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پروژه بزرگ زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در بخش 
فوالدسازی آغاز شد

در راستای حفاظت از محیط زیست و رعایت الزامات 
قانونی زیست محیطی، عملیات اجرایی پروژه غبارگیر 
کنورتور در بخ��ش فوالد س��ازی  ذوب آهن اصفهان 
آغاز شد. مهندس اردشیر افضلی، معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان در مصاحبه ب��ا خبرنگار ما با اعالم 
این مطلب گفت: در ادامه  اقدامات زیست محیطی و 
رعایت الزامات قانونی در ای��ن زمینه عملیات اجرایی 
پ��روژه غبارگیرکنورت��ور در بخش فوالدس��ازی این 
شرکت با همکاری متخصصین داخلی ) شرکت مرات 
پوالد ، متخصصین ذوب آهن ( و شرکت اشاتس آلمان  

آغاز ش��د. وی افزود : برای رفع گرد و غبار حاصل در 
کنورتور ، از پیشرفته ترین تجهیزات و شرکت معتبر 
بین المللی آلمانی اش��اتس، که تخص��ص در زمینه 
طراحی و س��اخت تجهیزات زیس��ت محیطی دارد ، 
استفاده می ش��ود و هم اکنون با پیگیری های بعمل 
آمده عملیات نصب غبارگیر با توقف کنورتور ش��ماره 
2 فوالدسازی آغاز شده است. مهندس افضلی گفت: 
هم اکنون کنورتور ش��ماره 2 بخش فوالدسازی برای 
انجام عملیات اجرایی و نصب غبارگیر متوقف شده  و 

در مدت حداکثر یک ماه،  ...
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چرا کاالی ایرانی مصرف کنیم؟

تولید نفت اوپک، رکورد 
سه ساله را شکست

فاکتورفروشی، نظام اقتصادی 
را مختل می کند

 پلمب باشگاه استقالل
 باز شد
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معاون فرهنگي و 
مطبوعاتي اداره  ارشاد 

استان منصوب شد

 کسب رتبه دوم توسط 
 هنرمندان اصفهانی در

 سن پطرزبورگ

دو عض��و پیش��ین تیم ه��ای مذاک��ره کننده ای��ران از 
ش��گردهای مذاکراتی گفتند؛ این که چگونه توانس��تند 
برای ایران امتی��از بگیرند ولی دس��تاوردهای ش��ان با 
برخی موضع گیری ها در چند س��ال گذش��ته به عقب 

گرد انجامید.
محمد س��عیدی و س��یروس ناص��ری، از تعاط��ی افکار 
متخصصان ایرانی با بازرسان آژانس در سال های گذشته 
گفتند و این که تیم مذاکره کننده وارث بدترین وضعیت 
ممکن اس��ت؛ وضعیتی که ب��ه مراتب بدت��ر از پذیرش 

پروتکل الحاقی است.
 بدترین رابطه ایران و آژانس

س��یروس ناصری، عضو اس��بق تیم مذاکره کننده ایران 
رابطه با آژانس بین المللی ان��رژی اتمی را ارزیابی کرد و 
گفت : وضعیت فعلی روابط با آژانس بسیار بد است. یکی 
از مصیبت هایی که دکتر ظریف و مسووالن تیم مذاکره 
کننده با آن مواجه هستند همین است. به لحاظ روابط با 
آژانس در وضعیتی قرار گرفته اند که هر ناظر بی طرفی 

می گوید هیچ راه حلی ندارد....

بدترین رابطه را با آژانس داریم
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توافق براي انتقال اورانیوم 
غني شده مازاد
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومینوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  
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4/011/702/500180/400/000جاریعملیات خدمات مشترکین منطقه لنجان94-2-105

94-2-106
عملیات مدیریت بهره برداری، خدمات عمومی و خدمات مشترکین 

منطقه خوروبیابانک
2/280/163/240114/100/000جاری

عملیات بهره برداری، خدمات عمومی و 94-2-107
خدمات مشترکین منطقه بادرود

2/615/035/892131/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/4/6 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  به تاریخ  1394/4/7 

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

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی 388(



گمانه زني سخنگوي وزارت خارجه آمريکا؛

احتمال تمديد توافق هسته اي 
قوت گرفت

سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در کنفرانس خبري روز 
جمعه درباره مس��ائل مختلف مذاکرات هسته اي ايران و 

گروه ۱+۵ اظهار نظر کرد.
جف راتکه، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در کنفرانس 
روزانه خبري روز جمعه، در پاسخ به سواالت خبرنگاران 
درباره احتمال تمديد مهلت مذاکرات هس��ته اي ايران و 

گروه ۱+۵ گفت: توافق تا ۳۰ ژوئن ممکن است.
بر اس��اس گزارش وبگاه رس��مي وزارت خارجه آمريکا، 
راتکه درباره روند فعلي مذاکرات هسته اي اظهارنظر نکرد 
و گفت که جزئيات مذاکرات مربوط به اتاق محل برگزاري 

اين گفت وگوها است.
او افزود: » همان طور که قباًل گفته ام، ديدگاه ما اين است 
 که مهلت ۳۰ ژوئن قابل دس��ت يابي اس��ت، و تمرکز ما 

بر اين است که تا آن تاريخ به توافق برسيم«.
پي��ش از اين، برخ��ي رس��انه ها از جمله پاي��گاه خبري 
المانيتور و خبرگزاري ايتارتاس روسيه از احتمال تمديد 
مهلت مذاکرات هسته اي خبر داده بودند. جاش ارنست، 
س��خنگوي کاخ س��فيد در کنفرانس خب��ري روزانه که 
همزمان با نشس��ت خبري وزارت خارجه برگزار مي شد، 
صحبت از تأخي��ر در مهلت رايزني ها را ي��ک » تاکتيک 

مذاکره اي« خواند که طرفين از آن استفاده مي کنند.
جف راتکه، در ادامه اي��ن کنفرانس خبري به س��واالت 
ديگري درباره مسائل ايران نيز پاسخ داد. او درباره گزارشي 
از خبرگزاري آسوشيتدپرس در روز جمعه که مدعي شده 
 )PMD( بود ۱+۵ عدم حل مساله ابعاد نظامي احتمالي
تا ضرب االجل ۳۰ ژوئن را پذيرفته، گفت: موضع واشنگتن 

نسبت به گذشته تغيير نکرده است.
او گفت: » فکر مي کنم موضع ما در اين باره تغييري نکرده 
است. ما هميشه به صراحت به ايراني ها گفته ايم که آنها 
بايد با آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فراهم آوردن 
دسترسي هاي الزم براي حل نگراني ها پيرامون جنبه هاي 
نظامي برنامه هسته اي شان به توافق برسند و بدون چنين 
توافقي ما قادر به رفع تحريم ها نيستيم. اين موضع ما در 

سرتاسر مذاکرات بوده است«.
راتکه، در حالي اين اظهارات را بيان کرد که دسترس��ي 
به س��ايت هاي نظامي يا مصاحبه با دانشمندان هسته اي 
براي ح��ل و فصل موض��وع PMD در زم��ره اختيارات 
آژانس تحت پروتکل الحاقي، که اي��ران به اجراي آن در 
صورت توافق هس��ته اي متعهد ش��ده قرار نمي گيرد. به 
گفته کارشناسان، تنها در صورت امضاي سند موسوم به 
»پروتکل الحاقي مضاعف« است که آژانس مي تواند چنين 

درخواستي را از ايران مطرح کند.

س��رگئي ريابکوف، معاون وزير خارجه روس��يه مي گويد: مسکو و 
تهران در آس��تانه توافق در زمينه انتقال اورانيوم غني ش��ده مازاد 

هستند.
اس��پوتنيک نوش��ت: ريابکوف، در ماه مه اعالم کرده بود که روسيه 
آماده بررسي س��ناريوهاي مختلف درباره انتقال اورانيوم غني شده 
مازاد ايران است؛ اين در شرايطي است که موضع تهران در آن زمان 
دقيقا مش��خص نبود. ريابکوف هم چنين افزود: مسکو به مذاکره با 
ديگر اعضاي گروه ۱+۵ براي برداشته شدن تحريم هاي تسليحاتي 

عليه ايران ادامه مي دهد.
مذاکره کننده ارش��د روس��يه با بي��ان اينکه در زمين��ه موضوعات 
مشخص به ويژه درباره آينده قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل تغييراتي ايجاد شده افزود: ايران و گروه ۱+۵ در مذاکرات خود 
به پيش��رفت هايي در زمينه برداشته ش��دن تحريم ها عليه تهران 

دست يافته اند.

 جنبش اهل حق نگرانی خود را از تصميم آمريکا برای افزايش تعداد مربيان 
نظامی و مستشاران خود در عراق اعالم کرد.

به گزارش پايگاه خبری شبکه العالم س��ومريه نيوز،به نقل از نعيم العبودی 
 س��خنگوی جنبش اهل حق ع��راق گزارش کرد: تجارب گذش��ته نش��ان 
 می دهد که اعزام مربي��ان نظامی و مستش��اران آمريکايی ب��ه عراق هيچ 
فايده ای نداشته است. العبودی با بيان اينکه تصميم آمريکا مشکوک است 
و به نفع عراق نيس��ت، افزود : آمريکا به جای افزايش تعداد مربيان نظامی 
و مستش��اران خود در عراق به وعده خود مبنی بر مس��لح کردن ارتش اين 
کش��ور عمل کند. س��خنگوی جنبش اهل حق اعالم کرد: مربيان نظامی و 
مستشارانی که آمريکا قبال فرستاده بود،کمکی به عراق در مبارزه با خطرات 
و جلوگيری از گسترش دامنه نفوذ گروه تروريستی و تکفيری داعش نکرد. 
مسووالن آمريکايی روز چهارش��نبه اين هفته اعالم کردند که باراک اوباما 
رييس جمهوری آمريکا درصدد اعزام صدها مربی نظامی و مستشار بيشتر 

به عراق برای کمک به ارتش اين کشور در مبارزه با داعش است.
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دو عضو پيش��ين تيم های مذاکره کننده ايران از ش��گردهای 
مذاکراتی گفتند؛ اين که چگونه توانس��تند ب��رای ايران امتياز 
بگيرند ولی دستاوردهای شان با برخی موضع گيری ها در چند 

سال گذشته به عقب گرد انجاميد.
محمد سعيدی و س��يروس ناصری، از تعاطی افکار متخصصان 
ايرانی با بازرسان آژانس در سال های گذشته گفتند و اين که تيم 
مذاکره کننده وارث بدترين وضعيت ممکن است؛ وضعيتی که 

به مراتب بدتر از پذيرش پروتکل الحاقی است.
** بدترين رابطه ايران و آژانس

سيروس ناصری، عضو اس��بق تيم مذاکره کننده ايران رابطه با 
آژانس بين المللی انرژی اتم��ی را ارزيابی کرد و گفت : وضعيت 
فعلی روابط با آژانس بسيار بد اس��ت. يکی از مصيبت هايی که 
دکتر ظريف و مسووالن تيم مذاکره کننده با آن مواجه هستند 
همين است. به لحاظ روابط با آژانس در وضعيتی قرار گرفته اند 

که هر ناظر بی طرفی می گويد هيچ راه حلی ندارد.
عضو اسبق تيم مذاکره کننده هس��ته ای افزود: ممکن است ما 
آمريکا را در بحث غنی س��ازی وادار به تسليم کنيم اما وضعيت 
آژانس را طوری طراحی کرده اند که جز تس��ليم راهی نيست؛ 

البته ايران تسليم نمی شود و آژانس در نهايت کوتاه می آيد.
وی شبهه ای را مطرح کرد که در روزهای اخير به آن دامن زده 
می شود، و آن اين است که مجموعه مذاکره کننده در گذشته 
دسترسی به مکان های حساس را ساده گرفته بود و اکنون هم 

همين طور با اين مساله برخورد می کند.
ناصری توضيح داد: اتفاقا، هم در آن زمان بس��يار سخت گرفته 

شد و هم در اين زمان. ايران عضو معاهده عدم اشاعه است؛ پيرو 
اين معاهده ، ايران پادمان جامع را با آژانس پذيرفته است. آژانس 
 در سال 2۰۰۳ در مقطعی رگه هايی از غنی سازی های در حد 
9۵ درصد ب��ه باال در ايران پي��دا کرده بودند ک��ه ما می گفتيم 
آلودگی است، و آنها می گفتند نشانه برنامه نظامی است و آخر 

ثابت شد که آلودگی بوده است.
عضو اسبق تيم مذاکره کننده هسته ای گفت: اين مساله موضوع 
ايران را تحت ماده ۱8 قرار داد؛ طبق ماده ۱8، کشوری که طرف 
 پادمان است موظف است به هر نوع بازرسی که آژانس بخواهد 
تن دهد. به اين می گويند بازرسی ويژه. به طور شفاهی منتقل 
ش��ده بود که برنامه بازرس��ی ويژه وج��ود دارد. صحبت از اين 
ش��د که اگر ما قرار باش��د اين وضعيت را مديري��ت کنيم، فعال 
در بازرس��ی ويژه هس��تيم، يعنی روش بازرس��ی به طور کامل 
توسط آژانس تعريف و ديکته می ش��د و مکلف به اجرا هستيم 
 و اگر اجرا نکنيم تخلف کرده ا يم و به ماده ۱9 و شورای امنيت 

می رويم.
وی افزود: ما با مجموعه حرکت هايی که کرديم از ماده ۱8 خارج 
شديم، يعنی » اقدامات فوری و اساسی« را ديگر در قطعنامه ها 
نديديد تا نوامبر 2۰۱۱ )۱۳9۰( که دوباره اين عبارت برگشت. 
اکنون ما متاس��فانه در شرايطی هس��تيم که بر مبنای پادمان 
متعهد به آن هس��تيم، متعهد به پذيرش بازرسی ويژه هستيم 
که بسيار خطرناک است. بايد راهی پيدا کنيم که از اين وضعيت 

فاجعه آميزخارج شويم.
ناصری گفت: متاسفانه دکتر ظريف در شرايطی وارد مذاکرات 

شد که يک کيفرخواست جامع تفصيلی ۱2 ماده ای در آژانس 
بر مبنای پادمان عليه ايران به طور رسمی و مستند مطرح شده 
بود. اين استنادات تقلبی اس��ت و کار سی آی ای و موساد بوده، 
 ولی متاسفانه همين مس��ايل وضعيتی ايجاد کرد که آژانس در 
گزارش هايش اين مس��ايل را از س��ال 2۰۱۱ گنجانده و تکرار 

کرده است.
وی اضافه کرد: مس��ووالن آنها را رد کردند، ام��ا بعد از مدتی به 
مذاکره در اين موارد پرداختند و به اين ترتيب صالحيت آژانس 
 را در طرح اي��ن اتهام��ات پذيرفتند؛ پس، يک کيفرخواس��ت 
۱2 ماده ای داريم که اين ۱2 ماده تقريبا هر بخش جزيی و کلی 
را که مربوط به يک برنامه نظامی هسته ای است شامل می شود 
و دکتر ظريف بايد يک چنين پرونده بسيار دشواری را حل کند.

ناصری گفت: آيا واقعا درست، منطقی و منصفانه بود که ايران با 
چنين کيفرخواست مستندی به طور رسمی مواجه شود؟ قطعا 
نه؛ ولی اکنون هست و وضعيت برنامه هسته ای ايران عادی نمی 

شود، تا اين مساله به نحوی حل شود.
** پروتکل از بازرسی ويژه بهتر است

وی درباره برون رفت از اين وضعيت گفت: يک راه اين است که 
بگوييم کاری نکنيم  و وضعيت همين ط��ور باقی بماند و اعتنا 
نکنيم. يک روش ديگر اين است که بگوييم با اين شرايط مواجه 
هستيم و بايد به آن تن دهيم . در اين چارچوب ها نگاه به پروتکل 
معنا پيدا می کند که پروتکل از بازرسی ويژه به مراتب بهتر است.

ناصری اظهار داشت: االن که در وضعيت بازرسی ويژه هستيم، 
اگر آژانس دسترس��ی هايی بخواهد بايد داشته باشد، و در همه 
دولت ها دسترسی هايی به او داده شده است. فرض کنيد در سال 
2۰۱۱ حدود 26۰ تا 27۰ دسترسی به آژانس داديم در سالی که 

آژانس چنين با ما دشمنی کرده است.
وی تاکيد کرد: مهم اين اس��ت ک��ه بتوانيم برای ه��رکار خود 
برنامه مدون و حس��اب ش��ده داش��ته باش��يم ت��ا بتوانيم به 
هدف مان برس��يم. هدف ام��روز ما اين اس��ت که ب��ه نوعی از 
 اين اتهامات رهايی پي��دا کنيم و در آينده تحت بازرس��ی ويژه

 نباشيم.
عضو اس��بق تيم مذاک��ره کننده هس��ته ای اي��ران گفت: نظر 
شخص من اين اس��ت که موارد گذش��ته را اصال قبول نداريم؛ 
اساس��ش غلط اس��ت. يکی از آن موارد مدرک محکمه پسند 
ندارد. آژانس خودش با فشار آمريکايی ها اين موارد را آورده اند، 
خودش��ان هم آن را حل کنند؛ اگر طرف مقابل می گويد بدون 
برطرف کردن اين مس��ايل، توافق حاصل نيست، خودشان آن 
را برطرف کنند؛ اما اگر نيت و اراده منطقی وجود داش��ته باشد 
و حسن نيت از خود نشان دهند، می توانيم بنشينيم و صحبت 
 کنيم. اين پاشنه آش��يل ما نيست، پاشنه آش��يل طرف مقابل

 است.
 ادامه دارد......

دو عضو پیشین تیم های مذاکره کننده :

بدترین رابطه را با آژانس داریم
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اين سیاستمداران همدست داعش 
هستند

رييس شورای عش��اير انقالبی عراق اسامی سياستمداران 
همدس��ت با تروريس��ت های داعش را افش��ا کرد. فيصل 
عس��اف در اظهاراتی مطبوعات��ی گفت: » آنانکه مس��ير 
را ب��رای ورود داعش به کش��ور باز کردند، اف��رادی چون 
احمد العلوان��ی )نماينده پارلم��ان س��ابق و اصلی ترين 
حامی تحص��ن ضد دولتی س��نی های اس��تان االنبار که 
به اع��دام محکوم ش��د(، رافع العيس��اوی) وزي��ر دارايی 
س��ابق ع��راق(، عدن��ان الجميل��ی المهن��ا ) از عوام��ل 
 تحصن ض��د دولت��ی در االنب��ار( و علی حاتم س��ليمان

)ريي��س عش��يره دلي��م در االنب��ار( هس��تند. در واق��ع 
 من��زل العيس��اوی، العلوان��ی و الجميلی مح��ل بيعت با 

داعشی ها بوده است «.
وی افزود: »چهره هايی که بيعت آنان با تروريس��ت های 
داعش از تلويزيون پخش ش��د، از روس��ا و شخصيت های 
عشايری نيستند، آنان از بقايای رژيم سابق و برخی از افراد 
افراطی هس��تند ... ديگر زمان چانه زنی و تحصن به س��ر 
آمده است، رهبران آن تحصن يعنی ابوريشه و علی حاتم 
سليمان، فتنه گر بودند و نتيجه فتنه آنان نيز مصيب هايی 
است که اين روزها مردم در االنبار با آن مواجه هستند در 
شرايطی که فتنه گران االنبار را ترک کرده اند و در اربيل، 

استانبول و امان اقامت دارند «.
وی افزود:» اين افراد بايد س��زای اعمال شان را ببينند، ما 
آنان را محاکمه می کنيم، عشاير آنان را به دليل جرايمی 

که مرتکب شده اند مجازات می کنند«.

 پست متفاوت شهاب حسینی 
در اينستاگرام

سيدش��هاب الدين حس��ينی در جديدتري��ن پس��ت 
اينس��تاگرامش تصوي��ری از يکی از ۱7۵ ش��هيد غواص 
را منتش��ر کرد. اين بازيگر ج��وان با انتش��ار تصوير زير، 
 نوش��ت: آقايان ن��ه چن��دان محت��رم عرص��ه اختالس، 
با ديدن اين تصاوير اگر در دم از شرم بميريد بر شما حرجی 
نيست.خدا فرمود می پنداريد کسانی که در راه خدا کشته 
می ش��وند، مرده اند. بلکه آنان زنده به حيات ابدی شدند و 

نزد پروردگارشان متنعم هستند.

دستکاری کارتون مهدی هاشمی
جعفرنژاد با ارائ��ه تصوير کارتون اصل��ی و کارتون اصالح 
شده مندرج در روزنامه شرق از مهدی هاشمی رفسنجانی 
- که به بهان��ه اعالم حکم نهايی وی در اي��ن روزنامه درج 
 شده - نس��بت به دس��تکاری در کاريکاتور خود که برای 
» برنخوردن به مهدی هاشمی« صورت گرفته، انتقاد کرد. 
جعفر نژاد با ارائه اين دو تصوير از عملکرد روزنامه ش��رق 

انتقاد کرده و نوشته است:
» باور کردنی نيس��ت! طرحی که من برای روزنامه ش��رق 
امروز زدم و طرحی که چاپ ش��د!  من فکر م��ی کنم اگر 
از نتيجه يک کار راضی نيس��تيم بهتره چاپ��ش نکنيم تا 
 هم چين باليی سر کار در بياريم. اسم اين کار واقعا چيه؟ 
ديگه اين چه امضاييه زير کار؟ که چی؟ که مثال يه وقت به 
شخص ترسيم ش��ده بر نخوره،خب شمايی که تصورت از 
کاريکاتور مسخره کردنه چرا کاريکاتور سفارش می دی؟ 
صورت کوچيک ش��ده، لب جمع ش��ده، ابرو تغيير کرده، 
غبغب کوچيک شده، نورش عوض شده، آقا اصال طرح من 

ضعيف، افتضاح، مجبوری مگه چاپش کنی؟
پی نوش��ت: الزمه بگ��م در اي��ن اتفاق علی جهانش��اهی 
عزيز)دبير سرويس طرح( هيچ نقش��ی نداشتن چون در 

سفر بودند«.

حضور مشاوران ايرانی در قالب 
هیات حوثی ها

الش��رق االوس��ط مدعی ش��د: حضور مش��اوران ايرانی 
در قال��ب هي��ات حوث��ی ه��ا در کنفرانس ژن��و، جهان 
را غافلگي��ر می کند. ب��ه گ��زارش انتخاب اي��ن روزنامه 
نوشت: با آغاز ش��مارش معکوس برای تش��کيل نشست 
ژنو برای بررس��ی بحران يم��ن، خبر غافلگي��ر کننده ای 
منتش��ر ش��ده اس��ت و آن همراهی مش��اوران سياسی و 
 حقوقی ايرانی ب��ا مقامات حوثی در نشس��ت ژنو اس��ت.

الشرق الوسط افزود، مشاوران ايرانی توصيه هايی را در اين 
نشست به حوثی ها ارائه خواهند کرد که نخستين توصيه 
آنان، ايجاد مانع بر س��ر راه رس��يدن به نتيج��ه و به درازا 
کشاندن نشست و سپس به تأخير انداختن نشست ژنو به 
نشست ژنو دو اس��ت. حوثی ها پس از مشورت با ايرانی ها 
و روس ها، به اين نتيجه رس��يده اند که بايد گفت وگوهای 
سياس��ی را تمديد کرد تا در نتيجه نشست ديگری يعنی 

ژنو دو برگزار شود.

 ساخت تنديس روحانی 
در زادگاهش

 جش��ن بزرگ هم دلی و هم زبانی دول��ت و ملت با عنوان 
» روحانی تنها نيست« پنجشنبه شب با حضور شماری از 
مسووالن کشوری، استانی و مردم استان سمنان در سرخه، 
زادگاه دکتر روحانی رييس جمهوری اسالمی ايران برگزار 
شد. معاون علمی و فناوری رياست جمهوری و رييس بنياد 
ملی نخبگان در اين جشن گفت: دکتر روحانی، هزينه های 
زيادی در راه انقالب پرداخته اند. در اين جشن از تنديس 
تجس��می دکتر روحانی، اثر هنری جمع��ی از هنرمندان 
س��منان رونمايی شد و قرار اس��ت اين تنديس در يکی از 
ميدان های شهر سرخه نصب شود. شهر سرخه در فاصله 
حدود 22 کيلومتری از شهر س��منان واقع شده و زادگاه 

دکتر رييس جمهوری کشور است.

شنیده ها 

تواف�ق براي انتق�ال اورانیوم 
غني شده مازاد

مخالفت جنبش اهل حق، با 
افزايش مستشاران آمريکايی

س��خنگوی وزارت خارج��ه دول��ت 
اصالح��ات ب��ا بي��ان اينکه دش��من، 
اس��تقالل جمه��وری اس��المی را 
ه��دف ق��رار داده  ت��ا مل��ت اي��ران را 
تضعي��ف کنن��د، تصريح ک��رد: همه 
م��ردم به طور اع��م و همه مس��ووالن 
ب��ه ط��ور اخ��ص، باي��د در دف��اع و 
 حراست از اس��تقالل کش��ور هوشيار 

باشند.
س��خنگوی  آصف��ی،  حميدرض��ا 
وزارت خارج��ه دول��ت اصالح��ات، 
ب��ا بي��ان اينک��ه اهمي��ت اس��تقالل 
و  اس��المی،راهبردی  نق��الب  ا در 

هويت��ی اس��ت،گفت: اس��تقالل اولي��ن و اساس��ی ترين 
ش��عار انقالب اس��المی اس��ت که بايد گف��ت، اين بحث 
 مه��م يک��ی از پايه ه��ای جمه��وری اس��المی اي��ران

 است.
وی افزود: اس��تقالل يعنی عدم وابس��تگی، نه عدم رابطه 
خوب. اينکه ب��ا دنيا به غي��ر از اس��تثنائات رابطه خوب و 
متقابلی داشته باشيم، منافاتی با اس��تقالل ندارد؛ اما اين 
رابطه با عزت و احت��رام ما را حفظ کند. آنچ��ه برای مردم 
ما اهمي��ت دارد منافع ملی اس��ت، و منافع مل��ی در گرو 
اس��تقالل اس��ت و به طور طبيعی کش��وری که استقالل 
 نداش��ته باش��د، حتما موف��ق به تامي��ن مناف��ع ملی نيز

نمی شود.
آصفی، با بيان اينکه دش��منان انقالب اس��المی، استقالل 
جمهوری اس��المی را ه��دف ق��رار داده اند تا مل��ت ايران 
را تضعي��ف کنند، تاکيد کرد: نظام س��لطه ب��رای تضعيف 
جمهوری اسالمی به دنبال هدف قرار دادن استقالل کشور 

است؛ لذا همه مردم به طور 
اعم و همه مسووالن به طور 
اخص بايد در دفاع و حراست 
از استقالل کش��ور هوشيار 

باشند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه 
دول��ت اصالحات، ب��ا بيان 
اينکه خش��م آمريکا از ايران 
به دليل عدم تبعيت ايران از 
آنهاست، گفت: اين که ملت 
ايران در اداره امور وابستگی 
به آمريکا ندارند و می توانند 
روی پ��ای خ��ود بايس��تند 
موجب خشم آمريکا شده است، و به همين دليل است که 
آنها به دليل مستقل بودن جمهوری اسالمی، ملت ايران را 

هدف قرار داده است.
وی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری، خطاب به کسانی 
که با ادعای صيانت از آزادی های فردی، استقالل يک کشور 
را ناديده می گيرند، تاکيد ک��رد: همان طور که حضرت آقا 
فرمودند، بايد گفت هيچ کس نمی تواند با ادعای حمايت از 
آزادی فردی که حتما محترم و مورد قبول است، از استقالل 
 کش��ور حمايت نکرده و نسخه وابس��تگی و عدم استقالل

 بپيچد.
آصفی در پايان گفت: کشوری که استقالل نداشته باشند، 
نه تنها مقتدر نيس��ت بلکه در تامين منافع ملی نيز عاجز 
اس��ت؛ البته بايد گفت که آزادی های فردی در کش��وری 
که اس��تقالل ندارد، ممکن اس��ت عمر کوتاه مدت داشته 
 باش��د، اما قطعاً در درازمدت آزادی ه��ای فردی هم از بين 

می رود.

روزنامه آمريکايي واش��نگتن پس��ت در گزارش��ي با 
عنوان » درحاليکه به توافق هس��ته اي ايران نزديک 
مي شويم، البي هاي مخالفان و موافقان شدت گرفته 
 اس��ت« نوش��ت: با نزديک ش��دن پايان ضرب االجل 
س��ي ام ژوئن براي امضاي توافق هس��ته اي نهايي با 
اي��ران، مخالفان و موافق��ان اين تواف��ق ، تالش هاي 
خود را براي تاثير گذاشتن بر نتيجه مذاکرات تشديد 

کرده اند.
اين روزنامه آمريکايي ام��روز در پايگاه اينترنتي خود 
در مقاله اي ب��ه قلم کارن ديانگ نوش��ت: اس��تيون 
ف��والپ )Steven Fulop(، ش��هردار جرس��ي در 
ايالت نيوجرس��ي آمريکا هفته گذش��ته در سخناني 
که بخش زيادي از آن در مورد مذاکرات بر سر توافق 
 هس��ته اي با ايران ب��ود، مخاطبان خ��ود را متعجب 

کرد. 
اين شهردار دموکرات پنج شرط براي قابل قبول بودن 

توافق هسته اي با تهران مطرح کرد.
 )Jersey Journal( روزنامه محلي جرس��ي ژورنال
گ��زارش داد اي��ن اقدام��ي غيرمعم��ول از جان��ب 
ش��هردار بود، و اين اولي��ن مرتبه بود ک��ه فوالپ به 
 خود جس��ارت داده در عرصه سياس��ت خارجي وارد 

شود.
واشنگتن پست در ادامه نوشت: شهردار شهر جرسي 
در س��خنراني خود ش��رايط خ��ود را اين گون��ه بيان 
 کرد ک��ه بايد ناظ��ران بتوانند آزادانه به س��ايت هاي 
هس��ته اي ايران بروند، توضيح کامل اي��ران در مورد 
تالش براي ساخت سالح هسته اي، کاهش تحريم ها 
فقط پس از متعهد ب��ودن ايران، ممانعت بلند مدت از 
بلند پروازي هاي هسته اي ايران و پياده کردن کامل 

همه زيرساخت هاي هسته اي. 
در واقع همه اين شروط فراتر از پارامتر هايي است که 
دولت باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا در مورد آنها 

در حال مذاکره با ايران است.
 اي��ن روزنامه آمريکايي در ادامه نوش��ت: ب��ا توجه به 
اين ک��ه زمان اندکي ب��راي تاثير گذاش��تن بر نتيجه 
مذاکرات باقي مانده است، موافقان و مخالفان به شدت 
تالش مي کنند واکنش مردم و کنگره را به توافق نهايي 

تغيير دهند. 
يک مق��ام کميته رواب��ط عمومي آمريکا و اس��رائيل 
موس��وم به آيپک ک��ه خواس��ت نامش فاش نش��ود 
گفت: اين کميت��ه در مخالف��ت با توافق هس��ته اي 
 ب��ه کميت��ه يهودي��ان آمري��کا و انديش��کده ه��ا و 
گروه هاي سياس��ي حامي جمهوري خواهان ملحق 

شده است. 
کاخ سفيد نيز به شدت در حال البي کردن به خصوص 
در کنگره است و يکي از مقامات بلند پايه دولت گفته 
است، بيش از 2۰۰ تماس تلفني و جلسه از دوم آوريل 
که چارچوب توافق هسته اي نهايي تعيين شد انجام 

شده است.
واشنگتن پس��ت در پايان نوش��ت:يک مقام بلند پايه 
آمريکايي گفت ضرب االجل س��ي ام ژوئن هم چنان 
 هدف اصل��ي دول��ت آمريکا اس��ت. وي اف��زود: » ما 
مي داني��م که تواف��ق در اين تاريخ س��خت اس��ت و 
 کارهاي زيادي بايد انجام ش��ود. ما به مذاکرات بعد از 
سي ام ژوئن نمي انديش��يم و خواستار واکنش منفي 
و نامطلوبي از جانب کنگره نيس��تيم، به همين علت 
 تالش مي کنيم تا حمايت مردم و کنگره را به دس��ت 

آوريم«.

آصفی :

» دشمن « برايت تضعیف ملت، استقالل ايران را هدف قرار داده
واشنگتن پست گزارش داد: 

تشديد البي ها در آمريکا در آستانه توافق هسته اي



یادداشت

معاون فرهنگي و مطبوعاتي اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 

اصفهان منصوب شد
حجت االسالم و المسلمين 
امير ارزاني، به سمت معاون 
و مطبوعات��ي  فرهنگ��ي 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي اس��تان اصفهان 

منصوب شد.
دكت��ر حبيب رض��ا ارزانی 
مدیر كل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان اصفهان، 
طی حکمی حجت االسالم 
و المسلمين امير ارزاني را به سمت معاون فرهنگي و مطبوعاتي 
 اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان اصفهان منصوب

كردند.
متن حکم ایشان بدین شرح می باشد:

جناب حجت االسالم و المسلمين امير ارزانی
توانمندی های متعهدانه جنابعالی و تسلط شما در حوزه های 
 فرهنگی گویای شایس��تگی های الزم برای تص��دی این امور 
می باش��د. ازاین رو به موجب این ابالغ به عنوان » سرپرس��ت 

معاونت فرهنگی و مطبوعاتی« اداره كل منصوب می شوید.
اميد اس��ت با ات��کاء به خداون��د متع��ال و با تعام��ل نزدیک با 
 اصحاب فرهنگ و رس��انه و هم چنين مجموع��ه ادارات تابعه و 

شهرستان ها در پيشبرد اهداف اداره كل موفق و كوشا باشيد.
حبيب رضا ارزانی 

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
 به همي��ن منظ��ور  گزی��ده اي از س��وابق ارزنده و درخش��ان 
حجت االسالم و المسلمين امير ارزاني را جهت آشنایی بيشتر 

در ذیل قرار داه ایم:
مبلغ جمهوری اسالمی در كشورهای مختلف، مسوول فرهنگی 

جامعه المصطفی العالميه.
ریيس اداره فرهنگی هنری دفتر تبليغات اس��المی، مس��وول 
كميته بين الملل ادیان توحيدی اس��تان اصفهان، ریيس اداره 
امور مبلغان دفتر تبليغات اسالمی استان اصفهان، مدیر اجرایی 
مهندس��ی تبليغات دینی اس��تان اصفهان، دبير اجرایی چهره 
ماندگار تبليغی استان اصفهان، دبير همایش بيداری اسالمی، 
دبير علم��ی و اجرایی جش��نواره های متع��دد فرهنگی هنری 
حوزه علميه استان اصفهان، دبير شورای نخبگان تبليغی استان 
اصفهان، دبير اجرایی جشنواره فرهنگی هنری اشراق؛ و نگارش 
 مقاله های علم��ی متع��دد در زمينه های مبان��ی فرهنگی در 

عرصه های اجتماعی، سياسی و اقتصادی.

 برگزاری مانور شهری با موضوع 
عابر پیاده در اصفهان

مدیر كميته فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفهان گفت: با 
 توجه به اینکه خردادماه را با تبليغ��ات فرهنگی خود با موضوع

 عابران پياده در سطح شهر آغاز كردیم، مانور شهری با موضوع 
عابر پياده از امروز تا 26 خردادماه در این شهر برگزار می شود.

محمد ش��مس آرا، اظهار كرد: این مانور با حضور 100 س��فير 
ش��هروندی با پوش��ش تی ش��رت و كاله های قرمز و سبز رنگ 
 كه تداعی كنن��ده چراغ های راهنمایی و رانندگی هس��تند، در 

8 چهارراه سطح شهر به مدت 4 روز برگزار می شود.
وی افزود: این سفيران با حركت در سطح ش��هر، نه تنها مردم 
را با نظ��م و توجه به آیي��ن و مق��ررات راهنمای��ی و رانندگی 
آش��نا می كنند ؛كه رانندگان خودروها را نيز مل��زم به توجه به 
 چراغ های راهنمایی و رانندگی برای حفظ حقوق ش��هروندی 

می كنند.
مدیر كميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با اشاره به این 
موضوع كه عدم توجه عابران پياده به قوانين راهنمایی و رانندگی 
 چهره شهر را مخدوش می كند، بيان كرد: معضل عابران پياده ،

ما را بر آن داش��ت تا این معضل را به پروژه های خالقی تبدیل 
كنيم.

وی با اش��اره به پروژه های خ��الق كميته فرهنگ ش��هروندی 
ادام��ه داد: ارائ��ه و توزی��ع نرم افزاره��ای متن��وع در مدارس، 
نص��ب كارت ه��ای » س��فر مطالع��ه« در پش��ت صندلی های 
اتوبوس های شهری، مسابقه تصویری در ایستگاه  های اتوبوس 
 و مانور ش��هری با موض��وع عابر پي��اده از جمله ای��ن برنامه  ها 

هستند.
شمس آرا، ضمن اشاره به هدف از اجرای مانور شهری بيان كرد: 
آموزش به ش��هروندان به منظور توجه به مق��ررات راهنمایی و 
رانندگی و حساس كردن مردم نسبت به مسائل ترافيکی شهر و 

آیين نامه ها از جمله اهداف اجرای این طرح هستند.
وی تصریح كرد: مانور ش��هری از امروز ش��نبه تا 26 خردادماه 
 در 8 چه��ارراه اصل��ی اصفه��ان به مدت س��ه س��اعت برگزار 

می شود.

 مه��دی قربان��ی، ج��وان 35 س��اله و كارگ��ر ش��ركت تولي��د 
تخم مرغ س��يمرغ واقع در روس��تای دش��تی - بخش مركزی 
شهرس��تان اصفهان- به دليل استنش��اق گاز س��می در حين 
تخليه و لجن زدایی چاه های آب سيس��تم تهویه این ش��ركت، 
 بيه��وش و پ��س از 13 روز بس��تری ب��ودن و ب��ه كم��ا رفتن، 
جان باخت. این حادثه هفته گذشته رخ داد و جان 10 كارگر را 
به خطر انداخت، دو كارگر دیگر این كارخانه نيز سه روز كامل در 
كما بودند، و بقيه كارگران سياه پوش و داغدار در سوگ همکار 

خود نشسته اند.
داخل چاه افتادیم

رضا رضایی، یکی از كارگران این كارخانه در خصوص روز حادثه 
گفت: در قسمتی از سالن های مرغداری تعدادی چاه یا چاله های 
جمع آوری آب جهت گردش در سيستم های تهویه برای فصول 
گرم سال با عمق سه متر حفر شده است، كه باید در فصل پایيز 
یا زمس��تان به طور مرتب و در مدت زمانی كوت��اه لجن زدایی و 
تخليه شود. وی با بيان اینکه به دليل بی توجهی و سهل انگاری 
مس��ووالن مربوطه، یکی از این چاه ها تخليه نش��ده بود، اظهار 
 كرد: كف س��الن های مرغداری همواره ب��ا پرمنگنات و فرمالين 
شستشو داده می شود، و آب های كثيف حاصل از آن به درون چاه 

رفته و به تدریج این مواد ته نشين شده بود.
  ای��ن كارگر، با بي��ان اینک��ه چاه ه��ای آب تهویه با ی��ک تيغه 
10 سانتی متری به دو قسمت تقس��يم شده است، افزود: بيست 

و پنجم اردیبشهت ماه امس��ال چند نفر از كارگران برای تخليه 
لجن  به دورن چاه فرستاده شدند؛ كه یکی از آنها مرحوم مهدی 

قربانی بود.
 رضای��ی، ب��ا بي��ان اینک��ه در روز لجن زدای��ی عم��ق آب 
70 س��انتی متر ب��ود، افزود: یک��ی از كارگ��ران ب��ر روی دیوار 
تيغه ای ایس��تاده بود كه دچ��ار گاز گرفتگی ش��د و داخل چاه 
افت��اد، س��پس مه��دی قربان��ی ب��رای نج��ات وی ب��ه درون 
چاه رفت كه بيهوش ش��د و س��پس خودم و تع��دادی دیگری 
از كارگ��ران ب��ه همي��ن ترتي��ب داخ��ل چ��اه ش��ده و دچار 
 گازگرفتگ��ی و بيهوش��ی ش��دیم. وی خاط��ر نش��ان ك��رد: با 
داد و فریاد و كمک خود كارگ��ران، مرحوم مهدی قربانی و افراد 
دیگر از این چاه بيرون كش��يده شدند و یک س��اعت پس از آن 
اورژانس و آتش نش��انی وارد محل ش��دند، اما قربانيان با تالش 
كارگران از چاه بيرون كشيده شده بودند. رضایی با انتقاد از خالی 
بودن كپسول های اكسيژن مورد نياز تنفس و كمک های امدادی 
در لحظه حادثه، خاطر نشان كرد: متاسفانه امکانات خانه بهداشت 
شركت س��يمرغ با توجه به خطرات این مجموعه كافی نيست و 

حتی مسوول آن نيز روز حادثه بر سر پست خود نبود.
وی خاطر نش��ان كرد: س��وء مدیری��ت و بی توجه��ی مدیران 
منجر به این حادثه ش��د، و این در حالی اس��ت كه اس��تفاده از 
 م��اده ش��يميایی و ش��وینده فرمالي��ن ممنوع ش��ده اس��ت؛ 

اما هنوز در این شركت از آن استفاده می شود.

از هوش رفتم و دیگر هیچ ...
هم چنين هادی باقری، كه به دليل گاز گرفتگی سه روز در كما 
بود و هم اكنون حال مساعدی دارد، به خبرنگار ایسنا، گفت: هنوز 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد؟ فقط یادم هس��ت كه سر چاه بيهوش 
شدم و چند روز بعد روی تخت بيمارستان به هوش آمدم.كریم 
حاج محمدی، دیگر كارگری كه در اثر استنشاق گاز سمی به كما 
رفته و پس از چند روز به هوش آمده ب��ود، گفت: من فقط یادم 
هست كه برای بيرون كشيدن مرحوم مهدی قربانی، به داخل چاه 
رفتم كه خودم از هوش رفتم و چن��د روز بعد خود را روی تحت 

بيمارستان دیدم.
وی یادآور شد: البته در این ش��ركت قبال چنين اتفاقی نيفتاده 

بود و متاسفانه این اولين بار بود كه این چنين حادثه ای رخ داد.
مسووالن از اتفاقات بعدی جلوگیری كنند 

هم چني��ن علی اس��ماعيلی، دایی مرح��وم قربانی ك��ه در این 
روزها پيگير پرونده او اس��ت، گفت: مهدی قربانی، در بيس��ت 
و پنج��م اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری ب��ه دليل استنش��اق 
 گازهای س��می در ش��ركت س��يمرغ  به كم��ا رف��ت؛ و پس از 
13 روز در بيمارس��تان فوت كرد. وی با انتقاد از نبود یک مركز 
اورژانس در این بخش شهرستان، گفت: براساس گفته كارگران 
مرغداری، اورژانس با فاصله زمانی یک س��اعته به محل حادثه 

رسيده كه این زمان برای نجات مصدوم زیاد است.
اس��ماعيلی ادامه داد: پس از آنکه مرحوم قربانی به بيمارستان 
الزهرا انتقال داده شد، مسووالن مربوطه در آن بيمارستان گفتند 
به دليل نداشتن دستگاه ساكش��ن برای سم زدایی مصدوم باید 
به بيمارستان نور علی اصغر منتقل شود. وی گفت: مصدوم یک 
روز هم به دليل نبود تخت خالی در بيمارستان نور علی اصغر در 
بيمارستان الزهرا نگه داشته شد كه در همين مرحله سم جذب 
بدن وی شده است. اسماعيلی ادامه داد: این كارگر جان باخت، اما 
 از مسووالن تقاضا داریم پيگير رفع مشکالتی از این دست باشند؛

 و از وقوع مج��دد آن جلوگيری كنند، زیرا بر اس��اس گفته های 
تمام��ی كارگران، امکان��ات كمک های اوليه خوبی در ش��ركت 

وجود ندارد.
فرمانداری شهرستان به دنبال كشف حقایق است

یک عضو شورای اس��المی بخش مركزی شهرس��تان اصفهان 
نيز با اش��اره به فوت یک كارگر و مصدوميت بي��ش از 10 نفر به 
دليل استنشاق گازهای سمی در شركت سيمرغ، گفت: مدیران 
این ش��ركت باید پاسخگوی مردم روستای دش��تی باشند، زیرا 
آنها خواستار آشکار ش��دن مقصران و یا افراد سهل انگار در این 
حادثه هستند. حسن ریيسی، كه چند سالی به دنبال مطالبات 
و اعتراضات كارگران این شركت است، گفت: در 25 اردیبهشت 
ماه امسال پس از وقوع حادثه، بيش از 10 نفر از كارگران بيهوش 
شدند كه به بيمارستان انتقال یافتند، اما سه نفر آنها به كما رفتند 
و متاسفانه مهدی قربانی در بيمارستان فوت شد، اما دو نفر دیگر 
خوشبختانه پس از س��ه روز بهبود یافتند. ریيس��ی تاكيد كرد: 
سخن عنوان شده یکی از مدیران سازمان آتش نشانی در یکی از 
نشریات در خصوص نجات افراد از داخل گودال مرغداری كامال 
كذب است، چرا كه كارگران شركت، مصدومان حادثه را بيرون 

كشيدند و خودروی آتش نشانی یک ساعت بعد رسيد.

وی خاطر نش��ان ك��رد: معاون سياس��ی و امنيت��ی فرمانداری 
شهرس��تان اصفهان به طور جدی به دنبال پيگيری علت حادثه 
فوت این كارگر است، و قول آشکار شدن موضوع و رفع مشکالت 

را به مردم داده است.
ریيسی با بيان اینکه 18 روستا زیر مجموعه بخش كرارج است، 
اظهار كرد: البته ایجاد بيمارس��تان های ب��زرگ در این منطقه 
امکان پذیر نيست، اما با توجه به مشکالت موجود درصدد ایجاد 
كلينيک های شبانه روزی در روستای دشتی برای رفع نيازهای 

مردم هستيم.
این عضو شورای اس��المی بخش مركزی شهرس��تان اصفهان 
با بيان اینکه ش��ركت س��يمرغ دارای ش��عب متعدد در كشور 
اس��ت، افزود: متاس��فانه یکی از مدیران ارش��د در حين مراسم 
ترحيم در مسجد محل به شخص بنده گفت كه » اتفاق مهمی 
نيفتاده اس��ت و بيمه دیه فرد را می دهد و این ها مانند مشکالت 
داخل ی��ک خانواده اس��ت«. وی تاكي��د كرد: ظاهرا ای��ن افراد 
نمی دانند كه ج��ان بيش از 10 كارگر در مع��رض خطر بود و به 
صراحت به مدیران این ش��ركت اعالم می كنيم مردم روستای 
دش��تی به دنبال آشکار ش��دن مقصران و افراد س��هل انگار در 
این حادث��ه هس��تند و مدیران این ش��ركت نيز باید پاس��خگو 
باشند.ریيس��ی درباره علت تحصن كارگران ش��ركت س��يمرغ 
در چن��د روز اخي��ر، اظهار كرد: كارگران این ش��ركت س��ال ها 
 اس��ت به دليل بی عدالتی های انجام ش��ده نظير قرارداد كاری 
20 روزه، وضعيت دستمزد، نبود امکانات بهداشتی و كمک های 
اوليه مناسب و ... معترض بودند و پس از وقوع این اتفاق دست به 

تجمع آرام و قانونی در شركت زدند.
كارگران از ماسک ضد گاز استفاده نکردند

مدیر شركت سيمرغ اصفهان نيز با تایيد  حادثه گازگرفتگی در 
این شركت، اظهار كرد: چاه ها یا همان چاله ها، محل ذخيره آب 
سيستم خنک كننده س��الن های مرغداری اس��ت، و تخليه آن 
كاری معمولی و هميشگی است. امير هوشنگ وحيدی فر افزود: 
چاله ای كه در آن حادثه رخ داد، دارای طول دو و نيم متر، عرض 
هفتاد سانتی متر و عمق 80 سانتی متر بود كه به خاطر گرم شدن 
هوا كارگران قص��د تميز كردن آن را داش��تند. وی با بيان اینکه 
كارگران چاله سالن كناری را شسته بودند، خاطر نشان كرد: آب 
چهار سالن از طریق لوله ها به چاله ای كه گاز گرفتگی در آن رخ 
داده  وارد می شود، كه كارگر فاضالب كش متوجه وجود آشغال 
در خروجی لوله می ش��ود و برای جمع كردن زباله ها با سطل به 
داخل چاله می رود كه به دليل استنشاق گاز سولفيد هيدروژن 
دچار بی حسی شد و علی رغم داشتن ماسک ضد گاز از آن استفاده 
نکرده بود. وحيدی فر ادامه داد: پنج نفر از كارگران به دليل عدم 
استفاده از ماسک و شتابزدگی در حين نجات همکاران خود وارد 
چاله شده و از هوش رفتند، اما یک نفر با بستن دستمال خيس 
توانست سه كارگر را بيرون بکشد و كارگری دیگر نيز با استفاده از 
ماسک ضد گاز، دو نفر دیگر را از آن چاه بيرون آوردند. وی با بيان 
اینکه اورژانس و آتش نشانی دیر به محل حادثه رسيدند، گفت: 
كارگران با دادن تنفس دهان به دهان و سایر آموزش هایی كه در 
شركت فرا گرفته بودند همکاران حادثه دیده خود را تا رسيدن 

اورژانس در حالت احيا نگه داشتند.

سوء مدیریت و بی توجهی مدیران حادثه آفرید؛

سیمرغ جان گرفت

یادداشت
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معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: در نمایش��گاه 
صنایع دستی كه هم اكنون در س��ن پطرزبورگ در حال 
برگزاری است 23 هنرمند استان اصفهان حضور فعال دارند 

كه رتبه دوم را در این نمایشگاه كسب كرده اند.
محمدعلی طرفه، در مراسم تجليل از هنرمندان برجسته و 
فعاالن برتر صنایع و هنرهای دستی اصفهان اظهار داشت: 
اصفهان دو سوم صنایع دستی كشور را به نام خود دارد و 

مهد صنایع دستی است.
وی با بيان اینکه 102 اثر هنری با مهر یونسکو ثبت شده و 
ما امروز متولی نگهداری و توسعه این آثار هستيم، افزود: 
مدیریت اس��تان بر اس��اس مطالعات آمایش سرزمين به 
مبحث صنایع دس��تی توجه ویژه دارد و در س��فر س��ال 

گذشته ریاس��ت جمهوری به اصفهان توسعه گردشگری 
 و صنایع دس��تی از فعاليت های اساس��ی اس��تان تلقی 

شد.
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان با اشاره به دو موضوع 
اساسی مورد پيگيری توس��ط مدیریت استان تاكيد كرد: 
حضور هنرمندان در بازارهای جهانی و عرصه بين الملل و 
معرفی صنایع دستی در نمایشگاه های مختلف جهانی از 

موارد مورد پيگيری مدیریت استان است.
وی با اشاره به اینکه افتخارآفرینی اصفهان در زمينه هنر 
صنایع دس��تی بيان داشت: در نمایش��گاه صنایع دستی 
 كه هم اكنون در س��ن پطرزبورگ در حال برگزاری است

23 هنرمند استان اصفهان حضور فعال دارند كه رتبه دوم 
را در این نمایشگاه كسب كرده اند.

وی با بيان اینکه استان اصفهان ميزبان نمایندگان سياسی، 
اقتصادی و فرهنگی كشورهای مختلف است، ابراز داشت: 
بر این اساس استانداری اصفهان در ارتباطات اقتصادی و 
فرهنگی با این كشورها ارائه پتانسيل صنایع دستی ایران 

در بازهارهای جهانی را نيز مدنظر دارد.
 معاون عمران��ی اس��تانداری اصفهان از جمله مس��ایل و 
دغدغه های مهم حوزه صنایع دس��تی را نگهداری از آثار 
فاخر و ارزش��مند این عرصه برش��مرد و  گف��ت: در طول 
این س��ال ها مکانی برای نگهداری آثار ارزش��مند هنری 
و فرهنگی اس��تان موردغفلت واقع ش��ده بود، اما  اكنون 
پس از توافق اس��تانداری و وزارت راه وشهرسازی با مالک 
كارخانه ریسباف اصفهان این مکان به موزه بزرگ اصفهان 
اختصاص می یابد، كه اميداریم در رفع این مش��کل موثر 

باشد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت: از 
مجموعه دس��تگاه های دولتی انتظار می رود در خصوص 
توسعه بافت قدیم كشاورزی ش��هرضا به بخش مسکونی 

حداكثر تعامل را با مردم داشته باشند.
عوض حيدرپور، صبح امروز در جم��ع خبرنگاران با بيان 
اینکه مصادی��ق هم دلی و هم زبانی دول��ت و ملت باید در 
ميدان عمل به منصه ظهور برس��د، اظهار كرد: بر اساس 
ش��کایتی كه مبنی بر نحوه عملکرد یکی از دستگاه های 
اجرایی شهرضا در خصوص تغيير كاربری اراضی كشاورزی 
به بنده ابالغ ش��ده بود نشستی با ریيس س��ازمان جهاد 
كشاورزی اس��تان اصفهان برگزار ش��د و تمامی ابعاد این 

موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: قوانينی كه درباره مقابله دولت با تغيير كاربری 
اراضی كشاورزی وجود دارد بر اراضی حاصل خيز متمركز 
است اما در طول س��ال های گذشته بس��ياری از مناطق 
كشاورزی شهرضا به دليل خشکسالی غيرقابل كشت شده 

و از چرخه توليد خارج شده است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه در طول سال های گذشته بسياری از مردم شهرستان 
بر احداث منازل در س��طح بافت های قدیمی كش��اورزی 
اقدام كرده اند، عنوان كرد: در نشستی كه با حضور ریيس 
سازمان جهاد كش��اورزی اس��تان اصفهان و ریيس اداره 
جهاد كشاورزی ش��هرضا برگزار شد، مقرر ش��د از طرح 
ش��کایت در خصوص تغيير كاربری زمين های كشاورزی 
 در مناطق غيرحاصل خي��ز و فاقد مناب��ع  آبی جلوگيری

شود.
وی با بيان اینکه رویکرد قوه قضائيه و سازمان بازرسی كل 
كشور نباید بهانه ای برای مشکل آفرینی باشد، بيان كرد: 
در این باره هماهنگی الزم ب��ا مراجع قضایی انجام گرفته 
و جهاد كش��اورزی باید با ارجاع پرونده متقاضيان تغيير 
كاربری به كميسيون ماده پنج زمينه حل مشکالت مردم 

را فراهم كند.
حيدرپور، با تاكيد بر اینکه شهرداری شهرضا باید نسبت 
به تدوین سياس��ت گذاری های الزم برای ارائه خدمات به 
ساكنان بافت های جدید ش��هری اقدام كند، تصریح كرد: 
رهبر معظم انقالب در روند نامگذاری سال جدید هم دلی 
و هم زبانی دولت و ملت را به عنوان مهم ترین اصل در سال 
94 قلمداد كردند، و این موضوع از مصادیق حركت در مسير 

این اصل مهم است.

با توقف كنورتور شماره دو ؛

پروژه بزرگ زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در بخش فوالدسازی آغاز شد
در راستای حفاظت از محيط زیست و رعایت الزامات قانونی زیست محيطی، عمليات اجرایی پروژه غبارگير 
كنورتور در بخش فوالد سازی  ذوب آهن اصفهان آغاز ش��د. مهندس اردشير افضلی، معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفهان در مصاحبه با خبرنگار ما با اعالم این مطلب گفت: در ادامه  اقدامات زیست محيطی و 
رعایت الزامات قانونی در این زمينه عمليات اجرایی پروژه غبارگيركنورتور در بخش فوالدسازی این شركت 
با همکاری متخصصين داخلی ) شركت مرات پوالد ، متخصصين ذوب آهن ( و شركت اشاتس آلمان  آغاز 
ش��د. وی افزود : برای رفع گرد و غبار حاصل در كنورتور ، از پيشرفته ترین تجهيزات و شركت معتبر بين 
 المللی آلمانی اشاتس، كه تخصص در زمينه طراحی و س��اخت تجهيزات زیست محيطی دارد ، استفاده 
می شود و هم اكنون با پيگيری های بعمل آمده عمليات نصب غبارگير با توقف كنورتور شماره 2 فوالدسازی 
آغاز شده است. مهندس افضلی گفت: هم اكنون كنورتور شماره 2 بخش فوالدسازی برای انجام عمليات 
اجرایی و نصب غبارگير متوقف شده  و در مدت حداكثر یک ماه،  اولين كنورتور بدون غبار در خط توليد 
قرار می گيرد.وی مدت زمان قرارداد برای اجرای پروژه  مذكور را برای هر سه كنورتور ،  28 ماه ذكر كرد 
 و گفت : حدود شش و نيم ميليون یورو، و صد ميليارد ریال در این زمينه هزینه شده است. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، حجم عمليات اجرایی در این پروژه  را 
25 تن دمونتاژ ، 15 تن مونتاژ ذكركرد و گفت : 4/5 تن از تجهيزات مورد نظر ساخت داخل می باشد. وی اظهار اميدواري كرد : با اجرای این پروژه مهم، ذوب آهن اصفهان 

به عنوان یک صنعت سبز در می آید؛ و نتایج و ثمرات ارزشمندی را نيز برای مردم منطقه در خصوص رفع كاهش آالیندگی های زیست محيطی به همراه دارد .

 كسب رتبه دوم توسط هنرمندان اصفهانی در 
سن پطرزبورگ

 تعامل مسووالن، درخصوص توسعه بافت
 غیرمسکونی شهرضا
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يادداشت

خودرو

طراح ايرانی و خلق جديدترين 
BMW محصول

در میان طراحان ایرانی ش��اغل در صنایع خودرو س��ازی جهان، دو 
تن بیشتر از همه مشهور هس��تند. اولی نادر فقیه زاده برای بی ام و؛ 
و دومی هرمیداس اتابکی برای خودروس��ازان فرانسوی. در آخرین 
هنر نمایی نادر فقیه زاده، یکی از طراحان ارشد بی ام و، بخش اصلی 

طراحی بی ام و سری 7 جدید را بر عهده داشته است. 
از اعضای اصلی تیم طراحی بی ام و س��ری هفت می ت��وان به نادر 
 فقی��ه زاده،کریم حبی��ب و آدریان ون هایدونگ س��ر طراح ارش��د 

بی ام و، اشاره کرد.
مدل جدید سری هفت بی ام و،که به تازگی رونمایی شده، نشان از 
هوشمند ش��دن خودروهای آینده دارد. این خودرو می تواند بدون 
راننده پارک کند. دنده دهی راننده را با توجه به نقشه های ماهواره ها 
 اصالح کند. راننده می توان��د به آن به صورت کالمی دس��تور دهد. 
نور دهی خودرو، هوشمند شده و استفاده از موتور های هیبریدی هم 

در آن پر رنگ شده است. 
طراحی بی ام و سری 7 جدید، بی شباهت به بی ام و سری 5 نیست. 
اما با تغییراتی این نسل از بی ام و ،که بزرگ ترین خودرو بی ام و، هم 
هست بسیار جذاب به نظر می رسد. نسبت به نسل قبلی، چراغ های 
جدید، جلو پنجره بزرگتر و جزییات بیشتر در سپر خودرو این خودرو 
 را بیش از مدل قبلی سری 7 متفاوت کرده اس��ت.پیش از این نادر 

فقیه زاده نقش اصلی در خلق بی ام و، سری 6 نیز داشته است.
پس از س��ری 6 ، نادرفقیه زاده در چند س��ال اخیر بیش��تر بر روی 
طراحی بدنه سری هفت جدید کار کرده است. خودرویی که پرچمدار 
 خودروهای بی ام و اس��ت. او در س��ال 2001 توس��ط کریس بنگل

  س��ر طراح افس��انه ای بی ام و، وارد بخش طراحی ش��رکت بی ام و 
می شود.

فقیه زاده یکی از معدود طراحانی اس��ت که در ش��رکت بی ام و هم 
زمان به طراحی داخلی و خارجی دو خودرو مختلف پرداخته است. 
سیاست شرکت بی ام و، اجازه نمی دهد طراحان هم زمان به طراحی 
 داخل و خارج خودرو بپردازند . اما طرح های نادر، باعث شد بی ام و 

در این خصوص سخت گیری نکند.
قبل از اینکه نادر فقیه زاده، مسوول طراحی بدنه بی ام و، سری هفت 
جدید شود؛ او طراحی بدنه سری6 و طراحی داخلی نسل 7 بی ام و را 

هم زمان بر عهده داشت.
او درباره طراحی بی ام و س��ری 6 می گوید؛ می خواستم یک هویت 
و روح خاص به این خ��ودرو بدهم، برای همی��ن از حرکت موج آب 

الهام گرفتم.
نادر فقیه  زاده چگونه وارد بی  ام و، شد؟

نادر در س��ال 1355 در تهران بدنیا آمد. او در سال 1986 به خاطر 
شغل پدرشان که در کنس��ولگری ایران در فرانکفورت و هامبورگ 
کار می کرد به اتفاق خانواده به آلمان رفتند، و دوران مدرس��ه را در 

آن جا گذراندند. 
 نادر به طراحی عالقه ی زیادی داش��ت و از این رو با انتخاب رش��ته 
» طراحی وسایل نقلیه « در دانشگاه فورزهایم آلمان، اولین قدم ها 
 را برداشت؛ و با اینکه این دانشگاه 4 نفر را در هر ترم می پذیرفت، او 
با موفقیت قبول ش��د و در 1996 با مدرک فوق لیس��انس طراحی 

خودرو فارق التحصیل شد.
نادر فقیه زاده، در مصاحبه ای گفته است که همیشه از کودکی وقتی 
ماشین های مختلف را می دیدم یک احساس فانتزی خاصی داشتم. 
مثال یک بنز اس 280 همیش��ه در کوچه ما پارک بود، که برای من 
یک روح یا حس خاصی داشت. برایم جالب بود که چطور یک خودرو 
اینقدر شخصیت و روح دارد. آن زمان نمی دانستم که قبل از تولید 
یک اتومبیل، یک طراح این طرح را با عشق کشیده و این روح را در 

آن دمیده است.
اما چه ش��د که نادر فقی��ه زاده وارد بی ام و، ش��د را خودش تعریف 
می کند: در دانش��گاهی که در آن تحصیل می کردم در آخر هرترم 
نمایشگاه کارهای طراحی خودمان را داشتیم. در این مراسم معموال 
مهمان های مهمی می آمدند. این مهمان ها طراحان و مس��ووالن 
 ش��رکت های خودروس��ازی مش��هور دنیا بودند، که اکثرش��ان از 
ش��رکت های خودروس��ازی آلمان از قبیل بنز، بی ام و، پورشه و ... 

آن جا بودند. 
 آن ها م��ی آمدند که رابطه بین دانش��جویان و صنعت ایجاد ش��ود. 
به این وسیله بود که در ترم 4 ، پورشه و بی ام و، برایم امکاناتی برای 
بورسیه دادند و چون من به بی ام و احس��اس خوبی پیدا کرده بودم 

انتخابم بی ام و شد.
اما او درب��اره صنعت خودرو ای��ران چگونه فکر می کن��د؛ نادر فقیه 
زاده معتقد اس��ت ک��ه آنچه صنعت خ��ودرو ایران ب��ه آن نیاز دارد 
ارتباط درس��ت بی��ن صنعت و دانش��گاه اس��ت، چرا ک��ه در ایران 
 اس��تعداد های زیادی بی��ن جوانان ب��رای طراحی خ��ودرو وجود 

دارد.

تولید نفت اوپک، رکورد سه ساله را شکست
 تولید نفت اوپ��ک در ماه م��ی با اندک��ی افزایش نس��بت به ماه گذش��ته به 
31 میلیون و 330 هزار بش��که در روز رس��یده و عربستان س��عودی، عراق و 
 امارات متحده عرب��ی درحال حاضر در باالترین س��طوح ممکن به تولید نفت 
می پردازند.جدیدترین گزارش منتش��ر ش��ده از س��وی آژانس بی��ن المللی 
انرژی اعالم کرد، که س��ازمان کش��ور های صادرکننده نف��ت )اوپک( در ماه 
می، تولید خود را به باالترین سطح از آگوس��ت 2012 تاکنون رسانده است.

 تولید نف��ت اوپک در م��اه می، با اندک��ی افزایش نس��بت به ماه گذش��ته به 
31 میلیون و 330 هزار بشکه در روز رسیده و عربستان سعودی، عراق و امارات 
متحده عربی درحال حاضر در باالترین سطوح ممکن به تولید نفت می پردازند؛ 
که این موضوع تولید نفت اوپک را بیش��تر از یک میلیون بشکه فراتر از سقف 
مورد توافق برای تولید نفت قرار داده است. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( هفته گذشته توافق کردند،که سقف تولید 
این سازمان را بدون تغییر حفظ کنند و اعالم کردند که بهبود وضعیت اقتصادی 
جهان و رش��د تقاضای جهانی نفت، تداوم تولید نفت در سطح فعلی را توجیه 
پذیر می کند. سازمان اوپک، در گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه منتشر 
ش��د، اعالم کرد که مجموع تولید نفت این س��ازمان در ماه می، 30 میلیون و 
900 هزار بشکه در روز بوده و تعدادی از اعضا در این مدت با رشد تولید مواجه 
 بوده اند؛ که باالترین میزان رش��د تولید در اختیار عراق و امارات بوده اس��ت. 
پیش تراز سوی بازار، امیدواری هایی وجودداشت که اوپک با کاهش تولید نفت 
از قیمت های باالتر حمایت کند، قیمت هایی که از دوران اوج 114 دالری در 
هر بشکه در سال گذش��ته، اکنون به حدود 65 دالر در هربشکه رسیده است. 
این اقدام اوپک از سوی کارشناس��ان به عنوان اس��تراتژی این سازمان برای 
 حفظ سهم بازار خود و اعمال فشار به تولید نفت شیل در آمریکا ارزیابی شده

 است.

 افزايش ۷ برابری صادرات گاز ايران 
۴ سال پس از لغو تحريم ها

 مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز گف��ت: در صورت توافق هس��ته ای و لغو 
تحریم ها، ایران برنامه دارد طی 4 سال بعد، صادرات گاز خود را 7 برابر کند و به 200 

میلیون مترمکعب در روز برساند.
 مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز ایران اعالم کرد: صنعت گاز کش��ورش به 

100 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
عزیزاهلل رمضانی، با اش��اره به موضوع ورود ش��رکت های خارج��ی به صنعت گاز 
 ایران گفت:» ما از ش��رکت های خارجی اس��تقبال می کنیم و س��رمایه گذاری 
 آن ها را ارج می نهیم. م��ا از تکنولوژی جدید اس��تقبال می کنی��م«. وی افزود:
» در طی 18 ماه گذشته، ما مذاکرات بسیاری با شرکت های خارجی داشته ایم«.

رمضانی گفت: حمیدرضا عراق��ی معاون وزیر نفت در حاش��یه کنفرانس جهانی 
 گاز در ماه ژوئن، با مقامات ش��رکت های بین المللی دیدار داش��ته است، و نصف 
100 میلیارد دالر سرمایه ای که ایران نیاز دارد باید از شرکت های خارجی تامین 
شود. وی افزود:» ما در پاریس با ش��رکت های زیادی عمدتا شرکت هایی از اروپا 
دیدار داشتیم و آن ها بسیار مش��تاق مذاکره با ایران بودند«.به گفته رمضانی در 
صورت توافق هسته ای و لغو تحریم ها، ایران برنامه دارد طی چهار سال بعد صادرات 
گاز خود را هفت برابر کند و به 200 میلیون مترمکعب در روز برس��اند.وی گفت: 
ایران هم چنین می خواهد در پنج سال بعد از توافق هسته ای تولید گاز خود را از 

800 میلیون مترمکعب در روز کنونی به 1/2 میلیارد مترمکعب در روز برساند.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران افزود:» گاز طبیعی طی 20 تا 30 سال 
آینده سوخت اصلی در جهان و جایگزین ذغال سنگ؛ و پس از نفت، دومین سوخت 

مصرفی می شود«.

فاکتورفروشی، نظام اقتصادی را مختل می کند
رییس سازمان امور مالیاتی کشور، با انتقاد از گسترش پدیده فاکتور فروشی گفت: این 
پدیده مخل نظام مالیاتی و اقتصادی کشور است و سازمان به طور جدی با متخلفان 

برخورد می کند.
علی عسکری افزود: پرونده 900 میلیارد تومانی که در مرجع قضایی اصفهان در حال 
رسیدگی است، مربوط به حدود 8 ماه قبل اس��ت که داداستان امور مالیاتی اصفهان 

آن را شناسایی کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اف��زود :  پرونده های دیگری هم در تهران و برخی 
 اس��تان های دیگر تش��کیل و به مراجع قضایی معرفی ش��ده، یا در مرحل��ه ارائه به 

مراجع قضایی است.
عس��کری گفت: پس از ش��کل گی��ری قانون مالی��ات ب��ر ارزش افزوده، متاس��فانه 
برخی موسس��ات حس��ابداری و ش��رکت ها ش��کل گرفتند که برای ایج��اد اعتبار 
 ب��رای مودیانی ک��ه خری��د و ف��روش کاال می کنن��د برگه ف��روش ص��وری صادر

 می کردند.
 رییس سازمان امور مالیاتی کش��ور افزود: مودیان وقتی کاال خرید می کنند مالیات 
می دهن��د و وقتی کاال را می فروش��ند نی��ز نظام مالیات��ی ، مالی��ات آن را دریافت 
می کن��د؛ در این ش��رایط این ش��رکت ه��ا فاکت��ور صوری م��ی دهند ت��ا بگویند 
 مالی��ات خرید پرداخت ش��ده اس��ت، تا به عن��وان اعتب��ار در زمان ف��روش منظور

 شود.
عسکری افزود :  متاسفانه این پدیده شوم در نظام اقتصادی ما رخنه کرده و زیاد شده 
و س��ازمان امور مالیاتی نیز دو سال اس��ت به طور جدی وارد ش��ده و پرونده هایی را 

شناسایی کرده است.
 رییس س��ازمان امور مالیاتی کشور خاطر نش��ان کرد:  فاکتورفروشی و کد فروشی از 
راه های پولشویی و فرار مالیاتی و اخالل در اقتصاد کشور است، که روند رو به گسترشی 

دارد و باید جمع شود.

وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه ش��هر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( »جهان ش��هر ایران« می ش��ود، گفت: 
 ش��رط داش��تن رویک��رد جهان��ی در ش��هر فرودگاهي 

امام خمینی )ره( تاکید بر هویت ملی است.
عباس آخوندی، در نخس��تین هم اندیشی چگونگی آغاز 
به کار شرکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی)ره(، با اشاره 
به اهمیت توسعه ساخت این شهر فرودگاهی، گفت: اگر 
بخواهیم در یک جمله شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
را تعریف کنیم، باید بگویم این مجموعه جهان شهر ایران 

می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در این ش��هر 
فرودگاه��ی، مردم ح��ق انتخ��اب و ق��درت انتخاب در 
حوزه های مختلف را در آینده دارند، افزود: در این ش��هر 
فرودگاه��ی پیش بین��ی بحث حم��ل و نق��ل، فناوری، 
لجس��تیک، صنعت با فناوری باال، گردشگری و خدمات 
سایر حوزه ها در س��طح باالی کیفی باید ارائه شود؛ و ما 
باید بتوانیم با مدیریت جهان��ی مولفه های بین المللی را 

پیاده کنیم.
وی با بی��ان اینکه ه��دف ما بای��د رقابت پذیری ش��هر 
فرودگاهی ام��ام خمینی )ره(، با س��ایر فرودگاه های روز 
جهان باشد، ادامه داد: برای ارزیابی شاخص ها و معیارهای 

پیشرفت کار باید مقایسه در سطح جهان باشد نه منطقه؛ 
و در این مقایسه  ها توجه به کنش های اقتصاد، تجاری و 

فرهنگی می تواند جذب سرمایه و ایجاد رقابت کند.
  به گ��زارش گ��روه اقتص��ادی »خبرگزاری دانش��جو«؛

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای تحقق رقابت جهانی 
در شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، نیاز به ثبات سیاسی، 
حقوق��ی، قضای��ی و تجاری اس��ت؛ هم چنی��ن تعهد به 
قراردادها، س��هولت کس��ب و کار و انصاف بین المللی از 
بحث های بسیار مهمی است که باید در فرودگاه امام)ره( 
 رعایت ش��ود، بنابراین رویک��رد ما باید رویک��رد جهانی 

باشد.
 آخوندی اف��زود: در بحث های مالی و گمرک��ی نیز این 
رویکرد جهانی باید لحاظ ش��ود. عالوه بر این، رفتارها در 
فرودگاه نیز باید منصفانه و غیرتبعیض آمیز داشته باشد. 

به عبارت دیگر، رفتارها در کالس و سطح جهانی باشد.
وی با اشاره به اهمیت سیستم  اطالع رسانی و امور اداری 
در فرودگاه های دنیا، تاکید کرد: اگر مدیریت ما، مدیریت 
جهانی بر مبنای وح��دت رویه در فرودگاه باش��د، قطعا 
 در این مسیر موفق می ش��ویم. در حال حاضر بیشترین 
هم دلی و هم راهی در دستگاه های مختلف، برای تحقق 
این مدیریت مناس��ب وجود دارد. همه دستگاه ها مانند 

 س��پاه، قوه قضاییه و گم��رک حمیت خوب��ی را از خود 
نشان داده اند.

آخون��دی، به ع��دم وج��ود تبعی��ض می��ان ملت ها در 
 ش��هر فرودگاهی امام خمینی )ره( اش��اره کرد و افزود:

همه ملل باید در چنین موقعیتی احساس امنیت و عدالت 
و انصاف کنند، و عنصر بین المللی و جهانی بودن در شهر 

فرودگاهی امام خمینی رعایت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، نیاز است به بحث آموزش ها 
و زبان بین المللی پرداخته ش��ود، تا بتوانیم یک سیستم 
یک پارچه از س��طح مدیریت تا خدم��ات را فراهم کنیم. 
امید دارم بتوانیم این کار را با موفقیت انجام دهیم، چراکه 
هرگاه ما اراده و اجماع کرده ایم توانس��ته ایم به موفقیت 

برسیم.
 وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: امروز تمامی دستگاه ها 
از مقامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اداری این انتظار 
را دارند که موقعیت ایران در س��طح بین الملل بازیابی و 
تثبیت شود؛ و ما در شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( نیز 
چنین نیتی داریم. به همین خاطر همه دستگاه ها هدف 

کمک کردن به این مجموعه را دارند.
آخوندی یادآور ش��د: ش��هر فرودگاهی باید هماهنگی با 
حمل و نقل چندوجهی داشته باشد؛ و با ریل، جاده و حتی 

دریا ارتباط خود را حفظ کند.
 وی از تش��کیل مرکز هماهنگی حمل و نقل چندوجهی 
ش��هر فرودگاه��ی ام��ام خمین��ی)ره(، در وزارت راه و 
شهرس��ازی خبر داد و گفت: پیگیر این مساله هستم که 
یک پارچه س��ازی در حمل و نقل ترکیبی برای فرودگاه 

امام محقق شود.
آخوندی، قلب تپنده شهر فرودگاهی امام را خود فرودگاه 
معرفی و اظهار کرد: در حال حاضر، تمرکز اصلی ما امروز 
بر روی س��اخت دو ترمیناِل » س��الم« و » ایران ش��هر« 
است. ترمینال سالم، طبق وعده داده شده تابستان سال 
 آینده در اختیار مردم قرار می گیرد. هم چنین فراخوان 
 بی��ن الملل��ی ترمین��ال ایران ش��هر نی��ز اعالم ش��ده 

است.
این عض��و کابینه دول��ت یازدهم افزود: ترمینال س��الم، 
با زیربنای 53 ه��زار مترمربع؛ و ترمینال ایران ش��هر با 
مساحت بیش از 200 هزار مترمربع، بزرگ ترین ترمینال 
ش��هر فرودگاهی اس��ت که قابلیت تردد 20 میلیون نفر 
مسافر را دارد و برنامه اولیه ما این است که ترمینال ایران 
ش��هر با تامین مالی بخش خصوصی، سه س��اله به بهره 

برداری برسد.

وزير راه و شهرسازی :

۲۰ میلیون مسافر، در ترمینال جدید فرودگاه امام
 ريیس کمیته مخابرات مجلس 

خبر داد؛

 اساسنامه شرکت پست،
راهی صحن علنی مجلس شد

رییس کمیته مخابرات مجلس گفت: اصالحیه اساسنامه 
شرکت پس��ت دولتی، به تصویب کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی رسید و اکنون اصالحیه 

اساسنامه پست در نوبت طرح صحن علنی قرار دارد.
رمضانعلی سبحانی فر، با بیان اینکه اصالحیه اساسنامه 
ش��رکت پس��ت دولتی به تصویب کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی رس��ید، اظهار کرد: 
اساسنامه این شرکت برای تبدیل به سازمان شدن اواخر 
سال 92 بود که به مجلس شورای اسالمی ارائه شد؛ اما 
با توجه به ایام بررسی الیحه بودجه در آن سال، به سال 
93 افتاد و بررسی شد. وی عنوان کرد: بعد از این بررسی 
بار دیگر درخواس��ت اصالح دادند، که ب��از نمایندگان 
مجلس تا انتهای س��ال 93 مورد بازنگ��ری قرار دادند و 

تصویب کردند.
رییس کمیته مخابرات مجلس ابراز کرد: اکنون اصالحیه 
اساسنامه پست در نوبت طرح صحن علنی قرار دارد تا به 

تصویب نهایی جهت ابالغ برسد.
او با بیان اینکه اگر این موضوع در روال عادی کار صحن 
باشد، ممکن اس��ت تا پایان س��ال و عمر این مجلس به 
سرانجام نرس��د، گفت: اگر برنامه شش��م توسعه و بعد 
الیحه بودجه به مجلس بیاید، کار بررس��ی این موضوع 
خیلی س��خت می ش��ود، مگر اینکه امضای 50 نماینده 
به منظور ضرورت بررس��ی اصالحیه اساس��نامه پست 

جمع آوری شود.
س��بحانی فر، در ارتباط با تصویب اصالحیات مربوط به 
اساسنامه پس��ت که در کمیس��یون صنایع به سرانجام 
رسیده اس��ت، گفت: در مباحث قبلی که قانون مصوب 
کرده بود بایستی شرکت پست به سازمان پست تبدیل 
ش��ود، این س��ازمان نباید کار اجرایی انجام می داد، اما 
کمیسیون اصل 44 مجلس مباحث خدمات پایه و تجزیه 
مبادالت پستی را بر عهده دولت گذاشت. وی افزود: این 
کمیس��یون عنوان کرد دیگر فعالیت های پس��تی قابل 
واگذاری اس��ت، لذا از آن جهت که اگر سازمان می شد 
یک سری کارهای اجرایی از دوش آن برداشته می شد، 
بار دیگر اصالحیه بر اساسنامه آن خورد تا شرکت باقی 
بماند. نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطر نشان کرد: 
با این حساب شرکت پس��ت می تواند در بخش خدمات 
پایه پس��تی که س��ودآوری برای بخش خصوصی ندارد 
و بیشتر مربوط به روس��تاها و مناطق دور افتاده است، 

فعالیت کند.

 عضو گ��روه اقتص��اد دانش��گاه ام��ام حس��ین )ع(،
 با بیان اینکه اصلی ترین مشکل کشور که همان بیکاری 
است با خرید کاالی ایرانی حل می شود، گفت:افزایش 
امنیت اقتصادی و تحقق آس��ایش عمومی در اقتصاد 

ایران با توجه به کاالی داخلی محقق می شود.
علی اکبر حافظیه، درباره این که چرا باید کاالی ایرانی 
بخریم، گفت: یکی از زمینه های پیشرفت کشورهای 
توسعه یافته بهره گیری از کاالهای تولید داخل است. 
یکی از مهم ترین مزی��ت ها برای اس��تفاده از کاالی 

داخلی کاهش نرخ بیکاری است.
 وی با بیان اینکه جنب��ه های اقتصادی مصرف کاالی 
ایران��ی، افزایش امنی��ت اقتصادی و تحقق آس��ایش 
عمومی اس��ت گفت: یکی از مباحثی که در بسیاری 
از کشورها مورد توجه اس��ت این است که کشورهای 
توس��عه یافته در نیازهای اساسی خود، نیازی به سایر 

کشورها ندارند.
 عضو گروه اقتصاد دانش��گاه امام حس��ین )ع( اظهار 
ک��رد: اگر س��ه حال��ت اطمین��ان، ع��دم اطمینان و 
تع��ارض را برای اقتص��اد در نظر بگیریم؛ در ش��رایط 
اطمین��ان، قواعد خاص��ی وجود دارد ک��ه در صورت 
 بروز هرگونه تهدید می توان ب��ا آن قواعد مقابله کرد. 
ش��رایط عدم اطمینان، نیز قواعد خاص خود را دارد. 

اما اکنون اقتصاد کشور با تعارض مواجه است. در این 
شرایط قواعد، قانون و دانش اقتصادی موجود کفایت 
نمی کند، بلکه نیاز به » اراده معنوی« اس��ت؛ در واقع 
این وجه تمایز اقتصاد مقاومتی، ب��ا اقتصاد به معنای 

عام است.
وی با بیان اینک��ه اس��تفاده از کاالی ایرانی به معنی 
 تقویت اراده برای پیشرفت اقتصاد است افزود:حتی در 
آموزه های دینی ما تأکید شده است که باید وابستگی 
خود را به دش��من کاهش دهیم. این مس��اله محقق 
نمی شود، مگر این که تقویت کاالی داخلی  در دستور 

کار قرار گیرد.
 عضو گروه اقتصاد دانش��گاه امام حس��ین )ع( افزود: 

در بحث تولیدات باید 4 مس��اله مد نظر ق��رار گیرد. 
ابت��دا اینکه زیرس��اخت ه��ای فن��اوری اطالعات را 
 اصالح کنیم، و ن��وآوری و خالقیت داش��ته و در کنار 
 آم��وزش ه��ای مناس��ب و دان��ش افزای��ی، ی��ک 
رژیم انگیزشی را فعال کنیم. اگر هر کدام ازاین 4مولفه 
کمرنگ ش��ود، به اهداف خود برای پیشرفت اقتصاد 

دست نمی یابیم.
وی با تأکید ب��ر اینکه اس��تفاده از کاالی ایرانی همان 
تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: با این تعریف، 
اجرای سیاست  اقتصاد مقاومتی، س��ربازهای خاص 
خود را طلب می کند. نیاز به مدیریت جهادی اس��ت. 
هر کسی نمی تواند وارد این عرصه شود. کسانی که به 
اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارن��د، برای اجرای آن تالش 
می کنند. به همین دلی��ل در بخش هایی که اعتقاد به 
این سیاس��ت ها کمرنگ تر اس��ت، اقدامی هم صورت 

نگرفته است.
حافظیه، در بیان اینکه اگر بخواهیم مردم برای خرید 
کاالی ایرانی ترغیب ش��وند باید در تولیدات، تحولی 
ایجاد ش��ود گفت: مردم در کنار ظاه��ر زیبا، به دنبال 
کیفیت مطلوب در کاالها هستند؛ دولت باید تمهیداتی 
را در نظر بگیرد تا با تقویت تولید کاالی داخلی، مردم 

به خرید ترغیب شوند.

چرا کاالی ايرانی مصرف کنیم؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1605 | یکشنبه  24  خرداد 1394 | 26 شعبان   1436

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

نوبت چاپ  اول 
 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره9065 مورخ 94/3/21 

مبلغ تضمین شرکت در مدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 94( 
نوبت 

مناقصه 

اول312/000/0001/689/696/176 ماه تکمیل هنرستان فنی درچه خمینی شهر 1

اول521/000/0004/612/670/873 ماه تکمیل استخر سرپوشیده فرهنگ دستگرد برخوار2

اول632/000/0008/350/244/823 ماهتکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی فالورجان3

اول316/000/0002/854/692/282 ماهتکمیل مدرسه مشارکتی منزوی زاده باغبادران4

اول418/000/0003/724/749/924 ماه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی گلپایگان5

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
 اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 94/3/23 لغایت پایان وقت اداری مورخ 94/3/25 
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/4  ج( زمان گشایش پاکات  اسناد مناقصه :روز شنبه مورخ 94/4/6 در محل سالن 
جلسات  د( قیمت پیشنهادی پیمانکارالزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد   ه( نحوه عقد قرار داد به صورت زیر بنایی بر اساس 
بخشنامه سرجمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد. 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل 
درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر خانه جهت تحویل پاکات 
 مناقصه ( )تلفن تماس : 32222889( 5- نوع تضمین قابل قبول ش�رکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 2173060202008 
بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه 
قابل تمدید می باشد.  متن این مناقصه در پایگاه  اینترنتی iets.mporg.ir , www.nosazimadaresisf.ir قابل رویت می باشد ضمنا شرکتهایی 

می  توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف 8019

نوبت اول 

اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق  طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی وحقوقی اقدام نماید .

تذکر: نوع شغل در غرفه آزادبه وسیله مزایده گران پیشنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت عقد قرار داد اعالم خواهد 

شد.

1- مهلت و محل دریافت اسناد : حداکثر تا س�اعت12 روز چهارشنبه مورخ 94/03/27 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نش�انی : اصفهان - جاده شیراز - بعد از 

ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن - امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه  مورخ 94/04/06 به نشانی : دبیر خانه امور اداری 

3- زمان بازدید : از تاریخ 94/03/23 تا تاریخ  94/03/27 از ساعت 9 الی 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها : ساعت 9 صبح  روز شنبه مورخ 94/04/07 به نشانی : دفتر مدیریت 

5-  هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال 

6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذیر می باشد .

7- هزینه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ) ریال (مدت محل اجراموضوع  مزایده 

واگذاری محل جهت اجاره غرفه ها و 
12 ماهدر سالن مسافری و کوی منازل راه آهن اصفهانتعاونی مصرف کارکنان

1- آزاد 2/600/000 ریال 2- 
ساندویچ سرد 2/600/000  ریال 
3- هدیه سرا 2/100/000  ریال 
-4 کافی شاپ 2/100/000 ریال 

-5 گزو شیرینی 2/000/000 ریال 
-6 آزاد 1/000/000 ریال 7- آزاد 
2/600/000 ریال 8- کتاب فروشی 
2/100/000 ریال 9- صنایع دستی 

2/100/000 ریال 10- تعاونی مصرف 
کارکنان 3/120/000 ریال 

اداره کل راه آهن اصفهان 

 آگهي   تجدید مزایده عمومی 

شماره 43/94/1/م  

م الف 7887

نوبت  دوم 



یادداشت
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  3/119آگهی 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  خادمیان  مهدی   93/10/28 مورخ   139360302015007488 شماره  رای   –  1
از  یکبابخانه به مساحت 197/27 مترمربع مفروزی  فرزند نوروز نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شماره 139360302015007519 مورخ 93/10/29  کیومرث جوادی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/26 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی.
فرزند  ادیبی سده  مریم   93/10/29 مورخ   139360302015007529 رای شماره   -  3
از پالک  به مساحت 92/65 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  قربانعلی نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای شماره 139360302015007541 مورخ 93/10/30  اکبر سلیمیان فرزند حسین 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   136/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رمضانی  عبداله   93/12/20 مورخ   139360302015007838 شماره  رای   -  5
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/42 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015007855 مورخ 93/12/23 حبیب اله مختاری ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015007856 مورخ 93/12/23 مریم براتی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   172/58 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015007857 مورخ 93/12/23  قربانعلی حیدری چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 693/42 مترمربع مفروزی از 
ثبت   10 بخش  چرمهین  بیگم  مریم  مزرعه  در  واقع  اصلی   -  370 از  فرعی   26 پالک 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
9 - رای شماره 139360302015007858 مورخ 93/12/23  زهرا احمدیان ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 44/85 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
10 - رای شماره 139360302015007859 مورخ 93/12/23  ماه سلطان کریمی ریزی 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/01 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015007861 مورخ 93/12/23  فاطمه مهدی زاده ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/68 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رجائی  رضا  احمد   93/12/23 مورخ   139360302015007863 شماره  رای   -  12
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 197/07 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015007865 مورخ 93/12/23 حسینعلی جباری ریزی 
مترمربع   86/69 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رمضانعلی  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015007867 مورخ 93/12/23 احمد ترکی سامانی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/44 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015007868 مورخ 93/12/23 رسول واعظ توکلی فرزند 
از پالک  به مساحت 195/92 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  احمد نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  علی   93/12/24 مورخ   139360302015007882 شماره  رای   -  16
 248/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  عباس  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015007883 مورخ 93/12/24  زهرا صادق زاده ریزی 
 248/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  امراله  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  خداوردی  93/12/24 رضا  مورخ  رای شماره 139360302015007884   -  18
 154/44 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنج  به  نسبت  فرزند رمضان 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139360302015007885 مورخ 93/12/24  مریم ثابت فرزند حسین 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154/44 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  سلیمیان  عباس   93/12/24 مورخ   139360302015007888 شماره  رای   -  20
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 50/06  مغازه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015007890 مورخ 93/12/24 حسین آقایی ریزی فرزند 
احمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015007891 مورخ 93/12/24  گوهر خدابخشی ریزی 
فرزند مرتضی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/82 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139360302015007893 مورخ 93/12/24 مرتضی سلیمیان ریزی 
فرزند شعبانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302/96 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزیان  ابوالقاسم   93/12/24 مورخ   139360302015007894 شماره  رای   -  24
ریزی فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015007896 مورخ 93/12/24 سعید خدابخشی فرزند 
فتح اله نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/73 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

26 - رای شماره 139360302015007897 مورخ 93/12/24 مهین خدابخشی فرزند 
نصراله نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/73 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  وردی  اله  عذرا   93/12/24 مورخ   139360302015007900 رای شماره   -  27
ابراهیم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
احمد  28 - رای شماره 139360302015007901 مورخ 93/12/24 فرخنده اسمعیلی 
مترمربع   213/15 مساحت  به  خانه  یکباب  به  ششدانگ  نسبت  امیرقلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015007902 مورخ 93/12/24  فاطمه بیگی فرزند مهدی 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/07 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015007903 مورخ 93/12/24  احمد رضا نیک نام فرزند 
محمود نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/90 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015007904 مورخ 93/12/24 محمد فتحی زاده ریزی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322/54 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007905 مورخ 93/12/24  هاجر عزتی ریزی فرزند 
احمد نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/44 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جوادی  مجتبی   93/12/24 مورخ   139360302015007906 شماره  رای   -  33
فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/44 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  93/12/27 صدیقه  مورخ   139360302015007918 رای شماره   -  34
فرزند احمد  نسبت به  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/05 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان پناهی ریزی.
35 - رای شماره 139360302015007919 مورخ 93/12/27 غالم عبدی ریزی فرزند 
رمضان  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/05 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان پناهی ریزی.
رجائی  مهدی  محمد    93/12/27 مورخ   139360302015007920 شماره  رای   -  36
مترمربع   25/97 به مساحت  یکباب ساختمان  به  ششدانگ  نسبت  فرزند رضا  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007921 مورخ 93/12/27 علیمراد رضائی حیدری 
فرزند محمد  نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/34 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله حاتمی.
38 - رای شماره 139360302015007922 مورخ 93/12/27  زلیخا اله بیگی حیدری 
فرزند مهراب  نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/34 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله حاتمی.
39 - رای شماره 139360302015007923 مورخ 93/12/27 مجید محمودی درویشانی 
فرزند بهرام نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  شهریاری  محمود   93/12/27 مورخ   139360302015007924 شماره  رای   -  40
مسیحی فرزند احمد نسبت به  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 1940/65 مترمربع 
مفروزی از پالک 351- اصلی واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی احمد شهریاری کله مسیحی.
ریزی  بیگی  مرتضی   93/12/27 مورخ   139360302015007928 شماره  رای   -  41
فرزند مراد علی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/62 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شماره 139360302015007929 مورخ 93/12/27  اکرم بیگی ریزی فرزند 
حسن نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/62 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
چرمهینی  امینی  باقر   93/12/27 مورخ   139360302015007930 شماره  رای   -  43
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 457/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007932 مورخ 93/12/27 مهدی سلیمیان ریزی 

مترمربع   198/02 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  کاظم  محمد  فرزند 
مفروزی از پالک 105- اصلی واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی عطاری ریزی.
زمان  ایزدی  مهرداد   93/12/27 مورخ   139360302015007933 شماره  رای   -  45
آبادی فرزند رمضان نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/15 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدارحم رمضانی ریزی.
عطائی  حسن  سید   93/12/27 مورخ   139360302015007934 شماره  رای   -  46
کچوئی فرزند سید ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/23 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  مرادی  راضیه   93/12/27 مورخ   139360302015007937 شماره  رای   -  47
فرزند محمد علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/12 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  سلطانی  اله  نبی   94/01/29 مورخ   139460302015000067 شماره  رای   -  48
مترمربع   440/59 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی سلطانی.
امراله  49 - رای شماره 139460302015000068 مورخ 94/01/29 علی شیخ فرزند 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/38 مترمربع مفروزی از پالک 1943- 

اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 
رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

جعفریان  شهربانو    94/01/29 مورخ   139460302015000069 شماره  رای   -  50
چرمهینی فرزند سبزعلی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 421/99 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی یار تقی زاده چرمهینی .
جعفری  غالمرضا   94/01/29 مورخ   139460302015000070 شماره  رای   -  51
به مساحت 547/14 مترمربع  یکباب خانه  به  ششدانگ  فرزند حیدر نسبت  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
ابوالفضل روائی ریزی  52 - رای شماره 139460302015000073 مورخ 94/01/30 
فرزند عزیز نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/33 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی .
ملک  عزیزی  علیرضا   94/01/30 مورخ   139460302015000074 شماره  رای   -  53
مترمربع   132/61 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  ابراهیم  فرزند  آبادی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -320 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی عبداله عزیزی ملک آبادی.
54 - رای شماره 139460302015000076 مورخ 94/01/30  زهره پرنیان خوی فرزند 
ابراهیم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/66 مترمربع مفروزی از پالک 
1943- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

فرزند  پدرام  رجبعلی   94/01/30 مورخ   139460302015000078 شماره  رای   -  55
قاسم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413/99 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
56 - رای شماره 139460302015000079 مورخ 94/01/30  مریم حیدری باباشیخعلی 
فرزند امراله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 1943- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس سلیمی باباشیخعلی.
چم   رمضانی  حسن   94/01/30 مورخ   139460302015000081 شماره  رای   -  57
مترمربع   392/39 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  علی  فرزند  علیشاهی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
 58 - رای شماره 139460302015000082 مورخ 94/01/30 فردوس السادات موسوی نژاد
ریزی فرزند سید عبداله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/21 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر صفوی ریزی.
59 - رای شماره 139460302015000083 مورخ 94/01/31  قاسم خان علی بیگی بنی 
فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/86 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
60 - رای شماره 139460302015000085 مورخ 94/01/31 صالح امیری چرمهینی 
مفروزی  مترمربع  به مساحت 488/35  خانه  یکباب  به  ششدانگ  نسبت  فرزند محمد 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
خلیلی  پیر  ابراهیم   94/01/31 مورخ   139460302015000086 شماره  رای   -  61
چرمهینی فرزند اسماعیل نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1019/58 مترمربع 
ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  از پالک 375- اصلی واقع در گنج  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
 62 - رای شماره 139460302015000087 مورخ 94/01/31 علی محمدی حسین آبادی

مترمربع   148/02 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  حسن  محمد  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
63 - رای شماره 139460302015000089 مورخ 94/01/31  شهناز قاسمی چرمهینی 
فرزند خداداد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 363/34 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی باقر ابن علی چرمهینی.
64 - رای شماره 139460302015000090 مورخ 94/01/31 عباس فرشیدور فرزند 
نوروز نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 598/19 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
ابراهیمی  اسماعیل   94/01/31 مورخ   139460302015000092 شماره  رای   -  65
چرمهینی فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288/36 مترمربع 
مفروز از پالک 23 فرعی از 370 - اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود حسن پور چرمهینی.
66 - رای شماره 139460302015000093 مورخ 94/01/31  مصطفی فرشیدور فرزند 
عباس نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/44 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
67 - رای شماره 139460302015000094 مورخ 94/01/31  پیمان خوباز کرد فرزند 
یوسف علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/61 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
68 - رای شماره 139460302015000098 مورخ 94/01/31  احمد رضا عباسی فرزند 
قاسم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/53 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
69 - رای شماره 139460302015000099 مورخ 94/01/31  محمد علی صادق خو 
فرزند صادق نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/81 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
70 - رای شماره 139460302015000100 مورخ 94/01/31  حبیب اله حصیری ریزی 
فرزند مهدی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
71 - رای شماره 139460302015000102 مورخ 94/01/31  حیدر کریمی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/83 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  امین  در  واقع  پالک 379/1- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی .
72 - رای شماره 139460302015000210 مورخ 94/02/30  بهروز جوشن چرمهینی 
فرزند مصطفی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467/27 مترمربع مفروزی 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
73 - رای شماره 139460302015000219 مورخ 94/02/30  رقیه نصیری فرزند فتح 
مترمربع  به مساحت 26/28  مغازه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  یک  به   نسبت  اله 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
صباغی  غریبعلی   94/02/30 مورخ   139460302015000220 شماره  رای   -  74
چرمهینی فرزند محمد نسبت به  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
26/28 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
75 - رای شماره 139460302015000214 مورخ 94/02/30  اله داد نصیری چرمهینی 
فرزند عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد امینی چرمهینی .
ریزی  دشتی  مرتضی   94/02/30 مورخ   139460302015000224 شماره  رای   -  76
فرزند محمد رضا نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/43 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
77 - رای شماره 139460302015000226 مورخ 94/02/30  معصومه هاشمی ریزی 
فرزند سید علی اکبر نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   170/25

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
78 - رای شماره 139460302015000227 مورخ 94/02/30  عبداله فراشیان فرزند 
حاجتعلی نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
79 - رای شماره 139460302015000228 مورخ 94/02/30  معصومه جعفریان ریزی 
فرزند فتح اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/46 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
80 - رای شماره 139460302015000231 مورخ 94/02/31  فاطمه نظری ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/61 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  توانگر  مرتضی   94/02/31 مورخ   139460302015000232 رای شماره   -  81
علی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/61 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  تقی  پور  مهناز  82 - رای شماره 139460302015000234 مورخ 94/02/31  
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 205/05  یکباب خانه  به  ششدانگ  تقی نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

فرزند  حیدریان  صفر   94/02/31 مورخ   139460302015000235 شماره  رای   -  83
محمود نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 502/98 مترمربع مفروزی از پالک 
371/1- اصلی واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی خدامراد و اله مراد فرزندان حاجی عیدی صادقی چرمهینی.
84 - رای شماره 139460302015000236 مورخ 94/02/31  سید روح اله موسوی 
 280/38 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عباس  سید  فرزند  قاسمی  قلعه 
مترمربع مفروزی از پالک 134 و 135 فرعی از 121 - اصلی واقع در قلعه قاسم زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد شرافت 

قلعه قاسمی.
حسن  عباسی  محمد   94/02/31 مورخ   139460302015000243 شماره  رای   -  85
آبادی فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/73 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
86 - رای شماره 139460302015000244 مورخ 94/02/31  فاطمه بیگی فرزند مهدی 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/51 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  عباسی  گوهر    94/02/31 مورخ   139460302015000245 شماره  رای   -  87
فرزند حسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
88 - رای شماره 139460302015000250 مورخ 94/02/31  پوران هاشمی بنی فرزند 
میرزا آقا نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/81 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سبکتکین  رمضانعلی   94/02/31 مورخ   139460302015000257 شماره  رای   -  89
مترمربع   441/28 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  شهباز  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز  یک شنبه  مورخ  94/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یک شنبه  مورخ  94/03/24
محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
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شناسایی واقع نگردیده اند ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 
9300066 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه آرزو غالمی حسن آبادی 
اید لذا  به تعهد شما بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده 
مراتب جهت اطالع به شما در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. 

یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی 

شماره پرونده: 139304002127000038/1 شماره بایگانی پرونده: 9300069 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000010 بدینوسیله به آقای شهرام ممیز شهرضا فرزند 
ا... به شماره شناسنامه 847 صادره از شهرضا به شماره ملی 1199173215  فیض 
به آدرس: ساکن: شهرضا - خیابان حکیم الهی - کوی محله آقا - کوچه حاج هاشم - 
پالک15 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده 
 است ابالغ می گردد شما بنا به درخواست بستانکار ممنوع الخروج از کشور گردیده اید

گردد.  می  منتشر  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  آگهی   این 
یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجی 
شماره پرونده: 139304002127000043/1 شماره بایگانی پرونده: 9300074 شماره 
شهرضا  ممیز  شهرام  آقای  به  بدینوسیله   139403802127000012 ابالغیه:  آگهی 
ا... به شماره شناسنامه 847 به آدرس: ساکن: شهرضا - خیابان حکیم  فرزند فیض 
الهی - کوی محله آقا - کوچه حاج هاشم - پالک15 که برابر گزارش مامور ابالغ در 
آدرس مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد شما بنا به درخواست 
بستانکار ممنوع الخروج از کشور گردیده اید این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان منتشر می گردد. یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم  
اتومبیل  مالکیت یک دستگاه  انتقال سند  مبلغ  به  آقای علی مومنی درخواستی   3/393
سواری پژو به طرفیت آقای ابراهیم نجف پور اندره سی که اعالم شده مجهول المکان 
است تقدیم و به کالسه 146/94 در شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف لنجان ثبت 
بنا  و  دفتر شورا  برای  اقامت خوانده  آدرس محل  نبودن  علت مشخص  به  و  گردیده 
به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
مورخ  در  می شود  دعوت  نامبرده  از  و  نشر  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در 
به  مراجعه  با  خالل  همین  در  و  حاضر  شورا  جلسه  در  عصر   4/15 ساعت   94/5/3
دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت 
 رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م الف:341 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم  

3/394 آقای علی جمعه خجسته زاده درخواستی به مبلغ شش میلیون و سیصد هزار 
ریال به طرفیت شرکت آب پی آرتیمان به مدیریت علیرضا خوش نیت کالته که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 134/94 در شعبه یک حقوقی شورای حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای 
دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
دعوت  نامبرده  از  و  نشر  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
می شود در روز چهارشنبه مورخ 94/5/7 ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در 
همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر اینصورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود.م الف:338 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف لنجان  
حصر وراثت

3/395 آقای محمد بابائی دارای شناسنامه شماره 619 به شرح دادخواست به کالسۀ 
داده که  نموده و چنین توضیح  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از   60/94
شادروان فرمان بابائی بشناسنامه 3370036231 در تاریخ 90/11/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد بابائی 
فرزند فرمان ش.ش 619 ت.ت1361 صادره از لنجان )پسر متوفی(2- میثم بابائی فرزند 
مهرداد   -3 متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره   1374 ت.ت   1160282005 ش.ش  فرمان 
بابائی فرزند فرمان ش.ش 1160029423 ت.ت 1368 صادره از لنجان )پسر متوفی( 
متوفی(  )دختر  لنجان  از  فرمان ش.ش 30 ت.ت 1360 صادره  فرزند  بابائی  آمنه   -4
متوفی(  )دختر  لنجان  از  فرمان ش.ش 660 ت.ت 1365 صادره  فرزند  بابائی  ندا   -5
الفت ش.ش 3370036525 ت.ت 1335 صادره از  بابائی چشمه مکی فرزند  6- عزت 
قصرشیرین )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:346 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/12/27 شعبه  رای شماره 2214  به موجب  3/414 شماره: 93-1852ش33 
علیه طاها  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اختالف شهرستان اصفهان  33 شورای حل 
معارفی معمار به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه و انتقال 
شش دانگ پالک ثبتی 2015 واقع در بخش یک ثبت اصفهان و پرداخت 250/000 ریال 
تعرفه  هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق 
با احتساب نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: سید عبدا... موسویان حجازی به 
ساختمان   – جنب مادی فرشادی   – کوچه مسرور   – خ.عباس آباد   – نشانی اصفهان 
حجازی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه  قرمز رنگ – 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:7432 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان



یادداشت
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استقالل، بحرانی و بی تکلیف
 روزه��ای عجیبی در انتظار آبی پوش��ان اس��ت . این باش��گاه هنوز 
هیچ یک از ش��رایط ثبات یک باش��گاه را ندارد . س��رمربی مشخص 
نیس��ت و گفته می ش��ود مدیریت این باش��گاه هم در ح��ال تغییر 
اس��ت . اما از هم��ه مهم ت��ر منابع مالی اس��تقالل ب��رای فصل بعد 
 هم مش��خص نیس��ت . اس��تقالل برای بهتر ش��دن به مناب��ع مالی

 گس��ترده ای نی��از دارد ت��ا هزین��ه کادرفن��ی جدی��د و تغییرات 
گس��ترده بازیکن��ان را بده��د. ب��ه ای��ن نیاز ه��ای مال��ی تعهدات 
 فصل گذش��ته اس��تقالل هم بای��د اضافه ک��رد که رقم��ی نجومی
  اس��ت . اس��تقالل یکی از تیم های گران فصل قبل بود اما پرداختی

 آن چنانی نداش��ت. این موارد را باید در کنار ع��دم ثبات مدیریتی 
و فن��ی اس��تقالل ق��رار داد؛ اتفاقی که گریب��ان دیگر تی��م تهرانی 
یعنی پرس��پولیس را هم گرفته اس��ت. در حالی که بارها ثابت شده 
ثبات می تواند موفقیت با خود به همراه داش��ته باش��د اما مشخص 
نیست چه تفکری باعث ش��ده س��رخابی ها که روزگاری حرف اول 
 را در فوتبال ای��ران می زدند این همه با عدم ثب��ات مدیریتی و فنی 
روبه رو شوند و جالب این جاست که با تغییرات دولت ها هم این عدم 

ثبات کماکان ادامه دارد.

 پرسپولیس و یک کشتی
 به ِگل نشسته

 روزهای س��ختی در انتظار پرس��پولیس اس��ت. این باش��گاه هنوز 
پرداختی ب��ه برانکو نداش��ته و او ب��ا ناراحت��ی ایران را ت��رک کرد. 
بخش��ی عم��ده ای از رق��م قرارداده��ا باقی مان��ده ک��ه بازیکنان 
را ب��رای تمدید ق��رارداد در صورت تس��ویه نکردن به پ��ای مذاکره 
نم��ی کش��اند. ب��رای خریده��ای جدی��د ه��م نی��از مال��ی بحث 
اول اس��ت تا در رقابت عق��ب نماند. در کن��ار همه این مس��ایل که 
 وابس��ته به مناب��ع مالی اس��ت ش��کایت 7 میلی��اردی ژوزه ؛ آرفی 
و ... را هم با حکم فیفاس��ت، اضافه کنید. س��رخ پوش��ان، البته فعال 
توانس��ته اند با س��یدجالل حس��ینی به توافقات ضمنی دست یابند 
 و این احتم��ال وجود دارد ک��ه او اولین خرید پرس��پولیس در فصل 
نقل و انتقاالت باش��د. پرسپولیس��ی ها مش��کل دیگری هم دارند. 
این که هنوز وضعیت مدیریتی این باش��گاه مش��خص نیست و این 
در حالی اس��ت که بازیکنان مد نظر سرخپوش��ان نمی دانند با چه 
مدیری باید مذاک��ره کنند. ه��ر روز صحبت از تغیی��رات مدیریتی 
در این باش��گاه ب��ه گوش می رس��د و گفته می ش��ود ص��دای پای 
امیر عابدینی هم م��ی آید. موض��وع واگذاری پرس��پولیس و حتی 
اس��تقالل هم یک اتفاق و نمایش وی��ژه بود. در حال��ی که خیلی ها 
 از قب��ل می گفتند موض��وع واگذاری یک موضوع نمایش��ی اس��ت، 
اما در عمل این مس��اله ثابت ش��د تا همه اهالی فوتبال در یک دوره 
برای 4 مزایده س��رکار بروند! البته بحث واگذاری برای اس��تقالل و 
پرسپولیس و حدود 50 میلیون هوادار این دو تیم اگر چه نان نداشت؛ 
اما برای برخی مسووالن که توانستند با مطرح کردن واگذاری این دو 
باشگاه نام خودشان را بیش از پیش مطرح کنند، حسابی آب داشت!

پلمب باشگاه استقالل باز شد
با ت��الش دو عض��و هیأت مدی��ره باش��گاه اس��تقالل، پلم��ب این 
باش��گاه برای ی��ک هفت��ه باز ش��د. باش��گاه اس��تقالل ب��ه دلیل 
نپرداخت��ن جریم��ه 700 میلیون تومان��ی ملکش، ب��رای تبدیل از 
حالت مس��کونی به اداری، بار دیگر از س��وی ش��هرداری منطقه دو 
 تهران پلمپ ش��د اما با حضور پندار توفیقی در ش��هرداری منطقه، 

رفع پلمپ شد.
این رف��ع توقی��ف، اما تنه��ا برای م��دت ی��ک هفته اس��ت. یعنی 
تا زمانی که سرنوش��ت اسپانس��رینگ تیم مش��خص ش��ود، هیات 
مدیره جدی��د روی کار بیاید و بدهی ش��ان به ش��هرداری پرداخته 
 ش��ود. اما چرا این باش��گاه فرهنگی مدام از سوی ش��هرداری پلمپ

می ش��ود؟ پندار توفیقی نماینده این باش��گاه می گوید: راس��تش 
ما ب��رای قان��ون اس��تفاده از اماک��ن فرهنگ��ی هم به ش��هرداری 
منطقه الیح��ه دادیم تا در کمیس��یون مربوطه بررس��ی ش��ود؛ اما 
 هنوز این پرونده در جریان اس��ت. به هر حال باید ت��ا آن زمان ما به 
تعهدات مان ب��ه ش��هرداری پایبند باش��یم. االن ب��ا 700 میلیون 
تومان می توان این تغییر کاربری را انجام داد ، این مبلغ هم با لطف 
شهرداری اقساط شده اس��ت، اما اگر درخواست اس��تفاده از اماکن 
فرهنگی ما تصویب ش��ود ، خود به خود این پروسه پرداخت پول هم 

منتفی می شود.
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مرگ، مرا از مادرید جدا  
می کند

کاپیتان های سپاهان و ذوب آهن چقدر به هم شبیه اند؛

خیلی دور  و  خیلی نزدیک

المپیکی شدن ایران دور 
از دسترس نیست

دروازه بان تیم ملی فوتبال اس��پانیا، به خبرنگاران حاضر در اردوی تیم ملی این 
کشور گفت: هرگز از مادرید جدا نشده ام و شاید مرگ مرا از مادرید جدا کند.

ایکر کاس��یاس، که در اردوی تیم ملی فوتبال کش��ورش حض��ور دارد در جمع 
خبرنگاران گفت: ش��ایعه جدایی من از رئال مادرید هرگز صحت ندارد، موضوع 
این اس��ت که احتمال آن وجود دارد ام��ا هنوز چیزی قطعی نیس��ت، اگر مدیر 
برنامه های یکی از دوس��تان نزدیک من ارتباط خوبی ب��ا روزنامه های مادریدی 
 دارد و هر خبری که دلش می خواهد منتشر می شود، این مشکل من نیست، من

 هم چنان دروازه بان رئال مادرید هستم و اگر قرار باشد از این تیم بروم، نه انتظار 
جشن و مراسم دارم و نه توقع یک خداحافظی رسمی، به هر حال قلب من همیشه 

با مادرید است و مرگ تنها جداکننده من از مادرید است.
کاس��یاس درباره اوضاع پیکه در اردوی تیم ملی ادامه داد: پیکه کار خوبی انجام 
 نداد و توصیه مرا هم ج��دی نگرفت و حت��ی در داخل اردو نیز با ما به س��ردی

 برخورد کرد.

هافبک تیم ملی فوتبال امید ایران گفت: به نظر من فوتبال ملی ایران، سخت ترین و 
حساس ترین بازی های خودش را پیش رو دارد و فکر می کنم همه ما از اهمیت صعود 
به المپیک اطالع داریم. احس��ان پهلوان، در مورد اردوی تیم ملی امید در ترکیه، 
گفت: در این اردو امکانات بی نظی��ری در اختیار تیم امید قرار گرفته و تمرینات به 
طور منظم و با کیفیت برگزار می شود. ضمن اینکه بازیکنان به لحاظ روحی و روانی 

هم در شرایط خوبی قرار دارند، و در کمال آرامش و بدون حاشیه تمرین می کنند.
وی افزود: بازیکنان تیم امید برای موفقیت در مسابقات پیش رو، نیاز به هماهنگی 

دارند و قطعا برگزاری این اردوها کمک زیادی به کسب این آمادگی می کند.
وی در پایان، درباره شانس المپیکی ش��دن ایران خاطرنشان کرد: اینکه فقط سه 
تیم مجوز صعود را می گیرند نش��ان از س��ختی کار دارد؛ اما قطعا المپیکی شدن 
 تیم امید دور از دس��ترس نیس��ت و با تالش و زحمت می توانیم به این مهم دست

 پیدا کنیم.
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اوج بالتکلیفی در تیم ملی فوتسال ایران؛

فوتسالی که به قهقرا می رود
�

امس��ال هر دو جام قهرمانی فوتبال ایران نصیب اصفهان 
ش��د. در رس��یدن هر دو جام به نصف جهان، نقش محرم 
نویدکیا در سپاهان؛ و قاسم حدادی فر در ذوب آهن پررنگ 
بود. به همین دلیل شاید مرور شباهت ها و تفاوت های این 
دو بازیکن ش��اخص فوتبال اصفهان که این روزها بیش از 
هر زمان دیگری با هم مقایسه می ش��وند چندان خالی از 

لطف نباشد.
 محرم نویدکیا و قاسم حدادی فر، از بسیاری جهات شبیه 
هم هستند هرچند که در عین حال تفاوت های آشکاری 

نیز با یکدیگر دارند.
اصفهانی های هم سال

 هر دو بازیکن، متولد و بزرگ شده اصفهان هستند، هرچند 
که هیچ یک با لهجه معمول اصفهانی صحبت نمی کنند. 
مقایسه شناسنامه حدادی فر 31ساله، موید آن است که او 
یک سال از نویدکیا کوچک تر است هرچند که محرم یک 
بار در برنامه 90 اعتراف کرد که شناس��نامه اش یک سال 
او را جوان تر از سن واقعی اش نشان می دهد. صرف نظر از 
همه این مسایل، این دو بازیکن هم سن و سال به حساب 

آمده و در یک دسته سنی طبقه بندی می شوند.
هافبک های فانتزی

محرم نویدکیا و قاس��م حدادی فر هر دو هافبک هستند و 
در زمره بازیکنان خالق و فانتزی دس��ته بندی می شوند. 
این دو بازیکن را می توان تقریبا هم پُست دانست هرچند 
که نویدکیا مهره ای به مرات��ب تهاجمی تر از حدادی فر به 

حساب می آید.
کاپیتان و نایب کاپیتان

محرم نویدکی��ا، بی گفتگو و بی ح��رف و حدیث کاپیتان 
اول و بالمنازع سپاهان است. قاس��م حدادی فر؛ اما تنها 

پ��س از مهدی رج��ب زاده کاپیت��ان دوم 
ذوب آهن به حساب می آید. 

بین کاپیتان های اول و 
دوم ذوب آهن البته 

آن چنان شکاف 
گی  ر بز

وجود ندارد، نش��ان به آن نش��ان که ه��ر دو بازیکن جام 
قهرمانی جام حذفی را هم زمان با یکدیگر باالی سر بردند.

وفاداری؛ وجه مشترک اصلی
آنچه باعث شبیه ش��دن محرم نویدکیا و قاسم حدادی فر 
ب��ه یکدیگر می ش��ود بی��ش از هرچیز حضور مس��تمر و 
طوالنی مدت این دو بازیکن در تیم های باشگاهی ش��ان و 
 به عبارتی وفاداری به تیم شهرش��ان اس��ت. با این حال، 
هر دو بازیک��ن در دوران حرفه ای خود، تی��م هم، عوض 

کرده اند البته به دالیل کامال متفاوت.
 دوران حض��ور محرم در س��پاهان ب��ه دو دوره تقس��یم 
می شود. دوره اول از س��ال 77 شروع شد و 5 سال به درازا 
کشید و دوره دوم از سال 85 آغاز ش��د و تا به امروز ادامه 
یافته اس��ت. در این فاصله مح��رم دو س��ال را در فوتبال 
 آلمان س��پری ک��رد و در عضویت باش��گاه بوخ��وم بود. 
مثل سپاهان و محرم، بین ذوب آهن و حدادی فر هم در یک 
مقطع فاصله افتاد، با این تفاوت ک��ه این جدایی به خاطر 
لژیونر شدن نبود؛ بلکه قاسم در پی ابطال کارت معافیتش 
ناچار شد تا برای انجام خدمت سربازی یک نیم فصل را در 

تراکتورسازی سپری کند.
از ضدیِت محرم تا تمایِل قاسم

با اینکه محرم نویدکیا و قاس��م حدادی فر هر دو س��مبل 
وفاداری در فوتب��ال اصفهان به حس��اب می آیند، اما یک 

تفاوت مهم ه��م با ه��م دارند که 
نمی توان و نباید آن را نادیده 
گرفت. مصادف با ایام نقل 
و انتقاالت و حتی خارج از 

آن درباره حدادی فر معموال 
ش��ایعاتی درباره تمایل س��ایر 
باشگاه ها و مشخصا پرسپولیس 
به جذب او مطرح می شود. هرچند 
این شایعات تا به امروز در حد حرف 
باق��ی مانده و رن��گ واقعیت به خود 

نگرفت��ه، اما ص��رف مطرح 
شدن این عالقه بعضا 

کاف��ی  متقاب��ل 

است تا کاپیتان ذوب آهن کامال هم شبیه کاپیتان سپاهان 
به نظر نیاید. هرچه نباش��د، محرم نماد دف��اع از فوتبال 
اصفهان و مخالف سرسخت فضای سرخابی  ساالر فوتبال 
ایران اس��ت. او هرچند به ندرت مصاحب��ه می کند اما در 
همان دفعات معدودی که نظراتش را رسانه ای کرده موضع 
خودش را از این بابت مشخص نموده است؛ به گونه ای که 
بر همگان روشن است که نویدکیا، نماد ضدیت با فوتبال 
دوقطبی به حساب آمده و حتی صحبت درباره حضور این 
بازیکن در یکی از تیم های سرخابی پایتخت به نوعی خط 

قرمز محسوب می شود.
دوران ملی کم رنگ

تردیدی نیست که محرم نویدکیا یکی از بهترین بازیکنان 
چند دهه اخیر فوتبال ایران اس��ت. با وجود درخشش در 
پیراهن س��پاهان، تعداد بازی های ملی این فوق س��تاره 
 فوتبال اصفهان فراتر از عدد 25 نرفته اس��ت. این حضور 
کم رن��گ در عرص��ه مل��ی بی��ش از هرچیز به آس��یب 
دیدگی های متعدد و پرتعداد این بازیکن خالق برمی گردد. 
از قضا یکی از جدی ترین مصدومیت های دوران بازیگری 
محرم که نقش مهمی در کم رنگ شدن حضورش در عرصه 
ملی و باش��گاهی داش��ت، در یکی از دیدارهای تیم ملی 
حادث شد. حدادی فر، هم که یکی از ستاره های همیشگی 
لیگ و از جمله بهترین بازیکنان چند س��ال اخیر فوتبال 
ایران در عرصه باشگاهی به حساب می آید هرگز نتوانسته 
در عرصه ملی آن طور که باید و ش��اید خودی نشان دهد 
به گونه ای ک��ه تعداد بازی ه��ای ملی ای��ن بازیکن هنوز 
حتی به عدد 20 هم نرس��یده اس��ت. آنچه باعث شباهت 
بیشتر نویدکیا و حدادی فر به یکدیگر 
می شود این است که هر دو بازیکن 
به شیوه مشابهی از تیم ملی کنار 
رفتند؛ به این ترتیب که هر دو 
نفر ) البته در دو مقطع مختلف( 
ب��ه دع��وت 

کارلوس کی روش پاس��خ منفی داده و عط��ای حضور در 
تیم ملی را به لقایش بخش��یدند با این تف��اوت که محرم 
مصدومیت و ش��رایط خاص جس��مانی را به عنوان علت 
انصراف از تیم ملی عنوان کرد، اما کناره گیری قاسم کامال 
مبهم بود و این بازیکن علت مشخصی را برای خداحافظی 

ازتیم ملی بیان نکرد.
کاپیتاِن موثر و کاپیتاِن حاضر

طبق آمار ثبت ش��ده در س��ازمان لیگ، قاسم حدادی فر 
در 23 مس��ابقه از مجموع 30 دیدار لیگ چهاردهم برای 
ذوب آهن به میدان رفت و جمع دقایق حضور او در زمین 
به 2066 دقیقه رس��ید. در مقابل، مح��رم نویدکیا، تنها 
در 8 مس��ابقه حضور داش��ت که از این تعداد 6 دیدار به 
6 هفته پایانی لیگ مربوط می ش��د که 6 ب��رد متوالی را 
 عاید س��پاهان کرد و به قهرمان��ی این تیم منتهی ش��د. 
به عبارت دیگر، حدادی فر در بیش از سه چهارم بازی های 
این فصل ذوب آهن حضور داشت؛ اما نویدکیا تنها در یک 
چهارم از دیدارهای سپاهان برای این تیم به میدان رفت. 
هرچند تع��داد دقایق حض��ور محرم در لی��گ چهاردهم 
فراتر از 459 دقیقه نرفت، اما در این مدت نسبتا کم، پای 
کاپیتان سپاهان به گلزنی باز شد و او گل اول تیمش را در 
دقایق ابتدایی دیدار با اس��تقالل خوزستان زد. در مقابل، 
حدادی فر در لیگ چهاردهم اصال موف��ق به گلزنی برای 

ذوب آهن نشد.
محرم، خوش اخالق تر از قاسم

برخالف مح��رم نویدکیا ک��ه در حضورهای ن��ه چندان 
پرتعدادش در دیدارهای این فصل از لیگ چهاردهم هیچ 
اخطاری نگرفت، قاس��م حدادی فر در مجموع 7 بار کارت 
زرد داوران را پیش چشم خود دید؛ که منجر به آن شد تا 
نام این بازیکن سه مرتبه در طول فصل در لیست بازیکنان 

محروم هفته قرار گیرد.
تلخ و شیرین جام حذفی

هرچند قاسم حدادی فر در لیگ برتر موفق به گلزنی نشد، 
اما در عوض یکی از مهم تری��ن گل های فصل ذوب آهن را 
به ثمر رس��اند و آن گل تس��اوی بخش این تیم در 
فینال جام حذفی بود که تنها دو دقیقه 
پس از ب��از ش��دن دروازه 
تیم اصفهانی 

وارد  امی��ری،  توس��ط وحی��د 
دروازه نفت تهران ش��د. برخ��ی بر این 

باورند ک��ه اگ��ر حدادی ف��ر آن گل را در 
آن دقیقه ن��زده بود و ذوب آهن به آن س��رعت 

به ب��ازی برنمی گش��ت ش��اید نتیج��ه دیگری در 
 فین��ال رقم می خ��ورد. رقابت های ای��ن فصل از 
ج��ام حذفی هرچ��ه ب��رای قاس��م حدادی فر 
خوش یمن بود به قول مع��روف برای نویدکیا 
آمد نداشت؛ زیرا این بازیکن پس از همراهی 
سپاهان در مرحله یک ش��انزدهم نهایی این 
مسابقات که به حذف تیم اصفهانی منجر شد، 

تا ماه ها از میادین به دور بود.

   

پیام گل محمدی، پس از کسب عنوان 
برترین مربی سال 

یحیی گل محمدی، پس از این که به عنوان برترین مربی س��ال 
فوتبال ایران انتخاب شد، در شبکه اجتماعی اش پیامی منتشر 
کرد. سرمربی موفق تیم ذوب آهن اصفهان نوشت:» بدون شک 
اگر بهترین ه��ا کنارم نبودند، بهترین مربی س��ال فوتبال ایران 
نمي ش��دم. بهترین آدم هایی که وجودش��ون سرشار از عشق و 
محبت اس��ت؛ بهترین خانواده، بهترین هم��کار، بهترین مدیر، 

بهترین بازیکن، بهترین دوست و ...«.

از لنز دوربین

تیم فوتسال ایران که یکی از بهترین دوران آماده سازی 
خود را از دس��ت داده، این روزها نابسامانی عجیبی را 
تجربه می کند و از بی برنامگی رن��ج می برد؛ اتفاقی که 

چندماه دیگر ما را وا می دارد دنبال مقصرش باشیم!
روزه��ای بع��د، از برگ��زاری مس��ابقات فوتس��ال 
ج��ام مل��ت ه��ای آس��یا را می بینی��م ک��ه احتماال 
کارشناس��ان، پیشکس��وتان و مربی��ان فوتس��ال 
ب��ه دنبال پی��دا ک��ردن مقص��ر شکس��ت از حریفان 
 ش��رق آس��یا و احتم��اال ح��ذف تی��م مل��ی از 
جام ملت ها می گردند و طبق سنت گذشته، سرمربی 
و بازیکنان را مورد شماتت قرار می دهند. روزهایی که 
رس��انه ها گرم انتقاد از عملکرد فنی تیم ملی هستند، 
ولی هیچ کس هفت، هش��ت ماه قبل از آن یعنی، این 

دوران رکود را به یاد نمی آورد.
در حالی که اکثر تیم های فوتسال دنیا و حتی تیم هایی 
که در این رشته جایگاه بس��یار پایینی دارند، به دنبال 
برگ��زاری مس��ابقات تدارکات��ی و اس��تفاده بهینه از 
فرصت های شان برای آماده س��ازی هستند، تیم ملی 
ایران در اسفناک ترین دوران خود به سر می برد؛ تیمی 
که نه تنها سرمربی ندارد، بلکه اردوهایش هم به خاطر 
بی برنامگی و آش��فتگی لغو می ش��ود، و هیچ کس هم 

نسبت به این اتفاق واکنش نشان نمی دهد.
تیم ملی که قرار بود در تورنمنت پرتغال حاضر ش��ود، 
به خاطر بی برنامگی مس��ووالن کمیته فوتسال و نبود 
سرمربی، هفته گذش��ته به اغما رفت و سفر به پرتغال 
کنسل ش��د. تصور اینکه تیم ملی امس��ال باید در جام 

ملت های آس��یا )که انتخابی جام جهانی هم هس��ت( 
به میدان برود و این فرصت طالیی را برای آماده سازی 
از دس��ت داده، سخت اس��ت. این در ش��رایطی است 
 که همه س��رگرم کار خودشان هس��تند و توجهی به 

تیم ملی ندارند.
برگزاری اردوی یک ماهه تیم ملی با حضور س��رمربی 
و امکانات کافی و سپس سفر به پرتغال، می توانست تا 
حد زیادی خیال ها را بابت نتیجه گیری تیم ملی در جام 
ملت های آس��یا راحت کند؛ ولی حاال نگرانی ها نسبت 
به ناکامی تیم ملی در این مس��ابقات نباید چیز غریبی 
باشد؛ به خصوص اینکه بالتکلیفی فوتسال ایران ادامه 
دارد و هنوز مشخص نیست اردوی بعدی ملی پوشان 

چه زمانی تشکیل می شود.
احتم��اال مس��ووالن کمیت��ه فوتس��ال وفدراس��یون 
تفاق��ات اخی��ر، ب��ازی  فوتب��ال ب��رای توجی��ه ا
را  یتالی��ا  ا و  اوکرای��ن  روس��یه،  تیم ه��ای  ب��ا 
 ب��ه رخ بکش��ند و بگوین��د تی��م مل��ی قب��ل از

 جام ملت های آس��یا با این تیم ها بازی می کند، ولی 
کیست که نداند بازی با این تیم ها در اوج مسابقات لیگ 
اس��ت، و تیم ملی فرصتی برای برپایی اردوی طوالنی 

مدت و هماهنگ کردن بازیکنانش ندارد.
نگاهی به برگزاری مسابقات سایر تیم ها، می تواند نشان 
بدهد که تیم ملی چه فرصتی را از دس��ت داده است. 
تیم ملی ژاپن، چند روز پیش و بعد از یک اردوی نسبتا 
طوالنی، به مصاف تیم ویتنام رفت و موفق شد در هر دو 
بازی به برتری برس��د. حتی کشور جبل الطارق هم در 

ماه گذشته دو بار با تیم سوییس بازی کرد و برابر 
این تیم به برتری رسید.

برگزاری بازی ه��ای تداکاتی برای س��ایر تیم ها 
ادامه دارد و تیم ازبکس��تان در دو بازی به مصاف 
تیم گرجس��تان خواهد رفت. اس��پانیا رو در روی 
صربستان قرار می گیرد و ایتالیا هم در دو مسابقه 

به مصاف مجارستان می رود.
 ولی گوی��ا وضعی��ت فوتس��ال ایران ه��م چنان 
قرار اس��ت نابس��امان بمان��د و ش��رایط آن برای 

حض��ور قدرتمند در ج��ام ملت های آس��یا در هاله ای 
از ابه��ام باش��د. تی��م ملی فوتس��ال ای��ران ت��ا پایان 
رقابت های جام باش��گاه های آس��یا س��رمربی ندارد و 
قرار اس��ت پس از این رقابت ها مجددا وضعیت وحید 
 شمس��ایی در تی��م ملی م��ورد بررس��ی ق��رار گیرد.

 این مساله به معنای این اس��ت که تا اتمام رقابت های 
جام باشگاه های آس��یا که 16 مردادماه است و حدود 
یک ماه و نیم ت��ا آن زمان باقی مانده اس��ت، تیم ملی 
بدون س��رمربی اس��ت و قرار اس��ت کادر فنی کنونی 
یعنی دستیاران خسوس که هاشم زاده و ناظم الشریعه 
هس��تند تیم ملی را تمرین دهند، که البته اگر اردویی 
برگزار شود؛ چرا که اردوی پرتغال لغو شده و هم اکنون 
هم شرایط تیم ملی مشخص نیس��ت تا بتوان در مورد 

آن تصمیم گرفت.
 نکته عجیب ت��ر از بالتکلیفی و نابس��امانی ش��رایط، 
این اس��ت که هیچ تالش��ی ب��رای برون رف��ت از این 
 وضعیت صورت نگرفته و احتماال تا شروع لیگ صورت 

نمی گیرد. این سوال در هفته های گذشته بدون پاسخ 
مانده که چرا مسووالن کمیته فوتسال و رییس آن یعنی 
سید رضا افتخاری، تالش قاطعانه ای نسبت به سامان 
دادن امور انجام نداده است. اینکه چرا بعد از خودداری 
 خس��وس کان��دالس از آمدن ب��ه ایران، ای��ن کمیته، 
در پی پیدا کردن یک جانش��ین مطمئن و غیر موقت 
برای وی نبود، تا حداقل از چند م��اه باقی مانده بتوان 
نهایت استفاده را برد. اینکه سوای انتخاب سرمربی، چرا 
برنامه ها این قدر فرد محور بوده و در غیاب س��رمربی، 
نبای��د اردو به موقع و کام��ل برگزار ش��ود و در نهایت 
بازیکنان » دست از پا درازتر« و بعد از دو هفته تمرین 

بی ثمر، به خانه برگردند.
این ها سواالتی است که االن می توان پرسید و به جواب 
رسید؛ شاید چند ماه دیگر که دست تیم ملی از رسیدن 
به عنوان قهرمانی باز بماند و دوباره چشم بادامی ها جام 
را باالی سرشان ببرند، برای پاسخ دادن به این سواالت 

دیر باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
3/328 شماره آگهی: 139403902127000006 شماره پرونده: 9204002123000025 
زمین  قطعه  ششدانگ  تمامت   9200143 بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  براساس 
آباد  در فضل  واقع  اصلی  دو  از  فرعی  هفت  و  پنجهزار و ششصد و شصت  شماره 
بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت سیصد مترمربع مورد ثبت صفحه 225 دفتر 226 
با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول دوازده متر جای پی است به خیابان ده متری شرقًا 
به طول بیست و پنج متر جای پی است به زمین پنجهزار و ششصد و شصت و هشت 
جنوبًا به طول 12 متر جای پی است به زمین پنجهزار و ششصد و شصت و هشت غربًا 
به طول بیست و پنج متر جای پی است به زمین پنجهزار و ششصد و شصت و شش 
به نام ماه بانو شهریاری ثبت و سند صادر شده است و تمامت ششدانگ یکباب خانه 
شماره ششصد و هفتاد و هفت فرعی از بیست و سه اصلی واقع در سودآباد بخش 
پنجاه و هشت مترمربع مورد ثبت صفحات  به مساحت دویست و  ثبتی شهرضا  یک 
نیم  و  ده  طول  به  شمااًل  ذیل:  اربعه  حدود  با  216و341و213  دفاتر  583و357و232 
 692 زمین  به  دیواریست  متر   27/20 طول  به  خیابان شرقًا  به  دیواریست  و  در  متر 
جنوبًا اول به طول 8/80 متر دیواریست به زمین 701 دوم به طول 1/40 دیواریست 
به زمین 702 غربًا به طول 23/90 دیواریست به زمین 703 به نام نصیب ا... نصیری 
زاده کمه نسبت به 4 دانگ مشاع و ماه بس عبدالی نسبت به 2 دانگ مشاع ثبت و سند 
دفتر   1385/07/24 مورخ   277870 رهنی شماره  موجب سند  به  و  است  صادر شده 
شعبه  کشاورزی  بانک  رهن  در  نامبردگان  طرف  از  سمیرم   6 شماره  رسمی  اسناد 
اجراییه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته  قرار  مهرگرد 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار به استناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آیین نام اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  برابر صورت مجلس  و  گرفته 
ثبتی شماره 2/5667  گردید. پالک  ارزیابی  و  بدین شرح توصیف  دادگستری  رسمی 
مورد بازدید عبارت از یک باب منزل مسکونی یک و نیم طبقه با عرصه 300 مترمربع 
و اعیانی کل 267 مترمربع در طبقه همکف نیم طبقه باالی همکف زیرزمین و پارکینگ 
طبقه همکف و پارکینگ با زیربنای 190 مترمربع دیوارهای آجری – سقف تیرآهن با 
پوشش ایزوگام – کف موزاییک – سطوح داخلی سفید کاری – دربهای داخلی چوبی 
کف آشپزخانه موزاییک و سطوح داخلی   – درب و پنجره های بیرونی آلومینیومی   –
تمامت کاشی – سرویس بهداشتی و حمام تمام کاشی و سرامیک – سیستم سرمایش 
کف پارکینگ موزاییک و سطوح داخلی تماما   – کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری 
سقف   – آجری  دیوارهای  مترمربع   37 زیربنای  با  همکف  باالی  طبقه  می باشد  سنگ 
تیرآهن با پوشش ایزوگام – کف موزاییک – سطوح داخلی سفیدکاری – دربهای داخلی 
چوبی – سرویس بهداشتی تماما کاشی و سرامیک می باشد. زیرزمین با زیربنای 40 
کف سیمان و سطوح داخلی سیمان   – تیرآهن  سقف   – با دیوارهای آجری  مترمربع 
سفید و درب و پنجره های فلزی می باشد. نمای سمت کوچه آجر سه سانتی و سنگ 
– نمای سمت حیاط آجر لفتون – کف حیاط موزاییک و انشعابات موجود شامل آب و 
برق و گاز و تلفن می باشد. که به مبلغ یک میلیارد و سی میلیون ریال ارزیابی گردیده 
است پالک ثبتی شماره 23/677 مورد بازدید عبارت است از یک باب منزل مسکونی 
یک و نیم طبقه با عرصه 258 مترمربع و اعیانی کل 297 مترمربع در طبقه همکف – 
زیرزمین و پارکینگ که در زمان بازدید در حال نوسازی و  نیم طبقه باالی همکف – 
تعمیرات داخلی بود. طبقه همکف و پارکینگ با زیربنای 188 مترمربع دیوارهای آجری 
– سقف بتن با پوشش ایزوگام – کف سرامیک – سطوح داخلی در حال انجام عملیات 
آشپزخانه   – فلزی  بیرونی  پنجره های  و  درب  و  چوبی  داخلی  دربهای   – سفیدکاری 
سیستم سرمایش کولرآبی و سیستم   – تمام کاشی و سرامیک  بهداشتی  و سرویس 
می باشد.  سرامیک  تماما  داخلی  سطوح  و  موزاییک  پارکینگ  کف   – بخاری  گرمایش 
پوشش  با  بتن  سقف   – آجری  دیوارهای  مترمربع   77 زیربنای  با  باالی همکف  طبقه 
ایزوگام- کف موزاییک – سطوح داخلی سفیدکاری با پوشش کناف – آشپزخانه تماما 
 – آجری  دیوارهای  با  مترمربع   32 زیربنای  با  زیرزمین  می باشد.  و سرامیک  کاشی 
سقف بتن – کف سیمان و سطوح داخلی سفیدکاری می باشد. نمای سمت کوچه آجر 
سه سانتی و سرامیک – نمای سمت حیاط سرامیک و موزاییک – کف حیاط موزاییک و 
انشعابات موجود شامل آب و برق و گاز می باشد. ضمن اینکه طبقات همکف و نیم طبقه 
به صورت مجزا بوده و هر کدام یک واحد پارکینگ دارد. به مبلغ یک میلیارد و چهارصد 
بیمه می باشد. در جلسه  فاقد  ارزیابی گردیده است و مورد رهن  نود میلیون ریال  و 
مزایده  که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/05/05 در شعبه اجرای 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
می گردد مزایده از مبالغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس 
که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده 
 – سادات  کوی  هراب   – امیرآباد   – پاسداران  خیابان   – شهرضا  الف(  آدرسهای  به 
پالک6- کدپستی 15191-86177 الی 15193-86177 ب( شهرضا بلوار مدرس – کوی 
پالک38- کدپستی 83618-86196 بازدید به عمل  کوی قدس سه )خ.پرتو( –  قدس – 
آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این 
آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1394/03/24 چاپ و منتشر می شود.

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اداره ثبت اسناد شهرضا 
مزایده 

پرونده:9309983623100300  شماره   9410113623300114 نامه:  شماره   3/396
شماره بایگانی شعبه: 930237 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930237 مدنی که به موجب آن آقای 
محمدرضا نجاری اردستانی فرزند ماشاا... محکوم است به پرداخت 719055554 ریال 
 به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله

وکیل و دستمزد کارشناسی در حق محکوم له آقای محمود غالم پور با وکالت آقای 
محمود باقری و پرداخت مبلغ 27262350 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت.با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا 
پالک ثبتی به شماره 1/6977 متعلق به خانم عصمت قادرزاده فرزند حسین را به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: تمامی 44/07 حبه مشاع از 5/5 دانگ پالک ثبتی 
به شماره 1/6977 متعلق به خانم عصمت قادرزاده واقع در اردستان خیابان قیام کوچه 
چمن تمامی ششدانگ منزل مذکور دارای 162/50 مترمربع عرصه و حدود 232/36 
مترمربع اعیانی در دو و نیم طبقه )نیم طبقه زیرزمین و طبقه اول و طبقه همکف( با 
اسکلت آجری و سقف تیرآهن سطوح داخلی تا ارتفاع یک متر از سنگ و دربهای داخلی 
نمای  دارای  فلزی  کابینت  دارای  و  بدنه آشپزخانه کاشی و سرامیک  و  از چوب کف 
خارجی آجرنما و اشتراک آب و برق و گاز و قدمت باالی 30 سال می باشد با توجه 
 به جمیع موارد مذکور ارزش مورد مزایده به مبلغ 746317904 ریال اعالم می گردد.

متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند ملک فوق به شخصی واگذار 
می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
او پس  نپردازد سپرده  را  اموال  بهای  مابقی  که  و در صورتی  نماید  پرداخت  مزایده 
روز  مزایده:1394/04/14  گردد.تاریخ  می  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از 
یکشنبه ساعت 9/30 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

اردستان.م الف:612  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر  شماره:1394/3/18-1394/03/49282   3/397
اصلی  یک  اردستان  مون  کوی  در  واقع   13061 شماره  پالک  مزروعی  زمین  قطعه 
نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  که  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان 

است  ثبت  جریان  در  غیره  و  حسین  سید  فرزند  زاده  ابراهیم  ابوالفضل  سید  و آقای 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 94/4/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/03/24 م الف:614 عصاری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/415 شماره ابالغیه: 9410100369200827 شماره پرونده: 9409980369200006 
شماره بایگانی شعبه: 940169 خواهان زهره فاضلی با وکالت آقای فرج ا... شاه سنائی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان کورش – کامران – کتایون – کاترین – کیواندخت – 
دالرام و زهره بنده کریم وراث مرحوم کمال روحانی و سید هاشم روزی طلب و محمد 
نفیسه ورثه مرحوم حسین   – فرزانه   – صدیقه   – الهه   – نسرین   – محبوبه   – مهدی 
علیرضا  منتظرالهی و طیبه محمدی راد )ورثه مرحوم اکبر شاهچراه( و سید محمد – 
– لیالسادات – راحله سادات و زهرا فاضلی ورثه مرحوم اکبر شاهچراه و محمود – 
ناصر ورثه مرحوم اکبر شاهچراه و حسین – مرتضی فاضلی راد به خواسته واخواهی 
نسبت به دادنامه شماره 134-94/2/6 صادره از شعبه 10 تجدیدنظر تقدیم دادگاههای 
تجدیدنظر  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
استان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر – مجتمع دادگاههای 
که  گردیده  ثبت  به کالسه 9409980369200006  و  ارجاع  اصفهان  استان  تجدیدنظر 
وقت رسیدگی آن 1394/05/21 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 

بودن خواندگان ورثه مرحوم کمال روحانی )آقایان و خانمها 1- کوروش 2- کامران 
3- کاترین 4- کیواندخت 5- دالرام 6- کتایون همگی روحانی و خانم زهره بنده کریم( 
و آقایان 1- حسین فاضلی 2- مرتضی فاضلی 3- محمود شاهچرا 4- ناصر شاهچرا 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  راد  محمدی  طیبه  خانم   -5
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردند.م الف:6733  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/416 شماره ابالغیه: 9410100361701682 شماره پرونده: 9309980361700874 
شماره بایگانی شعبه: 930890 خواهان رضا ثابت پور دادخواستی به طرفیت خواندگان 
حمید یاوری و شرکت کاویان خاک و سازه و مجتبی عباس زاده به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 9309980361700874 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 
09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:6743 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

3/417 شماره ابالغنامه: 9410100351202203 شماره پرونده: 9409980351200138 
شماره بایگانی شعبه: 940150 ابالغ شونده حقیقی: سالم خمیری فرزند محمد نشانی 
حضور:  محل   08:00 ساعت:  سه شنبه   1394/06/10 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
طبقه4-اتاق شماره425 علت حضور: در خصوص دعوی محمد توجه به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:6745 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

و  9410100351202065 و   9410100351202064 ابالغنامه:  شماره   3/418 
شماره  و9410100351202069  و9410100351202068   9410100351202067
پرونده: 9409980351200113 شماره بایگانی شعبه: 940123 ابالغ شونده حقیقی: 1- 
احسان ماجدنیا فرزند اصغر 2- عبدالعلی شاه محمدی قهساره فرزند حسین 3- محسن 
هاشمی فرزند محمد 4- مهدی زندی فرزند حسین 5- شکوفه نیک نشان فرزند اصغر 
همگی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/05/07 چهارشنبه ساعت: 08:00 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
 اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 علت حضور: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:6746 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/419 شماره ابالغنامه: 9410100351201106 شماره پرونده: 9309980351200691 
نشانی  فوالد  راهگشای  شرکت  حقیقی:  شونده  ابالغ   930711 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان – خ.میرزا کوچک خان – روبروی ترمینال زاینده رود – پ88 تاریخ حضور: 
شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   12:00 ساعت:  شنبه   1394/06/21
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 علت حضور: 
در خصوص دعوی تعاونی اعتباری حسنات به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

ارسال می گردد.م الف:6747 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/420 شماره ابالغیه: 9410100351102116 شماره پرونده: 9309980351100691 
شماره بایگانی شعبه: 930780 خواهان ابراهیم معرفی دادخواستی به طرفیت خوانده 
محمدرضا محمدصادقی فرزند احمد به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه بابت... 
 11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به 
کالسه 9309980351100691 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/28 و ساعت 
10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:6748 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
3/421 شماره ابالغیه: 9410100352401887 شماره پرونده: 9309980352401187 
به  دادخواستی  میرباقر  امیرحسین  خواهان/شاکی   931304 شعبه:  بایگانی  شماره 
وجه چک  مطالبه  خواسته  به  بختیاری  مهدی  و  بهروز شمگانی  خوانده/متهم  طرفیت 
تاخیر  به و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت  از پرداخت محکوم  و اعسار 
تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
و   1394/05/04 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980352401187 کالسه  به 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 

خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه  گردد.م الف:6751  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/422 شماره ابالغیه: 9410100351501370 شماره پرونده: 9309980351501364 
شماره بایگانی شعبه: 931469 خواهان/شاکی صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی 
و  فرخی  وحید  و  اسکندری  سعید  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  خلجی  مهدی 
اصغر کریمی به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه   15 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351501364 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/04 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:6754 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

3/423 شماره ابالغیه: 9410100351501373 شماره پرونده: 9309980351501365 
شماره بایگانی شعبه: 931470 خواهان/شاکی صندوق مهر امام رضا)ع( به نمایندگی 
مهدی خلجی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم احمد رمضانی پور و امیرحسین بیات 
و علی صحرایی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت قرارداد 
 15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به 
کالسه 9309980351501365 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/04 و ساعت 
10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  خوانده/متهم پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:6755 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
3/424 شماره ابالغنامه: 9410100351202109 شماره پرونده: 9309980351200342 
بلوار  نشانی  سیاوشی  مسعود  حقیقی:  شونده  ابالغ   930348 شعبه:  بایگانی  شماره 
 1394/05/07 حضور:  تاریخ  ناسیونال  ایران  جنب   – کشاورزی  تقاطع   – کشاورز 
نیکبخت- شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   10:00 ساعت:  چهارشنبه 

در  حضور:  علت  شماره425  اصفهان-طبقه4-اتاق  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفیت  به  دستگردی  وحید  پریماه  دعوی  خصوص 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  شوید.م الف:6759  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
3/425 در خصوص پرونده کالسه 322/94 خواهان موسسه مالی اعتباری عسگریه با 
 وکالت آقای شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمود طیبی زاده
شهناز نصیری فرزند محمدقلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی  فرزند محمدحسن – 
برای روز چهارشنبه مورخ 94/5/7 ساعت 9/45صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:6827 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری عسگریه  3/426 در خصوص پرونده کالسه 321/94 خواهان موسسه مالی 
طرفیت  به  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آرانی  زاده  شیروانی  یاسر  وکالت  با 
مدنی  3- سید محسن  فرزند جواد  الهام  زهره   -2 محمد  فرزند  مدنی  1- سید حسن 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  غالمرضا  فرزند  محلوجی  محمد   -4 محمد  فرزند 
برای روز چهارشنبه مورخ 94/5/7 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:6828 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

نشانی  به  علی  فرزند  کرباسیون  مرضیه  2189/93ش3  پرونده:  شماره   3/427
مجهول المکان محل حضور: شعبه سوم شورای حل  اختالف واقع در خ.سجاد – اول 
خ.حاج رحیم ارباب وقت حضور: 94/5/18 ساعت 8:30 علت حضور: دعوی آقای ترابی 
مقرر جهت  وقت  در  ارسال  و ضمائم  اعسار  دادخواست  ثانی  نسخه  به طرفیت شما 
رسیدگی حاضر شوید.م الف:6829 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/428 شماره دادنامه: 9409970353300173 شماره پرونده: 9209980365601705 
به  فرزند اصغر  رنانی  باباصفری  بایگانی شعبه: 930998 شاکی: خانم سمیه  شماره 
کوی  نبش   – سادات  قنادی  جنب  ک.51-   – خ.شهدا   – رضا  خ.امام   – رهنان  نشانی 
یکم متهمین: 1- آقای مجتبی رضوانی به نشانی مجهول المکان 2- خانم نسیم حاجی 
ک.شهید علی   – بلوار پرستار   – خ.گلستان   – قاسمی فرزند محمود به نشانی خ.کاوه 
قجاوند – پ598 اتهام: جرح  عمدی دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقای مجتبی رضوانی که به 
علت متواری بودن مشخصات دقیقی از او در دست نیست مبنی بر توهین به مامور 
نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه و شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و 2- خانم 
نسیم حاجی قاسمی فرزند محمود 24 ساله مجرد و فاقد سابقه کیفری مبنی بر شرکت 
در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع گزارش کالنتری 26 اصفهان به تاریخ 92/7/25 
و شکایت خانم سمیه باباصفری این دادگاه براساس مفاد کیفرخواست صادر شده از 
دادسرا و با توجه به اعالم شکایتهای خانم نسیم حاجی قاسمی و آقای حسین سعیدی 
قانونی  مفاد گواهی پزشکی  انتظامی شاغل در کالنتری 26 اصفهان و  نیروی  مامور 
منضم به پرونده به شماره و تاریخ 26034/م/2-92/7/25 و مفاد صورتجلسه تنظیم 
شده توسط مامورین نیروی انتظامی به تاریخ 92/7/25 در زمان وقوع درگیری فیمابین 
خانم حاجی قاسمی با متهمین و اقاریر و اعترافات ضمنی متهم ردیف دوم در مرجع 
انتظامی و در دادسرا و عدم حضور متهمین در جلسه رسیدگی دادگاه با وصف ابالغ 
جهت دفاع از اتهامهای خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری آنها 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 290و448و450و452و462و488و492و45

3و709و710و714 جملگی از قانون مجازات اسالمی متهمین را به صورت مشترک و 
مساوی به پرداخت شش و نیم صدم دیه کامل از بابت دامیه خلف دست چپ و روی 
سر و حارصه ساعد دست راست و حارصه مخاط لب پایینی و حارصه زیر لب تحتانی 
و حارصه مخاط دهان سمت راست و سیزده و نیم هزارم دیه کامل از بابت کبودیهای 
خلف دست چپ و خلف مچ دست چپ و کنار داخلی مچ دست راست و کنار خارجی 
زانوی چپ و خلف الله گوش چپ و مخاط لب پایین و ساعد دست راست و یک هزارم 
دیه کامل از بابت دامیه نوک شست دست راست و یک هزارم دیه کامل از بابت حارصه 
انگشتان دوم و سوم و چهارم دست راست در حق شاکی خصوصی  اول  بند  پشت 
ظرف یکسال از تاریخ وقوع نزاع و عالوه بر آن متهم ردیف اول را به استناد ماده 609 
قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات از بابت توهین به مامور نیروی انتظامی در حال 
انجام وظیفه به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید و در خصوص سایر اتهامات متهم ردیف اول مبنی بر تمرد در مقابل مامورین 
نیروی انتظامی و ایراد جرح عمدی با شیء برنده نسبت به خانم سمیه باباصفری و 
توهین به مقدسات نیز به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی در احراز وقوع و انتساب این بزه ها 
به متهم و با استظهار از اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی 
اعالم  و  برائت مشارالیه صادر  بر  رای  کیفری  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی 
می نماید رای صادر شده در قسمت محکومیت غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و در قسمت برائت حضوری و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:6727 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/429 شماره دادنامه: 9409970353300208 شماره پرونده: 9309980359500794 
وکالت  با  غالمعلی  فرزند  عابدینی  بابک  آقای  شاکی:   930942 بایگانی شعبه:  شماره 
آقای محسن نصوحی فرزند رمضان به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان 
واحد13- کدپستی 8184879989 متهم: آقای  طبقه اول –  مجتمع تندیس –  آراسته – 
طریق  از  مال  تحصیل  اتهام:  مجهول المکان  نشانی  به  محمود  فرزند  آهنگرزاده  میالد 
نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
اتهام  دادگاه: در خصوص  مینماید. رای  به صدور رای  مبادرت  به شرح زیر  پرونده 
آقای میالد آهنگرزاده فرزند محمود که به لحاظ متواری بودن مشخصات کاملتری از 
او در دست نیست مبنی بر تحصیل مال از طریق غیر مشروع موضوع شکایت آقای 
بابک عابدینی با وکالت آقای محسن نصوحی با این توضیح که متهم با اطالع کامل از 
وضعیت وخیم اقتصادی شاکی و سوء استفاده از این موقعیت و وعده و وعید مبنی بر 
اخذ تسهیالت مناسب بانکی مجموعا و در مقاطع مختلف زمانی به صورت متناوب مبلغ 
سیصد و بیست میلیون ریال به صورت نقدی از شاکی دریافت نموده و بدون انجام 
تعهدات یا اقدامی در این راستا متواری می گردد این دادگاه براساس مفاد کیفرخواست 
صادر شده از دادسرا و با توجه به اعالم شکایت شاکی خصوصی و اظهارات شهود و 
مطلعین و مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده و متواری بودن 
متهم و عدم حضور او در جلسه دادرسی جهت دفاع از اتهام خویش و سایر قرائن و 
استناد ذیل  به  دانسته و  را محرز و مسلم  بزهکاری متهم  پرونده  امارات موجود در 
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد معادل وجه 
نقد تحصیل شده به شاکی خصوصی محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:6728 شعبه 107 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/430 شماره دادنامه: 9409970370200085 شماره پرونده: 9009980358401914 
شماره بایگانی شعبه: 901646 واخواه: آقای مهدی جهانبخش به نشانی مجهول المکان 
واخوانده: آقای حمید فرخی فرزند جواد به نشانی خ.آبشار – خ.رحیم آباد شمالی)سپهر( 
– بن.گلناز – درب آخر – سمت چپ اتهام: آدم ربایی)ربودن/مخفی کردن فرد کمتر از 
15سال( گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص واخواهی مهدی جهانبخش نسبت به دادنامه شماره صادره از 
سوی همین دادگاه به شماره 9209970370200294 مورخ 92/10/11 دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده نظر به اینکه دادنامه صادره وفق 
مقررات بوده و از سوی واخواه ایراد و اعتراضی که موجبات نقض دادنامه را فراهم 
آورد ارائه نگردیده لذا تقاضای واخواهی نامبرده وارد نبوده و رد می گردد رای صادره 
می باشد. دیوانعالی کشور  در  تجدیدنظر خواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف 

م الف:6734 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر)کیفری( استان اصفهان
ابالغ رای 

3/431 شماره دادنامه: 9409970361700305 شماره پرونده: 9409980361700053 
شماره بایگانی شعبه: 940061 خواهان: آقای نعمت ا... کرمی فرزند حسین به نشانی 
پالک52 خوانده:   – امام حسن  کوچه مسجد   – رزمندگان   – رباط  خیابان   – اصفهان 
آقای ابوالفضل رفعت فراجردی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادگاه  تامین خواسته  پرداخت هزینه دادرسی 4-  از  اعسار  2- مطالبه وجه چک 3- 

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
به  فرزند حسین  ا... کرمی  نعمت  آقای  دادگاه: در خصوص دعوی  مینماید. رای  رای 
از  خواهان  اعسار  خواسته  به  کاظم  فرزند  فراجردی  رفعت  ابوالفضل  آقای  طرفیت 
فقره چک   21 ریال وجه  مبلغ 1/842/000/000  مطالبه  دادرسی جهت  هزینه  پرداخت 
مستند دعوی این دادگاه نظر به مفاد استشهادیه کتبی پیوست دادخواست و با توجه به 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ قانونی دعوی نامبرده را به نظر 
ثابت و وارد دانسته و مستنداً به مواد 198و506و507 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
دادگاه  استان اصفهان می باشد.م الف:6737 شعبه 28  تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/432 شماره دادنامه: 9409970361700307 شماره پرونده: 9309980361701048 
شماره بایگانی شعبه: 931069 خواهان: آقای علی عسگر محمودی فرزند علی بنده با 
 – خ.نیکبخت   – اصفهان  نشانی  به  علی  فرزند  ا... خواجوئی  لطف  مهدی  آقای  وکالت 
آقای   -2 بهزاد سعیدی  آقای   -1 واحد111 خواندگان:  ط4-   – نیکبخت  اداری  مجتمع 
ناشی  زیان  و  ضرر  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  مصلح  صائب 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  جرم  از 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: دعوی آقای مهدی لطف ا... خواجوئی به 
وکالت از آقای علی عسگر محمودی فرزند علی بنده به طرفیت آقای صائب مصلح و 
آقای بهزاد سعیدی به خواسته استرداد یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی 
835و35ایران13 به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم خیانت در امانت که به استناد 
دادنامه شماره 93000901 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی اصفهان مطرح گردیده 
داللت  که  ابرازی  مستندات  و  خواهان  وکیل  تقدیمی  دادخواست  به  عنایت  با  دادگاه 
امانت نسبت به خودرو موضوع خواسته  اتهام خیانت در  بر محکومیت خواندگان به 
نگردیده  دادگاه حاضر  در  قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه خواندگان  به  نظر  و  می نماید 
و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده اند بنابراین دعوی خواهان 
به مواد 198و522و515 قانون آیین دادرسی مدنی  ثابت دانسته و مستنداً  را به نظر 
حکم به محکومیت خواندگان به استرداد یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی 
835و35ایران13 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
دادگاه   28 اصفهان می باشد.م الف:6738 شعبه  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

3/433 شماره اجراییه: 9410420361700097 شماره پرونده: 9309980361701161 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   931190 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090361700768 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361702023 محکوم 
علیهم 1- علی اعتدالی فرزند محمود 2- رسول اعتدالی فرزند رضا 3- هادی قربانی 
متضامنًا  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  احمد  فرزند  مسائلی  فرزین   -4 علی  فرزند 
محکوم اند به پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال بابت اصل خواسته )قرارداد مشارکت 
مدنی و تعهدنامه استنادی به شماره 1426396( و نیز مبلغ 19/470/000ریال به عنوان 
خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از قرار روزانه مبلغ 326/479 ریال از زمان سررسید )93/01/12( لغایت 
هنگام پرداخت براساس مفاد قرارداد استنادی در حق خواهان مالی اعتباری عسگریه 
روبروی   – شمالی  صدوق  شیخ  خ.  نشانی  به  جوادی  امین  سید  عاملی  مدیریت  به 
با وکالت آقای یاسر شیروانی زاده  اعتباری عسگریه  ساختمان مالی   – سه راه مفید 
روبروی سه   – خ.شیخ صدوق شمالی   – اصفهان  نشانی  به  علی محمد  فرزند  آرانی 
راه مفید – ساختمان مالی اعتباری عسکریه – ط4 و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به 
مبلغ 17/473/500 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:6739 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

3/434 شماره اجراییه: 9410420361700098 شماره پرونده: 9309980361701163 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   931192 شعبه:  بایگانی  شماره 
9410090361700772 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970361702022 محکوم 
علیهم 1- عبدا... طهماسبی فرزند قربان 2- حمید نظری فرزند علی محمد 3- شروین 
طهماسبی فرزند قربان همگی به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکوم اند به پرداخت 
مبلغ 67/000/000 ریال بابت اصل خواسته )قراداد مشارکت و تعهدنامه استنادی( و 
و  دادرسی  هزینه های  از  اعم  دادرسی  عنوان خسارات  به  ریال  مبلغ 4/772/000  نیز 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از قرار روزانه مبلغ 65/295 ریال 
استنادی  قرارداد  مفاد  براساس  پرداخت  هنگام  لغایت   )93/01/25( زمان سررسید  از 
در حق خواهان مالی اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به نشانی 
مالی  موسسه   – شرقی  خ.68  نبش   – جنوبی  شیراز  انتهای   – خ.کردستان   – تهران 
اعتباری عسکریه – ط2- واحد4 با وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد 
به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – روبروی سه راه مفید – ساختمان مالی 
اعتباری عسکریه – ط4 و نیز پرداخت حق االجرای دولتی به مبلغ )3/588/600( ریال 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه   28 نمائید.م الف:6741 شعبه  توجه  10آبان 1377  مالی مصوب  محکومیت های 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/435 شماره دادنامه: 9409970361700312 شماره پرونده: 9309980361700954 
شماره بایگانی شعبه: 930972 خواهان: آقای مسیح محمد باغبان فرزند غالمرضا با 
وکالت آقای رسول محمدی ادرگانی فرزند رضا به نشانی خیابان شیخ.صدوق شمالی 
– نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی – ساختمان وکال – طبقه2- واحد5 خواندگان: 
1- آقای مهدی حسین شهری فرزند حسن به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – خ.گاز 
– لوله بریدگی دوم – روبروی بریدگی – انبار آهن آالت قراضه 2- آقای حسن صیادی 
هنرور فرزند غالمرضا به نشانی فوالدشهر – بلوار3- بلوار مدرس – مجتمع فردوسی 
– طبقه2 خواسته: مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای رسول محمدی ادرگانی به وکالت از آقای مسیح محمدباغبان فرزند غالمرضا به 
طرفیت 1- آقای حسن صیادی هنرور فرزند غالمرضا 2- آقای مهدی حسین شهری 
به  چک  فقره  یک  استناد  به  ریال   87/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسن  فرزند 
شماره 339712 با سرررسید 93/5/23 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
اند فلذا دعوی خواهان را به  ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  مواد 198و515و519  به  و مستنداً  دانسته  ثابت  نظر 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310و249و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت تضامنی خواندگان  قانون صدور چک حکم   2 ماده  به 
87/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 6/380/000 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:6742 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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زمانی که احساس��ات منف��ی و ناامیدی در زندگ��ی ما ایجاد 
می ش��وند، می توانیم با آن مبارزه کنیم؛ ت��ا در زندگی ما را با 

مشکالت بعدی روبه رو نسازد.
رویا ها برای روان مانند اکس��یژن برای ریه ها هستند. اگر به 
سمت آنها حرکت کنیم هورمون های شادی آزاد می شود، و با 

نادیده گرفتن آنها احساسات بد را تقویت کرده ایم.
ناامی��دی و افس��ردگی ش��اید چی��زی جز دلس��رد ش��دن 
ذهن ش��ما نس��بت به امکان ش��کل گرفت��ن رویا ه��ای تان 
نباش��د. ش��اید فکر کنید در ح��ال حاض��ر رویای��ی ندارید 
و به خاط��ر بی توجهی ب��ه رویاهای تان دلس��رد و افس��رده 
ه��م نیس��تید، ولی اگ��ر به گذش��ته خود ن��گاه کنی��د، می 
بینیدک��ه در زندگ��ی خ��ود نس��بت ب��ه کاره��ای مختلفی 
 شور و ش��وق داش��ته اید، ولی چون برای بدس��ت آوردن آن 
برنامه ریزی و تالش��ی نکرده بودید خود به خود آنها را نادیده 

گرفته اید.
 بعض��ی ه��ا ب��رای رویاه��ای خ��ود م��ی جنگن��د و امید و 
خوش بین��ی را در ذهن خود زن��ده نگه می دارن��د. تا بتوانند 
 س��عادتی را ک��ه در نظ��ر دارن��د در آین��ده بدس��ت آورند. 
 در حالیک��ه دیگ��ر اف��راد روی��ا ه��ای خ��ود را در ضمی��ر 
ناخودآگاه خود دفن می کنند و تا آخر عمر نا امید و افس��رده 

باقی می مانند.
علل نااميدی

- شکس��ت هاي پي در پي در زندگي : یکي از علل احس��اس 
ناامیدي در زندگي، شکست و انتظار شکست مي باشد. اگر شما 
همیشه انتظار شکست را داشته باشید و توانمندي هاي خود را 
باور نداشته باشید، احساس خوبي در زندگي نخواهید داشت.

- یکنواخت��ي در زندگي : انس��ان فطرتا زیبای��ي طلب بوده و 
دوس��ت دارد با تنوع زندگي کند؛ چنان چه محیط زندگي یا 
فرایند زندگي یکنواخت باشد، روند تغییر و تبّدل انرژي رواني 
با خلل مواجه مي گردد. گاهي انس��ان به تغییرات اندکي در 
زندگي نیاز دارد. مثل گردش، تفریح و یا حتي تغییر چیدمان 

منزل.
- عدم برآورده شدن نیازها : رفع نیازها احساس لذت در زندگي 
را به دنبال دارد. در واقع نیازها به عن��وان یکي از انگیزه هاي 
حیاتي هستند. اگر نیازها نبودند انسان در زندگي بسیاري از 
دلخوشي ها را از دس��ت مي داد و خیلي از فعالیت ها را ترك 
مي کرد. حال این نکته نیز حایز اهمیت است که اگر نیازها به 

درستي و به موقع و متناسب پاسخ داده نشوند، مي تواند منجر 
به احساس سستي و بي حوصلگي در فرد شود.

- کم بودن فعالیت هاي زندگي : رکود و نداشتن مشغله کافي 
در زندگي و بیکاري و داشتن ساعات زیادي که نمي دانیم با چه 
فعالیت هایي آن را پر کنیم و یا پر کردن آن با فعالیت هاي غیر 
مفید و بي ارزش، مي تواند به احساس سستي و بي حوصلگي 

منجر شود.
- نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس : اگر ارزش هاي وجودي 
خودتان را نشناس��ید و آنها را باور نکنید راج��ع به خودتان و 
زندگي تان احساس خوبي نخواهید داشت. تنها انسان هایي 
احس��اس خوبي در زندگي دارند که احساس خوبي نسبت به 
خودشان دارند و خودشان را به عنوان انساني خوب و کارآمد 

قبول دارند.
- ش��غل نامناس��ب : چنانچه کاري را انجام م��ي دهید که به 
آن عالقه ندارید خیلي طبیعي اس��ت که از آن احساس لذت 
نکنید، و هنگامي که مي خواهید به کار مشغول شوید، بدترین 
احساس را داشته باشید، و همیشه در زندگي احساس خستگي 
کنید. دو چیز در زندگي باعث نیك بختي و احساس لذت در 
زندگي اس��ت : یکي همسر دلخواه و مناس��ب و دیگري شغل 

متناسب و دلخواه.
- مناس��ب نب��ودن رش��ته تحصیلي : اگ��ر رش��ته تحصیلي 
ش��ما مورد عالقه تان نباش��د ی��ا مطاب��ق با اس��تعدادهاي 
ش��ما نباش��د، پیش��رفت چندان��ي در آن رش��ته نداری��د 
 و تحصی��ل ب��ه مس��اله بغرن��ج و ع��ذاب آورتبدی��ل

 می شود.

راهکارهایی برای درمان نااميدی
- تقویت ایمان: عامل زیربنایي احساس و رفتار انسان ایمان به 
خداست. با ایمان به خداست که مي توان سخت ترین کارها را 
انجام داد و از آن لذت برد. بنابراین راهکار لذت بردن از زندگي 

تقویت ایمان است.
- اتفاق��ات را بپذیرید: هر چیزی که برای ت��ان اتفاق می افتد 
را بپذیرید،  بس��یاری از افراد می خواهند از زیر بار احساسات 
غم انگیز شانه خالی کنند، چرا که برای آنها دردناك است؛ اما 

تنها پذیرفتن واقعیت است که آنها را آرام می کند.
- خانه را به محل ش��ادی تبدیل کنید:بدون ش��ك، احساس 
ناامیدی از شکست های مکرر و شادی های اندکی که مردم به 

دنبال شان هستند بوجود می آیند.
- برنام��ه ریزي منظ��م ب��راي زندگي: ب��راي زندگ��ي خود 
برنام��ه ری��زي جامع��ي داش��ته باش��ید، ک��ه در برگیرنده 
س��اعاتي ب��راي تحصی��ل ی��ا اش��تغال، کارهاي ش��خصي، 
 تفریح��ات س��الم، عب��ادت، اس��تراحت و غی��ره باش��د. 
 برنامه تان را بر روي برگه نوش��ته و آن را ب��ه دقت مورد اجرا 
قرار دهید و به هر گونه پیشرفت و موفقیت خود پاداش دهید.

پاداش شما مي تواند تحسین خود، رفتن به گردش، خوردن 
غذاي مورد عالقه یا پرداختن به هر کار مورد عالقه تان باشد.

- داش��تن تفریحات س��الم در زندگي: به صورت هفتگي یك 
وعده غذایي را در دامان طبیعت بخورید.

- داش��تن باغچه : باغچه کوچکي داشته باش��ید و در منزل از 
گلدان و گل استفاده نمایید.

- تقویت روابط صمیمي و سازنده با دیگران: همه ما انسان ها 
نیاز به محبت و پذیرش داریم و این محبت و پذیرش بیش��تر 
از ناحیه دوس��تان ارضا مي گردد. این ارضاي نیاز اس��ت که 
احساس لذت و خوشي به انسان مي بخشد. بنابراین ابراز وجود 
و پذیرشي که از یك دوست صمیمي حاصل مي شود مي تواند 
تاثیر زیادي بر احساس مثبت ما در زندگي داشته باشد. پس 
سعي کنید اوال دوستان خوبي انتخاب کنید، دوستاني که شما 
 را به یاد خدا بیندازند و در شرایط سختي شما را رها نسازند ،

و همیشه یار و یاور و غمخوار شما باشند: و ثانیا روابط خود را 
با آنها بیشتر کنید.

- ش��رکت در جمع و مباحث جمعي: س��عي کنید بیشتر در 
جمع باشید. البته جمعي که ش��ما را تایید کند نه اینکه طرد 

یا تحقیر کند.

بخش دوم :
 در رفتار خود تجدید نظر کنيد

همان طور که انتظ��ار ندارید از فرزند 15 س��اله خود 
رفتارهای 6 سالگی اش را ببینید، ش��ما هم نباید با او 
همان طور رفتار کنید، که وقتی 6 س��اله بود رفتار می 
کردید. الزم است مهارت های رفتاری و تربیتی تازه ای 
را بیاموزید. بهتر است قبل از اینکه دچار مشکلی شوید، 

به آن فکر کرده باشید.
 مادرانه ،دخترانه

گفت��ه می ش��ود که بهتر اس��ت م��ادران ب��ا دختران 
خ��ود در م��ورد بل��وغ صحب��ت کنن��د. بل��وغ، برای 
دخت��ران پ��ر اس��ت از تغیی��رات جس��مانی و روانی 
که اغل��ب آنه��ا، به حری��م بس��یار بس��یار خصوصی 
 دخت��ر مربوط م��ی ش��وند. از تغییرات جس��مانی در 
اندام ها گرفته تا باال و پایین ش��دن ُخلق و احساسات 
ناگهانی و عادت ماهانه، همه و همه بسیار زنانه هستند 
و در نتیجه بهتر اس��ت مادر، در م��ورد آنها با دخترش 

صحبت کند اما چطور و از چه زمانی.
 گوش به زنگ باشيد

ح��واس تان ب��ه نش��انه ه��ا باش��د، به خص��وص در 
رفتاره��ا و صحب��ت ه��ا. ممکن اس��ت فرزند ش��ما 
خیلی قب��ل ت��ر از آن که ش��ما پی��ش بین��ی کنید، 
در بی��رون از خانه یا در مدرس��ه یا توس��ط تلویزیون 
 و اینترن��ت، ب��ا اطالعات��ی مواجه ش��ود ک��ه عالمت 
سوال هایی در ذهن او ایجاد کند. در هر سنی که هست، 
متناسب با سنی که دارد در مورد موضوع با او صحبت 
کنید. فکر نکنید همین که بگویید » این حرف ها برای 
تو زوده«، یا » بدو برو بخواب نشنوم دیگه از این حرف ها 
بزنی« یا » باشه به موقعش خودت می فهمی«، او دیگر 
در مورد این موضوع فکر ی��ا کنجکاوی نمی کند، بلکه 

فقط شما را در جریان نمی گذارد.
راستش را بگویيد

هرگز در م��ورد هیچ ی��ك از موارد مربوط ب��ه بلوغ، به 
فرزندتان دروغ نگویید. الزم نیست همه چیز را از همان 
اول با همه جزئیات بگویید، اما ب��ه او دروغ هم نگویید. 

مثال اگر در مورد خونریزی ماهانه زنان شنیده و فکر 
می کنید تا 5-4 س��ال دیگر برای خ��ودش اتفاق نمی 
افتد، نگویید » نه چنین چیزی نیس��ت، حتما خواهر 

دوستت مشکل دیگه ای داره که به تو نگفته«.
با این کار، اگر برای خودش قبل از اینکه ش��ما توضیح 
دیگری بدهید، اتفاق بیفتد، حس��ابی نگران می شود. 
به عالوه با توضیحات تکمیلی، می فهمد که به او دروغ 
گفته اید و اعتمادش را به حرف های ش��ما از دس��ت 

می دهد.
 عادت ماهانه؛ چالش دخترانه

از س��خت ترین قس��مت هایی که باید برای دختران 
توضی��ح بدهید، بدون اینکه نگران ش��ود و بترس��د یا 
احس��اس بدی به او دس��ت بدهد، عادت ماهانه است؛ 
اما سختی آن نباید باعث شود که از آن فرار کنید. فکر 
کنید فرزندتان قبل از اینکه با او حرف بزنید، از طریق 
دوس��تانش اطالعات غلطی در این باره بگیرد یا اینکه 
برای خودش اتفاق بیفتد، چه حالی می شود؟! پس، کم 

کم او را آماده کنید.
 در مورد واقعيت ها حرف بزنيد

در مورد ساختمان بدن یك زن، با او حرف بزنید. بگویید 
که او هم مثل شما روزی مادر می شود و بدنش از حاال 
 که دارد بالغ می ش��ود، خودش را برای آن زمان آماده 
می کند؛ مثل یك جور تمرین ماهیانه، تا وقتی که واقعا 
مادر می شود؛ بسته به سنی که دارد و میزان اطالعاتی 

که دارد، می توانید این توضیح را مفصل تر ارائه دهید.
 حاشيه عادت ماهانه را فراموش نکنيد

 خیل��ی وق��ت ه��ا درده��ا، اعص��اب خ��ردی ه��ای 
بی دلیل و نش��انه هایی مثل تورم قسمت هایی از بدن 
از خودت عادت ماهانه ناراحتی های بیشتری به همراه 
می آورند. درباره این موارد با فرزندتان صحبت کنید تا 

اگر اتفاق افتاد، بداند که طبیعی است و نگران نشود.
 او را آماده نگه دارید

اگر خیلی نزدیك به بلوغ است یا به تازگی عادت ماهانه 
را تجربه کرده، او را راهنمایی کنید که همیش��ه لباس 
زیر تمیز و خوراکی هایی ک��ه او را آرام می کنند، مثل 
شیرینی یا مسکن مالیم همراه داشته باشد تا خیالش 

راحت باشد.
 آموزش را فراموش نکنيد

یادتان باشد شما به عادت ماهانه عادت دارید و همه چیز 
برای تان واضح است؛ اما دخترتان در مورد کوچك ترین 

مورد هم آموزش الزم دارد.
- تجربه های تان را با او در ميان بگذارید

اجازه بدهید فرزندتان بداند که شما در این دوران چه 
مسائلی دارید. این یك موضوع دختران - زنانه است و 

می توانید در این مورد درد دل کنید.
آور  ش�رم  ی�ا  محرمان�ه  را  موض�وع   

نشان ندهيد
درست اس��ت که مردها عادت ماهانه ندارند، اما همسر 
شما در این مورد می داند؛ پس الزم نیست قایم موشك 
 بازی دربیاوری��د. پدر هم محرم دختر ش��ما اس��ت و 
می تواند در مواقع��ی کمك کننده باش��د، مثال وقتی 
دختران کالفه و عصبی می شود، به او محبت بیشتری 
کند؛ یا اینکه اگر شما نباشید و به مراقبت یا اقدام درمانی 

نیاز داشته باشد، از او حمایت کند.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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مولتی ویتامين های زندگی 
مشترک

حس��ن خل��ق، واژه ای اس��ت 
ک��ه ترس��یم کنن��ده روح��ی 
زالل و طبعی بلن��د و رفتاری 
جاذبه دار اس��ت. حسن خلق، 
ش��اه کلید تحکی��م روابط زن 
و ش��وهر اس��ت. حس��ن خلق 
ک��ه از آن به اخ��الق نیکو هم 
تعبی��ر می ش��ود، دارای س��ه 

 خوش مقدس اس��ت: بخش��ی از آن در » خوش رویی«، بخشی در 
» خوش خویی« و بخشی هم در »خوش گویی«.

خوش رویی
 در مواجهه دو نفر ب��ا یکدیگر، پیش از هر س��خن و عمل، دو صورت 
با هم روبرو می شوند. مواجهه دو انسان با هم و کیفیت این رویارویی 
 چهره ها، نق��ش عمده در نح��وه گفت��ار دارد و رمز گش��ایش قفل 
دل هاس��ت. خوش رویی هم در نگاه مطرح است، هم در لبخند، هم 
در گفتار و رفتار.  مبدأ بس��یاری از آشنایی ها یك تبسم بوده است و 
از سوی دیگر، روابط بسیاری با اخم و ترش رویی به هم خورده است. 
زیرا چهره اخمو و ابروهای گره خورده و صورت در هم و بسته، دریچه 
ارتباط و صمیمیت را می بندد و بر عکس، چهره ش��کفته و باز، کلید 

آغاز محبت و دوستی است.
 پیامب��ر اکرم صل��ی اهلل علی��ه و آل��ه در ای��ن رابطه م��ی فرمایند: 
» با مومنان با چهره گشاده و روی باز دیدار کن که روی خوش و چهره 

باز، موجب جذب دل ها و افزونی محبت هاست«.
 هنگامی که مردی با خس��تگی ناش��ی از فعالیت روزان��ه وارد منزل 
می شود، انتظار دارد با همس��ری خوش رو و با تبسم رو به رو گردد. 
 اگر زن نیز با ت��رش رویی ب��ا وی برخورد کند، خس��تگی های مرد 
بر تنش م��ی ماند و اندوهناك م��ی گردد؛ زیرا خ��وش رویی زن در 
 برخورد با همس��رش، ب��رای م��رد، ارزش بس��یاری دارد. البته این 
به معنای این نیست که آقایان فکر کنند همسرشان در منزل، کاری 
انجام نمی دهد و خسته نیست.  درواقع، اگر هر یك از زن و مرد بدانند 
که دیگری در انجام مسوولیت های خود، انرژی گذاشته و لذا خسته 
 است، یکدیگر را درك کرده و از هم طلبکار نیستند و در نتیجه مرد، 
با بی حوصلگی و بدخلقی وارد منزل نمی شود و زن نیز با رویی خوش 

و تبسمی بر لب، به استقبال همسرش می رود.
امام صادق )علیه السالم ( می فرمایند: » هر مسلمانی که با مسلمانی 
دیدار کند و در برخورد، او را ش��ادمان س��ازد، خدای متعال نیز او را 

خوشحال و مسرور می کند«.
خوش گویی

 از ش��اخه ه��ای دیگر حس��ن خل��ق، ک��ه رواب��ط را اس��توار تر و 
پیوند ها را صمیمی تر می سازد، گفتار دلپذیر و شادی بخش است. 
 متانت در س��خن، ادب در گفتار و زیبایی در کالم، خصلت پاکدالن 
ب��ی کینه و خل��ق و خوی اولی��ای خداس��ت. پذیرای��ی از دیگران، 
همیش��ه با میوه و ش��یرینی نیس��ت، گاهی پذیرایی ب��ا یك کالم 
خوب، س��خن شایس��ته، تش��ویقی ب��ه ج��ا، تحس��ین بخردانه، و 
 بیان امید آفرین اس��ت. امام ص��ادق )علی��ه الس��الم ( در این باره 
می فرمایند:» هرکس به برادر دینی خود مرحبا بگوید، خدای متعال 

تا روز قیامت برای او مرحبا و آفرین می نویسد«.
علت چنین پ��اداش عظیم��ی در مقابل رفت��ار به ظاه��ر کوچکی 
مانند » آفری��ن گفتن«، چه می تواند باش��د؟ ش��اید یک��ی از علل 
مهم آن، تأثی��رات اجتماعی چنین تش��ویق هایی در نرم س��اختن 
دل ها، جلب عواطف، اس��توار س��اختن روابط بین افراد، تس��هیل 
مس��یر خوب بودن و ایج��اد انگی��زه در افراد ب��رای پاک��ی و انجام 
خیرات باش��د. عالوه بر این، آن کس که خوش گو باش��د، از دیگران 
 نیز کالمی نیک��و می ش��نود . چنان که ام��ام علی )علیه الس��الم ( 

می فرمایند:» زیبا خطاب کنید تا زیبا پاسخ بشنوید«.
در رواب��ط بین همس��ران نیز زن و ش��وهر باید تصمی��م بگیرند که 
 در خل��وت خود، ب��ا کلمات محب��ت آمی��ز یکدیگر را ص��دا بزنند، 
در مقابل چشم دیگران یکدیگر را با لفظ آقا و خانم خطاب کنند، نزد 
بچه ها به یکدیگر احترام بگذارند و با هم دعوا نکنند، حتی در حین 
دعواهای دو نفره و خصوصی ش��ان، توجه داش��ته باشند که حرمت 
 ها از بین نروند و ب��ه یکدیگر توهی��ن نکنند، و هم��واره در زندگی 
مشترك شان، نحوه برخورد و خطاب کردن اهل بیت در حدیث کساء 
را مد نظر داشته باشند و الفاظ سرشار از مهر و عاطفه آن بزرگواران 

را الگوی خود قرار دهند.
خوش خویی

 از رم��وز موفقی��ت پیامب��ر مهربان اس��الم صل��ی اهلل علی��ه و آله 
در دع��وت و رس��الت خویش، خ��وش خوی��ی ایش��ان در برخورد 
 با مردم ب��ود. چنان چه ق��رآن کریم به ای��ن مطلب اش��اره کرده و 
می گوید:» به دلیل رحمتی از جانب خدا ب��ود که با مردم، نرم خو و 
مهربان بودی، و چنان چه خشن و س��نگ دل بودی، قطعا از اطراف 
تو پراکنده می شدند«. با توجه به این آیه شریفه، مشخص می شود 
 که خوش خو بودن، نش��انه ای از رحمت خدای مهربان اس��ت و چه 
 خوش س��عادت اس��ت کس��ی که چنین نعمتی را از خداوند طلب 
می کند و با خوش خویی در مقابل مردم، ش��کر ای��ن نعمت الهی را 

به جا می آورد.
صبرو بردب��اری، رفت��ار شایس��ته و مودبان��ه، فروخوردن خش��م، 
خویش��تن داری در مقابل بدی های دیگران و نیز ب��دی را با خوبی 
پاس��خ دادن، از مظاهر خوش خویی اس��ت ک��ه در تعابی��ر دینی، 
پ��اداش فروانی ب��رای صاحب آن ش��مرده ش��ده اس��ت. از جمله، 
پیامبر گرامی اس��الم صل��ی اهلل علیه و آل��ه می فرمایند:» انس��ان، 
 به دلیل خ��وش خوی��ی اش، به مق��ام روزه داران ش��ب زن��ده دار 

می رسد«.
به طور کلی، از تعالیم اسالم چنین بر می آید که خوش خلقی، دین 
و مرام مسلمان اس��ت و میزان اس��المی بودن اخالق هر مسلمان را 
باید در نحوه معاشرتش با دیگران جس��ت و جو کرد. پیامبر گرامی 
اسالم صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: ایمان کسی کامل تر است که 
اخالقش بهتر باشد«؛ و به تعبیر امام صادق علیه السالم:» پس از عمل 
به واجبات الهی، محبوب ترین کارها نزد خداوند آن است که انسان، 

اخالقی سازگار با مردم داشته باشد و اهل مدارا باشد«.
 در رواب��ط بین همس��ران، اهمیت خ��وش خویی به مراتب بیش��تر 
می شود. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرمایند:» اخالقت را با 
خانواده ات، نیکو گردان«؛ و نیز می فرمایند:» بهترین ش��ما، کسی 

است که نسبت به خانواده اش بهتر باشد«.

رایانه هایی که با آب کار می کنند
 محقق��ان دانش��گاه اس��تنفورد آمری��کا، 
 در ح��ال س��اخت گ��روه کام��ال جدی��دی از 
رایانه ها هس��تند. این محققان رایانه ای ابداع 
کرده اند که با اس��تفاده از فیزی��ك منحصر به 
فرد حرکت قط��رات آب کار م��ی کند. هدف 
ای��ن محقق��ان طراح��ی دس��ته جدی��دی از 
کامپیوترهایی است که می توانند ماده فیزیکی 
را به دق��ت کنترل و دس��تکاری کنن��د. مانو 
پراکاش، استادیارمهندس��ی زیستی دانشگاه 
استفورد،درمورد این پروژه تحقیقاتی می گوید: رایانه ابداعی آنها یك رایانه هماهنگ یا 
 به عبارتی یك ساعت رایانه ای است؛ اما چیزی که آن را خاص می کند این است که این 
رایانه می تواند هم اطالعات و هم ماده فیزیکی را دستکاری و پردازش کند، و با استفاده 

از فیزیك حرکت قطرات آب کار می کند.
پ��راکاش، در ی��ك بیانی��ه مطبوعات��ی اع��الم ک��رد: م��ا اکن��ون ب��رای پ��ردازش 
اطالع��ات از رایان��ه ه��ای دیجیتال��ی اس��تفاده م��ی کنی��م، اما ه��دف م��ا رقابت 
 با رایان��ه ه��ای الکترونیکی نیس��ت بلکه هدف ما س��اخت گ��روه کام��ال جدیدی از 
 رایان��ه هایی اس��ت که به دق��ت م��ی توانند م��اده فیزیک��ی را کنترل و دس��تکاری 

کنند. 
 ای��ن رایانه ک��ه ب��ا آب کار م��ی کند از ی��ك مادرب��ورد در ح��ال چرخش اس��تفاده 
 می کندک��ه از اس��الیدهای شیش��ه ای و میل��ه های آهنی کوچك س��اخته ش��ده 

است.

یک کيبورد بی سيم برای ميزهای شلوغ
    ی��ك محصول جدید ب��ه بازار ان��واع لوازم 
جانب��ی دیجیتال عرضه ش��ده اس��ت، که 
احتم��اال توج��ه کاربران��ی با می��ز کارهای 
 ش��لوغ و به هم ریخت��ه را به خ��ودش جلب 

می کند. 
این محصول که یك کیبورد بی س��یم است 
توسط شرکت Satechi و با نام BT به بازار 

عرضه شده است.
این کیبورد که می تواند برای کامپیوترهای 

شخصی یا انواع تبلت مورد استفاده قرار بگیرد.
 طراحی ساده ای داش��ته و به خاطر ساختاری بی س��یم خودش می تواند از شلوغی 

معمول میزهای کار کاربران جلوگیری کند.
طراحی ای��ن کیبورد جم��ع و ج��ور و باریك اس��ت، و ضخام��ت بدن��ه آن تنها به 
0/7 اینچ می رس��د. به همین دلیل کارب��ران می توانند این کیبورد بی س��یم را که 
 مبتنی بر تکنولوژی بلوتوث اس��ت، همیش��ه و همه جا با خودش��ان همراه داش��ته 

باشند. 
 این کیب��ورد ت��ا فاصل��ه 33 فوت��ی از دس��تگاه اصل��ی می توان��د هم چن��ان کار 

بکند.
عالوه بر اینها، این کیبورد دارای کلیدهای نس��بتا ب��زرگ و راحت برای تایپ کردن 
افراد مختلف است و با کاهش فاصله میان آنها، کار کردن با این کیبورد برای کاربران 

بسیار راحت می شود.

فناوری

تست هوش

در شکل پایین و در سمت چپ، شش مربع راهنما وجود دارد ؛کدامیک از چهار مربع 
سمت راست باید به جای مربع عالمت سوال قرار بگیرد ؟

جواب معمای شماره 1603:
 16 روز طول می کشد. 

زیرا:روز اول حلزون 5 متر باال رفته و 4 متر پایین می آید. اکنون در ارتفاع 1 متری است.
روز دوم به ارتفاع 6 متری رسیده و تا ارتفاع 2 متری، پایین می آید.

روز سوم تا ارتفاع 7 متری باال رفته و تا ارتفاع 3 متری، پایین می آید.
 به همین ترتیب تا روز پانزدهم که تا ارتفاع 19 متری باال رفته و تا ارتفاع 15 متری پایین 

 می آید.در نهایت، روز شانزدهم 5 متر باال رفته و به لبه چاه می رسد و از آن خارج
 می شود.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 


	1C
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

