944 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/9 و 
ساعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفترشعبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی ) خانواده ( شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
2540 شماره: 518/91 به موجب رأی شماره 83 تاریخ 92/2/14 شعبه 36 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید شجاعی 
فرزن��د مرتضی  2- عبدالکریم جابری زاده فرزند عبدالرضا  نش��انی محل اقامت:  
مجه��ول المکان محکوم اس��ت خوانده ردی��ف دوم آقای عبدالکری��م جابری زاده 
محکوم اس��ت به حضور در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی و انتقال رسمی و انتقال 
رس��می سند مالکیت اتومبیل س��واری تویوتا – کرس��یدا ایکس ال مدل 1992 به 
ش��ماره 822ب 81 ایران 48 در حق خواهان محبوبه تراب��ی زیارتگاهی  نام پدر: 
عباس��قلی  نش��انی محل اقامت: اصفهان- خیابان سجاد – خیابان سپهساالر دوم 
کوی پرتو پالک 89و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت جمهوری اس��المی 
ای��ران  ماده 34 قان��ون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 

محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 4519 ش��ورای حل اختالف ش��عبه 36 

حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

2550 کالسه : 111/92شماره دادنامه :516 بتاریخ 92/4/24  مرجع رسیدگی شعبه 
پنجم ش��ورای حل اختالف خواهان آس��یه علیدوستی نش��انی : سه راه سیمین – 
کوچه دنارت پ 15 وکیل علی ش��یرزاده نش��انی : نبش سه راه س��یمین – ساختمان 
کاش��ی مرجان – طبقه س��وم خوانده : بهروز و محسن آذر مهر نشانی : مجهول المکان 
خواس��ته مطالبه وجه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 
ش��ورای حل اختالف در خصوص دعوی خانم آس��یه علیدوس��تی با وکالت آقای علی 
شیرزاده به طرفیت آقایان بهروز و محسن آذر مهر به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون 
10000000 ریال وجه چک به ش��ماره ی 87969 به تاریخ 91/12/13 به عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و 515و 519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
10000000 ریال بابت اصل خواس��ته و چهار صد هزار ریال 400000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ س��ر رسید چک موصوف )91/12/13( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د . شعبه 

پنجم مجتمع مرکزی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 

2551 کالس��ه پرونده : 196/92ش��ماره دادنامه :393 بتاریخ 92/4/12  مرجع رسیدگی 
ش��عبه هشت ش��ورای حل اختالف خواهان محمد کاظم مفیدی فرزند ابوالقاسم  نشانی 
: خمینی ش��هر بلوار اش��رفی اصفهانی ایستگاه آقا بن بس��ت منزل شخصی وکیل علی 
شیرزاده فرزند اسماعیل نشانی : نبش سه راه سیمین – ساختمان کاشی مرجان – طبقه 
س��وم خوانده : احسان بخشی فرزند حسن : مجهول المکان خواسته محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت 48000000 بابت دو فقره چک به ش��ماره های 668816 بتاریخ 89/11/28 
و 668815 بتاریخ 89/11/18 به انضمام کلیه خس��ارات و هزینه های دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای محمد کاظم مفیدی  با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده به طرفیت احس��ان بخشی  به خواس��ته مطالبه مبلغ 48000000 
ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 668816 به تاریخ 89/11/28 و 2- 668815 
بتاریخ 89/11/18 به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دع��وی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خواندگان 
ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و 515و 
519و522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خوان��ده  به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 48000000ریال بابت اصل خواس��ته وهزینه های نشر 
آگهی 56000  ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )89/11/28( )89/11/18(تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد . شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 

2552  کالس��ه پرونده : 132/92 ش��ماره دادنامه :401 بتاری��خ 92/4/12  مرجع 
رسیدگی ش��عبه هشت ش��ورای حل اختالف خواهان آس��یه علیدوستی شهرکی 
نش��انی : سه راه س��یمین – کوچه دنارت پ 15 وکیل علی ش��یرزاده فرزند اسماعیل 
نش��انی : نبش سه راه سیمین – ساختمان کاش��ی مرجان – طبقه سوم خوانده : مجید 
قانی دهکردی مجهول المکان خواس��ته مطالبه مبلغ 50000000 ریال بابت دو فقره چک 
به ش��ماره های 530871 /410/530872/410 به انضمام کلیه خس��ارات و هزینه های 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تاخیر تادیه   با عنایت ب��ه محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی خانم آسیه 
علیدوس��تی شهرکی  با وکالت آقای علی ش��یرزاده به طرفیت مجید قانی دهکردی   به 
خواس��ته مطالب��ه مبلغ 50000000  ) پنج��اه میلیون ریال وجه 2 فقره چک به ش��ماره 
ه��ای 530871 / 410بتاریخ 91/6/15  ،530872 / 410بتاریخ 91/6/15  به عهده بانک 
صادرات ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی ، ب��ا توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را 
دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت 
به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و 515و 519و522 
قانون آئین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 50000000 ) 
پنجاه میلیون ریال (  بابت اصل خواس��ته وهزینه نش��ر آگهی 56000  ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
س��ر رس��ید چک موصوف )91/6/15( )91/6/15(تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د . شعبه هشت  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اصالحی مزایده 
 : پرون��ده  ش��ماره   139203902138000003  : آگه��ی  ش��ماره   2247   -2556
9100400213800002 /1آگهی اصالحی مزایده پرونده اجرائی کالسه 9100002 
تمامت شش��دانگ یکباب خانه و ب��اغ متصله پالک ش��ماره 605  احداثی بر روی 
قس��متی از پالک 17 اصلی مزرعه مزد آباد دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 
ب��ه مساحت 2261/50 متر مربع که س��ند مالکیت آن در صفحه 475 دفتر 31 امالک با 
ش��ماره ثبت 5719 ش��ماره چاپی 319942 ثبت و صادر شده اس��ت به آدرس زواره 
روس��تای مزد آباد شماال درب و دیوار یست به کوچه عمومی احداثی بطول 49/50متر 
شرقا درب و دیوار یس��ت به کوچه عمومی احداثی بطول 47/20 متر جنوبا دیواریست 
ب��ه جاده در باغ مزد آباد بطول 49/10 متر غربا دیواریس��ت به باقیمانده پالک و درب 
و دیواریس��ت به کوچه احداثی و دیواریس��ت به باقیمانده پالک جمعا بطول 43/70 متر 
حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناسان رسمی دیوار های پیرامونی به طول حدود 
190 متر ) با احتس��اب طول درها( و ارتفاع دو متر با ضخامت 35 س��انتی متر با اجر 
زبره و مالت گل و بند کش��ی سیمانی و ساختمان یک طبقه بزرگتر در پالن ابعادی 12 
در 13/5 و با سیس��تم س��ازه ای دیوار بار بر و سقف طاق ضربی مسطح ) تیر آهن و 
آجر( پشت و بام ایزوگام شده که بدلیل نفوذ رطوبت گچ و خاک قسمتی از سقف اتاقها 
و آشپزخانه ریزش کرده ساختمان در مجموع قابل استفاده و عمران بیش از سی سال 
است ساختمان یک طبقه کوچکتر در پالن ابعادی حدود 6 در 10 و با سیستم سازه ای 
دیوار بار بر و سقف طاق و چشمه و قدمت ساخت آن بیش از ساختمان قبلی است اتاق 
موتور خانه و س��رویس بهداش��تی و اتاقی در ضلع جنوبی پالک در مجموع با مساحت 
حدود 20 متر مربع تاسیسات موتور خانه با قدمتی بیش از سی سال و فرسودگی اکثر 
لوله ها و اتصاالت محوطه سازی شامل حدود 700 متر مربع موزائیک فرش واستخری 
بابعاد تقریبی 3 در 10 در جنوب ساختمان اصلی و حوضچه ای در میان باغچه جنوبی 
که قابل اس��تفاده نمی باش��د یک حلقه چاه به همراه آب انبار مجاور آن در ملک موجود 
می باش��د دارای اشتراک آب روستایی و کنتور برق  و دارای چهار عدد باغچه جمعا با 
مس��احت حدود 1200 متر مربع و درختان غرس شده در باغچه های ذکر شده شامل 
انار ،انجیر ، بادام ، گالبی ، ش��اه توت ، س��یب ، توت مجنون ، مو ، کاج و سرو می 
باش��د ملکی خانم مریم محمودی که تمامت ششدانگ پالک مرقوم طبق سند رهنی 
شماره 47197-90/10/3 دفتر خانه 50 اردستان در رهن آقای سید حسن طالئی زواره 
می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 92/5/13 در محل اداره ثبت و اسناد 
و امالک زواره به مزایده گذارده می ش��ود مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد  و چهار صد 
و پنجاه میلیون ریال ش��روع و به هرکس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی 
فروخته میش��ود . الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در ص��ورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��تردد می گردد و نیم عش��ر و 
ح��ق مزایده نقدا وصول می گ��ردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
و منتش��ر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول میگردد.     

تاریخ انتشار1392/5/1ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک زواره 
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آگهی نوبتی سه ماهه اول نطنز

اداره ثبت اسناد و امالک  2519 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 
اصالحي   59 ماده  و  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  نطنزبموجب 
سال  اول  ماهه  سه  در  آنها  ثبت  تقاضاي  كه  امالكي  مذكور  نامه  آيين 
92 پذيرفته شده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار )92/5/1( به مدت 90 روز مي باشد. به 

شرح ذيل آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فرعي ذيل 

از  مشاع  يكدانگ  غالمرضا  فرزند  زاده  مهراب  معصومه  خانم   –  331
ششدانگ يكباب خانه و باغچه بمساحت 526/75 متر مربع 

ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطير ، فرعي ذيل 

684 – آقاي علي اصغر خطيري عليايي فرزند علي ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 313/53 مترمربع 

ازشماره 76 – اصلي ريسه ، فرعي ذيل 
60 – مسجدجامع ريسه بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان 

نطنز  ششدانگ يكباب مسجد بمساحت 329/60 مترمربع  
ازشماره 100 – اصلي طامه  ، فرعي ذيل 

2354 – آقاي شهاب ميرزاده واقفي فرزند سيدعلي ششدانگ قطعه زمين 
محصور معروف پشت سيبه بمساحت 1518/93 مترمربع 

از شماره 118 – اصلي جاريان ، فروعات ذيل
خانه  يكباب  اهلل ششدانگ  ماشا  فرزند  جارياني  آقاي مصطفي   –  1056

بمساحت 210/50 متر مربع 
1057 – خانم نرگس بديعي فرزند ماشااهلل ششدانگ يكباب خانه بمساحت 

166/32 مترمربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 

81– خانم زينت شباني خفري فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 
239/85 مترمربع 

969 – خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل سه دانگ مشاع ازششدانگ 
قطعه زمين مزروعي بمساحت 852/90 مترمربع 

قطعه  اهلل ششدانگ  فرزندحبيب  كبري ضرغامي  خانم  باقيمانده–   1414
زمين بمساحت 228/66 مترمربع 

دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود 
ازشماره 25 – اصلي چيمه ، فرعی ذيل 

3361 – خانم زهراجاللي چيمه فرزند سيد حسين ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 341/53 مترمربع 

ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذيل 
اكبر ششدانگ يكباب  آقاي فريدون طاهري هنجني فرزند علي   –  2122

خانه بمساحت 228/50 مترمربع  
2124 -  آقاي حسين علي نقي فرزند محمود ششدانگ يك قطعه زمين 

بمساحت 157/90 مترمربع  
ازشماره 134- اصلی يارند فرعي ذيل

خانه  يكباب  فرزند محمد ششدانگ  يارندي  عباسي  مهري  خانم   –  893
دركوي ملك بمساحت 159/97 مترمربع 

ازشماره  145  اصلي باقرآباد فرعي ذيل 
16 – آقاي حسن شاهزاده آراني فرزند علي اكبر ششدانگ قطعه زمين 

مشجر بمساحت 647/70 مترمربع
ازشماره 149 اصلي طره ، فرعي ذيل 

مشاع  دانگ  سه  رضا  فرزند  اكبري  مشهدي  حسين  آقاي   –  847
ازششدانگ قطعه باغ مشجر بمساحت 983/60 مترمربع 
ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فروعات ذيل 

فرزندان  رعيت  واميرحسين شفيع  احمدرضا  آقايان    –   390 الي   384
 305/70 بمساحت  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  بالمناصفه  غالمرضا 

مترمربع 
394 – خانم مهناز عليزاده برزي فرزند ميرزاعلي ششدانگ يكباب خانه 

درحين احداث بمساحت 74/34 مترمربع 
2651 – آقاي رضا غفاري فرزند حسين ششدانگ قسمتي از يكباب خانه 
شماره  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   100 بمساحت  احداث  درحين 

1484 فرعي 
2652 -  آقاي رضا غفاري فرزند حسين ششدانگ قسمتي از يكباب خانه 
درحين احداث بمساحت 117/25 مترمربع مفروز ومجزاشده از شماره 

1503 فرعي 
ازشماره 165-  اصلي كمجان ، فروعات ذيل 

228 – موقوفه مسجدشريف كمجان بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه 
نطنز ششدانگ قطعه زمين  مزروعي ومشجر بمساحت 241 مترمربع 

غسا لخانه وقفي كمجان بمنايندگي اداره اوقاف و امور خير يه   –  461
نطنز ششدانگ يكباب غسالخانه بمساحت 55/30 مترمربع 

نطنز  خيريه  وامور  اوقاف  اداره  بمنايندگي  كمجان  وقفي  مكرر- حمام   468
ششدانگ يكباب حمام بمساحت 360/40 مترمربع 

ازشماره 169 – اصلي كروند كمجان ، فروعات ذيل 

نطنز  خيريه  وامور  اوقاف  اداره  بمنايندگي  كمجان  حمام  موقوفه   –  831
ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 357/20 مترمربع

موقوفه كمجان بمنايندگي اداره اوقاف وامور خيريه نطنز ششدانگ   – 898
يكدرب باغ بمساحت 156/80 مترمربع 

سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه 

ازشماره يك اصلي طار ، فرعي ذيل 

آقاي مهدي ابراهيم زاده طاري فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين   –  2868
محصور بمساحت 413/10 مترمربع 

ازشماره 141– اصلي باغستان پايين طرق ، فروعات ذيل 

389 –  خانم نصرت غفاري طرقي فرزند حبيب اهلل سه دانگ مشاع ازششدانگ 
قطعه زمين مزروعي ومشجر بمساحت 1530/36 مترمربع 

512 –  خانم اقبال ابوفاضليان فرزند ميرزاآقا ششدانگ يكدرب باغ محصور 
ومشجر بمساحت 777/96 مترمربع 

رجل  ازپنج  رجل  ونيم  سه  علي  فرزند  يحيي  جعفر  حسين  آقاي   –  648
ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 1487/57 مترمربع 

ازششدانگ  دانگ مشاع  علي سه  فرزند  يحيي  آقاي حسين جعفر    –  1118
قطعه زمين مزروعي معروف بخش آقاهيجدهم بمساحت 770/36 مترمربع 

سهم  چهارم  وسه  سهم  يك  علي  فرزند  يحيي  جعفر  حسين  آقاي   –  1129

مشاع ازسه سهم ششدانگ قطعه زمين مزروعي بمساحت 885/88 مترمربع 
1299 – مسجد باغستان پايين طرق بنمايندگي اداره اوقاف وامورخيريه نطنز 

ششدانگ يكباب مسجد ومحوطه جلوآن بمساحت 180/58 مترمربع 

ازشماره 152- اصلي نيه ، فرعي ذيل 
خانم زيور محمد بيكي نيه فرزند رمضان نسبت به پنج سهم وآقاي    – 76
محمد محمد بيكي فرزند علي نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم مشاع ازنه 

سهم ششدانگ يكباب خانه بمساحت 152/55 مترمربع 

ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 

1072 – آقاي غالمرضا باقري ابيازني فرزند حيدر علي ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي مشهور باغ علي دشت باال بمساحت 1392/20 مترمربع 

1233 - آقاي غالمرضا باقري ابيازني فرزند حيدر علي ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي مشهور باغ بزرگه دشت باال بمساحت 683/25 مترمربع 

قطعه  ششدانگ  علي  حيدر  فرزند  ابيازني  باقري  غالمرضا  آقاي   -  1451
متر  1016/20 بمساحت  باال  دشت  بلنده  تخته  مشهور  مزروعي   زمين 

مربع 

زمين  قطعه  ششدانگ  علي  حيدر  فرزند  ابيازني  باقري  علي  آقاي   –  1465
مزروعي مشهور زيرباغ پشك شوره دشت باال بمساحت 1329/70 مترمربع 

ابوالقاسم وسيد  فرزند سيد  الحسيني  نقوي  آقاي سيد علي اصغر   –  1730
رضا نقوي الحسيني فرزند آقا سيد عزيز  بالمناصفه ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي معروف پشت باغ باال بمساحت 2157/30 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 

1181 –  آقاي محمدرضا افتخاري طرقي فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي بمساحت 846/88 مترمربع 

ازششدانگ  دانگ مشاع  اكبر سه  فرزند  خانم محدثه رحيم طرقي    –  2251
قطعه زمين مزروعي ومشجر دربخش بيدستان بمساحت 511/80 مترمربع 

2420 - آقاي  اكبر و خانم معصومه رحيم طرقي فرزندان محمدآقا بالمناصفه 
ششدانگ يكدرب باغ دربخش كمر بمساحت 1461/75 مترمربع 

فرزند غالمحسين ششدانگ قطعه زمين  خانم زهرا موذني طرقي    –  2506
مزروعي ومشجر دربخش آقاحبيب بمساحت 211/25 مترمربع  

از  مشاع  نيم  و  چهاردانگ  علی  فرزند  نام  زرين  البنين  ام  خانم   –  3110
ششدانگ يك قطعه زمين محصور بمساحت 1014/34 متر مربع 

آقاي محمد صادق  جنت فرزند علي ششدانگ قطعه زمين محصور   –4806
بمساحت 1003/32 مترمربع مفروز ومجزا شده از شماره   4594  فرعي  

ازشماره 213- اصلي دشت كهن طرق ، فرعي  ذيل  

بالمناصفه  حسين  فرزندان  طرقي  خالقي  وحسن  مصطفي  آقايان   –57
ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 2019 مترمربع  

ازشماره 214 – اصلي يحيي آباد ، فرعي ذيل 

302 – آقاي محمد حسين محمدي فراني فرزند قدرت اهلل ششدانگ قطعه زمين 
مزروعي ومشجر بمساحت 2696/70 مترمربع  

ازشماره 215 – اصلي الدريجه ، فرعي ذيل 

باغ  يكدرب  ششدانگ  عباسعلي  فرزند  فراني  محمدي  اهلل  قدرت  آقاي   –  53
محصور ومشجر بمساحت 2130/50 مترمربع 

معروف  سارهاي  وچشمه  نسران  معروف  قنات  اصلي   –  278 ازشماره 
نوبتي   آگهي   به شرح  آن  ومبداء ومظهر ومقسم  مدار گردش  كه  رودخانه 

قبلي است .

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري يك سهم از جمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز خانجان 

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري دو سهم ازجمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز اسماعيل 

آقاي خسرو زارع فرزند حسين مجاري يك سهم ازجمله 576 سهم ششدانگ 
قنات مرقوم در شبانه روز اسماعيل 

از شماره 284 -  اصلي كلهرود ، فرعي ذيل 

به  نسبت  تقي  فرزند  كلهرودي  زاده  حسين  شعبانعلي  آقاي    –  2254 
به نسبت  محمود  فرزند  كلهرودي  مظاهري  زهرا  وخانم  دانگ   چهار 
متر  291/50 بمساحت  خانه  يكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  دو    

 مربع 
ازشماره 352 – اصلي ، فرعي ذيل 

و تباطات  ار  وزارت  بمنايندگي  ايران  اسالمي  جمهوري  دولت   –  55 
اصفهان  ساخت  زير  ارتباطات  شركت   – اطالعات   فناوري 
 10131/14 بمساحت  مايكروويو  ارتباطاتي  ايستگاه   ششدانگ 

متر مربع  

   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه اشخاص نسبت 
در  روز   90 مدت  به  انتشار  اولين  تاريخ  از  آگهي  اين  در  مندرج  امالک  به 
به  را  خود  واخواهي  باشند  داشته  اعتراضي  شده  منتشر  و  درج  نوبت  دو 
انتشار  از  قبل  كه  صورتي  در  و  نمايند  تسليم  صالحه  دادگاه  و  اداره  اين 
اعتراضات  نمايند  باشد ظرف مدت فوق تسليم  اقامه دعوي شده  اين آگهي 
اثر  بال  شود  واصل  مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  دعوي  طرح  گواهي  يا 
مي  ثبت  قانون   17 ماده  و  آن  تبصره  و   16 ماده  اخير  قسمت  مطابق  و 
هاي  پرونده  تكليف  و  تعيين  قانون  ماده   2 تبصره  برابر  همچنين  و  باشد 
اعتراض  انتشار  تاريخ  از  بايست  مي  معترض   1373/3/6 مصوب  ثبتي 
خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل نسليم نمايد و ظرف مدت يك ماه 
طبق همچنين  و  دهد  ارائه  صالحه  مراجع  از  دعوي  طرح  بر  مشعر   گواهي 

تحديد  موقع  در  ارتفاقي  حقوق  ثبت  قانون  نامه  آيين   56 ماده    
مجاوران  و  امالک  صاحبان  واخواهي  و  شود  مي  مشخص   حدود 
خواهد  پذيرفته  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقي  حقوق  و  حدود 
روز   30 فاصله  به  نوبت  دو  در  الف  رديف  به  نسبت  آگهي  اين  شد. 
ومنتشر  درج  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  ب  رديف  به  نسبت   و 

مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1392/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 31 /1392/5

م الف 142                        مجتبی شادمان كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی نوبتی سه ماهه اول میمه

2253آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 اداره ثبت اسناد و امالک ميمه 

امالكی  نامه مربوط  آيين  ماده 59 اصالحی  و  ثبت  قانون  ماده 12  بموجب 
كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و همچنين 

شماره های از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آرا هيات محترم نظارت آگهی آنها 
بايد تجديد شود مربوط به حوزه ثبتی ميمه را به شرح ذيل آگهی می نمايد 

شماره فرعی از شماره يك اصلی واقع در ميمه 

زمين  قطعه  ششدانگ  غالمحسين  فرزند  قيم  حسين  محمد  آقای   11062
محصور محل جوی متروكه در كوی باسياه بمساحت 38/54 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 11 اصلی  واقعات در وزوان 
زمين  قطعه  تقی  ششدانگ  محمد  فرزند  نيا  مهدوی  رضا  علی  آقای   4555
محصور كه در آن احداث بنا شده در كوی پشت قلعه بمساحت 556 متر مربع 

قطعه زمين محل  آقا ششدانگ  ميرزا  فرزند  عباسعلی الزمی   آقای   10284
شارع متروكه در خيابان امام خمينی بمساحت 32 متر مربع 

شماره فرعی از شماره 17 اصلی واقع در قاسم آباد 

430 آقايان كامران و علی رضا و عباس صاحبقرانی فرزندان  حسين قلی 
خان باالسويه مشاعا ششدانگ قطعه زمين محصور  كه در آن احداث بنا شده 

بمساحت 6186/24 متر مربع 

 شماره 25 اصلی دوچشمه سار مشهور نياله که مبداو مظهر و مقسم و 
گردش آنها به شرح آگهی های قبلی می باشد 

آقايان رضا حقيقی و محمد حقيقی و بانوان الهام حقيقی و رضوان حقيقی 
فرزندان عبدالحسين كما فرض اله تمامی يك و يك سی و ششم سهم مشاع 
از چهار وپنج هشتم سهم از جمله 120 سهم ششدانگ دو چشمه سار مذكور 

آقايان غالمحسين و رمضانعلی حقيقی فرزندان محمد حسن باالمناصفه دو 
و يك هجدهم سهم مشاع از چهار و پنج هشتم سهم از جمله 120 سهم دو 

چشمه سار مذكور 

خانم فرهنگ حقيقی فرزند محمد حسن تمامی سی و هفت هفتاد و دوم سهم 
از چهار و پنج هشتم سهم  از جمله 120 سهم دو چشمه سار مذكور 

شماره فرعی از شماره 26 اصلی واقع در قريه ونداده
در  دامداری  واحد  يك  ششدانگ  رمضان  فرزند  جورمند  تقی  محمد   4039

دشت گارسه زار بمساحت 3200/30 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قريه ازان 

4424 آقای محمد رضا غازان فرزند حسين و خانم خديجه ابراهيمی فرزند 
نعمت اله باالمناصفه مشاعا ششدانگ يكبابخانه در كوی باغ كهنه بمساحت 

265/86 متر مربع 
4852 آقای علی حسين رمدان  فرزند حسن و خانم مريم  ابراهيمی فرزند 
بمساحت  كهنه  باغ  كوی  در  يكبابخانه  مشاعا ششدانگ  باالمناصفه  حسين  

318/20 متر مربع 
حسين   فرزند  صالحان  زهرا  خانم  و  حسن  فرزند  رمدان  اكبر  آقای   4853
باغ كهنه بمساحت 325/87  يكبابخانه در كوی  باالمناصفه مشاعا ششدانگ 

متر مربع 

شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قريه حسن رباط 
فرزند  باال  راست  مينا  خانم  و  حسين  فرزند  ياوری  رسول  آقای   773
بمساحت  قلعه  پشت  كوی  در  يكبابخانه  مشاعا ششدانگ  باالمناصفه  حسن 

44312/12 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در ده لوشاب 

497 آقای اسماعيل ميرزائی فرزند حسين ششدانگ يكباب خانه در ده لوشاب 
بمساحت 418/88 متر مربع 

لوشاب  ده  در  يكبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  مسافری  علی  آقای   532
بمساحت 1542/71 متر مربع 

شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بيد عليا 
خيراله  فرزند  كريمی  زهره  خانم  و  عبداله  فرزند  كريمی  محمد  آقای   377
 /  85 بمساحت  طاهر  باغ  در كوی  يكباب خانه  باالمناصفه مشاعا ششدانگ 

1890متر مربع 
شماره فرعی از شماره نود اصلی واقع در قلعه بلند الی بيد

رحيم  فرزند  كريمی  كبری  خانم  و  باقر  فرزند  كريمی  مجتبی  آقای   233
مساحت  به  بلند  قلعه  كوی  در  خانه  باب  يك  ششدانگ  مشاعا  باالمناصفه 

2144/11 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قريه موته  

288 آقای علی رضا توكلی فرزند علی نقی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
فخری خدا رحمی فرزند حسين نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب 

خانه در ده موته به مساحت 629/10 متر مربع
به  موته  ده  در  يكبابخانه  ششدانگ  محمد  فرزند  توكلی  حميد  آقای   462

مساحت 819/84 متر مربع 
در  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ  محمد  فرزند  توكلی  حميد  آقای   463

روستای موته به مساحت 530 متر مربع

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه كسی نسبت به امالک 
مندرج در اين آگهی اعتراض ) واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن هايی كه 
تقاضای ثبت پذيرفته شده از تاريخ انتشار اولين نوبت اين آگهی ظرف مدت  
اداره نموده و  90 روز دادخواست واخواهی ) اعتراض( خود را تسليم اين 
اعتراض ظرف  تسليم  تاريخ  از  بايستی  معترض  دارد ضمنا  دريافت  رسيد 
مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضائی نموده و گواهی 
طرح دعوی اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی كه قبل از انتشار اين 
آگهی دعوايی اقامه شده باشد طرف دعوا بايستی گواهی دادگاه را مشعر بر 
جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح 
دعوی كه بعد از انقضای مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آيين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعيين حدود و صورت مجلس تحديد 
قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت و اصالحی آن پذيرفته خواهد شد اين آگهی در دو نوبت 
و به فاصله ) 30 ( روز از تاريخ اولين نوبت انتشار در روزنامه زاينده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود . 
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/5/31

م الف 4190                           نوروزرئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه 

آگهی نوبتی سه ماهه اول  شهرضا

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  سال1392-  اول  ماهه  سه  نوبتی  آگهی   2499
نامه  آیین  اسناد وماده 59- اصالحی  ثبت  قانون  ماده 12-  شهرضابموجب 
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک ودوشهرضا را 

به شرح زیر آگهی می نماید:
رديف الف(بخش يك

شماره های فرعی ازيك اصلی ابنيه وامالک شهرضا

1604/1- طيبه بيگم هوشنگيان فرزندسيدعلی اكبر:5دانگ مشاع ازششدانگ 
يكبابخانه كه درحال حاظرششدانگ بصورت يكقطعه زمين می باشد.

3827باقيمانده- مصطفی ياوری شهرضافرزندحسين:ششدانگ يكباب مغازه 
كه پالک6180ازآن مجزی گرديده به مساحت41مترمربع.

فرزندمحمدحسين  پايان  فرزندمحمودوعلی  عليرضارمضانی   -7956
محل  متروكه  كوچه  برروی  احداثی  ساختمان  يكباب  باالسويه:ششدانگ 

پاركينگ به مساحت41/22مترمربع.

متروكه  ازكوچه  قسمتی  احمدرضادادورفرزندعليرضا:ششدانگ   -7993
3874وقسمتی  پالک  ششدانگ  انضمام  به  كه  مساحت10/22مترمربع  به 

از4086جمعاتشكيل يكقطعه واحدراداده است.
شده  مجزی  يكبابخانه  اكبر:ششدانگ  صفرپورفرزندعلی  اشرف   -7994

از181به مساحت60مترمربع.

8003- طيبه بيگم هوشنگيان فرزندسيدعلی اكبر:ششدانگ قسمتی ازيكقطعه 
ششدانگ  انضمام  به  كه  مساحت17/35مترمربع  ديوارحصاربه  محل  زمين 

پالک1604/1جمعاتشكيل يكقطعه زمين راداده است.

شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد
محصوربه  زمين  جعفرسيفی پورفرزندحمداله:ششدانگ يكقطعه   -9257

مساحت203/10مترمربع.
به  خانه  يكباب  فرزندفردوس:ششدانگ  ناصرارجی   -10434

مساحت281مترمربع.

10901- باقردهقان فرزندعلی نسبت به4دانگ مشاع وروياصالحپورفرزندقدرت 
اله نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ يكباب خانه به مساحت136/80مترمربع.

به  خانه  يكباب  نيافرزندمنصور:ششدانگ  عسكری  مريم   -12993
مساحت102/80مترمربع.

13689- محمدحسن رحيمی شهرضائی فرزنداصغر:ششدانگ يكقطعه زمين 
جای پی كنی شده مجزی شده از1629به مساحت190/50مترمربع.

شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
سلطانپورفرزندان  همگی  اله  ورحمت  وعلی  ومرتضی  حسين   -4703
مشاع  سهم  وپنجم  پنجاه  وهشت-  وچهل  85سهم  به  نسبت  باقرهركدام 
به  نسبت  باقرهركدام  سلطانپورفرزندان  همگی  وافسروفردوس  وجميله 
از:472/30سهم ششدانگ يك  42سهم ويكصدوسه-يكصدودهم سهم مشاع 
قطعه زمين كه قبالقسمتی ازپالک444بوده است به مساحت472/30مترمربع.

شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
به  خانه  يكباب  نيافرزندسرمست:ششدانگ  شادادريحانی   -1851

مساحت:205متر.
به  خانه  يكباب  اله:ششدانگ  فرزندفضل  درشوری  كاويانی  حمزه   -2107  

مساحت141/96مترمربع.
به  خانه  يكباب  فرزندعلی:ششدانگ  ثرياقرخلونسب   -2559

مساحت147مترمربع.

وشهالكاويانی  مشاع  به4دانگ  فرزندنگهدارنسبت  كاويانی  اله  آيت   -2563
شده  مجزی  خانه  يكباب  از:ششدانگ  مشاع  به2دانگ  نسبت  فرزندلهراسب 

از863به مساحت115مترمربع.

2564- رحمان رئيس پورفرزندحسين:ششدانگ قطعه زمين پی كنی شده به 
مساحت144مترمربع.

شماره فرعی از21- اصلی مزرعه رشكنه
كه  خانه  يكباب  فرزنداسمعيل:ششدانگ  دووالی  سلطان  505باقيمانده:ماه 

پالكهای 688و1885و2495ازآن مجزی شده به مساحت252/20مترمربع.
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

اميری  وگلزاره  مشاع  به4دانگ  نسبت  علی  فرزندويس  پرويزاميری   -2328
يكباب خانه مجزی شده  از:ششدانگ  به2دانگ مشاع  فرزندكوچكعلی نسبت 

از1495به مساحت118/20مترمربع.  
شماره فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

950- بهمنيارشيری فرزندشاحسين:ششدانگ يك قطعه زمين پی كنی شده 
به مساحت231مترمربع.

بخش دو
شماره فرعی از225- اصلی روستای اسفرجان

3107- عطااله برومندفرزندنعمت اله نسبت به 29حبه وبيست وپنج صدم حبه 
مشاع وكورش وايرج وفريدون همگی برومند فرزندان عطااله باالسويه نسبت 
به27حبه مشاع وتورج برومندفرزندعطااله نسبت به 15حبه وهفتادوپنج صدم 
حبه مشاع از:72حبه ششدانگ يكدرب باغ بامتعلقات ومستحدثات موجوددرآن 

به مساحت32000مترمربع. 
بواسطه  ليكن   ، منتشر  مقرر  موعد  در  آنها  نوبتی  آگهی  كه  ج(امالكی  رديف 
انتشار آنها رخ داده است و بموجب آراء هيئت محترم  اشتباه موثری كه در 
موضوع  نظارت  هيئت  تفويضی  اختيارات  به  مستند  اداری  دستور  يا  نظارت 
بندهای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی تا اول مهر سال 1365 

منجر به تجديد آگهی شده اند:
شماره فرعی ازيك اصلی ابنيه وامالک شهرضا

همت  واقدس  مشاع  به531سهم  نسبت  فرزندمهدی  مهدوی  نوراله   -3002
نسبت  فرزندعباس  وجعفركاظمينی  مشاع  به26سهم  فرزندجعفرنسبت 
به62/5سهم  نسبت  فرزندنصراله  انصاری  ومهديقلی  مشاع  به60سهم 
وسهراب  مشاع  به62/5سهم  نسبت  فرزندعلی  وزهراآقاسی  مشاع 
وميناكفاش  مشاع  سهم  ودوسوم  به26سهم  نسبت  فرزندرسول  آقاسی 
ومحمدحسين  مشاع  سهم  سوم  ويك  53سهم  به  نسبت  فرزندحيدرعلی 
محمدبا فرزندعلی  اسفرجانی  مكارمی  ورفعت  اله  فرزندخليل   رهائی 
فرزن ومجيدقاسمی  مشاع  سهم  سوم  ويك  127سهم  به  نسبت   السويه 
دقاسم نسبت به98سهم مشاع وعبدالرسول آصفی فرزندجوادنسبت به45سهم 
مشاع  به45سهم  نسبت  فرزندجعفرقلی  شهرضا  جهانيان  خانم  ورباب  مشاع 
مشاع  سهم  ودوسوم  63سهم  به  نسبت  فرزندمحمدحسين  رهائی  والهه 
وفرشته  مشاع  سهم  نهم  يك  به14سهم  نسبت  وحميدرضاانورفرزندعبدالعلی 
ومحمدحسن  مشاع  سهم  نهم  پنج  به70سهم  نسبت  اله  فرزندرحمت  آقاسی 
وسميه  مشاع  سهم  سوم  يك  به113سهم  نسبت  فرخپورفرزندحسينعلی 
مشاع  سهم  دوسوم  به56سهم  فرزندرضانسبت  افشاری  انصاريپورجرم 
منوچهرآبادی  انصاری  فرزنديزدانبخش وشهين  ياوری شهرضائی  ومرادعلی 
زادفرزندبهرام  كاظم  ومريم  مشاع  به127سهم  نسبت  باالسويه  اله  فرزندخليل 
نسبت به42سهم يك سوم سهم مشاع از1625سهم ششدانگ يكقطعه ملك كه 
 درآگهی نوبتی اوليه نوع ملك اشتباهازمين آگهی گرديده اينك تجديدآگهی

 می گردد.
شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

هركدام  فرزندمهدی  نباتی  فرزندسيدرضاونصرت  ميرمصيب  مسيح   -523
اهلی  وفخرالسادات  فرزندرحيم  وغالمرضاشيرعلی  مشاع  به9حبه  نسبت 
سبزواری  ورضوان  فرزندحسين  وسيدمسعودكهنگی  فرزندسيدعباس 
از:سه دانگ مشاع ازششدانگ  اله هركدام نسبت به4/5حبه مشاع  فرزندرحمت 
يكقطعه ملك كه درآگهی نوبتی اوليه نوع ملك اشتباهازمين آگهی گرديده اينك 

تجديدآگهی می گردد.
 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالک و رقبات مندرج در 
اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به 
آنهائی كه تقاضای ثبت شده به شرح رديف های الف وب ظرف مدت 90 روز 
ونسبت به آنهائی كه طبق آراء هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح 
ارائه  اداره  اين  به  را  دادخواست واخواهی خود  رديف ج ظرف مدت 30 روز 
ثبت  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  وطبق 
،معترض می بايست ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض خود به اين 
اداره گواهی تقديم دادخواست رااز مراجع ذيصالح قضائی اخذ وبه اين اداره 
تسليم نمايد درصورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف 
ارائه  مرقوم  مدت  دعوا ظرف  بر جريان  را مشعر  دادگاه  گواهی  بايد  دعوا 
نمايد .اعتراضات ياگواهی طرح دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بال 
اثر است ومطابق قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد. ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعيين 
حدود درصورت مجلس قيد وواخواهی صاحبان امالک ومجاورين نسبت 
2ماده  وتبصره  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به 
خواهد  پذيرفته  ثبت  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده 
شد.اين آگهی نسبت به رديف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز 
ونسبت به رديف ج فقط يك نوبت از تاريخ انتشار نوبت اول در روز نامه 

زاينده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:92/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:92/05/31 
م الف 113       مير محمدی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

      



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 در لیگ خیلی چیزها را 
به خیلی ها ثابت می کنم

قهرمان فوق س��نگین المپیک گفت: در فکر این هستم با قدرت در 
لیگ برتر وزنه برداری وزنه بزنم تا خیلی چیزها را به خیلی ها ثابت 
کنم. بهداد سلیمی درباره حضور خود در لیگ برتر وزنه برداری اظهار 
داشت: با توجه به این که در وضعیت تمرینی خوبی به سر می برم در 
فکر این هس��تم در لیگ برتر وزنه های خوبی بزنم، شکستن رکورد 
نیز بستگی به شرایط تمرینی و مس��ابقه دارد، اما در کل می خواهم 
با قدرت در لیگ برتر حاضر ش��وم ت��ا خیلی چیزه��ا را به خیلی ها 

ثابت کنم. 

 کریستوفر فروم
قهرمان تور دو فرانس شد

کریس��توفر فروم بریتانیایی قهرمان صدمین دوره مسابقات تور دو 
فرانس شد.

یک شنبه ش��ب گذش��ته )30 تیر( آخرین مرحله یک صدمین تور 
فرانسه برگزار شد که در آن مارسل کیتل بر سکوی نخست ایستاد و 

به قهرمانی چهار ساله مارک کاوندیش در آخرین مرحله پایان داد.
در پایان این مسابقات کریس فروم با زمان کلی هشتاد و سه ساعت و 

پنجاه و شش دقیقه و چهل ثانیه قهرمان تور امسال شد.
آخرین مرحله تور به مس��افت 133/5 کیلومتر از »ورسایلس« واقع 

در پاریس تا »شانزه لیزه« برگزار شد..

 مصاف پسران هندبالیست  
ایران و پاکستان در اولین گام

برنامه دیدارهای تیم هندبال نوجوانان کش��ورمان در المپیک نانجینگ 
چین مشخص شد.

برنامه مسابقات هندبال پسران از سوی کمیته برگزار کننده دومین دوره 
رقابت های المپیک نوجوانان در نانجینگ چین اعالم شد.

بر این اساس، تیم ملی نوجوانان کشورمان روز سه شنبه۲۲ مردادماه ۹۲ 
در نخستین گام رو در روی تیم نوجوانان پاکستان قرار خواهد گرفت. در 
ادامه رقابت ها نوجوانان کشورمان در روزهای چهارشنبه ۲3 و پنج شنبه 

۲۴ مردادماه به ترتیب به مصاف نوجوانان ویتنام و سپس قطر می روند. 

قیمت بلیت های لیگ برتر سیزدهم 
اعالم شد

قیمت بلیت های لیگ برتر سیزدهم از سوی فدراسیون فوتبال اعالم شد. 
به پیشنهاد سازمان لیگ برتر و تأیید فدراسیون فوتبال، قیمت بلیت های 
لیگ برتر سیزدهم در ورزش��گاه آزادی و نیز دیگر ورزشگاه های تهران و 

شهرستان ها اعالم شد.
بر این اساس، بلیت های جایگاه ورزش��گاه آزادی شامل طرفین جایگاه 
ویژه 150000ری��ال، طبقه اول ورزش��گاه آزادی 80000 ریال و طبقه 
دوم ورزشگاه آزادی50000 ریال تعیین شده است. بهای بلیت در دیگر 
ورزش��گاه های تهران و همچنین ورزش��گاه های مختلف شهرستان ها 

50000 ریال اعالم شده است.

هادی نوروزی کاپیتان اول تیم دایی
هادی نوروزی مهاجم پرسپولیس به احتمال فراوان کاپیتان اول این تیم 

در فصل جدید رقابت های لیگ برتر خواهد بود.
هرچند هنوز عل��ی دایی اظهار نظر رس��می درمورد انتخ��اب کاپیتان 
اول پرس��پولیس نداش��ته اس��ت، ولی قرار اس��ت ن��ورزوی ب��ه عنوان 
 کاپیتان سرخ پوشان انتخاب ش��ود، این در حالی است که رسانه ها هم

گمانه زنی های مختلفی در این خصوص داش��تند و حتی گفته می شد 
که شاید جالل حسینی یا محمد نوری بازوبند را در اختیار بگیرند.دایی 
در این مورد تصمیم قطعی اش را گرفته و م��ی گویند نوروزی کاپیتان 
اول است، در ضمن او در بازی های دوستانه هم کاپیتان پرسپولیس بود.

من اصال با پرسپولیس 
توافقی نکردم

منصور  ابراهیم زاده
من اصال با پرسپولیس توافقی نکردم، اما رسانه ها مرا امتیاز بندی کردند. 
من از نگاه رسانه ها در اولویت های اول، دوم و سوم قرار داشتم. نمی دانم 
شاید پرس��پولیس می خواس��ت اول من را انتخاب کند سپس به جلسه 
هیأت مدیره دعوت شوم، اما به رویانیان گفتم که اگر قرار باشد حرفی بزنیم 
بعد از مس��افرتم خواهد بود. 
البته یکس��ری اتفاقات افتاد 
که صحبت درباره آنها  را برای 
فرصتی دیگ��ر می گذارم. این 
موضوع تمام شد و در همین 
ش��رایط نفت هم که شنیده 
بود که به پرسپولیس رفته ام 
اعالم کرد با ابراهیم زاده قطع 

همکاری  کرده ایم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد حضور در لیگ امارات را به خاطر نام این لیگ رد کرد. تکلیف تیم 6
فصل آینده مسعود شجاعی نهایتا تا دوهفته دیگر مشخص می ش��ود. هافبک تیم ملی بعد از جدایی از 

اوساسونا، دو پیشنهاد از اللیگا دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این بازیکن در اسپانیا ماندگار می شود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1089| سه شنبه 1  مرداد 1392 | 14 رمضان  1434

میرشکاری  نشان نقره 
پرتاب نیزه را  گرفت

ملی پوشان دوگانه ایران 
عازم کلمبیا می شوند

ملی پوشان دو گانه ایران روز سه ش��نبه برای حضور در بازی های جهانی 
کالی در سال۲013 عازم کشور کلمبیا می شوند.

اعضای تیم اعزامی کشورمان به کلمبیا را رقیه شریفی و ماندانا دهقان در 
بخش بانوان و سلمان تیموری در بخش مردان تشکیل می دهند. نفرات 
یاد شده پس از انجام آزمون های آمادگی جسمانی و رکوردگیری، با کسب 
امتیاز مورد تأیید اتحادیه بین المللی س��ه گانه، برای نخستین بار مجوز 

حضور در بازی های جهانی را کسب کردند.
بازی های جهانی سال۲013 میالدی از چهارم تا چهاردهم مرداد ماه در 
شهر کالی کلمبیا برگزار خواهد ش��د و رقابت های دوگانه بخش بانوان و 
مردان به ترتیب در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه انجام می شود. محمد 
علی صبور سرپرست فدراسیون ورزش سه گانه به همراه بهنام بوبانی مربی 

تیم ملی دوگانه، تیم اعزامی به کلمبیا را همراهی می کنند. 

در دومی��ن روز از رقابت های جهانی دو و میدانی معلولین، ملی پوش��ان 
کشورمان به یک نشان دیگر دست یافتند.

رسول میرشکاری در ماده پرتاب نیزه، کالس F۴6 با 1۲ ورزشکار دیگر به 
رقابت پرداخت که در نهایت با ثبت رکورد5۲ متر و6۲ سانتیمتر، پس از 
نماینده هند، در جایگاه دوم ایستاد و نشان نقره را به دست آورد و جایگاه 

سوم نیز به نماینده مصر رسید.
روز ش��نبه نیز محمد خالون��دی و محس��ن کاییدی دو نش��ان طال در 
ماده پرتاب نیزه به دس��ت آوردند. در ماده پرتاب دیس��ک نیز آقای علی 
محمدیاری در کالس ادغامی F5۴/56/55 با حضور18 ورزشکار به میدان 
رفت که با ثبت رکورد۴0 متر و 6۹ سانتیمتر در جایگاه پنجم ایستاد و از 
دستیابی به مدال باز ماند. نش��ان طالی این ماده به نماینده کوبا رسید و 

نمایندگان صربستان و بلغارستان در جایگاه دوم و سوم ایستادند. 
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مسعود شجاعی امارات را وتو کرد

ورزش به روایت تصویر

بیست و یکمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان که 
از ۲۴ تیر در سالن »اکس پوزیتو سن تر« شهر پوئالی مکزیک 
آغاز شده بود، بامداد دوشنبه 31 تیر  با قهرمانی کره جنوبی و 
عنوان دومی ایران به پایان رسید. جالب این که کره ای ها که دو 
سال پیش در کش��ور خود،  قهرمانی را به تیم ملی ایران واگذار 

کرده بودند،  قهرمان شدند.
 بیس��ت و یکمین دور ه رقابت های تکواندو قهرمانی جهان که 
دوش��نبه هفته گذش��ته با حضور87۲ تکواندوکار آغاز شد، با 
قهرمانی کره جنوبی و نایب قهرمانی م��ردان ایران در مکزیک 
بسته شد که سهم ش��اگردان مرتضی کریمی از این مسابقات، 
  یک مدال طال توسط بهنام اسبقی و دو مدال نقره توسط هادی 
مس��تعان و س��جاد مردانی بود. با این که در ج��دول مدال ها 
سوم ش��دیم، با اختالف یک امتیاز در جدول امتیازات به مقام 
دومی رس��یدیم،  حال آن که تیم ملی تکواندوی ایران،  مدافع 
عنوان قهرمانی در این بازی ها بود. بنا بر این گزارش، تیم ملی 

تکواندوی ایران در دوره پیش رقابت های قهرمانی جهان در کره 
جنوبی � که رضا مهمان دوست هدایت تیم را بر عهده داشت � 
با  سه مدال طال، یک نقره و دو برنز برای نخستین بار در تاریخ، 
 قهرمان ش��ده بود. علیرضا نصرآزادانی، یوس��ف کرمی و فرزاد 
عبدالهی مدال طال ، کوروش رجلی مدال نقره و محمد باقری 

معتمد و میثم باقری، مدال برنز به دست آوردند.
کره  ای ها که دو س��ال پیش در کش��ور خود  قهرمانی را به تیم 
ملی ایران واگذار کرده بودند، در بخش مردان با سه مدال طال، 
یک نقره و یک برنز و61 امتیاز  قهرمان ش��دند. تیم ملی ایران 
با  یک مدال ط��ال و دو نقره و ۴۹ امتیاز  نای��ب قهرمانی را از آن 
خود کرد و مکزیک هم با  یک مدال ط��ال، دو نقره و یک برنز و 

۴8 امتیاز، سوم شد.
برای تی��م ملی ایران در ای��ن رقابت ها، بهنام اس��بقی در وزن 
چهارم یک مدال ط��ال و هادی مس��تعان در وزن دوم همراه با 

سجاد مردانی در وزن هشتم، دو مدال نقره آوردند.

تیم ملی تکواندوی ایران در ای��ن دوره  از رقابت های قهرمانی 
جهان، از همه تیم ها بر تر بود و اگر برخی اشتباهات فردی رخ 
نمی داد و تدارک تیم بهتر انجام می شد، بی گمان، جام قهرمانی 
اکنون از آن تیم ما بود. ما می توانستیم در شرایطی که کره ای ها 
هم در مکزیک مثل همیش��ه نبودند، با تی��م قدرتمندتری به 
میدان برویم و قهرمانی دوره پیش را حتی با اقتدار بیش��تری 
تکرار کنیم که متأسفانه برخی بی تدبیری ها از سوی کادر فنی 

تیم ملی، مانع تحقق این مهم شد.
عقل و منط��ق حکم می کند ک��ه مثال با علیرض��ا نصرآزادانی 
لجبازی نمی شد و می توانس��تیم از او که در دوره قبلی در کره 
به مدال طال رسیده بود، اس��تفاده کنیم. واقعا چرا میثم باقری 
را که در جهان صاحب مدال اس��ت، با لجبازی کنار گذاشتند 
و یا این که مس��عود حجی زواره را که در س��ال های گذش��ته، 
همیشه با 87 کیلو وزن در مس��ابقات حاضر می شده، در وزن 

7۴ حاضر کردند؟

چرا تکوان��دوی ای��ران نمی توان��د در ده دوره حض��ورش در 
رقابت های جهانی حتی به یک برنز در این بخش دس��ت پیدا 
کند؟!  از مربیان کره ای اس��تفاده کردیم و پس از آن به مربیان 
داخلی هم فرصت دادیم. پس معلوم است ایرادی هست که تیم 

نتیجه نمی گیرد. اردنی ها که اصال با ما قابل مقایسه نیستند.
همچنین   بانوان فینالیس��ت داش��تند و ما که با چه��ار نفر به 
مس��ابقات رفتیم حتی یک برنز هم نگرفتیم. با توجه به اوضاع 
کنونی حتی نمی توانیم کسی را جانشین کنیم، چون نیرویی 
نداریم. ضمنا مرتضی کریمی  سرمربی، مرتضی سلطانی  مربی 

و هادی افشار مربی بدنساز همراه تیم ملی در مکزیک بودند.
همچنین تیم ملی بانوان ایران هم با ترکیب فریده رش��یدی،  
پریسا قربانی، سوسن حاجی پور و شکرانه ایزدی در مسابقات 
حضور داشت. زهرا سروی سرپرست، مریم آذرمهر سرمربی و 
فاطمه صفرپور مربی تیم ملی بودند که همه ملی پوشان از دور 

مسابقات حذف شدند.

تکواندوی قهرمانی جهانـ  مکزیک؛

قهرمانی را از دست دادیم، ولی به هوا پریدیم!

ادامه از صفحـه یـک- پوگبا را به دلیل س��بک 
بازی اش ویرای جدید فوتبال فرانسه می دانند و انتقال 
او به یوونتوس، یکی از بزرگ ترین سهل انگاری های 

سال های اخیر منچستریونایتد بوده است.
       لوکاس دین

مداف��ع چپ لیل ک��ه حضور خس��تگی ناپذیری در 
حمالت داشت یکی از بهترین های تیم قهرمان بود. او 
در فصلی که گذشت تبدیل به بازیکن اصلی لیل شد 
و در این تورنمنت هم با نفوذهای سریع و متوالی اش 
نقش پررنگی در حمالت فرانس��ه داشت. دین مورد 
توجه پاری سن ژرمن و موناکو است و انتظار می رود 
به زودی به تیم ملی فرانسه هم دعوت شود. دیمیتری 
فولکیه نیز در سمت راست دفاع فرانسه دست کمی از 
دین نداشت و مدافع راست رن هم انتظار می رود در 
آینده نزدیک به تیم بزرگ تری بپیوندد. در قلب دفاع 
فرانس��ه هم  دو مدافع باتجربه دیگر حضور داشتند؛ 
کورت زوما مدافع سنت اتین که مورد توجه نیوکاسل 
است و ساموئل اوم تیتی که در لیون تبدیل به مدافع 

چپ اصلی تیم شده است.
       خسه رودریگز

مرحله گروهی تورنمنت تحت تأثی��ر قدرت نمایی 
اس��پانیا و گلزنی ای��ن مهاجم قرار داش��ت. مهاجم 
تیم دوم رئال مادرید زمان زیادی برای نش��ان دادن 
هنرش صرف نکرد و در نیمه اول بازی مقابل آمریکا 
دو ب��ار گلزنی کرد. ت��ک گل بازی مقاب��ل غنا و گل 
پیروزی مقابل فرانس��ه دو گل سرنوشت ساز خسه 
بود که اسپانیا را به عنوان س��رگروه به مرحله بعدی 
فرس��تاد. او در دقیقه آخر بازی یک هش��تم نهایی 
مقابل مکزیک ه��م زننده گل پیروزی ب��ود ولی در 
برابر اروگوئه ناکام بود تا اسپانیا ناباورانه حذف شود. 
با وجود این پیش بینی می شود خسه۲0ساله آینده 
درخشانی داشته باشد. او با سرعت، تکنیک و ضربات 
دقیقش 5گل زد و یک پاس گل داد تا برنده کفش برنز 
تورنمنت شود. او فصل گذشته۲۲گل برای تیم دوم 
رئال به ثمر رساند و آنچلوتی برخالف مورینیو تمایل 

زیادی به استفاده از این مهاجم دارد.

       بروما
مهاجم18ساله پرتغال در این تورنمنت با زدن 5گل 
و ساختن  دو گل دیگر، نشان داد که آینده درخشانی 
دارد. حذف غیرمنتظره پرتغال در مرحله یک هشتم 
نهایی به بروما تنه��ا ۴بازی فرص��ت هنرنمایی داد 
وگرنه او می توانست آمار خیلی بهتری را ثبت کند. 
مهاجم 18ساله اسپورتینگ لیس��بون که الگویش 
را کریس��تیانو رونالدو می داند، با س��رعت، تحرک و 
دریبل هایش، آزاری دائمی برای مدافعان حریف بود. 
بروما که به عنوان دومین گلزن برتر تورنمنت به کفش 
نقره رسید، پیش از این مورد توجه منچسترسیتی 
قرار داشت و پس از درخشش در ترکیه گفته می شود 

که زیر ذره بین چلسی و مورینیو قرار گرفته است.
       جوناتان اسپریکتا

هافبک تهاجمی مکزی��ک بی تردید بهترین بازیکن 
این تیم در تورنمنت بود و حذف زودهنگام این تیم 
هم مانع از نمایش توانایی های او نشد. گفته می شود 
منچستریونایتد به دنبال خرید این بازیکن متخصص 

ضربات ایستگاهی است و حتی خاویر هرناندز هم او 
را به باشگاه پیشنهاد داده است.

       یحیی سانوگو
این مهاجم نوک با زدن ۴گل، بهترین مهاجم فرانسه 
در این تورنمنت ب��ود، هرچند در دو ب��ازی آخر در 
گلزنی ناکام ب��ود و فلوریان توون جور او را کش��ید. 
این مهاجم۲0س��اله در این تورنمنت نشان داد که 
عالوه بر قدرت س��رزنی اش، س��رعت و ضربات آخر 
خوبی دارد. سانوگو پیش از تورنمنت توافق کرد که 
به آرسنال برود و عملکرد او در ترکیه، هوشیاری ونگر 
در این انتخاب را تأیید کرد. با توجه به عالقه سرمربی 
آرسنال به استفاده از بازیکنان جوان، انتظار می رود 
که او در این فصل بتواند در لیگ برتر، توانایی هایش 

را به نمایش بگذارد.
       نیکوالس لوپز

مهاجم اروگوئه که چهره و س��بک بازی اش شباهت 
زیادی به لوئیز س��وارز  س��تاره فوتبال این کش��ور 
دارد، یکی از بهترین های این تورنمنت بود و پس از 
پوگبا، برنده توپ نقره شد. در تیم اروگوئه که اساس 
بازی اش ضدحمله ب��ود، لوپز با س��رعت و تکنیک 
فوق العاده اش نقشی کلیدی داشت و از تک فرصت ها 
به خوبی استفاده می کرد. مهاجم1۹ساله رم در این 
تورنمنت ۴ب��ار گلزنی کر، ولی در فینال نتوانس��ت 

دروازه فرانسه را باز کند.
       آلفونسو آرئوال

هرچند دس��تکش طالی تورنمنت ب��ه ده آمورس 
دروازه بان اروگوئه رسی، ولی دروازه بان موفق فینال 
بی تردید در اردوی فرانس��ه بود. آرئ��وال در جریان 
بازی چند مهار سرنوشت س��از داش��ت و در ضربات 
پنالتی هم با گرفتن دو پنالتی اول اروگوئه کار را تمام 
کرد. دروازه بان1۹۴سانتیمتری فرانسه که اصالتی 
فیلیپینی دارد، هرچن��د به عنوان دروازه بان س��وم 
پاری س��ن ژرمن تا به حال فرصت زیادی برای بازی 
پیدا نکرده، ولی با درخشش در این تورنمنت می تواند 

انتظار روزهای خیلی خوبی را داشته باشد.
       خوان فرناندو کینترو

هافبک ش��ماره10، همه کاره کلمبیا بود و هرچند 
تیمش در یک هشتم نهایی در ضربات پنالتی مغلوب 
کره جنوبی شد، ولی او توانست یک بار دیگر پتانسیل 
فوق العاده اش را به تصویر بکش��د. او س��ه گل زد که 
آخرین آنها روی یک ضربه ایس��تگاهی دیدنی و در 
ثانیه های پایانی بازی مقابل کره بود، هرچند این گل 
نتوانس��ت کلمبیا را از حذف نجات دهد. کینترو که 
از فصل آینده پیراهن پورتو قهرمان پرتغال را به تن 
می کند، حتی سابقه بازی در تیم ملی کلمبیا را هم 

دارد. او سال گذشته توانست تیم جوانان کلمبیا را به 
قهرمانی آمریکای جنوبی برس��اند و بهترین بازیکن 
تورنمنت شود. او در جام لیبرتادورس هم با پیراهن 

تیم آتلتیکو ناسیونال نمایش دلپذیری داشت. 
       کلیفورد آبواگیه

هافب��ک ریزنق��ش غن��ا هرچن��د ق��درت بدن��ی 
هم تیمی هایش را نداش��ت، ولی خالق ترین بازیکن 
خط میانی نماین��ده آفریقا بود. آبواگیه18س��اله با 
تکنیک غن��ی اش در محیط ه��ای کوچک به خوبی 
از ت��وپ مراقب��ت می ک��رد و ب��ا پاس ه��ای دقیق 
هم تیمی هایش را در موقعیت گلزن��ی قرار می داد. 
او در این تورنمنت، ۴پاس گل داد و نقش زیادی در 

کسب عنوان سومی غنا داشت.
       ابنزر آسیفوا

مهاجم غنا در لحظات س��خت یاور تیم��ش بود. در 
آخرین بازی مرحله گروهی دو گل آسیفوا بود که به 
غنا کمک کرد پس از دو شکست، آمریکا را ۴بر یک 
شکست دهد و صعود کند. در بازی نفسگیر مرحله 
یک چهارم نهایی که با برتری ۴بر 3 غنا مقابل شیلی 
به پایان رسید، باز هم آس��یفوا بود که در ثانیه های 
پایانی وقت قانونی، بازی را به تساوی کشاند و در وقت 
اضافه هم گل برتری را وارد دروازه حریف کرد. مهاجم 
۲0ساله تیم لیبرتی پروفشنالز در نهایت با زدن 6گل، 

آقای گل تورنمنت شد.
       الیور تورس

هافبک ریزنقش اسپانیا یکی از بهترین های این تیم 
در ترکیه بود. الیور تورس با دریبل های کشنده اش 
بارها بازیکنان حریف را جا گذاشت و به همراه خسه 
در ترکیب اس��پانیا مهارنش��دنی به نظر می رس��ید. 
او فصل گذش��ته در ترکیب آتلتیک��و مادرید هم به 
میدان می رف��ت و مورد توجه منچسترس��یتی بود. 
منچستریونایتد، چلس��ی و لیورپول هم او را زیرنظر 

داشته اند.
       گی یرمو ده آمورس

دروازه بان اروگوئه یکی از مهم ترین بازیکنان این تیم 
در راه رس��یدن به فینال بود. واکنش های او به ویژه 
در بازی مقابل اس��پانیا، به اروگوئه کمک کرد که از 
موانع سخت مسیر فینال بگذرد و در نهایت به مدال 
ارزشمند نقره برسد. او با دریافت تنها سه گل، بهترین 
آمار را در این تورنمنت داشت و به همین خاطر برنده 
عن��وان بهترین دروازه بان و تندیس دس��تکش طال 
ش��د. ده آمورس در ضربات پنالتی فینال نتوانس��ت 
هیچ کدام از ۴پنالتی فرانسوی ها را مهار کند. با وجود 
این نمی توان از درخشش او در 5 بازی قبلی اروگوئه 

چشم پوشی کرد.

ستاره هایی برای آینده فوتبال

کوچک ترهایی که بزرگ شده اند        

حمایت مسی و هانیسه از مارتینو برای هدایت بارسلوناروسیه قهرمان لیگ جهانی  والیبال شدعلی دایی قراردادش را با پرسپولیس ثبت کردنخستین قهرمانی بایرن با گواردیوال
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سمیرم 
2498 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 

بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 آئين نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک ، امالكی كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده همچنين شماره های از قلم افتاده مربوط به بخش ثبتی 

سميرم به شرح ذيل آگهی می گردد.
الف : شماره پالک و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكی در 

سه ماهه اول سال گذشته تنظيم و جهت انتشار آگهی می گردد:  
اول : ابنيه و امالک شهر سميرم پالک يک اصلی وفروعات ذيل : 

2977- خانم زهرا آقا حسن كاشانی فرزند مجتبی ششدانگ يكبابخانه 
مجزی شده از پالک 2557 فرعی به مساحت 181/40 متر مربع واقع در 

محله خواجگان سميرم مشهور به كوی بخشداری 
7654- آقای مصطفی اسدی  فرزند ضياء اله  ششدانگ يكبابخانه مجزی 
شده از پالک 884 فرعی به مساحت 344 متر مربع واقع در محله دلگر 

سميرم 
 7657- آقای مهدی صابريان  فرزند تيمور  ششدانگ يكبابخانه مجزی 
محله  در  واقع  مربع  متر   263 مساحت  به  فرعی   1174 پالک  از  شده 

خواجگان خيابان شريعتی سميرم 
7658- آقای محمود آقائی  فرزند محمد ششدانگ يكبابخانه مجزی شده 
از پالک 2169 فرعی به مساحت 270/7 متر مربع واقع در خيابان قدس 

كوچه شهيد رجائی سميرم
7660- آقای عباس طغرائی   فرزند منصور  ششدانگ يكبابخانه مجزی 
شده از پالک 1980 فرعی به مساحت 225/3 متر مربع واقع در خيابان 

شيخ كلينی سميرم 
يكبابخانه   ششدانگ  خيراتعلی   فرزند  رشيدی   ابراهيم  آقای   -7661
تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 884 فرعی به مساحت 115/2 متر 

مربع واقع در محله پامنار سميرم 
7665- آقای اصغر طائی  فرزند محمد  ششدانگ  دو باب مغازه و خانه 
مجزی شده از پالک 2169 فرعی به مساحت 176 متر مربع واقع در بلوار 

دنا سميرم 
7667- آقای بهرام پير مراديان  فرزند عبدالرحمن  ششدانگ يكبابخانه 
در  واقع  مربع  متر   178 مساحت  به  فرعی   1143 پالک  از  شده  مجزی 

خيابان شهيد بهشتی كوچه ياسر سميرم 
7668- آقای ايرج آصفی فرزند علی قربان ششدانگ يكباب خانه مجزی 
خيابان  در  واقع  مربع  متر   272 به مساحت  فرعی   2316 پالک  از  شده 

مولوی سميرم
اله  ششدانگ يكبابخانه مجزی  7671- خانم ليال رزمجو  فرزند عنايت 
شده از پالک 1191 فرعی به مساحت 297/65 متر مربع واقع در محله 

خواجگان خيابان شريعتی سميرم 
قطعه  يك  فرزند سياوش ششدانگ  افشاری   رضا  محمد  آقای   -7672
به مساحت 461/65  از پالک 1237 فرعی  زمين محصور مجزی شده  
متر مربع واقع در محله خواجگان خيابان شريعتی كوچه سامان سميرم 
فرزند  بهنام رضائی  آقای  فرزند محمدو  7675- خانم مهتاب شجاعی  
بهمن  ششدانگ يكبابخانه مجزی شده از پالک 2977 فرعی به مساحت 

171/60 متر مربع واقع در كوی بخشداری  سميرم بالسويه و االشاعه
7677- آقای سيف اله نادريان سميرمی  فرزند محمد حسين  ششدانگ 
يكباب مغازه  مجزی شده از پالک 559 فرعی به مساحت 54/45 متر مربع 

واقع در فلكه ماندگار سميرم 
7678- آقای غالمحسين صابری  فرزند علی  ششدانگ يكبابخانه مجزی 
شده از پالک 1227 فرعی به مساحت 202/30 متر مربع واقع در محله 

خواجگان خيابان شريعتی كوچه شكار سميرم 
دوم : ابنيه و امالک مزرعه چاريک سميرم پالک 58 اصلی و فروعات 

ذيل 
65 – آقای محمد علی الهی فرزند كرمعلی ششدانگ يك قطعه باغ مجزی 
مزرعه  در  واقع  مربع  متر   2695 مساحت  به  فرعی   37 پالک  از  شده 

چاريك سميرم 
سوم : ابنيه و امالک مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم پالک 60 اصلی و 

فروعات ذيل : 
111 – آقای محمد حسن طائی سميرمی  فرزند اسفنديار ششدانگ يك 
اسحاق  ابو  مهر  مزرعه  در  واقع  مترمربع   6885 مساحت  به  باغ  قطعه 

سميرم 
خانم فرانك جهان  فرزند غيضان ششدانگ يكباب خانه مجزی   –  334
شده از پالک 79 فرعی به مساحت 341/10 مترمربع واقع در مزرعه مهر 

ابواسحاق سميرم 
 2/5 به  نسبت  علی  قنبر  سيد  فرزند  داودی  مرتضی  سيد  آقای   –  335
دانگ مشاع و خانم مينا طائی فرزند قربانعلی نسبت به 3/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ يكباب خانه مجزی شده از پالک 6038 فرعی به مساحت 203/5 

متر مربع واقع در مزرعه مهر ابواسحاق سميرم 
آقای محمد باقر غالمی فرزند محمد علی ششدانگ يكباب خانه   –  337
نيمه تمام مجزی شده از پالک 47 فرعی به مساحت 198/5 متر مربع واقع 

در مزرعه ابواسحاق سميرم 
فرزند محمد حسين ششدانگ  نادريان سميرمی  اله  آقای سيف   –  339
دو باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی  مجزی شده از پالک 25 فرعی به 
مساحت 103/5 متر مربع واقع در بلوار دنا  سميرم واقع در مزرعه مهر 

ابواسحاق سميرم
و  اصلی   104 پالک  سميرم  رزجان  مزرعه  امالک  و  ابنيه   : چهارم 

فروعات ذيل : 
مغازه  باب  سه  ششدانگ  خسرو  فرزند  پيرمراديان  يداله  آقای   -569
تحتانی و خانه فوقانی مجزی شده از پالک 19 فرعی به مساحت 355/6 
لورگ  اراضی  به  مفيد سميرم مشهور  در خيابان شيخ  واقع  مربع  متر 

رزجان 
يكباب مغازه مجزی  فرزند سهراب ششدانگ  تيمور محرابی  آقای   571
از پالک 12 فرعی به مساحت 113/05 متر مربع واقع در خيابان  شده 

شيخ مفيد سميرم مشهوربه اراضی لورگ رزجان 
پنجم : ابنيه و امالک مزرعه کاسگان سفلی وردشت سميرم پالک 205 

اصلی :
آقای منوچهر محمدی جانباز لو فرزند عزيز موازی )1 و يك دوم ( يك 
و نيم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ و آقای نادر محمدی فرزند 
رضا موازی بيست و شش يكصد و شانزدهم حبه مشاع و آقای مسيح 
خان محمدی فرزند رضا خان موازی  پانزده يكصد و شانزدهم  حبه 
مشاع و آقای ولی محمدی فرزند رضا موازی  چهل يكصد و شانزدهم 
حبه مشاع و آقای عليرضا محمدی جانباز لو فرزند محمد موازی  بيست 
و شش يكصدو شانزدهم حبه مشاع و آقای ضرغام محمدی فرزند علی 
خان موازی چهارده يكصدو شانزدهم حبه مشاع و آقای جعفر محمدی 
فرزند علی خان موازی هفت يكصد و شانزدهم  حبه مشاع و آقای مهدی 
و  يكصدو شانزدهم حبه مشاع  بيست  موازی  علی خان  فرزند  محمدی 
آقای اياز محمدی معروف به آرش فرزند علی خان موازی بيست يكصد 
و شانزدهم حبه مشاع و آقای فرهنگ محمدی فرزند علی خان موازی 
سه يكصد و شانزدهم  حبه مشاع و آقای حيدر محمدی فرزند علی خان 
موازی سه يكصد و شانزدهم حبه مشاع از يك و نيم حبه مشاع از هفتاد 

و دو حبه ششدانگ مزرعه كاسگان سفلی وردشت سميرم 
اصفهان استان  ثبت  نظارت  محترم  هيات  رای  طبق  كه  امالكی   ب: 

يك  فقط  و  گرديده  تجديد  آنها  نوبتی  آگهی  تفويضی  اختيارات  با  و    
نوبت منتشر و مدت اعتراض به آنها سی روز می باشد:

اول : ابنيه و امالک شهر سميرم پالک يک اصلی و فروعات ذيل : 
7626 – آقای مجيد جعفر پور سميرمی فرزند جهانبخش ششدانگ يكباب 
خانه تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 1194 فرعی به مساحت 230 
متر مربع واقع در خيابان شريعتی كه در آگهی قبلی مساحت آن اشتباها 

203/75 متر مربع آگهی گرديده . 
دوم : ابنيه و امالک مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم پالک 60 اصلی و 

فروعات ذيل : 
319 – آقای محمد حسين نوابی فرزند سيف اله ششدانگ يك قطعه زمين 
مربع  متر   217/35 مساحت  به  76فرعی  پالک  از  مجزی شده  محصور 
واقع در مزرعه مهر ابو اسحاق سميرم كه در آگهی قبلی اشتباها مجزی 

گرديده از پالک 78 فرعی قيد گرديده است .
خانه  يكباب  اله ششدانگ  فرزند سيف  نوابی  آقای محمدحسين   –  320
واقع در  متر مربع  به مساحت 217/35  فرعی  از پالک 76  مجزی شده 
مزرعه مهر ابواسحاق سميرم كه در آگهی قبلی اشتباها مجزی گرديده از 

پالک 78فرعی قيد گرديده است . 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئين نامه چنانچه 
كسی نسبت به امالک مندرج در اين آگهی واخواهی داشته باشد بايد از 
تاريخ اولين انتشار نسبت  به امالكی كه به شرح رديف الف تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک رديف ب ظرف 
و  نمايد  تسليم  اداره  اين  به  را  واخواهی خود  مدت 30 روزدادخواست 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده ها معترضی ثبت 
تقديم  با  بايستی  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  معترض ظرف 
اعتراض به مرجع ذی صالح گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبال از انتشار اين آگهی دعوائی اقامه 
بر طرح دعوی ظرف  دادگاه مشر  گواهی  بايد  باشد طرف دعوی  شده 
مدت  انقضاء  از  بعد  كه  گواهی  يا  اعتراضات  نمايد  تسليم  مرقوم  مدت 
مرقوم واصل گردد بال اثر و وفق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت اسناد و امالک رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 65 آئين 
نامه قانون ثبت اسناد و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و 
در صورت مجلس مربوطه قيد و واخواهی صاحبان امالک و مجاورين 
و  اسناد  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  ارتفاقی  حقوق  و  حدود  به  نسبت 
پذيرفته ثبت  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  واحده  ماده   امالک 

 خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم :1392/5/31 
م الف: 97

موسوی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سميرم 

نوبتی سه ماهه اول اردستان 
2518 آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1392 ثبت اردستان بخش 17 ثبت 

اصفهان 
آگهی های بند الف –

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئين 
كه  اصفهان  ثبت   17 بخش  اردستان  در  واقع  رقبات  و  امالک  آن  نامه 
تقاضای ثبت آنها در سه ماهه اول سال 1392 پذيرفته شده است برای 
دو مرتبه به فاصله يك ماه از هم منتشر و مهلت اعتراض به آن از تاريخ 
می  آگهی  زير  به شرح  باشد  می  روز   90 مدت  به  انتشار  نوبت  اولين 

نمايد : 
دهستان برزاوند ) ناحيه 4 بخش 17 ( 

شماره های اصلی :
آقای محمد زارعی طورانی فرزند شكر اله و آقای اصغر عامری   – 47
نجف آبادی فرزند خليل هر كدام سه حبه مشاع ) جمعا شش حبه ( از 
72 حبه ششدانگ مزرعه مهاباد و يه با قدر الحصه از يك رشته قنات 

اختصاصی 
آگهی های بند ب: 

آگهی های تجديدی كه قبال ناقص و يا اشتباه منتشر و طبق آراء هيات 
نظارت ثبت و يا اليحه تفويض اختيارات هيات نظارت به روسای ادارات 
ثبت و ديگر مفاد قانونی آگهی آنها بايد صحيحا منتشر گردد كه برای 
انتشار می  از تاريخ  يكبار منتشر و مهلت اعتراض بر آن 30 روز پس 
باشد مستند به تبصره 1 ماده 25 قانون ثبت به شرح زير اصالح و آگهی 

ميشود : 

دهستان گرمسير ) ناحيه 1 بخش 17 ( 
شهر اردستان يك اصلی گرمسير و فرعيهای زير : 

بيستم  نيسيانی فرزند عبداله ده وشانزده  خانم سكينه معتمدی   –  541
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ و خانمها عاطفه و شهر بانو و خديجه 
شهرت هر سه معتمدی نيسيانی فرزندان محمد تقی هر كدام دو و هفتاد 
و دو صد وهشتادم حبه مشاع به استثناء بها ء ثمنيه عرصه و اعيان آن 
كه متعلق به خانم بلقيس فتاحی فرزند محمد تقی است و آقايان مهدی و 
علينقی و محمد علی شهرت هر سه معتمدی نيسيانی فرزندان محمد تقی 
هر كدام چهار صدو چهل و چهار صدو هشتادم حبه مشاع به استثناء 
بهاء ثمنيه آن كه متعلق به خانم بلقيس فتاحی است وبهاء  ثمنيه اعيانی 
موارد  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه  بيستم  ودوازده   يك  و  بيست 
فوق سهم االرث خانم بلقيس فتاحی فرزند محمد تقی و زوجه محمد تقی 
فرزند محمد رضا  نيسيانی  فتاحی  عبدالمجيد  آقای  و  نيسيانی  معتمدی 
دو وپنجاه وهشت  هشتادم  حبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ و خانمها 
زهرا و بتول و عذرا شهرت هر سه فتاحی نيسيانی فرزندان عبدالمجيد 
هر كدام دو وصدو شصت وشش دويست و چهلم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ يك قطعه زمين مفروز ملك معروف به ته گنبد واقع در كوی 
محال اردستان كه در آگهی اوليه بنام متقاضی ثبت حاجيه زينب خانم 
فتاحی  نام حاجيه خانم  با  آگهی ميشده كه سهوا  بايد  نيسيانی  فتاحی 

آگهی شده است . 
قنوات کوی محال اردستان 86 اصلی 

آقايان قدمعلی و نعمت اله و خانم اعظم شهرت همگی مومن زاده فرزندان 
مسيب  قدمعلی و نعمت اله هر كدام يك چهارم سهم و اعظم يك هشتم 
سهم از 1320 سهم ششدانگ قنوات مذكور و ورثه مرحومه مهين مومن 
مومن  حسين  زير  تفكيك  به  سهم  هشتم  يك  جمعا  مسيب  فرزند  زاده 
زاده فرزند علی زوج متوفيه يك سی و دوم سهم و سلطان خانم مومن 
زاده فرزند محمد حسين مادر متوفيه يك چهل و هشتم سهم ومحمودو 

دويست  هفت  كدام  هر  متوفيه  فرزندان  زاده  مومن  هردو  محمد حسين 
وچهلم سهم و فاطمه مومن زاده دختر متوفيه هفت چهارصدو هشتادم 
از 1320 سهم ششدانگ موارد فوق خريداری مسيب مومن زاده  سهم 
 1/5 بجای  اوليه  آگهی  در  كه  زاده  مومن  خديجه  از  نامبردگان  مورث 
شده  آگهی  مومن  خديجه  سهوا  نامبرده  نام  بجای  و  سهم  يك   سهم 

بوده است .
دهستان عليا ) ناحيه 3 بخش 17( 

شماره های اصلی زير : 
111- خانم رقيه محمدی آستانه فرزند رمضان سه هشتم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ مزرعه آستانه – انتقالی از سوی خانم جهان محمدی 

آستانه فرزند علی و فاطمه كه ما ترک والدين نامبرده بوده و در آگهی 
آستانه  فاطمه محمدی  و  فرزند محمد  آستانه  علی محمدی  بجای  اوليه 
فرزند اسماعيل سهوا علی ولدمحمد حسن و فاطمه حبيبه اسماعيل آگهی 

شده بوده است .
عليهذا به موجب ماده 16 قانون ثبت و ديگر مواد قانونی مربوطه چنانچه 
كسی نسبت به امالک بند الف اعتراضی داشته باشد از تاريخ اولين نوبت 
انتشار  از  تا 30 روز پس  بند ب  امالک  به  نسبت  و  تا 90 روز  انتشار 
بايد دادخواست واخواهی و اعتراض خود را به اين اداره تسليم و طبق 
ثبت  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار آگهی دعوائی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه مشعر بر جريان دعوی 
يا گواهی طرح دعوی كه  اعتراضات  نمايد  را ظرف مدت مرقوم تسليم 
بعد از انقضاء مدتهای مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت 
حدود  شد  خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 ماده  تبصره  و   16 ماده  اخير 
ثبت  قانون  نامه  آئين   56 ماده  به  مستند  فوق  امالک  ارتفاقی  وحقوق 
قيد  حدود  تحديد  مجلس  صورت  در  و  بررسی  حدود  تحديد  موقع  در 
خواهد شد و اعتراض صاحبان امالک و مجاورين نسبت به آن تابع مفاد 
قانون ثبت و ماده واحده تعيين تكليف پرونده های معترضی مفقود شده 
زاينده رود اصفهان درج و منتشر  اين آگهی در روزنامه   . بود   خواهد 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 
تاريخ انتشار نوبت دوم 1392/5/31 

م الف : 153                     عصاری رئيس ثبت اسنادو امالک اردستان 

نوبتی سه ماهه اول جوشقان
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره   1392 اول سال  ماهه  نوبتی سه  2515آگهی 

جوشقان قالی بخش دوازده كاشان 
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آيين 
نامه مربوط به امالكی كه در سه ماهه اول سال 1392 تقاضای ثبت آنها 

پذيرفته شده به شرح ذيل آگهی می گردد: 
شماره های فرعی از پالک يك اصلی ابنيه و امالک جوشقان قالی 

نرجس  خانم  و  عباس  فرزند  مهری  علی  نوروز  آقای   – فرعی   1362
دو  و  پنجم  سه  به  نسبت  ترتيب  به  علی  نوروز  فرزند  مهری  خاتون 
پنجم از ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دشت قهاب جوشقان به 

مساحت 1145 متر مربع 
3016 فرعی – خانم رقيه قادری فرزند ميرزا محمد ششدانگ قطعه زمين 
مزروعی و محصور واقع در كوچه ميمه الستان به مساحت 2101/50 

متر مربع 
بمانعلی  فرزند  نژادجوشقانی  صادقی  سهراب  آقای   – فرعی   4065
به  جوشقان  كمر  سر  كوی  در  واقع  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

مساحت 240 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 21 اصلی ابنيه و امالک كامو

دانگ  دو سوم  فرزند غالمعلی  قديری  مهدی  محمد  آقای   – فرعی   763
مشاع از يك دانگ ازششدانگ يك درب باغ مشجر واقع در دشت سوره 
خوت كامو به مساحت 1075/76 متر مربع با حفظ منافع مادام العمر برای 

مادر مستدعی ثبت خانم صنعت ابو ترابی 
974 فرعی – آقای تقی دل خوشيان فرزند حسنعلی يك دانگ و نيم مشاع 
از ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دشت خير كامو به مساحت 

630/44 متر مربع 
خان   اسمعيل  فرزند  زاده  رضاقلی  حسين  امير  آقای   – فرعی   2005
ششدانگ يك باب حصارو انباری و دو بوم كن متصل به آن واقع در زير 

مزرعه فارند كامو به مساحت 657متر مربع 
خانه  باب  يك  ششدانگ  نوروز   فرزند  جواهرآهنگر  خانم   – فرعی   2029
مجزا شده از شماره 166 فرعی واقع در كامو به مساحت 116/40 متر مربع 

2036 فرعی – خانم مرحمت رزاقيان فرزند ابراهيم  ششدانگ يك باب خانه 
واقع در كامو به مساحت 160 متر مربع 

شماره های فرعی از پالک 26 – اصلی ابنيه و امالک مزرعه همواريه كامو
خانم افسانه مرق سرخی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين  166 فرعی – 

محصور واقع در مزرعه همواريه كامو به مساحت 248/50 متر مربع 

245 فرعی – آقای كيومرث مردان  فرزند اكبر و خانم ناهيد بديعی گورتی 
مزرعه  در  واقع  ساده   زمين  قطعه  ششدانگ  بالمناصفه  اله  نصر  فرزند 

همواريه كامو به مساحت 500متر مربع 
شماره فرعی از پالک 64 – اصلی ابنيه و امالک مزرعه كاسه رود كامو

100فرعی – خانم صنعت ابو ترابی فرزند عبداله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
مساحت  به  كامو  رود  كاسه  مزرعه  سرتخته  در  واقع  بانره  زمين  قطعه 

1839/93 متر مربع 
شماره های فرعی از پالک 205 – اصلی ابنيه و امالک جوشقان قالی 

آقای حسين مهری  فرزند اسد اله و خانم زهرا بزرگيان  865 فرعی – 
فرزند محمد علی خان باالمناصفه ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در 

جوشقان  به مساحت 21/50 متر مربع
1691 فرعی – شهرداری جوشقان و كامو ششدانگ قطعه زمين محصور 

واقع در جوشقان به مساحت 270 متر مربع 
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به امالک مندرج در اين 
آگهی اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی به مدت 90 
روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم و ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمايد و 
گواهی تقديم دادخواست  را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد در صورتی 
كه قبل از انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی 
دادگاه مشعر بر جريان دعوی را ظرف مدت مذكور تسليم نمايد اعتراض 
يا گواهی طرف دعوی كه پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر 
می باشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد . ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدی قيدوو اخواهی صاحبان 
امالک نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد 

شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/05/31

م الف 4483
زرگری كفيل اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
    

آگهی نوبتی سه ماهه اول زواره
2221 نوبت اول 

شماره 92/1282/31 تاریخ : 92/4/15 آگهی نوبت سه ماهه اول سال 1392 
ثبت اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان 

نامه  بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین 
در  آنها  ثبت  تقاضای   1392  ، سال  اول  ماهه  سه  در  که  امالکی   ، مربوطه 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره پذیرفته شده و همچنین امالکی که طبق آراء 
هئیت محترم نظارت ثبت ، آگهی آنها باید تجدید گردد به شرح ذیل آگهی 

می گردد 
: الف ( امالكی كه اظهار نامه آنها در سه ماهه اول سال 1392 تنظيم و جهت 

انتشار آگهی در رديف منظور گرديده است : 

دهستان سفلی 
قريه شهراب 28 اصلی و فرعی ذيل :

حبه  بيست  تمامت  خسرو  فرزند  شهرابی  عامری  آقا  عباس  آقای   -281  
متر  باغ كه مساحت ششدانگ 893/60  يكدرب  از 72 حبه ششدانگ  مشاع 

مربع می باشد.
ب0 امالكی كه آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشرو لكن بواسطه اشتباه 
انتشار آنها رخ داده و بموجب آراء هيات محترم نظارت با  موثری كه در 
بندهای  نظارت موضوع  هيات  تفويضی  اختيارات  به  مستند  اداری  دستور 
به  منجر  ماه 65  مهر  اول  تا  ثبتی  های  385و386و387 مجموعه بخشنامه 

تجديد آگهی شده است : 

دهستان گرمسير 
شهر زواره 16 اصلی و فروعات ذيل:

978- آقای سيد محمد حسن يموت زواره فرزند سيد محمد مهدی ششدانگ 
يكدرب باغ مشجر محصور بانضمام ده سرجه و نيم از 960 سرجه ششدانگ 
آب قنوات زواره كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك 

اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است  
1477- آقای سيد محمد حسن يموت زواره فرزند سيد محمد مهدی ششدانگ 
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمد حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك  

اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است . 
1479- آقای سيد محمد حسن يموت زواره فرزند سيد محمد مهدی ششدانگ  
يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار 

و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1481
ششدانگ يكقطعه ملك مزروعی  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم 
ميرزا كوچك اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی 

شده است.  
1514- آقای سيد محمد حسن يموت زواره فرزند سيد محمد مهدی ششدانگ 
يكقطعه ملك كه  قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا كوچك اظهار 

و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده است.  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1528
ششدانگ يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا محمدحسن يموت ولد مرحوم 
ميرزا كوچك اظهار و بنام ميرزا محمدحسن يموت فاقد ساير مشخصات 

آگهی شده است.  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1538
ششدانگ يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمدحسن يموت ولد مرحوم 
ميرزا كوچك اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی 

شده است.  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1670
ششدانگ يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا 
كوچك اظهار و بنام ميرزا محمدحسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی 

شده است . 
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1671
ششدانگ يكقطعه ملك كه قبال بنام ميرزا محمد حسن يموت ولد مرحوم 
ميرزا كوچك اظهار و بنام ميرزاحسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی 

شده است  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1818
ولد  يموت  حسن  ميرزا  بنام  قبال  كه  مزروعی  ملك  يكقطعه  ششدانگ 
مرحوم ميرزا كوچك اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات 

آگهی شده است  
مهدی  محمد  سيد  فرزند  زواره  يموت  حسن  محمد  سيد  آقای   -1842
ششدانگ يكقطعه ملك  كه قبال بنام ميرزا حسن يموت ولد مرحوم ميرزا 
كوچك اظهار و بنام ميرزا حسن يموت فاقد ساير مشخصات آگهی شده 

است  
دويست  و  حبه  تمامت شش  فرزند خدابخش  گلی  مهدی  آقای    -3847
هفتصدو نود و يكم حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ   و بيست و دو – 
قطعه  ششدانگ  بصورت  كه  مربع  متر   190/34 بمساحت  مرقوم  پالک 
زمين در حال ساخت در آمده و قبال بمساحت 190/24 متر مربع آگهی 

شده است. 
5466- آقای سيد ابوالفضل مير حسينی طبائی زواره فرزند سيد محمد 
و خانم فاطمه واحدی طباء زواره فرزند سيد هدايت اله ششدانگ كوچه 
خانوادگی  نام  قبال  كه  بالمناصفه  مربع  متر   22/40 بمساحت  متروكه 

متقاضی مير حسين طبائی زواره آگهی شده است . 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 86 آئين نامه قانون 
ثبت چنانچه كسی نسبت به امالک مندرج در اين آگهی واخواهی داشته 
باشد بايد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی نسبت به امالكی كه در رديف 
) الف ( می باشد به مدت 90 روز و نسبت به رديف ) ب( به مدت 30 
روز دادخواست واخواهی خود را كتبا به اين اداره تسليم نموده و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پروند ه های معترض ثبتی 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايد ضمنا گواهی طرح دعوی كه پس از انقضاء مهلت 
قانونی واصل شود بال اثر بوده ومطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت ، حقوق 
ارتفاقی در موقع تعيين حدود در صورتمجلس قيدو واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
پرونده های معترض  تكليف  تعيين  قانون  ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
ثبت پذيرفته خواهد شد . اين آگهی نسبت به امالک رديف ) الف ( در دو 
نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهی و نسبت به رديف 
 ) ب( فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 

خواهد شد 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/5/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1392/5/31 
م الف 132    

  فدائی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ وقت رسیدگی
علی  سيد  آقای  خواهان   489/92 كالسه  پرونده  خصوص  در   2549
به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شيرزاده  آقای  وكالت  با  عاملی 
طرفيت آقای عبدالرضا ندافی – خانم مژگان عرفانی تقديم نموده است. 
وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/6/6 ساعت 10:30 صبح 
حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است.  گرديده  تعيين 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان 
نماييد. در صورت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  مراجعه و نسخه 
اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   14 شعبه  دفتر  مدير  شود.   می 

اصفهان



خواندنی

قوی ترین های دنیا 

اخبار ویژه

 شهربازی، محلی برای تفریح و ش��ادی اس��ت که خانواده ها برای گذراندن زمان به آنجا
می روند. از آنجایی که شهربازی ها وسیله های خطرناکی دارند، باید تمام استانداردها در 
آن رعایت شود، زیرا نبود استاندارد می تواند باعث مرگ انسان های بسیاری شود. وسایل 
شهربازی همیشه یک چاشنی ترس را در خود نگه می دارند، اما وقتی این وسایل ترسناک 
در نقطه ای ترس��ناک تر قرار بگیرند، می توانند محیطی وصف ناپذی��ر به وجود آورند. به 
 تازگی در ارتفاعات کلورادو ش��هربازی خاصی باز ش��ده اس��ت که یکی از ترسناک ترین

وسیله های دنیا را در اختیار دارد. این ش��هربازی در لبه یک دره به ارتفاع400 متری قرار 
گرفته است و در گوش��ه ای از آن تابی قرار دارد که بر فراز دره حرکت می کند. این وسیله 
یک تاب الکترونیکی است که در لبه دره قرار گرفته اس��ت و زمانی که حرکت می کند به 
روی دره رفته و زاویه ای112درجه ای می گیرد. این باعث می ش��ود تا افرادی که س��وار 
 وسیله شده اند به اوج ترس برسند. این وسیله به تازگی باز شده است، ولی تنها افراد سالم

می توانند از آن استفاده کنند، زیرا قبل از نشستن روی صندلی های این تاب باید از چندین 
مرحله آزمایش مختلف پزشکی عبور کرد و سپس پزشکان اجازه سوار شدن می دهند. این 

تاب این روزها به عنوان ترسناک ترین تاب دنیا شناخته می شود.

از گذشته تا به حال از ساعت تنها انتظار گفتن زمان دقیق روز را داشته ایم و دیگر مشخصات آن را 
خیلی جدی نگرفته ایم، اما به نظر طراحان دوست دارند ساعت هایی درست کنند که بیش از یک 
ساعت ساده کار می کند. ساعت های تکنولوژیک این روزها در مدل های مختلف پیدا می شوند. 
این ساعت ها معموال دارای صفحات نمایش دیجیتالی به همراه چند دکمه برای برنامه ریزی های 
ساده هستند، اما ایده هایی نیز برای آینده  ساعت های مچی ارایه شده است که دنیای متفاوتی 
دارند. ساعت جدید »Wrist Borne«یک ایده متفاوت برای آینده دستگاه های دیجیتالی است 
که می توان آن را با چاقوهای همه کاره مقایسه کرد. این وسیله قابلیت های متفاوتی دارد و می 
تواند تمامی امور شما را در یک ساعت مچی محدود کند. از قابلیت های جالب این ساعت مچی می 
توان به بلوتوث، صفحه نمایش لمسی با کیفیت باال، درگاه یو اس بی، کنترل کردن فشار خون، ضد 
آب بودن و ... اشاره کرد و این تنها بخش خاص و کاربردی آن است و قسمت اصلی مربوط به تلفن 
 همراه می شود. این ساعت قابلیت آن را دارد که با تلفن همراه شما ارتباط برقرار کرده و سپس شما

می توانید تمامی کارهای خود را روی تلفن همراه انجام دهید. این س��اعت می تواند به رایانه یا 
تبلت شما نیز متصل شود. نکته جالب دیگر این است که تمام امکانات در یک ساعت بسیار ساده 

جمع شده است.

ساعتی برای کنترل همه امورترسناک ترین وسیله شهربازی دنیا

قدرت در انس��ان ها ریش��ه در تمرین بدن��ی زیاد یا 
 کار و فعالیت دارد و به س��ادگی به دس��ت نمی آید.

انس��ان های قوی معموال از قدرتش��ان در راه های 
مختلف اس��تفاده می کنند؛ برای مث��ال عده ای در 
شغل های خاص مشغول می شوند و عده ای دیگر به 
فکر رکوردزنی و ثب��ت رکوردهای جهانی می افتند. 
البته به غیر از انسان ها، گاهی طبیعت هم دست به 
قدرت نمایی می زند و از طرق مختلف مانند زلزله آن 

را نشان می دهد.
 

قوی ترین انگشت دنیا 
  »ف��و بینگل��ی« اس��تاد کنگ ف��و کاری اس��ت که 
قوی ترین انگشت اش��اره دنیا را در اختیار دارد. این 
استاد از سن7 سالگی ورزش های رزمی را آغاز کرده 
اس��ت و پس از 35 س��ال، این روزها یکی از برترین 
استادان دنیا و البته رکورددار گینس است. این فرد 
می تواند ساعت ها روی یک انگشت خود به صورت 
سروته بایستد. او با زدن12ش��نا روی یک انگشت، 

نامش را وارد کتاب رکوردهای گینس کرد. 

قوی ترین پلک دنیا 
 پلک زدن برای ما کاری عادی اس��ت و ش��اید تا به 
 حال به فک��ر ورزش کردن یا نرم��ش دادن پلک هم 
 نب��وده ای��م، ام��ا »س��ونگ ت��اوو« که یک اس��تاد 
ورزش های رزمی است عاشق نرمش کردن با پلکش 
اس��ت. او این روزها رکورد قوی ترین پل��ک دنیا را 
در اختی��ار دارد، زیرا می تواند س��طل ه��ای آبی به 
وزن 50 کیلوگ��رم را تنها با پلک های��ش بلند کند. 
 او برای تقویت پلک هایش از بچگ��ی تالش کرده و

تمرین های سختی را پشت سر گذاشته است. سونگ 
البته از این ترس دارد که با مرگ��ش این توانایی نیز 
از بین برود زیرا هیچ کس پلک هایی مانند او ندارد. 

 قوی ترین زلزله دنیا 
 قوی ترین رکوردها همیشه برای انسان ها نیستند و 
برخی از رکوردها را طبیعت در اختیار دارد. در سال 
1960، جنوب ش��یلی ناگهان به شدت به لرزه افتاد 
و قوی ترین زلزل��ه تاریخ به ثبت رس��ید. این زلزله 
9/5 ریشتر شدت داش��ت و تقریبا تمامی خانه های 
ش��هر»والدویا«که مرکز زلزله بود با خاک یکس��ان 
ش��د. تلفات این حادثه زمانی بیشتر ش��د که بعد از 
زلزله یک سونامی وحشتناک هم به آن رسید و باقی 
بازمانده ها را نیز کشت. این زلزله به حدی بود که در 
کش��ورهای دیگر دنیا مانند فیلیپین، هاوایی و ژاپن 
نیز سونامی هایی ایجاد شد و تنها200 نفر جانشان 

را در کشورهای دیگر از دست دادند. 

  قوی ترین کودک دنیا 
 »لیام هوکسترا« پس��ر بچه سه ساله ای است که در 
ظاهر  مانند همه بچه ها ش��یطان و بازیگوش است، 
ولی همیشه ظاهر نشان دهند همه چیز نیست، چرا 
که این پس��ر بچه قوی ترین کودک دنیاس��ت. او به 
راحتی می تواند دمبل های 5 کیلویی که هیچ بچه 
ای در این سن نمی تواند بردارد، بلند کرده و ورزش 
کند. پزشکانی که بدن او را معاینه کرده اند می گویند 
بدن این کودک40 درصد بیش��تر از دیگر کودکان 

ماهیچه دارد. 

قوی ترین حشره دنیا 
 یکی از اعضای خانواده سوسک های دانگ به عنوان 
قوی ترین حشره دنیا شناخته می شود. این حشره 
توانایی آن را دارد که تا1140 برابر وزن خود را از روی 
زمین بلند کند، این بدین معناس��ت که اگز سوسک 
دانگ مانند انس��ان70 کیلو وزن داشت می توانست 
جسمی به وزن80 تن را بلند کند. این حشره تنهای 
برای جمع کردن غذا از این قدرت استفاده نمی کند، 
بلکه توانای��ی آن را دارد که تهدی��دات مختلف را از 

خانواده اش دور کند. 

 قوی ترین بینی دنیا 
 »جمال تکشالشویلی« اهل گرجستان فردی است 
که متفاوت تری��ن بینی دنی��ا را دارد، اما تفاوت این 
بینی از نظر شکل نیس��ت بلکه توانی بیشتر از دهان 
یک فرد ع��ادی دارد. این مرد می توان��د به راحتی 
کیس��ه های آب جوش را با بینی اش ب��اد کند. این 
جوان23 ساله در سال 2009 توانست در عرض یک 
دقیقه سه کیس��ه آب جوش را تا حد انفجار باد کند 
و همین راه��ی بود تا نامش وارد کت��اب رکوردهای 
گینس ش��ود. این جوان که یک مربی جودو اس��ت 
راز بینی قدرتمندش را ورزش بس��یار و نرمش های 

هوازی می داند. 

 قوی ترین ماده دنیا 
  دانشمندان همیشه به این موضوع اعتقاد داشته اند

که باید در جه��ان ماده ای به عنوان س��خت ترین و 
 قوی ترین ماده وجود داشته باشد. این افراد با سال ها

تالش توانس��تند به ای��ن موضوع دس��ت یابند که 
 »گرافن« ق��وی ترین ماده دنیاس��ت. ای��ن ماده در

الیه های بس��یار کوچک و اتمی مورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت و دانشمندان متوجه ش��ده اند که این 

ماده از الماس هم سخت تر و قوی تر خواهد بود.

تیمی از محققان دانشگاه هاروارد، مؤسسه براود و بیمارستان 
عمومی ماساچوست با همکاری یک محقق ایرانی توانسته اند 
شواهدی از تغییرات ژنتیکی را که ممکن است در حفظ افراد 

از ابتال به وبا مؤثر باشند، شناسایی کنند.
پردیس ثابتی اس��تادیار زیست شناس��ی تکاملی دانش��گاه 
هاروارد و همکارانش بر پایه داده های ژنتیکی به دست آمده از 
صدها بنگالدشی توانستند بخش هایی در ژنوم را که برخی از 
آنها مسئول عملکردهای خاص سیستم ایمنی و برخی دیگر 
مسئول از دست رفتن مایعات هستند، شناسایی کنند که در 

برابر وبا مقاومت می کنند.
آزمایش��ات بعدی نش��ان داد که بین افرادی که به وبا مبتال 
شده و افرادی که در برابر آن مقاومت کرده بودند، تفاوت های 
ژنتیکی وجود دارد. ثابتی یکی از دو مؤلف اصلی این پژوهش 
اظهار داشت: این پژوهش به طور خاص برای ما هیجان انگیز 
است، چرا که قدرت این رویکرد را نشان می دهد. این اولین 
بار است که توانس��ته ایم یک رویکرد گسترده ژنومی را برای 

درک مقاومت در برابر وبا به دست آوریم.

این دانش��مند دانش��گاه هاروارد افزود: اما این تنها یک گام 
ابتدایی بوده و اکتشافات بیشتری در این زمینه وجود دارد. 
برای این بیم��اری قدیمی و متداول، اطالعات بس��یار کمی 

درمورد سیستم ایمنی میزبان وجود دارد.
ثابتی همچنین اظه��ار امیدواری کرد که ب��ا درک بهتر این 
که چرا برخی افراد در برابر وبا ایمنی دارند، به تالش ها برای 
تولید درمان و واکس��ن کمک شود تا از ش��یوع این بیماری 

 Science جلوگیری به عمل آی��د. این پژوهش در مجل��ه
Translational Medicine منتشر شده است.

ثابت��ی س��ومین زن در تاریخ اس��ت ک��ه با مع��دل100 و 
 مدارج کامل از دانش��کده پزشکی دانش��گاه هاروارد آمریکا

فارغ التحصیل شده است. وی به عنوان یکی از سرشناس ترین 
محققان آمریکا در زمینه بررس��ی ژنوم ماالریا از بنیاد بیل و 
ملیندا گیت��س، بالغ ب��ر دو میلیون دالر بودج��ه تحقیقاتی 

دریافت کرده است.
پردیس ثابت��ی همچنین به عنوان یک��ی از100 چهره نابغه 
 Creators Synectics جهان از س��وی گروه بین المللی
معرفی شده اس��ت. این گروه بین المللی، پردیس ثابتی را در 
میان محققان برجسته دانشگاه های معتبری نظیر هاروارد، 
آکسفورد و مؤسسه فناوری ماساچوست به عنوان چهره چهل 

و نهم معرفی کرده است.
شبکه خبری سی ان ان نیز در سال2007، ثابتی را به عنوان 
یکی از هش��ت نابغه ای معرفی کرد که دنی��ای ما را متحول 

خواهند ساخت.

کشف کلید ژنتیکی بیماری وبا با همکاری نابغه ایرانی
 رمانتیک ترین 

مقاصد گردشگری جهان

شبکه خبری الشرق االوسط چند مکان توریس��تی برتر جهان را به 
زوج های جوان معرفی کرد.

آرامش ، طبیعت بکر ، چشم اندازهای س��حرآمیز و مکان های خلوت 
و شاعرانه از ویژگی های مش��ترک رمانتیک ترین مقاصد توریستی 
جهان است که هریک از اینها با آب وهوا و امکانات تفریحی متفاوت ، 

جو بسیار آرامی را برای گردشگران فراهم کرده اند.

 مجموعه جزایر سیشل
مجموعه جزایر سیشل واقع در جنوب ش��رقی قاره آفریقا در شمال 
جزیره ماداگاس��کار شامل115جزیره کوچک اس��ت. این مجموعه 
جزای��ر در اقیانوس هند واقع ش��ده اند و هر س��اله تع��داد زیادی از 
زوج های جوان تعطیالت تابستانی یا س��فر ماه عسل خود را در این 
س��واحل آرام و به دور از دنیای کار می گذرانند. س��اکنان این جزایر 
احترام زیادی به گردش��گران می گذارند و گردشگری یکی از منابع 

اصلی درآمد محسوب می شود.
هزینه های اقامت در این جزایر مناس��ب اس��ت و در ف��رودگاه این 
جزیره بیش��تر هواپیمایی های جهان پرواز دارند. غواصی، ماهیگری 
در آب های عمیق، دوچرخه س��واری در کوهس��تان و سواحل شنی 
این جزیره از جمله انتخاب های اول گردش��گران اس��ت. همچنین 
گردشگران می توانند از کوچک ترین پایتخت جهان - شهر ویکتوریا-  

دیدن کنند.

جزایر مرجانی مالدیو
مجموعه جزایر مرجانی مالدیو واق��ع در اقیانوس هند با آب و هوای 
معتدل در بیشتر روزهای سال با نخلستان ها و جزایر کوچک مرجانی 
محیطی شاعرانه برای مس��افران خود فراهم می کند. تپه های سفید 
شنی این جزیره و دشت های هموار آن با اختالف کمی از سطح دریا 
هرگز به س��اکنان خود اجازه نمی دهد دچار احساس غم، ناراحتی و 

یا افسردگی شوند.

سواحل ریویرا مایا مکزیک
یکی از آرام ترین سواحل جهان که تنها صدای موسیقی در آن شنیده 
می ش��ود. هتل»اس��نتیا« در این جزیره ک��ه از زیباترین هتل های 
مکزیک اس��ت، در اصل متعلق ب��ه یک دوک ایتالیایی بوده اس��ت. 

رستوران این هتل نیز با غذاهای دریایی خود بسیار مشهور است.

منطقه توریستی ادن راک
منطقه توریس��تی ادن راک واقع در جزیره »س��ن برس« در دریای 
کارائیب یکی از مناطق استوایی اس��ت که هنوز از سوی گردشگران 
خیلی شناخته شده نیست، پس می توانید با سفر به این جزایر ضمن 
اس��تفاده از غذاهای فرانس��وی، از طبیعت بکر و زیبای آن استفاده 
کنید. این جزیره قبال یکی از س��رزمین های استعماری فرانسه بوده 

است.

جزیره بالی
جزیره بالی واقع در اندون��زی یکی از معدود جزایری اس��ت که هم 
از س��وی جوانان و هم خانواده ها برای گذران اوقات فراغت انتخاب 
می شود. مجموعه توریس��تی»کارما کاندارا« واقع در جنوب جزیره 
شامل چندین مجموعه ویال، استخر و بوس��تان طبیعی است که به 
زوج های ج��وان و خانواده ها اجازه می ده��د همه چیز در این جزیره 
شخصی باشد، حتی رستورانی در دامنه کوه های این جزیره شما را به 

یک وعده غذایی گرم دعوت می کند.

مجمع الجزایر فرناندو دونورون ها
اگر می خواهید در تعطی��الت به جایی بروید که هیچ کس ش��ما را 
نشناسد و از تنهایی خود لذت ببرید، این مجمع الجزایر واقع در برزیل 

بهترین انتخاب است.
 این مکان که قبال برای محکومین حبس ابد استفاده می شده است،  
پس از تغییر کاربری به یک مکان توریستی درجه اول تبدیل شد که 
تعداد مس��افران آن در هر زمانی از س��ال، از400 نفر فراتر نمی رود. 
حیواناتی چ��ون الک پش��ت های دریای��ی و دلفین ها نی��ز میزبان 

گردشگران این جزیره خواهند بود.

 منطقه توریستی کلورادو
منطقه توریس��تی کلورادوی آمریکا در زمس��تان س��فیدپوش و در 
تابستان پوشیده از مراتع سبز اس��ت. این منطقه با چشمه های آب 
طبیعی متعدد و کوهس��تان های زیبا میزبان بسیاری از چهره های 

مشهور هالیوودی است.

ونیز ایتالیا
منطقه توریس��تی ونی��ز در ایتالیا یک��ی از رمانتیک تری��ن مقاصد 
گردشگری اروپاست. این شهر در جهان با کانال های آب و قایق های 
پراکنده در ش��هر به عنوان تنها وس��یله جابه جایی معروف اس��ت. 
 میدان »سان مارکو« این ش��هر نیز یکی از مشهورترین میدان های 

اروپاست.
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پیامبر اکرم )ص( :
هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا شاد کرده است و هر کس مرا شاد 

کند، خدا را شاد کرده است.

عکس نوشت

 فستیوال کمیک 
 در سان دیه گو 
کالیفرنیا

پلیس های عادی نیروی هایی هس��تند که آموزش های شهری 
متفاوتی را می بینند تا بتوانند در شرایط سخت وارد عمل شده 
و تا رسیدن نیروهای ویژه اقدامات اولیه را انجام دهند، به همین 

علت نیروهای پلیس باید افرادی نترس، شجاع و قوی باشند. 
برای آن که فردی بتواند وارد نیروی پلیس شود، باید از آزمایش 
های مختلف عبور کرده و قدرت خود را در رش��ته های مختلف 
نش��ان دهد. معموال آموزش��گاه های پلیس از مناطق نظامی و 
شرایط سخت برای تربیت پلیس های نمونه استفاده می کنند. 
با وجود متدهای ثابت، پلیس چین این روزها راهی جدید برای 
آموزش نیروه��ای نظامی خود پیدا کرده اس��ت ت��ا پلیس ها از 
همه نظر تربیت ش��ده و حتی افکار آنها نیز قوی شود. آموزشگاه 
های پلیس چین این روزها از س��اختمان های ج��ن زده یا خانه 

 ارواح برای آم��وزش نیروها اس��تفاده می کنند. در این کش��ور
 ساختمان های رها شده و خالی از سکنه بس��یاری وجود دارد، 
به همین علت آموزش��گاه ه��ا پلیس ه��ای مبت��دی را در این 

ساختمان ها مستقر می کنند و داس��تان های مختلفی از ارواح 
 برای آنان بازگ��و می کنند. این باعث می ش��ود ت��ا حس ترس

قابل توجهی در پلیس ها به وجود آید و ش��رایط آموزش، بسیار 
تغییر  می کند.

 برای ترسناک تر شدن فضای این ساختمان ها در آن استخوان 
های انسان، جسدهای قدیمی یا افکت های صوتی استفاده شده 
است که دانش��جویان از آنها اطالعی ندارند. در این آموزش های 
ترس��ناک تا به حال چندین دانشجو دچار س��کته های خفیف 
شده اند، همچنین تعداد بس��یاری نیز از ادامه راه انصراف داده یا 
شبانه از س��اختمان فرار کرده اند. پلیس چین اعتقاد دارد با این 
روش بهترین پلیس های دنیا می توانند وارد نیروی نظامی این 

کشور شوند.

عجیب ترین راه آموزش پلیس
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