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مدیریت شهری اصفهان

 فرسایشی شده بود

استاندار سکوتش را شکست 
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ضد و نقیض های قیمت گذاری خودرو  و شورای رقابت
کشمکش ها بر س��ر تعیین قیمت خودروهای داخلی 
و مرجع تعیین کننده بیش از یک سال است که ادامه 
پیدا کرده  اس��ت، اکن��ون بنا بر اعالم ش��ورای رقابت 
مکانیزم تعیین قیمت خودرو از س��وی این شورا تهیه 
ش��ده، اما در گیر و دار یک ابهام قانونی متوقف شده 

است.
 چالش بر سر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو،

 از سال گذش��ته آغاز ش��د و موضع وزارت صنعت در 
این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کاالهای 
انحصاری خارج شود، تا ش��ورای رقابت دیگر مرجع 
تصمیم گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کاال 
نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر 

خود را اعمال کنند.
در بی��ن ای��ن کش��مکش ها در ابتدای س��ال جاری 
خودروس��ازان اقدام به اعمال افزای��ش یک درصدی 
قیمت کردند، که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس 
درشورای رقابت مواجه شد. امامی، با اعتراض نسبت 
به افزایش قیمت خودرو بدون اعالم به شورای رقابت 
و دریافت مجوز از این شورا هر گونه افزایش قیمتی را 
غیر مجاز دانس��ت و البته تاکید کرد که طبق تصمیم 
دولت قرار نیست هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو 

در سال جاری اتفاق بیافتد.
چندی بعد اما تکلیف این افزایش یک درصدی قیمت 

از سوی رییس شورای رقابت روشن شد، ...
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 در سفر ظریف به مسقط 
چه گذشت؟

واکنش ایران، در مصادره 
هواپیماهای جدید 

افزایش تعداد نمایندگان 
استان، در مجلس خبرگان

360 دانه درشت، جمع 
بدهکاران بانکی را ترک کردند

 فوتبال اصفهان، نیازمند 
تکمیل ورزشگاه نقش جهان
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جواهری که از دست 
سپاهان می رود

کاهش قیمت برخی خودروهای 
وارداتی

هفت��ه گذش��ته � 22 ماه م��ی �  در ایرلند همه پرس��ی 
مه��م و حساس��ی برگ��زار ش��د ک��ه نتای��ج ت��کان 
دهن��ده آن موج��ب تعج��ب و بلکه تأس��ف بس��یاری 
 از ش��خصیت ه��ای کلیس��ایی و غیرکلیس��ایی گردید. 
از دواج دو ه��م جن��س  هم��ه پرس��ی درب��اره 
ب��ود، ک��ه اوالً ش��رکت کنندگان��ش ب��ه نس��بت 
درص��د   62 از  بی��ش  ثانی��اً  و  بودن��د،   ف��راوان 
بدان رأی مثب��ت دادند. و ای��ن علی رغ��م توصیه های 
 موکد کلیس��ای کاتولی��ک ایرلند و ش��خصیت های آن

 بود.

حتی برخی از این ش��خصیت ها به هواداران این جریان 
 می گفتند، ما ش��ما را درک می کنیم و به ش��ما احترام

 م��ی گذاریم و ش��ما را م��ی پذیری��م، اما ب��ه این همه 
 پرس��ی رأی  منف��ی دهی��د و قان��ون اساس��ی را تغییر

 ندهید. 
ام��ا چنی��ن نش��د و ایرلن��د ب��ه عن��وان نخس��تین 
کش��وری ک��ه ازدواج دو همجن��س را ب��ا تکی��ه ب��ه 
هم��ه پرس��ی عموم��ی اج��ازه م��ی ده��د و حق��وق 
 مترت��ب ب��ر زوجی��ن غیرهمجن��س را ب��ه رس��میت 

می شناسد، به ثبت رسید....

 انقالب فرهنگی در کلیسای کاتولیک
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نوبت  اول    

        آگهی مناقصه عمومی  

  م الف:7645   

   نوبت اول

م الف : 7645 اداره کل زندان های استان اصفهان 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان – ابتدای اتوبان ذوب آهن

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح لیست های موجود در اسناد مناقصهموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان
به تفکیک هر کدام از گروه های مواد غذایی طبق جداول پیوست

جدول1: 360/000/000 ریال
جدول2: 500/000/000 ریال

جدول3: 160/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان  های استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

ت + وب نوبت دوم رن  اینت

  پاسخی جامع و با کیفیت به نیاز آنهایی که می خواهند به روز زندگی کنند .
-ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه شبکیه با تخفیف استثنائی با تکنولوژی روز دنیا SSD Cloud و برای 

اولین بار در ایران
-ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شبکیه با طرح های رنگارنگ بهاری با کیفیت و قیمتی استثنائی

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055     
www.shabakieh.com : وب سایت 
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 5 گیگ + 5 گیگ

 ده روز25000 تومان  
555 روزه

15 گیگ
70000 تومان

10 ماهه

25 گیگ+10 گیگ فوق 

العاده 100000 تومان 555 روزه

15 گیگ+15 گیگ فوق 

العاده+ مودم وایرلس 

رایگان 155000 تومان
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قرمز آبی سبز زرد

Web + Internet
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رابطه منطقي با غرب موجب توسعه 
كشور می شود

دبي��ر كميس��يون امنيت مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
گف��ت: اگ��ر در رابطه ب��ا كش��ورهاي غرب��ي مناف��ع و مصالح 
ملي ما خدش��ه دار نش��ود، م��ي تواند به توس��عه و پيش��رفت 
 كش��ور كمك كن��د؛ زي��را در دني��اي كنون��ي هيچ كش��وري 
نمي تواند نيازه��اي خود را به تنهايي برآورده كند و توس��عه هر 
كشوري در كنار تعامل منطقي با جهان رقم می خورد.بعد از روي 
كارآمدن دولت حسن روحاني و سپردن وزارت خانه امورخارجه به 
محمد جواد ظريف و از سوي ديگر مذاكرات ايران و 5+1 كه منجر 
به توافقي موقت ميان ايران و 6 قدرت جهاني شد، شاهد حضور 
پررنگ تر كشورهاي غربي در ايران هستيم. كه هر كدام در سطوح 

مختلف براي رايزني و گسترش روابط با ايران تالش مي كنند.
در اين ميان مي توان به سفر هيات پارلماني اروپا به ايران و مالقات 
با رييس مجلس ايران و هم چنين محمد جواد ظريف، وزير امور 

خارجه اشاره كرد.
باقر حسيني، نماينده و دبيركميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجل��س ش��وراي اس��المي، در ارتباط ب��ا تاثير حضور 
نمايندگان اروپا در ايران به ايمنا گفت: حضور نمايندگان اروپايي 

در كشور مي تواند تبليغات منفي عليه ايران را خنثي كند.
وي افزود: نمايندگان كشورهاي اروپايي وقتي از نزديك با شرايط 
زندگي و جامعه ايران آشنا مي شوند، همواره اذعان مي كنند كه 

ديدگاه شان نسبت به ايران بسيار تاريك بوده است.
مل��ي و سياس��ت خارج��ي  امني��ت  دبي��ر كميس��يون 
مجل��س ه��م چني��ن تصري��ح ك��رد: ه��ر ك��دام از س��ران و 
نماين��دگان كش��ورهاي جهان ك��ه به ايران س��فر م��ي كنند 
 س��فيراني هس��تند كه م��ي توانن��د چهره واقع��ي اي��ران را به 

مردمان شان نشان دهند.
حسيني ادامه داد: بيشترين حجم تبليغات عليه جمهوري اسالمي 
از سوي رسانه هاي غربي صورت مي گيرد، كه تنها راه مبارزه با آن 
باز شدن درهاي كش��ور به روي مخاطبين اين شبكه هاست تا از 

نزديك با واقعيات ايران آشنا شوند.
اين نماين��ده مجلس اف��زود: بس��ياري از نماين��دگان و وزراي 
خارجي كش��ورهاي جه��ان وقتي به ايران س��فر م��ي كنند با 
 ش��رايطي بس��يار متفاوت از آنچ��ه به آنه��ا ارائه ش��ده مواجه 

مي شوند كه در نگاه اول آنها را دچار شگفتي مي كند.
وي خاطر نش��ان كرد: مي توان از حضور نمايندگان كشورهاي 
اروپايي در جهت منافع كش��ور بهره برد و چهره حقيقي ايران را 
به جهان نشان داد. چهره اي كه همواره از سوي مافياي رسانه اي 

مخدوش جلوه داده شده است.
حسيني همچنين به گسترش روابط با كش��ورهاي غربي اشاره 
كرد و گفت: اگر در رابطه با كشورهاي غربي منافع و مصالح ملي ما 
خدشه دار نشود مي تواند به توسعه و پيشرفت كشور كمك كند، 
زيرا در دنياي كنوني هيچ كشوري نمي تواند نيازهاي خود را به 
تنهايي برآورده كند و توسعه هر كشوري در كنار تعامل منطقي با 

جهان رقم می خورد.

استاندار اصفهان گفت: براساس اعالم هيات رييسه خبرگان رهبري،  تعداد 
نمايندگان اس��تان در اين مجلس از 5 به 6 نفر افزايش يافته اس��ت. رسول 
زرگرپور، استاندار اصفهان در نشست خبري روز سه شنبه خود، با اصحاب 
رسانه ضمن تاكيد بر آنكه سال جاري يك سال مهم حياتي است، گفت: دو 
انتخابات مجلس شوراي اس��المي و مجلس خبرگان رهبري كه قرار است 
در اسفندماه برگزار شود را پيش رو داريم؛ و به همين دليل نيازمند هستيم 
كه تا پايان سال، فضايي توام با آرامش و امنيت،  هم دلي و هم زباني و نشاط 
سياس��ي و اجتماعي را داشته باش��يم. وي با درخواس��ت از همه جريانات، 
گروه هاي سياس��ي و اجتماعي،  ائمه جمعه و جماعات براي ايجاد اين فضا، 
افزود: بايد همه براي ايجاد و حفظ اين فضا تالش كنند تا انتخاباتي س��الم 
داشته باش��يم، و نتيجه هماني ش��ود كه نظر و رأي مردم است. زرگرپور با 
اشاره به تشكيل س��تاد انتخاباتي اس��تان گفت: هر دو هفته يك بار جلسه 
اين ستاد تشكيل مي شود؛ تاكنون هم، س��ه اطالعيه ملي توسط اين ستاد 

ابالغ شده است.

معاون ارتباطات و اطالع رس��انی دفتر رييس جمهور گفت: نشست 
خبری رييس جمهور بعدازظهر ش��نبه بيست و سوم خرداد ماه ۹۴ 

برگزار می شود.
پرويز اسماعيلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رييس جمهور 
با بيان اينكه نشست خبری حجت االسالم روحانی، بعد از ظهر شنبه 
بيست و سوم خرداد ماه ۹۴ برگزار می ش��ود، گفت: در اين نشست 
 خبری كه در آس��تانه دومين سالگرد حماسه سياس��ی و انتخابات 
2۴ خرداد ۹2 برگزار می شود، خبرنگاران ارشد تعداد قابل توجهی از 

رسانه های داخلی و خارجی حضور می يابند.
وی اف��زود: رييس جمهوری در اين نشس��ت خب��ری كه به صورت 
زنده از ش��بكه های داخلی و بين المللی پخش می شود، ضمن ارائه 
گزارش��ی كوتاه از عملكرد دولت تدبير و اميد به محضر ملت شريف 
ايران، پاسخگوی پرسش خبرنگاران در حوزه های مختلف سياسی، 

اقتصادی و اجتماعی است.
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رييس دستگاه ديپلماسی جمهوری اسالمی روز دوشنبه برای دومين 
بار در ماه جاری، سفری چندساعته به مس��قط داشت؛ و آنگونه كه 
معلوم شده، اوضاع يمن و مذاكرات هس��ته ای محور گفت وگوهای 

ظريف با همتای عمانی بوده است.
در سفر چندساعته ظریف به مسقط چه گذشت؟

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران، س��فری چند ساعته به 
مسقط پايتخت عمان داشت و آن گونه كه وزارت خارجه ايران اعالم 
كرد، ظريف در اين سفر با يوس��ف بن علوی همتای عمانی خود به 
رايزنی درباره مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای پرداخت و البته 

جزيياتی از اين ديدار منتشر نشد.
يك منبع مطلع گفت كه ظريف در سفرش به مسقط ضمن رايزنی با 
همتای عمانی در خصوص مذاكرات هسته ای پيرامون اوضاع يمن و 
به ويژه نشست ژنو كه قرار است 2۴ خرداد ماه بين وابستگان رييس 
جمهور فراری يمن و انصار اهلل برگزار شود، به گفت وگو پرداخته است.

اين دومين سفر چند ساعته ظريف به مس��قط در ماه جاری بود. او 
پنجم خرداد ماه نيز سفری چند س��اعته به عمان داشت و علی رغم 
اينكه اعالم ش��د هدف اين س��فر امضای موافقت نام��ه تعيين مرز 
دريايی بين 2 كشور است، ولی ظريف با همتای عمانی خود نيز ديدار 
و گفت وگو كرد، و پس از آن راهی كويت ش��د تا در چهل و دومين 

نشست سازمان همكاری اسالمی در كويت حضور يابد.
وزير امور خارجه عم��ان، در اين ديدار از نقش اي��ران در منطقه كه 
همواره مثبت بوده است تقدير كرد و با اش��اره به بحران يمن افزود: 
ما در خصوص ارسال كمك های انسان دوستانه به مردم يمن دغدغه 
و نگرانی داريم و اميدواريم راه های مناسب برای امدادرسانی فراهم 

شود.
ظريف، با تقدير از نقش مثبت عمان در مسائل منطقه ای و بين المللی 
گفت: عم��ان با توجه به س��وابق مؤثر و مفيدی ك��ه در حل و فصل 
مناقشات داشته است، می تواند در اين زمينه نقش مؤثرتری ايفا كند.

وی افزود: جمهوری اس��المی ايران از ادامه تجاوزهای هوايی عليه 
مردم يم��ن و خس��ارت های جبران ناپذيری كه به اين كش��ور وارد 
می شود، نگران است و بايد به دنبال راه حل های جديد و تالش های 
مؤثرتری برای برق��راری آتش بس دائم و ارس��ال فوری كمك های 

انسان دوستانه به مناطق مختلف يمن باشيم.
ظريف با تأكيد بر گفت وگوهای يمنی - يمنی گفت: چارچوب های 
يك جانبه گرايانه برای حل و فصل بحران يمن مورد انتقاد ماست و 
در يافتن راه حل ها نمی توان جمعي��ت مورد توجهی از مردم يمن را 

ناديده گرفت.
وزير خارجه كه پنجشنبه هفته گذشته به منظور شركت در كنفرانس 
بين المللی ثبات و امنيت در منطقه سازمان همكاری شانگهای در 
مسكو با همتايان روس و چينی خود ديدار و در خصوص اوضاع منطقه 
به ويژه يمن به گفت وگو پرداخت، گفت: ما همواره بر برقراری آتش 
بس، ارسال كمك های انسان دوستانه و گفت و گوهای يمنی - يمنی 
تاكيد كرديم و اميدواري��م در تاريخ جديدی كه برای گفت و گوهای 
يمنی - يمنی تعيين شده، بدون پيش شرط و كارشكنی مجدد اين 

گفت وگوها برگزار و به نتيجه قابل قبولی برای همه يمنی ها برسد.
ظريف ادامه داد: مهم تر از همه اقدامات نظامی كه هيچ فايده ای ندارد، 
جز وارد كردن خسارت به مردم يمن و زيرساخت های اين كشور نيز 

بايد متوقف شود.
الزم به ذكر اس��ت جمهوری اس��المی ايران از ابت��دای آغاز بحران 
در يمن همه تالش های خ��ود را صورت داد تا اين مس��اله از طريق 
راهكار سياسی حل و فصل ش��ود و در همين راستا نيز ظريف طرح 
چهار ماده ای مبنی بر آتش بس فوری، ارائه كمك های بشردوستانه 
به مردم يم��ن، آغاز گفت وگوه��ای ملی يمنی - يمنی و تش��كيل 
 دولت ائتالف ملی ارائ��ه و برای وزرای خارجه كش��ورهای مختلف

 فرستاد.
رييس دستگاه ديپلماسی ايران 1۹ فروردين ماه سفری چند ساعته 

به عمان داشت و با يوسف بن علوی همتای عمانی خود ديدار و درباره 
اوضاع منطقه به خصوص يمن به گفت وگو پرداخت و از آنجا راهی 

پاكستان شد.
رييس دستگاه ديپلماس��ی جمهوری اس��المی ايران در اين مدت 
رايزنی های تلفنی ب��ا برخی همتايان خود از جمل��ه وزرای خارجه 
روس��يه و چين و دبيركل س��ازمان ملل داش��ت و اس��ماعيل ولد 
ش��يخ احمد نماينده ويژه دبيركل س��ازمان ملل در ام��ور يمن نيز 
31 ارديبهش��ت ماه به تهران س��فر كرد و ضمن دي��دار با ظريف با 
حس��ين اميرعبداللهيان معاون وزير خارجه به گفت وگو پرداخت. 
نماينده ويژه دبيركل س��ازمان ملل در امور يم��ن در طی اين مدت 
با معاون وزي��ر خارجه اي��ران تلفنی ب��ه رايزنی پرداخ��ت. والری 
 آموس معاون دبيركل در امور انسان دوس��تانه نيز از ديگر مقامات 
سازمان ملل بود كه به تهران سفر كرد و درباره اوضاع انسانی در يمن 

به گفت وگو پرداخت.
رايزنی هايی نيز با رييس دفتر صليب سرخ در يمن به عمل آمد و ايران 
در اين مدت اقدام به ارسال كمك های دارويی و غذايی به مردم يمن 

كرد كه با كارشكنی های عربستان روبرو شد.
يكی از اهداف س��فر چند س��اعته ظريف به عمان، گفت وگو درباره 
مذاكرات هسته ای بوده است. عمان در موضوع هسته ای ايران همواره 
به ايفای نقش پرداخته و در دولت قبل )دولت دهم( 2 دور مذاكره در 
عمان بين ايران و آمريكا در خصوص موضوع هسته ای برگزار شد، و 
پس از توافقنامه ژنو نيز يك دور از رايزنی های هسته ای )هشتمين 
دور اين رايزنی ها( در خصوص برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( با 

حضور هيأت های ايران و 1+5 در مسقط برگزار شد.
هتل البستان شهر مسقط پايتخت عمان 18، 1۹ و 20 آبان ماه 13۹3 
ميزبان رايزنی های سه جانبه )وزرای خارجه ايران، آمريكا و هماهنگ 
كننده 1+5( ،و هم چنين نهمين دور مذاكرات جامع هسته ای بين 

هيات های ايران و شش كشور بود.
به گزارش ف��ارس، دهم تير م��اه پايان ضرب االج��ل تمديد هفت 
ماهه توافقنامه ژنو اس��ت و در حدود س��ه هفته به پايان اين مهلت 
باقی مانده اس��ت. البته همان گونه كه ظريف عنوان كرد اين تاريخ 
مقدس نيست و محتوا برای جمهوری اسالمی ايران مهم است و تيم 
 مذاكراتی اي��ران خودش را محدود به زمان نمی كن��د و راجع به آن 

نگران نيست.
مذاكره كننده ارشد هس��ته ای ايران در اين زمينه تصريح كرد: اگر 
طرف ديگری مالحظه ای در مورد زمان دارد، بحث ديگری اس��ت؛ 
البته ما در آذرماه توافق كرديم كه تا 10 تير به نتيجه برسيم و االن 
هم تالش مان بر اين است كه اين كار را انجام دهيم؛ ولی هيچ چيزی 

يك تاريخ مقدس نيست.
وی همچنين گفت: ما هنوز وارد بحث تمديد نش��ده ايم. ادعا داريم 
كه اگر از مباحث��ی كه در لوزان م��ورد موافقت كلی ق��رار گرفت و 
راه حل هايی كه به دست آمد، خارج نشوند؛ امكان رسيدن به توافق 

وجود دارد.

در روز دوشنبه صورت گرفت 

در سفر ظریف به مسقط چه گذشت؟

Society,Cultural  Newspaper No.1602|  jun10 ،2015 |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1602 | چهار شنبه  20  خرداد 1394 | 22 شعبان   1436

تصویر میدان آزادی در صفحه 
داعش

در روزه��ای اخي��ر تصاوي��ری در صفح��ات اجتماع��ی 
وابس��ته به تروريس��ت های داعش منتش��ر ش��ده كه از 
 رويای تصرف ايران توس��ط اين گروه��ك خبر می دهد. 
بر همين اساس » ابومحمد العدنانی « سخنگوی گروهی 
 كه ب��ا عنوان » دولت اس��المی عراق و ش��ام « از س��وی 
رس��انه های جبه��ه غرب��ی- عرب��ی معرفی می ش��ود، 
در س��خنانی مدع��ی ش��ده ك��ه اي��ن گروه��ك تالش 
دارد نيروهاي��ش را ب��ه س��مت اي��ران حرك��ت ده��د. 
 وی در س��خنانی مدع��ی ش��ده اس��ت ك��ه: » در پ��ی 
پيروزی های متعدد دولت اس��المی، سربازان شجاع ما با 
حمله به ايران اين س��رزمين را از روافض پاک می كنند 
 و س��يطره دولت اس��المی را به واليت خراسان گسترش 
 می دهن��د«. بع��د از انتش��ار اي��ن س��خنان صفحات و 
گروه های مجازی وابس��ته به تروريس��ت ه��ای داعش، 
تصاويری از فتح مي��دان آزادی ته��ران و ... با آرم واليت 

خراسان منتشر كرده اند.

بخشایش، دلیل درگیری با حداد را 
بیان كرد

احم��د بخش��ايش يك��ی از نماين��دگان مجل��س بعد از 
نطق ميان دس��تور در رابطه ب��ا بعضی از نهاده��ا با آقای 
ح��داد ع��ادل در صح��ن علنی درگي��ر ش��د. در همين 
 حال، احمد بخش��ايش اردس��تانی در گفت وگو ب��ا ايلنا،

در مورد بح��ث لفظی خ��ود با ح��داد عادل در جلس��ه 
علن��ی تصريح ك��رد: من در نط��ق خود به ع��دم نظارت 
بر هزينه كرد برخی بنيادها، مانند بنياد س��عدی اش��اره 
كردم ك��ه در پايان نطقم آق��ای حداد ع��ادل گفتند كه 
» آيا ش��ما از هزينه كرد اي��ن بنيادها اط��الع داريد؟ اين 
اقدام ش��ما از ايمان ب��ه دور اس��ت«؛ كه من در پاس��خ 
اشاره داش��تم عده ای نماينده پر زور پش��ت اين بنيادها 
هس��تند؛ اگر مايليد پش��ت تريبون مجلس بياييد تا در 
اين ب��اره مناظ��ره كنيم. عض��و كميس��يون امنيت ملی 
 و سياس��ت خارج��ی مجلس ادام��ه داد: جدول ش��ماره 
20 نهادهايی هستند كه با پشتيبانی برخی نماينده های 
پرقدرت مجلس پول و بودجه می گيرن��د كه اين نهادها 
و موسسات شامل 52 موسس��ه و نهاد می شود. اشخاص 
حقوقی غير دولت��ی نيز عددی نزديك ب��ه 300 ميليارد 
تومان طبق جدول شماره 17 بودجه می گيرند، اما نظارتی 
از سوی مجلس بر هزينه كرد آنها انجام نمی شود. نماينده 
مردم اردس��تان در مجلس نهم يادآور ش��د: بحث من در 
اين باره بود كه چطور م��ا از 6012 ميليارد بودجه بخش 
فرهنگ، حدود 300 ميليارد را به نهادهايی می دهيم كه 
بر روی آنها نظارتی وج��ود ندارد. وی اف��زود: اختصاص 
بودج��ه 300 ميلياردی ب��ه برخی بنيادها و موسس��ات 
فرهنگی فی نفس��ه اش��كالی ندارد، اما اينك��ه هيچ گونه 
نظارتی از س��وی مجلس بر هزينه های آنها نباشد، محل 
اشكال است. بخشايش اردستانی ادامه داد: وقتی نظارت 
نباش��د، بودجه ها بی حس��اب و كتاب هزينه می شوند و 
همين امر به گران شدن در كشور دامن می زند و هر وقت 
پول بدون نظارت و حساب و كتاب به جايی داده شود در 

آن مفسده ايجاد می شود.

 سفر هیات پارلمانی اروپایی 
هم چنان حاشیه ساز

نيروهای امنيت��ی و انتظامی از برگزاری نشس��ت خبری 
رييس كميته روابط خارجی پارلم��ان اروپا با خبرنگاران 
خارج��ی جلوگي��ری كردن��د. ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
 فرانس��ه از ته��ران، الم��ار ب��روک، عص��ر روز يكش��نبه

 )17 خرداد-7 ژوئن( در پايان سفر دو روزه ی خود و هيات 
همراهش به ايران، قصد داش��ت در هتل محل اقامت اين 
هيات با خبرنگاران گفت وگو كند كه اين نشست خبری از 
قبل برنامه ريزی شده با مخالفت نيروهای امنيتی مواجه 
ش��د و اين نيروها، تمام��ی خبرن��گاران را از هتل بيرون 
كردند. به دنبال اي��ن اتفاق، آقای ب��روک، از هتل خارج 
شد تا نشس��ت خبری اش را در پياده رو برگزار كند كه در 
آن جا هم ماموران انتظام��ی از انجام هرگونه گفتگو ميان 
وی و خبرنگاران جلوگيری كردن��د و به او گفتند كه حق 
مصاحبه با رسانه ها را ندارد. اين دخالت دوباره باعث بروز 
درگيری لفظی ميان عضو ارش��د آلمان��ی پارلمان اروپا و 
ماموران امنيتی و انتظامی ش��د. در ادام��ه به المار بروک 
گفته شد كه می تواند با خبرنگار » پرس  تی.وی «، شبكه ی 
خبری انگليسی زبان جمهوری اسالمی كه به داخل هتل 
راه يافته بود گفتگو كند، كه او از انجام اين گفتگو سر باز 
زد. بروک پس از اين اتفاقات در يك گفتگوی كوتاه تلفنی 
با خبرگزاری فرانسه گفت: » اين رفتار يك نگرش قديمی 
اس��ت كه با رويكرد جديد دولت ايران تناسبی ندارد «. او 
در عين حال تأكيد كرد، » اين اتفاق تأسف انگيز نمی تواند 

سفر او به ايران را خراب كند«.

 در خدمت و خیانت » تویوتا « 
به تروریسم و جهان

صدرا محقق روزنامه ن��گار روزنامه ه��ای اصالح طلب در 
صفحه فيس بوک خ��ود نوش��ته: در عجبم چ��را تا حاال 
كسی - دولتی، رسانه ای يا خبرنگاری- درباره اينكه اين 
همه خودرو و وانت تويوتای شاس��ی بلند چطور به دست 
تروريس��ت های خاورميانه ميرس��ه تحقيق و پژوهشی 
نكرده، طبيعتا نبايد چندان س��خت باشه ردگيری اينكه 
اين همه خودرو چطور به دس��ت اينها ميرس��ه تا باهاش 
پيشروی و ترور و كش��تار كنند. قبال هم طالبان با همين 

تويوتاها افغانستان رو فتح كرد.

شنیده ها 

افزایش تعداد نمایندگان 
استان، در مجلس خبرگان

 نشست خبري
 رییس جمهوري با رسانه ها

نماينده اصفهان در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: ما از دولت 
و قوه قضائيه حمايت می كنيم تا جلوی زد و بندها و فس��اد را 
بگيرند و اجازه اشرافی گری را ندهند، نمايندگان، مخالف خوی 
اش��رافی گری هس��تند و اجازه نمی دهيم روش های طاغوتی 

مجدد رخ نمايی كند.
ش��نبه  س��ه  علن��ی  نشس��ت  در  مقتداي��ی،   عب��اس 
1۹ خردادم��اه( مجل��س ش��ورای اس��المی، در نط��ق  (
ميان دس��تور خود گف��ت: مجلس صدای رس��ا، بلن��د، آزاد و 
متعهد ملت ايران اس��ت. فلس��فه وج��ودی ما دف��اع از ملت 
و حراس��ت از دس��تاوردهای انقالبی اس��ت كه نس��ل ها برای 
 تحقق آن فداكاری كرده اند؛ و امروز به ش��كل نظام پيش��رو و

 الهام بخش جمهوری اسالمی در راستای تحقق آرمان اسالمی 
شكل گرفته است.

وی خطاب به ريي��س جمهور اظهار داش��ت: آق��ای روحانی 
بازنشس��تگان و قش��ر كارگ��ر جامعه انتظ��ار توجه بيش��تر 
را دارن��د، اي��ن قش��ر هميش��ه در صحن��ه كش��ور نيازمن��د 
 حماي��ت و تغيير وضعيت هس��تند. چ��را وزير كار نس��بت به

همسان سازی حقوق اين دو قش��ر كم توجهی می كند؛ آنها با 
چه زبانی بايد بگويند با حقوق اندک نمی توانند معيشت خود 

را سر و سامان دهند.
مقتدايی، هم چنين خطاب به وزير اقتصاد و دارايی گفت: وزير 
اقتصاد تذكرات نمايندگان را جدی بگيرند، فش��ار مالياتی بر 
اصناف و بازاريان باعث نارضايتی آنها شده است، و اين اتفاق در 

بلند مدت تاثير منفی بر اقتصاد كشور دارد.
نماينده مردم اصفه��ان در مجلس نهم، وزي��ر ورزش را مورد 
خطاب قرار داد و عنوان كرد: انتظار می رود كه وزارت ورزش و 
جوانان نسبت به تقويت هيات های ورزشی اقدام كنند و گزارش 

عملكردی در اين باره به مجلس و نمايندگان ارائه كنند.
وی ادامه داد: درس��ت نيس��ت كه اي��ن وزارت خان��ه تنها به 
 دو رش��ته محدود ش��ود، بايد قابلي��ت  همه رش��ته ها در اين 
وزارت خانه مدنظر ق��رار بگي��رد. الزم اس��ت ورزش بانوان و 

 مش��كالت هيات های ورزش��ی در اس��تان ها در دس��توركار
 وزارت خانه قرار گيرد.

عض��و كميس��يون آم��وزش وتحقيق��ات مجل��س ش��ورای 
اس��المی هم چنين عن��وان ك��رد: اقش��ار مفي��دی از جمله 
 نامه رس��ان ها و آتش نش��ان ها خواه��ان ش��نيده ش��دن 
مشكالت شان هس��تند. آنها درخواست احتساب اين دو شغل 
در مشاغل سخت هس��تند كه مطالبه غيرمنطقی ای نيست. از 
وزير كار و كشور درخواست می كنيم كه با همكاری هم به اين 

مطالبه رسيدگی كنند.
وی با بيان اينكه درخواس��ت نمايندگان به هيات رييسه برای 
تشكيل جلسه غيرعلنی را رسانه ای می كند، گفت: نمايندگان 
در نامه ای از هيات رييسه درخواست جلسه غير علنی را دارند تا 
در آن جلسه به امور فرهنگيان رسيدگی شود. به نظر می رسد 
وزير آموزش و پرورش جنب و ج��وش الزم در دولت را ندارد. 
بنابراين خواهان رسيدگی به مشكالت و مسائل قشر فرهنگيان 

هستيم.
مقتدايی هم چني��ن عنوان ك��رد: بخش تعاون ني��ز خواهان 
رس��يدگی بيش��تر به وضعيت ش��ان هس��تند و ما در گذشته 
مطالبات آنها را به ش��كل نمودار به مس��ووالن مربوطه ارسال 
كرديم و می خواهيم مسووالن نسبت به رفع مشكالت و انجام 

مطالبات اين قشر اقدام كنند.
نماينده م��ردم اصفهان تاكيد كرد: از رس��يدگی ب��ه رودخانه 
 زاين��ده رود از دول��ت تش��كر می كني��م؛ ام��ا الزم اس��ت 
رييس جمهور دستور دهد مسووالن مربوطه برای اجرايی شدن 
مصوبات نه گانه اس��تان اصفهان كه مصوبه هيات دولت است 

اقدام جدی و ضروری داشته باشد.
عضو كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس خطاب به هيات 
رييسه مجلس گفت: جلس��ات علنی و تعطيالت مجلس را به 
گونه ای برنامه ريزی كنيد كه در زمان مذاكرات هسته ای، صحن 
علنی را داشته باشيم، تا بتوانيم هم زمان با مذاكرات بحث هايی 

در اين زمينه داشته باشيم.

س��فير كش��ورمان در جمهوری آذربايج��ان در گفتگوی 
خبری در پاس��خ به س��والی درمورد تصميم رييس كميته 
دولتی ام��ور دينی جمهوری آذربايجان مبنی بر اس��تفاده 
اين كشور از يك تقويم مس��تقل برای اعالم ساعات شرعی 
 گف��ت: اين اق��دام موجب رف��ع اختالف ميان مس��لمانان 
جمهوری آذربايج��ان و پيروی از يك تقويم واحد ش��ده و 

مثبت ارزيابی می شود.
محسن پاک آيين، با اش��اره بر اينكه ايران نيزبا مسوولين 
 دينی آذربايج��ان برای موفقي��ت در اين اق��دام همكاری 
می كند؛ گفت: به ابتكار اهلل ش��كور پاشازاده شيخ االسالم 
جمهوری آذربايجان،سال گذشته يك هيات ايرانی متشكل 
از اساتيد ژئو فيزيك دانش��گاه تهران برای ايجاد يك تقويم 
مشترک شرعی و رفع تفاوت تقويم در حلول ماه هايی مثل 
ماه رمضان به جمهوری آذربايجان سفر كرد، و پس از بازديد 
از رصدخانه بزرگ شهر شاماخی همكاری های دو كشور در 

اين زمينه آغاز شد.
پاک آيين افزود: ش��يخ االسالم پاش��ازاده، معتقد است كه 
همكاری كارشناس��ان مورد اعتماد دو كش��ور برای رويت 
هالل ماه و تنظيم يك تقويم شرعی، می تواند از زمينه های 

اختالف در جوامع اسالمی بكاهد.
سفير كشورمان رجوع به متخصصين ايرانی در امور رويت 
هالل ماه و همكاری ايران و جمه��وری آذربايجان را امری 
مفيد دانس��ت و گف��ت: عدم ثب��وت عيد فط��ر و تاخير در 
حصول يقين به پايان ماه رمضان، صحت عبادت مسلمانان 
را مخدوش می كند، و لذا با همكاری گروهی از دانشمندان 
نجوم ايران، درباره ثبوت هالل ماه، می توانيم كميته دينی 
آذربايجان را در تنظيم يك تقويم شرعی واحد ياری كنيم.

وی گفت: هيچ كشور مسلمانی در دنيا وجود ندارد كه تقويم 
شرعی مستقلی نداشته باش��د و از تقويم كشورهای ديگر 
استفاده كند؛ وی در ادامه گفت: اساتيد نجوم دانشگاه تهران 
با بهره مندی از تجهيزات پيش��رفته علم��ی و دانش نوين 

بشری برای ثبوت هالل ماه همكاری نزديكی با كارشناسان 
جمهوری آذربايجان دارند.

سفير كش��ورمان در پاس��خ به س��وال ديگری در ارتباط با 
تبليغات اخير رس��انه ای صهيونيس��تی مبن��ی بر تقويت 
مناسبات تل آويو – باكو گفت: ارزيابی ما غير از اين است و 
شواهدی نشان می دهد كه رسانه های صهيونيستی در اين 

زمينه اغراق می كنند.
پاک آيين، با اش��اره به اينك��ه روابط رژيم صهيونيس��تی 
با باك��و تابع��ی از رواب��ط غ��رب به خص��وص آمري��كا با 
باك��و اس��ت گف��ت: دخالت ه��ای اخي��ر غ��رب در امور 
 داخلی آذربايج��ان كه منجر به س��ردی اخير مناس��بات 
 جمه��وری آذربايج��ان ب��ا غ��رب ش��ده، ب��ر رواب��ط 

باكو-تل آويو نيز تاثير گذارده است.
وی تشويش و نگرانی عوامل رژيم صهيونيستی از نزديكی 
تهران و باكو را علت نگارش مقاله هايی در اس��رائيل برای 
القای گرمی روابط تل آويو – باكو دانست و گفت:رسانه های 

اسرائيلی در اين زمينه غلو می كنند.
 پ��اک آيين در پاس��خ به س��والی در م��ورد انتش��ار كتاب 
» مكالمات ديپلماتيك« در باكو و اينكه كسانی در جمهوری 
آذربايجان تالش م��ی كنند نادر ش��اه افش��ار را به عنوان 
پادشاهی غير ايرانی معرفی كنند، گفت: من هنوز اين كتاب 
را نخوانده ام، اما بال ترديد تمام مورخين ش��ناخته ش��ده 
جهان، نادر شاه را يك پادش��اه ايرانی و بنيان گذار سلسله 
 افش��اری در ايران می دانند، و ن��گارش چنين كتاب هايی 
 نم��ی توان��د، وقاي��ع مس��تند تاريخ��ی را خدش��ه دار 

كند.
پاک آيين در پايان، مناس��بات تهران و باكو را رو به توسعه 
توصيف كرد و گفت: با توجه به اراده روس��ای دو كشور در 
سال جاری ش��اهد گس��ترش روابط فيمابين به خصوص 
 در حوزه های تج��ارت، انرژی، حمل و نقل و گردش��گری 

هستيم.

ـ  باكو، درزمینه تقویم شرعیدولت را حمایت مي كنیم، تا در مقابل فساد و اشرافي گري بایستد همکاری تهران 



یادداشت

دوحادثهرانندگي،درجادههاي
استاناصفهان

رييس پليس راه اس��تان اصفهان اعالم كرد: بر اث��ر دو حادثه رانندگي 
در جاده هاي اصفهان- تهران و اصفهان- نايين، دو نفر كشته و يك نفر 
مجروح شد.س��رهنگ رضايي، گفت: س��اعت 6 و 30 دقيقه صبح، يك 
دستگاه كاميون ايس��وزو، در گردنه داس محور اصفهان به تهران با يك 
دستگاه كاميونت ايسوزو برخورد كرد.وي افزود: متاسفانه در اين حادثه، 
راننده كاميون جان خود را از دس��ت داد و راننده كاميونت نيز به شدت 
مجروح و به بيمارس��تان منتقل ش��د. رييس پليس راه استان اصفهان، 
اظهار كرد: كارشناس تصادفات پليس راه، علت وقوع اين حادثه را عدم 
توانايي راننده كاميون در كنترل وسيله نقليه ناشي از خستگي و خواب 
آلودگي گزارش كرده اس��ت. س��رهنگ رضايي تصريح كرد: ساعت 7 و 
40 دقيقه نيز در حادثه اي ديگر، يك دس��تگاه خ��ودروي پژو در محور 
اصفهان به نايين واژگون شد و متاس��فانه راننده خودرو پس از انتقال به 
بيمارستان جان باخت.وي خاطرنشان كرد: برابر نظر كارشناسان پليس 
 راه، علت وقوع اين حادثه بي احتياطي راننده پژو و عدم توجه به جلو بوده 

است.

توقيفخودرويBMWبا
سرعت205كيلومتر

 BMW رييس پليس راه استان اصفهان اعالم كرد: يك دستگاه خودروي
با سرعت غيرمجاز 205 كيلومتر بر ساعت، توسط تيم پليس راه كاشان - 
اصفهان متوقف و روانه پاركينگ شد. سرهنگ رضايي، گفت: تيم كنترل 
سرعت پليس راه كاش��ان - اصفهان هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
 در آزادراه امير كبير، يك دس��تگاه خودروي BMW را به علت حركت 
با سرعت غيرمجاز 205 كيلومتر بر ساعت توقيف و روانه پاركينگ كردند.

وي افزود: طبق ماده 10 قانون رس��يدگي به تخلف��ات رانندگي، راننده 
خودرو براي شركت در كالس آموزشي و س��ير مراحل قانوني به پليس 

راه استان معرفي شد.

نقشدرمانیبوتاكس،برای
فلجصورتكودكان

تزريق سم بوتولينوم نوع A موس��وم به بوتاكس، می تواند در كودكانی 
كه به علت فلج عصبی صورت ناشی از تومور، تروما و يا مادرزادی قادر به 
درست لبخند زدن نيستند، تقارن لب ها را برقرار كند و لبخند زيبا را برای 
 ،sciencedaily آنان به ارمغان بياورد.زاينده رود به نقل از پايگاه خبری
موارد ش��ديدتر فلج صورت به جراحی ني��از دارند، در حال��ی كه موارد 
خفيف تر را می توان ب��ا انتقال عضله و تکنيك ه��ای فيزيوتراپی و توان 
 بخشی درمان كرد. طی اين پژوهش محققان دانشگاه تورنتو با همکاری 
محقق ايرانی » ش��قايق باقر «، رزومه های پزشکی گروهی از بيماران را 
بررسی كردند و متوجه ش��دند كه 18 كودک از سال 2004 تا 2012 با 
تزريق بوتاكس، از فلج صورت رهايی يافته اند.نويسندگان اين تحقيق با 
استفاده از نرم افزارهای تحليلی صورت، تقارن لب پايين را در عکس های 
 قبل و بعد از درم��ان با بوتاك��س مورد ان��دازه گيری ه��ای دقيق قرار 

دادند.
محققان هيچ موردی مبنی بر بروز مش��کل در بيماران دريافت كننده 
بوتاكس مشاهده نکردند بلکه دريافتند استفاده از بوتاكس تقارن مناسبی 
را در چهره )لب پايين( برقرار ك��رده و در بازيابی دائمی تقارن در چهره 
 JAMA Facial Plastic" نقش بالقوه ای دارد. اين پژوهش در مجله

Surgery" منتشر شده است.

بازدیدنيمميليونگردشگراز
باغفينكاشان

مس��وول كميته اس��تخراج و پ��ردازش آم��ار و اطالعات شهرس��تان 
كاش��ان، از بازدي��د ح��دود ني��م ميلي��ون نف��ر گردش��گر داخل��ی و 
 خارج��ی، از اول ارديبهش��ت ت��ا 15 خ��رداد م��اه امس��ال از عروس

 باغ های ايران اين شهرستان خبر داد.
 عليرض��ا عب��داهلل زاده،  در نشس��ت خب��ری صب��ح ام��روز، ب��ا 
اصحاب رس��انه در خانه تاريخ��ی بروجردی ه��ا گف��ت: در اين مدت 
مش��خص ش��ده 445 ه��زار و 948 گردش��گر داخل��ی و خارج��ی از 
مجموعه ب��اغ موزه في��ن كاش��ان بازدي��د كردن��د؛ و اي��ن مجموعه 
 توانس��ت رتب��ه نخس��ت را ب��ه خ��ود اختص��اص ده��د. وی اف��زود:

خان��ه تاريخ��ی طباطباي��ی ه��ا ب��ا 41 ه��زار و426 نف��ر، م��وزه 
 مل��ی كاش��ان ب��ا 34 ه��زار و 131 گردش��گر و خان��ه تاريخ��ی 
بروج��ردی ها با 23 ه��زار و 878 گردش��گر،  خانه عباس��يان 21 هزار 
و 199 گردش��گر، حمام س��لطان امي��ر احم��د 19 ه��زار و 339 نفر 
و تپه های 7500 س��اله س��يلك 16 ه��زار و 942 گردش��گر داخلی و 
 خارجی در ايام گالب گي��ری به ترتيب در رتبه ه��ای ديگر آمار بازديد

 قرار گرفتند.

رس��ول زرگرپور گفت: روابط بين ش��هردار و شورا مديريت 
شهری را به يك مديريت فرسايشی تبديل كرده بود كه بايد 

هرچه زودتر اين روند فرسايشی تمام می شد.
اس��تاندار اصفهان ك��ه برای اطالع رس��انی در چه��ار حوزه 
» انتخاب��ات «، » احيای س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزی 
اس��تان «، » تش��کيل كارگ��روه تس��هيل و رف��ع موان��ع 
 تولي��د« و » وضعي��ت كش��اورزی ش��رق اصفه��ان«،

  در نشس��ت خب��ری صب��ح سه ش��نبه حاض��ر ش��ده بود، 
ب��ا س��يلی از س��واالت خبرن��گاران در م��ورد ش��هردار، 
و مديري��ت  اي��ن روزه��ای شورای ش��هر،  تفاق��ات   ا
حوض��ه آب��ی زاين��ده رود مواج��ه ش��د. زرگرپ��ور، در 
پاس��خ به اتفاق��ات اي��ن روزه��ای ش��ورای ش��هر، ضمن 
 تش��کر از زحم��ات 12 س��اله ش��هردار س��ابق اصفه��ان، 
اظه��ار ك��رد: واقعيت��ی ب��ه ن��ام نظ��ام ش��ورايی -ك��ه از 
افتخ��ارات جمه��وری اس��المی اس��ت- در كنار سيس��تم 
 دولتی وج��ود دارد ك��ه طبق قان��ون، وظاي��ف و اختياراتی 
بر عهده اش اس��ت و از يك س��و مردم انتظار اداره ش��هر به 
 بهتري��ن كيفي��ت را از نماين��دگان پارلمان ش��هری دارند؛ 
و از طرف ديگر شورا اختيار دارد ش��هردار را انتخاب، بودجه 
را تصويب و درب��اره عملکرد ش��هردار از او س��وال و يا حتی 

استيضاح كند.
آنچهبرشوراوشهرداریگذشت

وی اف��زود: از اوايل ورود ب��ه اصفهان متوجه ش��دم اعضای 
جديد شورای ش��هر در خصوص انتخاب ش��هردار به نتيجه 

نمی رس��ند و حتی تهديد كرده اند كه در جلس��ات ش��ركت 
نمی كنند تا جلس��ه از حد نصاب بيفتد، با وج��ود اينکه تازه 
وارد اصفهان ش��ده بودم با  اين تفکر كه اصفهان ش��هری با 
 بلوغ سياس��ی اس��ت، مجبور ش��دم در موضوع ورود كنم و 

با تالش شبانه روزی در آن برهه مانع از انحالل شورا شدم.
اس��تاندار اصفهان اضافه كرد: بعد از گذش��ت ش��ش ماه از 
انتخاب شهردار، در حالی كه بخشی از تفاهمات ميان شورا و 
شهردار به اجرا درنيامده بود، برخی از اعضای شورا در اوايل 
سال گذشته زمزمه استيضاح را مطرح كردند كه باز هم وقت 
گذاشتم و با اعضای شورا، شهردار و مشاوران صحبت كردم كه 
 رسانه ها از آن تحت عناوين حركت كدخدامنشانه، پدرانه و 
ريش سفيدی استاندار نام بردند كه نشان از وقوف رسانه ها از 

جايگاه حقوقی مسأله استيضاح دارد.
زرگرپور تصريح كرد: اين اتفاقات تا يك ماه پيش از نوروز 94 
بود، اما باز هم تفاهمات دو طرف اجرا نشد و دوباره زمزمه های 
استيضاح مطرح ش��د كه من از شورا خواس��تم اجازه دهند 
مديريت شهر با حضور مس��افران نوروزی تا پس از نوروز در 

ثبات باشد.
استاندار اصفهان كه حاضر نشد مفاد تفاهمات ميان شهردار 
و شورای شهر را افش��ا كند، گفت: پنج ش��نبه قبل از جلسه 
اس��تيضاح باخبر شدم كه شنبه قرار است ش��هردار اصفهان 
استيضاح شود. از اين رو در سمينار فرمانداران سراسر كشور 
كه با حضور ريي��س جمهور در تهران برگزار می ش��د حاضر 

نشدم تا اين موضوع را بررسی و مديريت كنم.
وی ادامه داد: پنج شنبه و صبح شنبه )روز استيضاح( به جز 
ساعت هايی كه استراحت كردم، بقيه س��اعت ها درگير رفع 
موضوع ميان دو طرف ب��ودم و حتی پيش��نهاداتی مبنی بر 
اينکه استيضاح به تأخير بيفتد، دادم تا مسائل را يك بار ديگر 
مرور كنيم. به دوستان مخالف استيضاح نيز گفتم كه اگر روند 
استيضاح كوچك ترين عدم تطبيق قانونی داشت، خبر دهند 

تا مانع از ادامه جلسه استيضاح شوم.
مدیریتشهریاصفهانفرسایشیشدهبود

اس��تاندار اصفهان تصريح ك��رد: جمع بندی من از س��ه ماه 
قبل اين بود كه مديريت ش��هری در اصفهان به يك مديريت 
فرسايشی تبديل شده، و روابط بين شهردار و شورا به گونه ای 
بود كه نه به نفع مردم و نه به نفع توسعه شهر و نه به نفع خود 

شهردار بود.
وی ادامه داد: شهر موجود زنده اس��ت، نياز به پيشرفت دارد 
و وقتی با يکديگر بحث كني��م فرصتی برای كار نمی يابيم. از 
طرف ديگر شهردار متهم به كم كاری شد، برای همين تصور 
من اين بود كه اين روند فرسايش��ی بايد هرچ��ه زودتر تمام 

شود، اگرچه اميد داشتم به شيوه بهتری خاتمه يابد.
زرگرپور ادامه داد: تصور من اين بود كه اگر اس��تيضاح رأی 
نياورد حداقل تا يك س��ال صلح و صفا در شهر برقرار است و 
اگر هم اس��تيضاح رأی بياورد بايد تالش كنيم تا شهرداری 
آشنا به مسائل ش��هر، با س��ابقه اجرايی قابل قبول، شناخته 
 شده در سطح ملی، همراه با ش��ورا و با انگيزه كامل انتخاب

 شود.
شوراتا10روزآینده،شهردارانتخابكند

وی با ابراز خرسندی از اينکه تابوی سؤال، تذكر و استيضاح 
از ش��هردار شکس��ته ش��د، افزود: از لحظه ای كه رأی مثبت 
استيضاح را به من اطالع دادند به اعضای شورا پيام دادم كه 
جلسه را ترک نکنند، تا اينکه مدير اجرايی شهرداری را تعيين 

و ظرف 10 روز آينده شهردار انتخاب شود.
اس��تاندار اصفه��ان، ب��ا رد سياس��ی ب��ودن جري��ان 
اس��تيضاح ش��هردار، گفت: اينکه اين اس��تيضاح سياس��ی 
 باش��د با تركي��ب فعلی ش��ورای ش��هر كه س��ه مس��تقل،

سه اصطالح طلب و 10 اصول گرا دارد، غيرقابل قبول است 
و اين يك جريان كامال اجرايی مديريت ش��هری و منطبق بر 

اختيارات شورا بود.
افزایشتعدادنمایندگاناصفهان،درخبرگان

زرگرپور با اشاره به تشکيل س��تاد انتخاباتی استان، تصريح 
كرد: جلسات كارگروه های كارشناس��ی انتخابات در استان 
به ص��ورت مس��تمر برگ��زار می ش��ود، و فض��ای انتخاباتی 

شهرستان ها را به طور كامل رصد می كند.
وی اظهار كرد: براساس اعالم هيات رييسه مجلس خبرگان 
تعداد نمايندگان منتخب اصفهان در مجلس خبرگان از پنج 

نفر به شش نفر افزايش پيدا می كند.
احيایسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستان

زرگرپور، با اعالم خبر احيای سازمان مديريت و برنامه ريزی 
استان، اضافه كرد: در سال 1386 براس��اس تصميم ناپخته 

دولت وقت، سازمان برنامه و بودجه كشور منحل و به معاونت 
تبديل ش��د، اما اين س��ازمان در هفته گذش��ته در اس��تان 
راه اندازی و معاونت هماهنگی برنامه و بودجه و مديريت آمار 
و اطالعات به آن سازمان منتقل ش��د و » معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه مناطق « نيز در استان پايه ريزی شد.

وی از تش��کيل كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد با هدف 
تثبيت اش��تغال موجود و ايجاد اشتغال جديد در استان خبر 
داد و گفت: اين كارگروه مش��کالت مراكز توليدی را مورد به 
مورد بررس��ی و در حوزه های بيمه ای و بانکی با تقس��يط و 

راه های ديگر مشکالت آنها را رفع می كند.
استاندار اصفهان، به وضعيت كش��اورزی شرق استان اشاره 
كرد و افزود: با تفضل الهی و مديريت منابع آب استان، امسال 
در شرق اصفهان در مس��احت حدودا 40 هزار هکتار كاشت 
گندم و جو داش��تيم كه در سال های گذش��ته به دليل عدم 
 وجود منابع آبی حاصل از رودخان��ه زاينده رود از آن بی بهره

 بوديم.
زرگرپور پيش بينی كرد با برداش��ت بي��ش از 200 هزار تن 
گندم و جو از اين مزارع، بتوان س��ه هزار ميليارد ريال درآمد 
در اين حوزه كس��ب كرد، كه باعث خوش��حالی كش��اورزان 

استان می شود.
ریيسجمه�ور،اجازهعب�ورمت�رواززیرميدان

نقشجهانرانمیدهد
وی ب��ا تکذي��ب خبر مخالف��ت ريي��س جمهور ب��ا خط دو 
متروی اصفهان، گفت: ش��ان ريي��س جمهور باالت��ر از اين 
اس��ت كه با يك پروژه موافق��ت كند يا نکند، چ��را كه تاييد 
پ��روژه روال ديگ��ری دارد. ريي��س جمهور تنه��ا هنگامی 
ك��ه ش��نيدند خ��ط دو مت��رو از زير مي��دان نق��ش جهان 
عبور می كن��د، قويا تاكي��د كردند ك��ه حتی اگر يونس��کو 
اي��ن مس��ير را تاييد ك��رد و ش��ورا و ش��هرداری تصميم به 
 اج��را گرفتند، اس��تانداری اجازه عب��ور مت��رو از زير ميدان 

نقش جهان را ندهد.
اس��تاندار اصفهان ابراز اميدواری كرد ب��ه زودی هم زمان با 
افتتاح خط يك مترو، كلنگ خط دو نيز بر زمين می خورد تا 
مسيرهای ديگری جايگزين مس��يری كه از زير ميدان نقش 

جهان می گذرد، شود.
رفتاررودخانه،مدلسازیمیشود

زرگرپور، با اش��اره به بس��ته ش��دن آب در 10 خ��رداد ماه 
گفت: بعد از جاری ش��دن آب م��ورد نياز كش��اورزی، قرار 
ش��د دوباره و ب��ه مدت يك م��اه، پن��ج متر مکع��ب آب در 
بس��تر رودخانه جاری ش��ود تا رفتار رودخانه را مدل سازی 
كنيم و از مي��زان تبخي��ر آب و نفوذ آن اط��الع دقيقی پيدا 
كنيم. تاكنون با بررس��ی ها، مشخص شد از س��د تا اصفهان 
نزدي��ك 40 درص��د آب نف��وذ می كن��د و از مديري��ت 
 ما خارج می ش��ود ك��ه بايد س��طح رودخانه را بسترس��ازی

 كني��م.وی اضاف��ه ك��رد: احي��ای رودخان��ه زاين��ده رود 
به اي��ن معنی نيس��ت كه تنه��ا آب ب��ه بخش كش��اورزی 
 و تاالب برس��د، بلکه بايد زاين��ده رود ي��ك رودخانه دائمی

 باشد.

استاندارسکوتشراشکست

مدیریت شهری اصفهان فرسایشی شده بود

یادداشت

گشتیدراخبار

ارتب��اط ب��ا مش��تريان، ح��ل مش��کالت و 
ريشه يابي موضوعات ارائه ش��ده از ديدگاه 
آنها، از طريق واحد اپراتوري صداي مشتري 
مخابرات استان با شماره تلفن 5000 تحقق 

يافت.
ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی ش��ركت 
مخابرات اس��تان اصفهان، پس از اجراي فاز 
اول س��امانه ی صداي مش��تري، مشتريان 
 ش��ركت مخاب��رات اس��تان اصفه��ان در

 39 روزكاري س��ال جاري  بيش از 2700 
مرتبه ب��ا واحد اپراتوري صداي مش��تري با 

شماره تلفن 5000 تماس گرفته اند.
 مس��عود بهاريان، معاون بازاريابي و فروش 
مخابرات اس��تان اظهار داش��ت: با توجه به 
پياده س��ازي سيس��تم گويا و مج��زا براي 
پاسخ گويي هر سرويس، اين تماس ها در 4 
شاخص تلفن ثابت، تلفن همراه، اينترنت پر 
سرعت ADSL و ساير مسايل  و موضوعات 

دسته بندی شده است.
وی ارائه خدمات به مشتريان و جلب رضايت 
آنان را شريانی حياتي دانست و افزود: يکي از 

موضوعاتي كه براي رسيدن به اين مهم بايد 
به آن توجه نماييم ارتباط با مشتريان، حل 
مشکالت و ريشه يابي موضوعات ارائه شده از 

ديدگاه آنها است.
بهاري��ان، اعالم نم��ود: از تماس های گرفته 
ش��ده با واحد اپرات��وري صداي مش��تري، 
1721 تماس مربوط به ح��وزه تلفن ثابت، 
1032 تماس حوزه تلفن همراه، 242 تماس 
اينترنت پر س��رعت ADSL و 366 تماس 
مربوط به س��اير مس��ائل  و موضوعات بوده 

است.
وی راهنماي��ي درخص��وص چگونگي رفع 
خرابي )117(، و راهنمايي در خصوص تعرفه 
هاي تماس هاي خارج از كش��ور را  از جمله 

مسايل مطرح شده برشمرد.
وی اب��راز اميدواری كرد كه ب��ا برنامه ريزي 
مناسب و ريشه يابي دقيق در خصوص مسائل 
مطرح شده،آسيب شناسي و رفع اين مسائل 
با ايجاد تعامل متقاب��ل و ايجاد ارزش هاي 
جديد در رابطه با مشتري، رضايت مشتريان 

شركت مخابرات را فراهم نمايد.

شمارهتلفن5000،ارتباطبامشتریان
راتسهيلكرد
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

7/300/836/92029/000/000عمرانیلوله گذاری فاضالب بخشی ازدهنو و اسماعیل ترخان94-1-80

4/754/076/761203/000/000جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج ) قرا ر داد باز ( 94-1-81

9/632/791/31335/400/000عمرانیاجرای خط انتقال آب شهید فهمیده منطقه سه 94-1-82

1/988/507/43012/500/000عمرانیاجرای خط انتقال آب دهاقان با ارزیابی کیفی 94-1-83

3/073/862/67615/800/000عمرانیاصالح شبکه آب منطقه یک 94-1-84

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/3/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/3/31

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی )335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای بند تبصره 19 قانون بودجه سال 1394، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر شهرضا 
را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصری از پروژه 

موضوع مناقصه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا ش�امل: احداث دو مدول باقیمانده از تصفیه خانه فاضالب؛ اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب؛ 
)حدود 250 کیلومتر از شبکه باقیمانده است(.

-دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان - برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه پروژه: 1000 میلیارد ریال جهت تکمیل کامل پروژه - دوره احداث: 3 سال 
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی - راندمان تصفیه: استاندارد تخلیه به آبهای سطحی - جمعیت تحت پوشش: در حال حاضر 45% از جمعیت فعلی )130000نفری( 

تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب می باشند و ظرفیت نهایی دو مدول تصفیه خانه )200000نفری( در افق 1420 محقق خواهد شد.
- محل اجرا: شهرضا – استان اصفهان 

ب- شرایط سرمایه گذار:
امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب یا شبکه و یا هر دو 

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/3/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/3/24
-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل 

خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0313668031-8
داخلی 338-335

شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید لذا از کلیه ش�رکتهای پیمانکاری که دارای ش�رایط ذکر ش�ده در 
ذیل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود تا از تاریخ 1394/03/20 ال�ی 1394/03/28 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال برای هر پروژه به ش�ماره 2175670203003 حساب س�یبا )بانک ملی( و 
 دریافت اسناد و مش�خصات فنی پروژه و اسناد پیش�نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در
 اصفهان – خ.22بهمن – مجتع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت 
ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایی�د. مهلت تحویل 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوش�نبه مورخ 1394/04/08 می باش�د و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
1-موضوع مناقصه: اجرای میدان ورودی فاز 3 شهرک صنعتی اسفیدواجان )همراه با ارزیابی 

کیفی(
مبلغ برآورد اولیه: 5/264/777/681 ریال از محل منابع جاری 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 110/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

2- موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی بزرگ 
شمال، نایین، اسفرجان، دهاقان، تودشک، رامشه، خمینی شهر و فناوری 

مبلغ برآورد اولیه: 2/547/000/000 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 45/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رش�ته کش�اورزی از دفتر فنی اس�تانداری و ی�ا دارای رتبه 
صالحیت از سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا به روش بیع متقابل 

مناقصه شماره 94-1-86

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی  مناقصه عمومی 

  امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان  

نوبت  اول  
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت دوم  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

7/300/836/92029/000/000عمرانیلوله گذاری فاضالب بخشی ازدهنو و اسماعیل ترخان94-1-80

4/754/076/761203/000/000جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج ) قرا ر داد باز ( 94-1-81

9/632/791/31335/400/000عمرانیاجرای خط انتقال آب شهید فهمیده منطقه سه 94-1-82

1/988/507/43012/500/000عمرانیاجرای خط انتقال آب دهاقان با ارزیابی کیفی 94-1-83

3/073/862/67615/800/000عمرانیاصالح شبکه آب منطقه یک 94-1-84

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/3/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/3/31

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی )335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای بند تبصره 19 قانون بودجه سال 1394، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر شهرضا 
را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصری از پروژه 

موضوع مناقصه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا ش�امل: احداث دو مدول باقیمانده از تصفیه خانه فاضالب؛ اجرای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب؛ 
)حدود 250 کیلومتر از شبکه باقیمانده است(.

-دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان - برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه پروژه: 1000 میلیارد ریال جهت تکمیل کامل پروژه - دوره احداث: 3 سال 
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی - راندمان تصفیه: استاندارد تخلیه به آبهای سطحی - جمعیت تحت پوشش: در حال حاضر 45% از جمعیت فعلی )130000نفری( 

تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب می باشند و ظرفیت نهایی دو مدول تصفیه خانه )200000نفری( در افق 1420 محقق خواهد شد.
- محل اجرا: شهرضا – استان اصفهان 

ب- شرایط سرمایه گذار:
امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب یا شبکه و یا هر دو 

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 94/3/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 94/3/24
-بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به عمل 

خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0313668031-8
داخلی 338-335

شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران 
واجد ش�رایط واگذار نماید لذا از کلیه ش�رکتهای پیمانکاری که دارای ش�رایط ذکر ش�ده در 
ذیل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود تا از تاریخ 1394/03/20 ال�ی 1394/03/28 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال برای هر پروژه به ش�ماره 2175670203003 حساب س�یبا )بانک ملی( و 
 دریافت اسناد و مش�خصات فنی پروژه و اسناد پیش�نهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در
 اصفهان – خ.22بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت 
ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایی�د. مهلت تحویل 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اس�تان اصفهان حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز دوش�نبه مورخ 1394/04/08 می باش�د و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
1-موضوع مناقصه: اجرای میدان ورودی فاز 3 شهرک صنعتی اسفیدواجان )همراه با ارزیابی 

کیفی(
مبلغ برآورد اولیه: 5/264/777/681 ریال از محل منابع جاری 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 110/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

2- موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی بزرگ 
شمال، نایین، اسفرجان، دهاقان، تودشک، رامشه، خمینی شهر و فناوری 

مبلغ برآورد اولیه: 2/547/000/000 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 45/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال در رش�ته کش�اورزی از دفتر فنی اس�تانداری و ی�ا دارای رتبه 
صالحیت از سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر شهرضا به روش بیع متقابل 

مناقصه شماره 94-1-86
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آگهی  مناقصه عمومی 

  امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی 
استان اصفهان  

نوبت  اول  



يادداشت

مزيت شرکت های نفتی آمريکايی بر 
اروپايی ها، برای حضور در ايران

وزیر نفت کش��ورمان گف��ت: در صورت امضای توافق هس��ته ای و 
 لغو تحریم ها، ش��رکت های نفتی بین المللی مش��تاق به بازگشت

 هرچه سریع تر به ایران هستند.
 بی��ژن زنگنه، وزی��ر نف��ت ای��ران در گفتگو ب��ا پالتس گف��ت: از

شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی در بخش باالدستی نفت ایران 
 استقبال می کنیم؛ اما شرکت های آمریکایی به دلیل فن آوری برتر

 به طور ویژه ارزیابی می شوند.
زنگنه، در حاشیه نشست اوپک در وین با مدیران عامل شرکت های 

نفتی بین المللی از جمله شل، توتال، انی و لوک  اویل دیدار کرد.
وی با اشاره به یک قرار داد جدید نفتی در بخش باال دستی که اواخر 
امسال و احتماال در ماه سپتامبر به همراه قراردادهای جدید نفتی 
ایران ارائه می ش��ود، گفت: همه آنها )شرکت های نفتی( می گویند 
که بالفاصله پس از لغو تحریم ها می آیند. آنها از چارچوب کلی مدل 

جدید قرار داد ها اطالع دارند.
وی در پاس��خ به این س��وال که چه تعداد از میادین نفتی ایران در 
ماه سپتامبر ارائه قرارداد می ش��ود، گفت: هنوز نمی دانم اما عمدتا 

میادینی نظیر گچساران، مارون، بی بی  حکیمه و پازنان هستند.
وی افزود: مذاکرات با شرکت های نفتی بین المللی روی هیچ پروژه 

خاصی متمرکز نبوده است.
وزیر نفت ایران، خاطر نشان کرد: اما ما درباره پروژه های احیاء نفت، 
تبادل نظر کرده ایم و آنها هیچ مش��کلی نداشتند. آنها عالقه مند به 
این مساله هستند؛ حتی برخی از آنها نظیر شل که برای یک مدت 
طوالنی روی میدان آغاجاری کار می کردند، با پروژه های ما آش��نا 

هستند.
زنگنه، در پاسخ به این س��وال که از بین ش��رکت های آمریکایی و 
اروپایی کدام را ترجیح می دهد؟ گفت: ه��ر دو؛ هر کدام که بیایند 
البته آمریکایی ها به لحاظ فناوری برتر هستند. شرکت های اروپایی 

هیچ برتری خاصی ندارند، اما ما از همه آنها استقبال می کنیم.
در حاشیه نشست اوپک در وین، هیچ دیداری بین زنگنه و روسای 
ش��رکت های بزرگ نفتی آمریکا از جمله اکس��ون موبیل، شورون 
 و کونوکوفیلیپ��س که همگی در نشس��ت اوپک حضور داش��تند،

 برگزار نشد.
وزیر نفت ایران هم چنین به این سوال که آیا هیچ یک از شرکت های 

آمریکایی از طریق واسطه با ایران تماس داشته اند، پاسخ نداد.
 تحریم ه��ای بین الملل��ی علیه ایران باعث ش��ده که ش��رکت های 

نفتی غربی چندین سال از بخش باالدستی ایران دور بمانند.
پایان یافتن تحریم های بین المللی باعث باز ش��دن درهای ایران به 
روی شرکت های اروپایی خواهد شد، اما تحریم های جداگانه آمریکا 
جزو توافق هسته ای ایران نیستند؛ و واشنگتن باید این تحریم ها را 

لغو کند تا شرکت های آمریکایی بتوانند در ایران کار کنند.

360 دانه درشت، جمع بدهکاران بانکی 
را ترک کردند

کاهش حدود 10 ه��زار میلیارد تومانی معوق��ات بانکی در نزدیک 
به سه ماه، در حالی با حساس��یت هایی همراه شد که شواهد نشان 
می دهد لیس��ت بدهکاران بانک��ی نیز به طور قاب��ل توجهی خالی 

شده است.
در هفته گذشته بود که بعد از مدت ها رشد معوقات بانکی، رییس 
 کل بانک مرک��زی از کاهش این بده��ی خب��ر داد؛ روند معکوس 
شده ای که انگار خود س��یف را نیز متعجب و شاید دچار تردید در 

صحت آمار کرده بود.
در حالی بان��ک مرکزی در آخرین آمار اعالمی در س��ال گذش��ته 
 عن��وان کرد ک��ه می��زان معوق��ات بانکی ت��ا پای��ان آبان م��اه به

94 هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت، که ارقام بیان شده از سوی 
ریی��س کل بانک مرکزی حاک��ی از کاهش این معوق��ات در پایان 
سال 1393 به 85 هزار میلیارد تومان یعنی ریزش حدود 10 هزار 
میلیاردی آن بود. کاهش��ی که اگر چه از یک سو س��یف را  امیدوار 
از این اتفاق نشان می داد، اما از س��ویی دیگر تاکید کرد که نسبت 
به صحت این آمار بسیار حس��اس بوده و به طور دقیقی آن را مورد 

بررسی قرار خواهد داد.
کاه��ش،  ای��ن  اع��الم  دنب��ال  ب��ه  ک��ه  ح��ال  عی��ن  در 
تهرانف��ر- مع��اون نظارت��ی بان��ک مرک��زی- نی��ز ب��ار دیگ��ر 
 ب��ر ای��ن موض��وع تاکی��د و ب��ا تکمی��ل آم��ار س��یف خب��ر داد،

تس��هیالت  کل  ب��ه  غیرج��اری  مطالب��ات  نس��بت  ک��ه   
نظ��ام بانک��ی ک��ه در اوای��ل س��ال گذش��ته 15 درص��د ب��ود 
12 درص��د کاه��ش یافت��ه  در خردادم��اه امس��ال ب��ه 6/

 است.
اما با وجود اینکه بانک مرکزی هیچ توضیح��ی در رابطه با دالیل و 
چگونگی کاهش شاید یک باره معوقات بانکی نداده است ، اظهارات 
اخیر س��خنگوی ق��وه قضائیه حاک��ی از خروج ح��دود 60 درصد 
بدهکارانی بود که اس��امی آنها در قالب لیستی 575 نفری در اوایل 
سال گذشته از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شده بود، تا 

تحت بررسی و پیگیری قرارگیرند.
 آخری��ن آم��ار دریافت��ی اژه ای نش��ان م��ی ده��د ک��ه ح��دود 
360 نفر از حاض��ران در لیس��ت 575 نفره بده��کاران اول بانکی 
و ی��ا ب��ه عبارتی هم��ان دانه درش��ت ه��ا کم ش��ده ان��د. اگر چه 
از اظهارات س��خنگوی ق��وه قضائیه هم ای��ن گونه بر م��ی آید که 
اطالع دقیقی از دالی��ل این کاهش ن��دارد، اما با اعالم کم ش��دن 
575 بده��کار اول بانک��ی ب��ه 217 نفر عن��وان کرده ک��ه اگر این 
 تعداد بده��ی خ��ود را پرداخ��ت کرده باش��ند جای خوش��حالی

 دارد.
با این وجود کاه��ش تعداد بده��کاران بانکی و می��زان معوقات را 
نمی توان ب��ه تغییر رفت��ار بانک ها ب��رای دریاف��ت معوقات خود 
و خاصه تقس��یم بندی بده��کاران نامرتبط دانس��ت ب��ه گونه ای 
 که در س��ال گذش��ته بان��ک مرکزی ب��ا اب��الغ بخش نام��ه ای به 
 بان��ک ه��ا از آنها خواس��ت تا ب��ا مش��تریانی ک��ه بدهکارن��د اما 
می توانند با ایجاد تولید، محصوالت خود را در بازار فروخته و اشتغال 
ایجاد کنند به گونه ای برخورد کند که بخشی از بدهی آن ها تسویه 
و با گرفتن وثیقه و قرارداد مناسب اوضاع آن ها از یک سو ساماندهی 
شده و از س��وی دیگر بانک ها به طلب خود برس��ند. این در حالی 
است که رییس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت بهترین شیوه برای 
ساماندهی معوقات بانکی همین است که مشتریان دسته بندی شده 
و با آن ها به تناسب عملکردشان برخورد کرد؛ چرا که تنها دادگاهی 

کردن آن ها و برخوردهای این چنینی جوابگو نیست.
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کشمکش ها بر س��ر تعیین قیمت خودروهای داخلی و 
مرجع تعیین کننده بیش از یک سال است که ادامه پیدا 
کرده  اس��ت، اکنون بنا بر اعالم ش��ورای رقابت مکانیزم 
تعیین قیمت خودرو از سوی این شورا تهیه شده، اما در 

گیر و دار یک ابهام قانونی متوقف شده است.
 چالش بر س��ر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو،

 از س��ال گذش��ته آغاز ش��د و موضع وزارت صنعت در 
این مورد این بود که نام خودرو باید از لیس��ت کاالهای 
انحصاری خارج ش��ود، تا ش��ورای رقاب��ت دیگر مرجع 
تصمیم گیری در م��ورد میزان افزای��ش قیمت این کاال 
نباشد و خودروس��ازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر 

خود را اعمال کنند.
در بی��ن ای��ن کش��مکش ها در ابت��دای س��ال جاری 
خودروسازان اقدام به اعمال افزایش یک درصدی قیمت 
کردند، که در ابتدا با واکنش عضو ناظر مجلس درشورای 
رقابت مواجه ش��د. امامی، با اعتراض نسبت به افزایش 
قیمت خودرو ب��دون اعالم به ش��ورای رقابت و دریافت 
مجوز از این ش��ورا هر گونه افزایش قیمتی را غیر مجاز 

دانس��ت و البته تاکید کرد که طب��ق تصمیم دولت قرار 
نیس��ت هیچ افزایش قیمتی در بخش خودرو در س��ال 

جاری اتفاق بیافتد.
چندی بعد اما تکلیف این افزایش یک درصدی قیمت از 
سوی رییس شورای رقابت روشن شد، و با در نظر داشتن 
این امر که شورای رقابت مرجع تصمیم گیری قیمت های 
کارخانه ای خودروهای داخلی اس��ت، رضا شیوا، تاکید 
کرد که هیچ گونه افزای��ش قیمتی درمورد این قیمت ها 
به وجود نیامده  بلکه افزایش یک درصدی قیمت خودرو 
به افزایش یک درصدی مالی��ات بر ارزش افزوده مربوط 

می شود که البته قانونی است.
اما درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت ها فراتر از 
افزایش یک درصدی مربوط به مالیات ارزش افزوده است، 
خودروسازان با استناد به نرخ تورم، افزایش هزینه های 
گمرکی، حقوق و دستمزدها و قیمت حامل های انرژی، 
ثابت ماندن قیمت خودرو را امری غیرمعقول دانس��ته و 

تقاضای 10 تا 15 درصدی افزایش قیمت کردند.
با این حال موضع شورای رقابت در این  باره متفاوت است، 

ش��ورای رقابت بر خالف خودروس��ازان معتقد است که 
کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارز بر را ، ارزان تر 
کرده باشد. پاسخ خودروسازان به گفته های شیوا در مورد 
ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این 
بود که خودروسازان از ارز مبادالتی استفاده می کنند که 
نرخ آن افزایش داشته اس��ت، بنابراین کاهش نرخ یورو 

تاثیری بر کاهش هزینه های آنها ندارد.
از س��وی دیگر رییس ش��ورای رقابت با تحلیل وضعیت 
بازار خودروهای داخلی، وضعیت خریداران را به گونه ای 
نمی بیند که کش��ش افزایش قیمت را داشته باشند و به 
خودروسازان نیز پیشنهاد کرد که کیفیت تولیدات شان 

را افزایش دهند.
ش��یوا، بر ای��ن موضع خ��ود مقاومت ک��رد و با فش��ار 
خودروس��ازان برای تعیی��ن میزان افزای��ش قیمت در 
س��ال جاری اعالم کرد، که در ای��ن باره مذاک��ره ای با 
آن ها نمی کند؛ بلکه با اس��تفاده از فرم��ول و با در نظر 
داش��تن عوامل تاثیرگذار در این قضی��ه، از جمله تورم 
 و کیفیت محص��والت، فرمول افزای��ش قیمت را تعیین 

می کند.
این بحث و گفت وگوها تا جایی ادامه پیدا کرد که مددی، 
یک عضو ناظر ش��ورای رقابت با تاکید بر اینکه مکانیزم 
قیمت گذاری خودرو تهیه شده است، اما هنوز هیچ تعرفه 
افزایش قیمتی مشخص نیست، تصریح کرد که افزایش 
10 درصدی قیمت خودرو اگرچه از نظر خودروس��ازان 
قطعی است، اما از نظر شورای رقابت هنوز هیچ افزایشی 

قطعی شده  نیست.
اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت 
پیش رفت؛ به این ترتیب که ش��ورای رقابت با اشاره به 
ماده 21 مصوبه مجلس مربوط ب��ه قانون الحاقیه برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعالم 
کرد که به دلیل ابه��ام در این قانون و مش��خص نبودن 
مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، 
تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت 

خودرو تصمیم گیری نمی کند.
ط��رح ابه��ام در مرج��ع تعیی��ن انحص��اری ب��ودن 
خ��ودرو و قیمت گ��ذاری کااله��ای انحص��اری از 
 س��وی ش��ورای رقابت، دای��ره اختالفات را ب��ه مجلس

کشاند.

اگر چه رییس ش��ورای رقابت، طی نامه ای به الریجانی 
 خواس��تار رفع ابهام در مرج��ع قیمت گ��ذاری خودرو

 ش��ده اس��ت، اما اظهارات ش��یوا، حاکی از آن است که 
شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان 

برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد.
با اینکه هنوز مجلس تکلیف ابهام قانونی مطرح شده را 
روشن نکرده است، اما نادر قاضی پور، عضو ناظر مجلس 
در شورای رقابت اعالم کرده است ،که بعد از بررسی های 
کارشناس��ی درباره تعیین نرخ خودرو در شورای رقابت 

مقررشد تا قیمت خودرو افزایش نیابد.
در حالی که ش��ورای رقابت از هرگونه اعالم نظر قطعی 
مبنی بر افزایش یا ع��دم افزایش قیمت خودرو س��رباز 
می زند، قاضی پور، معتقد است که تا زمان تعیین تکلیف 
انحصاری بودن یا نبودن خودرو، قیمت گذاری خودرو با 

مولفه های اعالم شده با شورای رقابت است.
این درحالی است که موید حس��ینی صدر، یکی دیگر از 
نمایندگان مجلس اعتقاد دارد ک��ه آنچه موجب تداوم 
انحصار در بازار خودروهای داخلی شده ، فرمول سازمان 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ش��ورای 

رقابت برای قیمت گذاری بوده است.
وی با تاکید بر اینکه عده ای در صنعت خودرو هستند که 
اجازه شفاف شدن هزینه های تولید و قیمت نهایی خودرو 
را نمی دهند، درباره ادامه وضعیت موجود در زمینه قیمت 
گذاری خودرو، اظهار کرد: اگر خودرو نیز مثل سایرکاالها 
از شمول انحصار خارج شود و مردم بتوانند هر خودرویی 
که اراده کردن��د خریداری کنند، به س��رعت هم قیمت 
خودرو متعادل می ش��ود و هم کیفیت تولیدات داخلی 

افزایش می یابد.
رضا رحمانی، دیگ��ر نماینده مجلس نی��ز درباره نقش 
فعلی ش��ورای رقابت در قیمت گذاری خودرو می گوید: 
تصمیم گیرن��ده نهایی در این خص��وص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و اصاًل مرجع تشخیص انحصاری 

بودن یا نبودن خودرو با دولت است.
در نهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و 
مراجع قیمت گذاری، منوط به اعالم موضع دقیق مجلس 
در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته 
تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز 

در این زمینه شکسته شود.

مرجع قیمت گذاری خودرو در ابهام؛

ضد و نقیض های قیمت گذاری خودرو  و شورای رقابت

پس از آنکه شرکت هواپیمایی ماهان با وجود تحریم های 
گس��ترده، توانس��ت در اقدامی مهم 9 فروند هواپیمای 
مسافربری جدید وارد کش��ور کند و از این طریق بخشی 
از نیازهای ب��ر زمین  مانده ناوگان هوای��ی را تامین کند، 
کشور های غربی با صحبت هایی قلدرمأبانه سعی کردند، 

اثرات ورود این هواپیماها را خنثی کنند.
 هرچن��د ای��ران بارها اع��الم کرده ک��ه به دلی��ل نیاز به 
طی شدن مراحل متعدد برای دریافت مجوزهای نهایی 
 پ��رواز هواپیماهای ت��ازه وارد، هنوز چندماه��ی تا پرواز 
9 ایرباس جدید باقی مانده، اما در صحبت های مقام های 
آمریکایی بارها نسبت به مصادره و یا ممنوع کردن پرواز 

آن ها سخن گفته شده است.
در این راس��تا آمریکا حت��ی دو ایرالی��ن خارجی که در 
زمینه ی خرید این هواپیماها ب��ه ایران کمک کرده اند را 
نیز در فهرس��ت تحریم های خود قرار داده، و اعالم کرده 
است، با توجه به این که ورود این هواپیماها نقض تحریم ها 

علیه ایران به حس��اب می آید، اجازه پرواز را از آنها دریغ 
می کند.

باوجودی که هنوز پروازی اتفاق نیفتاده که بخواهد برای 
آن مشکل به وجود بیاید، اما مقام های ایرانی از هم اکنون 

خود را برای هرگونه واکنشی آماده کرده اند.
علیرضا جهانگیری��ان – معاون وزیر راه و شهرس��ازی و 
رییس سازمان هواپیمایی کش��وری –، هرچند، بر لزوم 
طی ش��دن مراحل قانونی کار از س��وی ایرالین مربوطه 
برای دریافت مجوز ه��ای الزم تاکید می کند، اما در عین 
حال معتقد است ایران باید خود را برای دیگر احتماالت 

نیز آماده کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که تا چه ح��د تهدید های 
آمریکا مبنی بر مص��ادره هواپیماهای جدید ایران امکان 

عملیاتی شدن دارد، اظهار کرد: برمبنای حقوق بین الملل 
چنین امکانی وجود ندارد، اما بای��د به این موضوع توجه 
کنیم که تا چ��ه حد حقوق بین المل��ل در صنعت هوایی 
جهان اجرا می شود و کدام کشور ها تالش دارند زور خود 

را به دیگران نشان دهند.
جهانگیریان، درباره ی واکنش احتمالی ایران نس��بت به 
اقدامات یک جانبه و غیرقانون��ی آمریکا نیز تصریح کرد: 
تا زمانی که مج��وز پرواز ها صادر نش��ده و در این زمینه 
کارشکنی صورت نگرفته است، نمی توان اظهار نظر قطعی 
کرد، ولی در صورت پیش  آمدن چنین شرایطی ایران از 

طریق قوانین بین المللی اقدام خواهد کرد.
این صحبت ه��ا در حالی از س��وی جهانگیری��ان مطرح 
می ش��ود که پیش از این نیز وزیر راه و شهرسازی رسما 

اعالم کرده بود تهدید های آمریکا تاثیری در طی ش��دن 
فرآیند دریافت مجوز و پرواز ک��ردن هواپیماهای جدید 

ندارد، و ایران برای استفاده از آنها برنامه ریزی می کند.
با وجود این که در طول روزهای گذشته مقام های ایرانی 
بارها بر غیرقانونی بودن تهدید های این چنینی بر ناوگان 
یک کش��ور تاکید کردن��د و البته بر ای��ن موضوع صحه 
گذاش��تند که وقتی هواپیمایی به نام ناوگان یک کشور 
سند می خورد امکان جلوگیری از پرواز آن وجود ندارد، 
اما هم چنان تهدید ها بر سر راه اس��تفاده از ایرباس های 

جدید وجود دارد.
باید دی��د در زم��ان نهای��ی ش��دن مجوزهای پ��رواز و 
اضافه ش��دن ای��ن هواپیماها به ن��اوگان هوایی کش��ور، 
برخورد ای��ران با تهدیدهای احتمالی کش��ور های غربی 
چگونه است، به خصوص این که در این رابطه صحبت از 
استفاده از این هواپیماها در مسافرت های بین المللی به 

گوش می رسد.

کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی
قیمت برخی از خودروهای وارداتی، در هفته جاری به طور میانگین یک میلیون تومان کاهش یافته است.

 در این هفته قیمت س��وناتا معادل یک میلیون تومان، توسان یک میلیون تومان، اسپورتیج دو میلیون 
تومان، اپتیما یک میلیون تومان، یاریس هاچ بک یک میلیون تومان، تویوتا کمری یک میلیون تومان و 

النترا 500 هزار تومان کاهش یافته است.
قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییری نسبت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زير است:

نام خودرو                    شرکت سازنده                     کشور                                                 قیمت

سوناتا                            هیوندای                     کره جنوبی                    170 میلیون تومان

توسان                             هیوندای                       کره جنوبی                 156 میلیون تومان

النترا                              هیوندای                       کره جنوبی                             120 میلیون تومان

اسپورتیج                                 کیا                       کره جنوبی                                 156 میلیون تومان

سراتو                                  کیا                        کره جنوبی                          122 میلیون تومان

اپتیما                                    کیا                        کره جنوبی                            157 میلیون تومان

RAV4                                      تویوتا                             ژاپن                            215 میلیون تومان

تویوتا                           ژاپن                              107 میلیون تومان یاریس هاچ بک  

کمری                                  تویوتا                           ژاپن                 181 میلیون تومان

تویوتا                            ژاپن                            590 میلیون تومان   RXلکسوس

بنز C200                                      بنز                             آلمان                            298 میلیون تومان

بنز E200                           بنز                            آلمان                     420 میلیون تومان

20 درصد قی��ر س��همیه ای وزارت راه و شهرس��ازی به بنیاد 
 مس��کن اس��تان اصفهان تخصی��ص می یاب��د که رق��م قابل 

مالحظه ای است.
در نشستی که در دفتر مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان 
برگزارشد، در ابتدا مهندس خانی مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اس��تان به ارائه گزارش��ی از فعالیت های این اداره کل 

پرداخت .
غالمی، مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با اشاره به 
سفرهای انجام ش��ده به شهرس��تان ها بر حل مشکالت مردم 
تاکید نمود؛ وگفت: از بین 106 شهر واقع در استان 86 شهر زیر 
25 هزار و در حوزه فعالیت های بنیاد مسکن می باشد، که کاری 
مشتر ک بین دو اداره کل می باشد و این نشان دهنده آن است 
که تعامل بیشتر دو دستگاه بیشتر از پیش مورد نیاز می باشد .

 وی ب��ر ل��زوم حض��ور مش��ترک و پررن��گ دو اداره کل در 
شهرستان ها تاکید نمود و عمده مشکل شهرستان ها در بخش 
مسکن مهر را آماده س��ازی ذکر کرد و خواستار رفع مشکالت 

به طور جدی شد. 
مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان، هم چنین در این خصوص 
اف��زود :20 درصد قیر س��همیه ای وزارت راه و شهرس��ازی به 
 بنیاد مسکن استان تخصیص می یابد که رقم قابل مالحظه ای

 است.

رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران گفت: موضوع تداخل صنفی 
ما با اتحادیه های لیتوگرافی و صحافی که ادعایی واهی از سوی این دو 
اتحادیه بود، سرانجام با دستور مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد به 
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، پایان یافت. بهمن پورمند، اظهار کرد: 
در پی طرح موضوع تداخل صنف��ی واحدهای لیتوگرافی با واحدهای 
چاپ که از حدود چهار ماه گذشته توسط اتحادیه لیتوگرافان مطرح 
شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی در نامه ای اعالم کرد که فعالیت 
کلیه واحدهای چاپی در حوزه لیتوگرافی و سایر فعالیت های پیش از 

چاپ بالمانع اعالم شد.
وی افزود:در این نامه آمده است:» با عنایت به این که به استناد بند 16 
ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این وزارت 
خانه به عنوان نهاد رسمی رسیدگی به امور چاپخانه ها و لیتوگرافی ها 
و صنایع وابسته است و بر اساس تبصره ذیل ماده 2) فصل اول( قانون 
نظام صنفی فعالیت کلیه چاپخانه ها، لیتوگرافی ها و واحد های وابسته 
نیز با توجه به حاکمیت مقررات خاص وزارت متبوع در تابعیت قانون و 

آیین نامه مربوطه قرار دارد. 
بنابراین برخالف فرضیات صورت گرفته مبنی بر این که استقرار دستگاه 
لیتوگرافی در چاپخانه تداخل صنفی تلقی می ش��ود. به استناد ماده 
2 آیین نامه تاس��یس و نظارت بر چاپخانه و واحد های وابسته مصوب 
 سال 1371 هیات وزیران وجود دس��تگاه های پیش از چاپ از جمله

 پلیت ستر در کنار دستگاه های چاپ در چاپخانه بالمانع است«.

 نشست مديران کل 
راه و شهرسازی و بنیاد مسکن

واکنش ايران، در مصادره هواپیماهای جديد

توضیح ريیس چاپخانه داران 
 درباره يک تداخل صنفی 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1602 | چهار شنبه  20  خرداد 1394 | 22 شعبان1436



یادداشت یادداشت

رییس فرهنگ سرای نوجوان اعالم کرد:

دختران مقطع ششم ابتدایی، در طرح 
» رو به دریا « ثبت نام می کنند

طرح فرهنگی تفریحی » رو به دری��ا «، در مراکز فرهنگی و محله 
محور شامل فرهنگ س��راها، از دختران نوجوان ثبت نام به عمل 

می  آورد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان، مدیر فرهنگ س��رای نوجوان بیان کرد: این طرح برای 
 چهارمین س��ال متوال��ی با چش��م اندازجذب نوجوان��ان جامعه 
 ش��هری و تبدیل آنها به نوجوانان جامعه دین��ی و انقالبی برگزار

 می  شود. 
محمد تورجی زاده، افزود: ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های 
فرهنگی وتربیتی و تفریحی دختران نوجوان، رشد نوجوان در  دو 
بُعد دیانت و بصیرت، پرورش روحیه ی خ��ردورزی در نوجوان و 

نخبه پروری از جمله اهداف این طرح است. 
وی در ادامه گفت: این طرح دو گروه مخاطب ش��امل مخاطبین 
 دوس��اله و یا یک س��اله ای که از تابس��تان 93 در طرح ش��رکت  

 کرده اند و در طول س��ال تحصیل��ی نیز از موارد ط��رح بهره مند 
ش��ده ان��د م��ی باش��د و گ��روه مخاط��ب دوم آن ش��امل 
 دخت��ران  نوجوان��ی اس��ت ک��ه در خردادم��اه 94 ثب��ت ن��ام

 می کنند. 
تورجی زاده تصریح ک��رد: دختران عالقه مند ب��رای ثبت نام در 
طرح رو به دریا می توانند از 16 تا 28 خردادماه به  فرهنگ سراها، 
کتابخانه تخصصی بانوان، کتابخان��ه اختصاصی کودک و نوجوان 
والیت و مجموعه فرهنگی تخصصی بانوان  باغ نوش مراجعه کنند. 

وی ادامه داد: کالس های این طرح از هفته دوم تیرماه سال جاری 
آغاز می شود؛ و عالقه مندان می توانند با تکمیل فرم ثبت  نام و در 
دست داشتن یک قطعه عکس و کپی شناسنامه در طرح شرکت 

کنند. 
مدی��ر فرهنگ س��رای نوجوان اظه��ار ک��رد: اندیش��ه و تفکر با 
 ایج��اد فضای مناس��ب ب��ه منظ��ور اندیش��یدن و خ��ردورزی،

 با تکیه  بر  موضوعات از پیش تعیین ش��ده، آموزش مهارت شامل 
مهارت های متناس��ب با اهداف طرح، و هم چنین تناسب با سن، 
 جنسیت،  س��لیقه ها، اس��تعدادهای متربیان از جمله مدل های 

اجرایی طرح درس این برنامه است. 
وی اش��اره کرد: بازی و ورزش متناسب با اهداف طرح و به منظور 
فراهم کردن بستر مناس��ب به منظور  القای غیر مستقیم  مفاهیم 
تربیتی و ایجاد فضای نشاط و تحرک و برگزاری اردوهای تربیتی 
درون شهری و برون شهری با اهداف متناسب با  طرح و  استفاده از 
فرصت های بی نظیر تربیت��ی اردو، از دیگر مدل های اجرایی این 

طرح می باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر 
در خص��وص اجرای این ط��رح می توانن��د در س��اعات اداری 8 
  ت��ا 14 بعدازظه��ر ب��ا ش��ماره 32239937 تم��اس حاص��ل

 کنند. 

مدرس دانشگاه و دکترای جامعه شناسی گفت :

 بازنمایی وقایع مذهبی در رسانه ها
 در ذهن یک جامعه می نشیند

وقایع و اتفاقاتی که رس��انه ها در قالب تصویر بازنمایی می کنند، در 
ذهن جامعه می نش��یند و بعد از مدت ها به عنوان یک منبع  در نظر 

گرفته می شود. 
 مدرس دانش��گاه و دانش��جوی دکترای جامعه شناسی گفت:  امروزه 
با کم ش��دن س��هم مطالعه، آث��ار بصری، تصاوی��ر مان��دگاری را در 
ذهن م��ی س��ازند؛ و در واقع، وقای��ع و اتفاقات��ی را که رس��انه ها  در 
 قالب تصویر بازنمایی م��ی کنند در ذهن جامعه می نش��یند و بعد از

 مدت ها به عنوان یک منبع در نظر گرفته می شود. 
  » احم��د مهرش��اد «، ب��ا حض��ور در چهارمین نشس��ت کاف��ه نقد،

 بیان کرد: آنچه در حوزه رسانه غرب، در خصوص داستان های مذهبی 
 اتفاق می افتد، چیزی شبیه داستان های عامه پسند اروپا است؛ و لذا 
در این خصوص توجه به آثار مذهبی س��اخته شده از سوی  سینمای 
غرب، به عنوان یک دغدغه فکری برای بس��یاری از افراد یک جامعه 

مذهبی مطرح است. 
 وی اف��زود: فیل��م » هج��رت، خدای��ان و پادش��اهان «، س��اخته

 ریدلی اسکات، تا حد زیادی از س��وی کارگردان بازسازی مستندی 
از متون  داشته اس��ت، ولیکن در آثار سینمایی غرب، به ایجاد هیجان 
بدون توجه به تقدس متن در آثار ساخته شده توجه بیشتری می شود 
و  لذا برای جامعه ای که متون مذهبی و روای��ی برایش تقدس دارد و 
مهم به شمار می رود دیدن این آثار با تحریفات و بازسازی های  انجام 

گرفته، قابل تحلیل است. 
این مدرس دانش��گاه تصری��ح کرد: ریدلی اس��کات، ب��ه عنوان یک 
کارگردان، جدای از جایگاه هنری خود در س��ینمای غرب، به دالیل 
 متعددی زمان شناس اس��ت؛ که در آثار خود س��وژه ها و موضوعات 
را در مقاطع زمانی دقیق می س��ازد که از آن جمل��ه می توان به  فیلم 

پرومتئوس اشاره کرد. 
مهرش��اد، ادامه داد: منتقدین خارجی با دیدن این اثر، آن را یک کار 
متوسط رو به ضعیف دانس��ته اند که از جمله دالیل آن عدم  پرداخت 
 شخصیت ها بوده است، و سیر س��ریع حوادث نیز در این اثر به چشم 
می خورد که تمامی اتفاقات به س��رعت رخ می دهد؛ اما  در خصوص 
ایجاد جلوه های ویژه کارگردان توانسته فضاهای زیبایی را بازسازی 
کند. وی با اشاره به مقایسه صفات شخصیتی بازیگرحضرت موسی)ع(، 
در این اثر ب��ا واقعیت مت��ون افزود: حضرت موس��ی)ع(، ب��ه  عنوان 
ش��خصیتی پاک و معصوم معرفی ش��ده که در این فیلم ش��خصیت 
داس��تان به عنوان یک جنگجوی مبارز و شمشیر به دست  نشان داده 
شده است. وی اظهار کرد: حضرت موسی)ع(، در این فیلم به عنوان یک 
ُمبلغ دینی شناخته نمی شود و هیچ ابالغ رسالتی را در این فیلم  بیان 

نمی کند و شاید بتوان گفت به گونه ای تعمد کارگردان بوده است. 
این کارشناس رسانه در ادامه گفت: هم چنین مساله وحی نیز در عمده 
 کارهای هالیوودی با محوریت مذه��ب، خیلی عجیب و غریب  مطرح 
می ش��ود؛ و در این فیلم نیز بحث ش��أنیت و حیای پیامبری حضرت 

موسی)ع(، به درستی طبق متون نشان داده نشده است. 

بعد از کش��ته ش��دن کاریکاتوریس��ت  های فرانسوی در 
جریان یک حمله تروریستی، پیغام همدردی و محکومیت 

این عمل از سراسر جهان به فرانسویان رسید.
 حتی عده  ای برای اینکه ثابت کنند انس��ان، انسان است 
با هر ملیتی، به تظاهرات برگزار ش��ده ب��رای آزادی بیان 
در فرانسه پیوس��تند، تظاهراتی که به  طور مضحکانه  ای 
ردیف اول آن را یک آدم کش اش��غال کرده بود، بنیامین 
نتانیاهو؛ ام��ا در همین موقع اتفاقی دیگ��ر رخ داد، گروه 
بنیاد گ��رای بوکوحرام، دو ه��زار نفر از م��ردم نیجریه را 
 به خاک و خون کش��یدند، اتفاقی که وقت��ی حتی آن را 
می  شنویم )بهتر است از خیر دیدن عکس  های این اتفاق 
در رس��انه  های بی  طرف صرف  نظر کنی��م(، آدمی را به 
تحیر وا می  دارد و امکان هرگونه کنشی را سلب می  کند. 
بعدازاین دو اتفاق، کاریکاتور جالبی در اینترنت منتش��ر 
شد، که در آن  یک دختر بچه نیجریایی درحالی که دستان 
مادر خود را گرفت��ه و از دنیایی دیگر در حال مش��اهده 
تظاهرات آزادی بیان در فرانسه اس��ت، از مادر خود می  
 پرس��د: »چرا کس��ی برای ما تظاهرات نک��رد؟« و خوب 

عکس  العمل مادر پرواضح است، او فقط نگاه می  کند.
به گمانم دقیقاً همین س��ؤال اس��ت که ژی��ژک را وامی 
 دارد تا در ای��ن کتاب ادع��ا کند نگاه » زیرچش��می« به 
خش��ونت می  کند تا در برابر تحیر خش��ونت فلج نشود. 
وی در مقدمه توضیح م��ی  دهد هنگامی که م��ا در برابر 
فردی نشس��ته  ای��م و در حال گ��وش دادن به داس��تان 
تعرضی به وی )چه جنس��ی چه روحی( هس��تیم، هرگز 

 نم��ی  توانی��م صادقان��ه ب��ودن روای��ت وی را رد کنیم. 
هم  چنین که گاهی پیش می  آی��د که حتی حس و حال 
بدی از شنیدن داس��تان تعرض پیدا می  کنیم؛ اما نکته 
دیگری که باید بدان توجه شود این است که وقتی داستان 
تعرضی را از فردی که به او تعرض شده است می  شنویم، 
هرگز نباید گمان کنیم که او در ح��ال ارائه یک گزارش 
دقیق است؛ زیرا اگر این گونه باشد ما در محتوای داستان 
او ش��ک می  کنیم، که چگونه فردی که تحت ش��کنجه 
است می  تواند این چنین اطالعات دقیقی به ما ارائه کند. 
پس به همی��ن دلیل بای��د در مقابل این تحی��ر مقاومت 
کنیم، آن  هم ب��ا یک گام ب��ه عقب رفتن و زیرچش��می 
 نگاه کردن به آن. ژیژیک در همین راس��تا می  نویس��د: 
» رودررویی مستقیم با خشونت ذاتاً تحیر زاست: بیزاری 
ش��دید از اقدامات خش��ونت  بار و هم دردی با قربانیان، 
 پیوسته هم چون کششی دام گونه، ما را از اندیشیدن باز 
می  دارد و ب��رای آن  ک��ه بتوانیم ب��ی  طرفانه به بس��ط 
 نظ��رِی گون��ه شناس��ی خش��ونت بپردازی��م، بای��د 

بنا به تعریف، چشم بر تأثیر آسیب  زای آن ببندیم«. 
ژیژک، با این یک  قدم عقب رفتن و »زیرجلکی« دید زدن، 
خشونت را به  مثابه یک مثلث تعریف می  کند که تنها یک 
ضلع آن که همان خش��ونت عریان )خشونت کنش گرانه( 
ایست که ما مشاهده می  کنیم. وی دو ضلع پنهان مثلث 
را تحت لوای »خش��ونت کنش  پذیرانه« تعریف می  کند. 
یکی از این اضالع، خش��ونت سیس��تمی اس��ت و دیگر 
خش��ونت نمادین یا زبانی. ژیژک، معتقد است که اضالع 

پنهان خشونت هستند که نقطه صفر )مانند مبدأ دستگاه 
مختصات دکارتی در هندسه تحلیلی که فاصله همه نقاط 
به این مبدأ سنجیده می  ش��ود( خشونت عریان را تعیین 
می  کنند، اینکه ما چه حرکتی را خش��ونت تعریف کنیم 
بستگی به نقطه اتکایی است که با آن خشونت را تعریف 

می  کنیم.
خش��ونت کنش ��گرانه، در واقع بر مبنای س��وژه محوری 
دنیای مدرن تعریف می  ش��ود، اینکه هر کس مس��وول 
خش��ونتی اس��ت که انجام می  دهد و باید آن را مجازات 
کرد. این خش��ونت نوعی برهم زدن » هنجار ارزشمند« 
توسط سوژه انس��انی تعریف می  ش��ود؛ اما سوال اصلی 
 این اس��ت که این هنج��ار چگون��ه در جامع��ه با صفت 

» ارزشمند )قانونی(« شناخته می  شود.
ب��ه تعبیری می  ت��وان گفت رد پ��ای این س��وال در آثار 
 نیچ��ه نی��ز مش��خص اس��ت. چن��ان چ��ه در کت��اب 
» تبارشناس��ی اخالق« آمده اس��ت، نیچه معتقد است 
س��وژه ه ای )یک فرد( ب��رای یک عمل تعیین می ش��ود 
برگرفت��ه از قواع��د و چارچوب ه��ای اخالق��ی اس��ت؛ 
یعنی ام��ر اخالقی برای ه��ر فعلی که بع��د از آن صورت 
می  گیرد، فاعل��ی را طراحی م��ی  کند ت��ا از این طریق 
 مس��وولیت پاس��خگویی در قب��ال فع��ل گن��اه کارانه،

بر دوش یک سوژه مشخص بگذارد. این دقیقاً تعریفی از 
خشونت کنش گرانه است. جایی که دنیای ما، انسان را تنها 
و تنها مس��وول اعمال خود می  داند، و جبریت نیرو های 

اجتماعی بر او را به تمامی دور می  اندازد.
بگذارید با مثالی ملموس تر این موضوع را تش��ریح کنیم. 
ژیژک، در این کتاب داس��تانی جالب توجه نقل می  کند، 
اینکه روزگاری یک جادوگر بر س��ر راه یک کشاورز اسلو 
 س��بز می ش��ود و او را میان دو گزینه مجب��ور به انتخاب 
می  کند. اینکه جادوگر یا دو گوسفند به او بدهد و یا یک 
گوسفند به همس��ایه اش، یا اینکه دو گوسفند از همسایه 
کشاورز بگیرد و یک گوسفند از او. اتفاق جالب همین جا 
رخ می دهد که کشاورز اسلو گزینه دوم را انتخاب می  کند 
 زیرا که بنا ب��ه یک حکم لکانی نامه همیش��ه به مخاطب 
می  رس��د )اما معکوس مضمون حقیقی(. در واقع اینکه 
هر چند از هر دو کشاورز گوس��فند گرفته  شده، اما چون 
از همسایه دوتا بوده و از خود یکی، پس شکست همسایه 
نیز پیروزی من اس��ت، حتی اگر من نیز شکست خورده 
 باش��م و این عمل نوعی سرپوش گذاش��تن بر عمل خود

 است.
مثاًل وقتی یک دانشجو از یکی از دانشگاه  های برتر اخراج 
می شود، همگی متفق قول معتقدند که وی احتماالً آدم 
»تنبلی« است و حتماً عرضه درس خواند نداشته است، در 
صورتی که اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که 
ما با برچسب زدن بر دیگری، خود را از آن برچسب معاف 
می کنیم؛ و خود را گول می زنیم، درصورتی که سیس��تم 

یک گوسفند نیز از ما گرفته است.

تفاوت  نگاه  به کشته های فرانسه و نیجریه: 

خشونت  پنهان!

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1602 |چهار شنبه  20  خرداد 1394 | 22 شعبان  1436

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالكيت 
برگ  دو  استناد  به  زواره  عظیمی  جواد  آقای   1394/37/25666 شماره:   3/354
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ ملک محصور پالک هفت فرعی از یکصد و 
هفتاد و یک اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 538 دفتر 230 
امالک به نام جواد عظیمی زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر 
امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سرقت مفقود شده است نظر به اینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده مسترد  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  و سند معامله تسلیم 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف:567 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 ابالغ 

3/355 شماره درخواست: 9410463624700003 شماره پرونده: 9309983624700635 
شماره بایگانی شعبه: 930673 نظر به اینکه در پرونده کالسه 930673 بازپرسی متهم 
آقای سعید گل پرور فرزند علیرضا به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از طرف 
این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان جهت 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر  پاسخگویی به 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:611 شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اردستان
احضار

3/356 چون خانم شهناز خذری غریبوند فرزند غفار شکایتی علیه آقای بهرام خذری 
غریبوند مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 9311388ک112 
این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 94/4/29 ساعت 12ظهر تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:6721 شعبه 

112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

آزادخواه  پیمان  آقای  علیه  علی شکایتی  فرزند  کالهدوزان  نازنین  خانم  3/357 چون 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 931118ک112 این دادگاه ثبت 
وقت رسیدگی برای 94/4/31 ساعت 9/30 تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  
از  نوبت در یکی  آئین دادرسی کیفری مراتب یک  قانون  لذا حسب ماده 180  میباشد 
بعمل  مذکور دعوت  متهم  از  و  نشر می شود  و  کثیراالنتشار محلی طبع  روزنامه های 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
م الف:6722 شعبه 112  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  

صبح   9 ساعت   94/5/7 مورخه  رسیدگی:  وقت  900464ت15  پرونده:  کالسه   3/358
تجدیدنظرخواه: آقای رحم خدا )غالمرضا( بهرامی فرزند دوستعلی تجدیدنظرخوانده: 
از  تجدیدنظرخواهی  خواسته:  تجدیدنظر  رضا  سید  فرزند  میرکوهانی  فاطمه  خانم 
کرون  و  تیران  شهرستان  حقوقی  عمومی  داگاه  اول  شعبه   90/9/28-665 دادنامه 
به  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی  تسلیم  دادخواستی  تجدیدنظرخواهان 
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده به درخواست تجدیدنظرخواهان و دستور دادگاه 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند.چنانچه بعداً 
ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد شود.

م الف:7361 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/359 شماره ابالغیه: 9410100353101260 شماره پرونده: 9309980362200524 
طرفیت  به  شکایتی  خواه  ملکوتی  مرتضی  شاکی   940283 شعبه:  بایگانی  شماره 
متهم حمیدرضا ملکوتی خواه به کیفرخواست مزاحمت تلفنی و تهدید و توهین تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 105 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 339 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980362200524 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/23 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم 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.م الف:7366 شعبه 105 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/360 شماره ابالغیه: 9410100354001097 شماره پرونده: 9209980362101266 
به  دادخواستی  فرهادیان  نجارزادگان  خواهان/شاکی   930360 بایگانی شعبه:  شماره 
طرفیت خوانده/متهم عباس بیتی – محسن قادری به خواسته تخریب و خیانت در امانت 
به شعبه 114  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به 
کالسه 9209980362101266 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/23و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم 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.م الف:7368 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی
3/361 شماره ابالغیه: 9410100350902023 شماره پرونده: 9209980350900898 
شماره بایگانی شعبه: 920990 خواهان/شاکی محمدرضا شرکت قناد دادخواستی به 
شهرداری  و  امجد  سازش  رضا  و  ایزدی  مسلم  و  ذوق  مهدی  خوانده/متهم  طرفیت 
اصفهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع و به کالسه 9209980350900898 ثبت گردیده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نظریه کارشناسی 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظر کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیًا 
یا اثباتًا حاضر گردد.م الف:7376 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
3/362 شماره ابالغیه: 9410106825301235 شماره پرونده: 9309986825300307 
کوچکسرائی  نوروزی  مرتضی  خواهان/شاکی   930335 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  خواسته  به  موسوی  تقی  محمد  سید  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و پرداخت حق الوکاله و مطالبه خسارت تقدیم 
دادگاه   31 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309986825300307 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/23 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:7382 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/363 در خصوص پرونده کالسه 414/94ش5 خواهان عابد داوری دادخواستی مبنی بر 
 مطالبه مبلغ 19/650/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت محسن قاسمی نژاد

جونقانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/23 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 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.

م الف:7393 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

پوریان  خسروی  فرزان  آقای  خواهان   377/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/363
 دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت آقایان علیرضا متقی زاده
و مهران کریم زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/23 
ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 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.

م الف:7410 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/364 در خصوص پرونده کالسه 407/94 خواهان آقای مالک محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای مجتبی شهبازی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 94/4/23 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
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.م الف:7411 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/365 در خصوص پرونده کالسه 227/94 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت سید 
محمد سید هاشمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهدی نصرآزادانی 2- 
زهره گلسم تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/24 ساعت 8/30 صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
شعبه 6 شورای حل اختالف   – کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
م الف:7433  اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای اصالحی

3/366 شماره دادنامه: 9409970350200057 شماره پرونده: 9309980350200457 
نشانی  به  حسین  فرزند  کاوه  مهدی  آقای  خواهان:   930536 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ10   – گلشن  بن.بست   – کوچه سخاوت   – آزاد  کوچه   – مادی دستگرده   – خ.خرم 

 -1 خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  قربانعلی  فرزند  سعیدی  رحیم  آقای  خوانده: 
مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادنامه 1523-93/9/26 صادره از این شعبه نظر به اعالم خواهان طی الیحه 
به شماره 129-94-94/1/25 مبنی بر اینکه در درج تاریخ سررسید چک اشتباه شده 
آیین  به ماده 309  به محتویات پرونده و صحت تذکر خواهان مستنداً  با توجه  است 
دادرسی مدنی اعالم می دارد که تاریخ مندرج در سطر 9، 92/12/23 صحیح می باشد که 
اشتباهًا 93/12/23 درج گردیده است و بدین وسیله اصالح می گردد رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای و 
پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان 
می باشد ارائه رونوشت از دادنامه اصلی بدون ارائه رونوشت از رای اصالحی ممنوع 

می باشد.م الف:6145 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار متهم

3/372 شماره ابالغیه: 9410100353301168 شماره پرونده: 9309980362201286 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940214 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  طاهری  آرزو  شکایت  خصوص  در 
انفاق  ترک  اتهام  به  رجبعلی  فرزند  پارسایی  ا...  ولی  برای   9309980362201286
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1394/08/12 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:6724 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

3/373 شماره ابالغیه: 9410100353301331 شماره پرونده: 9309980358201107 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940242 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  فاتحی  حسین  شکایت  خصوص  در 
تقاضای  کالهبرداری  اتهام  به  علی  فرزند  نیرم  مهدی  برای   9309980358201107
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 ساعت   1394/08/16 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:6729 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

3/374 شماره ابالغیه: 9410100353301177 شماره پرونده: 9309980362201403 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940213 شعبه:  بایگانی  شماره 
خصوص شکایت عباس حیدری و خانم معصومه حسینی به موجب کیفرخواست در 
اتهام  به  صفرعلی  فرزند  احمدی  مهدی  برای   9309980362201403 کالسه  پرونده 
ورود به عنف تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   08:00 ساعت   1394/07/21 مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:6730 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
مفقودی 

بدینوسیله به اطالع می رساند مجوز پیمانکاری رتبه 5 آب به شماره 20/4/198111 
مورخ 89/12/4 مربوط به شرکت عمران مزرعه شهرضا صادره از سوی استانداری 
سپاهان  سباسبز  شرکت  باشد.  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  اصفهان 

)عمران مزرعه سابق(
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کمک مالی وزارت 
ورزش به ۱۰ فدراسیون

 افزایش اصفهانی های
 فدراسیون

وزارت ورزش تا کنون که نزدیک به سه ماه از س��ال جاری را پشت سر گذاشته، 
مبلغی حدود ۱۵ میلیارد تومان، طی دو مرحله به فدراس��یون های ورزشی داده 
است. طی دو ماه و نیم که از سال ۹۴ می گذرد، سه دوازدهم اعتبارات وزارت ورزش 
و جوانان به این وزارت خانه پرداخت شده اس��ت. بر همین اساس، از طرف حوزه 
منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان تاکنون یک مرحله تخصیص  بودجه به 
فدراسیون ها انجام شده است. در این مرحله، در مجمع ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان در اختیار فدراسیون ها قرار گرفته است.این فدراسیون هم چنین طی هفته 
گذشته به ۱۰ فدراس��یونی که برای حضور در المپیک و کسب سهمیه آن آماده 
می شوند، مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان از محل سهمیه خودشان پرداخت کرد.

بر این اساس، تا به امروز حدود ۱۵ میلیارد تومان از محل بودجه سال ۹۴ توسط 
وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون ها پرداخت شده است.

طبق برنام��ه، اوایل تیر ماه دومی��ن مرحله پرداخ��ت وزارت ورزش و جوانان به 
فدراسیون ها انجام خواهد شد. در این مرحله، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان بر اساس 

اولویت بندی فدراسیون ها در اختیار آنها قرار می گیرد.

در ش��رایطی که فدراس��یون فوتبال به خاطر داش��تن مدیران پرتعداد اصفهانی، 
 این روزها بیش از هر زمان دیگری مورد هجمه قرار گرفته اس��ت، یک اصفهانی با 

رای گیری در مجمع به عنوان نایب رییس اول فدراسیون انتخاب شد.
 در جلسه  مجمع فدراسیون فوتبال ، محمود اسالمیان و مرضیه عرب عامری که 
طی چند ماه اخیر به ترتیب به عنوان سرپرست نایب رییسی اول و سوم فدراسیون 
فعالیت می کردند، با کسب ۵۰ و ۴۵ رای از مجموع 6۴ رای انتخاب شدند تا از این 
پس به جای سرپرست، نواب رییس فدراسیون باشند. حتی قبل از حضور اسالمیان 
که یک مدیر کامال شناخته شده در فوتبال اصفهان است، فدراسیون فوتبال به خاطر 
حضور پرتعداد مدیران اصفهانی نزد برخی هواداران و رسانه ها به عنوان فدراسیونی 
اصفهانی شناخته می شد. همین اواخر و پس از اتفاقات عجیب و غریبی که روز آخر 
لیگ در تبریز افتاد، برخی قهرمانی س��پاهان را مرهون باند اصفهانی فدراس��یون 
دانستند. از آنجا که، اصفهانی های فدراسیون از قبل هم بیشتر شده، به نظر می رسد 

که اصفهانی ها باید در آینده منتظر حاشیه هایی از این جهت باشند.

در فصلی که ترافیک بازي ها در فوالدشهر زیاد است ؛

 فوتبال اصفهان، نیازمند تکمیل ورزشگاه نقش جهان

 پشت پرده توافق با 
استقاللی ها

سرمربی نفت تهران، به نزدیکان خود از حضور قطعی در استقالل 
گفته اس��ت و مس��ووالن نفت هم امید زیادی به تمدید قرارداد 

وی ندارند.
 به گفت��ه منابع موثق خب��ری، این مرب��ی فصل آین��ده از نفت 
جدا می شود تا روی نیمکت استقالل بنشیند. مسووالن استقالل 
 پش��ت پرده با منصوریان توافق کرده اند؛ و حتی با او مش��ورت

 کرده اند که چه بازیکنانی را فصل بعد به استقالل بیاورند.
این مربی حتی به نزدی��کان خود از حضور قطعی در اس��تقالل 
 گفته اس��ت و احتماال به زودی این خبر را، دو طرف رس��انه ای 
می کنند.مسووالن نفت تهران هم امید زیادی به تمدید قرارداد 
منصوریان ندارند، و به خبرنگاران گفته اند به احتمال فراوان به 
 استقالل می رود. بدین ترتیب نفت تهران دچار تغییرات زیادی

 می ش��ود. بعضی از بازیکنان این تیم از جمل��ه وحید امیری و 
علیرضا بیرانوند که ملی پوش هم هس��تند، در آس��تانه جدایی 
 از این تیم قرار دارن��د. البته بیرانوند ق��رارداد دارد، ولی ترجیح

 می دهد فصل بعد به تیم دیگری برود.

پیشنهاد میلیاردی یک شرکت به 
سرخابی ها

یک اپراتور بانکی پیشنهادی اغواکننده به استقالل و پرسپولیس 
داده که می تواند خیلی از مشکالت این دو تیم را برای سال بعد 
حل کند. شرکت فناپ، که سال قبل اسپانسر سازمان لیگ برتر 
در ارس��ال پیامک بوده، به وزارت ورزش پیشنهادی داده که اگر 
عملی شود، تقریبا ۸۰ درصد هزینه های خرید بازیکنان دو تیم 
را حل می کند. آنها فصل قبل این پیشنهاد را روی میز دو باشگاه 
گذاش��ته بودند؛ س��امانه پیامکی هواداری با ماهانه یک میلیارد 
تومان س��ود خالص. این بار هم آنها حاضرند برای هر دو باشگاه 
این قرارداد را امضا کنند، و چنین رقم��ی را در هر ماه به صورت 
تضمینی بپردازند. اگرچه این شرکت پیشتر اسپانسر تیم ملی بود 
و تنها همان کف سودی که برای تیم ملی در نظر گرفته بود به آنها 
برای جام جهانی پرداخت و اعالم کرد این قرارداد سود مضاعفی 

نداشته، اما هم چنان به همکاری با فدراسیون ادامه می دهد.
این پیشنهاد اگر حقیقت داش��ته باشد، یعنی دو تیم در هر سال 
نزدیک به نیمی از هزینه های شان را یک جا درمی آورند؛ اگرچه 
س��ال قبل هم قرار ب��ود رقم��ی کالن از حق پخ��ش و تبلیغات 

محیطی بگیرند که محقق نشد.

 دست کسی که جای من می آید،
 را می بوسم

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس  گفت: عکس العمل من نسبت 
به برکناری ام کامال مثبت اس��ت. آنچه که برای من مهم اس��ت، 
پرسپولیس است. دوست دارم هواداران پرسپولیس از نتایج تیم 
خوشحال شوند. اگر با بودن من می ش��ود هواداران را خوشحال 
کرد من وظیفه دارم که بمانم و هواداران را خوش��حال کنم، اگر 
تصمیم گیرندگان فکر می کنند با فرد دیگری می توانند هواداران 
را خوش��حال کنند من دس��ت آن فردی که می آی��د و مدیریت 
باش��گاه را در اختیار می گیرد، می بوسم تا بستری فراهم شود تا 
هواداران خوشحال شوند. محمد حسین نژاد فالح، درباره نشست 
خود با نصراهلل سجادی افزود: جلس��ه خوبی را با یکدیگر برگزار 
 کردیم و مباحث خوبی مطرح شد. در این جلسه آقای سجادی، 
قول مس��اعد داد تا ظرف روزه��ای آینده با تامی��ن منابع مالی 
مشکالت مالی پرس��پولیس را حل کنند تا ما بتوانیم هم حقوق 
 آق��ای برانک��و را پرداخت کنی��م، و ه��م در امر ج��ذب بازیکن 

اقدامات مان را انجام بدهیم.
او در پاسخ به این سوال که کدام یک از بازیکنان برای فصل آینده 
در پرسپولیس می مانند و اینکه چه زمانی برای انعقاد قرارداد با 
این بازیکنان تماس می گیرید، گفت: با بازیکنانی که برای فصل 
آینده به آنها نیاز داریم تماس می گیریم. مطمئنا ما تیم را برای 
قهرمانی می بندیم و برای این کار من تمام تالشم را انجام خواهم 
داد. لیس��ت بازیکنانی که برای فصل آینده نیاز داریم روی میزم 
است، اما من ترجیح می دهم قرار مالقاتم با بازیکنان را بیرون از 

باشگاه بگذارم تا رسانه ای نشود.
او درباره برگزاری اردوی پرسپولیس هم گفت: ما برای برگزاری 
اردو مکان ه��ای مختلف را بررس��ی کرده ایم، و ان ش��اءاهلل طی 

روزهای آینده در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ می کنیم. 
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این روزها جمال چاووشی فر، شناگر اصفهانی و کاپیتان 
تی��م ملی ای��ران به هم��راه دیگر ملی پوش��ان، س��خت 
درگیر تمرین اس��ت، تا با حضور پر قدرت در رقابت های 
مجارس��تان، ورودی مس��ابقات جهانی کازان روس��یه را 

کسب کند.
 از ملی پوش خوش اخالق شهرمان دعوت کردیم تا گپ 
خودمانی با وی داشته باشیم؛ و چاووشی فر، به این دعوت 

لبیک گفت و به سئواالت ما پاسخ داد.
آقای چاووشی از تمرینات بگویید؟

تمرین��ات خود را زیرنظر خش��ایار حضرتی و عباس��علی 
 کش��تکار، در اس��تخر آزادی ته��ران پیگی��ری می کنم،

 هفته ایی ۱2 جلس��ه تمرین داریم که 3 جلسه مربوط به 
تمرینات بدنسازی و ۹ جلسه آن در آب تمرین می کنیم تا 

برای مسابقات کشور مجارستان آماده شویم.
  مس�ابقات ش�نای مجارس�تان چ�ه زمان�ی آغاز

 می شود؟ 
مسابقات مجارس��تان از 6 تیرماه آغاز می ش��ود، و تمام 
 تالش خود را برای کسب ورودی رقابت های کازان روسیه 
می کنم، هرچند خیلی سخت است من در مسابقات دبی 
تنها 3 صدم تا کس��ب ورودی فاصله داش��تم و متاسفانه 
نتوانس��تم به این مهم برس��م، صدم ه��ا در ورزش های 

رکوردی خیلی تاثیرگذار است؛ و به دست آوردن ورودی 
نیاز به تمرینات منظم و مداوم دارد.

  در رقاب��ت های س��رعتی یک پل��ک زدن اضاف��ی باعث 
 می شود رکورد ش��ما زیادتر ثبت ش��ود، به همین دلیل 
پیش بینی کسب ورودی بسیار سخت است، ولی امیدوارم 

به این مهم دست یابیم. 
 در مس�ابقات دبی یک�ی از امیده�ای اصلی ایران 
 برای کسب ورودی مسابقات جهانی روسیه بودید، 

چه عاملی باعث شد که به این مهم نرسید؟
سطح رقابت های شنای دبی بس��یار مطلوب بود، چراکه 
حک��م ورودی مس��ابقات جهان��ی روس��یه را داش��ت و 
 شناگران خوبی از قاره های آس��یا، اروپا، افریقا و ... در این

رقابت ها حضور داشتند، و من در این مسابقات با بدشانسی 
 و بدبیاری مواجه ش��دم؛ چراک��ه در اردوی قب��ل از این

 رقابت ها در کشور کویت دچار سرماخوردگی شدم.
 اما سعی خود را در ماده ۵۰ متر کرال پشت انجام دادم و با 
بدشانسی تنها سه صدم ثانیه برای کسب سهمیه ورودی 
 مس��ابقات جهانی کازان کم آوردم، هرچن��د رکورد ملی 
را 33 صدم بهبود بخشیدم، ش��اید حکمت خدا این بوده 
که در دبی، ورودی مسابقات جهانی روسیه را کسب نکنم. 
  چه اردوهای�ی را برای مس�ابقات جهانی روس�یه 

پشت سر گذاشتید؟
اردوی تیم ملی از اواخر آذرماه سال ۹3 شروع شد، و پس 
از آن اردوی دو هفته ایی در کویت را از تاریخ 26 اس��فند 

تا دهم فروردین برای حضور در مسابقات دبی داشتیم.
 بعد از آن نیز به رقابت های دب��ی رفتیم، و اکنون خود را 

برای مسابقات کشور مجارستان آماده می کنم.
 ما ه�م ب�رای ش�ما آرزوی موفقیت م�ی کنیم اگر 

صحبتی باقی مانده بفرمایید؟
از شما، هیات شنای استان اصفهان، مربیان و خانواده ام که 

حمایت ویژه ایی از من کردند، تشکر می کنم.

حسین فرکی، با قرار دادن نام جواهیر سوکای در لیست 
مازاد سپاهان از همین ابتدای کار ،خود را به چالشی بزرگ 
گرفتار کرده، زی��را این بازیکن اهل آلبانی هم به ش��دت 
محبوب هواداران اصفهانی است و هم بارها به لحاظ فنی 

مورد تعریف و تمجید اهالی فن قرار گرفته است.
 در نیم فصل دوم لیگ یازدهم و به فاصله کوتاهی پس از 
روی کار آمدن زالتکو کرانچار در سپاهان بود که جواهیر 
س��وکای با نظر این مربی ب��ه اصفهان آم��د. حضور این 
بازیکن در نصف جهان به موازات تداوم همکاری کرانچار 
با سپاهان برای س��ه فصل ادامه یافت. پس از پایان عصر 
کرانچار در س��پاهان و ترک اصفهان از سوی مرد کروات، 
ش��رایط دیگر بر وفق مراد این مهاجم اهل آلبانی نبود، و 
 به نوعی ش��مارش معکوس برای جدایی او نیز آغاز ش��د؛

 زیرا س��رمربی جدید تیم اعتقاد چندانی ب��ه این بازیکن 
نداشت.سوکای، که به نوعی یادگار دوران حضور کرانچار 
در اصفهان به حس��اب می آم��د پس از جایگزین ش��دن 
حس��ین فرکی به جای ای��ن مربی ک��روات دیگر چندان 
فرصت بازی پیدا نکرد و این وضعیت تا جایی ادامه یافت 
که چند روز مان��ده به پایان لیگ، س��وکای با اعالم اینکه 
دیدار با س��ایپا آخرین مسابقه او برای س��پاهان است، از 
جدایی قریب الوقوع خود خبر داد و ب��ه نوعی از هواداران 

خداحافظی کرد؛ تا این طور به نظر رس��د که آثار کرانچار 
در اصفهان به تدریج در حال محو شدن است.

خداحافظی سوکای از اصفهانی ها خیلی زود رنگ واقعیت 
به خود گرفت و پس از بسته شدن پرونده لیگ چهاردهم، 
او اولین بازیکن سپاهان بود که جدایی اش از قهرمان لیگ 
قطعی شد. مهاجم 27 ساله، این موضوع را از طریق صفحه 
ش��خصی خود در اینس��تاگرام و به زبان فارسی به اطالع 

هواداران اصفهانی رساند.
سوکای هرچند حتی در زمان کرانچار نیز بیشتر به عنوان 
 بازیک��ن جایگزین برای س��پاهان به می��دان می آمد، اما 
بارها و بارها پس از حضور در زمین گره از کار تیم اصفهانی 
گش��وده بود. همین کارآمدی باعث ش��د تا رس��انه ها با 
اس��تفاده از نام کوچکش لقب »جواهر سپاهان« را به این 
بازیکن بدهند. وی ژگی های فنی س��وکای از یک طرف، و 
خصوصیات اخالقی و بی حاش��یه بودن��ش از طرف دیگر 
برای او پایگاه محکمی نزد هواداران ایجاد کرد. محبوبیت 
جواهیر در نصف جهان به حدی است که اعالم قرار گرفتن 
نامش در لیست مازاد اصال به مذاق هواداران خوش نیامد؛ 
و حتی باعث جبهه گی��ری مجدد برخ��ی از آنها در قبال 
حسین فرکی شد آن هم تنها س��ه هفته پس از آنکه این 
مربی س��پاهان را به قهرمانی در لیگ برتر رساند. به نظر 
می رسد که فرکی با قرار دادن بازیکن محبوب هواداران در 
لیست مازاد، از همین ابتدای کار، خود را به چالش انداخته 
است به خصوص که نه فقط هواداران،که رسانه ها و اهالی 

فن نیز به درستی این تصمیم با دیده تردید می نگرند.
اکنون این سوال به شکلی جدی مطرح است که آیا هدایت 
جواهیر سوکای به درب خروج تصمیم درستی است، و آیا 
تیم اصفهانی در آینده حس��رت  از دست دادن بازیکنی را 
نمی خورد که یکی از بهترین خارجی های چند فصل اخیر 
فوتبال ایران به حساب می آمد و بس��یاری از رقبای لیگ 

برتری غبطه نداشتنش را می خوردند؟

جواهری که از دست سپاهان می رودصَدم ها، در ورزش های رکوردی تاثیرگذار است 
��

یک��ی از معیاره��ای فوتب��ال حرف��ه ای بهب��ود 
امکان��ات کیف��ی  توس��عه  و   زیرس��اخت ها 

 س��خت افزاری اس��ت. چیزی که بعید است در 
آینده ای نزدیک نصیب فوتبال ایران ش��ود. همه 
تیم های باشگاهی، زمین باکیفیت و مناسبی برای 
تمرینات خود در اختیار ندارند و جای ش��کرش 
باقی است اگر ورزش��گاه های میزبان رقابت های 
لیگ برتر با کمترین مش��کل مسابقات رسمی را 

میزبانی کنند.
از دس��ت دادن میزبانی جام ملت های آس��یا که 
فدراسیون فوتبال مدت ها به دنبال کسب آن بود 
و ابراز نارضایتی مربیان و بازیکنان لیگ برتری از 
ب��ازی در زمین هایی که چم��ن مطلوبی ندارند و 
مرتبط دانستن بسیاری از مشکالت فنی به زمین 
پر چاله و چوله، به تنهایی می تواند دلیلی باش��د 
بر لزوم بهبود زیرس��اخت های فوتبال، کم کردن 
فاصله با فوتبال روز دنیا و نزدیک شدن به شرایط 

مطلوب و نه حتی ایده آل، آن هم با ارفاق!
فوالدشهر بار فوتبال اصفهان را به دوش مي کشد

 با از رده خارج ش��دن ورزش��گاه ه��ای تختی و
 22 بهم��ن اصفه��ان و ش��روع مج��دد عملیات 
عمرانی در ورزشگاه نقش جهان، سال هاست که 
فوالدشهر یک تنه بار فوتبال اصفهان را به دوش 
می کش��د. حضور هم زمان تیم های اصفهانی در 
لیگ قهرمانان آسیا نیز مزید بر علت است تا این 
ورزشگاه در فصل فوتبالی پیش رو میزبان حداقل 
شصت مسابقه رسمی باشد. شصت مسابقه ای که 
فرصت نفس کش��یدن به زمین چمن فوالدشهر 
را نمی دهد و می توان��د ابزار نگران��ی از میزبانی 
مطلوب در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 
آسیا به عالوه تمرینات و دیدارهای تدارکاتی تیم 

مالک، ذوب آهن را فراهم کند.
وقتي بازیکنان زبان به اعتراض گشودند

ابراز نارضایتي از چمن ورزشگاه فوالدشهر فصل 
گذشته نیز بارها در صحبت بازیکنان دیده مي شد. 
قاس��م حدادي فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن 
بعد از دیدار خانگي برابر مل��وان در مورد کیفیت 
زمین چمن ورزشگاه فوالدشهر که باعث اعتراض 

بسیاری از تیم ها شده است، گفت:کیفیت زمین 
چمن این ورزش��گاه اصاًل خوب نیست؛ و این در 
شرایطی است که ذوب آهن و س��پاهان هر هفته 
در این ورزش��گاه بازی می کنن��د. خودمان روی 
زمین فوتب��ال ب��ازی می کنیم و وقتی ش��رایط 
زمین مناس��ب نیست، دچار مش��کل می شویم. 
امیدوارم هرچه زودتر ورزشگاه نقش جهان آماده 
بهره برداری ش��ود تا تیم های اصفهانی در زمینی 

مطلوب بازی کنند.
برنامه مفصل بهبود کیفیت، در انتظار چمن 

فوالدشهر
چمن ورزشگاه فوالدشهر که در میانه های فصل 
چهارده��م در ی��ک دوره زمانی م��ورد ترمیم و 
بازس��ازی قرار گرفت ب��رای میزبان��ی از دو تیم 

اصفهانی در سه جبهه چه شرایطی دارد؟ 
محس��ن صالحی، مدیر ورزش��گاه فوالدشهر در 
این باره می گوید: بنده متخصص فضاي ورزشي 
هس��تم و براي بهبود کیفیت چمن فوالدش��هر 
برنامه اي مفصل دارم اما در حال حاضر توضیحي 

در این خصوص نمي دهم چون این برنامه هنوز به 
تصویب مدیرعامل نرسیده است. اما این اطمینان 
را مي دهم ک��ه برگزاري همه مس��ابقات براي دو 
تیم اصفهاني در این ورزش��گاه امکان پذیر است 
چنان که قباًل نیز این شرایط را تجربه کردیم و در 

بهترین وضعیت میزبان مسابقات بوده ایم.
صالحي ادامه مي دهد: نگراني در خصوص چمن 
ورزش��گاه وجود ن��دارد، وقتي صحب��ت از چمن 
مي  ش��ود باید متخصص این علم باش��ید، من در 
کشور زمین هاي فوتبال مختلفي را مورد بررسي 
 و بازدید ق��رار داده ام و به ج��رات مي توانم بگویم 
چمن ما در فوالدشهر، یکي از بهترین چمن هاي 

فوتبال ایران است.
 این چمن، انعطاف پذیر است هرچند که در برخي 
از فصول آسیب مي بیند که به خاطر این است که 

چمن هاي گرمسیري در آن وجود دارد.
مدیر ورزشگاه فوالدشهر، به دوره ترمیم چمن این 
ورزشگاه که سال گذشته برگزار شد، اشاره مي کند 
و مي گوید: م��ا این بضاعت را داری��م که در زمان 
برگزاري مسابقات بهترین شرایط را داشته باشیم. 
کما اینکه سال گذشته قبل از مسابقه ذوب آهن و 
پرسپولیس به عنوان دومین بازي بعد از نیم فصل 
و ما این بضاع��ت را داریم که در زم��ان برگزاري 

مسابقات بهترین شرایط را داشته باشیم.
کما اینکه سال گذشته قبل از مسابقه ذوب آهن و 
پرسپولیس به عنوان دومین بازي بعد از نیم فصل 
و اولین بازي بعد از تعطیلي ما حدود دو هزار متر 
ترمیم داشتیم اما در زمان برگزاري مسابقه شاهد 
کوچک ترین نقصي در میانه فصل زمستان نبودیم

اولین بازي بعد از تعطیلي م��ا حدود دو هزار متر 
ترمیم داشتیم اما در زمان برگزاري مسابقه شاهد 
کوچک ترین نقصي در میانه فصل زمستان نبودیم.

هرچند مدیرورزشگاه فوالدشهر با توجه به سابقه 
این ورزشگاه در میزباني همزمان از مسابقات دو 
تیم اصفهاني نگراني بابت کشش این زمین ندارد؛ 
اما این مي تواند دلیلي باشد بر اینکه هم چنان یک 

ورزشگاه براي فوتبال اصفهان کافي است؟ 
مس��عود تابش، قائم مقام باش��گاه س��پاهان نیز 
هرچند معتقد است با حضور سپاهان و ذوب آهن 
در فوالدشهر و رقابت در لیگ برتر، جام حذفي و 

لیگ قهرمانان آسیا ش��اید این چمن تحت فشار 
قرار بگیرد اما مي گوید: ورزشگاه آزادي هم دو، سه 
تیم را میزباني مي کند و بنابراین چاره اي نیست. 
البته که نگراني وجود دارد اما ان شاهلل با تمهیدات 
دو باشگاه ش��رایط بهتري براي چمن فوالدشهر 

فراهم مي شود.
چندي پیش حمیدرضا قندي، مشاور مدیرعامل 
ش��رکت فوالد مبارکه توضیحات��ي در خصوص 
آخرین وضعیت ورزش��گاه نقش جهان ارائه کرد. 
اینکه مراحل ساخت این ورزشگاه براساس جدولي 
که پیمانکار در اختی��ار کارفرما قرار داده در حال 
انجام اس��ت. در حالي که کمتر کسي در اصفهان 
تکمیل و بهره برداري از این ورزش��گاه در س��ال 
جاري امیدوار است که قندي ابراز امیدواري کرد 
بازي هاي آسیایي س��پاهان در فصل پیش رو به 

میزباني ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.
مشاور مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در مورد 
اینکه با توجه به شروع فعالیت  عمراني در ورزشگاه 
نقش جهان چه زمان��ي را براي بهره ب��رداري از 
 این پروژه پیش بیني مي کنید خاطرنش��ان کرد: 
به یاري خدا رقابت هاي تیم فوتبال س��پاهان در 
لیگ قهرمانان آس��یا امس��ال، در ورزشگاه نقش 

جهان برگزار می شود.
این در حالي اس��ت که تابش به تحقق این مساله 
براي س��ال جاري نیز امیدوار نیست. وي در این 
باره مي گوید: به تیر ماه نزدیک مي شویم و تا اوایل 
اس��فند هفت ماه بیشتر زمان نیس��ت. بنده بعید 

مي دانم نقش جهان تا آن زمان آماده شود.
آنچه که مش��خص به نظر مي رس��د این است که 
هم چنان فوتب��ال اصفهان باید روي ورزش��گاه 
فوالدشهر به عنوان تنها میزبان دو تیم اصفهاني 

حساب باز کند.
 هرچند مس��ووالن امیدوارانه از نبود مشکلي در 
استفاده مداوم از زمین این ورزشگاه صحبت کنند، 
اما نباید فراموش کرد که س��ال پی��ش تعطیلي 
پنجاه روزه لیگ در آغاز زمستان فرصت مناسبي 
براي بازس��ازي و ترمیم این چمن بود و شاید در 
فصل پیش رو که ترافیک بازي ها در فوالدش��هر 
بسیار زیاد است فرصت اجراي چنین برنامه اي به 

صورت کامل مهیا نباشد.  

سرخابی ها

طارمی در کنار مهاجم تیم ملی
تاخیر در سفر ملی پوشان به ازبکس��تان باعث شده تا بازیکنان 
در فرودگاه مهر آباد س��رگردان ش��وند. در این می��ان برخی از 
بازیکنان هم به گرفتن عکس یادگاری مشغول شدند. در عکس 
زیر، طارمی مهاجم پرسپولیس را در کنار کنعانی و قوچان نژاد 

مشاهده می کنید.

از لنز دوربین

------------------------..................
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مفاد آرا
3/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیآت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
امالک موردتقاضا بشرح  و  متقاضیان  .لذا مشخصات  است  متقاضیان محرز گردیده 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  نوبت  اطالع عموم در دو  بمنظور  زیر 
از  اعتراضی داشته باشند میتوانند  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شماره 1005 و1006 هیات : علی مدنی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1500 
شماره  به  رضا  فرزند  مجرد  زمزم  فاطمه  و   1261179481 ملی  شماره  کاشان  از 
به  خانه  یکباب  ششدانگ   1261567234 ملی  شماره  و  کاشان  از   1025 شناسنامه 
مساحت 588.79 متر مربع به شماره 2003 فرعی مفروز و مجزی شده از 1922 فرعی 

از 36 اصلی )بالمناصفه( .
2-رای شماره 1007 و 1008 و 1009 و 1010 هیات : میثم کوشافر فرزند محمود به 
شماره شناسنامه 1594 از کاشان به شماره ملی 1262003660 و محسن کوشافرفرزند 
محمد  و   1261908139 ملی  شماره  و  کاشان  از   732 شناسنامه  شماره  به  محمود 
کوشافر فرزند محمود به شماره شناسنامه 185 از کاشان بشماره ملی 1262119995 
ملی  از کاشان و شماره  به شماره شناسنامه 884  فرزند محمود  و مسعود کوشافر 
1262367468 از کاشان ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 1667.73 متر مربع 
به شماره 2643فرعی مفروز و مجزی از 1596 و 1585 فرعی از 49 اصلی )بالسویه(.

شماره  به  محمدآقا  فرزند  کاشی  زاده  عباسقلی  احمد   : هیات   1011 شماره  3-رای 
شناسنامه 49163 از کاشان بشماره ملی 1260481662 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
 25 از  فرعی   564 از  مجزی  و  مفروز  فرعی   1418 پالک  بشماره  مربع  متر   266.98

اصلی .
4-رای شماره 1051 هیات : علیرضا یزد زاد فرزند محمود به شماره شناسنامه 3094 
از قم شماره ملی 0383727091 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 667 متر مربع پالک 

شماره 256فرعی مفروز و مجزی از 167 فرعی از 16 اصلی.
5-رای شماره 1067 و 1068 هیات : رضا سربندی زاده قمصر فرزند نعمت اله بشماره 
شناسنامه 85 از کاشان و شماره ملی 1262638992 و بتول بهرامی زاده قهرود فرزند 
ششدانگ   1260794504 ملی  شماره  و  کاشان  از   1820 شناسنامه  بشماره  خیراله 
یکبابخانه به مساحت 281.18 متر مربع پالک شماره 1417 فرعی مفروز و مجزی از 

280 فرعی از 25 اصلی)بالمناصفه(.
: فاطمه شبان قمصری فرزند غالمرضا بشماره  6-رای شماره 1069 و 1070 هیات 
شناسنامه 4056 از کاشان و شماره ملی 1260837629 و هادی سربندی زاده قمصر 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 4122 از کاشان و شماره ملی 1260838285 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 206.55 متر مربع شماره پالک 1416فرعی مفروز و 

مجزی از 280 فرعی از 25 اصلی )بالمناصفه(
7-رای شماره 1112 هیات : محمدجواد عابدی فرزند رضا به شماره 884 از کاشان 
پالک  مربع  متر   400.22 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1261939174 ملی  شماره 

1415فرعی مفروز و مجزی از 564 فرعی از 25 اصلی.
8-رای شماره 1272 هیات : زهری ارباب سلیمانی فینی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2289 از کاشان و شماره ملی 1260538982 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 410.02 

متر مربع پالک 2644 فرعی مفروز و مجزی از 130 فرعی از 49 اصلی.
9-رای شماره 1288 هیات : محمدرضا معراج فرزند حاجی اسماعیل بشماره شناسنامه 
41 از کاشان بشماره ملی 1262604915 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 262.56 متر 

مربع پالک 255 فرعی مفروز و مجزی از 205 فرعی از 80 فرعی از 16 اصلی.
10-رای شماره 1289 هیات : اسداله مس فروش فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 
495 از کاشان و شماره ملی 1262195020ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 
122 متر مربع پالک 2645 فرعی مفروز و مجزی از 2342 فرعی مفروز و مجزی از 

1561 فرعی از 49 اصلی.
بشماره  اله  نعمت  فرزند  قمصری  آمنه ساده   : هیات  و 1291  11-رای شماره 1290 
شناسنامه 4282 از کاشان شماره ملی 1260839893 و فاطمه ساده قمصری فرزند 
ششدانگ   1260838706 ملی  شماره  کاشان  از   4163 شناسنامه  شماره  اله  نعمت 
یکبابخانه به مساحت 137.79 متر مربع پالک شماره 1414 فرعی مفروز و مجزی از 

656 فرعی از 154 فرعی از 25 اصلی )بالمناصفه(.
12-رای شماره 1292 هیات : عباسعلی اعتماد فرزند آقاتقی به شماره شناسنامه 729 
از کاشان و شماره ملی 1262270571 ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 520.78 

متر مربع پالک 2002 فرعی مفروز از 663 فرعی از 36 اصلی.
13-رای شماره 1293 هیات : عباسعلی اعتماد فرزند آقاتقی بشماره شناسنامه 729 از 
کاشان بشماره ملی 1262270571 ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 655.62 متر 

مربع پالک 2001 فرعی مفروز و مجزی از 663 فرعی از 36 اصلی .
14-رای شماره 1294 و 1295 هیات : مرتضی نواب زاده قمصری فرزند سید حسن 
فضلی  شاه  اکبر  و   1263537626 ملی  شماره  و  کاشان  از   289 شناسنامه  بشماره 
قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 4347 از کاشان و شماره ملی 1260840581 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 523.43 متر مربع پالک 2000 فرعی مفروز و مجزی از 

1009 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(.
15-رای شماره 1302 هیات : عباس کتابی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 653 از 
کاشان و شماره ملی 1261795237 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 268.75 متر مربع 

پالک 2642 فرعی مفروز و مجزی از 1511 فرعی از 49 اصلی.
16-رای شماره 1303 هیات : محمدرضا سالم فرزند حسین به شماره شناسنامه 7677 
از کاشان شماره ملی 1260583112 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 392.68 متر مربع 

پالک 2653 فرعی مفروز از 130 فرعی از 49 اصلی .
از   49 شناسنامه  بشماره  امراله  فرزند  اقبالی  عباس   : هیات   1304 شماره  17-رای 
به مساحت 274.95 متر مربع  یکبابخانه  کاشان شماره ملی 1262436966 ششدانگ 

پالک 2652 فرعی مفروز از 1511 فرعی از 49 اصلی
18- رای شماره 1305 هیات : اعظم عالئیان فرزند آقا محمد بشماره شناسنامه 106 از 
کاشان و شماره ملی 1260677028 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 295.60 متر مربع 

پالک 2651 فرعی مفروز از 1511فرعی از 49 اصلی .
19-رای شماره 1306 هیات : راحله کاشانی پور منفرد فرزند یوسف بشماره شناسنامه 
4693 از تهران شماره ملی 0062622587 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 309.76 متر 

مربع پالک شماره 1424 فرعی مفروز از 758 فرعی از 25 اصلی.
بشماره  قاسم  فرزند  آباد  بغداد  زاده  دهقانی  ربابه   : هیات   1307 شماره  20-رای 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   4469587923 ملی  شماره  مهریز  از   6 شناسنامه 

407.21 متر مربع پالک 1423 فرعی مفروز از 758 فرعی از 25 اصلی.
21-رای شماره 1315 هیات : امیرحسین پورتوکل فرزند جعفر بشماره شناسنامه 52 
از کاشان شماره ملی 1262374812 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 492.90 متر مربع 

پالک 1422 فرعی مفروز از 188 فرعی از 25 اصلی.
22-رای شماره 1322و 1323 و 1324 هیات : ابوالفضل عزیزی قمصری فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 58 ار کاشان بشماره ملی 1262684188 و زهرا عزیزی قمصری 
از کاشان بشماره ملی 1263536451 و فاطمه  فرزند حسین بشماره شناسنامه 172 
از   1250272785 ملی  شماره  و  شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  قمصری  عزیزی 
کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 452.73 متر مربع پالک 1421 فرعی مفروز از 

219 فرعی از 25 اصلی )بالسویه(/
بشماره  خدابخش  فرزند  نشلجی  ناظمی  سمیه   : هیات  1325و1326  شماره  23-رای 

فرزند  نظری  هادی محمد  و  ملی 1263036740  کاشان و شماره  از   29 شناسنامه 
امراله بشماره شناسنامه 13 از کاشان بشماره ملی 1262669952 ششدانگ یکبابخانه 
اصلی   16 از  فرعی   248 از  مفروز  فرعی   258 پالک  مربع  متر   446.57 مساحت  به 

)بالمناصفه(.
24-رای شماره 1335و 1336 هیات : حسن اکبری فرزند علی بشماره شناسنامه 26 
از کاشان و شماره ملی 1262683866 و فاطمه ماهرو کاشانی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 2143 از کاشان بشماره ملی 1262009154 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

570.45 متر مربع پالک 2016 فرعی مفروز از 456 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(/
بشماره  مهدی  فرزند  راوندی  جانی  مریم   : هیات   1338 1337و  شماره  25-رای 
فرزند  قمصری  توتی  حسین  و   1263275931 ملی  بشماره  کاشان  از   85 شناسنامه 

رحمت اله بشماره شناسنامه 3962 از کاشان بشماره ملی 1260836681 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 380.84 متر مربع پالک 2015 فرعی مفروز از 1509 

فرعی از 321 فرعی از 36 اصلی )بالمناصفه(
از   1164 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  حداد  اعظم   : هیات   1339 شماره  26-رای 
کاشان بشماره ملی 1261568621 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 229.07 متر مربع 

پالک 2014 فرعی مفروز از 988 فرعی از 36 اصلی.
بشماره  عباس  فرزند  نصرآبادی  عبدالکریمی  مهدی   : هیات   1340 شماره  27-رای 
به مساحت  یکبابخانه  ملی 1262478723 ششدانگ  و شماره  کاشان  از   2 شناسنامه 

178.55 متر مربع پالک 2013 فرعی مفروز از 977 فرعی از 36 اصلی.
28-رای شماره 1341 هیات : مهدی اذانی قهرودی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 
از کاشان شماره ملی 1260839818 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205 متر   4274

مربع پالک 2650 فرعی مفروز از 328 فرعی از 49 اصلی.

29-رای شماره 1342 هیات : حسین پیروی قمصری فرزند حسن بشماره شناسنامه 
19 از کاشان بشماره ملی 1262587441 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 640.13 متر 

مربع پالک 1420 فرعی مفروز از 38 فرعی از 25 اصلی.
30- رای شماره 10 هیات : رضا ربیعی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 30 از 
کاشان بشماره ملی 1262551811 ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 2663.79 

متر مربع پالک 2699 فرعی مفروز از 1133 فرعی از 103 اصلی .
بشماره  محمدرضا  فرزند  قمصری  نعمتی  مسعود   : هیات   24 23و  شماره  31-رای 
فرزند  قمصری  جامعی  هادی  و  ملی 0384714595  بشماره  و  قم  از   645 شناسنامه 
ششدانگ   1263399045 ملی  بشماره  کاشان  از   8653 شناسنامه  بشماره  محسن 
یکبابخانه به مساحت 259.39 متر مربع پالک 2012فرعی مفروز از 889 فرعی از 36 

اصلی )بالمناصفه(.
32-رای شماره 25 هیات : فرزانه جان نثار قمصری فرزند سید جواد بشماره شناسنامه 
83 ار کاشان بشماره ملی 1262613116 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 259.86 متر 

مربع پالک 2011 فرعی مفروز از 889 فرعی از 36 اصلی.
33-رای شماره 26 هیات : محسن عبدالحی قمصری فرزند حسین بشماره شناسنامه 
292 از تهران بشماره ملی 0074843958 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 508.12 متر 

مربع پالک 2649 فرعی مفروز از 1603 فرعی از 49 اصلی.
34-رای شماره 27 هیات : محمد زارع مقدم فرزند نصراله بشماره شناسنامه 342 از 
متر  بمساحت 879.93  یکبابخانه  ملی 6199540557 ششدانگ  بیدگل بشماره  و  آران 

مربع پالک 2010 فرعی مفروز از 1186 فرعی از 36 اصلی.
35-رای شماره 28و29 هیات : سید مصطفی جانثار قمصری فرزند سید جواد بشماره 
شناسنامه 19 از کاشان بشماره ملی 1262655412 و معصومه مرتضی زاده فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 71 از کاشان بشماره ملی 1262650933 ششدانگ یکبابخانه 
اصلی   36 از  فرعی   889 از  مفروز  فرعی   2009 پالک  مربع  متر   493.18 به مساحت 

)بالماصفه(.
36-رای شماره 30 هیات : معصومه کاشانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 1927 از 
کاشان بشماره ملی 1261787919 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 235.43 متر مربع 

پالک 2008 فرعی مفروز از 965 فرعی از 36 اصلی.
از   317 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  میرباقری  حسن   : هیات   50 شماره  37-رای 
به مساحت 448.73  باغچه  یکبابخانه و  کاشان بشماره ملی 1261771818 ششدانگ 

متر مربع پالک 2007 فرعی مفروز از 1081 و 1083و1084 فرعی 36 اصلی .
38-رای شماره 51 هیات : محمد موسویان فرزند سید علی بشماره شناسنامه 30 از 
کاشان بشماره ملی 1261342501 ششدانگ یکباب باغچه متصل به خانه به مساحت 

357.09 متر مربع پالک 2006 فرعی مفروز از 847 فرعی از 36 اصلی.
39-رای شماره 52و53 هیات :بتول مفلوکی اوره فرزند علی بشماره شناسنامه 4380 از 
نطنز بشماره ملی 1239073739 و  ناصر محمد نظری فرزند امراله بشماره شناسنامه 
3324 از کاشان بشماره ملی 1260830292 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 557.22 متر 

مربع پالک 257 فرعی مفروز از 248 فرعی از 16 اصلی )بالمناصفه(.
40-رای شماره 54 هیات : شایا محمودیان فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 1669 از 
شمیران و شماره ملی 0451254082 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 642.76 متر مربع 

پالک 2648 فرعی مفروز از 215 فرعی از 49 اصلی.
از   462 شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  معنوی  محسن   : هیات   56 41-رای شماره 
کاشان و شماره ملی 1262248191 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 275.25 متر مربع 

پالک 2005 فرعی مفروز از 1161 فرعی از 36 اصلی.
بشماره  محمود  فرزند  آبادی  نوش  شکرائی  اکبر  علی   : هیات   57 شماره  42-رای 
شناسنامه 4639 از کاشان شماره ملی 6199323556 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

313.57 متر مربع پالک 2647 فرعی مفروز از 2482 فرعی از 49 اصلی.
43-رای شماره 58 هیات : سید ابراهیم میرحسینی بیدگلی فرزند سید محمود بشماره 
شناسنامه 9 از آران و بیدگل بشماره ملی 6199648791 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

244.74 متر مربع پالک 2004 فرعی مفروز از 1161 فرعی از 36 اصلی.
44-رای شماره 59 هیات : زهرا آخوند زاده فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 46014 
متر   161.91 به مساحت  یکبابخانه  ملی 1260450211 ششدانگ  و شماره  کاشان  از 

مربع پالک 1419 فرعی مفروز از 843 فرعی از 25 اصلی.
45-رای شماره 60 هیات : مسیب درستکار قمصری فرزند علیمحمد بشماره شناسنامه 
48 از کاشان و شماره ملی 1262535530 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220.14 متر 

مربع پالک 2646 فرعی مفروز از 1348 فرعی از 49 اصلی.
46- رای شماره 84 هیات : فاطمه کیوانی پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 815 
از کاشان شماره ملی 1261697723 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 470.17 متر مربع 

پالک 1426فرعی مفروز از 238 فرعی از 25 اصلی.
شماره  به  غالمحسین  فرزند  قمصری  سرکاری  لیال   : هیات   87 شماره  رای   -47

شناسنامه 33 از کاشان و شماره ملی 1262670152 ششدانگ یکباب باغچه خانه به 
مساحت 400.21 متر مربع پالک 2023 فرعی مفروز و مجزی از 1648 فرعی از 1188 

فرعی از 36 اصلی.
48- رای شماره 113 هیات : ابوالفضل عبدلی فرزند عین اله به شماره شناسنامه 1576 
از کاشان به شماره ملی 1262003482 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 207 متر مربع 

پالک شماره 2656 فرعی مفروز از 1489 فرعی از 49 اصلی.
49- رای شماره 114 هیات : علی اکبر غفار پور فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 
به  گالبگیری  کارگاه  یکباب  ششدانگ   1262560195 ملی  بشماره  کاشان  از   1 
 141 از  فرعی   922 از  مفروز  فرعی   1428 شماره  پالک  مربع  متر   348.55 مساحت 

فرعی از 25 اصلی .
50- رای شماره 115 هیات : علی اکبر غفار پور فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 
1 از کاشان بشماره ملی 1262560195 ششدانگ یکباب کارگاه گالبگیری به مساحت 
از  از 141 فرعی  از 921 فرعی  327.94 متر مربع پالک شماره 1427 فرعی مفروز 

25 اصلی.
51- رای شماره 116 هیات : وحید نمازی قمصری فرزند عباس به شماره شناسنامه 
1115 ازتهران به شماره ملی 0062076701 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 580.42 

متر مربع پالک 2024 فرعی مفروز از 974 فرعی از36 اصلی.
52-رای اصالحی شماره 1100 هیات : ابوالفضل قنائی قمصری فرزند هادی بشماره 
شناسنامه و شماره ملی 1250177359 از کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94.36 
متر مربع پالک1953 فرعی مفروز از 659 فرعی از 36 اصلی که در آگهی های قبلی 

مساحت اشتباه شده بود.
53-رای اصالحی شماره 1122 هیات : مهدی قنائی قمصری فرزند حسینعلی بشماره 
شناسنامه 4103 از کاشان و شماره ملی 1260838099 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
89.06 متر مربع پالک 1954فرعی مفروز از 659 فرعی از 36 اصلی که در آگهی های 

قبلی شماره مفروزی اشتباه شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/03/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/04/06

م الف:374 محمدرضا لطفی مفرد - رییس ثبت اسناد و امالک قمصر
مفاد آرا

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   2/647
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
بافرانی  عرب  محمود  آقای   94/1/18-139460302031000038 شماره  1-رای 
پالک  در  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمینی  قطعه  مفروزی  علی ششدانگ  فرزندمحمد 
ثبتی قسمتی از 630 فرعی از 19627 اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 

295.78  متر مربع خریداری رسمی مشاعی 
2-رای شماره 139460302031000039-94/1/18 خانم مریم موسی کاظمی محمدی 
فرزندسید یحیی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن احداث بنا شده  در پالک ثبتی 
قسمتی از 20014  اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 167.77  متر 

مربع نسبت به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید یحیی موسی کاظمی محمدی  
نائینی  کبیرزاده  اقدس  خانم   94/1/18-139460302031000040 شماره  3-رای 
از 20014  ثبتی قسمتی  احداثی در پالک  باب خانه مفروزی  فرزندیداله ششدانگ یک 
خریداری  مربع  متر   114.50 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  محمدیه  در  واقع  اصلی 

رسمی مشاعی از وراث سید جمال موسی کاظمی 

کاظمی  موسی  حسین  سید  آقای   94/1/18-139460302031000041 شماره  4-رای 
محمدی فرزند سید جمال ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 142.50 متر مربع نسبت 

به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید جمال موسی کاظمی محمدی
کاظمی  موسی  حسن  سید  آقای   94/1/18-139460302031000042 شماره  5-رای 
محمدی فرزند سید جمال ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 120.57 متر مربع نسبت 

به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید جمال موسی کاظمی محمدی
6-رای شماره 139460302031000043-94/1/18 خانم زهراالسادات موسی کاظمی 
محمدی فرزند سید جمال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
از سید جمال موسی  نامبرده  االرث مشاعی  به سهم  ششدانگ 123 متر مربع نسبت 

کاظمی محمدی
7-رای شماره 139460302031000044-94/1/18 خانم طاهره السادات موسی کاظمی 
محمدی فرزند سید جمال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
از سید جمال موسی  نامبرده  االرث مشاعی  به سهم  ششدانگ 123 متر مربع نسبت 

کاظمی محمدی 
8-رای شماره 139460302031000045-94/1/18 خانم شاه پری قاسمی سپرو فرزند 
ماشاءاله چهاردانگ مشاع از ششدانگ خانه از پالک ثبتی 56 فرعی از 70 اصلی مجزی 
نایین بمساحت ششدانگ 397 مترمربع خریداری  از 42 و 43 واقع در بخش 1  شده 

عادی از وراث حسین قاسمی سپرو
پوربافرانی  حسین  محمد  آقای   94/2/17-139460302031000128 شماره  9-رای 
فرزند غضنفر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20195 اصلی 
واقع در بافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت 83.45 مترمربع خریداری عادی از شهربانو 

وغضنفر پوربافرانی مالکین رسمی
10-رای شماره 139460302031000129-94/2/17 خانم شهربانو پوربافرانی فرزند 
قاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20195 
اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 209.35 مترمربع خریداری 

رسمی مشاعی
فرزند  پوربافرانی  غضنفر  آقای   94/2/17-139460302031000130 شماره  11-رای 
محمد حسین چهار دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک 
 209.35 ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  بافران  در  واقع  اصلی   20195 ثبتی 

مترمربع خریداری رسمی مشاعی
فرزند  آمنه گرگیان محمدی  12-رای شماره 13960302031000131-94/2/17 خانم 
علی محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20273 اصلی 
علیرضا  از  عادی  خریداری  مترمربع   210 بمساحت  نایین   2 بخش  محمدیه  در  واقع 

سلطانی مالک رسمی
13-رای شماره 139460302031000132-94/2/17 آقای غالمحسین فرزانیان محمدی 
فرزند محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی ازپالک 19987 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2ثبت نایین بمساحت 98.55 مترمربع خریداری عادی از مریم 
فرزانیان محمدی وسهم رسمی مشاعی نامبرده باستثناء ثمنیه اعیانی یک ونیم دانگ  

سهمیه خانم فاطمه فرزانیان
14-رای اصالحی شماره 139460302031000135- 94/2/17 آقای احمد امید بخش 
ثبتی 4126  از پالک  احداثی در قسمتی  فرزند محمد ششدانگ مفروزی خانه وباغچه 
اصلی واقع در جوزدان سفلی بخش 3 ثبت نایین بمساحت 1452.70 مترمربع خریداری 
عادی از حسین زارع پور بالبادمالک رسمی که در آگهی قبلی اشتباها خانه وبهاربند 

قید شده بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/20
م الف:55  کفیل ثبت نایین – رسول زمانی نایینی

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي غالمرضا علي عابدي فرزند کریم بوکالت اعظم علي عابدي بموجب 
هویت  که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  تهران  دفتر   85/12/23–62504 وکالتنامه 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالکیت 148 سهم و 
یکصد و سي و یک پنجاهم سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازکل 937 سهم و 
نود و سه یکصدم سهم ششدانگ پالک 3/756 واقع درموغان بخش یک ثبتي شهرضا 
ثمنیه  بهاء  باستثناء  سهم  پنجاهم  هفت  و  بیست  و  175سهم  مالکیت  سند  که  گردیده 
اعیاني مذکورذیل ثبت 89040 صفحه 265 دفتر 513 بنام نامبرده ثبت و سند صادر 
شده که  بموجب سند 130555–90/6/6 دفتر 4 شهرضاتمامت بیست و شش سهم و 
دو- سوم سهم مشاع از مالکیت خود را به اعظم کارگر انتقال داده است که اینک نامبرده 
درخواست سند مالکیت المثني نسبت به 148 سهم و یکصد و سي و یک پنجاهم سهم 
را نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر  این آگهي اعتراض خود را  انتشار  از  ده روز پس 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره 
ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

3/54 شماره: 1394/04/42428-1394/3/3 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 611 فرعی از شماره 129- اصلی واقع در جزن جزء بخش 9 حوزه 
ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام منیر رشیدی جزنی فرزند اکبر و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در مورخ 94/5/5 ساعت 9 صبح روز در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاورین مذکور اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1394/03/20 م الف:30 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده 

3/100 شماره:310/88ج/6 قسمت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در خصوص فروش ملک مشاعی تحت پالک ثبتی 4849/47 بخش 5 ثبت اصفهان 
دادگستری  وکالی  مبارکیان  امیرحسین  و  شیران  محسن  آقایان  درخواست  موضوع 
پرورش  محسن  آقای  طرفیت  به  صیرفیانپور  فرزانه  خانم  از  الواسطه  مع  وکالت  به 
جلسه مزایده ای در تاریخ شنبه 94/4/6 ساعت 9 الی 10 صبح برگزار و ملک مشاعی 
مذکور را از طریق مزایده به فروش می رساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
ابتدای جنوبی خیابان   – فیض  فلکه   – اصفهان  در  واقع  مذکور  ملک  از  مزایده  تاریخ 
میر – کوچه ملک – پالک نبش کوچه گلستان – پالک13 که به صورت یک قطعه زمین 
داشته  خرید  به  تمایل  چنانچه  و  بازدید  آجری  دیواری  چهار  به  محصور  ششدانگ 
باالتر   – نیکبخت  خیابان   – اصفهان  در  واقع  مزایده  جلسه  در  مزایده  روز  در  باشد 
اجرای شعبه6 حقوقی(  )قسمت  طبقه چهارم   – احکام  اجرای  مجتمع   – دادگستری  از 
حضور بهم رسانند بدیهی است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و ده درصد قیمت پایه کارشناسی 
را به همراه داشته باشد و آن را به حساب سپرده 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان واریز نماید. مشخصات ملک موضوع دستور فروش: ملک مورد 
نظر عبارت است از: یک قطعه زمین موضوع پالک ثبتی 4849/47 بخش 5 ثبت اصفهان 
که به صورت ششدانگی مشاع بوده و به صورت چهار دیوار آجری محصور و باغچه 
مانند می باشد. زمین مورد نظر یک قطعه شمالی بوده )که شرق و جنوب آن به گذر 
می باشد( و به مساحت 299 مترمربع محصور با پوشش پالستر سیمانی و در و پروفیل 
فلزی که سمت شمال آن فاقد دیوار و مرتبط است. با حیاط پالک مجاور شمالی و در 
حال حاضر در تصرف منسوبین خوانده می باشد که 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
به  به پالک مجاور  فرزانه صیرفیانپور می باشد.)شمااًل  به خواهان خانم  متعلق  زمین 
طول 13 متر و شرقًا درب و دیواریست به طول 23 متر به کوچه و جنوبًا به طول 13 
متر به کوچه چهار متری و غربًا به طول 23 مترمربع به پالک مجاور می باشد( و قیمت 
ملک در نظریه بدوی کارشناسی به لحاظ اعتراض خوانده به هیات سه نفره کارشناسی 
ارجاع گردیده و هیات کارشناسان ارزش کل ششدانگ قطعه زمین فوق االشعار را برابر 
ارزیابی  و  برآورد  تومان(  میلیون  و چهارصد  میلیارد  دو  )معادل   24/000/000/000

نموده اند.م الف:6190 اجرای احکام شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

3/207 شماره: 1394/04/43824-1394/3/5 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 108 فرعی از شماره 118- اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس حق شناس فرزند غالمرضا و غیره 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در مورخ 94/4/23 ساعت 9 صبح روز در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 

به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاورین مذکور اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1394/03/20 م الف:37 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

3/208 شماره: 1394/04/43848-1394/3/5 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین معروف درب انبار شش قفیزی پالک شماره 540 فرعی از شماره 118- اصلی 
واقع در جاریان جزء بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس 
حق شناس فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
ثبت و طبق  قانون  ماده 15  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده است.  به عمل  آن 
روز  صبح   9 ساعت   94/4/23 مورخ  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاورین 
مذکور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/03/20 م الف:36 عباسعلی 

عمرانی رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
مزایده اموال غيرمنقول )اسناد رهنی(

3/295 شماره آگهی: 139403902004000056 شماره پرونده: 9204002004000173 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9200453 شش دانگ یک باب گاراژ به صورت انبار 
کار به مساحت 4338/08 مترمربع پالک شماره 442 فرعی باقیمانده 452 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان امام خمینی – شاپور جدید – خیابان 
شهید باباگلی – انبار وحدت – کدپستی 8195933156 که اسناد مالکیت آن در صفحات 
شماره های  با  امالک  705و705و705و705و342  دفاتر  130و127و124و121و308 
136653و136 چاپی  با شماره های  و  160373و160371و160369و160367و74320 

پنج  در  شمااًل  حدود:  با  است  شده  صادر  و  ثبت  654و136655و136656و136657 
قسمت که قسمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست مشترک 
به طول 24/80 متر به شماره 1440 دوم به دیوار به طول 17/60 متر به شماره 1440 
فرعی سوم درب و دیوار به طول 4/80 متر به خیابان چهارم به دیوار به طول 17/60 
به شماره 1441 فرعی دیواریست مشترک به طول 30/40 متر به شماره 1441 فرعی 
دیواریست به طول 70/90 متر به شماره 441 فرعی جنوبًا دیواریست به طول 60 متر 
به شماره باقیمانده سی فرعی غربًا دیواریست به طول 70/90 متر به شماره 66443 
فرعی که طبق نظر کارشناسان رسمی پالک فوق با عرصه به مساحت 4338/4 مترمربع 
با فاصله یک ردیف مغازه از خیابان شهید باباگلی در پشت این مغازه ها واقع شده و 
ورودی آن به عرض 4 متر هم بر با خیابان شهید باباگلی است و از سمت شرق مجاور 
با انبار آهن آالت سلطانی و از جهات غربی و جنوبی در جوار دو فقره زمین ساخته 
نشده می باشد. کاربری این ملک مطابق نامه شماره 12/89/20443 مورخ 1389/12/4 
شهرداری منطقه 12 اصفهان صنعتی بوده ولی در حال حاضر با دارا بودن 26 فقره 
غرفه در دور تا دور زمین شامل ساختمانهای اداری و نگهبانی در دو طبقه به مساحت 
با دیواره های  بقیه ساختمانها به صورت یک طبقه که همگی  حدود 120 مترمربع و 
باربر آجری است و سقف ساختمانهای دو طبقه موصوف به صورت طاق ضربی و 
ارتفاع 4/5 متر به صورت تیرچه بلوک است به شکل یک  با  غرفه های یک طبقه نیز 
انبار بزرگ در حال بهره برداریست. این غرفه ها با دیوارهای پوشیده شده با گچ و 
خاک – کفسازی بتنی و نمای پالستر سیمان و دربهای کرکره فلزی با قدمت حدود 35 
سال ساخت جمعًا 1676 مترمربع است. همچنین قسمتی از اعیانی این ملک شامل یک 
سوله اسکلت فلزی کربل دار )جرثقیلی( به عرض 14 متر و طول 60 متر و بلندی تاج 8 
متر به مساحت 840 مترمربع با دیواره های آجری 35 سانتی متری و کفسازی بتنی 
و قدمت 10 سال ساخت است. ملک موصوف به شماره پایان ساخت 18/1/127 مورخ 
1380/5/7 و کد نوسازی 12/16/112875/2/1 با کد رایانه ای 45837 ثبت شهرداری 
الکتروپمپ و برق سه فاز صنعتی  منطقه 12 اصفهان بوده و دارای چاه آب عمیق و 
50 آمپر 40 کیلووات با پست برق مجزا و انشعاب گاز شهری بوده و به هنگام بازدید 
انبوهی از انواع الستیک، تیوپ، رادیاتور و دیگر قطعات خودروهای سنگین در محوطه 
آسفالته آن که به سبب تردد ماشین آالت سنگین دارای زیرسازی با تراکم باالست و 
همچنین در داخل غرفه ها و سوله انبار بوده است. ضمنًا کل مجموعه مذکور توسط 
حسن  آقای  ملکی  است  فیزیکی  حفاظت  تحت  نگهبان  نفر   4 و  مداربسته  دوربینهای 
کلباسی نسبت به 1/5 دانگ و خانم فاطمه ناصری نسبت به 1/5 دانگ و آقای آرش 
کلباسی نسبت به 1 دانگ و آقای علی کلباسی نسبت به 1 دانگ و خانم ستاره کلباسی 
نسبت به 1 دانگ که طبق سند رهنی شماره 41262 مورخ 1390/02/19 دفترخانه 81 
اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 94/04/22 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود.   – خیابان هشت بهشت شرقی 
مزایده از مبلغ پایه نود میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  از  تا تاریخ مزایده اعم 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/03/20 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:7351 اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالكيت 

برگ  دو  استناد  به  زواره  عظیمی  جواد  آقای   1394/37/25871 شماره:   3/351
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ استخر پالک دو فرعی از یکصد و 
هفتاد و یک اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 550 دفتر 230 
امالک به نام جواد عظیمی زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر 
امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سرقت مفقود شده است نظر به اینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده مسترد  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  و سند معامله تسلیم 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف:564 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سند مالكيت 

برگ  دو  استناد  به  زواره  عظیمی  جواد  آقای   1394/37/25676 شماره:   3/352
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ طاحونه پالک یک فرعی از یکصد و 
هفتاد و یک اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 559 دفتر 230 
امالک به نام جواد عظیمی زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر 
امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سرقت مفقود شده است نظر به اینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده مسترد  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  و سند معامله تسلیم 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف:565 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
فقدان سند مالكيت 

برگ  دو  استناد  به  زواره  عظیمی  جواد  آقای   1394/37/25669 شماره:   3/353
استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند 
مالکیت سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ قنات مزرعه خسرویه پالک 171 
اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 510 دفتر 31 آب امالک 
به نام جواد عظیمی زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالک 
درخواست  اینکه  به  نظر  است  شده  مفقود  اثر سرقت  در  و  نگردیده  انجام  معامله ای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
ارائه کننده مسترد  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  و سند معامله تسلیم 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف:566 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 



قال على عليه  السالم :
فض��اى هر ظرف��ى در اث��ر محتواى خ��ود تنگ تر 
مى ش��ود مگر ظرف دانش كه ب��ا تحصيل علوم، 

فضاى آن بازتر مى گردد.

چرا چشم ها خوب 
نمى بينند؟
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ــیـ   در ایرلند  ــتهـ  22 ماه م هفته گذش
همه پرسی مهم و حساسی برگزار شد که 
نتایج تکان دهنده آن موجب تعجب و بلکه 
 تأسف بسیاری از شخصیت های کلیسایی و غیرکلیسایی گردید. 
ــرکت  ــی درباره از دواج دو هم جنس بود، که اوالً ش همه پرس
ــش از 62 درصد  ــبت فراوان بودند، و ثانیاً بی  کنندگانش به نس
بدان رأی مثبت دادند. و این علی رغم توصیه های موکد کلیسای 

کاتولیک ایرلند و شخصیت های آن بود.
ــن جریان  ــواداران ای ــخصیت ها به ه ــی از این ش ــی برخ حت
ــما احترام ــم و به ش ــی کنی ــما را درک م ــا ش  می گفتند، م

ــی  ــا به این همه پرس ــی پذیریم، ام ــما را م ــی گذاریم و ش  م
ــد. اما چنین  ــی را تغییر ندهی رأی  منفی دهید و قانون اساس
ــه ازدواج دو  ــوری ک ــتین کش ــه عنوان نخس ــد و ایرلند ب نش
ــازه می دهد  ــی عمومی اج ــه به همه پرس همجنس را با تکی
ــمیت  ــس را به رس ــن غیرهمجن ــب بر زوجی ــوق مترت  و حق

می شناسد، به ثبت رسید.
 Diarmuid (ــن ــار موید مارتی ــقف دوبلین، آقای دی سراس
ــع نه یک  ــت: این در واق ــام نتایج گف ــس از اع "Martin( پ
ــی« و  ــاب فرهنگ ــک »انق ــه ی ــول بلک ــی معم ــه پرس  هم
ــت. با توجه به تبلیغات وسیع و حضور  »انقاب اجتماعی« اس
حداکثری مردم و اینکه بسیاری از موافقان از کشورهای دیگری 
که در آن کار می کردند به جهت شرکت در رأی گیری به وطن 
آمدند، مطمئن بودم که نتیجه چنین خواهد شد. توطئه ای در 
کار نبود این مردم بودند که رأی دادند و 90درصد این جوانان در 
مدرسه های کاتولیکی آموزش دیده اند. به واقع چیزهای زیادی 
تغییر کرده و باید بیندیشیم که آیا کلیسا به مسوولیت های خود 
عمل کرده است؟ و چگونه می توانیم با فرهنگی که به جوانان و 

اندیشه های شان شکل می دهد، رابطه برقرار کنیم.
ــط دیگران هم  عنوان انقاب فرهنگی و انقاب اجتماعی توس
مورد استفاده قرار گرفت و از جمله توسط وزیر بهداشت منحرف 
ــت جمهوریت و  ــانی از خصل ــی را نش ایرلند که این همه پرس
ــت. البته واکنش به این  بازگشت جمهوریت به کشورش دانس
ــه نقطه عطفی در تاریخ  جریان فراتر از ایرلند رفت و احتماالً ب

کلیسای کاتولیک و جامعه اروپا تبدیل خواهد شد.
ذیًا و به اختصار نکاتی یادآور می شود :

ــم در واتیکان ــای مأموریت ــال ه ــن را  از س ــقف مارتی  1- اس
 می شناسم. در آن هنگام کشیش بود و معاون مجمع »عدالت 

ــه زمزمه برگزاری  ــال های 1993 ک و صلح«. همکاری ما از س
ــد، آغاز شد. کنفرانس توسط  کنفرانس جمعیت قاهره  بلند ش
سازمان ملل و با شرکت تمامی اعضا برگزار می شد و مهم ترین 

بحث آن مسائل خانواده و تعریف و حقوق آن در کلیتش بود.
ــاس بود و به مراتب بیش  ــاله حس پاپ ژان پل دوم، به این مس
ــن فرد در  ــناترین و فعال تری ــکان. آش ــات واتی از دیگر مقام
ــن بود، که  ــکان همین آقای مارتی ــه در مجموع واتی این زمین
ــاپ تبدیل  ــخاص به پ ــی از نزدیک ترین اش  در آن ایام به یک

شده بود.
آقای مارتین صریحاً می گفت که بهترین متحد ما در این مورد 
کشورهای اسامی هستند؛ اما عمًا این سفارت ایران بود که با 
وی همکاری داشت و او پیوسته آن را بیان می کرد. در آن ایام 
ــتیم و اوج این همکاری، در   ماهیانه حداقل دو بار ماقات داش
ــپتامبر  ــزاری کنفرانس در قاهره بود – س ماه های قبل از برگ

1995- که خود داستان مفصلی دارد.
ــد و  ــر دائمی واتیکان در ژنو تعیین ش  بعدها وی به عنوان ناظ
تا سال 2003 که به دوبلین منتقل شد در بخش های مختلف 
بین الملل واتیکان فعال بود. با توجه به این سوابق طبیعی بود که 
او با تحوالت مختلفی که در سطح اروپایی و غربی و بلکه جهانی 
روی می دهد، از درون آشنا باشد.واقعیت این است که اعزام او به 
دوبلین با توجه به حسن شهرتش برای آرام کرن جامعه کاتولیک 
ایرلند بود، که به دلیل سوءاستفاده  مقامات کلیسایی از کودکان 
به شدت متشنج شده بود؛  و او توانست اوضاع را تا حد زیادی آرام 

کند و این به محبوبیت و شهرت او افزود.
در ژوئن 2010 برای شرکت در کنفرانس »الهیات بین فرهنگی 

و مطالعات بین دینی« به دوبلین رفتم. مارتین پیام داد که مایل 
ــنهاد کرد که به  ــال ها یکدیگر را ببینیم و پیش است پس از س
اقامتگاه سفیرمان، جناب آقای رحیم پور، بیاید که برای نهار آمد. 
ــخت و بدبینانه حاکم بر ایرلند و مشکات  او درباره وضعیت س
طاقت فرسا و نیز ابتکاراتش صحبت کرد و گفت برای نزدیکی 
ــان در سال گذشته اعام کرده  بیشتر با مردم و جلب اعتمادش
ــرف خلیفه گری دوبلین به تمامی  که فردی به نمایندگی از ط
منازل این شهر خواهد رفت. اقدامی که در بین کاتولیک ها شایع 
 نیست، اگرچه برخی از کلیساهای پروتستان آمریکایی چنین 
ــی  ــهر با هر کس ــی روزهای اقامتم در این ش می کنند. در ط
ــتود و می گفت که او  ــقف شهر را می س که برخورد داشتم اس
شخصیت متفاوتی است. این شرح نسبتاً مفصل بدان علت بود 
ــی اخیر را » انقاب فرهنگی و  که موقعیت فردی که همه پرس
اجتماعی« نامیده تا حدودی روشن شود. او یک اسقف محلی 
ــای خرد و  ــت، در متن جریان ه ــی ارتباط نیس کم تجربه و ب
ــته و بعضاً خود   کان محلی و منطقه ای و بین المللی قرار داش
جریان ساز بوده است. حال باید دید چه اتفاقی افتاده و چرا چنین 
ــه کشور ایرلند، لهستان و  شده است.2- در اروپا هویت ملی س
کروواسی به دالئل مختلف عمیقاً کاتولیکی است، و البته هر یک 
ــتان برای قرن ها در ضدیت کامل  به دالئل خاص خود. انگلس
ــای کاتولیک بود. مضافاً که تا اوایل قرن بیستم ایرلند  با کلیس
 تحت استعمار کامل انگلستان قرار داشت. موج های مهاجرت 
 ایرلندی ها به آمریکا نتیجه فشارآنها و نیز قحطی و گرسنگی بود. 
ــی از بایای طبیعی بلکه نتیجه مصادره  قحطی ای که نه ناش
ــط  ــردم ایرلند توس ــیب زمینی م ــاورزی و س ــدات کش  تولی
ــاهای کاتولیک تعطیل  انگلیس ها بود. مضافاً که عموم کلیس
شده و مردم مجبور بودند از درب های کوچک مخفی به کلیسا 
ــیش هم تا مدت ها ممنوع بود.  بروند. هم چنان که تربیت کش
داوطلبان آموزش دینی به فرانسه می رفتند. مدتی بعد انگلیسی 
ــت افکار انقابی را به  ــان در بازگش ها دریافتند که این کشیش
ارمغان می آورند و سپس تصمیم گرفتند مدارس دینِی تحت 
نظر خود را تأسیس کنند و داوطلبان را آموزش دهند. داستان 
ــایش با انگلستان و کلیسایش،  کنش و واکنش ایرلند و کلیس
داستانی است بسیار پیچیده و پرنشیب و فراز. این همه موجب 
 شده که کاتولیسیسم در فرهنگ ملی ایرلند اهمیتی ویژه یابد.

مسئله ای که تا دو سه دهه اخیر هم صحیح بود.  
ادامه دارد ...

ــعه های  ــوب ببینند، اش ــم ها خ برای اینکه چش
ــته شوند،  ــی شکس ــط قرنیه و عدس  نور باید توس
ــبکیه، الیه عصبی که در پشت  طوری که روی ش

چشم کشیده شده، متمرکز شوند.
ــعه های نوری  ــبکیه تصویری که توسط این اش ش
ــر را از طریق  ــت و تصوی ــده را دریاف ــکیل ش  تش
عصب بینایی به مغز می فرستد. عیب انکساری به 
این معناست که شکل چشمان شما نمی تواند نور 
مناسب را شکسته کند، لذا تصویری که می بینید 
ــاری نوعی بیماری   ــت. گرچه عیوب انکس تار اس

چشم نامیده می شوند، اما بیماری نیستند.
- انواع عيوب انکساری چيست؟

ــم نزدیک بین  ــا نزدیک بینی: یک چش - میوپی ی
ــت،  طویل تر از نرمال یا دارای قرنیه خیلی تند اس
ــبکیه متمرکز  ــو ش ــعه های نور جل ــن اش بنابرای
ــام نزدیک واضح به نظر می رسند،  می شوند. اجس
اما اجسام دور تار هستند. میوپی ارثی است و اغلب 
ــت تا 12 ساله تشخیص داده  در کودکان بین هش
می شود. در طول دوران نوجوانی وقتی بدن سریع 
ــود. بین سنین  ــد می کند، میوپی بدتر می ش  رش
ــود دارد. اگر  ــال تغییرات اندکی وج 20 و ۴0 س
ــن نام گذاری  ــی پایی ــد، میوپ میوپی خفیف باش
ــاال نامیده  ــوان میوپی ب ــه عن ــدید ب و میوپی ش
می شود. اگر میوپی باال دارید، خطر بیشتری برای 

جداشدگی شبکیه خواهید داشت.
ــم پزشک  ــتید، چش ــما در گروه خطر هس  اگر ش
ــما باید عائم خطر جداشدگی شبکیه را با شما   ش
در میان بگذارد. اگر شبکیه جدا شود، اقدام جراحی 
ــتن معاینات منظم  ــت. داش تنها راه مرمت آن اس
چشم توسط چشم پزشک برای مشاهده تغییرات 

شبکیه مهم است.
ــت. نور  ــال کوتاه تر اس ــم دوربین از نرم یک چش
ــاب نمی تواند  ــام نزدیک، مثل صفحه کت از اجس
ــود.مانند  ــز ش ــبکیه متمرک ــوح روی ش ــه وض ب
ــت.  ــی اس ــوال ارث ــی معم  نزدیک بینی،دوربین
ــد می کند و طویل تر شده و  هنگامی که چشم رش

هیپراوپی کاهش می یابد.
ــتیگمات یا انحراف دید: قرنیه پنجره شفاف  - آس
ــت.یک قرنیه طبیعی گرد و صاف  ــم اس جلو چش
است،شبیه توپ بسکتبال.وقتی شما آستیگمات 
ــبت به سایر جهات  دارید، قرنیه در یک جهت نس
انحنای بیشتری دارد، مثل توپ فوتبال آمریکایی. 
آستیگمات دید را برای اجسام دور و نزدیک تار یا 
ــبیه یک آینه  منحرف می کند. این عیب تقریباً ش
ــت که در آن خیلی بلند ،خیلی  سرگرمی خانه اس
پهن یا خیلی الغر به نظر می رسید. امکان داشتن 

آستیگمات با میوپی یا هیپراوپی وجود دارد.
- پیرچشمی: وقتی جوان هستید لنز درون چشم 
ــت. لنز چشم شکلش  ــما نرم و قابل انعطاف اس ش
ــازه می دهد که  ــی تغییر می دهد، و اج را به راحت
ــد. بعد از  ــک تمرکز کنی ــام دور و نزدی روی اجس
ــود. از آنجا  ــخت تر می ش ــالگی، لنز س سن ۴0 س
ــکل  ــته تغییر ش که لنز نمی تواند به راحتی گذش
ــخت تر است.  دهد،خواندن در محدوده نزدیک س
ــود.  ــمی نامیده می ش ــال پیرچش ــن وضع نرم ای
ــمی را با  ــت پیر چش ــن ممکن اس ــما هم چنی ش

میوپی،هیپراوپی یا آستیگماتیسم داشته باشید.
-عيوب انکساری چگونه تصحيح مى شوند؟

ــایع ترین روش های  ــی ش عینک و لنزهای تماس
ــتند. آنها با متمرکز  تصحیح عیوب انکساری هس
کردن دوباره اشعه های نور روی شبکیه، درجهت 
جبران مشکل چشم شما عمل می کنند. جراحی 
ــاری نیز انتخابی برای تصحیح یا بهبود دید  انکس

شماست.
ــود تا با  ــه می ش ــه کار گرفت ــات جراحی ب  اقدام
ــطح جلویی چشمان شما،  تغییر شکل قرنیه یا س
ــم کند.  ــما را تنظی ــمان ش قدرت تمرکزی چش
شواهد کافی علمی مبنی بر اینکه تمرینات چشم، 
ــاری را  ویتامین ها یا قرص ها بتوانند عیوب انکس

پیش گیری یا درمان کنند وجود ندارد.
ــانی برای تصحیح عیوب  - عینک: عینک متد آس
ــت. هم چنین می تواند در محافظت  انکساری اس
ــعه های نوری زیان بار مثل  ــما از اش ــمان ش چش
اشعه های فرابنفش )UV( مفید باشد. وقتی شما 
ــفارش می دهید، پوشش مخصوصی که  عینک س
نور فرابنفش را حذف کند موجود است. عینک های 
ــتند که برای تصحیح  دو کانونی عینک هایی هس
پیرچشمی به کار می روند. این عینک ها یک قسمت 
برای خواندن درنیمه پایین لنز و دیگری برای دیدن 
فاصله در باال دارند. انواع سه کانونی، دارای سه لنز 

متفاوت در یک مجموعه عینک هستند.
اگرشما نیازی به تصحیح برای دید دور ندارید، برای 
ــمی می توانید یک نسخه عینک  تصحیح پیر چش
برای خواندن دریافت یا آن را آزاد خریداری کنید. 
ــمی را بر  هیچ تمرین یا دارویی نمی تواند پیر چش
گرداند. از آنجا که لنز شما به مرور انعطاف پذیری 
ــاز خواهید  ــد، احتماال نی ــت می ده خود را از دس
ــنین ۴0 و 60 هر از چندگاه نسخه  داشت بین س

خود را عوض کنید.
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 کارهایى که هميشه بعد از
 انجام شان پشيمان مى شوید

ــمتی  ــیمانی قس بخش دوم :پش
ــت، اما لزومی ندارد  از زندگی اس
ــمت بزرگی از زندگی شما  که قس
ــد. گاهی اوقات انجام  را تصرف کن
ــما  ــا تاثیری روی ش بعضی کاره
ــان متوجه آن  می گذارد که خودت
ــوید. مخصوصاً در مواردی  نمی ش
ــبت  که مربوط به نگاه دیگران نس

ــتید که رییس تان چه فکری درمورد نگرش  ــود. اگر می دانس به شما می ش
ــوس می خوردید. نگاهی به این لیست  ــت، مطمئناً افس ــما داش سیاسی ش
ــیمانی و افسوس تنها نتیجه  بیندازید و سعی کنید از موقعیت هایی که پش

کارتان خواهد بود دوری کنید.
۱۰- هربار که بدون دليل موجه از مدرسه اخراج مى شوید، پشيمان 

مى شوید
زندگی همان چیزی است که خودتان آن را می سازید. خیلی وقت ها بعضی ها 
ــده یا آن را ترک می کنند، تصور می کنند که بعداً هر  که از مدرسه اخراج ش
ــه  ــان را ادامه دهند. اما همیش ــتند می توانند تحصیات ش زمان که خواس
ــید که نیازمند تحصیات باشد،  ــت و اگر هدفی داشته باش امکان پذیر نیس
ــه فکر نکنید. اگر به دالیل شخصی  هیچ وقت حتی به بیرون آمدن از مدرس
ــکالی ندارد اما خیلی زود دوباره  نیاز دارید که مدتی آن را کنار بگذارید، اش

آن را از سر بگیرید.
۱۱- هربار که احساس�ات ت�ان را به عزی�زان تان اب�راز نمى کنيد، 

پشيمان مى شوید
ــعی کنید  ــت گذراندن با عزیزان تان، باید س در این مورد هم مثل مورد وق
ــید. در دل تان  ــت باش ــان صادق و روراس ــات ت که با آنها درمورد احساس
ــم  ــت، معموالً منجر به خش ــده اس ــه جریحه دار ش ــاتی ک ریختن احساس
ــود. بدترین  ــت منجر به خیانت در رابطه ش ــود که این هم ممکن اس می ش
ــویم که برای  ــر زندگی می ش ــدر درگی ــت که این ق ــت ممکن این اس  حال
ــزی که فکرش را  ــتت دارم« گفتن وقت نمی گذرانیم و آن وقت چی » دوس
ــزان تان چند  ــیدن عزی ــاق می افتد. در آغوش گرفتن و بوس نمی کنیم اتف
ــت این جور ــه همین دلیل هیچ وق ــتر وقت تان را نمی گیرد، ب  لجظه بیش

 احساسات تان را مخفی نکنید.
۱۲- هربار که دوستان تان را از دست مى دهيد، پشيمان مى شوید

ــیمانی نکنید. اگر تصمیم  ــاس پش ــه احس ــاید در این مورد هم همیش ش
ــت  ــی و راکد بیرون بیایید، با اینکه برای دوس بگیرید که از یک رابطه منف
ــه  ــت همیش ــی فرق می کند. الزم نیس ــت نگذارید، خیل ــان وق باارزش ت
ــن کنید. ــت تان تلف ــید که به دوس ــته باش  حرف خاصی برای گفتن داش
ــتی ــود بتوانید دوس ــث می ش ــوید باع ــر ش ــال او باخب ــه از ح ــن ک  همی

 با ارزش تان را برای همیشه حفظ کنید.
۱۳- هربار که سر فرزندان تان داد مى کشيد، پشيمان مى شوید

ــت. وقتی اجازه می دهید استرس و  این برای همه والدین جمله ای آشنا اس
ــر فرزندتان داد بکشید، مطمئناً خیلی زود  عصبانیت بر شما غلبه کرده و س
پشیمان می شوید. نگاه فرزندتان به شما، به طور غیرقابل باوری حال تان را بد 
می کند. مطمئناً می دانید که با داد زدن کاری درست نمی شود. فقط بچه ها را 

ترسانده و استرس خودتان را بیشتر می کنید.
۱۴- هربار که از روی استرس پرخوری مى کنيد، پشيمان مى شوید

ــوید، چون فکر می کنید  ــاید هر بار از پرخوری احساسی تان پشیمان نش ش
ــت. اما واقعیت این است که  که خوردن یکی از بزرگ ترین لذایذ زندگی اس
پرخوری به نوبه خود عملی بسیار ناسالم است، چون برآوردن نیازهای غذایی 
خود با موادغذایی ناسالم، مثل اعتیاد به نوعی موادمخدر است. سعی کنید 
در انتخاب های غذایی خودتان هوشمندانه تر رفتار کنید و اجازه ندهید که 

استرس راهنمای شما باشد.
۱۵- هربار که در حالت غير طبيعى در ش�بکه های اجتماعى چيزی 

مى نویسيد، پشيمان مى شوید
نیازی به گفتن ندارد اما خیلی از ما این کار را می کنیم. این کار اصًا درست 
نیست. تازمانی که نمی توانید با دیدی منطقی به مسائل نگاه کنید، نوشتن 
و پست کردن چیزی در شبکه های اجتماعی که افراد زیادی از آشنایان تان 

آن را می خوانند به صاح تان نیست.
۱۶- هربار که در شبکه های اجتماعى گزافه گویى مى کنيد، پشيمان 

مى شوید
ــت خودتان متوجه  ــت که ممکن اس این هم یکی دیگر از آن چیزهایی اس
ــی و گزافه گویی های  ــوید؛ اما پست های بیش ازحد سیاس پشیمانی تان نش
اجتماعی از نارضایتی  شما باعث می شود دیگران دیدی نسبت به شما پیدا 
ــیمان می شوید. فقط به این  کنند که اگر بفهمید مطمئناً از این کارتان پش
دلیل که پروفایل فیسبوک شما خصوصی است به این معنی نیست که آنکه 
» نباید« آن پستی را که » نباید« نمی بیند. پس با احتیاط مطلب بنویسید 
چون حتی اگر بافاصله متوجه اشتباه تان نشوید، بعد از مدتی خواهید شد. 

بعضی چیزها واقعاً ارزشش را ندارند.
۱۷- هربار که رازی را که کسى به شما اعتماد کرده و با شما در ميان 

گذاشته را پيش فردی دیگر فاش مى کنيد، پشيمان مى شوید
ــت تان خیانت می کنید، به خودتان ثابت می کنید که  وقتی به اعتماد دوس
ــتان تان طبقه بندی  ــتید. حتی اگر آن فرد را جزء دوس دوستی ناالیق هس
ــزد دیگران  ــما را ن ــخصیت ش ــد، خیانت کردن به اعتماد دیگران، ش نکنی

کوچک می کند.
۱۸- هربار که تسليم تاثير دوستان تان مى شوید، پشيمان مى شوید

ــال ها  ــوید، یا س ــول وارد کاری می ش ــه خاطر پ ــی که ب ــت مثل وقت  درس
به خاطر ترس در کاری که برای تان به بن بست رسیده است می مانید، وقتی 
ــتان تان قرار می گیرید، حکم یک دنباله رو را پیدا می کنید.  تحت تاثیر دوس
مطمئناً همه ما دوست داریم رهبرانی شجاع و قدرتمند در زندگی مان باشیم. 
 خطر کردن حساب شده بهتر از قبول انجام کارهایی است که دیگران انجام

 می دهند.
۱۹- هربار که کسى را دست کم مى گيرید، پشيمان مى شوید

ــت کم گرفتن وجود دارد. خیلی از ما  یک مرز پهنی بین انتقاد سازنده و دس
ــی دارد، اما همه ما باید  می دانیم که قضاوت بد کردن در موردمان چه حس
بتوانیم از نظراتی که دیگران درمورد ما می دهند به طور سازنده ای استفاده 
کرده و از آنها تشکر کنیم. وقتی کسی را دست کم گرفته یا تحقیر می کنید، 
ــد؛ زیرا با این کار هیچ چیز نصیب تان نشده که  مطمئناً پشیمان خواهید ش

هیچ، در نظر دیگران شخصیت منفی پیدا می کنید.
۲۰- هربار که هنگام خوشحالى قول مى دهيد پشيمان مى شوید

همه ما وقتی خوشحالیم بدون اینکه قابلیت خود را در وفای به عهد بسنجیم 
ــی آییم، به دیگران قول می دهیم.  و بی آنکه بدانیم آیا از عهده آن قول بر م
ــر گرفتن محدودیت ها  ــحالی و بدون در نظ معموال قول دادن هنگام خوش

منتهی به پشیمانی می شود.

عرضه گوشى هواوی lite P۸ در آمریکا
ــی چینی  ــد کمپان ــی دانی ــور که م همان ط
 P8max و P8 ــای ــی ه ــواوی اخیرا گوش ه
ــت. در آن زمان اعام  خود را معرفی کرده اس
ــه این  ــرای عرض ــه ای ب ــا برنام ــد که فع  ش
گوشی ها در  بازار آمریکا وجود ندارد، اما حاال 
ــخه الیت )lite( گوشی P8 یا  ــت نس قرار اس
ــان lite Huawei P8 در آمریکا عرضه   هم

شود.
ــای  ــباهت ه ــمند، ش ــی هوش ــن گوش ای
ــول مجبور  ــش قیمت محص ــرای کاه ــازنده ب ــرکت س ــه P8 دارد ولی ش ــادی ب زی
ــن این تلفن  ــد. بنابرای ــخت افزاری آن را تغییر ده ــخصات س ــده تا بعضی از مش ش
ــه نمایش 5/2 اینچی  ــمند از یک صفحه نمایش 5 اینچی ۷20p به جای صفح هوش
ــده Lite P8 از نوع  ــن پردازن ــم چنی ــد و ه ــتفاده می کن ــی P8 اس 1080p گوش
ــد که با فرکانس  ــته ای می باش ــت هس Qualcomm Snapdragon 615 هش
ــمند از 2 گیگابایت حافظه رم و  ــی هوش  کاری 1/5 گیگاهرتز عمل می کند. این گوش

16 گیگابایت حافظه داخلی نیز برخوردار می باشد.
 Snapshot ــته و از تکنولوژی دوربین پشتی lite P8 کیفیتی 13 مگاپیکسلی داش
هوآوی بهره می برد که به کاربر اجازه می دهد تا با دو بار فشردن متوالی کلید کاهش 
 1080p صدا، عکس برداری کند. این دوربین می تواند ویدیویی هایی با حداکثر کیفیت
ضبط کند در حالی که دوربین 5 مگاپیکسلی جلوی دستگاه، قادر خواهد بود ویدیو ها 

را تنها تا حداکثر کیفیت ۷20p ذخیره کند.

روبات های هوشمند
ناسا از روبات میمون شکلی رونمایی کرده که از 
قابلیت مهمی هم چون نقشه برداری سه بعدی 

از محیط اطراف برخوردار است.
ــه RoboSimian نام  ــد ک ــن روبات جدی ای
دارد، در زمره یکی از پیشرفته ترین روبات های 
ــده در جهان قرار دارد که به تازگی  ــاخته ش س
در چالش جهانی روبات ها – که توسط آژانس 
ــرفته دفاعی آمریکا  پروژه های تحقیقات پیش
ــده – خودنمایی کرده  )DARPA( برگزار ش

است.
ناسا از نام اختصاری Clyde برای فناوری جدید خود استفاده می کند. گروهی از محققان 
ــرانش جت در کالیفرنیا این فناوری جدید را ارایه کرده اند که هدف از آن  آزمایشگاه پیش

خلق سیستم روباتیکی هوشمندی بوده که توانایی دستکاری اجسام را داشته باشد.
ــت. در این  ــت که به فینال این رقابت بزرگ راه یافته اس این روبات یکی از 25 روباتی اس
چالش هیجان انگیز روبات هایی رونمایی شده اند که در فرآیند امداد و نجات تبحر خاصی 
ــون دالری دریافت  ــزه قابل توجه 2 میلی ــود جای ــد. تیمی که در این رقابت برنده ش  دارن
می کند. بازکردن شیر، ایجاد حفره در دیوار، هدایت خودرو و توانایی در خارج شدن از آن 

از جمله قابلیت هایی است که این روبات از آن برخوردار است.
ــرانش جت  ــگاه پیش از جمله ویژگی های خاص این روبات که به ادعای محققان آزمایش
 ناسا آن را از سایر رقبا متمایز می کند، توانایی خیره کننده در عبور از موانع و رویارویی با 

چالش هایی است که پیروزی در آنها نیاز به سطح باالیی از چاالکی دارد.

فناوری

تست هوش

یک تست هوش خیلی باحال !!!!
از بچه های کودکستان سوال هوش زیر پرسیده شد:» اتوبوس شکل زیر به کدام طرف حرکت می کند؟« به دقت به شکل نگاه کنید.

جواب این تست هوش را می دانید؟
تنها دو جواب وجود دارد: »چپ« یا »راست«

درباره اش فکر کنید ...

جواب معمای شماره 1601
شما  مرا با تیر زهرآگین می کشید

چهار شنبه  20 خرداد  1394 |22 شعبان 1436
شماره 1602 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

دکتر محمد 
مسجدجامعى  
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