
گزمی تواند کیترینگ هواپیمایی را بومی کند

  وزیر مصری استعفا کرد
 وزیر ایرانی، وعده پیگیری

چند شهر 
خطرناک جهان

درهمایش ملی کیترینگ هواپیمایی  مطرح شد؛

واکنش ها  به یک  حادثه مشابه

 ذوبی ها با اتوبوس 
به اصفهان بازگشتند 6

آزادی 480 زندانی جرائم 
غیرعمد 34

4

اقتصاد مقاومتی، بهترین 
8گزینه برای حفظ سرمایه مردم

 اسالمی کردن دانشگاه ها 
نمازخانه و دعا نیست

بر کشتی اش چه خوب خدا ،ناخدا گذاشت

مسأله اسالمی کردن دانشگاه یک صورت مسأله است، معنای اسالمی 
کردن دانشگاه این نیست که دخترها از پسرها جدا بشوند، نماز اول وقت 
داشته باشیم، نمازخانه داشته باش��یم، دعای کمیل شب جمعه داشته 
باشیم، دعای توسل شب چهارش��نبه داشته باش��یم، این ها مسلمان 

تربیت کردن است ...

اجرا نشدن مصوبه 
ریاست جمهوری 

همچنان قربانی می گیرد

جاده علویجه به سمت بزرگراه اصفهان، یکی از محور های 
خطرناک اس��تان به ش��مار می رود که به گفته بسیاری 
از مردم علویجه تصادفات بسیار س��نگینی در این جاده 
 رخ می دهد و این محور حداقل هفته ای یک بار کش��ته 
دارد.  ای��ن جاده از س��ال 1388 تاکنون به دنبال س��فر 
ریاس��ت جمهوری و هیأت دولت به اس��تان اصفهان از 

مصوبه دولت برای دو بانده شدن برخوردار شد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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سازمان استاندارد موظف به نظارت
 بر اسباب بازی های وارداتی شد4

به کاظمی امیدوار شدیم
6

ذوب آهن به ناداوری باخت

وزی��ر حم��ل و نق��ل و ریی��س راه آهن مص��ر در پ��ی برخورد 
 اتوبوس دان��ش آموزان مصری ب��ا قطار که منجر ب��ه مرگ 47 
دانش آموز ش��د، از سمت خود اس��تعفا کردند و بالفاصله مورد 
بازجویی قرار گرفتند، اما مسئوالن کشورمان در حادثه ای مشابه 
و با وجود جریحه دار شدن افکار عمومی، وعده پیگیری می دهند. 
 ساعت هشت صبح روز ش��نبه 17 نوامبر مصادف با 27 آبان ماه

خبری روی خروجی رس��انه ها  قرار گرفت مبنی بر این که یک 
اتوبوس حامل دانش آم��وزان مصری در جن��وب قاهره پس از 
برخورد با یک قطار، واژگون و 47 دانش آموز جان خود را از دست 
دادند. منابع خبری سن این دانش آموزان را چهار تا شش سال 
اعالم کرده اند که برای یک گردش علمی از مدرسه خارج شده 

بودند. پس از منتشر شدن این خبر دردناک، رییس راه آهن مصر 
از سمت خود استعفا و محمد رشاد المتینی وزیر حمل و نقل مصر 
نیز پس از به عهده گرفتن تمام مسئولیت این حادثه از سمت خود 
استعفا کرد. محمد مرسی، رییس جمهور مصر در سخنانی کوتاه 
ضمن پذیرفتن استعفای وزیر حمل و نقل این کشور، به رییس 
دادگستری مصر دستور داد تا مسببان این حادثه هرچه سریع تر 
معرفی و تاوان حادثه دیدگان پرداخت شود. پس از این حادثه، 
نخست وزیر مصر از حادثه دیدگان در بیمارستان بازدید کرد و 
دستور داد تا به هر یک از خانواده هایی که فرزندانشان را در این 

حادثه از دست داده اند، مبلغ یک هزار دالر پرداخت شود. 
2

مصرف 971 میلیون لیتر  
بنزین توسط اصفهانی ها

افتتاح سه طرح بزرگ 
صنعتی در شهرضا

کمک به مردم تنها 
مخصوص ماه رمضان نیست

 جام حذفی و
 یک دنیا حرف!

تأمین 8 درصد درآمد 
شهرداری از نوسازی
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با شعار تجلیل از سرمایه گذار ایرانی در حمایت از تولید داخلی

 اولین همایش شرکای ماندگار  در استان اصفهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر)بانک 
مهراقتصاد( اس��تان اصفهان، اولین همایش شرکای ماندگار 
این بانک به میزبانی مدیریت ش��عب بانک مهراقتصاد استان 
و با حضور بیش از 600 نفر از مشتریان و جمعی از مسئولین 

کشوری و لشکری برگزار شد.

این همایش با شعار تجلیل از سرمایه گذار ایرانی در حمایت 
از تولید داخلی برگزار ش��د و رویکردهای��ی همچون  ارتباط 
دانش، س��رمایه و کار ایرانی در حمایت از تولید داخلی را در 
 دستور کار خود قرار داد تا ضمن بررس��ی نقاط قوت و ضعف 
سیس��تم های بانکی در قبال انتظارات مش��تریان، به معرفی 

برنامه ها و اهداف حال حاضر و آتی بانک مهراقتصاد در عرصه 
بانکی کشور بپردازد.

در ابت��دای این مراس��م نوری، مدی��رکل بان��ک مهراقتصاد 
اس��تان اصفهان ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی، از 
مشتریان به عنوان ذینفعان و سرمایه های اصلی بانک یاد کرد  
 و پویایی و حرکت روبه جلو مجموعه را در گرو مشارکت های 
همه جانبه و پررنگ هم میهنان عزیز دانس��ت و خاطرنش��ان 
کرد: ش��کوفایی و بالندگی در بان��ک مهراقتصاد ب��ا رویکرد 

مشارکتی مطلوب ترین شاخص و روش اجرایی است.
در ادامه طالبی، جانش��ین بان��ک مهراقتصاد اس��تان ضمن 
ارائه گزارش��ی در خص��وص وضعی��ت و عملکرد ای��ن بانک 
در اس��تان اصفهان و ترس��یم جای��گاه بان��ک مهراقتصاد در 
میان س��ایر بانک ها، ضمن اش��اره به وضعی��ت  پراکندگی و 
توزیع ش��عب در اس��تان پهناور اصفهان، قدرالسهم و ضریب 
نفوذ در مناب��ع بانکی  اس��تان را 8 درصد اع��الم و به جایگاه 
پنجمی بان��ک مهراقتص��اد بعد از بان��ک های مل��ی، ملت، 
 صادرات و تجارت بر اس��اس آمار تا پایان ش��هریور ماه اشاره

 کرد.
وی با بیان این دیدگاه که هم اکنون بانک مهراقتصاد در استان 
اصفهان از لحاظ حجم و درصد منابع، مقتدرانه جایگاه اول را 
در میان بانک های خصوصی استان داراست و منابع جذبی را 
در حمایت از فرآیندهای اقتص��ادی صرف و هدایت می کند، 
به گوش��ه ای از حمایت های این بان��ک از  تولیدکنندگان و 
صنعت استان اشاره کرد و گفت که اعطای تسهیالت در حوزه 
صنعت در سه سال گذش��ته به  مبلغ پنج میلیارد و500 ریال  
و در حوزه خدمات و  بازرگانی ب��ه  مبلغ  5100 میلیارد ریال 

بوده است.
وی برخی از افتخ��ارات بانک مهر اقتصاد اس��تان اصفهان را 
شامل: دریافت تندیس بازاریاب برتر  در سال 1389از کانون 
بازاریاب��ی حرفه ای اس��تان، اخذ ل��وح قرارگرفت��ن در میان 
 100 برند برتر اس��تان  در س��ال 1389 از مرک��ز مطالعات و 
پژوهش های وزارت بازرگانی، اخذ گواهی ایزو 2008- 9001  
در س��ال 1387 و تمدید در س��ال های بعدی از  نمایندگی 
ش��رکت Tuvrheinland و همچنی��ن  اخذ نش��ان رتبه  
 اهتمام  در سال 1390 از جشنواره فعاالن حوزه سرآمدی از مرکز 
پژوهش های علمی دانشگاه اصفهان ذکر کرد و این افتخارات 
و موفقیت ها را مرهون مش��ارکت و حمایت های مش��تریان 

گرانقدر دانست.
در ادام��ه امینی، ریی��س دفت��ر و نماین��ده مدیرعامل بانک 
مهراقتصاد با بیان این که مش��تریان مهم ترین س��رمایه یک 

مجموعه اقتصادی، به ویژه بانک ها به شمار می روند و طبیعی 
است که سپرده گذاران در بانک مهر اقتصاد نیز از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند، به تش��ریح اهداف کالن و عملک��رد این بانک در 

سطح کشور پرداخت.
 وی با بیان این که سهم بانک مهر اقتصاد از مجموع نقدینگی 
کش��ور بالغ بر 5 درصد اس��ت، افزود: در حوزه منابع در سال 
82 میزان موجودی مؤسسه بالغ بر 3800 میلیارد ریال بوده 
که اکنون و در ش��ش ماهه اول س��ال 91 میزان سپرده های 
مش��تریان بالغ بر 211 هزار میلیارد ریال است که رشد شش 
ماهه اول سال 90 نسبت به سال قبل، 23 درصد و رشد سال 

89 نسبت به 90 افزون بر 35 درصد بوده است. 
امینی ادامه داد: در حوزه مصارف تعداد کل وام ها و تسهیالت 
پرداختی بانک مهر اقتصاد بالغ بر هشت میلیون و 500 هزار 
فقره بوده که حجم نقدینگی این تسهیالت بالغ بر 297 هزار 

میلیارد ریال را شامل می شود.
وی با اش��اره به اقدامات بانک مهر اقتصاد در حوزه بانکداری 
اسالمی، افزود: پرداخت مابه التفاوت سود علی الحساب و سود 
قطعی، انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی، بازنگری تمامی 
قرار دادهای بان��ک، تقویت بنیه علمی کارکن��ان و برگزاری 
کالس های آموزش احکام فقهی بانکداری بدون ربا، نهادینه 
کردن فرهنگ بانکداری اسالمی در سطح مشتریان و جامعه، 
تشکیل مراکز مشاوره فقهی و ایجاد نظام انگیزشی و بازدارنده، 
از مواردی اس��ت که تا کنون در راستای اس��تقرار بانکداری 

اسالمی در بانک مهر اقتصاد صورت گرفته است.
در ادامه این مراس��م، به پاس احترام به ساحت مقدس سرور 
 و س��االر ش��هیدان از زحمات ارزنده و ش��بانه روزی اس��تاد 
حاج مصطفی خ��دادادزاده، س��ازنده ضری��ح مطهر حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( با لوح سپاس و هدایای ارزنده ای تجلیل 
به عمل آمد و کلیه مدعوین و شرکای ماندگار بانک مهراقتصاد 
اس��تان اصفهان، در فضایی صمیمی پس از حضور در ضیافت 
ش��ام با دریافت لوح تقدیر و هدایای یادبود از صنایع دس��تی 

استان  بدرقه شدند. 

این همایش با شعار 
تجلیل از سرمایه 

گذار ایرانی در 
حمایت از تولید 

داخلی برگزار شد 
و رویکردهایی 

همچون  ارتباط 
دانش، سرمایه 
و کار ایرانی در 

حمایت از تولید 
داخلی را در دستور 

کار خود قرار داد

اولین گردهمایی جمعی از مش�تریان مؤسس�ه مالی و اعتباری مهر )بانک مهراقتصاد( با عنوان 
شرکای ماندگار در استان اصفهان برگزار شد.



رامین مهمانپرست در رابطه با ارزیابی حمالت رژیم صهیونیستی 
به مردم غزه در مقطع کنونی تصریح کرد: همان طور که هشدار 
داده بودیم فتنه های منطقه توسط رژیم صهیونیستی و حامیان 
آن برای درگیر کردن منطقه با موضوعات حاش��یه ای به منظور 
تضعیف جبه��ه مقاومت ص��ورت می گی��رد. وی اضاف��ه کرد: 
 گستاخی رژیم صهیونیستی در حمله به مردم بی پناه غزه و تکرار 

جنایت های جنگی، مس��ئوالن این رژیم نامش��روع را به قاتالن 
زنان و کودکان تبدیل کرده و این نتیجه غفلتی است که از تهدید 
اصلی یعنی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. مهمانپرست 
در رابطه با اقدامات جمهوری اسالمی ایران در راستای هماهنگی 
کشورهای اس��المی برای نجات مردم غزه تصریح کرد: بالفاصله 
بعد از شروع حمالت رژیم صهیونیستی تحرک دستگاه دیپلماسی 
ایران آغاز ش��د و وزیر امور خارجه با وزرای خارجه کش��ورهای 
اسالمی تماس هایی داشت. در حاشیه اجالس سازمان همکاری 
اسالمی در جیبوتی نیز مالقات هایی صورت گرفت و نامه هایی نیز 
به مسئوالن سازمان های بین المللی و منطقه ای ارسال شد که در 

آن بر اقدامات جدی تأکید شد.

طرح اص��الح مف��ادی از قانون انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری با 
درخواست 50 نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت 
و موافقان و مخالفان این پیشنهاد اظهارات خود را در این خصوص 
بیان کردند.حمیدرضا فوالدگ��ر به عنوان یک��ی از موافقان این 
پیشنهاد اظهار داشت: اگر بخواهیم این طرح به انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده برسد باید در همین روزها مورد بررسی قرار 

گیرد، چرا که بعد از تصویب مجلس مطمئنا شورای نگهبان نیز 
نظراتی خواهد داشت که بعد از اعاده شورای نگهبان، مجلس باید 
دوباره برخی از بندهای آن را مورد بررس��ی قرار دهد و همین امر 
باعث می شود تصویب این طرح طول بکشد. وی اظهار داشت: برای 
این که این طرح به انتخابات پیش رو برسد باید در دستور اول و یا 
دوم مجلس قرار گیرد. فوالدگر اظهار داشت: این طرح برای بهتر 
شدن شرایط انتخابات و نحوه بررسی صالحیت هاست که البته به 
اختیارات شورای نگهبان خدشه وارد نمی کند و همچنان نظارت 
بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان و اجرای آن نیز بر عهده دولت 
و وزارت کشور است. وی گفت: با تصویب این طرح، هیچ تضییع 

حق و بی عدالتی انجام نمی شود.

چهره روزیادداشت

پایان اولین نشست مخالفین سوری 
با نمایندگاه دولت سوریه 

 نشس��ت پش��ت پ��رده معارضی��ن س��وری، از اختالف��ات ج��دی 
شرکت کنندگان در اجالس تهران حکایت دارد، به شکلی که برخی 
از آنان بحث دول��ت انتقالی در س��وریه را مطرح کرده ان��د. این در 
حالی است که براس��اس گزارش های دریافتی، هیچ یک از شرکت 
کنندگان در اجالس تهران بحثی در رابطه با لزوم کنار رفتن بش��ار 
اس��د مطرح نکرده و همگی ب��ر انجام اصالحات و پیگیری پروس��ه 
سیاس��ی و برگزاری انتخابات تأکید داش��ته اند. این نشست اولین 
جلسه معارضین و مخالفین سوری بود که با نمایندگان دولت سوری 

برگزار می شد.

 ایران با همه توان 
از غزه حمایت می کند

 رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح گفت: جمهوری اس��المی ایران 
به ص��ورت همه جانب��ه از مردم مظل��وم غزه حمای��ت خواهد کرد. 
سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
عملکرد سه ساله سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سؤال باشگاه 
خبرنگاران درباره حمایت از مردم مظلوم غزه تأکید کرد: جمهوری 
اس��المی ایران با تمام قدرت به صورت مادی و معنوی از مردم غزه 

حمایت خواهد کرد. 
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح افزود: با توجه ب��ه این که خون 
بس��یاری از بی گناهان در غزه توس��ط رژیم صهیونیس��تی ریخته 
می ش��ود، حمایت همه جانبه کشورهای مس��لمان از مردم مظلوم 

غزه، الزامی است.

 لبنان و ایران 
غزه را تنها نگذاشته اند

دبیرکل حزب اهلل لبن��ان با تأکید بر این که آینده منطقه به دس��ت 
مقاومت رقم خواهد خ��ورد، تأکید کرد: ایران، س��وریه و حزب اهلل، 
هرگز غزه را تنها نگذاشته اند. سید حسن نصراهلل تأکید کرد: آینده 
منطقه ما، آین��ده قهرمانان و مبارزان اس��ت، نه آین��ده افرادی که 
همچون بره ضعیف هستند. سید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
تصریح کرد: در فلسطین، لبنان و بسیاری از کشورهای عربی، شیرها 
و قهرمانانی وجود دارند و هر کس خود را مظلوم بداند، باید از خودش 
 حرف بزند، اما حق ندارد که بگوید همه اعراب همچون بره)ضعیف(

هستند.

 وحشت آمریکایی ها 
از مین های دریایی سپاه

فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت: مین های دریایی ما در دفاع مقدس 
چنان اثری بر آمریکایی ها گذاشت که همچنان در وحشت ناشی از این 
مین ها به سر می برند. دریادار علی فدوی گفت: تغییر رویکرد تهدیدات 
دشمن بر اساس توان نظامی دریاپایه، تکیه بر استراتژی دریایی را به یک 

نیاز و الزام تبدیل کرده است.

 تبعیض علیه مسلمانان 
در آمریکا فراگیر و خاص است

پروفس��ور نوام چامسکی اس��تاد زبان شناس��ی آمریکایی 
می گوی��د: در ای��االت متحده آمری��کا همه مس��لمانان در 
مع��رض نوع��ی اسالم هراس��ی هس��تند.در ای��ن کش��ور، 
مس��لمانان با محدودی��ت هایی مواجه هس��تند و حکومت 
علیه آنه��ا اقدامات��ی انجام می ده��د. در این کش��ور طیف 
وسیعی از تبعیض علیه مسلمانان از بازداش��ت در فرودگاه 
گرفته تا تعقیب توس��ط اف.بی.آی را ش��اهد هس��تیم.وی 
 در ادامه می افزاید: مس��لمانانی که در دانش��گاه ها تدریس

 می کنند نی��ز ب��ا تبعیضاتی مواجه هس��تند. چامس��کی 
 در ادام��ه ای��ن تبعی��ض را مخت��ص فلس��طینی ها نی��ز 
می داند و بر آن تاکید کرد که مسلمانان فلسطینی نیز بخشی 

از این ماجرای کلی تبعیض علیه مسلمانان هستند.

 خدمتی دیگر از امیر قطر 
به صهیو نیست ها

رسانه های عربی به نقل از منابع آگاه خود از خدمت امیر قطر 
به صهیونیس��ت ها و دادن اطالعات مربوط به مراکز اقامت 
رهبران مقاومت به آنها پرده برداشتند. این منابع بیان کردند: 
امیر قطر با لو دادن مراکز اقامت رهبران فلس��طینی در واقع 
خدمت بزرگی به صهیونیست ها انجام داده است. منابع فوق 
افزودند: حمد بن خلیفه آل ثانی در سفر خود به غزه هدایایی 
را به رهبران حماس داده اس��ت که تجهیزات ردیاب در آن 
جاسازی ش��ده و امکان ردیابی مکان آنها از سوی اسرائیل را 

میسر کرده است.

نتانیاهو خواستار آتش بس  شده 
نه حماس

ریی��س دفت��ر سیاس��ی حم��اس ب��ا جنایت��کار جنگ��ی 
 خواندن نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی تأکید کرد: این 
صهیونیس��ت ها هستند که خواس��تار آتش بس شده اند نه 
مقاومت. خالد مشعل گفت: نبود همه کسانی که ما آنها را در 
جنگ غزه از دست داده ایم، از جمله احمد الجعبری دردناک 
اس��ت. وی افزود: روحیه مقاومت، عالی اس��ت و همه متحد 
هستند و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شوکه شده است، 
نه مقاومت. وی گفت: نتانیاهو گرچه موفق به ترور الجعبری 
شد، اما نتوانست قدرت بازدارندگی برای رژیم صهیونیستی به 

وجود آورده و زیر ساخت های مقاومت را از بین ببرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 اسالمی کردن دانشگاه ها 
نمازخانه و دعا نیست
آیت اهلل جوادی آملی 

مسأله اس��المی کردن دانش��گاه یک صورت مسأله اس��ت. معنای 
اسالمی کردن دانشگاه این نیست که دخترها از پسرها جدا بشوند، 
 نماز اول وقت داش��ته باشیم، نمازخانه داشته باش��یم، دعای کمیل 
شب جمعه داشته باشیم، دعای توسل شب چهارشنبه داشته باشیم، 
این ها مسلمان تربیت کردن است؛ همه ما مسلمانیم و این کارها را 
باید بکنیم. این ها کار دانشگاه نیس��ت، اما اگر دانشگاه این کارها را 

بکند موفق تر است، ولی معنای اسالمی شدن دانشگاه این نیست.
اسالمی شدن دانشگاه غیر از 
پرورش دانش��جوی مسلمان 
است. وقتی دانشگاه اسالمی 
می ش��ود که دانش، اسالمی 
ش��ود و باید دانش ثابت شود 
ک��ه اس��المی هس��ت؟ ک��ه 
 این را باید از فلس��فه س��ؤال 

کرد.
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وزیر کشور امروز به  بهارستان می رود 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کش��ور مصطفی محمدنجار وزیر کشور همراه با معاونان خود 
امروز برای دیدار با نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به خانه ملت می رود. ای��ن دیدار در ادامه 

تعامالت سازنده وزارت کشور با مجلس شورای اسالمی صورت می گیرد.

مشارکت، باالی 
 65درصد باشد

 فتنه صهیونیست ها 
به خاطر تضعیف مقاومت 

برای انتخاب عالی ترین 
مقام  اجرایی، برنامه نداریم

طرح اصالح قانون انتخابات 
الزم است

مدیر مسئول روزنامه اعتماد، با بیان این که باید در انتخابات سال آینده 
ریاست جمهوری، مشارکت باالی 65 درصد داشته باشیم، گفت: این مهم 
مشروط بر حضور قوی ترین شخصیت ها و چهره های قدیمی در میدان 
انتخابات میسر می ش��ود که باید یا خود کاندیدا شوند و یا با تمام توان از 

دیگر کاندیداها حمایت کنند.
 حضرتی آزاد بودن فضای سیاسی جامعه را مقدمه مشارکت حداکثری 
دانست و گفت: حضور گس��ترده تنها با آزادی احزاب قدرتمند و افزایش 
روزنامه ها میسر می شود و این که رسانه ها بتوانند حداکثر در یک سال 
آینده به راحتی مباح��ث را تجزیه و تحلیل کنن��د. وی همچنین افزود: 
روزنامه ها و احزاب می توانند انگیزه مردم برای ش��رکت در انتخابات را 

افزایش دهند.

 محمدحس��ین فرهنگی عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
به عنوان یک��ی از موافقان پیش��نهاد در اولویت ق��رار گرفتن طرح اصالح 
مفادی از قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، اظهار داشت: در اجرای این 
قانون در س��ال های گذش��ته برخی اعالم کردند که ایراداتی وجود دارد 
 و یکی از مواردی ک��ه این طرح دنبال م��ی کند کاهش تع��داد زیاد افراد 
ثبت نام شده است که صالحیت مس��ئولیتی جزئی در یک اداره را دارند، 
اما برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند .وی گفت: در نهایت 
 شورای نگهبان، 5 نفر را تأیید می کند که همین موضوع مورد سوءاستفاده 
رسانه های بیگانه قرار می گیرد. فرهنگی گفت: ما برای استخدام در ادارات 
چند فیلتر می گذاریم، اما برای عالی ترین مقام اجرایی کش��ور برنامه ای 

نداریم که حتی یک دیپلمه هم می تواند برود و ثبت نام کند.

وزیر حمل و نقل و رییس راه آهن مصر در پی برخورد اتوبوس 
دانش آموزان مصری با قطار که منجر به مرگ 47 دانش آموز 
شد از سمت خود استعفا دادند و بالفاصله مورد بازجویی قرار 
گرفتند، اما مسئوالن کشورمان در حادثه ای مشابه و با وجود 

جریحه دار شدن افکار عمومی، وعده پیگیری می دهند.
 ساعت هشت صبح روز شنبه 17 نوامبر مصادف با 27 آبان ماه

خبری روی خروجی رس��انه ها  قرار گرفت مبن��ی بر این که 
یک اتوبوس حامل دانش آموزان مصری در جنوب قاهره پس 
از برخورد با یک قطار، واژگون و 47 دانش آموز جان خود را از 
دست دادند. منابع خبری سن این دانش آموزان را 4 تا 6 سال 
اعالم کرده اند ک��ه برای یک گردش علمی از مدرس��ه خارج 

شده بودند.

واکنش وزیر حمل و نقل مصر
پس از منتشر شدن این خبر دردناک، رییس راه آهن مصر از 
سمت خود استعفا و محمد رش��اد المتینی وزیر حمل و نقل 
مصر نیز پس از به عهده گرفتن تمام مس��ئولیت این حادثه از 
سمت خود استعفا داد. محمد مرسی رییس جمهوری مصر در 
سخنانی کوتاه ضمن پذیرفتن استعفای وزیر حمل و نقل این 
کشور به رییس دادگستری مصر دس��تور داد تا مسببان این 
حادثه هرچه سریع تر معرفی و تاوان حادثه دیدگان پرداخت 
شود. پس از این حادثه، نخست وزیر مصر از حادثه دیدگان در 

بیمارستان بازدید کرد و دستور داد تا به هر یک از خانواده هایی 
که فرزندانشان را در این حادثه از دست داده اند، مبلغ یک هزار 
دالر پرداخت شود. همچنین پس از این رخداد ناگوار، مردم و 
بستگان حادثه دیدگان در اعتراض به این اتفاق تظاهرات کرده 

و خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

نمونه مشابه اتفاق ناگوار در ایران
اواخر مهرماه س��ال جاری بود که خب��ری دردناک قلب مردم 
کشورمان را جریحه دار کرد؛ اتوبوس حامل دانش آموزان دختر 
راهیان نور در مسیر بازگشت بود که در جاده لردگان - دهدز 
واژگون ش��د و 22 دانش آموز و چهار همراه آنها در این حادثه 
جان خود را از دس��ت دادند. در پی این حادثه رییس جمهور، 
رییس مجلس شورای اسالمی، رییس قوه قضائیه، وزیر آموزش 
و پرورش و برخی دیگر از مس��ئوالن در پی��ام هایی جداگانه 
ضایعه تأسف بار کشته شدن 26 دانش آموز را تسلیت گفته و 
خواهان پیگیری مش��کالت به وجود آمده و جلوگیری از بروز 

چنین حوادثی شدند.

واکنش وزیر آموزش و پرورش
اما حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش فردای این 
حادثه دلخراش، حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران درباره علت 
این حادثه و دالیل آن نمی ش��ود و پس از گذشت 10 روز به 

محل حادثه رفته و با بازماندگان دیدار می کند.
در روزهای بعد هم صحبتی از اس��تعفا و مسائل دیگر به میان 
نیامد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم با صدور 
بیانیه ای ابراز همدردی خود را ب��ا خانواده های حادثه دیده 
بروجن و اهالی این شهر اعالم کرده و تأکید کردند وزارت راه 
و شهرسازی باید فوری نس��بت به حذف نقاط حادثه خیز در 
مسیر تردد کاروان های راهیان نور اقدام کند. آنها همچنین از 
آموزش و پرورش خواستند هرچه سریع تر دستورالعمل های 
خود را در جهت حفظ ایمنی هرچ��ه افزون تر دانش آموزان 
بازنگری و تمهیدات الزم برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی 
را اتخاذ کند. در مجموع، بهارستان نشینان هم واکنش چندان 
قاطعی به این موضوع نشان ندادند و فقط خواستار حذف نقاط 
حادثه خیز در مس��یر ت��ردد کاروان های راهیان نور ش��دند. 
حال آن که برخورد قاطع تر می توانس��ت احض��ار وزیر راه و 
شهرسازی به مجلس و تحت فشار قرار دادن او برای پاسخگویی 
به این حادثه باشد، زیرا مشکالت فنی اتوبوس و جاده از علل 
اصلی بروز این حادثه دردناک بوده اس��ت. البته  درمورد وزیر 
آموزش و پرورش هم چنین عکس العملی نش��ان داده شد و 
نمایندگان از او خواس��تند دس��تورالعمل اعزام دانش آموزان 
به اردوهای راهیان نور بازنگری ش��ود. علی نیکزاد وزیر راه و 
شهرسازی که حتی حاضر نشد به محل حادثه رفته و جاده ای 
که منجر به مرگ 26 دانش آموز کش��ورمان شده را از نزدیک 
مش��اهده کند، ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده، 
خواستار اعزام کارشناسان رس��می تصادف برای بررسی علت 

حادثه شد.

انداختن توپ در زمین یکدیگر
حوادث اتوبوس دانش آموزان مصری با دانش آموزان بروجنی 
از جهاتی به هم نزدیک ب��ود؛ در هر دو حادثه تصمیماتی اتخاذ 
شد که دلمان را به درد آورد. استعفای وزیر حمل و نقل مصر و 
 رییس راه آهن این کشور، این سؤال را در ذهن تداعی می کند

که چرا هیچ کس مس��ئولیت حادثه دانش آم��وزان بروجنی را 
نپذیرفت؟ از سوی دیگر تمامی س��ازمان های مرتبط با حادثه 
تصادف دانش آموزان، در مصاحبه هایشان انجام کارهای خود 
را ب��دون نقص ارزیابی ک��رده و فقط به پیگیری ب��روز حادثه و 

جلوگیری از حوادث احتمالی آینده بسنده  کردند.
در واقع تجربه تکرار حوادث تلخ و مرگبار به ما نشان داده که با 
بروز مجدد چنین اتفاقاتی، باز هم برخوردهای قاطعانه صورت 
نخواهد گرفت و فقط پس از بروز حادثه، به گفتن تسلیت و وعده 
پیگیری علل وقوع و برخورد با مسببان حوادث اکتفا خواهد شد.

واکنش ها  به یک  حادثه مشابه

 وزیر مصری استعفا کرد، وزیر ایرانی وعده پیگیری
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

شللهرداری خورزوق به استناد مصوبه شورای اسللامی شهر خورزوق 
 در نظر دارد عملیات ترمیم ترانشلله سطح شللهر را بر مبنای هر تن و 
بللا اعتبللار 1/000/000/000 ریللال از محل اعتبارات شللهرداری به 
پیمانکار واجدالشللرایط واگذار نمایللد متقاضیان مللی توانند تا پایان 
 وقت اداری روز شللنبه مورخ 91/09/18 نسللبت به دریافت اسللناد و
 ارائه پیشنهادات خود به دبیرخانه محرمانه شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه 

محمد حسین یاری- شهردار خورزوق
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد دو قطعه زمین با مشخصات ذیل 

واقع در مبارکه را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 208 مترمربع عرصه1
91-3-302

26/000/000

41/400/000یک پالک زمین واقع در منطقه مبارکه با 414 مترمربع عرصه2

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/9/11
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/9/12

www.abfa-esfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول
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گشتی در اخبار

 آزادی 480  زندانی 
جرائم غیر عمد 
غالمرضا انصاری

ریی�س کل دادگس�تری و ریی�س هی�أت مدی�ره 
ستاددیه استان 

انصاری از آزادی 480 نفر زندانی جرائم غیر عمد زندان های استان 
اصفهان در س��ال جاری با پرداخت مبلغی بیش از 70 میلیارد ریال 

خبرداد.
 غالمرضا انص��اری رییس کل دادگس��تری و رییس هی��أت مدیره 
س��تاد دیه اس��تان اصفهان در این جلسه با اش��اره به اقدامات انجام 

شده درشش ماهه اول  سال 
جاری گفت: در ش��ش ماهه 
اول  سال جاری تاکنون تعداد 
480 زندانی با مبلغی بالغ بر 
76 میلی��اردو184 میلی��ون 
از 272ری��ال  38هزارو  و 

زندان های اس��تان اصفهان 
آزاد و به آغ��وش خانواده ها 

بازگشته اند. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 929 |  چهار شنبه  1 آذر  1391 | 6 محرم 1434

چهره روز
طرح ساخت پهباد امدادی به دلیل عدم اعتبار، نیمه کاره ماند

لطف اهلل ابوطالبی رییس جمعیت هالل احمر مبارکه گفت: طرح پژوهشی ساخت »پهباد 
امدادی« به خاطر نبود اعتبارات و هزینه اولیه، در حال حاضر در نیمه راه متوقف ماند که در 

صورت اختصاص اعتبار، این طرح ادامه می یابد.
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افتتاح سه طرح بزرگ 
صنعتی در شهرضا

تأمین 8 درصد درآمد 
شهرداری از نوسازی

استاندار اصفهان گفت: بررسی میزان پیشرفت طرح های مصوب سفرهای 
ریاست جمهوری، افتتاح سه طرح صنعتی، بازدید از پروژه های نیمه تمام 
شهرس��تان و دیدار با مردم، به عنوان مهم ترین اهداف سفر شهرستانی 
به ش��هرضا مطرح اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی گفت: در نشستی که با 
مجموعه سرمایه گذاران و فعاالن برجس��ته اقتصادی برگزار شد، تمامی 
مسائل، مش��کالت و راهکارهای پیشنهادی مورد بررس��ی قرار گرفت و 
مقرر ش��د موارد جانبی پیرامون اجرای این طرح، به شکل هفتگی تحت 
عنوان کارگروه تخصصی مورد تحلیل و بررس��ی قرار گی��رد. وی افزود: 
این نشس��ت با هدف معرفی ظرفیت های بزرگ شهرس��تان شهرضا در 
حوزه های مختلف و بررسی مسائل و مش��کالت شهرستان های مختلف 

استان برگزار شد. 

معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان گفت: در حال حاض��ر 2/8 درصد از 
درآمد شهرداری از طریق نوسازی تأمین می شود، در حالی که هزینه خدمات 
 متفاوتی که برای ش��هروندان صورت م��ی گیرد بیش از این میزان اس��ت. 
حس��ام نژاد با بیان این مطلب که اگر س��هم عوارض در هزینه ها کم است 
ولی رون��دی که در پی��ش روی ما ق��رار گرفته ب��ه س��مت نهادینه کردن 
پرداخ��ت ع��وارض و تبیین حس مس��ئولیت پذیری ش��هروندی اس��ت، 
گفت: ش��هرداری مبالغ عوارض دریافت��ی از ش��هروندان را در بخش های 
 مختلف از قبی��ل بافت های تاریخی، آس��فالت معابر، س��اماندهی ش��هر، 
 بافت های فرسوده و س��ایر اقداماتی که در شهر هویداست، هزینه می کند.

وی اظهار داشت: شهرداری بایستی با خدمت رسانی بیشتر اعتماد مردم را 
جلب کند.

گزارش تصویری/ مجموعه فرهنگی عاشوراییان /بر کشتی اش چه خوب خدا،ناخدا گذاشت

 توزیع نذورات 
با استفاده از ظروف یکبار مصرف 

فرماندار اصفهان گفت: برای سالمت استفاده کنندگان و جلوگیری 
از آلودگی محیط زیس��ت، در توزیع نذورات از ظروف یکبار مصرف 

سلولزی استفاده شود. 
فضل اهلل کفیل در جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی 
 شهرستان گفت: نکات بهداش��تی در مساجد، حس��ینیه ها و تکایا 
به منظور حفظ س��المت عزاداران در ایام محرم باید رعایت ش��ود. 
وی افزود: اخذ کارت بهداش��ت برای کلیه کارکنان و افراد درگیر در 
توزیع آب، چای و غذا و همچنین رعایت بهداشت فردی و پوشیدن 
روپوش درحین انجام کار در مساجد، ضروری است. فرماندار اصفهان 
اظهارداشت: از کش��تار دام در صحن مساجد و مس��یر تردد افراد و 
پخش شدن خونابه در صحن و اطراف مساجد باید جلوگیری شود. 
وی اف��زود: در پخت نذورات از فرآورده های دامی با کش��تار مجاز و 

تأییدیه اداره دامپزشکی استفاده شود.

 را ه ا ندازی سیستم »سامک« 
در کتابخانه های اصفهان

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان از را ه ا ندازی سیستم »سامک« 
در کتابخانه های استان اصفهان در آینده نزدیک خبر داد. 

غالمرضا یاوری در صحبتی با فارس این گونه بیان داشت: با راه اندازی 
این سیستم، از ارس��ال کتاب های تکراری به کتابخانه های عمومی 
اصفهان جلوگیری می ش��ود. وی افزود: در این سیس��تم مس��ئول 
کتابخانه پیش از ارس��ال کتاب ها  قادر به مش��اهده لیست آنهاست 
و کتاب های مورد نی��از و غیرتکراری و یا کتاب های��ی را که به دلیل 
تقاضای مخاطب، تعداد بیش��تری از آنها نیاز اس��ت، عالمت گذاری 
 می کن��د. مدی��رکل کتابخانه ه��ای اس��تان اصفهان تصری��ح کرد: 
به زودی تمام کتاب های کتابخانه های اصفهان به جز منابع مرجع، 
با مخاطب س��نجی و تنها بر اساس درخواس��ت اعضا و مخاطبان به 

کتابخانه عرضه می شود.

 کمک به مردم 
تنها مخصوص ماه رمضان نیست

مدیر کل زندان های استان اصفهان در همایش یک روزه مدیران عامل 
انجمن ها و رؤسای زندان های اس��تان که به میزبانی انجمن حمایت 
از زندانیان نجف آباد برگزار شد، برحفظ ش��أن و تکریم خانواده های 

زندانیان در اهدای اقالم و کمک های نقدی و غیرنقدی تأکید کرد. 
وی در این همایش، کمک و مساعدت به خانواده های مددجویان را 
نوعی ثواب الهی ذکر و تصری��ح کرد:کمک به همنوعان و هموطنان 
در هر دیاری مختص به یک زمان خاص مانن��د ماه مبارک رمضان 
نیست و باید در تمامی مواقع سال در شرایط متفاوت با آگاهی کامل 
از وضعیت خانواده ها نسبت به کمک های نقدی و غیرتقدی و رفع 

حداقل احتیاجات آنان، قدم برداشت. 

 سهمیه بندی جنسیتی 
در دوره آموزشی آر دی آر تی نداریم

 رییس مرکز آموزش های تخصصی و بین المللی جمعیت هالل احمر
اس��تان اصفه��ان گف��ت: دوره آموزش��ی آر دی آر ت��ی از س��وی 
این جمعی��ت در حالی برگزار ش��ده ک��ه از بین 50 عض��و فراگیر، 
 تنه��ا پنج عضو آنها زن هس��تند و هیچ س��همیه جنس��یتی مطرح

نبوده است. ارس��الن محقق اظهار داش��ت: تمام فراگیران از سوی 
 فدراس��یون  بین المللی جمعیت صلیب س��رخ و هالل احمر معرفی 
ش��ده اند و  این امر داوطلبانه بوده اس��ت وگرنه هی��چ محدودیت و 

تفاوتی برای اموزش زنان و مردان امدادگر قائل نیستیم. 

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: اجازه نخواهیم 
داد سردر جدید دانش��گاه صنعتی اصفهان با هزینه میلیاردی 
س��اخته و در حق مردم خمینی ش��هر اجحاف ش��ود. محسن 

صرامی در صحبتی با ایس��نا اظهار داش��ت: حدود 90 درصد 
 اراضی دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان در محدوده شهرس��تان 
خمینی شهر واقع ش��ده است و متأسفانه مس��ئوالن دانشگاه 

 صنعتی با س��اخت س��ردر ب��ا هزین��ه میلی��اردی اق��دام به 
خمینی ش��هر گریزی کرده اند. وی با تأکید بر این که مشکل 
ما نام خمینی شهر و اصفهان نیس��ت، تصریح کرد: اما این کار 
مس��ئوالن دانش��گاه از بین بردن هویت هاس��ت و قصد دارند 

دانشگاه را از محدوده شهرستان خمینی شهر خارج کنند.
 نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
استدالل مس��ئوالن دانش��گاه صنعتی اصفهان از ایجاد درب 
و همین طور ساخت س��ردر جدید، وجود مشکالت حراستی 
و امنیتی در ورودی فعلی اس��ت، در صورت��ی که تاکنون هیچ 

مشکلی در این خصوص گزارش نشده است. 
وی ادامه داد: به فرض هم که مش��کالتی در امنیت و حراست 
وجود دارد، چرا ورودی و سردر جدید در محدوده خمینی شهر 
ساخته نشده است؟ رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با 
بیان این که از ابتدا در نامگذاری این دانشگاه نیز در حق مردم 
خمینی شهر اجحاف شده اس��ت، تصریح کرد: اجازه نخواهیم 

داد این سردر با هزینه میلیاردی ساخته شود و دوباره در حق 
خمینی شهر اجحاف شود. 

وی ادامه داد: این مس��ئله به ص��ورت ج��دی از وزارت علوم، 
 تحقیقات و فناوری پیگیری خواهد شد. صرامی با بیان این که

دانش��گاه صنعتی اصفه��ان در ح��دود 60 میلی��ارد تومان به 
ش��هرداری خمینی ش��هر برای عوارض بدهکار اس��ت، گفت: 
متأسفانه برای ساخت و س��ازها در این دانشگاه هیچ مجوزی 
صادر نشده است و مس��ئوالن دانش��گاه، خود دولتی مستقل 

تشکیل داده و قوانین خود را اجرا می کنند. 
گفتنی اس��ت خبرنگار مصاحبه کننده برای ش��نیدن نظرات 
دانشگاه صنعتی اصفهان نیز با وجود تماس های مکرر با رییس 
دانش��گاه موفق به مصاحبه با همدانی گلشن در این خصوص 
نش��د و مدیر روابط عمومی این دانش��گاه به خبرنگار ایس��نا 
اعالم کرد که رییس دانش��گاه، تمایلی به پاس��خگویی در این 

زمینه ندارد.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

سردر میلیاردی دانشگاه صنعتی، خمینی شهر گریزی است

دانشگاه صنعتی 
اصفهان در حدود 
60 میلیارد تومان 

به شهرداری 
 خمینی شهر 
برای عوارض 
بدهکار است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اعتقاد بر 
این مطلب که طرح دو بانده شدن جاده علویجه به 
سمت پلیس راه اصفهان از اعتبارات ملی برخوردار 
بوده، گفت: بهره ب��رداری از طرح های بخش راه از 
طرح های گران هس��تند و اجرای این طرح ها به 
اعتبارات بسیار س��نگینی نیاز دارد که اعتبارات 
ملی باید برای بهره برداری از این طرح ها اختصاص 
داده ش��ود. تاکنون تمام اعتباراتی که از س��وی 
دولت ب��رای اجرای ط��رح دو بانده ش��دن جاده 
علویجه به س��مت پلیس راه اختصاص داده شده، 

به صورت کامل در این جاده هزینه شده است.

بتأمین اعتبار برای اتمام طرح های نیمه 
تمام

این مسئول با بیان این مطلب که مراحل اجرایی 
این طرح در حال انجام است و با اقدامات صورت 
گرفته برای دو بانده ش��دن این جاده بخش��ی از 
جاده علویجه به س��مت پلیس راه اصفهان آماده 
شده است، دو بانده ش��دن جاده علویجه به سمت 
پلیس راه اصفه��ان را در اولویت برنامه های کاری 
این اداره دانس��ت. همچنین وی اشاره کرد که در 
استان اصفهان، طرح های نا تمام بسیاری در بخش 
راه وجود دارد و تم��ام این طرح ها ب��ه اعتبارات 

بسیاری نیاز دارند.

بودجه جاده علویجه مصوبه سال1388
 سفر رییس جمهور

حسن شفیعی شهردار علویجه نیز باور داشت که 
دو بانده ش��دن جاده علویجه به س��مت پلیس راه 
اصفهان از وقوع بسیاری از حوادث و تصادفات در 
این جاده جلوگیری می کند و بر اس��اس مصوبات 
سفر ریاست جمهوری در سال 1388 به اصفهان، 
مقرر شد که بودجه های ملی به دو بانده شدن جاده 
علویجه به س��مت پلیس راه اصفه��ان اختصاص 

داده شود. 
اما پس از گذشت سه س��ال از این موضوع، اداره 
راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان هنوز مبلغی از 
سوی دولت برای دو بانده شدن این جاده دریافت 
نکرده است و شهرداری و مدیریت شهری علویجه 
همچنان پیگیری ه��ای الزم را ب��رای اختصاص 
اعتبارات ملی برای دو بانده ش��دن جاده علویجه 
به س��مت پلیس راه اصفهان انجام می دهد. البته 
پیگیری های صورت گرفته در این زمینه تاکنون 
به نتیجه ای نرسیده اس��ت واعتباراتی که تاکنون 
برای دو بانده شدن این جاده اختصاص داده شده از 
اعتبارات استانی بوده است، اما دوبانده شدن جاده 

علویجه به اعتبارات سنگینی نیاز دارد.

اعتبارات اس�تانی، جوابگ�وی تکمیل 
جاده علویجه نیست

ش��هردار علویجه معتقد اس��ت: اعتبارات استانی 
جوابگوی دو بانده ش��دن جاده علویجه به سمت 
پلی��س راه اصفهان نیس��ت و دوبانده ش��دن این 
جاده با اکتفا به اعتبارات اس��تانی به سال ها زمان 
نیاز دارد. با افزایش قیمت ها و گرانی های موجود 
در کش��ور، دو بانده ش��دن این جاده به اعتبارات 
بیشتری نیازمند اس��ت و  تمام مسئوالن استان 
نس��بت به ضرورت اج��رای دو بانده ش��دن جاده 

علویجه به سمت پلیس راه اصفهان تأکید دارند.
وی گفت: جاده علویجه به سمت پلیس راه اصفهان 
37 کیلومتر اس��ت که در حال حاض��ر با توجه به 
اعتبارات محدود استانی و عدم تخصیص اعتبارات 
ملی به این طرح، تنه��ا مراحل اجرایی حدود 10 

کیلومتر از این جاده انجام شده است. 

قول ه�ای وزیر راه و شهرس�ازی برای 
تکمیل جاده

 اجرای باند دوم جاده علویجه به سمت پلیس راه 
اصفهان از مهم تری��ن نیاز های موجود در علویجه 
اس��ت و با دو بانده ش��دن این جاده، بس��یاری از 
تصادفات و آمار وقوع حوادث در این محور کاهش 
می یابد. اجرای این طرح از اعتبارات ملی برخوردار 
اس��ت.اما بودجه های الزم برای اج��رای باند دوم 

جاده علویجه به سمت پلیس راه اصفهان اختصاص 
داده نشده است و در سال جاری در سفر وزیر راه و 
شهر سازی به استان نیز قول هایی برای اختصاص 
اعتباراتی برای اجرای این طرح داده ش��ده است. 
این صحبتی بود که س��یروس محمدی فرماندار 
نجف آباد به آن اشاره کرد و در این رابطه افزود: در 
سال جاری وزیر راه و شهر سازی متعهد به تأمین 
اعتبار سه میلیارد تومان برای اجرای طرح باند دوم 
جاده علویجه به سمت پلیس راه اصفهان شده است 
و بخش قابل توجهی از اعتب��ارات مورد نیاز برای 
اجرای ای��ن طرح نیز از محل تمل��ک دارایی های 

شهر علویجه تأمین می شود.

ق�ول قطع�ی ب�رای تکمیل ای�ن طرح
 در زمان معین نمی دهیم

مجموعه این اقدامات سبب ش��ده است که اداره 
کل راه و شهرسازی اس��تان کار های نهایی مورد 
نیاز برای اج��رای این طرح را انج��ام و طرح را در 
اختیار پیمانکار مشخص شده قرار بدهد که اجرا 
و در نهایت بهره ب��رداری از این طرح به بودجه ای 
 که ب��ه آن اختص��اص داده می ش��ود، بس��تگی

 دارد.وی ادام��ه داد: نمی توان ق��ول قطعی برای 
اج��رای کامل این ط��رح در مدت زم��ان معین و 
مشخص داد و اجرای کامل و بهره برداری از اجرای 
باند دوم جاده علویجه منوط به تأمین اعتبار است 
و تمام مسئوالن اس��تان درصدد اجرای سریع تر 

این طرح هستند.

اعتبارات ملی برای دو بانده کردن جاده 
علویجه

اس��تاندار اصفه��ان نیز ب��ر دوبانده ش��دن جاده 
علویج��ه بس��یار تأکی��د دارد و می گوی��د: تمام 
جاده ها حادثه خیز هس��تند و این موضوع تنها به 
 جاده علویجه اختصاص ن��دارد و هیچ جاده بدون 
حادثه ای در کش��ور وج��ود ندارد. تمام س��عی و 
تالش مدیران اس��تان این بوده که جاده علویجه 
به س��مت پلیس راه هرچه س��ریع تر دو بانده شود 
و امیدواریم که از اعتب��ارات ملی برای اجرای این 

طرح، تخصیص اعتبار صورت بگیرد.

جاده علویجه محور مرگ مسافران؛

اجرا نشدن مصوبه ریاست جمهوری، همچنان قربانی می گیرد

جاده علویجه به سمت بزرگراه اصفهان، یکی از محور های خطرناک استان به شمار می رود که به گفته بسیاری از مردم   پروین 
علویجه تصادفات بسیار س�نگینی در این جاده رخ می دهد و این محور حداقل هفته ای یک بار کشته می دهد.  این احمدی 

جاده برای دو بانده شدن از س�ال 1388 تاکنون به دنبال سفر ریاس�ت جمهوری و هیأت دولت به استان اصفهان از 
مصوبه دولت برای دو بانده شدن برخوردار شد، اما با وجود گذشت سه سال از این موضوع، هنوز این مصوبه قدرت اجرایی پیدا نکرده و در 
نهایت اجرایی نشدن مصوبه سفر ریاست جمهوری برای دوبانده شدن جاده علویجه به سمت پلیس راه اصفهان همچنان قربانی می گیرد.



چهره روزيادداشت

سازمان استاندارد موظف به نظارت 
بر اسباب بازی های وارداتی شد

گروه اقتصاد - مدی��رکل اداره اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت: 
دستورالعمل پیش��گیری و مبارزه با قاچاق اس��باب بازی با مشارکت 
سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و ابالغ شد. غالمحسین شفیعی 
اظهار کرد: با توجه به نقش اسباب بازی در جنبه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی و نیز امنیتی جامعه و تأثیرگذاری در کیفیت، نحوه رشد و 
خالقیت کودکان، با تدوین چنین دستورالعملی وظایف مهم و حساسی 
بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شد. وی گفت: بیش از 200 
واحد تولید اس��باب بازی و حدود س��ه هزار و 850 واحد صنعتی در 
حوزه توزیع اسباب بازی در کشور وجود دارد. مدیرکل اداره استاندارد 
استان اصفهان افزود: عواملی همچون تولید و واردات اسباب بازی های 
غیراستاندارد و بی کیفیت و نیز نبود اتحادیه مستقل صنفی و ضعف 
نظارت ها در این زمینه، سبب بروز نگرانی ها و دغدغه مصرف کنندگان 
ش��ده اس��ت. به گفته وی نهادینه س��ازی گرایش به تولید و مصرف 
انواع اس��باب بازی کیفی و رقابت پذیر داخلی و رویگردانی از مصرف 
اس��باب بازی قاچاق و شفاف س��ازی نظام گردش این کاال، از اهداف 
راهبردی این اقدام است. شفیعی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد 
عالوه بر کنترل اس��باب بازی ها در طرح خرید از ب��ازار طاها)اجرای 
هماهنگ استاندارد(، موظف شده اسباب بازی های وارداتی و نیز تولید 
داخل را کنترل و نظارت کرده و عالوه بر اعمال قانون، راهکارهای بهبود 
امر تولید و استانداردسازی این محصوالت را بررسی و اعالم نظر کند. 

 تمديد ثبت نام 
شماره اقتصادی 

گروه اقتصاد- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی 
اطالعیه ای از تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان  ش��ماره 
اقتصادی خبر داد. مطابق دستور العمل صادره از سازمان 
امور مالیاتی کش��ور، مهل��ت ثبت ن��ام الکترونیکی برای 
اش��خاص حقیقی که اقدام به خود اظهاری مالیاتی سال 

1390 کرده اند تا تاریخ 15 آذرماه تمدید شد.  

 تغییری در قیمت 
واگذاری انشعابات نداشتیم 

معاون خدمات مش��ترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان گفت: از س��ال 85 تاکنون شرکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفه��ان هیچ گونه تغیی��ری در قیمت 

واگذاری انشعابات آب و فاضالب نداده است.
رضا رضایی در جمع کارکنان بخش خدمات مش��ترکان 
و درآمد آبفا با اشاره به این که از سال 85 تاکنون شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان هیچ گون��ه تغییری در 
قیمت واگ��ذاری انش��عابات آب و فاضالب نداده اس��ت، 
اظهار کرد: در حالی که در این س��ال ها به ضریب قیمت 
 کااله��ا و موادی ک��ه در این بخ��ش مورد اس��تفاده قرار

می گیرد، افزوده ش��ده، این امر مشکالتی را برای شرکت 
رقم زده است. وی افزود: ارایه خدمات به شیوه الکترونیکی 
از اهداف شرکت اس��ت که هم اکنون در 85 شهر بایگانی 

الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.

مصرف 971 میلیون لیتر بنزين 
توسط اصفهانی ها 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت:971 میلیون و 830 هزار لیتر بنزین معمولی در هفت 

ماه گذشته در این استان مصرف شد.
بهمن خسرو زاده که با ایرنا س��خن می گفت، افزود: مقدار 
مصرف بنزین معمولی نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
چهار درص��د افزایش داش��ت. وی گفت: در ای��ن مدت 31 
میلیون و 78 هزار لیتر بنزین سوپر در استان اصفهان مصرف 
شد که نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 32/8 درصد 
افزایش نشان می دهد.خسرو زاده  افزود: 29 میلیون و 591 
هزار لیتر نفت سفید در هفت ماه گذشته در استان اصفهان 

مصرف شد.

خبر ويژه

اخبار کوتاه 

4
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان برگزار می شود

 هفتمین نمایش��گاه بین المللی صنعت، صنایع کارگاهی، ابزار، ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته 
 15 آذر امس��ال در اصفهان برگزار می ش��ود. ای��ن نمایش��گاه از 15 تا 18 آذر در مح��ل برگزاری 

نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان دایر خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی بهترين گزينه 

برای حفظ سرمايه مردم
استاندار اصفهان

 علیرضا ذاکر اصفهانی 
 اقتصاد مقاومت��ی ب��ه دنب��ال برداش��تن فش��ار از  روی دوش مردم و 
دستگاه های دولتی است و برای حفظ سرمایه های مردم، بهترین گزینه 
 است. در همین راستا بسیجیان می توانند به عنوان حلقه تکمیل کننده

دستگاه های دولتی در امر خدمت به مردم با آنها همکاری کنند، چرا که 
سازمان بس��یج عالوه بر فعالیت در همه عرصه ها در حوزه اشتغال زایی 
نیز فعال بوده است و نمونه کارهای بسیار بسیج سازندگی را می توان در 
بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان به خوبی دید. امسال سالی بود که از 
 سوی استکبار دچار هجمه ای 
بی سابقه شدیم و تحوالت بازار 
سکه وارز به خوبی گویای این 
مسئله است. صادرات و تولید 
اس��تان رتبه دوم را در کشور 
دارد و 11 درصد صادرات کل 
کشور در سال جاری متعلق به 

استان اصفهان است.
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   محمد خداکرمي معاون هوانوردي سازمان هواپیمايي  
     گزمی تواند جایگزین مناس��بی برای محصوالت خارجی در 

صنعت کیترینگ هواپیمایی کشور باشد.
       با افزایش 65 درصدی بهای بلیت پروازهای داخلی، به الطبع 
توقعات مس��افران نیز از نحوه س��رویس دهی باال رفت تا در ازای 
پرداخت بهای بلیت، سرویس مناسب نیز در حین پرواز به مسافران 
داخلی ارایه ش��ود، ولی با توجه به این که یک سری از زیرساخت 
های پرواز کش��ور از جمله کیترینگ هواپیما به دالیل سلیقه ای 
 با مشکل روبه رو است، مس��ئوالن را برآن داش��ت تا با استفاده از 

ایده های داخلی به تقویت این بخش ها بپردازند.
      تدوین استانداردها و  دستورالعمل ها، همچنین شفاف سازي 
اقدامات و سطح خدمات، مهم ترین مسئله اي است که در صنعت 
کیترینگ باید از سوي تمامي دست اندرکاران صنعت حمل و نقل 

هوایي مورد توجه جدي قرار گیرد. 
      در صنعت کیترینگ با همفکري و همکاري تمامي بخش ها، 

استانداردهاي الزم تدوین می شود. 
       تدوین دس��تورالعمل صنع��ت کیترینگ مي توان��د یکي از 
مهم ترین دس��تاوردهاي این همایش به ش��مار رود ت��ا به عنوان 

منشوري در این صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

   روح اهلل ف�اح تباردبی�ر همايش  مل�ی کیترينگ 
هواپیمايی

      متأس��فانه در کیترینگ پروازهای داخلی، نوع محصول ارایه 
شده الگو گرفته ش��ده از نمونه خارجی است و نوع کیترینگ ارایه 

شده طبعا باب میل مسافران نیست. 
      با توجه ب��ه تنوع محصوالت بومی که در داخل کش��ور داریم 

تاکنون به این فکر نیفتاده بودیم تا این کیترینگ را از فرآورده های 
غذایی س��نتی خود تهیه کنیم تا همراه با تنوع در نوع غذای ارایه 

شده یک رضایت همگانی نیز به همراه داشته باشد.
       در این همایش، صنایع غذایی برتر کش��ور حضور پیدا کرده 
بودند که در نمونه می توان به گز آنتیک از اصفهان اشاره کرد که از 

جمله صنایع برتر غذایی در کشور محسوب می شود.

  دردشتی مديرعامل شرکت گزآنتیک
      محصول گز یکی از غذاهایی اس��ت که عاری از روغن و مواد 
 مضر برای بدن اس��ت و اگر این محصول به خوبی درست شود و از 
افزودن��ی های مناس��ب از جمله پس��ته و ی��ا دیگر م��واد در آن 

 استفاده ش��ود می تواند یکی از 
جایگزین های کیترینگ هواپیما 

باشد.
      با توج��ه به این که محصول 
ارایه شده در سازمان هواپیمایی 
کشور به عنوان کیترینگ کامال 
الگو برداری از نمونه های خارجی 
اس��ت، بهتر اس��ت ب��رای زنده 
 نگهداشتن غذاها و خوراکی های

 س����نتی میه����ن خ����ود از 
ف��رآورده های��ی همچ��ون گز،  
قطاب،  پش��مک و ... اس��تفاده 

کنیم.
      چندی است که محصوالت 
سنتی کش��ور همچون گز دچار 

بی توجهی ش��ده اس��ت و به مرور در حال تعویض ج��ای خود با 
فرآورده های خارجی اس��ت، به همین دلیل حضور این محصول 
سنتی در کیترینگ هواپیمایی کشور می تواند به پررنگ تر شدن 

آن کمک بسزایی کند.
      تأثیر گ��ز و ارزش غذایی آن به مراتب باالت��ر از فرآورده های 
 خارجی اس��ت، زیرا ای��ن محصول ب��دون روغ��ن، افزودنی های 

غیر مجاز، طعم دهنده و مواد نگهدارنده تولید می شود .
      با توجه به شعار رهبر معظم انقالب در رابطه با تولید ملی، سعی 
کرده ایم تا با تولید این محصول که نمونه خارجی ندارد و صادرات 

آن به 22 کشور جهان، حجم صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم.
       ارای��ه محصول گ��ز در حمل و نقل کش��ور از جمل��ه هوایی 
می تواند عالوه بر تبلیغ آن، یک فرصت مناس��ب برای استفاده از 

یکی از با ارزش ترین محصوالت غذایی در زمان سفر باشد. 

درهمايش ملی کیترينگ هواپیمايی  مطرح شد:

گز می تواند کیترینگ هواپیمایی را بومی کند

گروه  چندی پیش همايش ملی کیترينگ هواپیمايی کشور برگزار شد. در اين همايش که به همت 
سازمان هواپیمايی کشور برگزار شده بود، ديدگاه های نوينی در خصوص صنعت کیترينگ  اقتصاد

هواپیمايی در کشور و بومی سازی اين صنعت مطرح شد که اهمیت بخشیدن به آنها و بررسی 
دقیق و مطالعاتی اين طرح، می تواند گام مهم و مؤثری درخصوص اين صنعت  باشد.  اين همايش  با هدف  تقويت 
کیترينگ هواپیمايی که 3 تا 7 درصد بهای بلیت را به خود اختصاص می دهد با حضور صنايع برتر غذايی کش�ور 
برپا شده بود. محمد خداکرمي معاون هوانوردي سازمان هواپیمايي کشوري، روح اهلل فاح تباردبیر همايش  ملی 
کیترينگ هواپیمايی و دردشتی مديرعامل شرکت گزآنتیک سخنرانی کردند. در ادامه بخش های مهم حرف های 

سخنرانان را می خوانید. 

    در صنعت 
کیترينگ با 
همفكري و 

 همكاري 
تمامي بخش ها، 

 استانداردهاي 
 الزم تدوين 

شود
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تحدید حدود اختصاصی
4762 ش��ماره: 9030 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغچه در بخش میر مرتضی بشماره 
پالک 633- فرعی از 141- اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام 
آقای مس��یب زاهدیان فرزند عبدالحس��ین در جریان ثبت می باشد و بعلت اشتباه در شماره فرعی 
ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده تحید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/10/27 در محل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف/ 349 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

مزایده مال منقول
5610 اجرای احکام مدنی ش��عبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 165/91 ج 10 له آقای یداله مصطفایی علیه سنگبری رازان 
بمدیری��ت آقای محمد جورکش مبنی بر مطالبه 8/356/350 ری��ال بابت اصل محکوم به در پرونده 
ف��وق و مبلغ 31/643/650 ریال )بابت بخش��ی از مطالبات( در پرون��ده 167/90 ج 15 اجرای احکام 
ش��عبه 15دادگاه حقوقی اصفهان در روز دوش��نبه مورخ 91/9/20 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجراء )اتاق 317 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش یک خط تلفن همراه بشماره 
09131184550 که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی و نظریه 
وی مص��ون از تعرض طرفی��ن واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خری��د می توانند با تودیع 10 
درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود. م الف/ 13013 مدیر اجرای احکام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
5687 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 18940-2/704. شش دانگ آپارتمان واقع در طبقه دوم 
پالک ش��ماره 4999/10539 به مس��احت 241 مترمربع و ش��ش دانگ انباری واقع در طبقه همکف 
پالک 4999/10535 به مس��احت 25/73 مترمربع واقع در بخش 5 اصفهان دارای انشعابات عرصه 
مشاعی 2073 و راه پله مشاعی 10531 فرعی و پارکینگ مشاعی 10532 فرعی به آدرس: اصفهان 
دروازه ش��یراز خیابان شیخ کلینی )مرداویج( خیابان جابر فرعی اول پالک 114 که سند مالکیت آن 
در صفحات 248 و 251 دفتر 1085 بشماره 201673 و 201675 بنام آقای غالمحسین سامع فرزند 
سیف اله بشناس��نامه 691 صادره از شهرضا متولد 1324 )نسبت به دو دانگ( و خانم فخرالملوک 
ابراهیمی فرزند فضل اله بشناسنامه 794 صادره شهرضا متولد 1335 )نسبت به چهار دانگ( ثبت و 
صادر شده است که طی نامه 32055/ج-88/9/29 اداره ثبت جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح 
می باش��د: ش��مااًل در 13 قسمت که قسمت های 2 و 6 و 10 غربی و قسمت های 4 و 8 و 12 شرقی 
می باشد به ترتیب به طول های 0/73 متر و 0/20 متر و 2/70 متر و 0/20 متر و 1/25 متر و 0/20 
مت��ر و 2/30 مت��ر و 0/20 متر و 1/28 متر و0/20 متر و 2/74 مت��ر و 0/20 متر و 0/90 متر پنجره 
و دیواریس��ت به فضای کوچه شرقًا اول بطول 0/61 متر دیواریست به صورت بالکن و پیشرفتگی 
به فضای کوچه دوم بطول 5/40 متر دیواریس��ت به دیوار خانه 4999/431 سوم در سه قسمت که 
قسمت اول جنوبی و سوم شمالی می باشد به ترتیب به طول های 4/35 متر و 4/35 متر و 1/35 متر 
اول و س��وم دیوار اش��تراکی واحد دوم درب اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله 10531 فرعی 

و چهارم در 4 قسمت که قسمت های دوم و چهارم شمالی می باشد به ترتیب به طول های 1/75 متر 
1/85 مت��ر و 1/35 متر و 1/15 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای نورگی��ر پنجم بطول 6/95 متر 
دیواریست به دیوار خانه 4999/431 جنوبًا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی می باشد به ترتیب 
به طول های 3/85 متر و 3/85 متر و 8/15 متر پنجره و دیوار و نرده اس��ت بفضای حیاط 10537 
فرعی غربًا اول بطول 10/65 متر دیواریست بفضای خانه 4999/2037 دوم در سه قسمت که قسمت 
اول ش��مالی و سوم جنوبی می باش��د بترتیب بطول های 3/30 متر و 1/80 متر و 3/30 متر پنجره 
و دیواریس��ت بفضای نورگیر سوم بطول 10/60 متر دیواریست بفضای خانه 4999/2073 چهارم 
بطول 0/65 متر دیواریس��ت بصورت بالکن و پیش��رفتگی به فضای کوچه حدود انباری شماالً اول 
بطول 3/35 متر درب اختصاصی و دیوار اش��تراکی با پارکینگ 10532 فرعی دوم بطول 0/55 متر 
دیواریس��ت اش��تراکی با انباری 10532 فرعی شرقًا اول در دو قس��مت که قسمت دوم شمالی می 
باشد بترتیب به طول های 2/45 متر و 0/30 متر دیوار اشتراکی با انباری 10534 فرعی دوم بطول 
3/15 متر تحتانی دیواریس��ت به عرصه حیاط مشاعی و فوقانی دیواریست به حیاط 10537 فرعی 
جنوبًا بطول 4/20 متر تحتانی دیواریس��ت به عرصه حیاط و فوقانی پنجره و دیواریس��ت به حیاط 
مشاعی پالک 1053 فرعی غربًا بطول 6/30 متر دیواریست اشتراکی با انباری 10536 حقوق ارتفاقی 
له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاس��ت که طبق نظر کارش��ناس رسمی پالک فوق واقع در طبقه 
دوم یک مجتمع مس��کونی چهارطبقه می باشد مجتمع مس��کونی دارای اسکلت بتنی، سقف تیرچه 
بلوک، نما آجری، درب و پنجره بیرونی و داخلی چوبی، کف س��رویس های بهداش��تی و آشپزخانه 
سرامیک و بدنه کاشی دارای انشعابات آب، برق، گاز که طبق سند رهنی شماره 82/12/7-102616 
دفتر اس��ناد رسمی 10 اصفهان در رهن بانک ملی شعبه ش��هید نیکبخت اصفهان واقع می باشد و 
طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 92/1/20 معتبر می باش��د. از س��اعت 9 الی 12 
روز دوش��نبه مورخ 91/9/27 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 2/700/000/000 
ری��ال )دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باش��د ب��ه باالترین قیمت 

پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د 
و نی��ز بدهی های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزای��ده اعم از اینکه رقم قطعی آن 

معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/9/1 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 13438  اسدی- رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
5720 اج��رای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص 
کالسه اجرایی 169/91 ج ح 4 محکوم له آقای مهدی عسکری با وکالت آقای محمد جعفری فشارکی 
و محکوم علیه محمدرضا فردوس��ی پور به نشانی خ زینبیه، ایستگاه باطون، کوچه شهید افشاری، 
چهارراه اول، س��مت چپ، بن بس��ت یاس، پ 236 مبنی بر مطالبه یک هزار و دویست و پنجاه گرم 
طالی آب ش��ده 750 در 1000 )18 عیار( و 100/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی جهت فروش 
پالک ثبتی شماره 982 فرعی 15178 اصلی به نشانی فوق الذکر باوصف کارشناسی ذیل الذکر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/9/20 از س��اعت 9:30 تا 10:30 صبح در محل 

این اجرا دادگس��تری کل اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 306 برگزار نماید. در خصوص ملک موردنظر 
اعمال 111 قانون اجرای احکام مدنی انجام شده است. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده 
به نشانی ملک از آن دیدن نموده و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب سپرده 
دادگس��تری اصفه��ان با ش��ماره 2171290210008 و ارائه فیش آن در زم��ان مزایده به این اجرا 
در جلسه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید به صورت یک 
آپارتمان سه طبقه شامل زیرزمین، همکف اول می باشد. طبقه زیرزمین دارای پله ورودی از داخل 
حیاط و طبقات همکف و اول با دستگاه پله داخلی به ارتباط دارند. اعیانی پالک با دیوارهای آجری، 
سقف تیرآهن و آجر، نمای سنگ، پنجره های خارجی فلزی، درب های داخل چوب، اندود داخلی گچ 
با ابزار گچی، سرویس ها آشپزخانه کاشی ایرانی، کابینت آشپزخانه ها فلزی و دارای انشعابات آب 
و برق و گاز مش��ترک می باشد. مساحت عرصه حدود 121 مترمربع و مساحت اعیانی حدود 236 
مترمربع )در سه طبقه( می باشد. قدمت ساختمان حدود 25 سال می باشد. درب ورودی ساختمان 
انتهای بن بس��ت با عرض حدود یک متر واقع است. به نحوی که امکان ورود ماشین به داخل پالک 
نیس��ت و پالک فاقد پارکینگ می باشد. نظریه: با در نظر گرفتن جمیع جوانب ارزش عرصه و اعیان 
پالک با لحاظ نمودن انش��عابات 810/000/000 ریال معادل هشتاد و یک میلیون تومان برآورد می 

گردد. م الف/ 13784 مدیر اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
5721 قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص پرونده 
کالس��ه 77/91 ج ح 6 و موض��وع دعوی آقای عل��ی اکبر حیدری پور به نش��انی اصفهان، خ جابر 
انصاری، خ طاهرزاده، انتهای بلوار گلها، کوی گلها، فرعی 2، پ 93 و به طرفیت آقای مهدی خداداد 
به نش��انی اصفهان، چهارراه شکرش��کن، اول خ احمدآباد، جنب کتابخانه امیرالمؤمنین، دندان سای 
خداداد و با خواس��ته مطالبه مبلغ 121/564/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی و 

حق الزحمه کارشناس��ی در مرحله بدوی و اجرا و نشر آگهی و مبلغ 5/810/000 ریال حق االجرای 
دولتی جلس��ه مزایده ای را در تاریخ پنج ش��نبه 1391/9/23 ساعت 8 تا 9 صبح در دادگستری کل 
اصفهان واقع در خ نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 309 )قس��مت اجرای ش��عبه 6 حقوقی( برگزار کند و 
میزان س��هام موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قب��ل از تاری��خ مزایده از محل واقع در اصفهان، خ جی، انتهای خ رش��حه، تقاط��ع خیابان ش دکتر 
مفت��ح بازدی��د و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناس��ی به حس��اب 
2171290210008 بانک ملی ش��عبه دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از 
قیمت کارشناس��ی ش��روع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیش��نهادی را ارائه نماید. 
مش��خصات ملک موضوع مزایده: ملک موضوع مزایده عبارت است از هفت سهم مشاع از 281/25 
سهم مشاع موضوع مالکیت محکوم علیه از 616/40 سهم شش دانگ پالک ثبتی 15190/5634 واقع 

و در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی فوق الذکر و با اوصاف به مساحت کلی ملک 616/40 مترمربع 
ش��مااًل به طول 42/3 متر به خیابان ش��رقًا به طول 20/20 به پالک 15190/5635 و جنوبًا به طول 
44 متر به جاده قدیم خوراس��گان و غربًا به طول 3/4 متر به خیابان )قسمت پخ( و به طول 6/7 متر 
به خیابان می باش��د که سند مالکیت آن زیر شماره 60221 در صفحه 28 دفتر 373 نسبت به شش 
دانگ ثبت و صادر ش��ده سپس طبق س��ند 74247 مورخ 62/2/31 دفتر 44 مقدار 200 سهم مشاع 
از 616/40 س��هم ش��ش دانگ به آقای ابوالقاسم شایگان انتقال داده شده و در آن ساختمان 2 طبقه 
)همکف و اول( موجود می باش��د. همچنین طبق س��ند 1423 مورخ 77/9/18 دفتر 81 مقدار 281/25 
س��هم مشاع از 616/40 سهم ش��ش دانگ ملکی آقای مهدی خداداد می باشد. مشخصات پالک فوق 
الذکر براساس نظریه کارش��ناس به شرح زیر می باشد: محل معرفی شده شامل 5 مغازه مخروبه 
در جنوب پالک دارای س��اخت قدیمی، دیوارهای آجری، س��قف تیرآه��ن و ضربی و درب فلزی با 
شیش��ه و همچنین فضایی که قباًل به صورت کارگاه بوده و در حال حاضر مخروبه و بالاس��تفاده 
اس��ت می باش��د. با توجه به اندازه گیری های به عمل آمده از وضعیت موجود و با در نظر گرفتن 
برهای اصالحی متراژ باقی مانده حدوداً 285 مترمربع می باشد. )در ضمن نظریه مربوطه با در نظر 

گرفتن پروانه س��اختمانی ارائه گردیده اس��ت.( بنا به مراتب فوق و با در نظر گرفتن مقدار عرصه و 
اعیان و نوع س��اخت و قدمت ساختمان و موقعیت محل و کلیه عوامل مؤثر در ارزیابی میزان هفت 
س��هم مشاع از مقدار 281/25 سهم مشاع از 616/40 س��هم به مبلغ 127/680/000 ریال ارزیابی و 
اعالم گردیده اس��ت. در ضمن اعالم می گردد حسب اعالم محکوم له حق کسب و پیشه مغازه های 
مذک��ور در مالکیت آقای��ان رحمت اله صادق و منصور قدمی خرازی ف��روش و ورثه مرحوم حاج 
عباس یوسفی و علی اکبر حیدرپور می باشد. و این اجرا قصد مزایده و فروش مالکیت ملک مذکور 
را دارد و پالک مذکور دارای حق کس��ب و پیشه می باشد. م الف/ 13786 فانی- مدیر اجرای احکام 

شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود عمومی
5801 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا. پیرو آگهی نوبتی قبلی وبموجب 
ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود امالک ومستغالت زیرواقع دربخش یک شهرضابه شرح ذیل انجام 

خواهد شد:
- شماره های فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا

327-  طلعت صداقت شهرضافرزندمهدی:ششدانگ یکبابخانه.
- شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

11074-  نوروز قربانی فرزند اسکندر: ششدانگ یکقطعه زمین.
13462-  ذوالفقار عربلونره فرزندکریم: ششدانگ یکبابخانه.

13465-  مهدی آقائی فرزنداحمد:ششدانگ یکقطعه زمین.
13500-  محمدرضامقامی وغیره فرزندعلی اکبر:ششدانگ یکبابخانه.

- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان
237- احمدعلی عابدی وغیره فرزندجواد:شش��دانگ یکدرب باغ مشجر محصور با استخر و سایر 

تاسیسات.
برای روزچهارشنبه91/10/13

- شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد
1176- مجیدشکوهی فرزندعطااله:ششدانگ یکقطعه زمین محصور.

1412- علیرضابختیاری زاده وغیره فرزندعلی حسین:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.
1907- رمضان عربلونره ئی فرزندآقاحسین:ششدانگ یکبابخانه.

2523- رحیم طاهری فرزندهادی:ششدانگ یکبابخانه.
2533- ثریاجمشیدی فرزندشکراله:ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام.

2536- هاشم نره ئی فرزندتقی:ششدانگ یکبابخانه.
برای روزشنبه91/10/16

- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
2417- سیناشجاعی فرزندمحمدحسن:ششدانگ یکقطعه زمین نیمه محصور.

- شماره فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه
2337- ه��الل احمرجمه��وری اس��المی ایران:شش��دانگ قس��متی ازس��اختمان ش��ماره2هالل 
احمر ش��هرضامحل ج��وی متروکه که ب��ه انضمام پالکه��ای 258و226و257و228جمعاتش��کیل 

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

73- فردوس چوقادی وغیره فرزندعلی محمد:ششدانگ یکقطعه باغ.
369باقیمانده- غالمعباس باقری وغیره فرزندمرکز:ششدانگ یکبابخانه.

1006- احمدرضاحریری فرزنداصغر:ششدانگ یکقطعه زمین.
- شماره های فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2189- اعظم جاوری فرزندمحمد:ششدانگ یکقطعه زمین جای پی کنی شده.
برای روزیکشنبه91/10/17

2282- جمال شفیعی وغیره فرزندعبدالوهاب:ششدانگ یکبابخانه.
2290- علیرضانجفی وغیره فرزندخلیل:ششدانگ یکبابخانه.

2297- عبدالخلیل صادقی وغیره فرزندمرادعلی:ششدانگ یکبابخانه.
2298- داودجمش��یدی وغی��ره فرزندغالمرضا::شش��دانگ یکقطع��ه زمین جای پی کنی ش��ده که 

قبال1531باقیمانده بوده است.
- شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

188- عبداله کرمی زاده فرزندکاکاجان:ششدانگ یکبابخانه.
943- نادعلی ویس فرزندغریب:ششدانگ یکبابخانه.

برای روزدوشنبه91/10/18
تحدیدحدود به ترتیب ازساعت 8 صبح درمحل شروع وانجام خواهد شد ،لذا بموجب ماده 14 قانون 
ثبت به صاحبان امالک ومجاورین اعالم می شود که درروزوساعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند 
،چنانچه هریک ازصاحبان امالک یا نماینده قانونی آنهادرموقع تحدیدحدودحاضرنباشند مطابق ماده 
15قانون ثبت ملک آنهابا حدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د، اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا30روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره2 ماده واحده تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواس��ت اعتراض خودبه مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ وبه این اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه روز تحدید حدود با تعطیلی پیش بینی نش��ده ای مواجه 

گردد عملیات تحدید حدود روز بعد انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 91/09/01
م الف/ 241                                                    میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

احضار متهم
5804 ش��ماره ابالغیه: 9110100354002017، ش��ماره پرونده: 8709980358300461، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 871037، محاکم کیفری دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواست 
ش��ماره 91/332 در پرونده کالس��ه 8709980358300461 برای مهدی سواری و امید خرم پور و 
مجید خزایی به اتهام تحصیل، اخفاء، قبول یا معامله مال مسروقه و معاونت در سرقت تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/10/9 ساعت 
9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتش��ر 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/ 13826  دفتر شعبه 

114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
5806 ش��ماره ابالغیه: 9110100353502983، ش��ماره پرونده: 9109980358400395، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910773، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالس��ه 9109980358400395 برای محمدرضا الیاسی و اردالن محمدی به اتهام ضرب و 
جرح عمدی و مش��ارکت در آدم ربایی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/10/9 س��اعت 11:30 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 13799 رس��تمی- منش��ی شعبه 109 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
5807 ش��ماره ابالغیه: 9110100353503068، ش��ماره پرونده: 9109980359500085، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910478، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرون��ده کالس��ه 9109980359500085 برای اکبر عکاف زاده به اته��ام تصرف عدوانی و تخریب 
تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 
1391/10/13 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م 

الف/ 13800  رستمی- منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
5808 ش��ماره ابالغیه: 9110100351004350، ش��ماره پرونده: 9009980351001142، ش��ماره 
بایگانی شعبه: 901142، خواهان جالل سنادی دادخواستی به طرفیت خواندگان احمدرضا مرقوق و 
اکبر باخرد به خواسته سایر دعاوی غیرمالی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980351001142 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/10/13 و ساعت 11:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13767 اطهری بروجنی- منش��ی شعبه دهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5819 در خصوص پرونده کالسه 652/91-97/91 ت ن خواهان محمدرضا قهفرخی با وکالت خانم 
زهره دهقانی دادخواس��تی مبنی بر تجدیدنظرخواهی نس��بت به دادنامه 1509-91/7/30 صادره از 
ش��عبه شش��م جهت تبادل لوایح ظرف مهلت 10 روز پس از نشر آگهی چنانچه اعتراض و یا الیحه 
دارد به ش��عبه کتبی ارائه دهید. به طرفیت 1- سید محمد موس��وی 2- اشرف رهبری 3-مصطفی 
رهبران تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده جهت تبادل لوایح ظرف 10 روز به این ش��عبه واقع در 
خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57- کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور جهت تبادل لوایح ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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نوبتی سه ماهه میمه
4763 ش�ماره: 6184 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1391 اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه.
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد وامالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 1391 تقاضای 
ثبت آن ها پذیرفته ش��ده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیأت نظارت آگهی آن ها باید تجدید ش��ود مربوط 

به حوزه ثبتی میمه را به شرح ذیل آگهی می نماید:
شماره فرعی از شماره 12 اصلی واقع در مزرعه رباط آغا کمال

300 آق��ای رض��ا عاب��دی فرزند عل��ی اصغر دو دانگ مش��اع از 
شش��دانگ قطعه زمین مزروعی مشهور به چاه محمدیه به مساحت 

156162/80 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان

310 آقای علی عرب فرزند اسفندیار ششدانگ قطعه زمین محصور 
جنب قلعه به مساحت 64/73 مترمربع

709 آقای علی عرب فرزنداس��فندیار شش��دانگ ی��ک باب خانه در 
دشت چاله خندق به مساحت 250/17 مترمربع

1014 آقای حمیدرضا غازان فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه در 
کوی سر استخر به مساحت 399/46 مترمربع

4268 آق��ای داود ابراهیمی راد فرزند علی شش��دانگ قطعه زمین 
محصور به مساحت 294/16 مترمربع

4788 آق��ای مصطفی طهری فرزن��د یداله شش��دانگ قطعه زمین 
محصور در ده ازان به مساحت 300 مترمربع

4789 خانم ش��هربانو صالح فرزند اسماعیل ششدانگ قطعه زمین 
ساده در کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

4797 آقای محرم کریمدوست فرزند حسین و خانم خدیجه عبدلی 
فرزند مرتضی بالمناصفه مش��اعًا ششدانگ یک باب خانه و زمین 

وصل به آن به مساحت 351 مترمربع
4798 خانم نسرین اقدامی فرزند اصغر ششدانگ قطعه زمین در ده 

ازان به مساحت 100 مترمربع
4799 آقای براتعلی کریمدوس��ت فرزند حیدرآقا ششدانگ یک باب 

سوله در کوی باغ کهنه به مساحت 198/35 مترمربع
4810 آقای محمدرضا خدادوس��ت فرزند امراله شش��دانگ قطعه 

زمین محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 37/84 مترمربع
4811 آق��ای قدرت اله رمدان فرزن��د عبداله و خانم زینب ابراهیمی 
راد فرزند داود بالمناصفه مش��اعًا ششدانگ یک باب خانه در کوی 

باغ کهنه به مساحت 298/40 مترمربع
4813 آقای حیدرعلی کسائی فرزند باقر و خانم زهرا عبدلی فرزند 
عباس��علی بالمناصفه مشاعًا شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 

379/77 مترمربع
4814 خانم شکیبا اقدامی فرزند عبداله ششدانگ قطعه زمین ساده 

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

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

70 آقایان فرزاد پاکزاده و بهزاد پاکزاده فرزندان خدارحم بالمناصفه 
نس��بت به چهاردانگ مشاع و بانوان فریبا پاکزاده و فاطمه پاکزاده 
فرزندان خدارحم بالمناصفه مش��اعًا نس��بت به دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه در کوی میانده به مساحت 477 مترمربع
96 آقای فریدون جداری عطاری فرزند حبیب و خانم نسرین زندی 
فرزند رضاقلی بالمناصفه مشاعا ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی سرچشمه به مساحت 363/60 مترمربع
170 آقای بهزاد پاکزاده و فرزاد پاکزاده فرزندان خدارحم بالمناصفه 
مشاعًا نسبت به چهار دانگ و بانوان فریبا پاکزاده و فاطمه پاکزاده 
بالمناصفه مش��اعًا نسبت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 

بهاربند در کوی قلعه به مساحت 230/90 مترمربع
222 خانم نس��رین زندی فرزن��د رضاقلی شش��دانگ قطعه زمین 
مزروع��ی ک��ه قباًل ب��اغ بوده در ک��وی لب رودخانه به مس��احت 

1376/60 مترمربع
ش�ماره ه�ای فرعی از ش�ماره 67 اصلی واقعات در قریه حس�ن 

رباط
766 آقای عباس��علی زارع فرزند احمد شش��دانگ یک باب خانه در 

کوی سرچشمه به مساحت 446/25 مترمربع
767 آقای علی بابایی فرزن��د ابوطالب و خانم پروانه فضلی فرزند 
حس��ن و خانم زینب امیری فرزند حیدر بالسویه مشاعًا ششدانگ 

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

480 آقای رجب علی گرامی فرزند غریب ششدانگ یک باب خانه در 
ده لوشاب به مساحت 1470/10 مترمربع

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

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

515 آقای عبداله میرزایی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در 
ده لوشاب به مساحت 793/44 مترمربع

516 آقای محمدعل��ی علی هادی فرزند اله بخش شش��دانگ قطعه 
زمین محصور در ده لوشاب به مساحت 1438/60 مترمربع

شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید علیا
192 خانم سکینه محمدی فرزند شکراله نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 1480 مترمربع
ش�ماره های فرعی از ش�ماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی 

بید
230 آقای جمشید زارع فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی قلعه بلند به مساحت 1269/80 مترمربع
231 اقای جمشید زارع فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی قلعه بلند به مساحت 3177/23 مترمربع
232 آقای جمشید زارع فرزند محمد و خانم معصومه کریمی فرزند 
مهدی بالمناصفه مش��اعًا ششدانگ یک باب خانه در کوی قلعه بلند 

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

457 آقای روح اله ذاکری فرزند محمد نسبت به چهار دانگ مشاع و 
خانم آرزو قاسمی فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 438/10 مترمربع
458 آقای علی اکبر ذاکری فرزند محمدباقر شش��دانگ قطعه زمین 

ساده در قریه موته به مساحت 449 مترمربع
ل��ذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی 
نس��بت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته 
باش��د نس��بت به آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ 
انتش��ار اولی��ن نوبت این آگه��ی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت 
واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت 
دارد ضمنًا متعرض بایس��تی از تاریخ تس��لیم اعتراض ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراج��ع قضایی نموده و 
گواهی طرح دع��وی اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. در صورتی 
که قبل از انتش��ار این آگهی دعوایی اقامه ش��ده باشد طرف دعوا 
بایس��تی گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نمای��د. اعتراضات یا گواهی ط��رح دعوی که بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر است و مطابق ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 
آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و صورت 
مجلس تحدید قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
حق��وق ارتفاقی مطابق ماده 20 قان��ون ثبت و اصالحی آن پذیرفته 
خواهد ش��د. این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30( روز از تاریخ 
اولین نوبت انتش��ار در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان درج و 

منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1391/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1391/9/1
م الف/ 11789

نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

نوبتی سه ماهه اردستان
4990 ش�ماره: 9014 آگه�ی نوبت�ی س�ه ماه�ه دوم س�ال 1391 

اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
آگهی های بند الف

مس��تند به ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آئی��ن نام��ه آن امالک و رقب��ات واقع در اردس��تان بخش 17 ثبت 
اصفهان که تقاضای ثبت آن در س��ه ماهه دوم سال 1391 پذیرفته 
شده است برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر و مهلت اعتراض 
بر آن از تاریخ اولین نوبت انتش��ار به مدت س��ه ماه می باش��د به 

شرح زیر آگهی می نماید:
- دهستان گرمسیر:

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی های زیر:
252- خانم صدیقه باقری اردستانی فرزند محمد چهار دانگ مشاع 

از ششدانگ قطعه ملک واقع در کوی محال اردستان
1303- آقای قاس��م صالح پور اردس��تانی فرزند عباس ششدانگ 
یکب��اب خانه مخروبه به مس��احت 186/64 مترمربع واقع در کوی 

محال اردستان
12722- آقایان س��ید ابوالفضل و س��ید جواد و سید رضا و خانم 
ه��ا فاطمه و شایس��ته و خانمه س��ادات ش��هرت همگ��ی محمدی 
64 حبه مش��اع به  4

5 اردس��تانی فرزندان س��ید مصطفی مجموعًا 
14 حب��ه و خانم ها هر  2

5 نس��بت های آقای��ان نامبرده هر ک��دام 
7 حبه و آقایان س��ید منصور و س��ید علی و س��ید حسن  1

5 کدام 
و خا نم ها پروین و اقدس الس��ادات و مهین الس��ادات و نس��رین 
7 1

5  السادات ش��هرت همگی امین فرزندان سید حس��ین مجموعًا 
 حبه مشاع به نسبت های منصور و علی و پروین و اقدس و نسرین

1 حبه کما فرض اله  4
5 5 حبه کما فرض اله و حس��ن و مهی��ن  2

5
جمعًا 72 حبه شش��دانگ قطعه زمین و ملک مزروعی به مس��احت 

ششدانگ 2312/69 مترمربع واقع در کوی مون اردستان
شماره 86 اصلی قنوات کوی محال اردستان:

آقایان محم��د و قدمعلی و نعمت اله و خانم اعظمه ش��هرت همگی 
مؤمن زاده و ورثه مهین مؤمن زاده هر پنج نفر فرزندان مصیب یک 
سهم از 1320 سهم ششدانگ قنوات کوی محال اردستان موروثی 
از مصیب و انتقالی مع الواسطه از عبدالصمد کاظمی حسین آبادی 
1 سهم و 

8 1 سهم و خانم اعظمه 
4 به نس��بت های آقایان هر کدام 
1 سهم.

8 ورثه مهین کما فرض اله 
دهستان علیا:

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

392 اصلی- آقای محمد دزفولی فرزند محمدطاهر ششدانگ بومکن 
و آغال )مجاور مزرعه همت آباد( به مساحت 183/45 مترمربع

دهستان برزاوند:
قریه خنور نیسیان به شماره 118 اصلی و فرعی زیر:

248- دول��ت جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ه نمایندگ��ی وزارت 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه 
 اردس��تان: شش��دانگ یکب��اب س��اختمان ب��ه مس��احت 716/85 

مترمربع
- علیه��ذا به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به 
امالک مندرج در این گواهی اعتراض داش��ته باش��د از تاریخ اولین 
نوبت انتش��ار نسبت به امالک بند الف تا 90 روز و نسبت به امالک 
بند ب تا 30 روز باید دادخواس��ت واخواهی خ��ود را به این اداره 
تس��لیم و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده 
های معترض ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید و در 
صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوایی اقامه ش��ده باش��د طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه مش��عر بر جری��ان دعوی را ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نمای��د. اعتراضات یا گواهی ط��رح دعوی که بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر 
م��اده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. حدود و 
حقوق ارتفاقی امالک فوق مس��تند به ماده 56 آئین نامه قانون ثبت 
در موقع تحدید حدود بررس��ی و در صورت مجلس تحدید حدود 
قید و اعتراض صاحبان امالک و مجاورین نس��بت به آن تابع مفاد 
قانون ثبت و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی مفقود 
شده خواهد بود. این آگهی در روزنامه زاینده رود اصفهان درج و 

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

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

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

ب��ه موجب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 59 آئین 
نام��ه قان��ون ثبت اس��ناد و امالک امالک��ی که در س��ه ماهه دوم 
س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده همچنین شماره های 
 از قل��م افت��اده مربوط به بخش ثبتی س��میرم به ش��رح ذیل آگهی 

می گردد: 
ردی�ف الف: ش�ماره پالک ومش�خصات مالک و ن�وع ملک و محل 
وق�وع امالک�ی ک�ه اظهارنامه آنها در س�ه ماهه دوم س�ال جاری 

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

3572- آق��ای احمد بتو فرزند محمدعلی شش��دانگ یک باب مغازه 
تحتانی و خانه فوقانی واقع در محله قلعه س��میرم به مساحت 230 

مترمربع.
7494- آقای محس��ن میرزایی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه 

زمین واقع در محله خواجگان سمیرم به مساحت 248 مترمربع.
7519- خانم میترا خدائی س��میرمی فرزند جمش��ید ششدانگ یک 
باب خانه مجزی گردیده از پ��الک 1/1124 واقع در خیابان انقالب 

اسالمی سمیرم به مساحت 235 مترمربع.
7520- آقای حس��ن خدایی س��میرمی فرزند جمشید ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام مجزی گردیده از پالک 1/1196 واقع در خیابان 

شریعتی سمیرم به مساحت 219/65 مترمربع.
7521- آقای حمیدرضا خدایی سمیرمی فرزند جمشد ششدانگ یک 
باب خانه نیمه تمام مجزی گردیده از پالک 1/1196 واقع در خیابان 

شریعتی سمیرم به مساحت 171/70 مترمربع.
7522- آقای علیرضا افش��اری فرزند جمش��ید ششدانگ یک باب 
خان��ه نیم��ه تمام مجزی گردی��ده از پ��الک 1/2557 واقع در کوی 

بخشداری سمیرم به مساحت 235/5 مترمربع.
7523- آقای حس��ن علی یزدانی فرزند علیرضا ششدانگ یک باب 
خانه مجزی گردیده از پالک 1/2319 واقع در خیابان قدس سمیرم 

به مساحت 161 مترمربع.
7524- آق��ای حیدرعل��ی منصورزاده فرزند نصیر شش��دانگ یک 
قطع��ه زمین محصور مج��زی گردیده از پ��الک 1/2239 واقع در 

خیابان قدس سمیرم به مساحت 58/5 مترمربع.
7525- آقای آیت اله طائی س��میرمی فرزند حبیب اله ششدانگ یک 
باب خانه مج��زی گردیده از پالک 1/2198 واقع در خیابان ش��یخ 

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

257/70 مترمربع.
7527- آقای محس��ن بهرامیان فرزند دیدارقلی ششدانگ یک قطعه 
باغ مجزی گردیده از پالک 1/1902 واقع در س��میرم معروف به تل 

روباهی به مساحت 2196 مترمربع.
7528- خانم ها ثمن گل بابااحمدی میالنی فرزند صفر و مبینا تاکی 
فرزند جهان بخش شش��دانگ یک باب خانه مجزی گردیده از پالک 
1/1336 واقع در محله دلگر س��میرم به مساحت 344/70 مترمربع 

بالسویه و االشاعه.
7529- آقای حمیدرضا افش��اری فرزند سهراب ششدانگ یک باب 
خانه مجزی گردیده از پ��الک 1/1138 واقع در خیابان میرزا رضا 

کرمانی سمیرم به مساحت 171/35 مترمربع.
7538- آقای غالمحسین افشاری فرزند عطاءاله ششدانگ یک قطعه 
زمین مجزی گردیده از پالک 1/1165 واقع در خیابان اردیبهش��ت 

سمیرم به مساحت 25/90 مترمربع.
7539- آق��ای محمود امیدی فرزند محمدرضا شش��دانگ یک باب 
خانه مجزی گردیده از پ��الک 1/1225 واقع در خیابان میرزا رضا 

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

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

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

328- آقای حسن منصورزاده فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه 
زمین مثنی ش��ده مجزی گردیده از پالک 60/79 به مساحت 195/5 

مترمربع.
چه�ارم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات 

ذیل:
561- آقای ایمان س��امی فرزند منوچهر ششدانگ یک قطعه زمین 
محص��ور مجزی گردیده از پ��الک 104/12 به مس��احت 251/70 

مترمربع.
پنجم: ابنیه و امالک مزرعه اندر سراب سمیرم پالک 106 اصلی:

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

ششم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:
342- آقای رضا خلیلی فرزند عبدالحس��ین ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 223/30 مترمربع واقع در محله بعثت شهر حنا.
343- آقای محمد نصرتی فرزند حس��ین شش��دانگ یک باب خانه 

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

862- آقای ش��اهرخ شمس فرزند مصطفی ششدانگ یک باب خانه 
مج��زی گردیده از پالک 107 به مس��احت 209 مترمربع مواقع در 

خیابان انقالب اسالمی شهر ونک.
به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داش��ته باش��د باید از تاریخ اولین انتش��ار 
نس��بت به امالکی که به شرح ردیف الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
ش��ده ظرف مدت 90 روز و نس��بت به امالک ردیف ب ظرف مدت 
30 روز دادخواس��ت واخواهی خود را به این اداره تس��لیم و طبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض بایستی 
با تقدیم اعتراض به مرجع ذی صالح گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
اخ��ذ و به این اداره تس��لیم نماید و در صورتی که قبل از انتش��ار 
این آگهی دعوایی اقامه ش��ده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه 
مشعر بر طرح دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
یا گواهی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق 

قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت اسناد و امالک 
رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 65 آیین نامه قانون ثبت اسناد 
و امالک حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس 
مربوطه قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 
واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 

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

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

نوبتی سه ماهه جوشقان
5061 ش�ماره: 3012 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1391 اداره 

ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان. 
بموج��ب م��اده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک کش��ور و ماده 59 
اصالحی و آئین نامه مربوط به امالکی که در س��ه ماهه دوم سال 
1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ش��ده و نی��ز امالکی که در آگهی 

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

4016 فرعی- خانم سمیرا بزرگیان فرزند عباسعلی ششدانگ قطعه 
زمین به مساحت 25 مترمربع.

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

شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو
448 فرعی- آقای علی عباس مردان فرزند حسینعلی تمامی یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه واقع در کوی میانده کامو به مساحت 
549/80 مترمرب��ع با حق س��کونت مادام العمر ب��رای پدر و مادر 

مستدعی ثبت
2021 فرعی- خانم رخش��نده بخش��ی فرزند رمضانعلی ششدانگ 

قطعه زمین ساده به مساحت 66 مترمربع
2022 فرعی- آقای عقیل عقیلی فرزند حس��ینعلی ششدانگ یک باب 
خانه مجزی شده از شماره 349 فرعی واقع در کوی پایین کامو به 
مساحت 99 مترمربع با حق س��کونت مادام العمر برای پدر ومادر 

مستدعی ثبت
2023 فرعی- آقای احمد عقیلی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب 
خانه مجزی شده از شماره 349 فرعی واقع در کوی پایین کامو به 

مساحت 245/20 مترمربع
2024 فرع��ی- خان��م مهناز رحمان��ی فرزند عبدالرحم��ن و آقای 
بخش��علی رحمانی خواه فرزند اکبر به ترتیب نسبت به چهار دانگ 
و دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از شماره 
585 فرع��ی واقع در ک��وی رودخانه کامون با مس��احت 167/20 
مترمربع با قید حق س��کونت مادام العمر برای مادر مستدعی ثبت 

خانم فاطمه مختاری
2025 فرعی- آقای حبیب اله عقیلی فرزند حس��ینعلی ششدانگ یک 
باب خانه مجزی ش��ده از ش��ماره 349 فرعی واقع در کوی پایین 
کامو به مساحت 104/95 مترمربع با حق سکونت مادام العمر برای 

پدر و مادر مستدعی ثبت
شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه و امالک چوقان

211 فرعی- آقای غالمرضا ش��فیعی دولت آبادی فرزند ابوالقاسم 
نسبت به 20 سهم و ربع و محمد مهدی قاسم زاده فرزند ابوالقاسم 
نس��بت به 20 سهم و ربع و خانم کلثوم ش��فیعی فرزند ابوالقاسم 
نسبت به 5 سهم و محمدرضا شفیعی فرزند حاجی شفیع نسبت به 
8 س��هم و امه هانی امیری فرزند حاجی شفیع نسبت به چهارسهم 
و آمنه رباطی فرزند محمد نس��بت به دو سهم و جواهر شفیع زاده 
فرزند مهدی نس��بت به دو س��هم و امه هانی خانقاهی فرزند محمد 
نس��بت به سه سهم و محمد حس��مه یی فرزند ابوالقاسم نسبت به 
ش��ش سهم و محمد خداگو فرزند مهدی نسبت به چهار سهم و نیم 
مشاع از 96 سهم ششدانگ سه قطعه زمین بائره مشجر و مرغزار 

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

ش�ماره های فرعی از پالک ش�صت و چهار اصلی ابنیه و امالک 
واقع در مزرعه کاسه رودکامو

45 فرع��ی- خانم مهناز رحمانی فرزند عبدالرحمن تمامی یک دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک درب باغ موستان به مس��احت 5279/05 

مترمربع
106 فرعی- خانم مهناز رحمانی فرزند عبدالرحمن تمامی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه گلستان به مساحت 1002/44 مترمربع.

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج 
در این آگهی اعتراضی داش��ته باش��د از تاریخ اولین نوبت انتشار 
آگهی به مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی خ��ود را کتبًا به این 
اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض معترض 
در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
اخذ و به این اداره تس��لیم نماید در صورتی که قبل از انتشار آگهی 
دعوی اقامه ش��ده باش��د طرف دعوا باید گواهی دادگاه مشعر بر 
جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید. اعتراض یا گواهی 
ط��رف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد بالاثر می 
باش��د و برابر قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید و 
واخواهی صاحبان امالک نس��بت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 

قانون ثبت پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/9/1

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



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

برونو سزار به رده سوم جدول گلزنان 
لیگ امارات صعود کرد

جدول رده بندی لیگ امارات البته چهار بازیکن هفت گله را پش��ت سر 
دو مدعی اصلی آقای گلی، یعنی جیان و گرافیته می بیند.  پس از آسموا 
جیان، ستاره آفریقایی العین که در هشت بازی ۱۵ گل برای تیمش زده 
و در صدر جدول گلزنان قرار دارد، گرافیته با ۱۲ گل دوم اس��ت و چهار 
بازیکن هفت گله در رده سوم.  برونو سزار، امیلیانو آلفارو، جوزپه ماسکار 
و ریچارد پورتا منتظرند تا اگر مصدومیتی برای دو نفر اول ایجاد شود، به 

آقای گلی فکر کنند!

جادوگر به AFC دعوت شد
کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال 
ایران، علی کریمی را به عنوان یکی از س��ه نامزد نهایی مرد سال فوتبال 
آسیا به مراسم انتخاب برترین ها که چهارشنبه آینده در مقر AFC در 
کواالالمپور برگزار می ش��ود، دعوت کرد. این نامه از س��وی فدراسیون 
فوتبال ایران در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گرفت تا اقدامات الزم به 

منظور سفر علی کریمی انجام شود.

 ذوبی ها با اتوبوس 
به اصفهان بازگشتند

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بعد از شکست 
مقابل پرسپولیس تهران با اتوبوس راهی اصفهان شدند. این بازیکنان بعد 
از شکست مقابل پرسپولیس راهی هتل آکادمی شده و بعد از صرف شام به 

اصفهان بازگشتند و حدود ساعت سه بامداد به اصفهان رسیدند. 

متأسفم که نکونام کاپیتان تیم ملی 
است

حسن اشجاری/ بازیکن تیم سپاهان

تا به حال چنی��ن رفت��اری را از کاپیتان های تیم ملی ندی��ده بودم که 
بیاید و چنین حرکاتی را در یک بازی از خود نشان بدهد. ما پیش از این 
کاپیتان های زیادی مانند علی کریمی، علی دایی و مهدی 
مهدوی کیا را در تیم ملی داشته ایم، اما هیچ کدام در زمین 
این گونه رفتار نمی کردند که این بازیکن در دیدار برابر ما 
رفتار کرد و من متأسفم که چنین بازیکنی کاپیتان 
تیم ملی اس��ت. من نمی دانم چرا تمام دیدارهای 
سپاهان با تیم های اس��تقالل و پرسپولیس را باید 
س��عید مظفری زاده س��وت بزند، م��ن نمی گویم 
عمدی در کار این داور بوده، اما بسیاری از داورهای 
دیگر هم هس��تند که می توانند این بازی را س��وت 
بزنند. من فکر می کنم سه امتیاز دیدار با استقالل 
را مهدی رحمتی از چنگمان درآورد؛ چراکه در 

مقابل ما بازی بسیار خوبی را از خود نشان داد.

6
لیگ را تعطیل کنید!

خسرو  ابراهیمی بعد از شکست مقابل پرس��پولیس گفت: ابتدا به ما می گفتند شما سه بر صفر بازنده 
هستید و ما هزینه نمی کردیم و به ورزشگاه آزادی نمی آمدیم؛ می خواهند یک تیم را باال بیاورند. بهتر 
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 باز هم دقیقه 96 نقش��ی تأثیرگذار در 
گروه 
تقابل فوتبالی نماینده اصفهان و تهران ورزش

ایفا کرد تا ش��اگردان فرهاد کاظمی در 
عین شایستگی، با دست خالی ورزشگاه آزادی را ترک کنند. زدن 
 دو گل ب��ه تی��م پرس��پولیس در ورزش��گاه آزادی آن ه��م در 
۱۵ دقیقه ابتدایی بازی همه را امی��دوار کرد تا ذوب آهن با خلق 
یک ش��گفتی بزرگ در لیگ، دوباره در مسیر موفقیت قرار گیرد 
ولی ناداوری محسن ترکی در صحنه اخراج عبداهلل پور کاری کرد 
تا ذوبی ها مجبور شوند برای دفاع از دروازه خودی دست به دفاعی 

گسترده در مقابل محوطه جریمه بزنند. 
به هر ح��ال در دوئل نماین��دگان فوتبال اصفه��ان و تهران هم 
س��عید مظفری زاده و هم محس��ن ترکی با س��ختگیری بیش 
از حد کاری کردند تا ش��ش امتیاز به حس��اب س��رخابی های 
پایتخت واریز ش��ود و دو نماینده ب��ا انگیزه فوتب��ال اصفهان از 
رس��یدن به امتیاز مح��روم بمانند.نزدیک ب��ه۵0 دقیقه 9 نفره 
بازی کردن آن هم در مقابل تیمی مثل پرس��پولیس، تجربه ای 
 متفاوت برای بازیکن��ان این تیم بود که ش��اید تا پای��ان دوران 
بازیگری ش��ان هم تکرار نش��ود، ولی مقاومت جانان��ه بازیکنان 
این تی��م در مقابل تیم س��راپا حمله پرس��پولیس بدون ش��ک 
س��تودنی اس��ت و ذوبی ها اگر کمی خوش ش��انس ت��ر بودند، 
حداقل یک امتیاز از این مس��ابقه به حسابش��ان واریز شده بود. 
اما به غیر از نتیجه این ب��ازی، باید گفت ک��ه ذوب آهن با انجام 
این بازی نش��ان داد که از تعطی��الت نیم فصل لی��گ به خوبی 
 استفاده کرده و پاسکاری های دقیق بازیکنان این تیم در مقابل 
س��تاره های پرس��پولیس همه را امیدوار کرد که ذوب آهن در 

ادامه مسابقات لیگ چهره متحول شده ای از خودش به نمایش 
بگذارد. بر خالف بازی های قبلی، این بار ارتباط خوبی بین خط 
هافبک و خط حمله این تیم برقرار شده بود و هافبک های ذوبی 
به خوبی در مقابل بازیکنان با تجربه ای مثل مهدوی کیا ومحمد 

نوری جنگیدند. 
البته اش��تباهات ف��ردی بازیکنان ب��ا تجربه این تی��م هنوز هم 
پابرجاست و بعد از اشتباه بهادرانی در بازی با پیکان که منجر به 
گل دوم شاگردان عبداهلل ویسی شد، در این بازی هم رجب زاده 
بر روی یک توپ ساده خیلی راحت زمین خورد تا زمینه ساز گل 
دوم پرسپولیس ش��ود. فرهاد کاظمی همان طور که خودش در 
کنفرانس پس از بازی هم اعالم کرده، دس��تش بر روی نیمکت 
خالی اس��ت و ش��اید با رس��یدن به تعطیالت نیم فصل و اضافه 
شدن بازیکنی مثل محسن بیاتی نیا که جایگزین اکو استویکوف 
 ش��ده، الاقل مش��کالت ذوب آهن در خط حمله کمت��ر از قبل 
شود. نکته امیدوارکننده این مس��ابقه، درخشش پیام صادقیان 
در خط حمل��ه این تیم بود که نش��ان داد اگر به او اعتماد ش��ود 
حرف های بیشتری برای گفتن خواهد داشت و البته درخشش 
 همامی بر روی خط دروازه تا قبل از اخراجش، بدون شک مدیران 
ذوب آهن را مجاب کرده که به ج��ای مذاکره با دروازه بانان کنار 
مانده لیگ، ب��ه دنبال برطرف کردن بقیه نقاط ضعف تیمش��ان 
باش��ند. ذوب آهن در حالی با ۱۲ امتیاز در رتبه ش��انزدهم لیگ 
قرار گرفته ک��ه هنوز دو بازی دیگ��ر در آبادان مقاب��ل نفت و در 
فوالدشهر در برابر ملوان در پیش رو دارد و گرفتن چهار امتیاز از 
 این دو مسابقه بدون شک شرایط تیم فرهاد کاظمی را در جدول 

رده بندی بهبود خواهد بخشید.

با وجود این که فدراس��یون فوتبال 
مسعود 
سرانجام دست از حمایت سلیقه ای افشاری

کارلوس کی روش کشید و برگزاری 
مس��ابقات جام حذفی فوتبال ایران را هم در تقویم فوتبالی 
خودش قرار داد، اما با وجود گذشت یک هفته از قرعه کشی 
این رقابت ها هنوز هم انتقادات زیادی متوجه نحوه برگزاری 
این مسابقات است تا مشکالت فدراسیون ناکامی و خنده بعد 
از حذف تیم های ملی جوانان و فوتسال همچنان ادامه داشته 
باشد. کفاشیان و همکارانش در حالی راضی به برگزاری جام 
حذفی شدند که در طی ماه های اخیر سیاست یک بام و دو 
هوای فدراس��یون فوتبال در بحث جام حذفی همه را کالفه 
کرده و معمای برگزاری یا عدم برگزاری جام حذفی تبدیل 

به یکی از پیچیده ترین اتفاقات فوتبالی ایران شده بود.
کی روش که قول صع��ود به ج��ام جهان��ی را در منافات با 
برگزاری جام حذفی دی��ده بود، آنقدر بر روی کفاش��یان و 
همکارانش فش��ار آورد ت��ا در نهایت جام حذفی از لیس��ت 
مسابقات امس��ال خارج ش��د، ولی در نهایت به قول فردوسی 
پور، اجم��اع فوتبالی ه��ا بر خ��رده فرمایش��ات کی روش 
پیروز ش��د تا این جام پرس��ابقه باز هم در تقویم فدراسیون 
قرار گی��رد، ولی باز هم با این وجود مش��کالت پابرجاس��ت 
و هر روز مش��کلی بر روی مش��کالت فدراس��یون در بحث 
 جام حذف��ی اضافه می ش��ود.از یک طرف با خ��ارج کردن 
تیم های لیگ دس��ته دوم و نیمی از تیم های لیگ دس��ته 
یک از قرعه کش��ی جام حذفی، بدون ش��ک انگیزه در بین 
بازیکنان جوان رده ه��ای پایین تر از بین م��ی رود و تجربه 

تیمی مثل س��ایپا مه��ر کرج که فصل گذش��ته ت��ا مراحل 
پایانی هم پیش رفته ب��ود، برای تیم گمن��ام دیگری تکرار 
نخواهد ش��د، در حالی که بر اس��اس نظر اکثر کارشناسان، 
جام حذفی ویترینی برای معرفی بازیکنان مستعد و گمنام 
است که امس��ال با توجه به نحوه برگزاری مسابقات باید این 
مسأله را به دست فراموشی سپرد. البته اعتراضات به همین 
جا ختم نش��ده و باش��گاه هایی مثل پرس��پولیس، ملوان و 
آلومینیوم هرمزگان هم به نحوه قرعه کش��ی این مسابقات 
ای��راد وارد کرده اند ک��ه چرا در هم��ان مرحل��ه اول باید با 
 یک تیم لیگ برتری رقابت کنند و خبری از تیم های دس��ته 

پایین تر نیست؟! 
این تمام ماجرا نیس��ت و حت��ی زمان برگزاری مس��ابقات 
 ج��ام حذفی ه��م در آین��ده ای نزدی��ک دوب��اره فری��اد تیم ها 
را ب��اال خواهد برد. س��ازمان لیگ قصد دارد مس��ابقات جام 
حذفی را درست زمانی برگزار کند که تیم ملی در مسابقات 
غرب آس��یا حضور دارد.بر اس��اس تقویم، زم��ان برگزاری 
مسابقات غرب آسیا ۱8 آذر تا 30 آذر است و این یعنی درست 
زمانی که جام حذفی دور اول خود را سپری می کند. در این 
میان، باشگاه پرسپولیس تهدید کرده که ملی پوشان خود را 
زودتر از 7۲ ساعت قبل از هر بازی به تیم ملی نمی دهد! این 
تیم چهار ملی پوش در تیمی که برای مس��ابقات غرب آسیا 
اعزام می ش��ود، دارد و البته ملوان هم س��ه ملی پوش که بر 
 روی هم اسکلت اصلی تیم اعزامی به این مسابقات را تشکیل

 می دهد و به همین خاطر باید گفت که چالش جدیدی میان 
باشگاه ها و فدراسیون فوتبال در راه است.

بر اساس نظر اکثر 
کارشناسان، جام 
حذفی ویترینی 
برای معرفی 
بازیکنان مستعد 
و گمنام است که 
امسال با توجه 
به نحوه برگزاری 
مسابقات باید این 
مسأله را به دست 
فراموشی سپرد

 درخشش همامی 
بر روی خط دروازه 
تا قبل از اخراجش، 
 بدون شک مدیران 
ذوب آهن را مجاب 
کرده که به جای 
مذاکره با دروازه 
بانان کنار مانده 
لیگ، به دنبال 
برطرف کردن 
بقیه نقاط ضعف 
تیمشان باشند

مشکالت فدراسیون خندهبه کاظمی امیدوار شدیم

جام حذفی و یک دنیا حرف!ذوب آهن به ناداوری باخت
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ابالغ
5809 ش��ماره ابالغیه: 9110100361502393، ش��ماره پرونده: 9109980361501392، شماره 
بایگانی ش��عبه: 911453، خواهان مریم عبدالهی دادخواس��تی به طرفیت خوانده علی داد رضایی 
به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان 
اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 421 ارجاع و به کالسه 9109980361501392 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/10/10 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13758   

منصوری- مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5820 کالس��ه پرونده: 1159/91، ش��ماره دادنامه: 1412، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اخت��الف اصفهان، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفه��ان کیلومتر 5 جاده تهران 
-اصفهان روبروی شیر پگاه شرکت خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: اصفهان 
خ خی��ام محله ناژوان کوی فروجانی پ 111، خوان��ده: علیرضا گاموری مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی 
ناژوانی بطرفیت علیرضا گاموری به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/700/000 ریال وجه چک ش��ماره 
185474-88/10/26 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 20/700/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 88/10/26 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
ش��عبه می باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5821 کالس��ه پرونده: 1162/91، ش��ماره دادنامه: 1405، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 11 شورای 
ح��ل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفه��ان کیلومتر 5 جاده 
ته��ران -اصفهان روبروی ش��یر پگاه ش��رکت خدمات فنی رن��ا، وکیل: زهره دهقان��ی ناژوانی 
نش��انی: اصفه��ان خ خی��ام ناژوان ک��وی فروجان��ی پ 111، خوان��ده: علی آزادنس��ب مجهول 

و المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم 
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی محمدرضا معمار قهفرخی با 
وکالت زهره دهقانی ناژوانی بطرفیت علی آزادنس��ب به خواس��ته مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال 
وجه چک ش��ماره 594207-88/12/17 عهده بانک مس��کن به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توج��ه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 88/12/17 تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5822 کالس��ه پرونده: 1160/91، ش��ماره دادنامه: 1411، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اخت��الف اصفهان، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفه��ان کیلومتر 5 جاده تهران 
-اصفهان روبروی کارخانه شیر پگاه شرکت خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: 
اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی پ 111، خوانده: مریم س��االری مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت 
زهره دهقانی ناژوانی بطرفیت مریم ساالری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
شماره 352162-90/10/13 عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به 

بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 90/10/13 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
ش��عبه می باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5823 کالسه پرونده: 1158/91، ش��ماره دادنامه: 1413، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 

اخت��الف اصفهان، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفه��ان کیلومتر 5 جاده تهران 
روبروی کارخانه ش��یر پگاه شرکت خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: اصفهان 
خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی، خوانده: علیرضا ش��اه نش��ین مجهول المکان، با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی 
مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی محمدرض��ا معمار قهفرخی با وکالت 
زهره دهقانی بطرفیت علیرضا ش��اه نشین به خواس��ته مطالبه مبلغ 18/480/000 ریال وجه چک 
ش��ماره 308433-91/5/13، 308434-91/6/15، 308435-91/7/15، 308236-91/5/15 عه��ده 
بانک رفاه به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ به نحو نشر آگهی در جلسه 
رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 18/480/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 44/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید 91/5/13 و 91/6/15 و 91/7/15 و 91/5/15  تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می 
باش��د. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5826 در خصوص پرونده کالس��ه 601/91 خواهان س��عید شهابی دادخواستی مبنی بر مطالبه و 
تأمین خواس��ته به طرفیت ابوالقاسم زردش��ت تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 

م��ورخ 91/10/2 س��اعت 16/30 تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
بهارس��تان- انتهای خیابان الفت- جنب شرکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5827 در خصوص پرونده کالس��ه 1459/91 خواهان آقای س��عید ش��هابی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آقای حجت اله قمبری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/10/11 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5828 در خصوص پرونده کالس��ه 1500/91 خواهان سعید ش��هابی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبل��غ بیس��ت میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه دادرس��ی تأخیر تأدی��ه از زمان وصول چک تا 
زم��ان اجرا در اجرای احکام طب��ق تعرفه به طرفیت رحمت اله زارع خضری تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/10/12 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب 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 ش��ماره 2 ش��ورای 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. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5829 شماره: 360/91 ش 9 به موجب رأی شماره 885 تاریخ 91/5/24 حوزه شعبه 9 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی ترکیهای اصفهانی نام پدر: 
علی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال )چهل و نه میلیون ریال( وجه 
یک فقره چک به شماره 99958-89/10/25 به عهده بانک ملی به مبلغ 9/000/000 ریال )نه میلیون 
ریال( و دو فقره حواله به ش��ماره های 4033448-88/12/10 و 4033344-88/11/25 هر یک به 
مبلغ 20/000/000 ریال )بیس��ت میلیون ریال( به عهده مؤسسه مالی و اعتباری مهر و 146/000 
ریال )صد و چهل و ش��ش ه��زار ریال( هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه در م��ورد چک از تاریخ 
سررس��ید )89/10/25( و در مورد حواله ها از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/2/31( لغایت تاریخ 
اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له س��عید ش��هابی نام پدر: حسن نشانی 
محل اقامت: اصفهان خیابان عبدالرزاق بازارچه فروش��گاه نصر. ماده 34 قانون ش��وراهای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه كالسه 38/765/ن/90
5830 بدینوس��یله ب��ه آقایان فضل اله ش��جاعی فرزند فرج اله به ش��ماره شناس��ماه 6 صادره 
ازاصفهان به نشانی :شهرضا خیابان 45 متری کوی بگی منزل شجاعی واحسان احتشامی فرزند 
مهدیقلی به شماره شناسنامه 1436 صادره ازشهرضا به نشانی :شهرضا جنب بانک ملی خیابان 
صاحب الزمان   که برابر گزارش مامور ابالغ  ش��ما درآدرس های مذکورمورد شناس��ائی واقع 
نگردیده اید ابالغ میگردد ؛ براس��اس قرارداد ش��ماره 18 مورخ 86/01/20  تنظیمی در بانک سپه 
ش��عبه ش��عبه میدان انقالب اصفهان  آقای بهنام نره ای به تعهد ش��ما واحمد علی عاشوری نژاد 
ومسیح نره ای مبلغ شصت وهفت میلیون وهفتصدونودویک هزاروششصدوشصت وشش ریال 
)67,791,666( ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست 
مدیریت ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان اجرائیه به مبلغ چهل وس��ه میلیون ودویست وهشتاد 
وس��ه هزاروهشتصدوبیست وش��ش ریال  )43,283,826 (ریال بابت اصل طلب وخسارت تاخیر 
تادی��ه تا تاری��خ 90/04/25  که از این تاریخ به بع��د روزانه مبلغ هیجده هزارودویس��ت وهفتاد 
ون��ه ری��ال )18,279( ریال بانضمام هزینه ه��ای متعلقه به آن اضافه میگ��ردد  که اجرائیه تحت 
کالسه 4172/113881 دراداره اجرای اسناد رسمی اصفهان صادروپرونده تشکیل وتحت کالسه 
38/765/ن/90  در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا پرونده تشکیل و در جریان رسیدگی میباشد 
لذا به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  ش��ما درج ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. میر محمدي - رئیس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک شهرضا

ابالغ نظریه كارشناسي
5831 نظربه اینکه آقاي حسینقلي منصف  فرزند رسول دراجراي تبصره یک ذیل ماده یکصدوپنج 
آئین نامه اصالحي قانون ثبت اس��نادوامالک کشورطي درخواس��تي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنیه 
اعیاني پنج س��هم ونوزده – بیست وپنجم سهم مشاع ازبیس��ت وهفت سهم ششدانگ یکدرب باغ 
شماره 1351 فرعي از 23 اصلي مجزاشده از 364 فرعي واقع درسودآباد بخش یک ثبتي شهرضا 
را نموده وطبق س��وابق ومحتویات پرونده ثبتي مالک بهاء خانم فاطمه مصدق شهرضامیباش��د. 
لذاموضوع  جهت ارزیابي بهاء ثمنیه اعیاني پنج س��هم ونوزده – بیس��ت وپنجم سهم مشاع از27 
س��هم ششدانگ پالک فوق توس��ط کارشناس رسمي دادگستري طي شمارة 11280 تاریخ 3 / 7 / 
91  بوارده 13425 تاریخ 15 / 7 / 91 باارس��ال گزارش ارزیابي کارش��ناس مربوطه اعالم داشته 
ازنظرس��اختماني هیچ مبلغي درنظرگرفته نمي ش��ود وباعنایت به اینک��ه متقاضي صدرالذکرطي 
نامه اي اعالم نموده اس��ت که هیچ گونه اطالع وآدرس��ي از خانم فاطمه مصدق ش��هرضا ندارم 
وخواس��تارابالغ نظریه کارشناس��ي ازطریق روزنامه کثیراالنتشارشده است  لذامراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ودکه خانم فاطمه مصدق شهرضا درصورتي که مدعي تضییع حقي ازخودمي باشد 
ظ��رف یک ماه پس از انتش��اراین آگهي مي تواند به دادگاه صالح��ه مراجعه وگواهي طرح دعوي 
رابه این اداره ارائه نماید درغیراینصورت برابرمقررات اقدام خواهدشد. میرمحمدي  - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا
 

تحدیدحدوداختصاصی  
5832 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ ی��ک قطعه ملک پالک ش��ماره 671 / 21  واقع در رش��کنه  
بخ��ش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام آق��اي فضل اله عمرانپور ش��هرضا فرزند 
عبدالعلي وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 
2 / 10 / 1391 س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذاب��ه موجب این آگهی بکلیه 
مالکی��ن ومجاوری��ن اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 اعتراضات 

مجاوری��ن وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 
باتعطیلی پی��ش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- 

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

فقدان سند مالكیت
5833 نظ��ر ب��ه اینکه ورثه آق��اي فضل اله س��المي باارائه دو ب��رگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت المثني نسبت به سه دانگ پالک 
2001 / 3 شده اندکه س��ندمذکوردرصفحه 37 دفتر 235 بنام فرحنازکوپایي ثبت و صادرگردیده 
اس��ت سپس نامبرده به موجب سندرسمي ش��ماره 25895 – 12 / 2 / 1369 دفترچهارشهرضا 
تمامت سه دانگ را به فضل اله سالمي انتقال داده اینک ورثه نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
المثني دوم نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده ویا 
مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تهیه 
وتنظیم ویک نس��خه آن به ارائه دهنده ونس��خه دیگرآن به متقاضي المثني دوم مسترد مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ
5834 شماره درخواست: 9110463634800002، شماره پرونده: 9109983634800831، شماره 
بایگانی شعبه: 910928، در پرونده کالسه 910928 این شعبه آقای حسن جباری فرزند قدیرعلی 
به اتهام تغییر کاربری اراضی کش��اورزی تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اتهام 
وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهارنظر می گردد. دادیار 

شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر
 

ابالغ
5835 شماره درخواست: 9110463634800004، شماره پرونده: 9109983634800566، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910621، در پرونده کالس��ه 910621 این شعبه آقای محمد الوند فرزند حسن به 
اته��ام جعل عنوان و کالهبرداری تحت تعقیب بوده و به لح��اظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اتهام وارده 
دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهارنظر می گردد. دادیار شعبه 

سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر
 

ابالغ رأی
5836 ش��ماره دادنامه: 9109973633801048، ش��ماره پرونده: 9109983634700331، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910522، شاکی: خانم زیور هارون الرش��یدی به نشانی خمینی شهر خ شمس خ 
ولی عصر فرعی 21 پ 6 و 8 منزل پدری، متهم: آقای علی هارون الرش��یدی به نش��انی مجهول 
المکان، اتهام: ترک انفاق، دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی هارون الرش��یدی 
دایر بر ترک انفاق همس��ر خود خانم زیور هارون الرش��یدی با توجه به شکایت شاکیه و گواهی 
گواه��ان و عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و درجلس��ه دادگاه و دفاع از خود علی 
هذا اتهام وی محرز بوده دادگاه مس��تنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 
س��ه ماه و یک روز حبس محکوم می نماید. رأی صادر ش��ده غیابی اس��ت و در مهلت ده روز از 
تاری��خ اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. توازیانی- رئیس ش��عبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی خمینی شهر
 

ابالغ
5837 شماره درخواست: 9110463634800001، شماره پرونده: 9109980363101297، شماره 
بایگانی شعبه: 911147، در پرونده کالسه 911147 این شعبه آقای حسن شاهپوری و سعید امانی 
فرزندان هر دو علیرضا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
معل��وم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ نش��ر آگهی در 
این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و 

اظهارنظر می گردد. دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر



نوبتی سه ماهه زواره
4799 ش�ماره: 4217 آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 1391 ثبت 

اسناد و امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسللناد و امللالک و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوطه، امالکی که در سلله ماهه دوم سال 1391 تقاضای 
ثبت آنها در اداره ثبت اسللناد و امالک زواره پذیرفته شللده به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
دهستان سفلی

قریه شهراب 28 اصلی و فروعات زیر:
 11 46

340- آقای حسللین صالحی شهرابی فرزند اسماعیل تمامت 100
حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ پالک مذکور که به صورت ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 196/55 مترمربع درآمده است.
 11 68

100 340- آقای علی صالحی شللهرابی فرزند اسللماعیل تمامت 
حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ پالک مذکور که به صورت ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 200/31 مترمربع درآمده است.
 18 88

100 340- آقای اسماعیل صالحی شللهرابی فرزند رضا تمامت 
حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ پالک مذکور که به صورت ششدانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 323/68 مترمربع درآمده است.
344- آقای علی عامری شهرابی فرزند اله یار تمامت ششدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 910/40 مترمربع.
لللذا بموجب مللاده 16 قانون ثبت اسللناد و امالک و مللاده 86 آئین 
نامه قانون ثبت چنانچه کسللی نسللبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشللته باشللد باید از تاریخ اولین نوبت انتشللار آگهی به 
مدت 90 روز دادخواسللت واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
نمللوده و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معتللرض ثبتی ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلللیم اعتراض به این 
اداره بایسللتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواسللت را اخذ و به این اداره تسلللیم نماید. ضمنًا گواهی 
طرح دعوی که پس از انقضاء مهلت قانونی واصل شللود بالاثر بوده 
و مطابق قسللمت اخیللر ماده 16 و تبصره ذیل مللاده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شللد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود و در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسللبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانللون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبت پذیرفته خواهد شللد. این آگهللی در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاریخ انتشللار اولین آگهللی در روزنامه زاینده رود چاپ 

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

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

عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

نوبتی سه ماهه شهرضا
5129 آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال1391- اداره ثبت اس�ناد و 

امالک شهرضا 
بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59- اصالحی آیین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 1391 تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق 
آراء هیات محترم نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید شللود مربوط به 

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

327- طلعت صداقللت شهرضافرزندمهدی:ششللدانگ یکبابخانه به 
مساحت 160مترمربع.

737- سللهراب رئیسللی شللهرضائی فرزند عباس وافسررئیسللی 
شللهرضائی فرزندیزدانبخش باالسللویه:4/5دانگ مشاع ازششدانگ 

یکبابخانه.
- دوم شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

11074- نوروزقربانللی فرزنداسکندر:ششللدانگ یکقطعلله زمین به 
مساحت 183/50 مترمربع.

13462- ذوالفقارعربلونللره فرزندکریم:ششللدانگ یکبابخانلله بلله 
مساحت 199/40مترمربع.

13465- مهدی آقائی فرزنداحمد:ششدانگ یکقطعه زمین مجزی شده 
از1025به مساحت88/03مترمربع.

13500- محمدرضامقامی فرزندعلی اکبر ومریم السللادات اسللدی 
فرزند سیدمحمدرضا باالسویه:ششللدانگ یکبابخانه مجزی شده از 

1664 به مساحت191مترمربع.
- شماره فرعی از3- اصلی مزرعه موغان

237- احمدعلی عابدی فرزندجوادومحمدتقی علی عابدی فرزند احمد 
باالسللویه: ششدانگ یکدرب باغ مشللجر محصور با استخر و سایر 

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

1176- مجیدشکوهی فرزندعطااله:ششدانگ یکقطعه زمین محصوربه 
مساحت155/40مترمربع.

1412- علیرضابختیاری زاده فرزندعلی حسین نسبت به4دانگ وفرخ 
عزیزپورفرزندامراله نسللبت به2دانگ مشللاع از:ششدانگ یکبابخانه 

نیمه تمام به مساحت155مترمربع.
1907- رمضان عربلونره ئی فرزندآقاحسین:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 155مترمربع.
2523- رحیم طاهری فرزندهادی:ششللدانگ یکبابخانه به مسللاحت 

100 مترمربع.
2533- ثریاجمشللیدی فرزندشکراله:ششللدانگ یکبابخانه نیمه تمام 

مجزی شده از1820به مساحت117مترمربع.
2536- هاشللم نره ئی فرزندتقی:ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از 

1007 به مساحت185/20مترمربع.
- شماره فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد

2417- سیناشللجاعی فرزندمحمدحسن:ششدانگ یکقطعه زمین نیمه 
محصور مجزی شده از168به مساحت170مترمربع.

- شماره فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه
2337- هالل احمرجمهوری اسللالمی ایران:ششللدانگ قسللمتی از 
ساختمان شماره 2هالل احمرشهرضامحل جوی متروکه به مساحت 
86/75 مترمربع که به انضمام پالکهای 258و 226و 257و 228 جمعا 

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

73- فردوس چوقادی فرزندعلی محمدنسللبت به یک سهم و شصت 

و هفت هفتاد ویکم سللهم مشللاع ومحمدحسللین هاشللمیان فرزند 
رمضانعلی نسللبت به سلله سللهم وپنج هفتادویکم سللهم مشللاع و 
مرتضی هاشللمیان فرزندسیف اله نسبت به سه سهم وهفت دویست 
و سللیزدهم سهم مشاع ورضوان کاظم پورشهرضا فرزندعبدالخلیل 
نسللبت به سلله سللهم و هفت دویست و سللیزدهم سللهم مشاع و 
محمدرضاافشین فرزند علی اکبر نسبت به دوسهم و یکصد و نود و 
شش دویست وسیزدهم سهم مشاع ازچهارده سهم مشاع از هیجده 

سهم: ششدانگ یکقطعه باغ.
369باقیمانده- غالمعباس باقری فرزندمرکزنسللبت به4دانگ مشاع 
و مهری ذوالفقاری فرزندفتحعلی نسبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ 
یکبابخانه که پالکهای 657و665و687و724و738ازان مجزی شده به 

مساحت147/70مترمربع.
1006- احمدرضاحریری فرزنداصغر:ششدانگ یکقطعه زمین مجزی 

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

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

2282- جمللال شللفیعی فرزندعبدالوهللاب وزهللره شللفیعی فرزند 
محمللد باالسللویه: ششللدانگ یکبابخانلله مجللزی شللده از195به 

مساحت247مترمربع.
2290- علیرضانجفی فرزندخلیل وملیحه گالبی فرزندیداله باالسویه: 
ششدانگ یکبابخانه مجزی شده از131به مساحت 111/90مترمربع.

2297- عبدالخلیل صادقی فرزندمرادعلی نسللبت به4دانگ وخدیجه 
صادقی فرزندکرمعلی نسللبت به2دانگ مشاع از:ششدانگ یکبابخانه 

مجزی شده از88به مساحت100/45مترمربع.
2298- داودجمشللیدی نسللبت به46حبه مشللاع ومهنازجمشللیدی 
نسبت به13حبه مشاع وفریباجمشیدی نسبت به13حبه مشاع همگی 
فرزندان غالمرضااز:ششللدانگ یکقطعه زمین جای پی کنی شده که 
قبال 1531باقیمانده بوده وپالکهای 1698و1701ازآن مجزی شده به 

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

188- عبداللله کرمللی زاده فرزندکاکاجان:ششللدانگ یکبابخانلله به 
مساحت 200 مترمربع.

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

943- نادعلی ویس فرزندغریب:ششللدانگ یکبابخانه مجزی شللده 
از27به مساحت196مترمربع.

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک و رقبات 
مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی نسللبت به آنهائی که تقاضای ثبت شللده به شرح ردیف 
هللای الف وب ظرف مدت 90 روز ونسللبت بلله آنهائی که طبق آراء 
هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 
روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت ،معترض 
می بایسللت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواسللت رااز مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه 
این اداره تسلللیم نماید درصورتی که قبل از انتشللار آگهی دعوائی 
اقامه شده باشللد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نمایللد .اعتراضات یاگواهی طرح دعوا 
که بعد از مدت مرقوم واصل شللود بال اثر اسللت ومطابق قسللمت 
اخیر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شللد. ضمنا طبق 
مللاده 56 آیین نامه قانون ثبت حقللوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود 
درصورت مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسللبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد 
شد.این آگهی نسبت به ردیف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 
روز ونسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در 

روز نامه زاینده روداچاپ اصفهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:91/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:91/09/01 

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

نوبتی سه ماهه نطنز
آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 1391 اداره ثبت اس�ناد و امالک 

نطنز
بموجللب ماده 11 قانون ثبت اسللناد و امالک و مللاده 59 اصالحي 
آییللن نامه مذکور امالکي کلله تقاضاي ثبت آنها در سلله ماهه دوم 
سللال 91 پذیرفته شللده و امالکي کلله در آگهي نوبتللي قبلي از قلم 
افتللاده و مدت اعتللراض بر آنها از تاریخ انتشللار )91/8/1( به مدت 
90 روز و امالکللي کلله بموجللب آراء هیللات نظارت یللا اختیارات 
تفویضللي مي بایسللت تجدیدآگهي شللوند ومدت اعتللراض برآنها 
 از تاریللخ انتشللار بمللدت 30 روز مي باشللد. به شللرح ذیل آگهي 

مي گردند:
بن�د الف( امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س�ه ماهه دوم س�ال 91 
پذیرفت�ه ش�ده و امالكي ك�ه در آگهي نوبتي قبل�ي از قلم افتاده و 
م�دت اعتراض بر آنها از تاریخ انتش�ار )91/8/1( به مدت 90 روز 

مي باشد . 
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

 از شماره یک – اصلي اوره ، فرعي ذیل 
2113 – شللرکت تعاوني روستایي شللریعتي ثبت شده به شماره 7 
ثبت شللرکتهاي ثبت نطنز ششللدانگ یکباب فروشللگاه  به مساحت 

270/30 مترمربع  
 از شماره9- اصلي علیا ، فرعي ذیل

1162 - حاجیلله طوبللي خانم انللوري فرزند حسللن و بتول انوري 
فرزند حاج ماشللااهلل انتقال مع الواسطه از حسین انوري باالمناصفه 

ششدانگ یک قطعه زمین بائره مشجر جنب آب انبار 
از شماره 51- اصلي رهن ، فرعي ذیل 

130– خانمها فاطمه اسد سلطان و عذرا اسد سلطاني فرزندان عباس 
بالمناصفه ششدانگ قطعه زمین بمساحت 161 متر مربع 

  از شماره 74 – اصلي ویشته  ، فروعي ذیل 
670 – آقللاي رحم خدا دهقانللي فرزند ولي ششللدانگ یکباب خانه 

بمساحت 493/45 متر مربع 
  از شماره 76 – اصلي ریسه، فروعي ذیل

399 – خانللم معصوملله کدویللي فرزند غالمرضا ششللدانگ قطعه 
مخروبه قدیمي معروف محله پایین بمساحت 133/37 متر مربع

ازشماره 100 – اصلي طامه، فرعي ذیل 
2138 – شللرکت تعاوني روستایي شللریعتي ثبت شده به شماره 7 
ثبت شللرکتهاي ثبت نطنز ششللدانگ یکباب فروشللگاه  به مساحت 

303/65متر مربع   
از شماره 120 – اصلي خفر، فرعي ذیل 

1412 – مریم عزیزي خفري فرزند حسللین ششدانگ دوقطعه یکباب 
خانه معروف پریسمان بمساحت291/20 مترمربع 

از شماره 127 – اصلي دستجرد ، فرعي ذیل
1217 – خانم شهناز زرقامي فرزند حسین انتقال مع الواسطه اززیور 
زرقامي نسبت به نیم دانگ و حبیب اهلل زرقامي فرزند علي اکبر انتقالي 
اززیور زرقامي نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه باغ 

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

مبدا و مظهر و مقسم آن بشرح آگهیهاي قبلي است
-آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر مجاري دو سهم از 288 

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

26 - آقاي علیرضللا معیني جزني فرزند علي اکبر ششللدانگ قطعه 
زمین مشجر معروف درب کولي بمساحت 193/90 متر مربع 

374 – خانم بتول معیني جزني فرزند حسللین  ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي معروف وصل براه ویشگان بمساحت 300/76 متر مربع 

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

449 – خانم بتول معیني جزني فرزند حسللین ششدانگ قطعه باغچه 
معروف زیر باغ بمساحت 276/50 متر مربع 

457 -  خانم بتول معیني جزني فرزند حسللین ششللدانگ دو قطعه 
زمین مزروعي معروف پشللت باغ  محمد علي بمساحت 214/26 متر 

مربع 
462 - آقللاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششللدانگ قطعه 

زمین مزروعي معروف پاي مسجد له بمساحت 130/90 متر مربع 
536 - خانم بتول معیني جزني فرزند حسللین ششدانگ قطعه زمین 

مزروعي معروف پشت باغ  لطف اهلل بمساحت 389/28 متر مربع 
578 - آقللاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششللدانگ قطعه 

زمین مشجر معروف آغاسي بمساحت 234/70 متر مربع 
590 - آقاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبرنسبت به سه دانگ 
مشللاع  و خانم بتول معیني جزني فرزند حسللین نسبت به یک دانگ 
مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 243/19 

متر مربع 
591 و 596 -  خانم بتول معیني جزني فرزند حسین ششدانگ یکباب 

خانه بمساحت 138/80 متر مربع 
623 - آقللاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر ششللدانگ قطعه 

زمین مزروعي معروف درب حمام بمساحت 478/40 متر مربع 
884 – آقاي مسللعود احمدي جزني فرند محمد حسللن ششللدانگ 

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

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

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

-  آقللاي علیرضا معیني جزني فرزند علي اکبر مجاري دو سللهم از 
384 سهم  ششدانگ قنات مرقوم 

از شماره 158 – اصلي قنوات اربعه جزن كه عبارتند از اسطور – 
محمد  آباد – ده و رود خانه كه مدار گردش و مبدا و مظهر و مقسم 

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

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

ازشماره 15 – اصلي بیدهند ، فرعی ذیل 
1275 – آقاي رضاذاکري بیدهندي فرزند عباس سلله دانگ مشاع از 
ششللدانگ قطعه زمین مزروعي ومشجر معروف اسمعیل  بمساحت 

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

3362 – آقاي سیدحسللین جاللي چیمه فرزند سللیدمحمد ششدانگ 
قطعه زمین محصورمعروف سرپشته –پچه مساحت 180 مترمربع

ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذیل 
1604 – محمللد رضا و علیرضا هللر دو علینقي ن ژاد هنجني فرزندان 
عباس باالمناصفه ششللدانگ یکباب مخروبه و محوطه متصل به آن 

معروف سر پل هنجن  بمساحت 284/64 مترمربع 
2117- آقای احمد معماري هنجني فرزند اکبر ششللدانگ قسمتي از 

یکباب خانه  بمساحت 22/14مترمربع 
از ش�ماره 129 – اصل�ي قنات درب گنبد هنجن ك�ه مدار گردش و 

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

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

134 – آقاي حسن شللاهزاده آراني فرزند علي اکبر ششدانگ قطعه 
زمین بمسللاحت 3591/50 متر مربع  کلله 322/10 متر مربع آن در 

حریم مسیل قرار دارد .
 ازشماره 149- اصلی طره ، فروعي ذیل

525 – آقاي امیر عباس توکلي فرزند ماشللااهلل ششدانگ یکباب خانه 
معروف میان مار بمساحت 122/20 متر مربع 

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

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

632 - آقاي حسللین سعیدي طرئي فرزند آقا رضا چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه قدیمي بمساحت 128/10 متر مربع 

3135 - آقاي امیر عباس توکلي فرزند ماشااهلل ششدانگ قطعه زمین 
محصورمعروف سر گدار – خط بمساحت 199/60 متر مربع

 ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فرعات ذیل 
295 و 297 – آقاي محسن شافعي برزي فرزند حسن و خانم فاطمه 

غفار برزي فرزند حسین باالمناصفه ششدانگ یکباب خانه و با غچه 
در کوي پچاد بمساحت 500 متر مربع 

808 – موقوفلله حمللام بللرز بنمایندگی اداره اوقللاف وامور خیریه 
شهرستان نطنز ششدانگ قطعات زمین مزروعي و مشجر  بمساحت 

2680/30مترمربع
1029– موقوفه امام زاده سید اسماعیل برز  بنمایندگی اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرسللتان نطنز ششللدانگ قطعه زمیللن مزروعي و 

مشجر  بمساحت 1009/30 مترمربع 
1036 – مسجد معروف پاسگاه  بنمایندگی اداره اوقاف وامور خیریه 

شهرستان نطنز ششدانگ یکباب مسجد بمساحت 28/09 مترمربع 
1118– حمللام وقفي بللرز بنمایندگللی اداره اوقاف وامللور خیریه 

شهرستان نطنز ششدانگ بکباب حمام بمساحت 242/45 مترمربع 
1580 – موقوفلله مسللجد حاجتگاه بللرز  بنمایندگللی اداره اوقاف 
وامورخیریه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین مشجر  بمساحت 

145/20 مترمربع 
1624 – موقوفه حمام درب مسللجد روسللتاي برز بنمایندگی اداره 
اوقاف وامورخیریه شهرسللتان نطنز ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 

1570/30مترمربع 
2340 – مسللجد معللروف حاجتگاه بللرز  بنمایندگللی اداره اوقاف 
وامورخیریلله شهرسللتان نطنز ششللدانگ یکباب مسللجد معروف 

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

ازشماره 1 – اصلي طار ، فرعي ذیل 
2801 – خانم حشمت بخشي طاری فرزند علي ششدانگ یکباب خانه 

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

1561 – خانللم فاطمه طالبي طرقی فرزند محمد یک دانگ مشللاع از 
ششدانگ یکباب خانه و باغچه بمساحت 677/50 مترمربع 

2522 – آقللای علی اصغللر عبداللهي طرقی فرزند حسللین دو دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعي معروف سه رجلي در بخش 

درب مزگه 
3140 – آقللاي مرتضي آقا محمد طرقي فرزند محمد آقا ششللدانگ 

یکدرب باغ در بخش باغمیار بمساحت 751 مترمربع 
4134 – خانللم مریم یوسللفي فرد بادي فرزند علي اکبر ششللدانگ 

یکدرب باغ محصور و مشجر بمساحت 1422/70 متر مربع 
4799 – خانم فاطمه سللیف اللهي طرق فرزند هاجي ششدانگ یکباب 
خانه معروف لنبي بمساحت 238/50 متر مربع مفروز و مجزي شده 

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

754 – زیور خانم شللکوهي طرقي فرزند جعفر ششدانگ قطعه زمین 
مزروعي در دشت سناره بخش طاق بمساحت 519/75 متر مربع 

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

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

148 – آقای غالمحسللین صمیمي فر فرزند عباس ششللدانگ یکباب 
خانه بمسللاحت 422/88  مترمربع مفروز و مجزي شللده از شماره 

12 فرعي 
ازشماره 277- اصلي نسران ، فرعي ذیل  

152 – آقاي عباسعلي رضایي نسراني فرزند جلیل ششدانگ یکدرب 
باغ بمساحت 1280/62 متر مربع 

ازشماره 284- اصلي كلهرود ،فروعات ذیل
254 و 255 – آقللاي حمیللد رضا قنبللر زاده کلهللرودي فرزند علي 

ششدانگ یکباب خانه بمساحت 406/45 متر مربع 
264 -  آقاي حسللن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ یکدرب 

باغ بمساحت 806/60  
275– آقای رمضانعلي اندیشلله فرزندقاسم ششللدانگ یکباب خانه 

معروف محله تکلر بمساحت 630 مترمربع
314 و 315 - آقاي حسللن قنبر زاده کلهرودي فرزند علي ششدانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 237/57 متر مربع 
1609 – آقاي گودرز قاضي کلهرودي فرزند حسین ششدانگ قطعه 

زمین محصور بمساحت 325/70 متر مربع 
2241 – آقاي حسللن ماندي زاده کلهرودي فرزند عباس ششللدانگ 

یکباب خانه بمساحت 139/72 متر مربع 
2242 – آقاي رضا حسللین پور کلهرودي فرزند علي و خانم فاطمه 
برومنللدي فرزند هاتم باالمناصفه ششللدانگ یکبللاب خانه و حیاط 

بمساحت 615/71 متر مربع   
2244 – آقللاي علي عابد زاده کلهرودي فرزند محمد آقا ششللدانگ 

قطعه زمین محصور بمساحت 522/85 متر مربع
   لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسللناد و امالک چنانچه اشخاص 
نسللبت به امالک مندرج در بند الف این آگهي از تاریخ اولین انتشار 
به مدت 90 روز در دو نوبت درج و منتشللر شده و نسبت به امالک 
مندرج در بنللد ب این آگهي از تاریخ اولین انتشللار به مدت 30روز 
در یک نوبت درج و منتشللر شللده اعتراضي داشته باشند واخواهي 
خود را به ایللن اداره و دادگاه صالحه تسلللیم نمایند و در صورتي 
که قبل از انتشللار این آگهي اقامه دعوي شده باشد ظرف مدت فوق 
تسلللیم نمایند اعتراضات یللا گواهي طرح دعوي کلله بعد از انقضاء 
مللدت مرقوم واصل شللود بال اثر و مطابق قسللمت اخیر ماده 16 و 
تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشللد و همچنین برابر تبصره 
2 مللاده قانون تعیین و تکلیف پرونللده هاي ثبتي مصوب 1373/3/6 
معترض مي بایسللت از تاریخ انتشللار اعتراض خود را کتبًا به اداره 
ثبت و دادگاه محل نسلللیم نماید و ظرف مدت یک ماه گواهي مشعر 
بللر طرح دعوي از مراجللع صالحه ارائه دهللد و همچنین طبق ماده 
56 آییللن نامه قانللون ثبت حقللوق ارتفاقي در موقللع تحدید حدود 
مشللخص مي شللود و واخواهي صاحبان امالک و مجاوران حدود 
و حقللوق ارتفاقي مطابق مللاده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شللد. 
این آگهي نسللبت به ردیللف الف در دو نوبت بلله فاصله 30 روز و 
 نسللبت به ردیف ب یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج ومنتشللر 

مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1 /8 /1391
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1 /1391/9

م الف/ 280
شادمان- كفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
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امام هادی )ع( : 
بدانید که نفس آدمی آنچه را که مطابق میل اوست به آسانی 
می پذیرد و اما چیزهایی که مورد میل و قبول او نیست بسیار 

سخت می پذیرد. +4+11
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خواندنی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

 بهترین درمان های طبیعی 
برای تبخال

اگرتا به حال تبخال زده اید، احتماال با عالئم آن آش��نا هس��تید؛ خارش 
و س��وزش همراه با تاول های کوچک و دردناک و حتما متوجه شده اید 
که چگونه تنش، نورآفتاب، عادت ماهیانه یا یک بیماری سبب برگشت 

بیماری می شود.
 عفون��ت HSV۱ هی��چ عالجی ن��دارد و می توانی��د منتظ��ر بمانید تا 
خود به خود ومعموال در عرض دو هفته از بین ب��رود یا می توانید درمان 
تبخال را امتحان کنی��د. تجویز دارو به درمان تبخ��ال کمک می کند تا 
س��ریع تر از بین برود و مانع از برگشت آن ش��ود. درمان طبیعی تبخال 
هم می تواند مؤثر باشد. دراینجا چند گزینه برای درمان طبیعی تبخال 

پیشنهاد شده است:
   لیزین: از این پروتئین غذایی می توان به صورت مکمل غذایی استفاده 
 کرد یا با افزودن ماهی، مرغ، سیب زمینی و تخم مرغ به رژیم غذایی تان 
می توانی��د لیزین دریافت کنی��د. برخی مطالعات ثابت کرده اس��ت که 
دریافت روزانه یک تا سه گرم لیزین، مانع از گسترش وحتی مانع از شیوع 
مجدد تبخال می ش��ود. ازعوارض جانبی لیزین می ت��وان به باال رفتن 
کلسترول اش��اره کرد. مطالعات روی حیوانات نشان می دهد که مکمل 
های لیزین باعث افزایش کلسترول وسطح تریگلیس��یرید می شود. به 

عالوه لیزین ممکن است تداخل دارویی ایجاد کند.
   بادرنجبوی�ه: دربرخی تحقیقات، ثابت ش��ده که عص��اره این گیاه 
در درمان تبخال مؤثراس��ت. در تحقیقی مش��خص ش��د که استعمال 
 بادرنجبویه ب��ه صورت پماد لب، عالئ��م تبخال را بع��د از دو روز کاهش 
می دهد. در بسیاری از مطالعات از بادرنجبویه روزانه دوتا چهاربار به مدت 

۵ روز یا بیشتر استفاده شد تا روند درمان تسریع گردد.
   اس�تراالگوس: در طب چین��ی به طور س��نتی از این گیاه اس��تفاده 
می شود. برخی معتقدند اس��تراالگوس گیاهی اس��ت که دستگاه ایمنی 
را تقویت و برخی تحقیقات نش��ان داده اس��ت که عالئم تبخال ه��ای دهانی 
را بهب��ود م��ی بخش��د. در تحقیق��ات آزمایش��گاهی ش��واهد حاکی 
 اس��ت ک��ه اس��تراالگوس مان��ع از تولی��د مج��دد HSV۱می ش��ود.

اگرچه مؤسسه ملی س��المت اظهار می دارد که استراالگوس در بیشتر 
بالغین بی خطراست، اما اخطار می دهد که عوارض جانبی به سختی قابل 
پیش بینی اند، زیرا این گیاه با سایر گیاهان جهت درمان ترکیب می شود.

سایت اوربان تایتان، فهرست چند شهر خطرناک جهان 
در س��ال ۲۰۱۲ را منتش��ر کرده اس��ت. با این که شهر 
کیپ تاون یک ش��هر توریس��تی اس��ت که جاذبه های 
دیدنی زی��ادی دارد، با متوس��ط ۲۵ فقره قت��ل در روز، 

خطرناک ترین شهر آفریقای جنوبی محسوب می شود.
فهرست چند شهر خطرناک دنیا به شرح زیر است:

1   کیپ تاون - آفریقای جنوبی
با این که شهر کیپ تاون یک شهر 
توریس��تی اس��ت که جاذبه های 
دیدنی زیادی دارد، با متوسط ۲۵ 
فقره قت��ل در روز، خطرناک ترین 
ش��هر آفریقای جنوبی محسوب 
می شود. موارد قتل، سرقت، تجاوز و آدم ربایی گاهی به 
صورت اتفاقی رخ داده و توریست ها نیز از جمله قربانیان 

این جرائم محسوب می شوند.
2   سان پدرو سوال - هندوراس

سان پدرو س��وال یکی از شهر های 
جه��ان محس��وب می ش��ود که 
باالترین نرخ جنایت را داشته و از 
خطرناک ترین شهر های دنیاست.

م��وارد س��رقت در این ش��هر به 
اندازه ای زیاد و مشکل آفرین است که ساکنان شهر برای 

حفاظت از خود باید همواره مسلح باشند.
3   گواتماالسیتی - گواتماال

جرم و جنایت مانند قانقاریا پیکر 
گواتم��اال را در ب��ر گرفته اس��ت. 
حکوم��ت و س��ازمان پلیس فاقد 
تجهیزات الزم  بوده وقادر به حل 
معضل نرخ باالی جرائ��م در این 
کشور نیست. شهر گواتماالسیتی از س��ایر نقاط کشور 
اوضاع وخیم تری دارد. قتل، سرقت، تجاوز و خشونت در 

این شهر به مسائلی عادی تبدیل شده اند.
4    بغداد- عراق

در پی اشغال نظامی عراق در سال 
۲۰۰۳ توس��ط آمریکا، بغداد جزء 
خطرناک ترین ش��هر های جهان 
شده است. بمب گذاری ها، حمالت 
تروریس��تی و نرخ باالی قتل، این 

شهر را به صحنه وقایع خونین تبدیل کرده است.
5    بوگوتا - کلمبیا

کارتل های مواد مخدر و گروه های 
افراط��ی سیاس��ی عمده تری��ن 
 مش��کالت ش��هر بوگوتا هستند،

به رغم این که اوضاع از اواخر دهه 
۱۹۹۰ اندکی بهبود یافته اس��ت. 
شمال شهر بوگوتا به اندازه کافی امن هست،  اما بهتر است 

از رفتن به مناطق جنوبی آن اجتناب شود.

سالمت

عکس نوشت

کارگر اداره برق هند 
در حال تعمیر کابل های برق 
شهر اهلل آباد  

چند شهر خطرناک جهان

یک ش��رکت ساعت س��ازی نوعی س��اعت 
جالب را طراحی کرده که زمان را بر اساس 
موقعی��ت اجرام آس��مانی نش��ان می دهد.

س��اعت خورش��ید و ماه »مس��تر جونز« با 
الهام از نوآوری های قرن ۱7 بر اس��اس قرار 
گرفتن این اجرام در آسمان به نمایش زمان 
می پردازد. این ساعت از یک طراحی هاللی 
ش��کل بهره برده که در آن تنها نیمه باالیی 
ساعت مورد استفاده اس��ت. یک صفحه با 
تصاویر نوبت های روز و ش��ب ب��ا موقعیت 
خورش��ید و ماه برای نمای��ش زمان در این 
ساعت ادغام شده اس��ت؛ برای مثال طلوع 
آفتاب در چپ ترین بخش این س��اعت، نمایش��گر ش��ش صبح، قرار گرفتن آن در وسط 
آسمان، نمایشگر وسط روز و در نهایت غروب در راست ترین بخش و طلوع ماه برای نمایش 
در ساعت ۱8 مورد استفاده اس��ت. ماه نیز با همین ترتیب در سراسر صفحه برای نمایش 
نیمه شب و غروب ماه آمده است. همچنین برای آن دس��ته از افرادی که زمان دقیق تر را 
خواستارند، یک عقربه دقیقه شمار در وسط آن با بخش های پنج دقیقه ای قرار گرفته است.

این ساعت ها به طور محدود تولید شده و قیمت آنها حدود ۲۰۰ دالر است.

 نس��ل جدید گوش��ی ه��ای تلف��ن همراه 
 عمدت��ا دارای قل��م های لمس��ی هس��تند، 
اما طراحان، نس��ل جدی��دی از قل��م های 
 دیجیتال��ی را ب��ه ب��ازار ارایه ک��رده اند که 
 کمی متف��اوت با س��ایر مدل های مش��ابه 

است.
ای��ن قل��م دیجیتال��ی بس��یار روان مجهز 
 به حافظ��ه فل��ش در قس��مت انته��ا بوده 
 و کارب��ر م��ی  تواند ب��ه راحت��ی مطالبی را 
که با آن می نویس��د، در حافظ��ه آن ذخیره 

کند.
ای��ن محصول ک��ه ان��دازه آن ۵۵×۱۳×۱۰ 

میلی متر اس��ت تنها ۱6 گرم وزن دارد و از نظر طراحی نیز بسیار خوش دست و پر کاربرد 
است، به طوری که کاربر می  تواند س��اعت ها با آن روی صفحه  تماسی تبلت خود نقاشی 

بکشد و یا بنویسد.
این قلم دیجیتالی بسیار روان مجهز به حافظه فلش در قسمت انتها بوده و کاربر می  تواند 
به راحتی مطالبی را که با آن می  نویسد، در حافظه آن ذخیره کند. قلم فوق دارای فلش در 

۵ ظرفیت مختلف است و در بازارهای جهانی ۱۵ یورو قیمت دارد.

قلم تبلت با حافظه داخلینمایش زمان با اجرام آسمانی
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون برگزاری 
مناقصات، اجرای عملیات نازک کاری دو باب س��اختمان مدرس��ه 12 کالسه از سایت مسکن مهر ش��هر جدید مجلسی با 

اطالعات مشروحه ذیل را به شرکت های تشخیص صالحیت شده واگذار نماید:

م الف/ 14074شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

دیوار کشی )متر طول(محوطه سازی )مترمربع(متراژ زیربنا )مترمربع(شرح

23502520215مدرسه 12 کالسه شماره یک

19003210245مدرسه 12 کالسه شماره دو

- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج رشته ابنیه باشند.
- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت پن��ج روز، جهت دریافت اس��ناد ارزیابی به امور 
قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند. اسناد ارزیابی به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه 

با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از تکمیل اس��ناد حداکثر چهارده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند. 
- نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 

تلفن: 5452286-0335                                                                دورنگار: 0355-5452214
 www.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی: 11178-86316                                    سایت اینترنتی

کلیه هزینه های آگهی بعهده برنده نهایی مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذی��ل را از طریق 
مناقصه عمومی و با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس 

جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

62/000/0001/233/553/994جاریخط انتقال فاضالب شهرک قدس واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-305

116/000/0002/947/118/894جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت اول واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-306

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1391/9/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/9/12

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم
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