
 تهران بدون توافق با آژانس 
به مذاکره با ۱+۵ می رود

 شهادت امام
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گرانی؛ برنج را از قد انداخت

پایان هشتمین دور مذاکرات
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4

از پاسخ ایران به 
آژانس ناامید شدیم

 در انتخابات آینده استحکام نظام
دو چندان خواهد شد

 میراث فرهنگی، شهرداری و اوقاف؛
 سه پادشاه در یک اقلیم نگنجند

حجت االس��ام والمس��لمین محمدی گلپایگانی روز جمعه در 
اولین همایش تجلیل از معمرین حوزه علمیه قم که به همت مرکز 
خدمات حوزه های علمیه در مرکز فقهی ائم��ه اطهار)ع( برگزار 
شد، با اباغ سام رهبر معظم انقاب و با اشاره به سفرهای استانی 
ایشان، افزود: رهبر معظم انقاب تقریبا همه استان های کشور را ...

رحیمی رفت و برگشت!

ماجرای استعفای یک شبه مدیران ورزشی، از تهران 
به اصفهان رسید تا بعد از محمد رویانیان مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس این بار علیرضا رحیمی در اقدامی 
عجیب و غیرمنتظره وعده استعفایش از مدیرعاملی 
باشگاه س��پاهان را به جلسه روز ش��نبه اش با هیأت 
مدیره این باشگاه ربط دهد و البته نام مهدی تاج را هم 

به عنوان مقصر اول این مسأله تحویل رسانه ها دهد.
 ولی استعفای مدیرعامل باش��گاه سپاهان حتی عمر 

24 ساعته هم نداشت و رحیمی صبح روز شنبه...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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دین و فقر
4

 با هم جمع نمی شوند

جهانی شدن هنرهای ملموس و 
ناملموس3

دو روز مذاکره فش��رده هش��ت دیپلمات بلند پایه آژانس در 
سازمان انرژی اتمی در تهران بدون این که به نتیجه چشمگیر 
یا خاصی برسد، تمام ش��د و در حالی که دیپلمات های ایرانی 
مذاکرات را رو به جلو خواندند، هی��أت دیپلماتیک آژانس به 
صراحت گفت ک��ه »اختاف نظر ها باق��ی مانده اند« و فقط بر 
سر یک دور مذاکره دیگر، آن هم یک روز بعد از 22 بهمن ماه 
با طرف ایرانی به توافق رسیده است. به این ترتیب دور بعدی 
مذاکرات با آژانس احتم��اال به بعد از مذاکره ب��ا ۱+۵ موکول 

خواهد شد. 

به گزارش جوان، دور جدید مذاکرات ای��ران با دیپلمات های 
آژانس در فضای ناش��ی از اظهار نظ��ر بدبینان��ه یوکیو آمانو 
مدیرکل آژانس برگزار شد. آمانو اول هفته قبل گفته بود که به 
مذاکرات با ایران چندان خوشبین نیست.  با این حال، مذاکرات 
روز اول و تمدید مذاکرات به مدت یک روز دیگر نشان داد که 
هرچند فضای مذاکرات چندان مثبت نبوده، ولی دو طرف هنوز 
هم به این که به توافق برسند، امید وارند و قرار گذشته اند یک 

بار دیگر روز 2۳ بهمن ماه در تهران ماقات کنند. 
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 احمدی نژاد کتش را  
می فروشد، یارانه می دهد

مرگ 429 نفر  در سوانح 
ترافیکی برون شهری 

 کاهش 30 درصدی توقف 
در واحد موادرسانی سبا

یک نفس راحت برای 
فوتبال اصفهان!

ایستگاه دهم؛سفری از دل 
تاریخ به آینده نصف جهان
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خبری از برنج های قد بلند در اصفهان نیست 
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ت الهی/ زاينده رود[
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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در امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان صورت می گیرد:
بهره برداری از 30 پروژه بهینه سازی شبکه های فرسوده همزمان با دهه مبارک فجر

"دهه فجر جاری 15 پروژه شاخص و بزرگ و 15 پروژه کوچک از بهینه سازی و بازسازی شبکه های فرسوده در امور شمال 
توزیع برق شهرستان اصفهان مورد بهره برداری قرار می گیرد" این جمله ای است که سید علیرضا عریضی در بخشی از 

صحبت های از اقدامات صورت گرفته در امور شمال برق شهرستان عنوان کرد.
هم زمان با دهه فجر با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال بهینه سازی و بازسازی بخشی از شبکه های فرسوده به بهره برداری 

می رسد، که بهینه سازی و نوسازی شبکه ها برق در محدوده سه شهرداری منطقه هفت، 10 و 14 بخشی از آن است.
بودجه سال جاری این امور 4/6 میلیارد تومان است که حدود 35 درصد از این اعتبار تاکنون برای نگهداری شبکه های 

برق امور هزینه شده است.
جابه جایی تأسیسات برق و تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی به زمینی و نیز تجهیز پست برق زمینی در خیابان ضابط 
زاده حد فاصل خیابان مدرس با تجهیز پست زمینی  600 کیلو وات،احداث ش��بکه فشار متوسط زمینی به طول یک 
هزار و 350 متر، احداث دو دستگاه ترانس هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف با کابل خود نگهدار به طول 910 متر و با 

همکاری منطقه شهرداری هفت بخشی از آن است.
احداث روش��نایی معابر با نصب تعداد 30 اصله پایه به همراه یک ه��زار و 250 متر حفاری  و کابل کش��ی در خیابان 

زرین کوب از جمله دیگر پروژه هایی است که در منطقه 10 شهرداری انجام شده است.
یکی دیگر از اقدامات امور شمال در دهه فجر، احداث شبکه فشار متوسط زمینی و جابه جایی تأسیسات فشار متوسط 
ضعیف و فشار متوسط به طول 400 متر و بهینه سازی 320 متر شبکه فش��ار ضعیف  هوایی و بهینه سازی 120 متر 

شبکه فشار متوسط هوایی است.
تجهیز 15 پست کمپکت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان

تجهیز 15 مورد پست کمپکت از جمله پست های به روز جهان است که برای بهینه سازی شبکه امور با اعتباری بالغ بر 
610 میلیون تومان برای نیرو رسانی به مشترکان انجام و بهینه سازی شبکه های محدوده امور و نصب پست جدید با 15 

پروژه و مبلغ یک میلیارد تومان صورت گرفته است.
فیدرگیری از پست 63/20 کیلو ولت بعثت، خیابان عاش��ق اصفهانی از دیگر پروژهایی است که در دهه فجر جاری به 

بهره  برداری می رسد.
احداث شبکه فشار متوس��ط زمینی به طول 2 هزار و 100 متر و احداث شبکه فشار متوس��ط هوایی دو مداره به طول 
هزار و 600 متر را در راستای رشد مشترکان این امور، نصب یک دستگاه پست کیوسک 630 کیلو وات و  نصب ترانس 
هوایی630 و نصب ترانس هوایی 400 کیلو وات و احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول یک هزار و 400 متر و شبکه 
فشار ضعیف هوایی به طول مس��یر 2 هزار و 300 متر را از دیگر پروژه های این امور در بهینه سازی و بازسازی بخشی از 
شبکه های فرسوده خیابان اشراق جنوبی و پوریای ولی است که همزمان با دهه مبارک فجر در امور شمال توزیع برق 

شهرستان اصفهان به بهره برداری می رسد.
امور شمال برق شهرستان اصفهان 150 هزار مشترک دارد

امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان 150 هزار مشترک دارد، که طبق نظر سنجی صورت گرفته 71/130 درصد 
رضایت مردمی از امور شمال توزیع برق شهرستان ثبت شده است.

591 مشترک دیماندی مجهز سیستم کنتور قرائت از راه دور شدند
در سالجاری 591 مشترک دیماندی این امور تجهیز به روش قرائت از راه دورشدند که بدون نیاز به اینکه نیروی انسانی 

بخواهد کنتور این مشترکان را قرائت کند با استفاده از این سیستم کنتور را از راه دور قرائت می کنند.
طی 10 ماهه گذشته نزدیک به یک هزار و 100 کنتور معیوب در امور شمال توزیع برق شهرستان اصفهان تعویض شده 

است.



چهره روزیادداشت

تصمیمی برای کاندیداتوری ندارم
وزیر بهداشت دولت اصالحات، کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 

آتی را رد کرد.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و وزیر دولت اصالحات در گفتگو با 
فارس، در پاسخ به سؤالی درباره ادعای برخی رسانه ها مبنی بر عزم وی 
برای کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: بنده تصمیمی 
درباره کاندیدات��وری در انتخابات ندارم. وی اف��زود: تاکنون هیچ بحثی 
درباره کاندیداتوری در انتخابات 92 نداش��ته و نمی  دانم برخی رسانه ها 
چگونه چنین بحثی را مطرح کرده اند.وی گفت: حرف زدن برای برخی 

رسانه ها مالیات ندارد و به خاطر همین هرچه می خواهند می نویسند.

راهبرد مضحک »سه ب« منافقین
به گزارش مش��رق، گروهک منافقین که آواره پادگان های بغداد ش��ده 
 اس��ت در پیامی به تیم ه��ای داخل��ی اش راهبرد مضحک »س��ه ب«

را برای به آشوب کشیدن کشور در آستانه انتخابات و در نهایت سرنگونی 
نظام ارسال کرده است. شعار »سه ب«، از این فرمان گرفته شده است: بند 

از بند بند رژیم بگسلید!

اقدام ضد ایرانی دولت اسپانیا
دولت اسپانیا پخش شبکه اسپانیایی زبان ایران را در کشور خود متوقف 
کرد. دولت اسپانیا در اقدامی که نشان از نقض آشکار آزادی بیان در این 
کشور دارد، به ش��رکت خدمات ماهواره ای »هیسپاست« دستور داده تا 
پخش »هیسپان تی وی« شبکه اسپانیایی زبان ایران را در اسپانیا متوقف 
کند. در تاریخ 21 دسامبر سال جاری میالدی شرکت هیسپاست پخش دو 
شبکه خبری انگلیسی و اسپانیایی زبان ایران؛ یعنی پرس تی وی و هیسپان 
 تی وی را از روی این ماهواره قطع کرد و به ش��رکت خدمات ماهواره ای

»اورون« یکی از شرکت های تابعه خود دستور داد تا از ارسال برنامه های 
شبکه های پرس تی وی و هیسپان خودداری کند.

کاندیداهای مدنظر هاشمی
برخی اطرافیان هاشمی رفسنجانی می گویند پس از انصراف ناطق نوری از 
کاندیداتوری، گزینه مطلوب هاشمی در حال حاضر حسن روحانی است. 
این افراد مدعی هس��تند در صورت نیامدن روحانی، وی از کاندیداتوری 

والیتی و سپس الریجانی حمایت خواهد کرد.

تحت تأثیر قرار دادن تروریست ها
رفتار و منش 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه، گروگانگیران را سخت 
تحت تأثیر آنها قرار داده بود، به گونه ای ک��ه در هفته های اخیر به امام 

جماعت زائران که یک روحانی بود، نماز را به جماعت می خواندند.

حاضرم از مؤتلفه خارج شوم 
جمهوری اسالمی نوش��ت: در پی انتقاد اعضای ش��ورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��المی از »حبیب اهلل عس��گراوالدی«، وی اعالم کرده که اگر 
اظهارات او برای حزب مؤتلفه اسالمی مشکل ساز شده، حاضر است از این 
حزب برود، اما اظهاراتش براساس یک وظیفه الهی مطرح شده و خواسته 
که قبل از مرگ به وظیفه اش عمل کند و ناگفته های باقیمانده را بگوید. 
عسگراوالدی طی هفته های اخیر درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 
88 و حفظ حرمت چهره های انقالبی، اظهاراتی داشته که با مواضع حزب 

مؤتلفه منطبق نبوده است.

 مؤتلفه باید تبری بجوید 
وگرنه گرفتار می شود

آیت اهلل حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه درباره جزئیات 
جلسه جامعه مدرسین اظهار داشت: در این جلسه مباحثی کلی درباره 
انتخابات مطرح شد. ممدوحی درباره واکنش جامعه مدرسین به اظهارات 
عسگراوالدی مبنی بر فتنه گر نبودن موسوی و کروبی گفت: این مسأله 
محکوم شد و عده ای هم تبری جستند و برخی نیز گفتند این اظهارات 
نظر شخصی عسگر اوالدی بوده است.  عضو جامعه مدرسین ادامه داد: در 
این جلسه بحث شد که مؤتلفه هم باید از این مسأله تبری بجوید وگر نه 
گرفتار می شود. وی درمورد ادامه رابطه جامعه مدرسین با جبهه پیروان، 
گفت: اگر آنها رسما تبری بجویند و بگویند این حرف ها، اظهارات شخصی 

عسگراوالدی بوده است، همکاری خواهیم داشت.

 گالیه دولتی ها 
از نحوه ابطال حکم مرتضوی

خراس��ان در ویژه های خ��ود نوش��ت:پس از ابالغ حکم جدی��د دیوان 
 عدال��ت اداری مبن��ی ب��ر غیرقانونی ب��ودن انتصاب س��عید مرتضوی 
به عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی، گفته شده که شاکی این موضوع، 
حجت االس��الم محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری بوده 
است که با استناد به برخی ایرادات قانونی رییس مجلس شورای اسالمی 
به مصوبات دولت، ابطال این انتصاب را از هیأت عمومی دیوان درخواست 
کرده است و به همین خاطر برخی اعضای دولت از رویه اعمال شده برای 

لغو این حکم گالیه کرده و آن را مغایر عرف این دیوان عنوان کرده اند.

دو روز مذاکره فش��رده هش��ت دیپلمات بلند پایه آژانس در 
سازمان انرژی اتمی در تهران بدون این که به نتیجه چشمگیر 
یا خاصی برسد، تمام ش��د و در حالی که دیپلمات های ایرانی 
مذاکرات را رو به جلو خواندند، هی��أت دیپلماتیک آژانس به 
صراحت گفت ک��ه »اختالف نظر ها باق��ی مانده اند« و فقط بر 
سر یک دور مذاکره دیگر، آن هم یک روز بعد از 22 بهمن ماه 
با طرف ایرانی به توافق رسیده است. به این ترتیب دور بعدی 
مذاکرات با آژانس احتم��اال به بعد از مذاکره ب��ا 1+۵ موکول 

خواهد شد. 
به گزارش جوان ، دور جدید مذاک��رات ایران با دیپلمات های 
آژانس در فضای ناش��ی از اظهار نظ��ر بدبینان��ه یوکیو آمانو 
مدیرکل آژانس برگزار شد. آمانو اول هفته قبل گفته بود که به 
مذاکرات با ایران چندان خوشبین نیست.  با این حال، مذاکرات 
روز اول و تمدید مذاکرات به مدت یک روز دیگر نشان داد که 
هرچند فض��ای مذاکرات چندان مثبت نب��وده، ولی دو طرف 
هنوز هم به این که به توافق برسند، امید وارند و قرار گذشته اند 
 یک ب��ار دیگ��ر روز 2۳ بهمن م��اه در تهران مالق��ات کنند. 
علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده جمهوری اسالمی ایران در 
وین که ریاست تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده داشت، در 
گفتگو با پرس تی وی، ضمن اشاره به حساس و پیچیده بودن 
مذاکرات گفت: در یک سال گذشته، مذاکرات حتی روی یک، 
دو یا حداکثر سه صفحه تمرکز داشت و گاهی اوقات روی یک 

عبارت یا جمله پنج س��اعت بحث می ش��د، چراکه به مصالح، 
منافع و امنیت ملی ما مرتبط بود و باید با حساسیت باالیی با 

آن برخورد می شد.
 س��لطانیه بدون اش��اره به جزئیات، گفت که درب��اره برخی 
موضوعات توافق شد، اما به نتیجه نهایی نرسیدیم و در صورتی 
که آژانس، مالحظ��ات اصولی و منطقی م��ا را در نظر بگیرد، 
می توان به جمع بندی نهایی رسید. آن طور که سلطانیه گفته، 
طرف مقابل در ط��ول مذاکرات باز هم بحث بازدید از س��ایت 
نظامی پارچین را مطرح کرده، ولی تهران بازدید از پارچین را 
مستلزم امضای یک چارچوب کلی یا آن طور که سلطانیه گفته 
»رهیافت ساختاری« می داند. سلطانیه تأکید کرد:»تا زمانی 
که چارچوب های نهایی در مذاکرات مش��خص و سندی امضا 
نشود، بازرسی از پارچین ممکن نیس��ت.« وی افزود: »دفعه 
قبل، چند موضوع حل و فصل ش��د، اما ب��ه امضای »رهیافت 
ساختاری« منجر نشد، چراکه فکر می کنیم مالحظات ما هنوز 

رعایت نشده است.«  

اختالفات هنوز باقی است 
هرمان ناکارتس معاون آمانو و رییس تیم هش��ت نفره آژانس 
 در مقایس��ه با ط��رف ایرانی، کمتر ب��ه مذاکرات خوش��بین 

است. 
رویترز روز جمعه از قول او گزارش کرد که بازرس��انش اجازه 

دسترس��ی به س��ایت نظامی )پارچین( را که از مدت ها پیش 
دنبال آن بودند، پیدا نکردند و این ک��ه مذاکرات بعدی برای 
12 فوریه برنامه ریزی شده است. ناکارتس که بعداز بازگشت از 
تهران در جمع خبرنگاران در وین صحبت می کرد، گفت:»ما 
دو روز مذاکرات فشرده داشتیم. اختالف نظر ها باقی مانده اند 
و به همین دلیل نتوانس��تیم رویکرد س��اختاری را برای حل 
مس��ائل باقیمانده درباره ابعاد نظامی برنامه هس��ته  ای ایران 

نهایی کنیم.« 

مذاکره با ۱+۵ بدون توافق با آژانس 
مذاکره با آژانس در شرایطی انجام می شود که ایران و 1+۵ هم 
قراراست به زودی دور جدید مذاکرات را شروع کنند؛ مذاکراتی 
که بر س��ر زمان آن توافق کلی )بدون مش��خص ش��دن زمان 
 دقیق( وجود دارد، ولی طرفین هنوز بر س��ر مکان آن توافقی 

نکرده اند. 
پیش از این، رویترز نوش��ته بود که ته��ران می خواهد بعد از 
اتمام مذاکرات دور هش��تم با آژانس، زم��ان و مکان مذاکره با 
1+۵ را نهایی کند، ولی تا زمان تنظیم این خبر چیزی در این 
باره اعالم نشده است. آنچه مشخص است این که اگر مذاکرات 
ایران با 1+۵ قبل از 2۳ بهمن ماه پا بگیرد، تهران بدون توافق با 
آژانس پای میز مذاکره خواهد نشست. برخی ناظران به رویکرد 
سیاسی آژانس در این باره اشاره می کنند و می گویند که طرف 
غربی چندان هم مایل نبود تهران با دست پر )توافق با آژانس( 

پشت میز مذاکره با 1+۵ بنشیند. 
با ادامه اختالف نظر ایران با 1+۵ بر سر مکان مذاکرات، چین و 
روسیه در دو موضعگیری جداگانه خواستار از سرگیری فوری 
مذاکرات شدند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد که مقامات مسکو آمادگی آن را دارند تا از تمامی گزینه ها 
برای مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات نمایندگان گروه ۵+1  
و ایران حمایت کنند. در این بیانیه آمده است: با توجه به فقدان 
توافق در زمینه مکان برگزاری نشس��ت بع��دی گروه 1+۵ و 
ایران، زمان انجام این دیدار ممکن است به تأخیر بیفتد. روسیه 
نگران این مسأله اس��ت و به همین دلیل رایزنی های فعالی با 
طرفین شرکت کننده در این مذاکرات، از جمله طرف ایرانی 
 در حال انجام است و ما امیدواریم که توافق در خصوص مسائل 
 مربوط ب��ه س��ازماندهی نشس��ت ب��ه زودی حاصل ش��ود. 
همزمان، یانگ جیچ��ی وزیر خارجه چین ه��م در مالقات با 
امیرعبد اللهیان در پکن، خواستار از سرگیری فوری مذاکرات 

ایران با 1+۵ شد. 

پایان هشتمین دور مذاکرات

اسد به زودی جهانیان را تهرانبدونتوافقباآژانسبهمذاکرهبا۱+۵میرود
غافلگیر خواهد کرد

منابع لبنانی گزارش دادند بشار اسد رییس جمهوری سوریه 
به زودی جهان را غافلگیر خواهد کرد. الدیار نوش��ت: بشار 
اس��د رییس جمهوری س��وریه برای مجموعه قوانینی که 
به زودی صادر خواهد شد، آماده می ش��ود که این قوانین، 
غافلگیری بزرگی برای تمام جهان خواهد بود، به ویژه پس از 
آن که ارتش سوریه توانسته است اوضاع این کشور را تحت 
کنترل خود درآورد. این روزنامه نوش��ت: از جمله گام هایی 
 که اسد برخواهد داش��ت، برگزاری انتخاباتی خواهد بود که 
رأی دهندگان س��وری، نمایندگان خود را به صورت کامال 

شفاف و رضایتمندانه انتخاب خواهند کرد.

 دولت اسالمی 
مد نظر ما نیست ! 

»محمد مرسی« رییس جمهوری مصر در گفتگو با روزنامه 
»فرانکفورتر آلگماینه« اظهار داش��ت: دولت��ی که مد نظر 
ماست و به آن اعتقاد داریم یک دولت مدرن تر بوده که در آن 
انتقال قدرت به صورت صلح آمیز جریان داشته و دموکراسی 
و آزادی در آن حاکم است. وی همچنین اظهار داشت: مفهوم 
خداگرایی و دولت اسالمی مد نظر ما نیست و ما همواره از یک 
دولت غیر نظامی سخن می گوییم. بعد از انقالب سال2011 
در مصر که به دنبال آن، اخوان المس��لمین قدرتمندترین 
نیروی سیاسی در کشور ش��د، باید حاال مصر تبدیل به یک 
دولتی شود که در آن، همه شهروندان بدون در نظر گرفتن 

اعتقاد و مذهبشان از حقوق برابری برخوردار باشند.

 تشکیل ارتش دفاع ملی 
در سوریه

یک منبع آگاه سوری در گفتگو با شبکه روسیا الیوم در دمشق 
اظهار داشت: مقامات سوریه در نظر دارند  ارتش دفاع ملی 
تشکیل دهند. این ارتش در امتداد ارتش نظامی سوریه قرار 
دارد و فقط مأموریت دارد تا از امنیت محله ها در برابر حمالت 
مخالفان مسلح حمایت به عمل آورد و بدین ترتیب ارتش، 
 تنها به انجام مأموریت های جنگ��ی خواهد پرداخت. منبع 
یاد ش��ده افزود: این ارتش جدید از عناص��ر غیرنظامی که 
خدمت سربازی را انجام داده اند به همراه افراد کمیته های 
مردمی که به طور خودجوش پس از باال گرفتن درگیری در 

سوریه شکل گرفتند، تشکیل خواهد شد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

دو نوع استحاله داریم 
عماد افروغ / استاد دانشگاه 

بین هر دو گروه اصالح طلب و اصولگرا، انقالبی واقعی از نوع اساسی وجود 
دارد. ما دو نوع استحاله داریم؛ یکی با لیبرالیس��م می آید و با علم و کتل 
»سکوالر« و دیگری با علم و کتل انقالبی می آید و می خواهد آن را منحرف 
می کند. ما در دوران اصالحات، بر این ایستادیم که توسعه سیاسی ذیل 
گفتمان انقالب، قابل پذیرش باشد و حس��اب بقیه باید جدا شود. امروز 
هم باید مراقب باشیم افرادی به اسم انقالب می آیند و انقالب را استحاله 
می کنند. االن بحث این اس��ت که این افراد از جنس انقالب نیس��تند و 
سابقه هم ندارند و فقط شعار می دهند، در حالی که از محتوا و عمل خبری 
نیست. نکته بعدی این است که 
انقالب اس��المی ظرفیت هایی 
داشته که بخشی از آن در قالب 
 قانون اساسی تعریف شده است. 
به میزانی که فاصله میان قانون 
اساسی و سیاست ها و رفتارهای 
جاری پدید  آید، باید نسبت به 
اص��الح سیاس��ت ها و رفتارها 

اقدام کرد.
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الریجانیقانونمنعادغاموزارتخانههاراابالغکرد

علی الریجانی رییس مجلس به دلیل تأخیر رییس جمه��ور، قانون منع هرگونه ادغام و 
انحالل وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحالل مؤسس��ات و س��ازمان ها را 

برای اجرا ابالغ کر د.

از پاسخ ایران به آژانس 
ناامید شدیم

خبر والیتی از نقش 
مظفر در ائتالف سه گانه

با وجود ادامه مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که از پاسخ ایران به آژانس 

انرژی هسته ای ناامید شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز جمعه اعالم کرد از پاسخ ایران به 
تیم آژانس بین المللی انرژی اتمی به شدت ناامید شده ایم و ایران را متهم 
کرد که تمایل ندارد به آژانس اجازه دسترسی به سایت پارچین را بدهد.

»ویکتوریا نوالند« سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما آشکارا 
و عمیقا متأس��ف ش��دیم که ایران بار دیگر فرصت هم��کاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را از دس��ت داد. مذاکرات دو روزه ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در تهران به پایان رسید و دو طرف 

بر ادامه مذاکرات توافق کردند.

یکی از اعضای ائتالف سه گانه اصولگرایان، با تأیید خبر انتصاب مظفر به عنوان 
رییس ستاد این ائتالف از تصدی همزمان این مسئولیت در انتخابات ریاست 

جمهوری و شوراها خبر داد.
علی اکبر والیتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتصاب حسین مظفر به 
سمت ریاست ستاد ائتالف سه گانه اصولگرایان گفت: آقای دکتر مظفر نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به اتفاق آرای اعضا به عنوان رییس ستاد 
این ائتالف برگزیده شد. والیتی افزود: ایش��ان به عنوان یکی از پیشکسوتان 
مبارز و ایثارگر با سابقه طوالنی والیتمداری، دارای تجربه ای گرانسنگ در امر 
اجرا و تقنین، شخصیتی شناخته شده هستند و انشاهلل در جهت ایجاد وفاق 
و همبس��تگی بین اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراها 

ایفای نقش خواهند کرد.

معاون مش��موالن و امور معافی��ت های س��ازمان وظیفه 
عمومی با اعالم معافیت های جدید قانون خدمت وظیفه، 
ش��رایط معافیت فرزندان مددجوی��ان و ایثارگران را اعالم 
کرد. س��رهنگ حجت اهلل واعظ��ی نژاد اظهار داش��ت: در 
قانون جدید، سه مورد معافیت مشموالن ازجمله معافیت 
مشمولی که همسرش فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر 
بوده تا زمانی که ازدواج مجدد نکرده، لحاظ ش��ده اس��ت. 
همچنین معافیت مش��مولی که همس��رش بعد از ازدواج 
معلول شده و نیازمند مراقبت باش��د و نیز معافیت یکی از 
فرزندان یا یکی از برادران س��ربازی ک��ه در حین خدمت 
سربازی فوت کرده باشد، در قانون جدید اضافه شده است. 
وی ادامه داد: در مجموع می توان گفت که در قانون جدید، 
یک سری معافیت ها اضافه شده و به عبارتی در این قانون 
دامنه معافیت ها افزایش پیدا کرده اس��ت؛ مانند معافیت 
مدد جویان و معافیت فرزندان ایثارگ��ران که از نظر کمی 

افزایش داشته است.
 معاون مش��موالن و ام��ور معافیت های س��ازمان وظیفه 
عمومی  درم��ورد معافیت های  مددجوی��ان گفت: در این 
قانون به منظور حمایت از جامع��ه معلوالن و مددجویان و 
خانواده هایی که نیازمند حمایت هستند، یک سری معافیت ها 

با عنوان معافیت مددجویان پیش بینی شده است.

عبداهلل بن عبدالعزیز پادش��اه 87 ساله عربس��تان به دلیل 
بیماری و کهولت سن عمال قادر به اداره کشور نیست و گفته 
می شود پس از عمل اخیر، حافظه خود را از دست داده و در 

بیشتر اوقات در حالت کما به سرمی برد.
»ترک��ی ب��ن عب��داهلل ب��ن عبدالعزی��ز« فرزن��د پادش��اه 
عربس��تان، گف��ت: عملی��ات جراح��ی پ��درش در ناحیه 
کمر آس��ان نبوده اس��ت و وی ه��م اکن��ون دوران نقاهت 
پس از عم��ل را م��ی گذراند. هر چن��د ک��ه وی گفته پدر 
کهنس��الش در س��المت و رو به بهبودی اس��ت، اما اخبار 
منتش��ر ش��ده درمورد وی، حکای��ت از آن دارد ک��ه او در 
 سن91 س��الگی توان چندانی برای بازس��ازی آسیب های

 جس��می ناش��ی از جراحی را ندارد و این خب��ر در حقیقت 
مقدمه ای برای اعالم خبرهای بعدی منتشر شده است. شاه 
س��عودی چهارمین عمل جراحی خود را برای ثابت کردن 
پالتین در ناحیه فوقانی کمرش در 17 نوامبر گذشته انجام 

داد که نزدیک به 11 ساعت طول کشید.
 دفتر پادش��اهی عربس��تان 1۳ دس��امبر گذش��ته خروج 
ملک عبداهلل از بیمارس��تان را اعالم کرده ب��ود، اما تاکنون 
تصویری از حال عمومی وی منتشر نشده و در یک نوبت نیز 
که تصویری از وی توسط العربیه منتشر شد، بسیاری آن را 

آرشیوی خواندند.

یک فعال سیاسی با بیان این که از نگاه رییس جمهور،کشور 
مشکلی ندارد و همه چیز آرام است، درباره تالش احمدی نژاد 
برای اجرای هدفمندی یارانه ها، گفت: او حتی اگر شده، کت 

تنش را بفروشد، هدفمندی را ادامه خواهد داد.
صادق زیب��ا کالم در باره نشس��ت روز چهارش��نبه رییس 
جمه��ور ب��ا مجل��س اظه��ار ک��رد: اولی��ن نکت��ه ای که 
درخصوص این نشس��ت به نظر می رس��د این است که نگاه 
 احمدی نژاد نس��بت به مجلس بس��یار نگاه تحقیر آمیزی

اس��ت. درحقیق��ت او به ای��ن نشس��ت آمد و یک س��ری 
صحبت هایی که به هیچ عن��وان جنبه دراز کردن دس��ت 
همکاری  و مساعدت نس��بت به مجلس نداشت، بیان کرد 
 و رفت. وی افزود: رییس جمهور می خواس��ت یک س��ری

توضیح��ات را به مجل��س ارای��ه کن��د و از نظ��ر خودش 
 مجلس را از ک��ج فهمی و گمراهی دربی��اورد. درحقیقت او 
می خواس��ت خط��اب ب��ه نماین��دگان بگوید چون ش��ما 
متوجه نیس��تید، آم��ده ام تا درباره مس��ائل م��ورد نظرم 
به ش��ما توضیح بدهم و  پ��س از این که متوج��ه جریانات 
ش��دید ب��روم. وی ادام��ه داد: البت��ه بن��ا ب��ه اظه��ارات 
 همیش��گی احمدی نژاد، این دول��ت بزرگ تری��ن گام ها

 را برداش��ته و اگر مجلس و دیگران اج��ازه بدهند، کارهای 
بزرگ تری را انجام خواهد داد.

حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی روز جمعه 
در اولین همایش تجلیل از معمرین حوزه علمیه قم که به 
همت مرکز خدمات حوزه ه��ای علمیه در مرکز فقهی ائمه 
اطهار)ع( برگزار ش��د، با ابالغ س��الم رهبر معظم انقالب و 
با اش��اره به سفرهای اس��تانی ایش��ان، افزود:  رهبر معظم 
انقالب تقریبا همه استان های کشور را در طول رهبریشان 
مسافرت کردند و هرکجا رفتند برکت نیز را با خودشان به 
آنجا برده اند و همواره با اقبال و شور وشوق مردم، این سفر ها 

صورت گرفته است.
رییس دفتر  رهبر معظم انقالب تصریح کرد: تا زمانی که بین 
رهبری و مردم اتصال و پیوند باشد، این ملت و کشور آسیب 
نمی پذیرند. حجت االس��الم محمدی گلپایگان��ی با بیان 
این که مشکالت فراوان مادی نتوانس��ته است این ارتباط 
را کمرنگ کند، افزود: رابط��ه معنوی رهبر معظم انقالب و 
مردم به قدری باالست که هرچقدر مشکالت هم برای آنها 
وجود داشته باشد، دست از حمایت از رهبر خود برنخواهند 
داش��ت. وی با بیان این ک��ه در روز انتخابات راه درس��ت و 
مستقیم مشخص خواهد شد، اظهار داش��ت: در انتخابات 
آینده استحکام نظام ما دوچندان خواهد شد، گرچه دشمن 
می خواهد با القای ناکارآمدی نظام مردم را بترساند و تبلیغ 

کند که اسالم نمی تواند جامعه را اداره کند.

بین الملل دولتنظام وظیفه انتخابات

معافیت های جدید 
سربازی

 شاه سعودی 
در حال فراموشی و کما

 احمدی نژاد کتش را  
می فروشد، یارانه می دهد

در انتخابات آینده استحکام 
نظام، دو چندان خواهد شد
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یادداشت

 تشکیل هسته های اجتماعی 
در محالت شهر اصفهان

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: با هدف شناخت 
دقیق تر نیازها در قسمت های مختلف ش��هر و مشارکت شهروندان 
در مرتفع شدن این نیازها، در۱۷۰ محله شهر اصفهان، هسته های 
اجتماعی تشکیل می شود. حبیب اهلل تحویلپور با بیان مطلب فوق 
افزود: از دو سال گذش��ته که مباحث اصلی ش��هر همچون احداث 
بزرگراه ه��ا و خیابان ه��ای اصلی ب��ه نتیجه رس��ید، محله محوری 
 در دس��تور کار ش��هرداری قرار گرف��ت. وي تصریح ک��رد: رویکرد 
محله محوري جایگزین حرکت ها در مرکز شهر شد و سپس اقدامات 
از س��طح ش��هر به مناطق رفت. پس از آن فعالیت هایی که با تالش 
مدیریت ش��هري و با نیازس��نجي در محالت مش��خص شده است، 
در۱۷۰ محله در دستور کار قرار گرفت که بخشي از آن تاکنون اجرا 

شده و تعدادي نیز طبق برنامه زمانبندی شده اجرا می شود.

 5983 مددجو 
از کمیته امداد اصفهان مشاوره گرفتند

 مدیر ام��ور فرهنگی کمیته امداد اس��تان اصفهان ب��ه فارس گفت: 
پنج هزار و983 نفر افراد راهنمایی شده در مرکز مشاوره کمیته امداد 
امام )ره( اصفهان، در زمینه خانواده، مش��کالت تحصیلی و تربیتی 
مشاوره شدند. محمد میرزایی با اشاره به تعداد مراجعان مددجویان 
زیر پوش��ش کمیته امداد امام)ره( به واحد مش��اوره استان اصفهان 
در 9 ماهه س��ال9۱ اظهار کرد: تعداد 2۱ هزار و 26 نفر به این واحد 
مراجعه کرده اند. وی افزود: از این تعداد، پنج هزار و 586 نفر مشاوره 
و تعداد ۱5 ه��زار و 44۰ نفر مربوط به راهنمایی افراد اس��ت. مدیر 
 امور فرهنگی کمیته امداد اس��تان اصفهان تصریح کرد: بیش��ترین 
مراجعه کنندگان به این مرکز زنان با 8۷ درصد بوده و تنها ۱3 درصد 

این مراجعان را مردان تشکیل می دهند.

 ضعف دین باوری 
مهم ترین عامل بروز معضالت 

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: یک��ی از مهم ترین 
عوامل و معضالت کنونی جامعه نشأت گرفته از ضعف دین باوری در 
خانواده هاست. غالمرضا انصاری در بازدید از مرکز مشاوره راه بهشت 
افزود: کارکرد اعتقادات دینی و مذهبی در برخ��ی خانواده ها رو به 
کاهش است و بسیاری از مشکالت فرهنگی و بحران های جامعه در 
تمامی زمینه ها به همین اصل مرتبط می شود. وی همچنین با بیان 
این که در اقدامات پیشگیرانه با س��نجش خروجی ها، نقاط ضعف و 
قوت بررسی شود، اظهار کرد: باید در این ارتباط با سنجش خروجی ها 

و کار کارشناسانه به اصالح روش ها پرداخت. 

 مرگ 429 نفر 
در سوانح ترافیکی برون شهری 

مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان از مرگ 429 نفر در سوانح 
ترافیکی برون شهری اس��تان اصفهان طی هشت ماهه گذشته خبر 
داد. علی س��لیمان پور درمورد مرگ و میر ناش��ی از سوانح ترافیک 
اظهار کرد: در هشت ماهه گذش��ته در اصفهان با روند رو به کاهش 
مرگ و میر ناشی از سوانح ترافیکی رو به رو بوده ایم. وی با بیان این که 
میزان تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سطح استان در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، افزود: در هشت ماهه 
گذشته مرگ و میر ناشی از س��وانح 9/3 درصد کاهش یافته است. 
مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان تصریح کرد: همچنین در 
این مدت، حوادث و سوانح ترافیکی کاهش داشته و ۷2 نفر جان خود 

را از دست داده اند.

گشتی در اخبار

 استاندارد سازي کالنتري ها 
تا پایان سال

فرمانده انتظامي استان اصفهان 
سردارعبد الرضا آقاخاني

طرح اس��تاندارد س��ازي کالنتري ها 22 مرحله دارد ک��ه در هر مرحله 
کمیسیون تخصصي و ویژه اي تشکیل و براساس دستورالعمل ها و تدابیر 
جدید، تصمیمات الزم گرفته شده و جهت اجرا به کالنتري ها و پاسگاه ها 
 ابالغ مي شود. ایجاد تحوالت نوین در خدمات دهي به مردم در کالنتري ها

و پاس��گاه ها، همچون ایجاد دس��تگاه نوبت زني، طراح��ي مدل جدید 
در س��اختمان، ایجاد س��امانه 
ثب��ت  جه��ت   اتوماس��یون 
پرون��ده ه��ا و ارج��اع س��ریع 
به دادس��را، س��رعت دادن به 
پاس��خگویي ب��ه مراجع��ان، 
تحول در تکری��م ارباب رجوع 
 و... از جمل��ه آنه��ا خواهد بود.

پیش بیني مي کنیم این طرح تا 
پایان سال به اتمام برسد.
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چهره روز
کوه صفه دوباره قربانی گرفت

به نقل از شاهدان عینی حادثه ، جمعه 29 دی ماه، پسری 23 ساله به نام ساسان – ن، هنگام 
صعود از کوه صفه ی اصفهان، در محدوده ی " گل زرد" بر روی یخ ها لیز خورد و چندین متر 

به پایین کوه پرتاب شد و در نهایت جان خود را از دست داد.
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زیر پوست شهر/ بافت فرسوده شهر...
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جهانی شدن هنرهای 
ملموس و ناملموس

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم به ایرنا گفت: کشاورزان و باغداران 
این شهرستان می توانند با مشارکت در طرح مودت، نسبت به وقف درختان 

خود اقدام کنند.
 علی مبشری در حاشیه اجرای طرح توسعه مسجد روستای دیده جان پادنا 
از توابع سمیرم افزود: ش��عار هفته وقف امس��ال» همه واقف باشیم« است و 
طرح مودت در همین راستا اجرا می شود. وی تصریح کرد: هر کشاورز با نصب 
پالک روی هر تعداد درخت که تمایل دارد، می تواند محصول آن را برای امور 
وقف مانند توسعه امامزاده ها و س��ایر موقوفات اختصاص دهد. وی با اشاره به 
مش��ارکت کارمندان دولت، مس��ئوالن ، خیران محلی، ورزشکاران، نهادها و 
مؤسسات خیریه و سایر اقشار در این طرح، تصریح کرد: هیأت امنای موقوفه ها 

و امامزادگان، محور اجرای طرح مودت هستند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان از ثبت جهانی شدن هنرهای ملموس و ناملموس صنایع 

دستی استان خبر داد. 
احمد ادیب با اذعان به این که حدود ۱96 رشته و محصول صنایع دستی 
ش��امل محصوالت فعال، نیمه فعال، در حال خطر و منس��وخ در استان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد، ۱۰4 رشته، فعال و نیمه فعال هستند، 
گفت: از ۱۰4 رشته فعال و نیمه فعال در استان اصفهان، تاکنون ۱9 رشته 
در زمینه آثار ناملموس از جمله رش��ته های گره چینی، مینای نقاش��ی، 
قفل سازی، عبا بافی نایین، خراطی نطنز و سفال و سرامیک عبادی نطنز 
نیز به ثبت ملی رس��یده و اینک هنر گالبتون اصفهان در راه ثبت جهانی 

شدن است.

س��ابقه آواز خوانی در این بنای باش��کوه را یکی 
از پژوهش��گران میراث فرهنگی به خیلی قدیم ها 
نس��بت می دهد. ای��ن محقق می��راث فرهنگی 
با اش��اره به این ک��ه جالب ترین ن��وع تفریح در 
کنار این پل، آوازه خوانی ب��ود، می گوید:»دراین 
میان افرادی هم��گام با صدای دلنش��ین و آرام 
زاین��ده رود وبه دلیل انع��کاس وپیچیدن صدای 
صوت دردهانه های زیرین پل، نواها و زمزمه های 
آرامی سر می دادند که دراغلب شب ها انجام این 

کار غوغایی بر پا می کرد«.
 به گفت��ه مهدی فقیه��ی درح��ال حاضربرخی 
ازمردم برحس��ب عادت و گذراندن اوقات فراغت 
گردهم آمده وبه خواندن وشادی می پردازند که 

ای��ن گردهمایی ها را س��اختارزیبا و خنک بخش 
تحتانی پ��ل خواج��و تحت تأثی��ر ق��رار داده و 
منس��جم ترمی کند. ام��ا ق��دم هایم را ب��ا نوای 
آبی که نمی آم��د مهمان پل ک��ردم. ترک های 
خواجو نظ��رم را جلب ک��رد. چن��دی پیش بود 
که چن��د جوان بیکار ب��ه دور از چش��م نگهبانی 
که اصال وج��ود ن��دارد، یکی از پنج��ره های پل 
را تخریب کردند که س��ازمان می��راث فرهنگی 
 در کمتر ازی��ک روز، آن را مرمت ک��رد، اما حاال 
ترک هایش بیش از پیش جنجال به پا کرده است.

منصورزیرک پژوهشگر میراث فرهنگی  با اعالم 
این که این ترک ه��ا در طول زمان ایجاد ش��ده 
وهرترکی به منزله وجود ی��ک خطر جدی برای 

 بنا نیست، گرچه قدری خیال دلسوزان را آسوده 
می کند، ولی ادامه حرف هایش هش��داری برای 
فعاالن و مدیران است:»پیرشدن یک اثرتاریخی 
طبیعی است و هرمرمتگر می تواند روند پیر شدن 

هراثر را به تأخیر بیندازد«.
اما گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی هم در 
نوع خود جالب توجه است، چرا که شهرام امیری 
وجود ترک بر بدن��ه بناهای تاریخ��ی که دارای 
قدمت هس��تند را امری عادی م��ی داند:»صرفا 
وج��ود ترک ه��ای فع��ال ب��رای بن��ا خطرناک 
 اس��ت که این ترک درحدود سه س��ال است که 
نشانه گذاری شده وگزارشات حاکی ازغیر فعال 

بودن آن دارد«.

بنابراین کارشناس��ان می��راث فرهنگی درحال 
حاضرمرم��ت اضطراری ب��رای این بخ��ش  پل را 
 توصی��ه م��ی کنن��د، ول��ی باز ه��م ح��رف های 
التیام بخش مس��ئول روابط عمومی که گفته بود 
دوماه قب��ل مجددا توس��ط کارشناس��ان میراث 
فرهنگی وهمچنین کارشناسان سازمان نوسازی 
و بهس��ازی ش��هرداری اصفه��ان مورد بررس��ی 
کارشناس��ی قرارگرفته که درصورت نیاز اقدامات 
الزم صورت خواه��د گرفت، ق��دری نگرانی ها را 

کاهش داد.
  عالوه بر ای��ن م��وارد، درگ��زارش اداره مربوطه 
می توان خواند:» یکی ازتصاویرپ��ل، به نم زدگی 
ناشی ازس��رریز شدن آب از روی س��طح بنا اشاره 
دارد ک��ه به اطالع می رس��اند این قس��مت، چند 
س��ال پیش توسط ش��هرداری س��اخته شده که 
 متأسفانه شیب بندی مناسب و خروجی آب های

سطحی درس��ت تعبیه نشده اس��ت که این اداره 
کل مرم��ت این بخ��ش را پس از فصل زمس��تان 
دردستورکارخود قرار داده است، با این حال مجددا 
تأکید می شود این بخش حداکثر کمتر از۱۰سال 

پیش بنا شده وبخشی الحاقی به پل  است«.

بهانه هایی برای هیچ
اینها در حالی اس��ت که صحبت های کارشناسان 
ومتولیان محت��رم آنچه را که به ذهن می رس��اند 
قابل توجیه نیست، چرا که عدم تالش برای ایجاد 
یک کمیته واحد ب��رای اداره آثار تاریخی اصفهان 
معضلی اس��ت که اصفهان را رنج می دهد. این که 
بعد ازرویداد و هرآسیبی به یک بنای تاریخی، توپ 
سرگردان کم کاری در بین ش��هرداری، میراث و 

اوقاف پاس کاری شود، عذر بدتر از گناه است.
مرمت های اضطراری که  به قول امیری در حدود 
سه سال است نشانه گذاری ش��ده و به مرمت هم 
توصیه می شود، جای بس��ی تأمل دارد. سه سال 
نش��انه گذاری!! برای مرمت اضطراری و چه کسی 
باید مرمتش کند که توصیه به مرمتش کرده اند؟ 

مردم ؟ شهرداری؟ میراث فرهنگی؟ اوقاف؟ 
بنا به نظر بس��یاری از کارشناس��ان، نم زدگی  پل 
ناشی از سرازیر ش��دن آب از روی سطح بنا اشاره 
دارد به این که آن  قسمت چند سال پیش توسط 

شهرداری ساخته ش��ده که متأسفانه شیب بندی 
مناس��ب و خروج��ی آب های س��طحی درس��ت 
 تعبیه نشده اس��ت، یعنی این که میراث ما اینقدر

بی متولی است که هرکسی به خود اجازه می دهد 
بدون کار کارشناسی و بدون نظارت متخصصان هر 
نوع دستکاری ای در بناهای تاریخی ما ایجاد کند.

***
هنوزخاط��ره تل��خ افت��ادن بولدوزرها ب��ه جان 
 خواجو با توجیه مرمت درس��ت را از ی��اد نبرده ایم.

مش��کل ازکنه ماجراست  و انگار کس��ی دلش برای 
 میراث مانده از س��الیان دور نمی سوزد، مگر این که

زوردرکار باش��د وای��ن قصه تل��خ، آفتی اس��ت که 
بناه��ای تاریخی ما را ی��ک به یک و آرام و آهس��ته 
می جود و آنها هم لب از لب نمی گش��ایند.  میراث 
فرهنگ��ی و ش��هرداری و اوق��اف، س��ه پادش��اهی 
 هس��تند ک��ه دراقلی��م اصفه��ان نم��ی گنجند و 
نتیج��ه اش همین خرابی هایی اس��ت ک��ه به جان 
آثار تاریخی اصفهان افتاده است، اما وقتی در کالن 
 کش��ور، میراث فرهنگی س��یبل سیاس��ی بازی ها

 و ل��ج و لجب��ازی ه��ا ش��ده اس��ت، چ��ه انتظاری 
می توان داشت. فراموش نکنیم میراثی که کشورهای 
دیگربا سرسختی از آن محافظت می کنند وبرایش 
 جذب درآمد و توریست می کنند، ما تیشه شده ایم بر 

ریشه اش. به همین سادگی.

پل خواجو؛  سیبلِ من نبودم تو بودی های مدیریتی 

میراث فرهنگی، شهرداری و اوقاف؛ سه پادشاه در یک اقلیم نگنجند

 الهه  دهنه های طالیی و زیبای خواجو آرامم می کند. وقتی چراغ های این بنای شگفت انگیز روشن می شود، احساس می کنم شاه عباس 
با همه عظمتش می آید، صدای شرشرآب اما نمی آمد. آب اصفهان را اززیرسراصفهانی ها بردند تا نصف جهان در حسرت آبادانی آه راستین

بکشد. سوزسرما درشب زمستانی فضا را شالق زد وخواجو همچنانی مثل نگین انگشتری می درخشید. صدای نوایی ازغرفه خواجو 
برخاست وحجم سرما را در خود حل کرد. 

 وقف درختان
 باغداران سمیرمی

 چندی پیش بود که 
 چند جوان بیکار 

به دور از چشم نگهبانی که 
 اصال وجود ندارد، 

یکی از پنجره های پل را 
تخریب کردند که سازمان 

میراث فرهنگی در کمتر 
ازیک روز، آن را مرمت کرد، 

 اما حاال 
ترک هایش بیش از پیش 

جنجال به پا کرده است

تقدیم الیحه بودجه ۱4۱4  میلیارد تومانی 
 داوود
 شیخ جبلی

سال ۱392 شهر اصفهان از سوی شهردار 
اصفهان به شورای اسالمی این شهر، اتفاقی 
بود که در جلسه علنی ش��ورای اسالمی ش��هر با حضور شهردار و 
اعضای شورای اس��المی شهر اصفهان محقق ش��د. در این جلسه 

مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان، عباس حاج رسولیها رییس 
شورای شهر ، فتح اهلل معین ، مصطفی بهبهانی رییس کمیسیون 
عمران، معماری و نوسازی و علیرضا نصر رییس کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان به ایراد سخن پرداختند. 
در ادامه بخش هایی مهم از نطق های جاری دو تن از سخنرانان جلسه 

را می خوانید:

عباس حاج رس�ولیها: بیش از ص�د در صد بودجه 
محقق شده است

   تاکنون بیش از صد در صد بودجه سال جاری محقق شده است. 
از طرح های شاخصی که در س��ال جاری توانسته مراحل تکمیلی 
خود را سپری کند، می توان به پل غدیر اشاره کرد که در بودجه 25 
میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود، ولی نهایتا ۷5 میلیارد 

تومان برای ساخت آن هزینه شده است. 

    تا کنون 9۱۰ کیلو متر شبکه معابر شهری انجام شده است که 
8۰ کیلومتر آن باقیمانده است و پیش بینی می شود تا پایان سال 
آینده توسعه معابر ش��هری محقق  ش��ود و باید طرح های دیگر را 

جایگزین توسعه معابر شهر اصفهان شود.
    تاکنون مباحث ترافیکی رینگ دوم حل شده است، همچنین 
رینگ س��وم نیز تکمیل گردیده است. تا پایان س��ال برای تقویت 

ناوگان حمل و نقل، تعدادی از واگن ها وارد ریل می شود. 
    یکی دیگر از مباحث مهم در کالن شهر اصفهان بحث محیط 
زیست است که در این رابطه طبق توسعه فضای سبز شهر اصفهان، 
سرانه هر شهروند به 26/5 متر مربع می رسد که این روند توسعه تا 

پایان سال 94 نیز در نظر گرفته شده است. 

مرتضی سقائیان نژاد: شکایت شهرداری از وضعیت 
آب، پاالیشگاه و شهرک صنعتی محمود آباد

   در نظر س��نجی های به عمل آمده 98 درصد مردم از وضعیت 
رودخانه گالیه کرده و خواس��تار جاری ش��دن مجدد آب در بستر 

رودخانه در شهر اصفهان هستند.
    در پی شکایت ش��هرداری از وضعیت آب، پاالیشگاه و شهرک 
صنعتی محمود آباد تاکنون هجمه های بسیاری به این شهرداری 
وارد شده است، ولی این نهاد به دلیل تعهدی که در پیش مردم دارد، 
در برابر تهدیدها و هجمه ها ایس��تادگی می کند تا حق شهروندان 

ضایع نشود.
    بودجه س��ال 92 ش��هرداری اصفهان طی 68 جلس��ه شامل 
 کارگاه های تخصصی، تلفیق و نهایی و بیش از22۰۰ نفر س��اعت

کار کارشناسي با مشارکت و همکاری معاونان شهردار، شهرداران 
مناطق و کارشناسان شهرداری تهیه و تدوین شد.  بنابراین گزارش، 
هزار و ۷4 میلیارد تومان از بودجه سال آینده نقدی و34۰ میلیارد 

تومان آن غیر نقدی است. 

بیش از صد در صد بودجه شهر اصفهان محقق شده است

شکایت شهرداری از وضعیت آب، پاالیشگاه و شهرک صنعتی محمود آباد 

س ایمنا[
]عک



چهره روزیادداشت

 کاهش 30 درصدی توقف 
در واحد موادرسانی سبا

گروه اقتص�اد - با مش��ارکت کارکن��ان تولی��د در امرنگهداری و 
تعمیرات واحد موادرسانی ناحیه سبا و از طریق استقرار شاخه نت، 
توقفات این واحد با 30 درصد کاهش نس��بت به مدت مش��ابه سال 

قبل، از 34 ساعت به 24 ساعت در سال جاری کاهش یافت.      
سیروس اس��دی، سرپرس��ت واحد موادرسانی ناحیه س��با با اعالم 
این خبر، گفت: به این منظور، با به کارگیری توان پرس��نل ش��یفت 
بهره بردار برای نگه��داری و تعمیرات تجهیزات خط که همس��و با 
اهداف س��ازمان جهت ارتقای بهره وری کارکن��ان، کاهش توقفات 
اضطراری، کاهش هزینه و... اس��ت، در ابتدای س��ال 88 گروه های 
TPM شیفت واحد تعیین شد و پس از آن، به برگزاری کالس های 
آموزشی تخصصی با هدف آشنایی با نظامTPM و شناخت تخصصی 
تجهیزات اقدام کردیم. الزم به ذکر است در این فرآیند بیش از 700 

استاندارد در سیستم ثبت و جهت انجام، برنامه ریزی شده است.
وی افزود: اجرای شاخه نت خودگردان در واحد موادرسانی باعث شده 
در مقایسه با قبل، نفرات بهره بردار تعلق خاطر بیشتری به تجهیزات 
خط تولید داشته داشه باشند که این امر، ارتقای دانش فنی و افزایش 
مشارکت پرس��نل تولید در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات و 
همچنین کاهش توقفات به میزان 30 درصد نسبت به سال گذشته 
)از 34 س��اعت در مدت مشابه سال گذش��ته به 24 ساعت در سال 

جاری( را در بر داشته است. 

خبر ویژه

4
 آبرسانی به فاز 3 شهرک صنعتی رنگسازان اصفهان

  س��عادت بهرامی، رییس هیأت مدیره شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: پروژه 
آبرسانی به فاز 3 شهرک صنعتی رنگس��ازان با پیش��رفت 80 درصدی در مراحل پایانی قرار دارد. 

این پروژه با مبلغی بالغ بر30 میلیارد ریال تا پایان فروردین ماه سال 92 قابل بهره برداری است.
دین و فقر با هم جمع نمی شوند

دکتر حسن سبحانی/  استاد دانشگاه 

امروز نظام بانکی ما، نظامی است که شما می توانید در آن پول بگذارید 
و بدون هیچ ریسکی تحت عنوان س��ود، بهره بگیرید و بهره شما هم 
برای ش��ما بهره های بعدی م��ی آورد. بعید می دانم کس��ی این نظام 
بانکی را نظام اس��تثماری نداند. آیا کارکرد پول در جامعه ما، کارکرد 
مبتنی بر بهره نیست؟ بسیار سخت می ش��ود گفت که نیست، حتی 
می توان گفت شواهد فراوانی هست که هست! ما در طی سالیان نظام 
جمهوری اسالمی مؤلفه ها و شاخص های مختلفی را بر اساس مبانی و 
بایسته های ارزشمند خویش تعریف و تدبیر نموده ایم، اما باید پرسید 
در این بین، جایگاه اقتصاد در 
نظام اسالمی ما کجاست و آیا 
اصوالً ما توانس��ته ایم اقتصاد 
اسالمی را پیاده سازی کنیم؟ 
البت��ه پیش ت��ر از آن، بای��د 
پرسید که آیا اقتصاد اسالمی 
ماهیت کارکردی دارد و اگر 
دارد، نس��بت آن با جامعه ما 

چگونه است؟ 
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درخشش آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاضالب استان اصفهان 

گروه اقتص�اد - محمدحس��ن ربیع��ی راد، مدیر کنترل 
کیفی��ت آب و فاضالب آبفای اس��تان اصفهان با اش��اره به 
اهمیت سالمت آب شرب اس��تان گفت: یکی از  اولویت های 
مهم آبفای اس��تان ارتقای کیفیت آب ش��رب بوده؛ چراکه 
رابطه مس��تقیم با س��المت م��ردم جامعه داش��ته و بر این 
اس��اس، آبفای اس��تان صحت و دقت در نتایج آزمون های 
کیفی آب را با حساس��یت وی��ژه ای دنبال  م��ی کند تا آب 
ش��رب را با کیفیت عالی و کامال بهداش��تی در اختیار مردم 
قرار دهد. وی به اخذ گواهینامهISO/IEC/17025 اشاره 
کرد و افزود: آزمایش��گاه مرک��زی ش��رکت آب و فاضالب 
 استان با انجام تدابیری همچون مشارکت در آزمون مهارت 
بین المللی، اس��تفاده از مواد مرجع)CRM( کنترل کیفی 
داخلی، اصالحات فیزیکی ساختمانی و تجهیزاتی درنهایت 
با ارتقای س��طح مهارت های مدیریتی و فنی در آزمایشگاه 
 مرکزی آبفای استان موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد 

بین المللی از مراجع معتبر جهانی)TURKAK( شد. 

رشد سه برابری مصرف گاز 
استان در روزهای اخیر

از دو س��ال گذش��ته و همزمان با  اج��رای ف��از اول اجرای 
هدفمندی یارانه ها، آبونمان از قبوض مصرفی حذف و شیوه 
قیمت گ��ذاری در قبوض تغیی��ر کرد، اما از ی��ک ماه پیش، 
آبونمان دوباره به قبوض گاز بازگشته است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان گفت: آبونمان همانند عوارض دولتی است 
که نباید از قبوض حذف می ش��د. طغیانی که با فارس سخن 
می گفت، اظهارکرد: مبلغ آبونمان براس��اس میزان مصرف 
گاز تغییر می کند و جزء الینفک قبوض گاز، برق و.. محسوب 
می شود. وی با اش��اره به افزایش مصرف گاز در اصفهان طی 
هفته های گذشته، اظهار کرد: در روزهای اخیر میزان مصرف 
گاز در استان از 45 تا 50 میلیون متر مکعب متغیر بوده که 
رشد 5 تا 6 درصدی را نسبت به فصول سرد سال گذشته نشان 
می دهد. وی ادامه داد: این میزان مصرف در قیاس با س��ایر 
فصول سال، سه برابر شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان با بیان این که  همه ساله در پایان مهرماه اخطار الزم به 
کارخانه ها و سایر واحدهای تولیدی استان در خصوص صرفه 
جویی در مصرف داده می شود، گفت: در سال جاری، تدابیر 
الزم در این خصوص داده شده و به کارخانه ها برای پیش بینی 

سوخت دوم، راهکارهای الزم ارایه شده است.

اخبار کوتاه

هفته گذش��ته علیرضا همدانیان، معاون برنامه ریزی استاندار 
اصفه��ان از  ورود محموله30 هزار تنی برن��ج از بندرعباس به 
اصفهان خبر داد و ب��ا اعالم این که » وضعی��ت ذخیره کاال در 
اس��تان اصفهان بس��یار مطلوب و تمامی اقالم مورد نیاز مردم 
موجود است«، از فعالیت های دستگاه های اجرایی و نظارتی به 

نوعی تقدیر کرد تا برنج بیشتر به تن مردم بچسبد. 
اما یک س��ؤال؛ اگر تأمین برنج در بازار به ش��یوه مطلوب و این 
محموله 30 هزار تنی در بازار تزریق شده است، پس صف هایی 
که مردم جلوی فروشگاه ها و مراکز توزیع برنج ایجاد می کنند 

برای چیست؟
اگر 215 هزار مورد بازرسی در سطح شهر بر امور معیشتی مردم 

نظارت دارد، پس چرا برنج بی کیفیت در بازار تزریق شده و این 
بازرسان جلو  تقاضای کاذب و بی مورد را که عامل اصلی افزایش 
قیمت ها و بهره گیری س��ودجویان و دالالن است نمی گیرند؟ 
مردم برای خری��د برنج خارجی در اصفهان، با مش��کل مواجه 
هستند و مسئوالن همچنان شرایط را مساعد عنوان می کنند و 

از وفور واردات برنج دم می زنند.

مردم پیگیر نیاز خود باشند
جالب این که عل��ی اصغر س��لیمی، مع��اون بازرگانی داخلی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان، کمبود برنج 
خارجی در اصفهان را ش��ایعه ای بیش نمی داند: » امس��ال نیز 

همچون سال های گذشته سهمیه برنج در استان توزیع شد و در 
اختیار فروشگاه های  اتکا  و امکان برای استفاده کارمندانشان 
 قرار گرفت«. وی  ب��ا اعالم این که » در حال حاضر هر کیس��ه 
10 کیلویی برنج خارجی موجود در بازار باید به قیمت 28 هزار 
تومان به فروش برسد«، از مردم خواس��ت برای رفع مشکل و 

تأمین نیاز خود در بازار پیگیر باشند.

برنج تزریق ش�ده در بازار قاچاق اس�ت/محموله 
30 هزار تنی کجاست؟

مس��عود امینی، مس��ئول روابط عمومی گم��رک اصفهان نیز 
از کاهش واردات برن��ج خارجی در اصفه��ان خبر می دهد: » 
در سال جاری از مراجع رسمی اس��تان اصفهان برنج خارجی 
وارد اس��تان نش��ده و مقادیر زیادی از برنج هایی که به واسطه 
 قاچاق وارد ش��ده، در بازار اصفهان تزریق شده است«. مسئول 
روابط عمومی گمرک اصفهان در ش��رایطی ای��ن خبر را اعالم 
کرد که گمان مردم از برنج وارد ش��ده در ب��ازار همان محموله 
30 هزار تنی است که معاون استاندار از آن خبر داده بود و حال 
اگر این برنج تزریق شده در بازار قاچاق است، پس محموله30 

هزار تنی کجاست؟

توزیع کیسه های بی نام و نشان برنج در فروشگاه های 
دولتی

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان هم از تزریق برنج به فروش��گاه های اتکا و امکان خبر 
داد، اما با پیگیری ه��ای که صورت گرفت، برنجی که توس��ط 
فروشگاه های دولتی توزیع می ش��ود، به مقادیر محدود توزیع 
شده است و به هر کارمند تنها یک کیسه 10 کیلویی برنج تعلق 

می گیرد و به تقاضای بیشتر آنها پاسخ منفی داده می شود.
همچنین برنجی که به واسطه فروشگاه های مذکور در اختیار 
مردم قرار می گیرد، در کیسه های سفید رنگی ریخته شده که 
فاقد نام و نشان خاصی است و از همه مهم تر این که، پس از باز 
کردن کیسه برنج متوجه می ش��وید که این برنج ترکیب چند 
برنج نامطلوب اس��ت که حکایت از آن دارد که افرادی به علت 
کمبود برنج و گرانی، اقدام به ترکیب چند نوع برنج می کنند و 
مردم نیز  به علت نیاز، بدون چ��ون و چرا  پذیرفته و به کیفیت 

آن اعتراض نمی کنند.
اما این س��ؤال ها بدون جواب می ماند ک��ه چگونه توزیع برنج 
نامرغ��وب و در کیس��ه های بی نام و نش��ان، آن ه��م از طریق 
فروش��گاه های دولتی و با قیمت گزاف از چش��م بازرسان دور 
می ماند؟ آیا محموله وارداتی برنج که از بندرعباس به اصفهان 
رس��یده، همین برنجی اس��ت که با کیفی��ت نامطلوب عرضه 
می شود؟ و یا این محموله ابتدا به مراکز خاص تحویل داده شده 
و پس از تغییراتی وارد بازار شده است؟ پاسخگوی شکایات مردم 
در خصوص قیمت باال اما کیفیت نامطلوب و توزیع محدود برنج 

چه ارگانی خواهد بود؟

گرانی؛ برنج را از قد انداخت

خبری از برنج های قد بلند در اصفهان نیست 

راضیه   برنج، قوت اصلی خانواده های ایرانی است و گویی سفره ایرانی بدون برنج معنا و مفهومی 
ندارد. سال جاری بسیاری از اقالم دچار افزایش قیمت شدند که برنج نیز در لیست این کاالها دادخواه

 قرار دارد. از تابس�تان سال جاری قیمت برنج نسبت به مشابه س�ال گذشته  خود افزایش 
صددرصدی داشته اس�ت، همچنین کمبود واردات و نیاز داخل از دالیل افزایش قیمت برنج ایرانی در شش ماهه 
اخیر است. اما نکته قابل توجه، این است که علی رغم گرانی، تقاضای مردم برای این کاال کاهش نداشته و در مراحلی 
نیز افزایش یافته است. هم اکنون مشکل عمده مردم عدم تأمین برنج در بازار و کیفیت بسیار نامطلوب برنج های 
عرضه شده در بازار اس�ت. التهاب بازار برنج در اصفهان به عنوان کالنش�هری که قطب تولید و تجارت و یکی از 
بازارهای بزرگ مصرف این محصول در کشور است همراه با کاهش واردات برنج خارجی و هجوم مردم برای خرید، 
همراه با جریان روانی و حرکت زیر پوس�تی بازار س�یاه و دالالن، س�ازمان صنعت و معدن و تجارت را دچار عدم 

هماهنگی در تنظیم بازار کرده است.

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

ابالغ وقت رسیدگی
6153 خانم سوس��ن رش��نو فرزند علی اصغر دادخواستی به طرفیت آقای جالل محرمی فرزند 
ش��اپور به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 910836 ح 16 در دفتر 
ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده است و وقت رس��یدگی مورخه 91/12/8 
س��اعت 9 صبح تعیین شده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد با دستور دادگاه 
و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا 
خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حض��ور اتخاذ تصمیم قانونی 

است. م الف/ 14524 دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول
6394 شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 88/60 ج/ 
1 له شرکت ایثارگران زرین شهر علیه محمود صدری به نشانی پل شیری دنباله مادی روبروی 
بانک ملی ساختمان آفتاب ط اول واحد 1 مبنی بر مطالبه مبلغ 5/933/985/880 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 274/400/000 ریال حق االجرای دولتی 
در روز پنجش��نبه مورخ 91/11/19 از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 332 
ط س��وم دادگستری ش��هید نیکبخت( جهت فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 2248/3214 مجزی 
ش��ده از 2248/1037 واقع در بخش ش��ش ثبت اصفهان به نش��انی سمت راست جاده اصفهان 
به ش��یراز ک پخش کاله س��ابق ) خ ش��هید مطهری( و بعد از کاله قدیم و قبل از کابینت سازی 
آش��پزخانه جنب کارواش خلیج فارس که فاقد تصرف می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس: یک باب خانه با مساحت 
عرصه مطابق س��ند مالکیت صادره 205/81 مترمربع و اعیانی ح��دوداً 53 مترمربع که اعیانی 
در قس��مت شمال غربی و س��طوح داخل گچ و رنگ قدیمی با آشپزخانه و سرویس بهداشتی و 
دارای اش��تراک برق و چاه موتور آب و منبع آب تانک در پش��ت بام و حیاط موزاییک ش��ده و 
دیوارهای س��یمانی ش��ده است که ارزش شش��دانگ اعم از عرصه و اعیانی با توجه به محل و 
موقعیت آن و کلیه عوامل مؤثر و دخیل در ارزیابی به مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون ریال )چهل 
و هف��ت میلیون تومان( ب��رآورد واعالم می گردد. م الف/ 15472 مدیر دفتر ش��عبه یک دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
6877 ش��ماره: 12143 آگهی تغییرات شرکت پرشین شیمی پاسارگاد سهامی خاص به شماره 
ثبت 724 و شناس��ه ملی 10861381143. به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی و هیئت 
مدیره مورخه 91/10/10 ش��رکت پرش��ین ش��یمی پاسارگاد تغییرات به ش��رح ذیل بعمل آمد: 
1- مقرر گردید مرکز اصلی ش��رکت از روستای موس��وم به اراضی غرب اردستان به آدرس 
اصفهان، خیابان ش��یخ صدوق جنوبی، خیابان برج، کوچه 22 بهمن، طبقه 1، پالک 3، کدپس��تی 
8169858413 انتقال یافته و ماده اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح گردی��د. 2- آقای علیرضا 
پورکاظم��ی و آقای مرتضی معادی نیا و آقای محمد جمالی نژاد به عنوان اعضای هیئت مدیره 

و برای مدت 2 س��ال انتخاب گردید. 3- آقای علیرضا پورکاظمی به س��مت رئیس هیئت مدیره 
آقای مرتضی معادی نیا به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جمالی نژاد به س��مت 
مدیرعامل ش��رکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر است. 4- مؤسسه حسابرسی 
آزم��ون تراز پارس به ش��ماره ثبت 1111 و خانم نس��رین آبدار اصفهانی به ترتیب به س��مت 
بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک سال انتخاب ش��دند. م الف/ 308  فدایی- 

رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رأی
6878 ش��ماره دادنامه: 9109970350701354، شماره پرونده: 9009980350701256، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901276، خواهان: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان به مدیریت 
حس��ینعلی شمعانیان به نش��انی اصفهان بلوار میرزا کوچک خان اداره کل حمل و نقل و پایانه 
ها. خوانده: آقای منصور اس��دی به نشانی اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی هفت دست شرقی 
س��اختمان 14 طبقه دوم دفتر اصفهان آگهی، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دعوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان به مدیریت آقای حسینعلی شمعانیان و 
نمایندگی آقای عباس احمدزاده به طرفیت خوانده آقای منصور اس��دی به خواسته مطالبه مبلغ 
57/542/400 ریال وجه یک فقره چک بشماره 699131-90/9/20 بعهده بانک ملی شعبه سپاهان 
اصفه��ان از حس��ابجاری 105447412000 به انضمام هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله نماینده 
حقوقی و تأخیر تأدیه به نرخ تورم از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای دادنامه به ش��رح متن 
دادخواست، با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکس 
در پرونده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای 
ارسال ننموده و نسبت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات 

دعوی مصون از هر گونه تعرضی مانده و مس��تندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد 
نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص و مستنداً 
ب��ه مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

و مدن��ی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون ص��دور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات بعدی 
نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 310 و 313 قانون تجارت، خوانده 
را به پرداخت مبلغ 57/542/400 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/056/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برمبنای 
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم می نماید که خس��ارت 
تأخیر تأدیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاس��به و از خوانده به نفع خواهان وصول 
خواه��د نمود. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظ��رف مدت 20 روز پ��س از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاک��م محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد.  صفائی- دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6879 شماره اجرائیه: 9110420350800406، شماره پرونده: 9009980350801151، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901163، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970350800402 محکوم علیهم 1- س��عید جهان بین فرزند قربانعلی نش��انی: 

زرین ش��هر چمگردان منازل 125 دس��تگاه پالک 60، 2- رحمت اله حسینی فرزند نوروزعلی 
2- ایمان س��لطانی فرزند غالمعلی هر دو مجهول المکان، محکوم هستند متضامنًا به پرداخت 
مبلغ 67/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خس��ارت دادرسی )هزینه دادرسی 
1/369/000 ریال و ح��ق الوکاله 2/412/000 ریال( بانضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چ��ک 90/6/27 لغایت زم��ان تأدیه در حق محک��وم له تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه 
نش��انی: اصفهان خ جی روبروی خ تاالر سرپرس��تی تعاونی ثامن االئمه. رأی صادره نسبت 
به خواندگان غیابی و حق االجرا 3/350/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه اس��ت. 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6885 خانم اکرم باجول دارای شناس��نامه شماره 282 به شرح دادخواست به کالسه 5980/91 
ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

اس��داله مؤذنی بشناس��نامه 1232 در تاریخ 91/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اکرم باجول ش ش 282 همس��ر، 2- بتول 
پهلوان نش��ان ش ش 1377 همس��ر، 3- حس��ین مؤذنی ش ش 4995 فرزند، 4- مهدی مؤذنی 
ش ش 991 فرزن��د، 5- نس��رین مؤذنی ش ش 1270331116 فرزند، 6- نفیس��ه مؤذنی ش ش 
73300 فرزند، 7- اس��داله مؤذنی ش ش 1233 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6886 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 901480 ک 101 این دادگاه آقای حس��ین رستمی متهم 

به فحاش��ی، تخریب و ورود به عنف می باش��د. وقت رس��یدگی پرونده برای روز شنبه مورخ 
1391/12/5 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، لذا با توجه به مجه��ول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتش��ار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر 
گردی��ده بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
محس��وب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شکرانی- مدیر دفتر شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ
6887 ش��ماره درخواس��ت: 9110463634800008، ش��ماره پرونده: 9109983634801503، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911736، در پرونده کالسه 911736 این شعبه آقای احمدرضا سلیمانی 
فرزن��د محمدعلی به اتهام معاونت در خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع 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 30 روز 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور 
در وقت معین رس��یدگی و اظهارنظر می گردد. ش��عبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

خمینی شهر

ابالغ
6888 ش��ماره درخواس��ت: 9110463634800009، ش��ماره پرونده: 9109983634801503، 
شماره بایگانی ش��عبه: 911736، در پرونده کالسه 911736 این شعبه خانم زینب پناهی فرزند 
غالمعلی به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
معلوم 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 30 روز از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی 

و اظهارنظر می گردد. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

اخطار اجرایی
6889 کالس��ه پرونده: 48/91 حل 4. بموجب دادنامه ش��ماره 147 م��ورخ 91/4/29 صادره از 
شورای حل اختالف چهارم که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه میثم غریبی محسنی فرزند 
حس��ینقلی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )88/12/25( لغایت اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له بیژن خانجانی فرزند عباسقلی نشانی محل 
اقامت: خمینی شهر قرطمان بلوار ایران خودرو کوچه اول سمت راست. پالک 128. رأی صادره 
غیابی است. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اس��المی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 
اخطار اجرائی رأسًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در غیر این صورت حکم جهت اجراء 

به اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد. شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
6890 کالسه پرونده: 199/91 ش ح 24، شماره دادنامه: 940، مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: بیژن خانجانی نش��انی: خانه اصفهان خ گلخانه کوچه گلبرگ بن 
بس��ت الدن پ 47، خوانده: نصراله شکرالهی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی بیژن خانجانی بطرفیت نصراله 
شکرالهی بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال نظر به اینکه خواهان طی دادخواست تقدیمی 
و رس��یدهای ارائه شده اعالم داشت مبلغ فوق را بابت دو فقره رسید عادی که بامضاء خوانده 
رس��یده است طلبکار است خوانده مجهول المکان اعالم ش��ده که علیرغم ابالغ و نشر آگهی در 
جلس��ه دادرسی حاضر نش��ده اس��ت با توجه به محتویات پرونده، دو فقره رسید عادی که به 
امضاء خوانده رس��یده اس��ت و اظهارات گواه بنام امامقلی هدایتی که ذیل رس��ید عادی را نیز 
امضاء نموده اس��ت ش��ورا دعوای خواهان را محمول به صحت تلقی باستناد ماده 198 ق.آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بانضمام هزینه تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )91/3/16( لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و بیس��ت روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین شورا 

می باشد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6891 ش��ماره دادنامه: 1504، کالس��ه: 1100/91 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
ش��ورای حل اختالف، خواه��ان: آقای بیژن خانجان��ی آدرس: اصفهان زینبیه کوچه باس��کول 
پ��الک 18، خوانده: خانم طاهره آقاجانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه دس��تی به مبلغ 
3/000/000 ریال بابت رس��ید عادی به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای بیژن خانجانی فرزند عباسقلی 
به طرفیت خانم طاهره آقاجانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال بابت رسید عادی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به رسید عادی مورخ 89/2/1 ارائه شده توسط خواهان 
ک��ه امضاء خوانده در ذیل آن نش��انه بده��کار بودن وجه آن به خواهان می باش��د و اظهارات 
خواهان طی الیحه تقدیمی بش��ماره 1109/ل م��ورخ 91/8/20 مبنی بر اینکه خوانده طی دریافت 
وجه خواس��ته متعهد به پرداخت آن ش��ده است که تاکنون اقدامی نس��بت به بازپرداخت وجه 
دریافتی ننموده اس��ت و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارائه ننموده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت 
به جمیع محتویات پرونده دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ 89/4/20  تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام ش��وراها می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
6892 شماره ابالغیه: 9110103633204426، ش��ماره پرونده: 9109983633200480، شماره 
بایگانی شعبه: 910483، خواهان شاه حسین علیزاده دادخواستی به طرفیت خوانده مریم گرجی 
به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی 
شهر بلوار دانشجو بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک ارجاع 
و به کالس��ه 9109983633200480 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/8 و ساعت 12 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
6893 از دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 
کالسه 910009 ح به آقای نوذر اعالئی فرزند علی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان 
اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد ظاهر فیاضی فرزند قادر ساکن خمینی شهر میدان 
آزادی جنب چادردوزی چمنزار بخواس��ته: مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال بابت دو فقره چک 
بانک صادرات و در جریان رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز 
ش��نبه مورخ 1391/12/5 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بص��ورت کتبی قبل از موعد مقرر 
دادگاه به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال تصمی��م مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی 
ص��ادر خواهد نمود. و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. حیدری- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

ابالغ تبادل لوایح
6894 در خص��وص پرونده کالس��ه 308/91 خواهان خانم س��میه زمان��ی بطرفیت علی صفی 
علیشاهی دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره 66/91 ت ن به شعبه 12 تقدیم نموده است که 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و طبق ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و 

نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
6923 ش��عبه چهارم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالس��ه 
762/91 ش ح 4 له آقای محمد اعتباری فرد به وکالت آقای نیک نام علیه آقای حسینعلی ایروانی 
باب��ت محکوم ب��ه و هزینه های اجرایی جمعًا ب��ه مبلغ 34/899/309 ری��ال در نظر دارد اموال 
توقیف ش��ده به شرح: یک سقف از نوع ورق گالوانیزه به ابعاد تقریبی 12×7، دو عدد لوله فلزی 
3متری به عنوان س��تون، دو ش��اخه 7 متری آهن 16، هشت ش��اخه 12 متری پروفیل با مقطع 
تقریبی 8×4 س��انتی متر و دو ش��اخه 7 متری پروفیل با مقطع تقریبی 8×4 سانتی متر که قیمت 
پایه آن توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری به مبلغ 31/600/000 ریال ارزیابی گردیده است 
که در مورخ 91/12/13 از س��اعت 11/30-10/30 در محل اجرای احکام واقع در خ شهید امینی 
نژاد جلسه مزایده ای برگزار می نماید. طالبین شرکت در مزایده می توانند با سپردن 10 درصد 
مبلغ کارشناس��ی به حساب ش��ماره 2171350205001 بانک ملی دادگس��تری و ارائه فیش به 
این اجرا از اموال بازدید نمایند. ش��خص یا اش��خاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده 
مزای��ده خواهند بود. آدرس محکوم علیه به ش��رح: محمدآباد مغازه آقای حس��ن ایروانی بلوار 
امام خمینی جنب نانوایی حس��ین خضری می باش��د. ش��عبه اول اجرای احکام حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6939 در خصوص پرونده کالس��ه 1706/91 خواهان علی شاهرخ دادخواستی مبنی بر مطالبه 
25/000/000 ریال بانضمام خسارات وارده و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت مسعود 
نوروزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/1 س��اعت 10/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 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. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



نوبتی سه ماهه سوم اردستان
6754 ش��ماره: 12174 آگهی نوبتی سه ماهه س��وم سال 1391 اردستان 

بخش 17 ثبت اصفهان. 
آگهی های بند الف:

مستند به ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
آن. امالک و رقبات واقع در اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که تقاضای 
ثبت آن در سه ماهه سوم سال 1391 پذیرفته شده است برای دو مرتبه به 
فاصله یک ماه از هم منتش��ر و مهلت اعتراض به آن از تاریخ اولین نوبت 

انتشار به مدت سه ماه می باشد به شرح زیر آگهی می نماید:
دهستان سفلی

قریه کچومثقال به شماره پالک 75 اصلی و فرعی های زیر:
1427- خانم زهرا میرعابدینی کچومثقالی فرزند س��ید حس��ین ششدانگ 

قطعه زمین محصور به مساحت 218/63 مترمربع.
آگهی های بند ب:

آگهی های تجدیدی که قباًل ناقص و یا اش��تباه منتش��ر و طبق آراء هیأت 
نظارت ثبت و یا الیحه تفویض اختیارات هیأت نظارت به رؤس��ای ادارات 
ثبت و دیگر مفاد قانونی آگهی آنها باید صحیحًا منتشر گردد و برای یکبار 
منتش��ر و مهلت اعتراض بر آن 30 روز پس از تاریخ انتش��ار می باش��د 
مس��تند به تبصره 1 ماده 25 قانون ثبت به ش��رح زیر اصالح و آگهی می 

شود:
دهستان گرمسیر:

شهر اردستان به شماره پالک یک اصلی و فرعی های آن
632- آقای مسیب آقاش��اهی فرزند محمدحسن هفت سهم مشاع از هشت 
سهم ششدانگ قطعه ملک مزروعی واقع در کوی محال اردستان. انتقالی از 
محمدحس��ن آقاشاهی مالک و متقاضی اولیه ثبت که در آگهی نوبتی اولیه 

به نام حسن آقاشاهی بدون نام پدر ذکر شده بوده است.
2014- آقای محمد انزل اردستانی فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک��درب باغ واقع در کوی فهره اردس��تان- انتقالی مع الواس��طه از طرف 
حس��ن انزل اردس��تانی فرزند حاج علیرضا که در آگهی اولیه حسن انزلی 

اظهار و آگهی شده بوده است.
10 حبه مشاع  28

3789- آقای سید محمدعلی سندی فرزند سید عبدالحمید 35
از 72 حبه شش��دانگ یکدرب باغ محصور به اس��تثناء به��اء ربعیه اعیانی 
2 حب��ه آن که متعلق ب��ه خانم ملیحه امامی عیال مرحوم س��ید محمد  2

35
26 8 حبه دیگر آن که متعلق به خانم 

35
نهری و به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

عفت هدایتی عیال مرحوم س��ید عبدالحمید سندی- واقع در کوی راهمیان 
اردس��تانی- انتقالی مع الواسطه از سید اس��داله سندی که قباًل حاج میرزا 

اسداله معتمدی آگهی شده بوده است.
5311- یک��درب باغ و 5626 و 5625- یک قطع��ه ملک و 5648- یک قطعه 
زمین و 5664- یک قطعه ملک و 5982- یک قطعه ملک و 5990- یک قطعه 
ملک واقعات در کوی کبودان اردستان- آقای سید محمدعلی سندی فرزند 
س��ید عبدالحمید که مالکیتش در هر کدام از ش��ماره های فوق مس��اوی و 
6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به استثناء بهاء  42

245 بدین شرح می باشد. 
1187 حبه آن که متعلق به خانم ملیحه امامی عیال مرحوم 

245
ربعیه اعیانی 

100 4 حبه دیگر آن 
245 سید محمد نهری بوده و به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

که متعلق به خانم عفت هدایتی عیال مرحوم س��ید عبدالحمید سندی است. 
انتقالی مع الواس��طه از سید اس��داله سندی که در پالک های مذکور قباًل با 
عبارات حاج میرزا اس��داله معتمدی- و یا حاج میرزا اس��داله مسندی و یا 

میرزا اسداله آگهی شده بوده است.
- قنوات کوی محال اردستان به شماره 86 اصلی

س��هم )= نیم س��هم( از 1320 س��هم  1
2 - خانم کوکب فدوی فرزند رضا 

شش��دانگ قنوات فوق انتقالی مع الواسطه از محمد حسن آقا شاهی فرزند 
حسین که قباًل بنام حسن آقا شاهی اظهار و آگهی شده بوده است.

- آقایان محمد و قدمعلی و نعمت اله ش��هرت هر س��ه مؤمن زاده فرزندان 
66 سهم از 1320 س��هم ششدانگ و خانم اعظمه مؤمن 

مس��یب هر کدام 96
33 سهم از 1320 سهم ششدانگ و خانم سلطان خانم 

زاده فرزند مس��یب 96
2 سهم از 1320 سهم  9

12 مؤمن زاده فرزند محمدحسین بهاء ثمنیه اعیانی 
شش��دانگ )موروثی از مسیب مؤمن زاده( و ورثه مهین مؤمن زاده فرزند 
33 س��هم موروثی از مسیب بوده به ش��رح زیر: آقای 

96 مس��یب که مالک 
33 س��هم از 1320 سهم ششدانگ و خانم 

حس��ین مؤمن زاده فرزند علی 384
33 سهم از 1320 سهم 

س��لطان خانم مؤمن زاده فرزند محمدحس��ین و 576
شش��دانگ و محمود و محمدحس��ین ش��هرت هر دو مؤمن زاده فرزندان 
77 سهم از 1320 سهم شش��دانگ و فاطمه مؤمن زاده 

حس��ین هر کدام 960
77 سهم از 1320 سهم ششدانگ قنوات نامبرده موروثی 

فرزند حس��ین 1920
2 9

12  مستقیم یا مع الواسطه از مسیب مؤمن زاده که در آگهی اولیه بجای 
 سهم 2 سهم آگهی شده بوده است.

س��هم از 1320  1
4 - ورث��ه مهی��ن مؤم��ن زاده فرزن��د مس��یب مال��ک 

س��هم شش��دانگ قن��وات نامب��رده موروث��ی از مس��یب به ش��رح زیر: 
از 1320 س��هم  س��هم  1

16 آق��ای حس��ین مؤم��ن زاده فرزن��د عل��ی 
1

24  شش��دانگ و خان��م س��لطان خانم مؤم��ن زاده فرزند محمدحس��ین 
س��هم از 1320 سهم شش��دانگ و محمود و محمدحس��ین شهرت هر دو 
7 س��هم از 1320 س��هم و خانم 

مؤم��ن زاده فرزدان حس��ین هر کدام 120
س��هم از 1320 س��هم شش��دانگ  7

فاطمه مؤمن زاده فرزند حس��ین 240
ز موروثی مع الواس��طه از مس��یب مؤمن زاده و انتقالی مع الواسطه  ا

عبدالصمد کاظمی حسین آبادی و خدیجه مؤمن زاده که در آگهی های قبلی 
ب��ا عبارت ورثه مهین مؤمن زاده کما فرض اله و بدون نام و مش��خصات 
1 سهم 

4 5 س��هم از 
24 ورثه آگهی ش��ده بوده اس��ت- بهاء ثمنیه اعیانی 

صدرالذکر متعلق به خانم س��لطان خانم مؤمن زاده فرزند محمدحسین می 
باشد.

دهستان سفلی
قریه کچومثقال به شماره 75 اصلی و فرعی های زیر:

1226- آقای علی جعفریان کچومثقالی فرزند عباس ش��ش سهم مشاع از 
هفت س��هم شش��دانگ قطعه زمین و ملک مزروعی- انتقالی مع الواسطه از 
طرف اس��ماعیل و عباس��قلی و محترم شهرت هر سه س��لیمانی کچوئی و 
خانم سکینه س��لمانی درباغی همگی فرزندان ابراهیم که قباًل فقط با اسامی 
کوچ��ک و بدون نام خانوادگی و نام پدر اظهار و آگهی ش��ده بوده اس��ت. 
علیه��ذا به موجب ماده 16 قانون ثب��ت و دیگر مواد قانونی مربوطه چنانچه 
کسی نس��بت به امالک بند الف اعتراضی داشته باشد از تاریخ اولین نوبت 
انتش��ار تا 90 روز و نس��بت به امالک بند ب تا 30 روز پس از انتشار باید 
دادخواس��ت واخواهی و اعتراض خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست 

ب��ه مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد 
طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید؛ اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل ش��ود بالاثر است و مطابق قس��مت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. حدود و حقوق ارتفاقی امالک فوق مستند به 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت در موقع تحدید حدود بررس��ی و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید خواهد ش��د 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: 1391/11/1  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 306            فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

نوبتی سه ماهه سوم زواره )نوبت اول(
6755 ش��ماره: 5889 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1391 ثبت اسناد و 

امالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان.
به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوطه، امالکی که در س��ه ماهه سوم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره پذیرفته ش��ده و همچنین امالکی که طبق 
آراء هیئ��ت محترم نظارت ثبت، آگهی آنها باید تجدید گردد به ش��رح ذیل 

آگهی می گردد:
الف( امالکی که اظهارنامه آنها در س�ه ماهه س�وم س�ال 1391 تنظیم و 

جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر:
4500- آقای حسین گلخنی فرزند رحمت اله تمامت ده حبه و دو-هفتم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ کارگاه آجرپزی که مساحت ششدانگ 3990/40 

مترمربع می باشد.
5369- خانم رضوانه گنجی زاده زواره فرزند عبدالحسین ششدانگ کوچه 

متروکه بمساحت 66 مترمربع.
3077- آقای غالمعلی گلی فرزن��د احمد و خانم مریم مؤذنی زواره فرزند 
علی تمامت نه حبه و ش��ش-هفتم حبه مفروز از 72 حبه شش��دانگ پالک 
مرقوم بمساحت 252/63 مترمربع که بصورت ششدانگ یکبابخانه درآمده 

است بالمناصفه.
ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لکن بواسطه اشتباه 
مؤثری که در انتش��ار آنها رخ داده و بموجب آراء هیأت محترم نظارت با 
دس��تور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت موضوع بندهای 
385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 65 منجر به 

تجدید آگهی شده است:
دهستان گرمسیر

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذیل:
1242- ش��هرداری محت��رم زواره و آقایان علی رب��ی زواره و اکبر ربی 
و ناص��ر رب��ی زواره و ج��واد کیوانفر و غالمرضا رب��ی و خانم ها آفاق 
ربی زواره و ش��اهرخ رب��ی زواره و زهرا ربی همگ��ی فرزندان محمد و 
خانم ربابه باقری )همس��ر محمد ربی( جملگ��ی از ورثه محمد ربی تمامت 
ششدانگ یکقطعه ملک بمساحت چهارده قفیز معمول محل به نسبت مالکیت 
ش��هرداری /2250 مترمربع که در مس��یر توس��یع خیابان واقع گردیده و 
مابق��ی پالک بنام ورثه محمد ربی کما فرض اله خریداری مع الواس��طه از 
فرخ بیگم توس��لی طبائی زواره و بیگم توسلی طبائی زواره فرزندان سید 
حسین که قباًل اش��تباهًا تحت پالک 984 بمساحت پنج قفیز معمول محل و 
بنام خانم ها فرخ س��لطان میرباقری و زهرا بیگم بالس��ویه اظهار و آگهی 

شده بود.
1613- س��ید محمدحسن یموت زواره فرزند س��ید محمدمهدی ششدانگ 
یکقطع��ه ملک که قباًل بنام میرزا حس��ن یموت ولد می��رزا کوچک اظهار و 

آگهی شده بود.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 
باشد باید از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف 
)الف( می باش��د به مدت 90 روز و نس��بت به ردیف )ب( به مدت 30 روز 
دادخواست واخواهی خود را کتبًا به این اداره تسلیم نموده و طبق تبصره 
2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرون��ده های معترض ثبتی ظرف مدت 
30 روز از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید. ضمنًا گواه��ی طرح دعوی که پس از انقض��اء مهلت قانونی 
واصل شود بالاثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق م��اده 56 آئین نامه ثبت، حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود و در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امالک 
و مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاق��ی مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبص��ره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرون��ده های معترض ثبت 

ب��ه پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف )الف( در دو نوبت 
فاصله 30 روز از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و نس��بت به ردیف )ب( فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 303         عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

نوبتی سه ماهه سوم میمه
6756 ش��ماره: 8114 آگهی نوبتی س��ه ماهه سوم س��ال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه
ب��ه موجب ماده 12 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط امالکی که در س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 تقاضای ثبت آن 
ها پذیرفته ش��ده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیئ��ت محترم 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 قریه رباط آغا کمال

300 آقای ماشااله جوشقان قالی فرزند فتح اله دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی مشهور چاه محمدیه به مساحت 156162/80 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده
3993 آقای رضا حمزه ئی فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب خانه در کوی 

باال به مساحت 300 مترمربع
4035 خانم نجما تقوی فرزند حس��ن ششدانگ قطعه زمین در کوی باال به 

مساحت 300 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان

949 آق��ای قهرم��ان صالح فرزند بهرام نس��بت به 4 دانگ مش��اع و خانم 
محترم علی اکبری فرزند اس��کندر نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

قطعه زمین محصور در کوی پروند به مساحت 153/95 مترمربع
4744 آقای حس��ین محمودی فرزند علی اکبر و خانم زهرا ابراهیمی فرزند 
غضنفر بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ ی��ک باب خانه در ک��وی مصال به 

مساحت 650/20 مترمربع
4746 آقای تقی خدادوس��ت فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 147/60 مترمربع
4792 آقای قاسم مشهدی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 

باغ کهنه به مساحت 300/07 مترمربع
4815 آقای علی رمضان پور فرزند عقیل ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی باال به مساحت 131/50 مترمربع
4818 آق��ای حمزه محم��ودی فرزند علی اکبر و خان��م رقیه عبدلی فرزند 
حس��نقلی بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خان��ه در کوی مصال به 

مساحت 912/52 مترمربع
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در قریه حسن رباط

772 آقای حس��ن امیری فرزند امیر ششدانگ یک باب خانه در حسن رباط 
به مساحت 226 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب
491 آقای حسین عربستانی فرزند محمدتقی ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 2133/55 مترمربع
517 آقای حسن فصاحت فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 639/21 مترمربع
518 خانم جانی بیگم حبیبی فرزند حس��ین شش��دانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 718/80 مترمربع
525 آقای رمضان شبانی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 1850 مترمربع
526 آقای زین العابدین روزه دار فرزند باقر ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 1341/12 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا

364 آقای مس��یح اله توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
در کوی باغ طاهر به مساحت 442 مترمربع

365 آقای جمش��ید توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 
طاهر به مساحت 762/70 مترمربع

366 آقای علی اکبر کریمی فرزند یوسف و خانم سمانه توکلی فرزند رضا 
بالمناصفه مش��اعًا شش��دانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به مساحت 

1060 مترمربع
367 آقای حسین کریمی فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 485 مترمربع
376 آقایان بهرام و ابراهیم و رمضان زارعی فرزندان علی محمد بالسویه 
مش��اعًا شش��دانگ یک باب بوم کن در صحاری الی بید به مساحت 200 

مترمربع
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه کس��ی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داش��ته باش��د نس��بت به 
آن هایی که تقاضای ثبت پذیرفته ش��ده از تاریخ انتش��ار اولین نوبت این 
آگهی ظرف مدت 90 روز دادخواس��ت واخواهی )اعتراض( خود را تسلیم 
ای��ن اداره نموده و رس��ید دریافت دارد ضمنًا معترض بایس��تی از تاریخ 
تس��لیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 

قضایی نم��وده 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 باش��د طرف 
دعوا بایس��تی گواهی دادگاه را مش��عر بر جریان ط��رح دعوا ظرف مدت 
مرقوم تس��لیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دع��وی که بعد از انقضای 
مدت مرقوم واصل ش��ود بالاثر اس��ت و مطابق م��اده 16 و تبصره ماده 
17 قان��ون ثب��ت رفتار خواهد ش��د. ضمنًا طبق ماده 56 آیی��ن نامه قانون 
ثب��ت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین ح��دود و صورت مجلس تحدید قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق 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 انتشار در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1
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نوبتی سه ماهه سوم شهرضا
6826 آگهی نوبتی س��ه ماهه سوم س��ال1391- اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرضا
بموجب ماده 12- قانون ثبت اسناد وماده 59- اصالحی آیین نامه مربوط 
به امالکی که در س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
ش��ده وهمچنین شماره های از قلم افتاده ونیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت،آگهی آنها باید تجدید ش��ود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهی می نماید:
شماره های فرعی از یک اصلی- ابنیه وامالک  شهرضا

ردیف الف(
1642 باقیمان��ده –اصغ��ر صالحی��ان ش��هرضا فرزن��د محم��د و زهرا 
عرف��ان فرزند اس��داله بالس��ویه :شش��دانگ قس��متی از یکب��اب خانه به 
مس��احت107/90مترمربع ک��ه پالک 4593 از آن مجزا ش��ده وبه انضمام 

پالک1645جمعا تشکیل یکبابخانه راداده است.
شماره های فرعی از دو اصلی-  مزرعه فضل آباد

11955- اسبی ناز طاهری جانبازلو فرزند گنجعلی : ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 153/70  متر مربع.

13480- افسر قرقانی زاده فرزند کتل : ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از 8800به مساحت 151/20  متر مربع.

13557-س��یاوش آقایان حس��ینی فرزن��د محمد رضا نس��بت به دودانگ 
وس��میه صالحی فرزند غضنفر نسبت به چهارد انگ از: ششدانگ قسمتی 
از یک ب��اب خانه محل کوچه متروکه به مس��احت 22/35 متر مربع که به 

انضمام ششدانگ پالک 13443 جمعا تشکیل یکبابخانه را داده است.
13566- محم��ود ناظم فرزند علی ومریم بیگم رهنمائی یحیی آبادی فرزند 

س��ید محمد تقی بالسویه : ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروز از 1404 
به مساحت 184/50 متر مربع

شماره های فرعی از سه  اصلی-  مزرعه موغان
1078- مس��عود طاوس��ی فرزند محمد حسن نس��بت به 52 حبه مشاع و 
عصمت طاوس��ی فرزند عبدالعلی نسبت به 20 حبه مشاع: ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت235/60  متر مربع 
2183- مجید صادقیان فرزند جمشید:شش��دانگ یکبابخانه مجزی شده از 

پالک های 490 و 489 به مساحت234/80 متر مربع.
شماره های فرعی از چهار   اصلی-  مزرعه برزوک آباد

2333- ف��ردوس صداقت نژاد فرزند راه علی:شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت198/43  مترمربع.

2477- حبی��ب ال��ه ظهراب��ی فرزند فضل اله : شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت234/70 مترمربع.

2537 – ابوالقاس��م عس��کریان خوب فرزند زالل : شش��دانگ یکباب خانه 
مفروز از 1083 به مساحت 150 مترمربع.

2540 – محمود صانعی نژاد فرزند عزت اله : ششدانگ یکباب خانه مجزی 
شده از 1584 به مساحت140/40 مترمربع.

2541 – رمضان پیکری فرزند محمد حس��ین : شش��دانگ یک قطعه زمین 
جای پی کنی شده به مساحت160/40 مترمربع.

2542 – ای��ران تق��ی زاده فرزن��د عبدالغنی : شش��دانگ یکب��اب خانه به 
مساحت94/60 مترمربع.

شماره های فرعی از 23 اصلی-  مزرعه سود آباد
2436 – کرمعلی حیدر پور ش��هرضا  فرزند غالمرضا:ششدانگ یک قطعه 

زمین جای پی کنی شده مفروز از163 به مساحت 200 مترمربع
2440 – مهدی عموهادی فرزند رضا قلی : شش��دانگ قسمتی از یک قطعه 
زمین محل راه متروکه به مساحت10/30 مترمربع که به انضمام قسمتی از 
پالک های 408 و 1265 جمعا تشکیل یک قطعه زمین محصور را داده است. 

شماره های فرعی از 50  اصلی-  مزرعه  اله  آباد
39 – سید مجتبی نوابی فرزند سید مرتضی وزهرا کارگر فرزند حجت اله 
بالسویه : تمامت یکصدوهجده – یکهزارم سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ 

قطعه ملک.
2299 – حمیده آقاس��ی ش��هرضا فرزند حسینعلی :شش��دانگ قسمتی از 
یکب��اب خانه احداثی بر روی جوی متروکه که به انضمام شش��دانگ پالک 

993 جمعا تشکیل یکباب خانه را داده است به مساحت 31/71  مترمربع.
2306 – محس��ن صادق فرزند صادق : ششدانگ یک قطعه زمین مفروز از 

195 به مساحت199/50 مترمربع.
2308 – حمیدرضا حفاری فرزند علیرضا : ششدانگ یکباب خانه مفروز از 

241 به مساحت202/80 مترمربع.
2309 – مس��عود صدری پور شهرضائی فرزند رضا : ششدانگ یک قطعه 
زمین نیمه محصور که قباًل قسمتی از پالک 49 بوده است به مساحت 309 

مترمربع.
2310 – جعفر قلی یوس��فی فرزند رضا و زهرا آقاس��ی ش��هرضا فرزند 
عباس��علی : شش��دانگ یکباب س��اختمان نیمه تمام مجزی شده از 208 به 

مساحت190/75 مترمربع.
شماره های فرعی از 176 اصلی-  اسالم  آباد

562 باقیمانده – مهناز فرهمندی دندلو فرزند امیر فرج : ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت120/40 مترمربع که پالکهای 870و871و949ازآن مجزی 

گردیده است..
691 – محمد صالحی فرزند بهبود علی  : ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

247/15 مترمربع.
946 – زال��ی ش��یری فرزن��د بهمن ی��ار : شش��دانگ یک قطع��ه زمین به 

مساحت312/45 مترمربع.
947 – مرضیه ش��یری فرزند زالی  : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  

203/30مترمربع.
948 – خدیجه اس��فندیاری فرزند ش��کراله : شش��دانگ یک قطعه زمین به 

مساحت199/50  مترمربع.
949 – کوکب صفری فرزند س��لیمان : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

مجزی شده از 562 به مساحت119/40 مترمربع.
ردی�ف ج(امالک�ی ک�ه آگه�ی نوبتی آنه�ا در موع�د مقرر منتش�ر ، لیکن 
بواس�طه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده است و بموجب آراء 
هیئ�ت محترم نظارت یا دس�تور اداری مس�تند به اختی�ارات تفویضی 
هیئ�ت نظ�ارت موضوع بنده�ای 385 و 386 و 387 مجموعه بخش نامه 

های ثبتی تا اول مهر سال 1365 منجر به تجدید آگهی شده اند:
2259- محمدرضابهرامی فرزندس��یف اله:تمامت چهل وهفت حبه وپنجاه 
ونه-ش��صت وپنجم حبه مش��اع از72حبه ششدانگ قس��متی ازیکبابخانه 
محل جوی متروکه به مس��احت12/10مترمربع که به انضمام شش��دانگ 
پالک50/1287جمعا تش��کیل یکبابخانه راداده اس��ت ودرآگهی نوبتی قبلی 

میزان مالکیت نامبرده اشتباه آگهی گردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
        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 نس��بت به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف های الف وب 
ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر 
مربوطه شده به ش��رح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی 
خ��ود را به این اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت 30 روز از 
تاریخ تس��لیم اعتراض خود به ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت رااز 
مراجع ذیصالح قضائی اخذ وبه این اداره تس��لیم نماید درصورتی که قبل 
از انتش��ار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را 
مش��عر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید .اعتراضات یاگواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل ش��ود بال اثر است ومطابق قسمت 
اخی��ر ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد ش��د. ضمنا طبق ماده 
56 آیی��ن نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموق��ع تعیین حدود درصورت 
مجلس قید وواخواهی صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاق��ی مطابق م��اده 20 قانون ثبت وتبصره 2م��اده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد ش��د.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 رودچاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:91/11/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم:91/12/01
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توافق لمپارد و لس آنجلس گالکسی نفس منصوری پشت گوش گیتی پسندسفر گالیانی به مادرید برای برگرداندن کاکابازگشت نیکبخت به آزادی با آبی پوشان
ورزش به روایت تصویر

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

کاسیمیرو رفت، فیروزی آمد
سرمربی پرتغالی تیم فوتبال صنعت نفت پس از کسب نتایج ضعیف 
 در رقابت های لیگ برتر از س��متش برکنار شد. کاس��یمیرو که در 
میانه های نیم فصل اول جانش��ین آلبرتو کاستا دیگر مربی پرتغالی 
این تیم شده بود، نتوانست انتظارات مسئوالن این باشگاه را برآورده 

کند و این تیم آبادانی به قعر جدول رده بندی سقوط کرد.
به گفته یک منبع آگاه به جای کاسمیرو، علی فیروزی هدایت صنعت 

نفت را برعهده خواهد گرفت. 

 پست جدید قلعه نویی؛
مشاور فنی پاس همدان!

سرمربی تیم استقالل تهران مشاور فنی مدیر عامل باشگاه پاس شد 
تا کمک دوست نزدیکش امید طیری باشد. 

طبق هماهنگی های به عمل آمده، قرار اس��ت قلعه نویی در صورت 
امکان از برخی جلسات تمرینی و همچنین اغلب بازی های تیم پاس 

دیدن کند و نکات فنی الزم را به مدیر عامل انتقال دهد. 

 گاز و سپاهان 
شانه به شانه هم در صدر

در هفت��ه دوم از رقابت ه��ای لیگ برت��ر کاراته، تیم صدرنش��ین 
 گاز زنجان با پی��روزی ۲۹ بر صف��ر مقابل صندوق قرض الحس��نه 
امام سجاد)ع( و با برتری۲۰ بر ش��ش  برابر سپاهان جمع امتیازات 

خود را به ۳۳ رساند. 
در ادامه رقابت ها، فوالد مبارکه سپاهان ۲۱ بر هفت شهرداری ساوه 
را مغلوب کرد و با نتیجه ۱۴ بر ۱۳ تیم ایران یاسا را شکست داد تا با 

۲۷ امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی بایستد. 

آقاباباگلیان ابقا شد
با برگ��زاری مجم��ع انتخاباتی هی��أت جانبازان و معلوالن اس��تان 
اصفهان، محمدرض��ا آقاباباگلیان برای چهار س��ال دیگر رییس این 
هیأت باقی ماند. در این مجمع، محمدرضا آقاباباگلیان رییس هشت 
سال گذش��ته این هیأت تنها کاندیدا بود که با کسب ۱۷ رأی از ۱۸ 
رأی مأخوذه به عنوان رییس چهار سال آینده این هیأت انتخاب شد. 

 شروع خوب ماهان و ذوب آهن
 در لیگ تیراندازی

هفته اول لیگ تیراندازی با کمان داخل س��الن مسافت ۱۸ متر در 
دو رشته ریکرو و کامپوند، در بخش مردان به میزبانی دانشگاه علوم 
انتظامی )ناجا( برگزار شد که در پایان دور اول، فوالد ماهان سپاهان 
در رش��ته ریکرو و با پنج امتیاز و در رش��ته کامپون��د نیز ذوب آهن 

اصفهان با کسب سه امتیاز صدر جدول را از آن خود کردند. 

صدر جدول والیبال، اصفهانی شد
هفته چهارم لیگ برتر والیبال بانوان باش��گاه های کشور با پیروزی 

اصفهانی ها پیگیری شد.
دو بازی باقیمانده از هفته چه��ارم دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان 
 باش��گاه های کش��ور روز جمعه برگزار ش��د که ط��ی آن، تیم های 
گیتی پس��ند و ذوب آهن اصفهان ب��ه برتری مقاب��ل حریفان خود 
رسیدند.  در مشهد تیم میزان خراس��ان در حالی از تیم صدرنشین 
گیتی پس��ند میزبانی کرد که مقابل این تیم شکست خورد. در این 
بازی شاگردان راحله آرا که دو هفته در صدر بودند، در این بازی سه 
بر صفر پیروز شدند تا همچنان صدرنشین بمانند و باالتر از رقیبان 
خود با ۱۲ امتیاز قدرت نمای��ی کنند. در دیگر بازی این هفته، دیگر 
 تیم اصفهانی پیروز ش��د. در اصفه��ان و در روزی ک��ه ذوب آهن از 
متین وارنا پذیرایی کرد، اصفهانی ها با نتیجه سه بر صفر پیروز شدند 

تا ۹ امتیازی شوند و در رده دوم قرار بگیرند. 

تاج هوای اصفهانی ها را دارد 
محمد مایلی کهن/ سرمربی تیم گهر دورود

بازیکنان ما تالش خودشان را کردند و هرچه در توانشان بود به نمایش 
گذاشتند، اما من فکر می کنم تیم ما به دلیل برگزاری بازی های لیگ هر 
پنج روز یک بار از لحاظ بدنی کم آورد و سبب شد نتیجه را به ذوب آهن 
واگذار کنیم. به هر حال در داوری هم باید جوان گرایی کرد که ممکن است 

دودش در چشم برخی تیم ها برود، اما باید تحمل خودمان 
را باال ببریم و در حال حاضر هم که آقای تاج سرپرست 
سازمان لیگ شده و همه جوره هوای اصفهانی ها را دارد. 
این مسأله مانند این اس��ت که بگویند من که سالیان 
زیادی در تیم پرس��پولیس بوده ام هیچ عالقه ای به این 
تیم ندارم، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد؛ به 

هر حال عالقه ای وجود دارد. چرا تاج به پرسپولیس 
رفت و در جای��ی هم مصاحبه ک��رده بود که من 

پرس��پولیس را به مولد بازیکن سازی تبدیل 
می کنم و این در حالی است که حرف های 

بزرگ می زنیم، بدون این که عمل کنیم.

6
آرزوی رکابزنان اصفهانی برآورده می شود    

کلنگ احداث پیست دوچرخه سواری اصفهان در ورزشگاه نقش جهان به زمین زده شد. در سال های 
گذشته جامعه دوچرخه س��واری عدم برخورداری از پیست را معضل اصلی ورزش��کاران این رشته در 
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اعتراف» آرمسترانگ« به خاطر پسرش
قهرمان هفت دوره رقابت های تور دو فرانس گفت که به این دلیل به 
استفاده از مواد نیروزا اعتراف کرده؛ چون این جنجال ها از کنترل خارج 
و به فرزندانش لطمه می زده است. آرمسترانگ ابتدا واقعیت را از خانواده 

پنهان کرده، اما سرزنش اطرافیان  او را وادار به اعتراف کرده است.

دخه آ جانشین والدس می شود؟
 نش��ریه ال مون��دو ادعا ک��رد ک��ه داوی��د خه آ، 
دروازه بان منچس��تر، گزینه اول مدیران بارسلونا 
برای جانشینی والدس اس��ت. گویامنچستری ها 
برای این انتقال ۲۰ میلیون یورویی تقاضا کرده اند.

ریسک بنیتس به خاطر تری 
چلسی در دیدار این هفته خود میزبان آرسنال  و  ممکن 
است بنیتس به دلیل قدرت رهبری و کیفیت بازی جان 
تری، وی را در ترکیب اصلی قرار دهد.تری مدت هاست 

که با آسیب دیدگی دست و پنجه نرم می کند. 
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اخطار فرهاد کاظمی 
به صادقیان

 محرم دوباره
 در حد تیم ملی

پیام صادقیان که تک گل ذوب آهن مقابل گهر را پایه گذاری کرد، بعد از 
تعویض رفتاری از خودش نشان داد که ش��ک برانگیز بود. به همین دلیل  
خبرنگاران از فرهاد کاظمی  پرس��یدند، آیا پیام صادقیان بعد از تعویضش 
ناراحت بود یا خیر که او گفت:» من هیچ گون��ه ناراحتی از پیام صادقیان 
ندیدم و او بعد از تعویض در موقعیت ها روی نیمکت باال و پایین می پرید، 
اما اگر پیام ناراحت شده باشد، باید همین االن لباس هایش را بپوشد و برود؛ 
چراکه بزرگ تر از پیام هم حق اعتراض به تعویض ندارد، چه برسد به او. من 
در عمرم به بازیکنی باج ن��داده ام و در آینده هم نخواهم داد؛ چون تعویض 
شدن یا نش��دن ربطی به بازیکنان ندارد.« فرهاد کاظمی البته حرف های 
تند و تیز خود را  را با این جمله جمع کرد:»البته می دانم که دل بازیکنان با 

ذوب آهن است و شاید برداشت شما بوده که او ناراحت شده است.«

محمد یاوری، برادر محمود یاوری مش��هور که به عنوان کارشناس به برنامه 
دیدار شبکه اصفهان رفته بود، بعد از بازی ذوب آهن – گهر با تماشای گل اول 
سپاهان مقابل سایپا به وجد آمده و گفت:» نویدکیا جزء بازیکنان تعیین کننده 
سپاهان اس��ت و فکر می کنم اگر کی روش محرم را دعوت کند، محرم باید به 
او پاسخ مثبت دهد. این بازیکن در مسابقات اخیر خود نشان داده که خسته 
نیست و محرم باید به دعوت سرمربی تیم ملی پاسخ دهد.«   شاید در حال حاضر 
فقط بتوان مجتبی جباری را تنها بازیکنی دانست که می تواند شبیه به محرم 
پاس های تعیین کننده و استثنایی بدهد و در شرایطی که خط میتنی تیم ملی 
فاقد چنین بازیکنانی است، دعوت از محرم پس از این همه بازی خوب کاماًل 
منطقی و طبیعی است.  سال گذشته کی روش یک بار از محرم دعوت کرد، اما  

او  با بهانه مصدومیت از حضور در اردو سر باز زد. 

گروه ورزش-  پیروزی های ارزشمند س��پاهان و ذوب آهن عالوه 
بر این که انتقام شکست دور رفت هر دو تیم را از سایپا و گهر گرفت، 
باعث ش��د تا بعد از هفته دهم برای دومین بار هر ش��ش امتیاز این 
دوبازی به حس��اب نماین��دگان فوتبال اصفهان واریز ش��ود. از یک 
 طرف س��پاهان بعد از س��پری کردن دو هفته کابوس وار در ابتدای 
نیم فص��ل دوم دوباره در مس��یر قهرمان��ی قرار گرف��ت و پیروزی 
در ش��هرآورد اصفهان کاری با تی��م کرانچار کرد ک��ه زردها در یک 

بازی برتر هم شکس��ت خانگی دو ب��ر صفر هفته پنج��م در مقابل 
 س��ایپا را جبران کنند و هم با توجه به بازی معوقه ش��ان در مقابل 
راه آهن، امیدوار باش��ند ک��ه با گرفتن س��ه امتیاز آن مس��ابقه به 
 نزدیکی استقالل و تراکتورسازی در صدر جدول برسند. درخشش 
حاج صف��ی در بازی با س��ایپا بع��د از انتقاداتی که به احس��ان وارد 
ش��ده بود، نکته امیدوارکننده بازی این هفته س��پاهان بود و البته 
گلزنی جهان عالیان، این بازیکن جوان س��پاهان را برای هفته های 

بعد آماده کرد. س��پاهان اگر بتواند پنجش��نبه همین هفته پیکان 
را در فوالدش��هر قربانی کند، می توان امیدوار ب��ود که با توجه بازی 
حساس اس��تقالل در مقابل پرس��پولیس و رقابت تراکتورسازی در 
مقابل ذوب آهن زردهای اصفهان باز ه��م به صدر جدول نزدیک تر 
ش��وند. اما ذوب آهن در یک بازی شش امتیازی، رقیب مستقیمش 
در انتهای جدول را شکس��ت داد تا تیم کاظمی با یک پله صعود به 
جایگاه پانزدهم جدول لیگ برسد. مهم ترین نگرانی هواداران ذوب آهن، 
غیبت کاسپاروف و حضور محس��ن زاده بر روی خط دروازه این تیم 
بود که خوش��بختانه باز هم یک بازی بدون گل خ��ورده دیگر برای 
ذوب آهن به ثبت رس��ید. عملکرد خط دفاعی این تیم در شهرآورد 
اصفهان باعث ش��د تا کاظمی، جراح کار و علیرضا محمد را جریمه 

کند و در عوض دوباره س��پهر حی��دری به قلب دفاع بازگش��ت تا با 
حضور رجب زاده در پس��ت دفاع راس��ت یک خط دفاعی با تجربه 
برای ذوب آهن شکل گیرد. احسان پهلوان هم مزد بازی خوبش در 
 مقابل س��پاهان را گرفت و برای اولین بار در ترکیب فیکس ذوبی ها

قرار گرفت که اتفاقا حرکتش بر روی گل محس��ن مس��لمان، یکی 
 از نکته ه��ای مثبت این بازی ب��ود. تنها نکته نگ��ران کننده باز هم 
نیمکت نشینی اس��ماعیل فرهادی بود. ذوب آهن پنجشنبه همین 
هفته یک بازی حس��اس و سرنوش��ت س��از را در تبریز و در مقابل 
تراکتورسازی برگزار می کند که اگر تیم کاظمی بتواند در این مسابقه 
امتیاز بگیرد، هم شرایط خودش در جدول بهتر می شود و هم در راه 
رسیدن سپاهان به صدر جدول کمکی بزرگ به کرانچار خواهد کرد. 

هفته بیست و دوم؛ هفته انتقام

یک نفس راحت برای فوتبال اصفهان!

شاهین طبع:

 فدراسیون
 برابر اعتراض ها گارد نگیرد

»داوری ه��ا« بح��ث چالش برانگی��ز هفته ه��ای اخیر 
 لیگ برتر بس��کتبال بوده اس��ت. بعد از اع��الم اعتراض 
فوالد ماه��ان و دانش��گاه آزاد به قض��اوت داوران دیدار 
این تیم برابر مهرام و ش��هرداری گرگان، فدراس��یون از 
باشگاه ها خواست تا اعتراض خود را به صورت رسمی به 

فدراسیون ارسال کنند. 
مهران شاهین طبع، سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد 
که معتقد اس��ت تیمش در هفته های اخیر از داوری ها 
لطمه زیادی خورده، اعتراض را حق مربیان و باشگاه ها و 

رسیدگی را وظیفه فدراسیون می داند. 
ش��اهین طبع که تیم��ش در هفته پانزده��م لیگ برتر 
بس��کتبال براب��ر البدر بن��در کن��گ نتیج��ه را واگذار 
کرد، می گوی��د: معتقدم باخ��ت را نبای��د توجیه کرد. 
 تیمی که ق��رار بود در لیگ ش��رکت کند با مش��کالتی

 مواجه ش��د. کرم احمدیان با وجود قرارداد با ما به دلیل 
برخی مسائل راهی زنجان شد و در ادامه مصدومیت های 
طوالنی مدت و بس��یار بد گریبان بازیکنان ما را گرفت، 
ضمن این که مس��ئوالن دانش��گاه آزاد تمایلی به جذب 
بازیکنان خارجی ندارند و این مس��أله کار ما را در طول 

فصل دشوار کرد. 
وی ادامه می دهد: در هفته های اخیر مشکل دیگری که 
لطمه زیادی به ما وارد کرد، داوری ها بود. اشتباهات داور 
بازی با صنایع پتروشیمی زمانی که ما ۲۰ اختالف پیش 
بودیم و به اضافه بازی با ش��هرداری گرگان که توپ گل 
شده ما را داور نپذیرفت، باعث شد کار ما در ادامه سخت 
شود. داوری ها در هفته های اخیر شرایط تیم ما را به هم 

ریخت و فشار مضاعفی به ما وارد کرد.
شاهین طبع اعتراض را حق مربیان و تیم ها و رسیدگی 
را وظیفه فدراس��یون می داند و می گوید: ما می دانیم 
نتیجه بازی هیچ گاه برنمی گردد. از قوانین اطالع داریم، 
اما فدراسیون نباید در برابر اعتراض تیم ها گارد بگیرد و 

همه چیز را انکار کند. 
س��رمربی تیم بس��کتبال دانش��گاه آزاد ادامه می دهد: 
زمانی که تیم ها اعتراض می کنند نباید سوء تعبیر برای 
 فدراسیون ایجاد ش��ود. هدف این اس��ت که کار بهتر و 
روان تر دنبال شود. بنابراین اعتراض ها باید مورد بررسی 
قرار گیرد و فدراس��یون و کمیته داوران باید به درد دل 

باشگاه گوش کنند.

توپ و تور

 ولی استعفای مدیرعامل باشگاه سپاهان حتی عمر ۲۴ ساعته 
هم نداشت و رحیمی صبح روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری 
ایسنا تمامی این اتفاقات را از بیخ و بن تکذیب کرد، ولی گفته 
که باید یک سری مسائل بین خودش و مهدی تاج حل شود تا 
سپاهان از این اختالف ضربه نخورد. پیگیری های نگارنده در 
مورد صحت و سقم این ماجرا و توضیحات همکاران رسانه ای 
در خبرگزاری مهر که به گفته خودشان فایل صوتی استعفای 
علیرضا رحیمی را هم در اختیار دارند، نشان داد که مدیرعامل 
س��پاهان در اقدامی عجوالنه و ش��تابزده خودش را وارد یک 
جنگ رسانه ای کرد تا درست در روزهایی که باشگاه سپاهان 
در کورس قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی حضور دارد، بحث 
اس��تعفای مدیرعاملش برای مدتی هواداران ای��ن تیم را وارد 

شوک کند.
رحیمی به صراحت در صحبت هایش معروف است و این بار هم 
نوک پیکان انتقاد را به سوی همشهری اش، مهدی تاج گرفته 
که همین چند روز قبل و بعد از دوری ۱۰ماهه از فدراس��یون 

فوتبال، به سازمان لیگ آمد تا جانش��ین غالمرضا بهروان در 
پست ریاست سازمان لیگ ش��ود. حضور تاج در سازمان لیگ 
و از ط��رف دیگر عضوی��ت علیرضا رحیمی در هیأت رییس��ه 
فدراسیون فوتبال، در نگاه اول این مسأله را به ذهن یادآوری 
می کند که شاید منظور رحیمی از استعفا همان کناره گیری از 
هیأت رییسه فدراسیون بوده تا رییس سابق فدراسیون هندبال 
مجبور نباشد در جلسات با مهدی تاج روبه رو شود، آن هم در 
شرایطی که شنیده می شود ائتالف دوباره تاج و عزیز محمدی 
برای جانشینی کفاشیان راهی فدراسیون شده اند. ولی فایل 
صوتی مصاحبه رحیمی با خبرگزاری مهر نشان می دهد که او 
هیچ صحبتی از فدراسیون به میان نیاورده و به طور صریح به 

استعفا ازمدیرعاملی باشگاه سپاهان اشاره کرده است.
اختالفی که شاید کمتر در بین مدیران اصفهانی علنی و رسمی 
شده و حتی مدیری مثل ساکت در آخرین سال مدیریتش از 
باشگاه س��پاهان هیچ گاه به این صراحت پرده از اختالفاتش 
با حس��ینی، رییس هیأت مدیره آن روزهای باشگاه سپاهان 

برنداشت، ولی باید دو س��ؤال اساسی را هم از علیرضا رحیمی 
پرسید که صرف نظر از اختالفات شخصی اش با رییس فعلی 
سازمان لیگ،حضور تاج در این پست چه لطمه ای به باشگاه 
س��پاهان وارد می کند؟ آیا تاج می تواند نتایج سپاهان در این 
۱۲ هفته باقیمانده لیگ را عوض کند و یا برنامه ریزی سازمان 
لیگ ضربه نهایی را به س��پاهان وارد خواهد کرد؟ البته شاید 
هم رحیمی به خاطر حضور س��ال گذشته تاج در رأس کمیته 
داوران و در دوران فدراس��یون قبل��ی این نگران��ی را دارد که 
رابطه خوب تاج با داوران حاضر در لیگ برتر نسخه سپاهان را 
بپیچد و البته سؤال مهم تر اینجاست که چرا علیرضا رحیمی 
در تابستان سال گذشته که جانشین محمدرضا ساکت شد و 
مهدی تاج هم به عنوان نایب رییس اول فدراسیون در پستی به 
مراتب قدرتمندتر از سرپرستی سازمان لیگ فعالیت می کرد 
این صحبت ها مطرح نشد؟ رحیمی چطور توانست نزدیک به 
هفت ماه حضور تاج را در فدراسیون فوتبال تحمل کند، آن هم 
فدراسیونی که به واسطه حضور تاج همیشه از سوی هواداران 
قرمز و آبی به یک فدراس��یون اصفهانی متهم بوده و بارها در 
ورزشگاه آزادی شعار پیوند فدراس��یون فوتبال و باشگاه های 
اصفهانی از سوی طرفداران پرس��پولیس و استقالل به گوش 

رسیده است.
البته علیرضا رحیمی هرچند که به صراحت از دالیل اختالفش 
با مهدی تاج سخن نگفته، ولی شنیده ش��ده که ماجرای این 
اختالف به دهه 6۰ و روزهای ابتدایی حضور علیرضا رحیمی 
به عنوان مدیرکل تربیت بدنی اس��تان اصفه��ان بر می گردد 
 که با مخالفت هایی هم از س��وی بعضی از مدی��ران اصفهانی 
روبه رو شد که به نظر می رسد رحیمی هنوز هم بعد از گذشت 
سال ها از آن ماجرا، هنوز هم از اتفاقات دهه 6۰  دلخور است 
 و شاید هم ماجرای س��ال آخر حضورش در ورزش اصفهان و 
حاش��یه های آن را به نوع��ی نتیج��ه فعالیت مه��دی تاج و 
همکارانش مربوبط م��ی داند، ولی در هر ص��ورت مهدی تاج 
هم با اعالم بی اطالعی از استعفای رحیمی، وعده داده که در 
طی روزهای آینده با او صحبت کند و دالیل ناراحتی رحیمی 
را بشنود که به نظر نمی رسد با توجه به جو موجود، این وعده 
قابلیت عملی شدن داشته باشد. استعفای مدیرعامل سپاهان 
هم که فعال ختم به خیر شده و هیأت مدیره این باشگاه حمایت 
همه جانبه اش را از علیرضا رحیمی اعالم کرده، ولی باید دید 
که مشکالت باشگاه سپاهان در طی یک ماه گذشته و دلخوری 
رحیمی از بعضی مسائل چگونه می تواند کشتی سپاهان را در 

این طوفان فوتبال ایران به سرمنزل مقصود برساند.

استعفای یک شبه به اصفهان رسید

رحیمی رفت و برگشت!

ماجرای استعفای یک شبه مدیران ورزشی، از تهران به اصفهان رسید تا بعد از محمد رویانیان  مسعود 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این بار علیرضا رحیمی در اقدامی عجیب و غیرمنتظره وعده افشاری

استعفایش از مدیرعاملی باشگاه سپاهان را به جلسه روز شنبه اش با هیأت مدیره این باشگاه 
ربط دهد و البته نام مهدی تاج را هم به عنوان مقصر اول این مسأله تحویل رسانه ها دهد.
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نوبتی سه ماهه سوم نطنز
6827 آگهی نوبتی س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز
بموجب ماده 11 قانون ثبت اس��ناد و امالک و ماده 59 اصالحي آيين 
نامه مذكور امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س��ه ماهه س��وم س��ال 
91 پذيرفت��ه ش��ده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبل��ي از قلم افتاده و 
مدت اعتراض بر آنها از تاريخ انتش��ار )91/11/1( به مدت 90 روز و 
امالكي كه بموجت آرا ء هيات نظارت يا اختيارات تفويضي مي بايست 
تجديدآگهي ش��وند ومدت اعتراض برآنها از تاريخ انتش��ار بمدت 30 

روز مي باشد. به شرح ذيل آگهي مي گردند:
بن�د ال�ف( امالكي كه تقاضاي ثبت آنها در س�ه ماهه س�وم س�ال 91 
پذيرفته ش�ده و امالكي كه در آگهي نوبتي قبلي از قلم افتاده و مدت 
اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار )91/11/1( به مدت 90 روز مي باشد.

اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه
 از شماره يك – اصلي اوره ، فروعات ذيل 

1962– آقاي سيد علي طبا طبا ئي سپهر فرزند هاشم ششدانگ قطعه 
زمين محصور محله گهر به مساحت 427/53 متر مربع 

2116 – آقاي غالمحسين شباني فرزند علي اكبر ششدانگ يكباب بوم 
كند بمساحت 503/70 متر مربع 

 از شماره33- اصلي شهر نطنز ، فرعي ذيل
3955 – خان��م نصرت خانم لحاف دوز فرزند علي شش��دانگ يكباب 

اطاق و راهرو جنب آن بمساحت 34 متر مربع 
ازشماره 100 – اصلي طامه ، فرعي ذيل 

2339 – خانم هميرا كبيريان فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين بائره 
محصور بمساحت 548/20 متر مربع 

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذيل 
806– خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل ششدانگ يك قطعه زمين 

محصور و مشجر بمساحت342/80 مترمربع 
1090 - خانم كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل يك دانگ و نيم مشاع از 
شش��دانگ قطعه زمين مزروعي معروف پل هموار بمساحت1250/70 

مترمربع 
1297 - خان��م كبري ضرغامي فرزند حبيب اهلل س��ه دانگ مش��اع از 

ششدانگ يكدرب باغ بمساحت537/80 مترمربع 
1560 – آقاي حس��ين خفري فرزند نعمت اهلل شش��دانگ قطعه زمين 

محصور بمساحت 2493/75 متر مربع 
از شماره 127 – اصلي دستجرد ، فرعي ذيل

121 – خان��م كب��ري ضرغامي فرزند حبيب اهلل س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي در كوچه استخرجه بمساحت776/80 

مترمربع 
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود 

ازشماره 38 – اصلي ولوجرد ، فرعی ذيل 
1058 – خانم ش��هر بانو محمد ولوجردي فرزند رمضان شش��دانگ 

يكباب خانه بمساحت 116/61 مترمربع 
ازشماره 128 – اصلی هنجن ،فروعات ذيل 

306 و 307 – حس��ن ش��ريفي فرد هنجن فرزند علي اكبر شش��دانگ 
يكباب حياط ) قسمتي از يكباب خانه ( بمساحت 21/20 مترمربع 

330 - حس��ن ش��ريفي فرد هنجن فرزند علي اكبر شش��دانگ يكباب 
طويله بمساحت 19/12 متر مربع 

2061 – خانم بتول نجاري فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 
286/35 متر مربع 

ازشماره 134- اصلی يارند ، فروعات ذيل
959 و 1043 – آقاي داود گندم كار يارندي فرزند حس��ين ششدانگ 

يكباب خانه بمساحت 195/45 متر مربع 
1098 – آقاي��ان علي و مهدي و محم��د و خانم اكرم روزبه فرزندان 

غالمحسين بالسويه هر كدام 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
بمساحت 90/83 متر مربع 

1343 – آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد ششدانگ قطعه زمين 
مشجر معروف وشتره بمساحت 480/30 متر مربع 

1466 - آق��اي عباس اصغري يارند فرزند محمد شش��دانگ دو قطعه 
زمين مزروعي معروف برالوازه بمساحت 275/50 متر مربع 

1582 - آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي معروف عصار بمساحت 502/90 متر 

مربع 
1627 - آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد پنج س��هم مش��اع از 
يازده س��هم شش��دانگ قطعه زمين مش��جر معروف زرقند بمساحت 

1672 متر مربع 
1639 – خان��م اعظ��م وهاب قلياقي فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

محصور بمساحت 1006 متر مربع 
1842 - آقاي عباس اصغري يارند فرزند محمد ششدانگ يكباب اطاق 

تحتاني و فوقاني بمساحت 34/60 متر مربع 
ازشماره 150 – اصلی روستای برزرود، فروعات ذيل 

267 باقيمان��ده – آق��اي ماش��ااهلل مس��يبي برزي فرزن��د علي اكبر 
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 167/80 متر مربع 

2644 – آقاي احمد صفاري برزي فرزند غالمرضا شش��دانگ يكباب 
خانه و باغچه بمساحت 295 متر مربع 

2648 – آقاي جواد خادمي برزي فرزند علي ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور بمساحت 249/58 متر مربع 

2650 – خان��م فاطم��ه عبدالباقي فرزند رضا شش��دانگ قطعه زمين 
محصور بمساحت 124 متر مربع 

ازشماره 165 – اصلی روستای كمجان، فروعات ذيل 
54 - خان��م اعظم وهاب قلياق��ي فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 185/93 متر مربع 
347 - خان��م اعظم وهاب قلياق��ي فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

معروف درب آسياب بمساحت 387/62 متر مربع 
سوم ( ازبخش 11 طرقرود وقراء حومه 

ازشماره 141– اصلي باغستان پايين طرق ، فروعات ذيل 
666 – خانم اقدس فوالدي طرقي فرزند ميرزا ششدانگ يكدرب باغچه 

محصور بمساحت 391/70 مترمربع 
1399 – آق��اي هادي باقري طرقي فرزند رضا شش��دانگ يكدرب باغ 
معروف تخته تقريبا دو و نيم جريبي انتقال مع الواس��طه از محمد آقا 

باقري طرقي

ازشماره 152- اصلي نيه ، فرعي ذيل 
64 – آقاي اكبر محبوبي نيه فرزند علي ششدانگ يكدرب باغ معروف 

در كوچه آسياب بمساحت 1684/29 متر مربع 
ازشماره 182- اصلي ابيازن ، فروعات ذيل 

1280 – آقاي هادي باقري فرزند محمد ششدانگ يكباب خانه مخروبه 
بمساحت 259 متر مربع 

1727 – آقاي سيد جالل انوري فرزند سيد يداهلل ششدانگ قطعه زمين 
بايره بمساحت 6797/86 متر مربع 

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 
2680 – آق��اي دخي��ل جالليان فرزند نصراهلل شش��دانگ قطعه زمين 

محصور بمساحت 196/37 مترمربع 
2683 – آق��اي دخي��ل جاللي��ان فرزند نصراهلل و خان��م فاطمه رحيم 
طرقي فرزند محمود هر يك س��ه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 320 متر مربع 
2960 – خان��م ام البني��ن زرين نام فرزند علي شش��دانگ يكدرب باغ 

معروف باغ نقي بمساحت 1176/75 مترمربع 
3035 – آقاي��ان محمد رضا آق��ا محمد طرق��ي و عليرضا آقا محمد 
فرزن��دان اكب��ر بالمناصفه شش��دانگ قطعه باغ مش��جر بمس��احت 

1075/48 متر مربع 
3051– آق��اي اصغر زينالي طرقي فرزند علي شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي بمساحت192/35 متر مربع 
3083 – آق��اي دخي��ل جاللي��ان فرزند نصراهلل س��ه دانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين مزروعي و مشجر بمساحت 573/05 متر مربع 
3084 – خانم فاطمه رش��يدي طرقي فرزند ابراهيم يكدانگ مش��اع از 
ششدانگ قطعه زمين محصور و مشجر بمساحت 836/77 متر مربع 
3088 – خانم اش��رف ن��وروزي فرزند غالمرضا شش��دانگ قطعات 

زمين مزروعي در بخش حسن سياه بمساحت 747/82 متر مربع 
3409 – آقاي عليرضا ابوالحس��ني طرقي فرزند رمضانعلي ششدانگ 

يك قطعه زمين محصور بمساحت 305/40 متر مربع 
3994 – آق��اي محمد ش��كوهي طرقي فرزند علي نس��بت به دو دانگ 
مشاع و بتول اسماعيلي آبكشه فرزند اسماعيل نسبت به يكدانگ مشاع 
و خانم عزت جعفر يحيي فرزند قدمعلي نسبت به يكدانگ مشاع و خانم 
جميله شكوهي طرقي فرزند علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

يكباب خانه معروف پا قلعه بمساحت 479/76 متر مربع 
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فرعي ذيل 

1113– آقاي عباس ش��فيعي فرزند محمود شش��دانگ يكدرب باغ در 
كوچه گله گاه پايين بمساحت 1129/32 متر مربع 

ازشماره 214- اصلي يحيي آباد ، فرعي ذيل 
321 – آق��اي مرتض��ي قرباني فرزن��د ميرزا شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعي و مشجر بمساحت 2938/90 متر مربع 
ازشماره 240- اصلي سه ، فرعي ذيل

2884 – آقاي فرامرز جاللي فرزند عزيز نس��بت به سه دانگ مشاع و 
ز خانم ملك جاللي زاده س��هي فرزند عزيز نسبت به يكدانگ مشاع  ا

چهار دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه و باغچه بمساحت 815/50 
متر مربع 

ازشماره 277- اصلي نسران ، فرعي ذيل 
19 – آقاي فتح اهلل ابراهيم پور نسراني فرزند ابراهيم ششدانگ يكدرب 

باغ معروف ارباب حسين بمساحت 887/10 متر مربع 
ازشماره 305- اصلي مزرعه خداياره كلهرود ،فروعات ذيل

131– آقاي حس��ين ناطقي فرزند علي دو دانگ مش��اع از شش��دانگ 
يكدرب باغ بدون اشجار بمساحت 3164 متر مربع 

135 - آقاي حسين ناطقي فرزند علي ششدانگ يكباب خانه بمساحت 
243 متر مربع 

 198– آقاي حس��ين ناطقي فرزند علي ششدانگ يكدرب باغ بمساحت 
586 متر مربع 

بن��د ب ( امالكيك��ه بموجت آرا ء هيات نظارت ي��ا اختيارات تفويضي 
مي بايس��ت تجديدآگهي شوند ومدت اعتراض برآنها از تاريخ انتشار 

بمدت 30 روز مي باشد. به شرح ذيل آگهي مي گردند:
از بخش 9 – حوزه ثبتي 

شماره 51- اصلي رهن، فرعي ذيل
694 –آق��اي مهدي و خانمها پروانه و فرزانه و س��ودابه و ليال همگي 
نظر علي وراث علي محمد نظر علي بطريق ارث شرعي ششدانگ قطعه 
زمين در دش��ت فيض آباد بمساحت 197/05 كه در آگهي نوبتي قبلي 
شماره پالک اصلي ملك اشتباها 151 – آگهي گرديده كه بدين وسيله 
اصالح  مي گردد  ش��ماره 128- اصل��ي قنات معروف يوز جريب كه 
مدار گردش و مبدا و مظهر و مقس��م آن بش��رح آگهيهاي نوبتي قبلي 

است.
_ آقاي عليرضا معيني جزني فرزند علي اكبر مجاري دو سهم از 288 
سهم ششدانگ قنات مرقوم كه در آگهي نوبتي قبلي نام قنات اشتباها 

ويشگان آگهي گرديده كه بدين وسيله اصالح مي گردد . 
 لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه اش��خاص 
نس��بت به امالک مندرج در بند الف اين آگهي از تاريخ اولين انتش��ار 

به ب��ه م��دت 90 روز در دو نوبت درج و منتش��ر ش��ده و نس��بت 
ام��الک من��درج در بند ب اين آگه��ي از تاريخ اولين انتش��ار به مدت 
30روز در يك نوبت درج و منتش��ر ش��ده اعتراضي داش��ته باش��ند 
واخواه��ي خ��ود را به اين اداره و دادگاه صالحه تس��ليم نمايند و در 
صورتي كه قبل از انتش��ار اين آگهي اقامه دعوي ش��ده باشد ظرف 
مدت فوق تس��ليم نمايند اعتراضات يا گواه��ي طرح دعوي كه بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 
و تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باش��د و همچنين برابر تبصره 
2 م��اده قانون تعيين و تكليف پرونده ه��اي ثبتي مصوب 1373/3/6 

ثبت معترض مي بايست از تاريخ انتشار اعتراض خود را كتبًا به اداره 
و دادگاه محل نسليم نمايد و ظرف مدت يك ماه گواهي مشعر بر طرح 
دع��وي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنين طبق ماده 56 آيين نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود مش��خص مي شود و 
واخواهي صاحب��ان امالک و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق 
ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد ش��د. اين آگهي نس��بت به رديف 
الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ب يك نوبت در 

روزنامه زاينده رود درج ومنتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1 /1391/11           

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1 /1391/12
م الف/ 375          شادمان - كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز

نوبتی سه ماهه سوم سمیرم
6870 آگهی نوبتی س��ه ماهه سوم سال 1391 شهرستان سميرم. به 
موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 آئين نامه قانون 
ثبت اسناد و امالک امالكی كه در سه ماهه سوم سال 1391 تقاضای 
ثبت آن ها پذيرفته شده و همچنين شماره های از قلم افتاده مربوط به 

بخش ثبتی سميرم به شرح ذيل آگهی می گردد:
اول: ابنيه و امالك شهر سميرم پالك يك اصلی و فروعات ذيل: 

7579- آقای س��يد محمود داودی فرزند س��يد حس��ن و خانم اقدس 
نوابی سميرمی فرزند عزت اله ششدانگ يك باب خانه مجزی گرديده 
از پ��الک 1/2330 واقع در خيابان مولوی س��ميرم به مس��احت 210 

مترمربع.
7580- آق��ای محمد كريم صابری فرزند فتح اله شش��دانگ يك قطعه 
زمين مج��زی گرديده از پالک 1/1214 واقع در خيابان ش��ريعتی به 

مساحت 34/60 مترمربع.
7581- آقای محمدحسين افشاری فرزند نعمت اله ششدانگ يك قطعه 
باغ مجزی گرديده از پالک 1/1918 واقع در قصبه سميرم معروف به 

جدول ورق به مساحت 11660 مترمربع.
7582- آقای عليرضا منصوری فرزند عباس ششدانگ يك باب مغازه 
مج��زی گردي��ده از پالک 1/2198 واقع در خيابان قدس به مس��احت 

27/45 مترمربع.
7583- آقای علی اصغر مؤذنی فرزند عبدالرحيم شش��دانگ يك باب 
خانه مج��زی گرديده از پالک1/630 واقع در كوچه ش��هيد دهانی به 

مساحت 355 مترمربع.
7584- خان��م ندا قاس��می فرزند عبدالعلی شش��دانگ يك باب مغازه 
تحتانی و خانه فوقانی مجزی گرديده از پالک 1/1191 واقع در خيابان 

شريعتی به مساحت 140 مترمربع.
7585- آقای س��عيد امي��دی فرزند ذبيح اله شش��دانگ يك باب خانه 
مجزی گرديده از پالک 1/2424 واقع در خيابان شيخ مفيد معروف به 

كهله قصبه به مساحت 338/60 مترمربع.
دوم: ابنيه و امالك مزرعه مهر ابواسحاق پالك 60 اصلی و فروعات 

ذيل:
341- آق��ای عقيل طغرائی س��ميرمی فرزند ش��كراله شش��دانگ يك 
ب��اب خانه نيمه تمام مجزی گرديده از پالک 60/42 به مس��احت 210 

مترمربع.
سوم: ابنيه و امالك مزرعه رزجان پالك 104 اصلی و فروعات ذيل:

562- آقای حميدرضا خدايی س��ميرمی فرزند علی ششدانگ يك باب 
خانه مجزی گرديده از پالک 104/12 به مساحت 283 مترمربع.

563- آق��ای عبدالعل��ی افش��اريان فرزند حمزه شش��دانگ يك قطعه 
زمين مثنی شده مجزی گرديده از پالک 104/19 به مساحت 163/30 

مترمربع.
564- آق��ای س��امان كاوه فرزند الياس شش��دانگ ي��ك قطعه زمين 
محصور مج��زی گردي��ده از پ��الک 104/12 به مس��احت 133/30 

مترمربع.
565- خانم مرضيه كاوه ئی فرزند محمدحس��ين ششدانگ يك قطعه 
زمين محص��ور مجزی گردي��ده از پالک 104/12 به مس��احت 290 

مترمربع.
چهارم: ابنيه و امالك شهر حنا پالك 119 اصلی و فروعات ذيل:

309- آقای رضا قلی درخش��ان فرزند ميرزا كرم شش��دانگ يك باب 
خانه تحتانی فوقانی به مساحت 205 مترمربع.

344- آقای قربانعلی فروتن فرزند منوچهر شش��دانگ يك قطعه زمين 
محصور به مساحت 104 مترمربع.

345- خانم بتول درخش��انی فرزند محمد شش��دانگ يك باب خانه به 
مساحت 240/30 مترمربع.

پنجم: ابنيه و امالك شهر ونك پالك 145 اصلی و فروعات ذيل:
863- خان��م فرحناز ذوالفق��اری فرزند ارجعلی شش��دانگ يك قطعه 
زمين محصور مجزی گرديده از پالک 145/319 به مساحت 514/85 

مترمربع.
ب��ه موجب ماده 16 قانون ثبت اس��ناد و امالک و م��اده 86 آئين نامه 
قانون ثبت اس��ناد و امالک چنانچه كسی نس��بت به امالک مندرج در 
اين آگهی واخواهی داش��ته باش��د بايد از تاريخ اولين انتشار نسبت 
به امالكی كه به ش��رح ردي��ف الف تقاضای ثبت آنها پذيرفته ش��ده 
ظرف مدت 90 روز و نس��بت به امالک رديف ب ظرف مدت 30 روز 
دادخواس��ت واخواه��ی خود را به اين اداره تس��ليم و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض بايستی با تقديم اعتراض 

به مرجع ذی صالح گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره 
تس��ليم نمايد و در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوايی اقامه 
ش��ده باش��دطرف دعوی بايد گواهی دادگاه مش��عر بر طرح دعوی 
را ظ��رف مدت مرقوم تس��ليم نمايد. اعتراضات ي��ا گواهی كه بعد از 
انقضای مدت مرقوم واصل گردد بالاثر و وفق قس��مت اخير ماده 16 
و تبصره ماده 17 قانون ثبت اس��ناد و امالک رفتار خواهد شد. ضمنًا 
طبق م��اده 65 آئين نامه قانون ثبت اس��ناد و ام��الک حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد ح��دود و در صورت مجلس مربوطه قيد و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورين نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده واحده تعيين تكليف پرونده 

های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 215   موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سميرم

نوبتی سه ماهه سوم جوشقان
6871 آگهی نوبتی س��ه ماهه س��وم س��ال 1391 اداره ثبت اسناد و 
امالک جوش��قان بخش 12 كاشان. بموجب ماده 12 قانون ثبت اسناد 
و امالک كش��ور ماده 59 اصالح��ی و آيين نامه مربوط به امالكی كه 
در س��ه ماهه سوم س��ال 1391 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده و نيز 
امالكی كه در آگهی های نوبتی قبلی از قلم افتاده و يا قباًل اشتباهی در 

چاپ صورت گرفته باشد بشرح ذيل آگهی می شود.
شماره های فرعی از پالك يك اصلی ابنيه و امالك جوشقان قالی )الف(

1039 فرعی- آق��ای بهمن صادقپور فرزند علی تمامی پنج س��هم از 
جمله چهل س��هم شش��دانگ قطعه زمين مزروعی واقع در دش��ت اله 

بمساحت ششدانگ 936/50 مترمربع.

2093 فرعی- خانم زهرا حيدری فرزند حسن و آقای حسنعلی باقری 
فرزن��د محمدعلی بترتيب نس��بت به دو دانگ و چهار دانگ مش��اع از 
ششدانگ يك باب اطاق واقع در پشت قلعه جوشقان بمساحت 19/65 

مترمربع.
4038 فرعی- آقای حس��ن فرزانه فرزند عباس��علی و خانم زرين تاج 
زراعت��ی فرزند حي��در بالمناصفه شش��دانگ دو باب اط��اق واقع در 

جوشقان بمساحت 38/50 مترمربع تقريبی.
ب: 672 فرعی- آقای عليقلی سالمی فرزند غالمرضا و خانم تاج خانم 
وطندوست فرزند عزيز بترتيب نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ 
مش��اع از ششدانگ يك باب خانه كه قباًل نام مالك اشتباهًا )علی نقی( 

قيد گرديده است.
شماره های فرعی از پالك بيست و يك اصلی ابنيه و امالك كامو

178 فرع��ی- آقای نوربخش بخش��ی زاده فرزند غالمعلی و خانم گل 
افروز جوركش فرزند سلطان علی بالمناصفه ششدانگ يكبابخانه واقع 

در كوی پايين كامو بمساحت 212 مترمربع.
272 فرعی- آقای محمد رحمتی فرزند صفرعلی تمامی دو دانگ مشاع 
از شش��داانگ يكبابخان��ه واقع در كوی پايين كامو بمس��احت 82/20 

مترمربع با حق سكونت مادام العمر برای آقای حسن اصغری.
2030 فرعی- آقای احمد حس��ين زاده فرزند حس��ن آقا و خانم طيبه 
عينی فرزند بهمن بترتيب نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشاع 

از ششدانگ يكبابخانه واقع در كامو بمساحت 223/80 مترمربع.
2031 فرعی آقای س��يد حس��ين مهدوی اردكانی فرزند س��يد حسن 
شش��دانگ قطعه زمين محصور واقع در كوی مصلی كامو بمساحت 

179/50 مترمربع تقريبی.
شماره های فرعی از پالك بيست و دو اصلی ابنيه و امالك چوقان

571 فرع��ی- آقای ابوالفضل باللی فرزند قربان و خانم اعظم فردپور 
كامويی فرزند محمد بالمناصفه شش��دانگ يكبابخانه واقع در چوقان 

بمساحت 458 مترمربع.
شماره های فرعی از پالك 26 اصلی مزرعه همواريه كامو

160 فرعی- آقای اصغر ذال فرزند س��لطانعلی شش��دانگ يكبابخانه 
واقع در همواريه كامو بمساحت 360/60 مترمربع.

187 فرعی- آقای سعيد رحمتی فرزند احمد ششدانگ يكبابخانه و اقع 
در همواريه كامو بمساحت 246 مترمربع.

220 فرعی- خانم فاطمه آقاصی زاده فرزند علی ششدانگ قطعه زمين 
محصور واقع در همواريه كامو بمساحت 288 مترمربع.

227 فرعی- آقای رضا عبدالهی فرزند محمود شش دانگ يكباب گاراژ 
واقع در همواريه كامو بمساحت 70/35 مترمربع.

228 فرعی- آقای وحيد دبيريان فرزند جعفر ششدانگ يكبابخانه واقع 
در همواريه كامو بمساحت 250 مترمربع.

ش�ماره ه�ای فرعی از پ�الك 64 اصلی ابنيه و امالك مزرعه كاس�ه 
رود كامو

107 فرعی- آقای اصغر مختاريان فرزند علی شش��دانگ يكدرب باغ 
مشجر و گلستان واقع در مزرعه كاسه رود بمساحت 4590 مترمربع.

شماره های فرعی 67 اصلی ابنيه و امالك مزرعه ارقش
5 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آق��ا و اكبر آقابزرگي��ان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 580 مترمربع.
12 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 583 مترمربع.
17 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 1022 مترمربع.
26 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ دوقطعه زمين مزروعی بمساحت 616 مترمربع.
33 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 1268 مترمربع.
46 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 4139 مترمربع.
58 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 4380 مترمربع.
65 فرع��ی- آقايان خس��رو و ميرزا آقا و اكب��ر آقابزرگيان فرزندان 
مسعود آقا و حيدرآقا و حيدرآقا بالسويه تمامی چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعات زمين مزروعی بمساحت 1531 مترمربع.
76 فرع��ی- آقايان غالمرضا و نوربخ��ش رحمانی فرزندان ميرزاآقا 
هر كدام يكدانگ مش��اع و آقای اس��ماعيل آقارحمانی فرزند حاج علی 
آقا نس��بت به دو دانگ مشاع از شش��دانگ قطعات زمين مزروعی به 

مساحت 5265 مترمربع.
شماره های فرعی از پالك 205 اصلی

649 فرعی- آقای عليرضا وطنخواه فرزند محمدعلی و خانم فردوس 
صمدی فرزن��د حس��ينعلی بالمناصفه تمامی شش��دانگ قطعه زمين 

محصور واقع در جوشقان به مساحت 72/60 مترمربع.
 لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه كس��ی نس��بت به امالک مندرج در 
اين آگهی اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی بمدت 
90 روز دادخواست و واخواهی خود را كتبًا به اين اداره تسليم و ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، معترض در دادگاه صالحه اقامه 
دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم 
نمايد. در صورتی كه قبل از انتشار آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف 
دعوی بايد گواهی دادگاه مش��عر بر جريان دعوی را ظرف مدت مذكور 
تس��ليم نمايد. اعتراض يا گواهی طرف دعوی ك��ه پس از انقضاء مدت 
مرق��وم واصل گردد بالاثر می باش��د و برابر قس��مت اخير ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا مطابق ماده 56 آيين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در صورتمجلس 
تحديدی قيد و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده 20 قانون ثبت پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1391/11/1
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1391/12/1

م الف/ 17034                           زرگری- كفيل ثبت جوشقان
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ازشکستنقولنجچهمیدانید؟
شاید ش��ما هم جزء آن دسته 
از مردم، به ویژه جوان ترهایی 
باش��ید که گه��گاه با ب��ه صدا 
درآوردن انگش��تان دس��ت، 
گردن یا مهره های کمرش��ان، 
را  قولنجش��ان  اصطالح��ا 
می شکنند یا  شاید دیده باشید 
کسانی را که این کار را پیوسته 
و م��دام انجام می دهن��د. اگر 
خودتان هم جزء این افرادید، 
خوب است در این باره بیشتر بدانید. در سال1971 میالدی دو دانشمند 
آلمانی به مفصل سوم بین انگشت و کف دست نیرویی کششی وارد آوردند 
و با مشاهده شکل گیری حباب هایی از گاز در این آزمایش، ثابت کردند که 

فشار بر مفاصل یاد شده سبب آزاد شدن گاز Co2 می شود.
وارد آمدن نیروی کششی بین سطوح مفاصل، سبب افزایش حجم آن و 
کاهش فشار مایعی می شود که درون مفصل است. این کاهش به خروج 
گاز درون مفصل و ایجاد حباب می انجامد. وارد آوردن فشار به خصوص با 
شکستن قولنج، سبب حرکت مایع درون مفصل به قسمت هایی می شود 

که زیر فشار کمتر باشد.
صدای حاصل از شکس��تن قولنج به س��بب خوابیدن یا ترکیدن همین 

حباب های گاز در جریان حرکت مایع درون مفصل است.
شکستن قولنج کمر، گردن و به خصوص انگشت ها برای رفع خستگی، 
شاید موجب احساس راحتی شود، اما عارضه سائیدگی زودرس مفصل ها 
را به دنبال خواهد آورد. با اولین نشانه های سائیدگی، درد و التهاب مفاصل 
به ویژه در انگشت ها و گردن که حساس تر از مهره های کمر هستند، شروع 
خواهد شد. در میان انگشتان دست، انگشت شست بیش از انگشتان دیگر 
در معرض خطر است. چرخش ناگهانی در ناحیه گردن و به ویژه کمر هم 
بسیار خطرناک قلمداد شده است که آسیب های ستون فقرات و عضالت 
گردن را شدیدتر می کند. شکستن قولنج به سبب ایجاد حس راحتی و رفع 
موقت خستگی، ممکن است سبب تکرار و عادت به انجام عمل شود. تکرار 
و عادت، افزون بر ایجاد اختالل وابس��تگی روانی، خرابی ها و آسیب های 
مفصلی را زودتر و شدیدتر پیش می آورد، تا آنجا که می توانید از شکستن 

قولنج مفاصلتان خودداری کنید.

دانشمندان مدارگرد اکتشافی ماه، به عنوان بخشی از 
اولین نمایش ارتباط لیزری با یک ماهواره در سطح ماه، 
تصویری از نقاشی معروف »مونالیزا« لئوناردو داوینچی 

را از زمین به این فضاپیما ارسال کردند.
این س��یگنال لیزری که از یک تأسیس��ات در مریلند 
شلیک شده بود، تصویر مونالیزا را به مدارگرد اکتشافی 
ماه در فاصله 384 هزار و400 کیلومتری زمین ارسال 
کرد که از سال 2009 در حال گردش به دور ماه است.

به گفت��ه دانش��مندان ناس��ا، انتقال ای��ن تصویر یک 
پیش��رفت مهم در ارتباطات لیزری ب��رای فضاپیمای 

میان سیاره ای محسوب می شود.
دیوید اس��میت یکی از محققان ارتفاع س��نج لیزری 
مدارگرد ماه در بیانیه ای اظهار کرد: این اولین بار است 
 که انس��ان به یک موفقیت در ارتباط لیزری یک طرفه

به مسافت های سیاره ای دس��ت یافته است. در آینده 
 نزدیک، ای��ن نوع ارتباط لیزری س��اده ممکن اس��ت 
به عنوان یک پش��تیبان برای ارتباطات رادیویی مورد 
استفاده ماهواره ها به کار گرفته شود. در آینده دورتر، 
این فناوری ممکن اس��ت به برقراری ارتباط نرخ داده 
باالتر از امکانات ارایه ش��ده توسط پیوندهای رادیویی 

امروزی منجر شود.
فضاپیمای اکتش��افی ماه به دلیل برخ��ورداری از یک 
دریافت کننده لیزری، انتخاب نخس��ت دانش��مندان 
برای آزمایش این ش��یوه ارتباطی بدیع بود، در حالی 
که بیش��تر فضاپیماهای حاضر در منظومه شمسی با 
اس��تفاده از عالئم رادیویی پیگیری می شوند، ناسا این 
مدارگرد را با لیزر نیز کنترل می کند. این در حالیست 
که زمانبن��دی در این م��ورد از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار است. ناس��ا از ایستگاه ارس��ال لیزر خود در 
مرکز پروازی گودارد برای ارسال سیگنال مونالیزا به این 
 مدارگرد استفاده کرد. محققان، این نقاشی معروف را به 
بخش هایی ب��ا اندازه150 در200 پیکس��ل تقس��یم 
ک��رده و س��پس آنه��ا را از طری��ق پال��س لی��زر ب��ا 
 ن��رخ داده ح��دود 300 بی��ت ب��ر ثانیه ب��ه مدارگرد

 ارسال کردند.
 هنگام��ی که ای��ن فضاپیما تصوی��ر را دریاف��ت کرد، 
بخش های جدا شده را به هم چسبانده و تحریف های 
ایجاد شده در اثر گذر س��یگنال لیزری از جو زمین را 
اصالح کرد و سپس تصویر را با استفاده از شکل عادی 
ارتباطی خود یعنی امواج رادیویی به زمین باز فرستاد.

به گفته محققان، یک نمای��ش ارتباط لیزری نرخ داده 
باال می تواند ویژگی مرکزی مأموریت ماه آینده ناس��ا 
موسوم به کاوشگر محیطی غبار و جو ماه باشد که قرار 
اس��ت اواخر س��ال 2013 به این قمر پرتاب شده و به 

نقشه برداری از جو و محیط ماه بپردازد.

»مونالیزا«
بهماهرفت +15-3

+11-6

خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

همه ما به سن خود و سال هایی که پش��ت سر می گذاریم توجه 
داریم و گاه افسوس می خوریم از این که سال ها چه زود پشت سر 
هم رفتند و ما ماندیم و عددهایی که روی هم انباشته شده است،

 غافل از این که نه سن ظاهری، بلکه این سن واقعی است که پیری 
و جوانی هر فرد را تعیین می کند.

در مثل می گویند: »دلت جوان باشد«. ش��اید همین دل جوان 
بودن را به معنایی دیگر، اینجا نیز بتوان به کار برد. در اصل ظواهر 
کهولت، معیار پیری و جوانی افراد نیس��ت، بلکه سن واقعی آنها 
اس��ت که معیار جوانی یا پیری آنها را تعیین می کند. چه بس��ا 
افرادی که از نظر سن ظاهری در رده میانسالی و پیری قرار دارند، 
اما سن واقعی بدن آنها جوان تر از کسانی است که به ظاهر جوان 
محسوب می شوند. اگر از اطرافیان خود بپرسید: »آیا می دانید سن 
واقعی بدن شما چند سال است؟« کمتر کسی جوابی برای سؤال 
شما خواهد داشت، چرا که متأسفانه ما به علت عدم برخورداری از 
آموزش های الزم سالمتی و تندرستی و دوری از ورزش و تحرک 
بدنی، معموال از این که سن واقعی ای هم وجود دارد، بی خبریم. اما 

سن واقعی هر فرد، سنی است که بدن او از نظر قدرت و استقامت 
سپری کرده است، از آنجا که از حدود 25 سالگی با کاهش تعداد 
و ابعاد سلول ها در بدن، آن هم با ریتمی ثابت مواجه می شویم، لذا 
توصیه متخصصان طب ورزشی و مربیان تربیت بدنی این است که 
افراد، همواره تالش کنند تا سن واقعی بدن خود را جوان تر از سن 
ظاهری نگه دارند. این که ایده آل سن واقعی هر فرد در مقایسه با 
سن ظاهری او چقدر است، معیاری است که با تست های ورزشی 

قابل محاسبه است. نکته مهم این است که بدن شما می تواند به 
شکلی باورنکردنی جوان تر از سن واقعی شما بماند، اما رسیدن به 
آن، شروط مهمی دارد که از جمله آن تغییر عادات زندگی غلطی 
است که متأسفانه برای همه ما به یک الگو و فرهنگ تبدیل شده 
است. رستوران گردی، پشت میز نشینی، اس��تفاده از خودروی 
شخصی، آسانس��ور و هزاران روش غلطی که اصالح آن فقط به 
کمی دلس��وزی واقعی، آن هم برای بدن خودتان وابسته است.

صد البته که براساس توصیه بسیاری از کارشناسان و متخصصان، 
تغییر الگوهای تغذیه ای و تحرک بیشتر، کمک بسیاری به افزایش 
طول عمر و کاهش سن واقعی بدن و جوان نگهداشتن آن می کند، 
اما این مهم را نباید فراموش کرد که کار کشیدن از قلب و سوزاندن 
چربی های اضافه بدن نیز در رساندن بدن به سن واقعی خود مؤثر 
خواهد بود. کمی توجه به رس��اندن بدنتان به سن واقعی آن، نه 
فقط شما را به س��ن واقعی تان نزدیک خواهد کرد، بلکه در برابر 
بیماری های غیرواگیری چون دیابت، فشارخون، انواع سرطان و 

بیماری های قلبی- عروقی هم مصون خواهید ماند.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

به گزارش زاینده رود، در کش��ور عزیزمان ایران سازمان دولتی تحت 
عنوان ش��هرداری وجود دارد ک��ه وظایف مختلفی را ب��ر عهده دارد، 
همچنین فعالیت های متنوع در بخش عمرانی و مدیریت شهرسازی 
زیر نظر این سازمان انجام می شود که جامعه نیز بر این امور واقف است. 
شهرداری اصفهان همچون سایر س��ازمان های شهرداری در کشور از 
بدو تأسیس تاکنون دستخوش فراز و نشیب های زیادی بوده است. این 
سازمان در ادوار  گذشته گاه زمینه های رضایت و گاه نارضایتی مردم 

را به وجود آورده است.
اما زمان در گذرگاه خود بسترساز تاریخ است و اصفهان شهری است به 
قدمت تاریخ؛ شهرداری اصفهان نیز به سهم خود از بلدیه تاکنون و از 
زین العابدین صدری تا مرتضی سقائیان نژاد  صحنه ساز  برخی صفحات 

کتاب تاریخ اصفهان بوده است.
مردم به عنوان سکانداران اصلی شهر و کشور عالقه مند به مطلع شدن 
از روند خاص برخی پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی هستند که 
اینک شهرداری در جهت تحقق این تقاضای مردم طرحی را با عنوان 

تور نیم روزه  ایستگاه دهم  برگزار می کند.
تور ایستگاه دهم در پنج مس��یر انجام می شود که مس��یر اول: پروژه 
میدان امام عل��ی)ع(، مرکز همایش های بین المللی اصفهان، مس��یر 
دوم: مجموعه رسانه ای ش��هرداری، مرکز مدیریت و کنترل ترافیک، 
بدنه سازی چهارباغ، خانه مشروطیت، مسیر سوم: کارخانه بازیافت و 
کود کمپوست، مرکز فرماندهی آتش نشانی، شهر رویاها، مسیر چهارم: 
مجموعه فرهنگی، مذهبی و تاریخی تخت فوالد، آش��نایی با سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری، خانه علوم و رصد ستارگان و مسیر آخر: 
بازدید از مترو است. ما نیز در مسیر اول، یعنی بازدید از پروژه میدان امام 
علی)ع(،  مرکز همایش های بین المللی اصفهان و نمایشگاه نصف جهان 

 همراه ایستگاه دهم و مسافرانش شدیم. ایس��تگاه دهم که به معنای 
 10 س��ال خدمتگزاری ماندگار اس��ت، در بیست و شش��مین روز از 
راه اندازی، پذیرای کمیته مردمی غرب اصفهان  بود تا آنها را در جریان 
فعالیت های سازمان شهرداری قرار دهد؛ مردمانی که در چهره هایشان 
صفا و صمیمیت موج می زد، با دستان پر تالش و چشمان روبه آسمان 
اما قانع و بی ادعا بودن��د. همگی اهل اصفه��ان و دارای طبع رندانه و 
طنازی ه��ای ظریف که البت��ه خصوصیت هر اصفهانی اصیل اس��ت. 
بحث های داغ سیاسی و اقتصادی که هم اکنون داغ ترین مباحث روز 
است نیز نقل این محفل دوستانه بود؛ میانسال و سالخورده و به نوعی 

می توان گفت سرمایه های بازنشسته شهر بودند.

ایستگاهاول:سالنهمایشهایبینالمللی،گامیبلنددر
اعتمادبهپتانسیلهایجهانینصفجهان

پروژه س��الن اجالس س��ران غیر متعهدها در بزرگراه شهید کشوری 
اصفهان واقع اس��ت. در ای��ن مرکز مدیر پ��روژه توضیح��ات الزم را 
به مس��افران ایس��تگاه دهم داد. محمدرضا برکتین در سخنان خود 
 از لزوم ایج��اد این مرکز و دالی��ل کند بودن روند س��اخت این پروژه، 
این چنین اظهار کرد: آذر ماه س��ال 89 پروژه اج��الس عدم تعهد در 
رقابت بین شهرهای کیش، تهران، شیراز و اصفهان، به اصفهان محول 
شد و  عملیات اجرایی از فروردین 90  آغاز ش��د. وی افزود: این پروژه 
با هم��کاری دولت، ش��هرداری و پیمانکارخصوصی آغ��از به کار کرد  
 و فاکتورهای خاصی  در این پروژه اعمال می ش��ود ک��ه با زمانبندی 

دو سال و نیم به  بهرداری می رسد.
 مدیر پروژه گفت: مرکز همایش های بین الملل����ی اصفه�������ان 
شامل پنج بخش اصلی است؛ سالن اصلی همایش، سالن های جانبی،  

ویالهای اختصاصی، هتل پنج ستاره و مرکز تجاری  است که پیشرفت 
فیزیکی در بخش های مختلف آن محس��وس اس��ت. وی تصریح کرد: 
در حال حاضر پیش��رفت فیزیکی عملیات ساخت اسکلت فلزی سالن 
اصلی همایش و س��الن جانبی به 95 درصد رس��یده اس��ت. برکتین 
ادامه داد: در این پروژه 9 شرکت مهندسی به عنوان پیمانکار سالن ها، 
 مشاور، مدیریت طرح و ناظر پروژه همکاری دارند. این فضا دارای ابعاد 
بزرگ تر از سالن مجمع عمومی سازمان ملل است، به گونه ای که فضای 
سالن اصلی پذیرای 160 هیأت هفت نفره غیر متعهدهاست و المان های 
معماری ایرانی و اسالمی طبق  مطالعات خاص 300 روز مشاوره پروژه 
بر این فضا اعمال می شود. وی گفت: به عنوان مثال فضای مسقف این 
سالن الهام گرفته از  نقوش اسلیمی مسجد ش��یخ لطف اهلل است. این 
پروژه یک طرح ملی اس��ت که متعلق به عموم مردم است و تنها جنبه 
حکومتی ندارد، به طوری که این محل در سایر مواقع به صورت عمومی 
مورد استفاده قرار می گیرد. پس از سخنان مدیر پروژه سالن همایش های 
بین المللی، مسافران ایس��تگاه دهم مش��تاقانه و با همراهی مهندس 
بهرامی، مهندس  ناظر این پروژه  از نزدیک  در جریان مراحل ساخت این 
پروژه قرار گرفتند. سازه منحصر به فرد و نمای بسیار زیبای این سالن 
خیره کننده بود و مسافرین ایستگاه دهم نیز با تجسم اتودهای ارایه شده 
توسط مدیر پروژه، استادانه نواحی مختلف پروژه را تجسم و برای یکدیگر 
تفسیر می کردند. در پایان همگی دعا گویان  از عوامل ساخت این پروژه  

تشکر و برایشان سالمتی و موفقیت آرزو کردند.

 ایستگاهدوم:نمایشگاهنصفجهان،خاطرهایازاصفهان
قدیموتصویریازاصفهانآینده

مسیر بعدی ایستگاه دهم نمایش��گاه نصف جهان واقع در میدان امام 
حس��ین )ع(بود؛ نمایش��گاهی که در ابتدای ورود به آن شاهد صنایع 
دستی اصفهان هستیم، نمایشگاهی با دیوارهای گاه گلی که نمودی 
از خانه های قدیمی است. این نمایشگاه به دو قسمت تقسیم شده بود.

س��النی به عنوان نمود اصفهان قدیم که آثار صنایع دس��تی، تصاویر 
 حرفه ها و مش��اغل قدیم، روزنامه های اصفه��ان در ادوار مختلف، آثار 
کشف ش��ده از پروژه های عمرانی به خصوص پروژه امام علی)ع(را  به 
نمایش گذاشته ش��ده بود. در میانه سالن بیش��ترین چیزی که توجه 
مخاطبان را به خود جلب می کرد، تصاویر شهرداران اصفهان از گذشته 
تا کنون بود؛ عکس های اولین شهردار که سیاه سفید و با دوربین های 
قدیمی گرفته شده تا عکس شهردار وقت که با دوربین دیجیتال به ثبت 

رسیده بود که همگی حکایت از تاریخ پر رمز و راز اصفهان داشتند.
سالن مجاور نمایشگاه که اصفهان آینده را ترسیم کرده بود، با  تابلوهایی 
که اطالعات پروژه های در حال ساخت و پروژه های آتی شهر اصفهان را 
به نمایش گذاشته بود، تالش می کرد اصفهان را در آینده شهری مدرن، 

پاکیزه و هم سطح شهرهای پیشرفته جهان نشان دهد.
اما نکته قابل تأمل این بود که اصفهان قدیم در جلب مسافران ایستگاه 
دهم موفق تر عمل کرده بود و بعضی از آنها با لهجه ش��یرین اصفهانی 
وانمود می کردند ک��ه اصفهان قدیم جذاب تر و زیباتر بوده اس��ت، اما 
گذر زمان و زندگی راحت تر نیز امری نبود که بتوان به س��ادگی از آن 

عبور کرد.

ایستگاهآخر:احیایمیدانامامعلی)ع(،احیایهویت
فراموششدهاصفهان

پس از بازدید از پروژه سالن همایش های شهر و نمایشگاه نصف جهان 
راهی پروژه می��دان امام علی)ع( ش��دیم؛ پروژه ای ک��ه در اصل احیا 
کننده هویت فراموش شده ش��هر اصفهان است. مهندس کاظم زاده، 
از مهندسین این پروژه نیز توضیحات الزم را به مسافران ایستگاه دهم 
داد. وی ابتدا از قدمت تاریخی این میدان در ادوار مختلف سخن گفت و 
اظهار کرد: این میدان به وسیله بهره گیری از سفرنامه ها و تصاویری که 
به جای مانده است ترسیم شد که پس از آن تصمیم به احیای این میدان 
گرفتیم. وی افزود: این میدان که به میدان کهنه و میدان عتیق شهرت 
 یافته است، در زمان س��لجوقیان به وجودآمده که  تجسمی از میدان 
نقش جهان است و میدان نقش جهان از روی میدان عتیق کپی برداری 

و در دوره صفویه احداث شد.
وی تصریح کرد: در دوره قاجار که دوره افول اصفهان است و بسیاری از 
آثار اصفهان دستخوش تغییر و تحوالت می شود، به یکباره این میدان 
مورد تخریب قرار می گیرد و در وسط این میدان ساخت و سازهایی به 

وجود می آید و حالت میدان بودن خود را از دست می دهد.
مهندس کاظم زاده ادامه داد: در دوره پهلوی که برای اولین بار اتومبیل 
 وارد ایران می ش��ود، به ناچار خیابان کش��ی انجام می ش��ود و با این 

خیابان کشی ها، اضالع بازمانده از میدان نیز تخریب می شود. 
وی گفت: این پروژه در فازهای سه گانه به بهره برداری می رسد که فاز
اول این طرح، عدم ورود ماش��ین و رفع ترافیک بود و  برای اولین بار 
یک میدان و چهار خیابان به صورت زیرگذر احداث شد. فازدوم این 
طرح، آزادسازی اطراف میدان بود تا اتصاالت قطع شده در دوران های 
مختلف دوباره برقرار شده و دوباره میدان امام علی)ع( احیا شود.  وی 
گفت: درفازسوم، مس��احت 32 هکتاری برای س��اخت و سازهای 
مختلف تعریف ش��ده اس��ت که عالوه بر پاکس��ازی محدوده از بافت 
 فرس��وده، پارکینگ هایی نیز برای خودروها احداث ش��ود. مهندس 
 کاظم زاده ادام��ه داد: تاکنون 10 پ��روژه در راس��تای احیای میدان 
امام علی)ع( تکمیل شده و 13 پروژه دیگر نیز تا هفت ماه آینده تکمیل 
می ش��ود و نیمه اول س��ال آینده میدان امام علی)ع( به بهره برداری 

می رسد.
بازدید یک روزه ایستگاه دهم با مشاهده پروژه میدان امام علی)ع( به 
پایان رسید، اما ایستگاه دهم همچنان تداوم دارد و طرح های عمرانی 
زیادی وجود دارند که مردم برای بازدید کردن از آنها مشتاق هستند.

اما آنچه که  در طول تور نیم روزه ایس��تگاه دهم از س��وی مس��افران 
این تور پرسیده می ش��د، این بود که آیا عواید ساخت این پروژه ها در 
محله های محروم  هم تزریق می شود که البته این پرسش آنها از سوی 
مسئوالن پروژه ها بی پاسخ نماند. آنها هم با دلگرمی دادن به مردم، این 
پروژه ها را ملی می خواندند و در پاس��خ می گفتند، به طور حتم پس از 
بهره برداری از این پروژه ها سود زیادی در شهر اصفهان جاری می شود 
که همه مردم در آن سهیم هستند. نکته قابل تأمل دیگر، این بود که 
همه اصفهانی های حاضر در این سفر نیم روزه پس از اتمام بازیدها به 
اصفهانی بودن خود افتخار می کردند؛ گویی امیدی دوباره برای زندگی 
و ساختن فرداهای روشن در دل آنها به وجود آمده بود. ایستگاه دهم 
اندکی دیر، اما باالخره ب��ه وجود آمد؛ زیرا این حق مردم اس��ت که از 
فعالیت های سطح شهر مطلع باشند. باید گفت بازدید کردن به تنهایی 
کافی نیس��ت، بلکه اگر امکان مشارکت در س��اخت این پروژه ها برای 
عموم مردم نیز امکانپذیر شود، هم به تداوم این طرح ها کمک شایانی 
می شود و هم دلگرمی مردم و اتحاد دولت و ملت دوچندان خواهد شد.

دوراصفهاندرنیمروز؛

ایستگاه دهم؛سفری از دل تاریخ به آینده نصف جهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

