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گاوخونی،  لب  َتر می کند

نزدیک شدن اسراییل و عربستان، 
بازتاب اضطرابی منطقه ای  

 بانک ها، خون مردم 
را می مکند

 دستگیری قاتل متواری پس
 از ۲۲ سال در اصفهان
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 ش��هردار جدید بر کرس��ی ریاست ش��هرداری اصفهان 
 تکی��ه زد! ام��ا ن��ه، ش��هرداری، آن ه��م ش��هرداری 
نگین ش��هرهای دنیا با این همه کار بر زمین مانده و یک 

دو جین کار در انتظار شروع ابدا جای نشستن نیست.
خدا را شکر اصفهان مهد فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
عزیزمان است، اما همین چند قدم آن طرف تر در اطراف 
 شهر گنبدهای فیروزه ای، حاش��یه نشین هایی زندگی 

می کنند که نیازمند رسیدگی فوری هستند.
 نیاز به آوردن نام منطقه ی خاصی نیس��ت که همه ی ما 

م��ی دانی��م و ش��هردار جدی��د نی��ز بهت��ر از ه��ر 
ک��س دیگر.دکت��ر مه��دی جمال��ی ن��ژاد، ظه��ر 

1394 ب��ه  31 خ��رداد م��اه  ی��ک ش��نبه 
 طور رس��می پس از رای گیری در نود و یکمین 
جلسه ی شورای شهر اصفهان با کسب 19 رای 

موافق از 21 عضو حاضر شهردار اصفهان شد.
از بین 4 مدرک علمی او »دکترای برنامه ریز شهری« 
را می ت��وان مرتبط ترین آن ها در ح��وزه ی فعالیت 

شهرداری به حساب آورد....

آقای شهردار، گیوه ها را  باید ورکشید!

چهار شنبه  3  تیر    1394 | 7 رمضان   1436      شمار ه  1613   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

مجازات مأموران سعودی غیر از 
اعدام باشد، اعتراض می کنیم
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احتراما«
نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان شهردار اصفهان 

تبریک و تهنیت عرض می نماید.
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرش��ار از شور و نشاط و مملو از 

توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارد.

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم ِ یُْؤتِیِه َمْن یَشاُء َو اللهَّ ذلَِک َفْضُل اللهَّ

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 

جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد  جناب آاقی  دکتر مهدی جمالی ژناد 
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت شهرداراصفهان  
تبریک عرض نموده و آرزومندم در سایه تجارب ارزنده 
جنابعالی در این شهر شاهد موفقیت و پیشرفت بیشتر 

باشیم.

شهرداری فالورجان

انتصاب به جا و شایس��ته جنابعالی به عنوان  ش��هردار اصفهان که 
بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایس��تگی  های بر جسته شما  در 
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  است تبریک 
عرض نموده ، موفقیت و س��ربلندی ش��ما را از درگاه خداوند منان 

مسئلت داریم.
شهرداری نجف آباد

 مهدی جمالی ژناد  جناب آاقی  دکتر
 "احتراما

 .تبریک و تهنیت عرض می نماید شهردار اصفهاننوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان 
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی 

 .مسالت دارد

 اردانهشهرداری باغب روابط عمومی 
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 مهدی جمالی ژناد  جناب آاقی  دکتر
شهر تبریک عرض نموده و آرزومندم در سایه تجارب ارزنده جنابعالی در این  اصفهان شهردار انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 
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//////////////////////////////////// 

 مهدی جمالی ژناد  جناب آاقی  دکتر
های بر جسته شما  در   انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان  شهردار اصفهان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی

اسالمی  است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان های خدمت صادقانه به نظام و میهن  صحنه
 مسئلت داریم.
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مودیان محترم  مالیاتی:

مهلت ارسال صورت معامالت فصل بهار سال 
جاری از طریق سامانه : www.tax.gov.ir یا 

 ارسال لوح فشرده حداکثر تا پایان
 تیر ماه میباشد

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

دو روز دیگر؛
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قشقاوی در گفتگو با العالم:

مجازات مأموران سعودی غیر از اعدام 
باشد، اعتراض می کنیم

معاون کنسولی وزیر امور خارجه، با اشاره به درخواست مجازات 
اعدام برای دو مأمور خاطی فرودگاه جده توسط دادستان جده، 
گفت: در صورتی که حکمی جز این صادر ش��ود، درخواس��ت 
تجدیدنظر خواهیم کرد.معاون کنس��ولی وزی��ر امور خارجه، 
تضمین امنی��ت عمره گذاران و ایجاد فض��ای منطقی و معقول 
در ورود و خروج زائران ایرانی به عربس��تان را مهم ترین شرایط 
جمهوری اسالمی برای برقراری مجدد سفرهای عمره اعالم کرد.

حسن قشقاوی در گفتگو با شبکه العالم، با تاکید بر اینکه تضمین 
امنیت عمره گذاران برای ایران مهم است، گفت: اگر این امنیت، 
تضمین و فضای منطقی و معقولی حاکم شود و مردم هم شاهد 
مجازات متهمان باشند، طبیعی است که ما هم برای ازسرگیری 

عمره تمایل داریم.
درخواست اعدام برای متهمان

معاون کنسولی وزیر امور خارجه همچنین درباره روند پرونده 
تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده گفت: در جلسه اول 
محاکمه، سرکنس��ول ایران حضور داش��ت و نماینده دادستان 
جده کیفرخواست را قرائت کرد که در آن، به اتهام نقض قوانین 
در هنگام انجام وظیفه و اقدام عمل ش��نیع جنایی، درخواست 
مجازات اع��دام برای متهمان ش��ده است.قش��قاوی ادامه داد: 
متهمان و وکال درخواست بررسی مجدد دادند و در جلسه دوم 
دادگاه که باز هم سرکنسول ایران حضور داشت، دادگاه دفاعیات 

متهمان و وکالی آنها را استماع و ختم جلسه را اعالم کرد.
خبری درباره »۴ س�ال حبس ب�رای مأموران خاطی 

سعودی« به ما ابالغ نشده است
وی تصریح کرد: برخی مطبوعات س��عودی به نقل از یک مقام 
امنیتی سعودی اعالم کردند که مجازات درنظر گرفته شده )هزار 
ضربه شالق با نظر پزشک و ۴ سال حبس( است؛ پس از پیگیری، 
سرکنسول ایران گفت که رسما چیزی به آنها اعالم نشده است.

معاون کنس��ولی وزیر امور خارجه یادآور شد: در همان دادگاه 
اعالم شد که اگر قرار باشد حکمی صادر شود، حکم بدوی خواهد 
بود و بعد این حکم به دادگاه استیناف می رود. ما هم درخواست 
داشتیم که در دادگاه استیناف هم سرکنس��ول و هم وکیل ما 
حضور داشته باشد.قشقاوی گفت: هنوز گزارشی از سرکنسول 
ایران در خصوص حکم، دریافت نشده اس��ت؛ ما به طور جدی 
پیگیر این موضوع هستیم و منتظریم، اگر حکمی هم صادر شده 

است، رسما از سوی سعودی ها به ما اعالم شود.
کیفرخواست دادستان جده واقع بینانه است

وی در پاسخ به این س��وال که آیا اگر چنین حکمی صادر شده 
باشد، عادالنه است و اگر این حکم رضایت ایران را جلب نکند، 
تهران درخواس��ت تجدیدنظر خواهد کرد یا ن��ه؟ گفت: به نظر 
ما کیفرخواستی که دادس��تان ارائه کرده، واقع بینانه بوده و هر 

چیزی کمتر از آن نسبت به عمق جنایت، غیرعادالنه است.

وزیرخارجه گفت:اگر اراده سیاسی برای پذیرش واقعیت ها براساس آنچه 
که در لوزان موافقت کرده ایم وجود داشته باشد،  امکان خوبی برای پایان 
دادن به این مذاکرات تامهلت تعیین شده یا چندروز پس از آن وجود خواهد 
داشت.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان پس از دیدارهای 
دوجانبه و چندجانبه با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ گفت: ما چند 
دور گفتگو داشتیم که یک دور با هر یک از وزیران خارجه و یک دور با حضور 
همه نمایندگان ارشد ۱+۵ بوده است. وی با بیان اینکه در این دیدارها درباره 
نحوه تسریع گفتگوها در چند روز دشوار پیش رو گفتگو کردیم، افزود: ما 
توافق کردیم به تهیه پیش نویس در سطح روس��ا ادامه دهیم و در صورت 
لزوم برای کمک به روند گفتگوها وزرای خارجه هم در جمع مذاکرات حاضر 
خواهند شد.وی گفت:  همه تعهد سیاسی دارند تا به سمت جلو پیش بروند 
اما اگر اراده سیاسی برای پذیرش واقعیت ها و حرکت به سمت جلو براساس 
آنچه که در لوزان موافقت کرده ایم، وجود داش��ته باشد امکان خوبی برای 

پایان دادن به این مذاکرات  وجود خواهد داشت.

 س��فیر س��وئد در ته��ران گف��ت: به رغ��م تحری��م ه��ا می��زان افزایش 
صادرات س��وئد به ایران طی س��ال گذش��ته ح��دود ۶۵ درص��د بود.پیتر 
تیل��ر در حاش��یه نشس��ت مش��ترک ب��ا نماین��دگان بخ��ش خصوصی 
اس��تان لرس��تان اظهار داش��ت: ش��رکت ه��ای س��رمایه گذار س��وئدی 
 در گذش��ته در ایران س��رمایه گ��ذاری می کردن��د و حتی بع��د از اعمال 
تحریم ها علیه ایران در این کشور ماندند و برخالف شرکت های کشورهای 
دیگر ایران را ترک نکردند.وی افزود: با وجود تحریم های ایران روند صادرات 
سوئد به ایران طی سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است؛ به طوریکه 
میزان افزایش صادرات سوئد به ایران طی سال گذشته حدود ۶۵ درصد بود.

تیلر عنوان کرد: ما در قالب تجارت قانونی که غیر از مواد تحریم شده است 
مشکالت پرداختی زیادی داریم به طوریکه من به شخصه برای بازنشستگان 
اداره خود مشکل پرداخت حقوق دارم.تیلر ادامه داد: همچنین دانشجویان 
ایرانی که در سوئد مشغول درس خواندن هستند و هیچ ارتباطی با تحریم و 
دولت ایران ندارند دچار مشکل شده اند که ما هم از این بابت متاسف هستی
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»با توجه به وضعیت وخی��م امور در خاورمیانه، به آس��انی 
نتیج��ه می گیریم ک��ه برای این خش��ونت ها، آش��وب ها و 
بحران های در جریان، پایانی وجود ندارد. خاورمیانه سرزمین 
معجزه هاست؛  اما چطور می توان افشاگری های اخیر درباره 
نشست های محرمانه میان عربس��تان و اسراییل به منظور 

مقابله با ایران را توضیح داد؟« 
به گزارش ایس��نا،  » دیوید اوآاللو«، تحلیلگر مسائل امنیت 
بین الملل و عضو س��ابق واحد اطالعات ارت��ش آمریکا، در 
پایگاه خبری هافینگتون پست در تحلیلی درباره چگونگی 
نزدیکی اسراییل و عربستان سعودی » برای مقابله با ایران« 
می نویسد: »به درستی باید گفت که در خاورمیانه هر چیزی 
امکان پذیر است. این پنهانی نیست که اسراییل و عربستان 
هر دو دش��منی زیادی با ایران دارند. آنها با وجود داش��تن 
منافع متفاوت این دیدگاه مشترک را دارند:  باید جلوی ایران 
را از تقویت بازوهای سیاسی و نظامی اش در منطقه بگیریم.

 از نظر عربس��تان، ایران یک تهدید مذهبی علیه ثبات این 
مملکت پادشاهی به ویژه در مناطق شیعه نشین شرق این 

کشور است.
اسراییل نیز نگران افزایش قابلیت های نظامی حماس 

و حزب اهلل است
قابل توجه ترین جنبه این دیپلماس��ی محرمانه این اس��ت 
که دیدارهای پنهانی عربستان و اس��راییل در سال 20۱۴ 

هنگامی که مشخص شد باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا 
در حال رفتن به سمت دستیابی به توافق با ایران در زمینه 
برنامه هسته ای است، آغاز ش��دند. با این حال این که در آن 
زمان علنا این نشس��ت ها افشا شود دس��ت کم برای طرف 
عربستانی به عنوان یک گزینه مطرح نبود. دلیل آن مشخص 
است: این کار نشان می دهد که عربس��تان حق موجودیت 
اسراییل را به رسمیت شناخته است؛ در حالی که حکومت 
پادش��اهی عربس��تان با این موضع دس��ت کم در اصل آن 

مخالفت می کند.
به رغم همکاری میان اسراییل و عربستان، ریاض هیچ گاه 
دولت اسراییل را به رسمیت نش��ناخته و روابط دیپلماتیک 

رسمی با آن نظیر اردن و مصر برقرار نکرده است.
نشس��ت های دوجانبه آنها برای آن که جلب توجه نکند در 
هند،  ایتالیا و جمهوری چک برگزار شد ،  کشورهایی که در 

ارتباط با سیاست خاورمیانه چیز زیادی از آنها نمی شنویم.
برگ��زاری این نش��س تهای محرمان��ه نش��ان می دهد که 
واش��نگتن با آنها موافق اس��ت؛  اما می خواهد پشت صحنه 

بماند.
 اسناد دیپلماتیکی در سال 20۱0 توسط پایگاه افشاگر ویکی 
لیکس منتشر شدند که در آنها مشخص شد،  یاکوو هاداس، 
مقام وزارت امور خارجه اس��راییل معتقد اس��ت تنها دلیل 
نزدیکی میان اسراییل و عربس��تان این است که عربستان و 

دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس معتقدند اسراییل 
جایگاه خوبی دارد برای آن که بر واشنگتن اعمال نفوذ کند 
و با استفاده از این نفوذ می توان منافع عربستان در محدود 
کردن توسعه نظامی و ایدئولوژیک ایران در خاورمیانه را به 

پیش برد.
به گفته برخی تحلیلگران امنیتی،  همکاری میان اسراییل 
و عربس��تان نمایانگر یک تغییر عمیق اس��ت. غیر عادی تر 
از همه این اس��ت که » دوره گولد« ، نماینده اسراییلی که 
در سال 2003 کتابی با عنوان » پادش��اهی نفرت« درباره 
عربستان منتش��ر کرد و در آن از نقش این کشور در تامین 
مالی ایدئولوژی افراط گرانه و تروریسم پرده برداشت، اکنون 
در حال تدوین راهبرد با عربستانی ها درباره محدود کردن 

توسعه ایران است؛ چیزی که صحبت از آن یک هجو است.
کسانی که فکر می کنند همکاری میان عربستان و اسراییل 
طوالنی خواهد ب��ود احتماال در اش��تباه اند. ممکن اس��ت 
آنها اهدافی مشترک داشته باش��ند،  اما عربستانی ها واقعا 
می ترس��ند که تس��لط ش��یعیان بر منطقه قدرت مذهبی 
که این کش��ور به دس��ت آورده را تضعیف کند. اس��راییل 
نیز نگران اس��ت که به دلیل جنگ داخلی س��وریه، ممکن 
 است جنگ در داخل س��وریه به داخل اسراییل نیز سرایت

 کند.
از  ای��ران  پش��تیبانی  نگ��ران  همچنی��ن  اس��راییل 
ح��زب اهلل لبنان ب��ا موش��ک ه��ای پیچیده ای اس��ت که 
کام��ال ب��ا راک��ت ه��ای ب��دون قابلی��ت هدای��ت پذیری 
 ک��ه س��ابقا ح��زب اهلل اس��تفاده می ک��رد، متف��اوت

 هس��تند. آنچه که م��ن آن را جالب می دانم این اس��ت که 
چطور عربستانی ها آمریکا را دور زده و مستقیما با اسراییل 
ک��ه قدرتمندترین هم پیم��ان ما در منطقه اس��ت، تعامل 
کردند. این نش��ان می دهد که ملک س��لمان، پادشاه فعلی 
عربستان می خواهد حکومت پادش��اهی اش قابلیت خود را 
برای اقدام یکجانبه بدون پشتیبانی آمریکا نشان دهد. این 
نش��ان دادن قدرت ش��امل اقدام نظامی )از طریق حمالت 
هوایی علیه یم��ن( و نفوذ دیپلماتیک )ش��رکت نکردن در 
نشس��ت اخیر کمپ دیوید( نیز می ش��ود. آیا این اقداماتی 
که عربس��تانی ها انجام دادند نش��ان می دهد که آمریکا تا 
 این حد جایگاه غیرمرتبطی پیدا کرده اس��ت؟ بدون تردید 
بله. اگر باراک اوبام��ا به توافق با ایران دس��ت پیدا کند این 
نه تنها به عنوان میراث سیاس��ت خارج��ه او مطرح خواهد 
ب��ود؛  بلکه باع��ث تقویت هر چه بیش��تر رواب��ط میان این 
دو هم پیمان آمری��کا در خاورمیانه خواهد ش��د؛ دو طرفی 
که هرگز کس��ی نمی توانس��ت تص��ور کند ک��ه روزی نزد 
 یکدیگر بروند. آیا چنین معجزاتی هرگ��ز متوقف نخواهند

 شد؟«

عضو سابق واحد اطالعات ارتش آمریکا؛

نزدیک شدن اسراییل و عربستان، بازتاب اضطرابی منطقه ای   
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هزینه های 300 میلیونی برای خاک 
خوردن پرونده ها

طبق اصل هفتاد و شش��م قانون اساسی »مجلس شورای 
اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد«؛  
اما آنگونه که نمایندگان می گویند به  نتیجه رساندن تحقیق 
و تفحص ها، به یکی از مش��کالت پی��ش روی نمایندگان 
تبدیل شده است و بسیاری از پرونده ها که با انگیزه باالی 
نمایندگان رس��یدگی به آنها ش��روع ش��ده بود،  امروز در 
راهرو های مجلس خاک می خ��ورد. تحقیق  و تفحص های 
نیمه کاره مجلس نهم، مجلس��ی بود که روز نخست آن با 
تحقیق و تفحص  آغاز شد؛ با این همه این شروع در سال های 
پایانی خیلی خوب پیش نرفت تا تحقیق و تفحص از بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، صندوق فرهنگیان، بانک پاسارگاد، 
صنعت بیمه کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان جنگل  ها و 
مراتع کشور ، بنیاد تعاون،  مخابرات،  هنوز در صحن علنی 
قرائت نش��ود؛ و بعید نیس��ت با تغییر ترکیب مجلس این 
تحقیق ها و تفحص ها بی نتیجه بماند. بنا به گفته پورمختار 
هزینه هر تحقیق و تفحص بین 200 تا 300 میلیون تومان 
است و معموال کمیته تحقیق و تفحص چندین ماه را برای 
روشن ش��دن ابعاد تخلفات س��ازمان، بنیاد ها یا نهاد های 
متخلف صرف می کنند که توجه به این امر ضرورت و لزوم 

اثربخشی تحقیق و تفحص ها بیشتر نمایان می شود.

درخواست رفع ممنوعیت پخش 
تصاویر رییس دولت اصالحات

در اولین نشست شورای مرکزی جدید مجمع نیروهای خط 
امام جهت انتخاب دبیرکل به صورت کتبی رأی گیری به 
عمل آمد که به اتفاق آرا سید هادی خامنه ای برای بار دیگر 
به دبیر کلی این تشکل انتخاب شد و در پایان این جلسه نیز 
اکثریت اعضا با انتقاد از آنچه مدتی است با عنوان ممنوعیت 
پخش اخبار و تصاویر رییس جمهور س��ابق طرح ش��ده و 
طبق اظهارات مسووالن، مستند به حکم دادگاه و یا مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی هم نبوده، خواستار رفع این مشکل 

در اسرع وقت شدند.

 عامل بدبختی موسسه میزان
 چه بود؟

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: برخی از افراد 
سودجو برای ایجاد خدشه به دس��تگاه قضا این تعاونی را 
وابس��ته به دادگس��تری و قضات آن معرفی می کردند، در 
صورتی که باید ب��ا قاطعیت بگویم که هی��چ رابطه ای بین 
دادگس��تری و میزان وجود نداش��ته و ن��دارد. رییس کل 
دادگس��تری خراس��ان رضوی تأکید داش��ت: میزان یک 
مؤسس��ه نبود بلکه یک تعاون��ی بود که نام مؤسس��ه را بر 
خود نهاد و به دنبال آن مجبور ش��د قوانین یک موسسه را 
اجرا کنند و به عقیده بنده همین نام مؤسس��ه عامل اصلی 
بدبختی تعاون��ی میزان بود.وی با انتقاد ش��دید از مدیران 
تعاونی میزان خاطرنش��ان کرد: پ��س از کش و قوس های 
فراوان و تالش ب��رای ادغام ک��ردن این موسس��ه با بانک 
صادرات ما به یکباره شاهد عدم همکاری بین مدیران این 
تعاونی با دستگاه قضا و بانک مرکزی بودیم که وضعیت این 

تعاونی را هرچه بیشتر وخیم کرد.

واکنش اکبر اعلمی به ماجرای 
بورسیه سعودی پسر مهاجرانی

نماینده اصالح طلب مجلس شش��م در صفحه فیس��بوک 
خود نوشت: آقای عطاءاهلل مهاجرانی برای این افتضاح چه 

پاسخی دارند؟
بنا بر اسناد خارج شده از سیس��تم الکترونیکی سفارتخانه 
های عربستان سعودی، این کش��ور هزینه تحصیل برخی 
از وابس��تگان مقامات سیاس��ی س��ابق ایران را تأمین می 
کند. در س��ندی که به همراه حدود ۶0 هزار سند دیگر از 
مجموع نیم میلیون سند خارج شده از سیستم الکترونیکی 
وزارت خارجه سعودی، منتش��ر شده است، آقای عطاء اهلل 
مهاجرانی وزیر اس��بق فرهنگ و ارشاد اسالمی در نامه ای 
به سفارت سعودی در لندن درخواست کرده که این کشور 
هزینه تحصیل فرزند وی در مقطع دکتری را متقبل شود و 
این کشور نیز با این درخواست موافقت کرده است؛ بنابراین 
سند، فرزند آقای مهاجرانی قصد داشته در دانشگاه وارویک 

در شهر کاونتری تحصیل کند.

عربستان دست به دامان پوتین 
برای میانجی گری با  ایران

مجتهد، فعال رس��انه ای مشهور عربس��تانی در تازه ترین 
نوشته خود در توییتر درباره سفر اخیر محمد بن سلمان به 
روسیه اظهارات مهمی مطرح کرد.به گزارش » انتخاب«، 
مجتهد که ب��ه دلیل ارائ��ه اطالعات دقیق از پش��ت پردۀ 
خاندان حاکم گمان می رود از شاهزاده های سعودی باشد، 
در توییتر خود نوشت: »محمد بن سلمان جانشین ولیعهد 
و وزیر دفاع عربستان به روس��یه رفت تا بتواند از والدیمیر 
پوتین رییس جمهوری این کشور برای قانع کردن ایرانی ها 
و انصاراهلل به منظور موافقت با آتش بس بدون عذرخواهی 
عربستان، کمک بگیرد.« مجتهد افزود: »روسیه هم این کار 
را نخواهد کرد، مگر در براب��ر افزایش قیمت نفت و امضای 
توافق نامه تسلیحاتی که قبال توسط عربستان متوقف شده 
بود و نیز اجرای توافق نامه فروش س��الح ب��ه مصر با پول 
عربس��تان که قبال متوقف ش��ده بود.« او در ادامه نوشت: 
»قرارداد فروش نفت عربستان به روسیه بیش از ۱0 میلیارد 
دالر اس��ت و در زمان ملک عبداهلل به مراح��ل پایانی خود 
رسیده بود، اما در زمان ملک سلمان بر اثر فشار آمریکایی ها 

متوقف شد.«

شنیده ها 

امکان پایان مذاکرات در صورت 
اراده سیاسی 

رشد ۶۵ درصدی صادرات 
سوئد به ایران

کردهای سوریه به ۵0 کیلومتری 
»پایتخت داعش« رسیدند

کردهای س��وریه در ادامه پیش��روی های خود به سوی 
پایتخت خالفت خودخوان��ده داعش، یک پایگاه نظامی 
تحت اش��غال تروریس��ت ها را آزاد و به دروازه های شهر 

استراتژیک عین عیسی رسیدند.
ریدور خلیل، سخنگوی نیروهای کرد سوریه اعالم کرد 
که کردها در درگیری های 2۴ س��اعته گذش��ته خود با 
داعش که از پشتیبانی هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا 
برخوردار بود توانس��تند مقر تیپ 93 ارتش س��وریه در 

شمال این کشور را از داعش بازپس بگیرد.
تروریس��ت های داعش در زمان اشغال ش��هر رقه که از 
آن به عنوان پایتخت خالفت خود یاد می کنند، مناطق 
پیرامونی آن در شمال سوریه از جمله مقر تیپ 93 ارتش 

را نیز به کنترل خود درآوردند.
کردهای س��وریه که اکنون در حال پیش��روی به سوی 
مناطق جنوبی استان رقه و ش��هر رقه مرکز این استان 
هس��تند، ب��ه هف��ت کیلومتری ش��هر عین عیس��ی از 
پایگاه های مه��م داعش در اس��تان رقه رس��یده اند. در 
صورت آزادسازی عین عیسی کردها به پنجاه کیلومتری 
شهر رقه می رس��ند و می توان گفت بزرگترین تهدید را 

علیه داعش در سوریه ایجاد کرده اند.
پیشروی س��ریع کردها در اس��تان رقه که ماه هاست به 
جوالنگاه داعش تبدیل شده به فرار هزاران عضو داعش 
و خانواده های آنها از شهرهای مجاور به سمت شهر رقه 

انجامیده است.
پیش��روی کردها در ش��مال س��وریه از یک س��و باعث 
خش��نودی طرف های غربی و منطقه ای شده و از سوی 
دیگر نگرانی آن��کارا درباره تش��کیل منطقه خودمختار 
دیگری توسط کردها همانند آنچه در عراق صورت گرفت 

را افزایش داده است.

ایران و سوریه مصمم به نابودی 
تروریسم  هستند

وزی��ر کش��ور س��وریه گف��ت: ای��ران و س��وریه ب��رای 
 در نطف��ه خف��ه ک��ردن تروریس��م در منطق��ه ت��الش

 می کنند.
سرلشکر محمد الش��عار وزیر کشور س��وریه در حاشیه دیدار 
با علی اکب��ر والیت��ی،  رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در جم��ع خبرن��گاران 
و درباره راه ه��ای عملیاتی ک��ردن تفاهمنامه ه��ای امنیتی 
با ایران گفت: م��ا با آقای والیت��ی در خص��وص راه هایی که 
در جه��ت تس��ریع در یادداش��ت تفاهمنام��ه وج��ود دارد، 
بحث و بررس��ی کردیم و دی��دگاه طرفی��ن در این خصوص 
بر ای��ن موض��وع منطب��ق بود ک��ه همه گون��ه اقدام��ات در 
 جه��ت تحق��ق اینگون��ه یادداش��ت تفاهم ها انج��ام خواهد 

شد. 
وزیر کشور سوریه افزود: در راس این مسائلی که مورد تفاهم 
قرار گرفت، مب��ارزه و جنگ علیه تروریس��م اس��ت که ما در 
این خصوص کام��ال اتفاق نظر داریم که ب��ا همکاری یکدیگر 
تالش های الزم را انجام دهیم؛ این خطری است که علیه سوریه 

و علیه کشورهای منطقه و جهان است. 
الشعار، در پاسخ به این پرس��ش که مهم ترین نتایجی که در 
مالقات با مقامات ایرانی به دس��ت آوردید، چه بود، گفت: ما و 
جمهوری اسالمی ایران در کنار همدیگر در خصوص بسیاری 
از موارد همکاری های فی مابین و در جهت در نطفه خفه کردن 
تروریسم در منطقه تالش می کنیم و در این خصوص جزئیات 
فراوان اس��ت، اما هر آنچه الزم اس��ت برای انج��ام همکاری 
ثمربخش و رسیدن به نتیجه اثربخش تحقق پیدا خواهد کرد. 
وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: ما ب��ا برخورد مس��تقیم و 
شور و اش��تیاق مس��ووالن ایرانی در این س��فر روبه رو شدیم 
 ک��ه امیدواری��م ای��ن در جهت پیش��برد اه��داف م��ا موثر

 باشد. 

زمان مذاکرات هسته ای در صورت 
نیاز تمدید می شود

کاخ سفید ضمن موافقت با س��خنان ظریف در مورد اینکه 
توافق خوب مهمتر از زمان تعیین شده مذاکرات است، اظهار 
داشت، آمریکا همچنان بر دستیابی به توافق در تاریخ معین 
امیدورار است ولی بنا به ضرورت برای رسیدن به توافق نهایی 

امکان تمدید کوتاه زمان مذاکرات وجود خواهد داشت.
جاش ارنست سخنگوی کاخ س��فید، در نشست مطبوعاتی 
روز دوشنبه کاخ س��فید، در واکنش به بیانات محمد جواد 
ظریف وزیرامور خارجه جمهوری اس��المی ایران که گفته 
است، اهمیت دس��تیابی به توافق خوب بیشتر از دیر یا زود 
شدن زمان است، اظهار داشت رییس جمهوری آمریکا نیز 

در این مورد با ایشان هم نظر است.
وی افزود: بی شک اوباما یک توافق بد را امضا نخواهد کرد.

جاش ارنست با اذعان به اینکه تا به این لحظه تاریخ تعیین 
شده مذاکرات)9 تیر( همچنان به قوت خود باقی است و کاخ 
سفید بر این تاریخ مصمم است، اظهار داشت، ولی در صورت 
ضرورت این امکان وجود خواهد داش��ت که به منظور جمع 
بندی مذاکرات و دستیابی به توافق نامه نهایی، زمان کوتاهی 

به تاریخ معین شده افروده شود.
وی خاطرنشان کرد، همانطور که به یاد دارید، در نشست ژنو 
نیز با پایان تاریخ تعیین شده جمع بندی کامل و توافق نامه 
مذاکرات ارائه نش��ده بود و این توافق نامه پس از سه روز به 
دست آمد و منتشر شد پس در این دور از مذاکرات نیز این 

امکان وجود دارد.
سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت، همانطور که پیش از این 
نیز رییس جمهوری و دیگر مقامات گفته اند، دست نیافتن 

به توافق بهتر از توافق بد است.
وی افزود، کاخ س��فید همچنان خواستار این است که ایران 
نگرانی های جامعه بین الملل در مورد ابعاد نظامی احتمالی 

گذشته در ارتباط با برنامه هسته ای را رفع کند.

 بانک ها، خون مردم 
را می مکند

نماینده مردم ُکردکوی در مجلس گفت: بانک های کشور امروز 
تبدیل به کاخ های شیشه ای شده اند و خون مردم را می مکند. 
محمد جواد نظری مه��ر نماینده مردم ُکردک��وی، بندرگز و 
بندر ترکمن در مجلس شورای اسالمی در جریان طرح سوال 
خود از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان علت 
سودهای دو رقمی بانکی و رشد س��ریع بانک ها در کشور که 
موجب ترویج ربا و نزول شده است، گفت: گزارش آقای طیب نیا 

تکراری است و نمی تواند قانع کننده باشد.
وی از تبدیل ش��دن بانک ها به کاخ های شیش��ه ای که خون 
مردم را می مکند سخن گفت و افزود: امروز شاهد رشد سریع 
سودهای بانکی که خالف شرع و غیر اسالمی می باشد هستیم 
؛  در حالی که در کش��ورهای دیگر س��ود بانک��ی بین یک تا 
۴ درصد می باش��د. این روند زیبنده نظام جمهوری اسالمی 
نیست.نظری مهر با یادآوری اینکه به علت عدم حمایت صنعت 
خاویار و آبزی پروری کشور با مشکل مواجه شده و دامپروری 
کشور که زمانی در قله بود اکنون رو به ضعف نهاده است، گفت: 
امروز ما شیرخش��ک از خارج وارد می کنیم و تولیدکنندگان 
با خاک یکسان می ش��وند؛ من از نمایندگان می پرسم کدام 
ش��هرک صنعتی در حوزه انتخابیه ش��ما فعال است؟ وی با 
تاکید بر اینکه نمی توان این موضوعات را به اجانب نسبت داد 
خاطرنشان کرد: در موضوع تورم خود بانک ها دخیل هستند.

نماینده مردم کردکوی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه در شراکت ها بین مشتریان و بانک ها همواره وام گیرنده 
ضرر می کند گفت: اگر تورم به ۱۵ درصد رسیده است چرا نرخ 
تورم به ۱0 درصد نمی رسد؟وی در ادامه اظهارداشت: بانک ها 
امروز مثل قارچ در هر کوی و برزن رشد می کنند و به هیچکس 
از جمله دول��ت و وزارت اقتصاد هم پاس��خ نمی دهند؛ من به 
دولتهای دیگر هم این تذکر را داده ام اگر بانک ها را درست کنیم 

قطعاً مشکل تورم هم حل خواهد شد.



یادداشت

شهری در مجاورت زاینده رود که 
هنوز با تانکر آبرسانی می شود

نماینده مردم شهرس��تان چادگان در ش��ورای اسالمی استان 
اصفهان گفت: ۳ هزار نفر از روس��تاییان شهرستان چادگان با 
وجود تنها ۱۵ کیلومتر فاصله با سد زاینده رود، هم چنان از تانکر 

مشروب می شوند.
بخش��علی معروف��ی، با اش��اره ب��ه چالش ه��ای موج��ود در 
شهرس��تان چ��ادگان ب��ه مه��ر اظه��ار داش��ت:  بای��د توجه 
داش��ت که مش��کالت زیرس��اختی در حوزه راه و شهرسازی 
ای��ن شهرس��تان بس��یار زی��اد اس��ت و خس��ارات جان��ی و 
 مال��ی را ط��ی چن��د س��ال گذش��ته ب��ه هم��راه داش��ته

 است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه اس��تاندارد نبودن ج��اده گردنه س��رخ،

 از بزرگ ترین چالش های شهرستان چادگان است، افزود: این 
جاده که حدود ۶۰ کیلومتر مساحت دارد، نیاز به دوبانده شدن 
دارد که طی دو سال گذش��ته با توجه به استفاده از منابع مالی 
 دهکده توریستی چادگان، تنها ۲۰ کیلومتر از این جاده دوبانده 

شده است.

جاده گردنه سرخ ، در انتظار اعتبارات
نماینده مردم شهرس��تان چادگان در ش��ورای اسالمی استان 
اصفهان، با تاکید بر اینکه تعداد تصادفات در جاده گردنه سرخ 
با توجه به پیچ های تندی که موجود اس��ت آمار باالیی را دارد، 
ابراز داشت: در این جاده ساالنه ۱۰۰ تا ۱۲۰ تصادف به صورت 
میانگین اتفاق می افتد ک��ه ۱۰ تا ۱۵ م��ورد آن منجر به فوت 

می شود.
وی با بیان اینکه ایجاد زیرس��اخت های جاده گردنه س��رخ در 
فاصل��ه زمانی طوالن��ی و ی��ک کیلومتری پیش��رفت می کند، 
اضافه ک��رد: البت��ه باید توجه داش��ت که بخش��ی از این جاده 
در ش��هر تی��ران ق��رار دارد ک��ه مس��ووالن این شهرس��تان 
 نی��ز هم��کاری الزم را ب��رای دوبان��ده ک��ردن ای��ن ج��اده

 ندارند.
معروفی توجه نداش��تن مس��ووالن نس��بت به راه اندازی جاده 
ارتباطی ۵ روستا در شهرستان چادگان را نیز از دیگر چالش های 
این شهرستان دانس��ت و گفت: در حال حاضر راه های ارتباطی 
روستاهای ده کلبعلی، علی عرب، معروف آباد، قرقر و شهر رزوه 
در انتظار آسفالت است؛ ضمن اینکه زیرساخت های الزم در این 
جاده صورت گرفته است و برای بهره برداری از آن به ۳ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.

بیمارستانی که یک سال چشم به راه 
تجهیزات است

وی در ادامه، نبود تجهیزات پزشکی برای راه اندازی بیمارستان 
بزرگ چادگان را نیز از دیگر مش��کالت این شهرس��تان عنوان 
کرد و ابراز داشت: حدود یک سال اس��ت که بیمارستان بزرگ 
این شهرستان برای بهره برداری آماده شده است؛ ولی به دلیل 
نبود تجهیزات پزشکی خدمات درمانی در این بیمارستان ارایه 

نمی شود.
نماینده مردم شهرس��تان چادگان در ش��ورای اسالمی استان 
اصفهان با بیان اینکه شهرس��تان چادگان از پزشک متخصص 
برای درم��ان و اعم��ال جراحی برخ��وردار نیس��ت، گفت: در 
صورتی که بیماری در وضعیت بحرانی در شهرس��تان چادگان 
 داش��ته باش��یم، مجبور ب��ه انتقال آن ب��ه اصفهان و ی��ا داران

 هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مش��کالت آب آشامیدنی در روستای 
شهرس��تان چادگان نیز از دیگر مش��کالت موجود است، ادامه 
داد: آبرس��انی به روس��تاهای ده کلبعلی، علی ع��رب، معروف 
آباد، قرقر با اس��تفاده از تانکر انجام می ش��ود و ای��ن در حالی 
اس��ت که این روس��تاها تنه��ا ۱۵ کیلومتر تا س��د زاینده رود 
 که بیش��تر مردم اس��تان اصفهان را س��یراب می کن��د فاصله 

دارند.

اعتباری برای اجرای طرح آبرسانی 
تخصیص نیافت

معروفی، با بیان اینکه بر اس��اس مصوبه ای که دو س��ال پیش 
به تصویب رس��یده اس��ت، قرار اس��ت که ۱۸ متر بر ثانیه آب 
به مردم این روس��تاها تخصی��ص و انتق��ال یابد، اف��زود: این 
 در حالی اس��ت که هن��وز اعتبار ای��ن طرح تخصی��ص نیافته 

است.
وی با اش��اره به اینکه بیش از ۳ هزار نفر از روستاییان چادگان 
در انتظار اجرای این پروژه آبی هستند، اضافه کرد: اعتبار مورد 
 نیاز برای انتقال آب از س��د زاینده رود به روس��تاهای چادگان 
۳ میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که پس از 
گذشته دو سال تنها ۵۰۰ میلیون تومان آن در دستور کار برای 

اجرا قرار گرفته است.

یادداشت

اخبار کوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 مدیرکل محیط زیست اس��تان اصفهان 
گفت: تاالب گاوخونی ط��ی دو روز آینده 
و پس از ۱۰ س��ال با آب زاینده رود لب تر 

می کند.
حمید ظهرابی، ب��ا بیان اینک��ه به دنبال 
احیای شورای عالی آب در دولت یازدهم 
و برگزاری جلساتی در خصوص مشکالت 
و نقاط بحرانی آب در کشور اظهار داشت: 
از این رو مشکالت کم آبی استان اصفهان 
به عنوان یکی از نقاط بحرانی مورد بررسی 
قرار گرفت و از این رو مصوب��ه ۹ ماده ای 
 ش��ورای عال��ی آب در خص��وص حوضه 
آب ری��ز زاینده رود حاصل این جلس��ات 

بوده است.
وی با بیان اینکه مصوبه ۹ ماده ای شورای 
عال��ی آب الگ��وی فعالیت  ه��ای اس��تان 
اصفه��ان در خصوص مس��ایل مربوط به 
آب اس��ت، ادامه داد: بر اساس این مصوبه 
و با دس��تور ویژه رییس جمه��ور، حجم 
خاصی از آب زاینده رود برای احیای تاالب 

گاوخونی اختصاص یافت.
مدی��رکل حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت 
استان اصفهان با اش��اره به همکاری ویژه 
م��ردم، کش��اورزان و دیگ��ر ارگان  های 
اس��تان اصفه��ان ب��رای رس��یدن آب به 
تاالب گاوخونی اب��راز داش��ت: از این رو 
ب��ا هماهنگی های ص��ورت گرفت��ه تا دو 
روز آین��ده و پس از ۱۰ س��ال، لب تاالب 
گاوخون��ی ب��ا ح��ق آب��ه اش از رودخانه 

زاینده رود تَر می شود.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر و پ��س 
از تامین آب ب��رای کش��اورزان و با توجه 
 ب��ه قطع نش��دن جری��ان پای��ه رودخانه 
اصفه��ان  اس��تان  در  رود  زاین��ده 
آب زاین��ده رود ب��ه ح��ل معض��الت 
 زیس��ت محیط��ی اختص��اص یافت��ه 

است.
ظهرابی ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
جری��ان آب تا بن��د ۱۶ در حوالی ش��هر 
ورزنه رسیده اس��ت، ادامه داد: باید توجه 
داش��ت که تاکن��ون با مدیری��ت صحیح 
در حوض��ه آبری��ز رودخانه زاین��ده رود 
توانس��ته ایم موفقیت های زی��ادی را در 
 تامین حق آبه زیس��ت محیطی داش��ته 

باشیم.
وی افزود: البته باید توجه داش��ت که آب 
موجود جوابگ��وی تمام نیازه��ای تاالب 
گاوخونی نیست و نباید انتظار داشت که 
تاالب در این بازه زمانی کم به صورت کامل 

احیا شود.

مس��وول ش��ورای هیات مذهبی شهرستان 
شاهین ش��هر و میمه با اش��اره ب��ه برگزاری 
برنامه های ماه مبارک رمضان در ۱۵۰ هیات 
شاهین ش��هر و میمه گفت: با مجموعه های 
مذهبی بدون مجوز به شدت برخورد خواهد 

شد.
محمدحس��ین بذله، با بیان اینکه نزدیک به 
۲۰۰ هیات مذهبی در شهرستان شاهین شهر 
و میمه فعالیت می کنند، اظهار داشت: از این 
تعداد تنها ۱۵۰ هیات دارای مجوز از سازمان 

تبلیغات اسالمی هستند.
وی با اش��اره ب��ه برگ��زاری برنامه ه��ای ماه 
مبارک رمضان در ۱۵۰ هیات شاهین ش��هر 
و میمه افزود: بیشترین فعالیت شورای هیات 
مذهبی، نظ��ارت بر برنامه ه��ای هیات های 
مختلف این شهرس��تان در اعی��اد مختلفی 

همچون ماه مبارک رمضان است.
مسوول شورای هیات مذهبی شاهین شهر و 
میمه با بیان اینکه برای نیمه دوم ماه مبارک 
رمضان دوره آموزش مربیگری قرآن مجید در 
نظر گرفته ایم، تصریح کرد: تالش کرده ایم که 
فعالیت های هیات های مذهبی شاهین شهر و 
میمه را در راستای فرمایش��ات مقام معظم 
رهبری با هن��ر پیوند دهیم. وی با اش��اره به 
فعالی��ت هیات های مذهبی شاهین ش��هر و 
میمه در ح��وزه فضای مجازی یادآور ش��د: 
هرس��اله برای تقویت هیات ه��ای مذهبی 
شهرستان همایش تجلیل از برترین های آنها 

با حضور مسووالن استانی برگزار می شود.
بذل��ه ب��ا بی��ان اینک��ه فرقه ه��ای مختلف 
در چن��د س��ال اخی��ر در ت��الش بودند که 
از فض��ای مذهب��ی هیات ه��ای ش��اهین  
 ش��هر برای رس��یدن به اهداف ش��وم خود 
س��وء اس��تفاده کنند، گفت: این فتنه  های 
جدید با همکاری هیات  امن��ای آن هیات ها 

سریعا جمع آوری شد.
وی با اشاره به تش��کیل شورای حل اختالف 
هیات های مذهبی در شهرستان شاهین  شهر 
و میمه تأکید کرد: ب��ا مجموعه  های مذهبی 
بدون مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی از این 

به  بعد به شدت برخورد می شود.
مس��وول ش��ورای هی��ات ه��ای مذهب��ی 
شاهین ش��هر و میم��ه با اش��اره ب��ه حضور 
اق��وام مختلف در ای��ن شهرس��تان در قالب 
هیات گفت: یک��ی از نکات مثبت تش��کیل 
هیات  ه��ای قومیتی در شاهین ش��هر حفظ 
 و حراست از سبک و ش��یوه عزاداری سنتی 

است.

برگزاری برنامه های ماه مبارک رمضان در ۱۵۰ گاوخونی،  دو روز دیگر لب تَر می کند
هیات شاهین شهر و میمه
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کاخ عالی قاپو

دستگیری قاتل متواری 
پس از ۲۲ سال در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان گفت: قاتل 
متواری پس از ۲۲ سال در اصفهان دستگیر شد.

س��رهنگ س��تار خس��روی، با بی��ان اینکه ۲۲ 
س��ال پیش در یک��ی از محالت ش��هر اصفهان 
بر اث��ر نزاع دو نف��ر از ش��هروندان، یک��ی از آنها 
به قتل رس��ید، اظه��ار داش��ت: قاتل ای��ن فرد 
که طرف دیگ��ر نزاع ب��وده پس از آنک��ه مقتول 
 را به قت��ل رس��انده از اصفه��ان متواری ش��ده 

است.
وی با بی��ان اینک��ه پرون��ده این قات��ل طی ۲۲ 
س��ال گذش��ته باز بوده و پیگیری ش��ده است، 
افزود: مجرم ای��ن پرونده پس از متواری ش��دن 
 ب��ا تغیی��ر ن��ام در ش��هرهای مختل��ف زندگی

 می کرده است.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان، با بیان اینکه 
قاتل این پرونده در اصفهان دستگیر شده است، 
ابراز داش��ت: این فرد در اصفهان به عنوان خیاط 
فعالیت داشته و در حال حاضر دستگیر و تحویل 

مراجع قضایی شده است.
وی اضافه کرد: پیش از این، حک��م اعدام غیابی 

برای این متهم صادر شده است.

جگرخام نخورید
رییس سازمان دامپزش��کی گفت: در پی مشاهده 
چند مورد از بیماری تب کریمه کنگو، ذبح دام در 
خارج از کشتارگاه های صنعتی ممنوع است؛ ضمن 
اینکه مردم از خرید گوشت از اماکن غیربهداشتی و 

خوردن جگرخام خودداری کنند.
مهدی خلج، با اش��اره به اینکه بازرس��ان سازمان 
دامپزش��کی از ذب��ح س��نتی دام خ��ارج از مراکز 
کش��تارگاه های صنعت��ی جلوگی��ری می کنند، 
افزود: از آنجا که بیماری ت��ب کریمه کنگو در دام 
هیچ گونه عالیم مش��هودی ندارد و از طرف دیگر 
ویروس در محیط خارج از بدن و الشه دام پایداری 
دارد، بنابرای��ن باید از ذبح س��نتی دام در خارج از 
کش��تارگاه های صنعتی و خرید گوشت از اماکن 
غیربهداش��تی و غیرمجاز و از خ��وردن جگرخام 

خودداری شود.
وی گف��ت: براس��اس دس��تورالعمل و اطالعی��ه 
س��ازمان دامپزش��کی در سراسر کش��ور و استان 
تهران کش��تارگاه ها موظفند الش��ه گوش��ت را تا 
۲۴ س��اعت در س��ردخانه با دمای مناس��ب صفر 
تا ۴ درج��ه نگهداری و پ��س از آن در خودروهای 
 یخچ��ال دار وی��ژه حم��ل گوش��ت توزی��ع 
کنند.رییس س��ازمان دامپزشکی کشور افزود: در 
چند هفته گذش��ته ۲ تا ۳ مورد ابت��الی افراد به 
بیماری تب کریم��ه کنگو در یکی از اس��تان های 
ش��مالی کش��ور )منطقه چالوس( گزارش شد که 

یکی از مبتالیان نیز فوت کرده است.
خلج، از کارگران کش��تارگاه ها خواس��ت در زمان 
کشتار از دستکش، ماسک و عینک استفاده کنند و 
گفت: روستائیان و دامداران هنگام شیردوشی باید 
مراقب کنه ها باشند و از له کردن کنه ها با دست و 
سنگ خودداری کنند؛ زیرا با خارج شدن خون از 

کنه ها خطر ابتال به بیماری وجود دارد.
رییس س��ازمان دامپزشکی کش��ور هم چنین از 
دامداران خواست در هنگام پشم چینی از دستکش 
استفاده کنند و افزود: کودکان و نوجوانان روستایی 
از بازی کردن ب��ا کنه ها خ��ودداری کنند و تخم 
این حش��رات را فوت نکنند؛ زی��را احتمال انتقال 
بیماری از طریق چش��م و بینی وج��ود دارد.خلج 
افزود: چوپانان شب ها از خوابیدن در نزدیکی دام 
خودداری کنند تا دچار گزش حش��رات و انتقال 
بیماری از این طریق نشوند.وی تاکید کرد: مصرف 
گوشت قرمز در صورتی که دام در کشتارگاه های 
 مجاز ذبح و در دمای مناس��ب نگهداری ش��ده و 
هم چنین الش��ه گوش��ت نیز به تایید س��ازمان 
 دامپزش��کی کشور رس��یده باش��د هیچ مشکلی

 ندارد.

آقای شهردار، گیوه ها را  باید ورکشید!

 ش��هردار جدی��د ب��ر کرس��ی ریاس��ت 
ش��هرداری اصفه��ان تکی��ه زد! ام��ا 
 ن��ه، ش��هرداری، آن ه��م ش��هرداری 
نگین شهرهای دنیا با این همه کار بر زمین مانده و یک دو جین کار 

در انتظار شروع ابدا جای نشستن نیست.
خدا را ش��کر اصفه��ان مه��د فرهنگ و تم��دن ایران اس��المی 
عزیزمان اس��ت، اما همی��ن چند ق��دم آن طرف ت��ر در اطراف 
 ش��هر گنبده��ای فی��روزه ای، حاش��یه نش��ین های��ی زندگی 

می کنند که نیازمند رسیدگی فوری هستند.
 نیاز ب��ه آوردن ن��ام منطق��ه ی خاصی نیس��ت که هم��ه ی ما 

می دانیم و شهردار جدید نیز بهتر از هر کس دیگر.
دکتر مه��دی جمالی ن��ژاد، ظه��ر یک ش��نبه ۳۱ خ��رداد ماه 
 ۱۳۹۴ ب��ه طور رس��می پ��س از رای گی��ری در ن��ود و یکمین 
جلسه ی شورای شهر اصفهان با کسب ۱۹ رای موافق از ۲۱ عضو 

حاضر شهردار اصفهان شد.
از بین ۴ مدرک علمی او »دکترای برنامه ریز شهری« را می توان 

مرتبط ترین آن ها در حوزه ی فعالیت شهرداری به حساب آورد.
به واسطه ی حضورش در ش��هرداری اصفهان و دیگر مناطق ۱۵ 
گانه این شهر سابقه ی اجرایی خوبی به همراه دارد که بنا بر آنچه 
که اعضای شورای شهر نیز بر آن تاکید کردند، یکی از اولویت های 

آن ها برای انتخاب نیز همین موضوع بوده است.
معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان، مدیر کل امور ش��هری 
و شوراهای اصفهان، مشاور عمرانی اس��تاندار اصفهان، مشاور و 
مدیرکل حوزه اس��تاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور مناطق 

شهرداری اصفهان از جمله این سوابق است.
پس از استیضاح شهردار سابق اصفهان یکی از سواالتی که از رضا 

امینی رییس شورای شهر پرسیده ش��د در مورد راهکار مقابله با 
فشار احتمالی احزاب و گروه های خاص به شورا در جریان انتخاب 

شهردار جدید بود.
هر چند جمالی نژاد با رای قاطعی انتخاب شد با این وجود امینی 
ابراز امیدواری کرد ش��هردار جدید مورد مصادره ی حزب و گروه 

خاصی قرار نگیرد.
اصفهان، همیشه محل حضور سالیق مختلف بوده و هست و به قول 
رییس شورای شهر اصفهان، هزینه های زیادی برای این موضوع 
پرداخت کرده؛ اما آن چیزی که این شهر را از این منظر موفق کرده 

جریان آرام و مطمئنش به سوی کمال است.
ژرف نگری، نکته سنجی، صبر و از همه مهم تر بلوغ فکری مردم 
اصفهان در جمیع موضوعات شاخصه هایی است که کار را برای هر 

اهل فنی در این شهر سخت تر می کند.
انتظارها از ش��هردار جدی��د را می ت��وان در چن��د بخش اصلی 
خالصه کرد.به نظر نگارنده اولین و مهم ترین آنها رس��یدگی به 
 تذکراتی است که ش��ورای شهر به شهردار س��ابق داده بودند که 
 بن��ا ب��ر ق��ول اعض��ا از مه��م تری��ن دالی��ل اس��تیضاح دکتر 

سقائیان نژاد عدم رسیدگی به بعضی از همین تذکرها بوده است.
دریاف��ت غیرقانون��ی وج��ه ۴۰ ه��زار تومان��ی ش��هر رویاه��ا، 
تس��ریع س��اخت پارکین��گ پایان��ه ی کاوه، اص��الح س��اختار 
 س��ازمان تاکس��یرانی، پی��ش ف��روش قب��ور ب��اغ رض��وان،

دفع پس��ماند س��اختمان های بلند، تشکیل س��ازوکار سالمت 
مدیریت شهری در شهرداری به منظور شفافیت محاسبات مالی، 
عدم ارائه فاکتور محاس��بات ریالی به م��ردم در مناطق مختلف 
ش��هرداری و عدم توجه ش��هرداری به لزوم مصوبه ی شورا برای 
هزینه های پژوهشی ش��هرداری از جمله تذکرات پیگیری نشده 

شورا به شهرداری اصفهان بودند، که رییس شورای شهر اصفهان 
در نشس��ت خبری ۱۱ خرداد ماه ۹۴ )دو روز پس از اس��تیضاح 

شهردار سابق( با اصحاب رسانه مطرح کرد.
دومین اولویت ش��هردار پیگیری پروژه های نیمه تمام اصفهان 
است. وقتی رس��ول زرگرپور در اولین ماه های فعالیت خود )آذر 
ماه ۱۳۹۲( به عنوان اس��تاندار اصفهان در جمع اصحاب رسانه، 
سیاس��ت غلط پنهان کردن مشکالت را س��بب معرفی به ناحق 
اصفهان به عنوان ش��هری برخوردار عنوان و ابراز امیدواری کرده 
بود با حل مشکالت به زودی شاهد حرکت متروی اصفهان باشیم، 
شاید فکرش را هم نمی کرد که پروژه ی قطار شهری اصفهان پس 
از حدود ۱۹ ماه دیگر، هنوز در پیچ و خم دسته و پنجه نرم کردن 

با مشکالت باشد.
وعده های پی در پی مس��ووالن در گذر بیش از ۱۴ س��ال از آغاز 
عملیات اجرایی قطار شهری اصفهان، افتتاح این پروژه ی عظیم را 

به یکی از آرزوهای اصفهانی ها مبدل کرده است.
ب��ه یقی��ن ش��هردار ب��ه تازگ��ی انتخ��اب ش��ده ی اصفه��ان 
 ک��ه س��ابقه ی طوالن��ی م��دت فعالی��ت ه��ای اجرای��ی در 
شهرداری های مناطق ۱۵ گانه اصفهان را در کارنامه ی خود دارد، 
با پیچ و خم و زیر و زبر پروژه ی قطار شهری اصفهان آگاهی دارد و 
شاید یکی دیگر از دالیل انتخاب وی توسط اعضای شورای اسالمی 

شهر همین موضوع باشد.
از مترو ک��ه بگذریم ب��ه پیر پ��روژه ه��ای نیمه تم��ام اصفهان 
 یعن��ی مصل��ی ب��ا عم��ری ح��دود ۲۰ س��ال م��ی رس��یم. 
وعده ی افتتاح ۸ ساله کجا و تاخیر )تا به امروز!( بیش از ۱۲ سالی 

کجا؟!
فرای این دو طرح بسیار بزرگ، هر کدام از شهرداری های اصفهان 
پروژه های ناتمام خود را دارند که توجه و اهتمام ویژه ی مدیریت 
جدید ش��هرداری مرکزی اصفهان برای رس��یدن به اهداف خود 
 را می طلبد.اما بحث س��وم )به تعمد از واژه ی اولویت اس��تفاده 
نمی ش��ود( رس��یدگی ب��ه مناط��ق مح��روم اصفهان اس��ت. 
 مناطق��ی ک��ه ن��ه تنه��ا از نظ��ر باف��ت ش��هری بلک��ه ل��زوم 
رسیدگی های اولیه تفاوت زیادی با بخش مرکزی شهر اصفهان 
دارند.ناخوشنودم از اینکه باید اعتراف کرد صدای رسانه ای از این 

مناطق بلند نیست و کسی محرومیت آن ها را فریاد نمی زند. 
به راستی کدام رسانه ی شهر و استان در طی این چند سال پیگیر 

مشکالت این بخش از دیار نصف جهان بوده اند؟
در نهایت اولویت چهارم شهردار جدید اصفهان ارائه ی برنامه های 

کوتاه و بلند مدت به منظور رسیدن به افق ۱۴۰۴ اصفهان است.
آن چنان که بنا بر رای و نظر استاندار محترم اصفهان سه حوزه ی 
»علم و فناوری«، »توسعه گردشگری« و »فرهنگ و هنر« به عنوان 
سه اولویت توسعه ی استان اصفهان معرفی شده اند؛ شهر اصفهان 
نیز که عنوان پایتختی فرهنگ و هنر استان را به یدک می کشد 

باید در جهت رسیدن هر چه بیشتر به این سه اولویت آماده شود.
در پای��ان آنچه که مس��لم اس��ت مه��دی جمال��ی ن��ژاد برای 
دس��تیابی به این اهداف راهی ج��ز همکاری های دوس��تانه فرا 
 دس��تگاهی با ارگان ه��ای اجرایی و مدیریتی اس��تان و ش��هر

 ندارد .

  یک اصفهان و هزار دغدغه ؛

  عرفان 
پارسا 



يادداشت

در همايش اقتصاد سیاسی انفعال يا اقتدار:

اقتصاد مقاومتی، امنیت پايدار ما را 
تضمین می کند

معاون راهبردی و اش��راف فرماندهی کل قوا در ستاد کل  نیروهای 
مسلح  گفت: ملت ایران به برکت اسالم از شرایط ویژه ای برخوردار 
شده که آرمان بزرگ، رهبر بزرگ، ملت بزرگ و دشمنی بزرگ دارد 
و اینها ابزاری اس��ت که ما می توانیم در همه ارکان قدرت، اقتصاد، 

فرهنگ، سیاست، اجتماع و امنیت پیشتاز باشیم.
سرلشکر مصطفی ایزدی با حضور در دومین روز از همایش اقتصاد 
سیاسی انفعال یا اقتدار اظهار داش��ت: آن چیزی که باید به صورت 
محوری مورد توجه قرار دهیم، مبانی انقالب اس��المی و ارزش های 
متعالی مان است. طبق آیات قرآن کریم ما در فضای متکبی خودمان 
چارچوبی داریم که این چارچ��وب اعتنای بر معنویت را مورد تأکید 

قرار می دهد.
سرلش��کر ایزدی، با تأکید بر لزوم توجه به مباح��ث صدق، ایمان و 
تقوا در تمامی کارها، گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند که علم 
و حکمت، تزکیه و اخالق، عدالت و انصاف هس��تند که امنیت ما را 

تضمین می کنند.
وی ادامه داد: از ریشه کلمه امن 62 کلمه مشتق می شود که از این 

مشتقات 878 بار در قرآن تکرار شده است.
سرلشکر ایزدی تصریح کرد: موضوع امنیت ملی را نباید ملی خطاب 
کنیم، چون موضوع ما کشور ایران نیست، بلکه هویت ما در انقالب 
اسالمی اس��ت؛ پس می توانیم عبارت امنیت همه جانبه را استفاده 
کنیم که یکی از نیازهای جامعه ماس��ت و این امنیت همه جانبه به 

همه ارکان های قدرت معطوف می شود.
وی افزود: امروز دیگر به موضوع امنیت به صرف نیروی نظمی دیده 
نمی ش��ود و در فضایی که ما قرارداریم موضوع فیزیک، اطالعات و 

جنبه های شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
سرلشکر ایزدی، با بیان اینکه دشمنان ما امروز فضایی را برای خود 
تصویر کرده اند که امنیت شان برقرار باشد، گفت: در گذشته در بحث 
امنیت ملی، منطق قدرت موضوعیت داشت اما امروز قدرت منطق و 

منطق قدرت تواما موضوعیت دارند.
وی ادامه داد: امنیت ملی یعنی حفظ ارزش های بنیادی امنیتی، بقا 
و عدم شکست و عدم برخورد نظامی و توسعه با گسترش تأثیرگذاری 

بر افکار عمومی با محور توسعه امنیت بر مبنای ارزش های جامعه.
سرلشکر ایزدی خاطرنش��ان کرد: نمی توانیم بحث امنیت ملی را با 
پس��وند ملی بیان کنیم بلکه باید امنیت همه جانبه را مطرح کنیم؛ 

چرا که گستره فعالیت ما فراتر از مرزها است.
وی افزود: امنیت یعنی صیانت از ارزش ها و در نگاه قدرتی که امروز 
مقابل ماس��ت برای حفظ ارزش های خودش��ان نگاه جامع دارند و 
در فضای نظریه پ��ردازی به این موضوع پرداخته ان��د و به آن عمق 

بخشیده اند.
سرلش��کر ایزدی با بیان اینکه امریکا در یک نگاه صدساله برای قرن 
بیست و یکم، این قرن را قرن ش��کاف در قاره ها می داند، گفت: آنها 
در این نگاه صدساله خود، 3 خصوصیت را تصویر کرده اند: 1( ایجاد 
س��احت یکپارچه ذهنی درعالم 2( س��اختن آمریکای��ی های غیر 
آمریکایی و کس��انی که مصرف کننده کاالهای یکسان باشند. این 
 موضوع نش��ان می دهد که برای امنیت ملی خود به س��مت اقتصاد 

رفته اند.3( داشتن اطالعات یکسان در یک زمان مشخص است.
وی ادامه داد: اینکه دنبال اقتصاد هس��تند به این معنی اس��ت که 
برنامه ریزی دقیق با زیرس��اخت های مرتبط دارند و در حال اجرای 

آن هستند.
 سرلش��کر ایزدی با بیان اینکه آنها برای رس��یدن ب��ه اهداف خود، 
پ��روژه ای ویژه به ن��ام SSR را دارند. م��ی گویند باید ب��رای اینکه 
 بتوانیم به هدف راهبردی برسیم به منابع قدرت )که 5 منبع را ذکر 

می کنند(توجه کنند.
وی اظهار کرد: حرکتی که امپریالیسم آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
ایران ایجاد کرده که همان تحریم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه رکن اقتصادی ما پشتوانه ارزشی انقالب 
است گفت: آنها در مصاحبه های خود بیان می کنند که به دنبال یک 

حرکت استراتژیک هستند که بر کشور غلبه کنند.
وی تاکید کرد: آنها بیان می کنن��د به گونه ای پیش می رویم که در 

سال 2016تمام جهان را فراتر از اینترنت رصد کنیم.
 سرلشکر ایزدی با اش��اره به صحبت های مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه در پیچ تاریخی هس��تیم گفت: باید بدانیم تمدن مسلط بر 
جهان غرب در حال افول اس��ت و تمدین نوین بر فضای معنویت در 
حال رشد است. باید به این موضوع توجه کنیم. این فرصت تاریخی 
که ایجاد ش��ده جز بر اس��اس آن مبانی فرا نظ��ری در حوزه نظریه 
پردازی مرتبط با انقالب اس��المی اس��ت. یعنی باید در یک فضای 

پارادایمی جدید به موضوع توجه کنیم.
وی بیان کرد: اقتصاد جهانی در فضایی است که در همین زمان بیش 
از 57 تریلیون دالر بدهی دارند و در 2020 این رقم به 75 تریلیون 
دالر می رسد. در زیس��ت بوم جهانی، فرهنگ جهانی نیز در شرایط 

بحران است.
سرلشکر ایزدی اضافه کرد: هم اکنون در یک شرایط استثنایی قرار 
داریم، اگر مانند زمان انقالب اسالمی با حرکت جهادی پیش رویم 

می توانیم بر دشمن پیروز شویم.
وی افزود: ما هم��واره به گونه ای پیش رفته ای��م که هم در پیروزی 
انقالب و هم جنبه های نظامی و هم جنبه های علمی؛ همین کاری 
که دانش��مندان هس��ته ای ما کرده اند، با رویک��ردی جهادی وارد 

شده ایم.
سرلش��کر ایزدی با بیان اینکه باید به اهمیتی ک��ه اقتصاد در دفاع 
 همه جانبه دارد توج��ه کنیم، گفت: ما ه��م در مباحث اقتصادی از 
 ظرفیت ه��ای باالی��ی برخورداری��م و ه��م در این راس��تا مرتکب 

غفلت های راهبردی نیز هستیم.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ی��ک نگاه جدید و یک رویکرد جدید 
 اس��ت که باید ببینیم آی��ا اقتص��اد مقاومت��ی درون زا و درون گرا

می خواهیم، یا اقتص��اد مقاومتی ب��رون زا و برون گ��را و یا اقتصاد 
مقاومتی درون زا و برون گرا.

 سرلش��کر ایزدی با بی��ان اینک��ه تجربه ک��ره ش��مالی درون گرا و 
درون زا و تجربه روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق برون زا و برون 
گرا بوده، گف��ت: مقام معظم رهبری، اقتص��اد مقاومتی را اقتصادی 
درون زا و برون گرا م��ی دانند و در این رابطه باید به دس��تاوردهای 

بدیعی که انقالب اسالمی دارد بپردازیم.
وی افزود: باید از استعدادهای بالقوه کش��ور استفاده کنیم، چرخه 
معیوب خام فروش��ی را تغیی��ر دهیم، س��رمایه های نامش��روع را 
قطع و س��رمایه های مش��روع را گس��ترش دهیم و هدایت صنایع 
راهب��ردی و قط��ع وابس��تگی ه��ا را در دس��تور کار ق��رار دهیم و 
 حرک��ت درمس��یر هدای��ت و پیش��رفت را مبن��ای کارم��ان قرار

 دهیم.

 یک مقام مس��وول کارگری کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه 
بیانیه ای در این باره صادر می شود گفت: برای پیگیری 
این موضوع چاره ای جز این نداری��م که به دیوان عدالت 
اداری ش��کایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی 
دولت نمی خواهد آئین نامه مرب��وط به ماده 7 قانون کار 

را تدوین کند؟
اوایل خردادماه سال جاری معاون روابط کار وزارت کار در 
ابالغیه ای تاریخی، امضای قراردادهای زیریک س��ال در 

مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرد.
در قالب بخش��نامه ش��ماره ۴0 تاکید ش��ده بود که اگر 
کارفرمایی اق��دام به انعقاد قراردادهای زیریک س��ال در 
 مش��اغل با ماهیت دائم کن��د، در زمان بروز مش��کل در 
هیات های حل اخت��الف، مبنا همان قرارداد یک س��اله 
است، و بهتر است کارفرمایان در قراردادهای جدید کاری، 

ابالغیه یاد شده را اعمال کنند.
البته کمتر از یک هفته پس از ابالغیه، معاون روابط کار در 
دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴0 را لغو کرد، تا اندک 
امیدواری ایجاد شده در جامعه کارگری برای ساماندهی 
معضل تاریخی قراردادها به یاس تبدیل ش��ود. کارگران 
می گویند یکی از بزرگ ترین مسائل و چالش های آنها در 
روابط با کارفرمایان، مبحث قراردادهای کاری بوده است.

ابالغ و لغو ساماندهی قراردادها از سوی جامعه کارگری 
کشور به صدور مجوز قراردادهای یک ماهه، 3 ماهه و به 
صورت کلی زیریک سال از سوی وزارت کار تعبیر شده و 
آنها معتقدند وزارت کار تحت فشار کارفرمایان و صاحبان 
نفوذ در دولت این ابالغیه بس��یار با اهمیت را لغو کرده و 

جلوی اجرای آن گرفته شد.
فش�ار ب�ه وزارت کار برای لغو ي�ک ابالغیه   

تاريخی
هم اکنون بیشتر از ۹3 درصد کل قراردادهای کاری 22 
میلیون نیروی کار کشور، موقت و حداکثر یک ساله است 
و این شرایط باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار و 
نگرانی کارگران از آینده شغلی خود شده است. به عقیده 
کارگران، طرز فکر بس��یاری از کارفرمای��ان در اینکه اگر 
قرارداد کوتاه مدت بسته شود، باعث انگیزه نیروی کار و 
افزایش بهره وری می شود؛ اشتباه است و کارگر در سایه 
نبود امنیت شغلی نمی تواند برای کارفرما و تولید کشور 

موثر باشد و کارایی خود را از دست می دهد.
 در ابالغیه دوم معاون رواب��ط کار وزارت کار که در واقع 
طی آن امضای قراردادهای زیریک سال، ماهیانه، 3 ماهه 
و 6 ماهه طبق ش��رایط فعلی بازار کار مجاز دانسته شد؛ 
کارگران خواستار تش��کیل نشست های فوری شورای 3 
جانبه ملی و هم چنین ش��ورای عالی کار برای بررس��ی 

موضوع شدند.
غالمرض��ا عباس��ی، درب��اره آخرین تصمیم��ات جامعه 
کارگری کش��ور درباره اقدام اخی��ر وزارت کار درباره لغو 
ممنوعیت های جدید در قراردادهای کاری گفت: اینکه 
مطرح شد نشست هایی برگزار می شود در واقع نظر خود 
معاون رواب��ط کار وزارت کار بود در حال��ی که کارگران 

چنین اعتقادی ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران ایران 
اظهارداشت: االن حدود 30 سال اس��ت که قانون فعلی 

 کار اجرا می ش��ود و هم��گان نقاط قوت و ضع��ف آن را 
می دانند. اگر هم قرار بود دولت بخشنامه ای بدهد بهتر 
بود ابتدا روی آن کار می کردند و س��پس مصوبه قانونی 
ارائه می ش��د که نتوان به آس��انی اجرای آن را با دستور 

دیگری متوقف کرد.
 نتیجه ۳۰ سال اجرای قانون کار

عباسی ادامه داد: اینکه در گوشه و کنار مطرح می کنند 
بر روی ابالغیه ممنوعیت قراردادهای زیریک س��ال کار 
کارشناسی نش��ده بود، ما در طول 30 س��ال نظرات مان 
را بارها داده ایم، مذاکره کردیم و کار کارشناسی بر روی 
مواد مختلف قانون کار از جمله مبح��ث قراردادها انجام 

شده است.
وی افزود: در قانون کار به صراحت اعالم شده که کارهای 
با جنبه مستمر و غیرمس��تمر باید از یکدیگر جدا باشند 
و این مه��م نیازمند تدوین آئین نامه ای اس��ت. حال اگر 
تاکنون در طول 30 سال اجرای قانون کار، آئین نامه آن 
نوشته نشد کوتاهی دولت ها است و نباید ضرر آن متوجه 

کارگران باشد.
این مقام مسوول کارگری کشور تاکید کرد: ما در دو سال 
اخیر پیگیری ها و نشست های فراوانی داشتیم که منجر 
به ابالغ دستورالعمل ش��ماره ۴0 ش��ده بود. اتفاقی هم 
نیفتاده بود که برخی اظهار نگرانی کردند چون تنها قرار 
بود اندکی به امنیت شغلی نیروی کار کشور افزوده شود و 

به قراردادهای کاری سروسامانی بدهند.
به گفته عباس��ی، در کارهایی که مس��تمر است و بنگاه 
س��الیان س��ال اس��ت که فعالیت می کند دیگر قرارداد 
چندماهه نیروی کار چه معنای��ی دارد؟   در این بنگاه ها 
 تا فرد بخواه��د کارش را یاد بگیرد، ق��راردادش به اتمام 

می رسد و باید جای خود را به نیروی دیگری بدهد.
کارگران: به دي�وان عدالت اداری ش�کايت 

می بريم
دبیرکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران ایران 
بیان داش��ت: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴0 
و ممنوعیت امضای قراردادهای زیریک سال در کارهای 
مستمر ضرر نمی کردند، و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی 

نیروی کار به آنها نیز می رسید.
وی تصریح کرد: لغو کردن بخش��نامه باعث شد تا اوضاع 
قراردادها از قبل هم بدتر شود و ما می دانیم که وزارت کار 
در این مساله تحت فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده 
است و آنها وادار به لغو بخشنامه شده اند. این اقدام باعث 

بروز جو بدی در بین جامعه کارگری شده است.
 این مقام مس��وول کارگری کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه 
بیانیه ای در این باره صادر می شود گفت: برای پیگیری 
این موضوع چاره ای جز این نداری��م که به دیوان عدالت 
اداری ش��کایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی 
دولت نمی خواهد آئین نامه مرب��وط به ماده 7 قانون کار 

را تدوین کند؟

در پی لغو ممنوعیت قراردادهای زير يکسال؛

کارگرانوزارتکاررادادگاهیمیکنند
کارشناس اقتصاد اسالمی:

اقدامات مسووالن با عنوان 
اقتصاد مقاومتی، هیچ اثری از 

اقتصاد اسالمی ندارند
یک کارشناس اقتصاد اس��المی گفت: هر چه بیشتر 
اقتصاد را اسالمی سازی کنید بیشتر اقتصاد مقاومتی 
پیاده س��ازی می ش��ود ؛ ولی اقداماتی که با عنوان 
اقتصاد مقاومتی از س��وی مس��ووالن در حال انجام 

است، هیچ اثری از اقتصاد اسالمی ندارند.
به گزارش »خبرگزاری دانش��جو«، حجت االس��الم 
میرمعزی کارش��ناس اقتصادی، در همایش اقتصاد 
سیاسی انفعال یا اقتدار اظهار داشت: موضوع اقتصاد 
مقاومتی را مقام معظم رهبری در س��ال 8۹ مطرح 
فرمودن��د، اما تحت عن��وان اقتص��اد مقاومتی هیچ 

پیشینه علمی نداریم.
وی افزود: از زمانی که مق��ام معظم رهبری موضوع 
اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، مطالعات در داخل 
کشور و بعد معادل س��ازی در خارج کشور آغاز شد 
و در این چند س��ال کتب و مقاالت��ی در این زمینه 

نوشته شد.
میرمعزی، با بیان اینکه هر کس می خواهد تحلیلی 
روی اقتصاد مقاومتی داش��ته باش��د باید تحلیلش 
مبتنی بر فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری باش��د، 
گفت: مقام معظ��م رهبری مبدع اقتص��اد مقاومتی 
هس��تند و اینکه ش��خصی بخواهد ب��دون توجه به 
مبانی م��ورد تأکید ایش��ان اقتصاد مقاومت��ی را بر 
 مبن��ای تحلی��ل ه��ای ش��خصی تفس��یر کن��د 
بی معناست. وی ادامه داد: بر اساس فرمایشات مقام 
معظم رهبری، اقتص��اد مقاومتی اقتصادی بر گرفته 
از فرهنگ اسالمی با هدف  مقاوم سازی اقتصاد است 
که توان پیشرفت اقتصادی دارد و این اقتصاد مردم 

بنیان بوده و با رویکردی جهادی است.
میرمعزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی الگویی الهام 
بخش از نظام اسالمی است، گفت: در مقاالتی که به 
این موضوع پرداخته اند یا می بینیم که اقتصاد غربی 
را الگوی مباحث قرار داده اند و سعی بر همانند سازی 
آن با اقتصاد مقاومت��ی دارند و یا از ای��ن عبارت که 
اقتصاد مقاومتی الگوی نظام اسالمی است به عنوان 
جمله تزیینی نوشته خود بهره گرفته اند و در تحلیل 
مطالب به همان ادبیات اقتصاد متعارف می پردازند.

وی افزود: در حالی که حلقه اتصال اقتصاد مقاومتی 
و اقتصاد اس��المی جایی عنوان نمی شود و به عنوان 
 حلقه ای مفق��وده در مق��االت و پرداخ��ت ها باقی 

می ماند.

 بومی سازی ترانسفورماتور تغذيه قفسه های 
اصلی تاندم میل

 درخشش مخابرات اصفهان در سومین جشنواره روابط 
عمومی های برتر مخابرات ايران

با همکاري کارشناس��ان فوالد مبارکه و ش��رکت هاي 
سازنده داخلي کشور، ترانس��فورماتور 63 کیلو ولت به 
720 ولت مربوط به تغذیه قفسه هاي اصلي نورد واحد 
 تاندم میل نورد س��رد ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان 

بومي سازي شد.
ایمان دوس��تي، کارش��ناس برق و ابزار دقیق خطوط 
نورد ناحیه نورد س��رد ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
ضمن بیان ای��ن خبر گفت: ترانس��فورماتورهاي اصلي 
واحد تاندم میل ک��ه وظیفه تغذی��ه موتورهاي اصلي 
نورد را ب��ر عهده دارند نقش بس��یار مه��م و حیاتي در 
تداوم تولید واحد را نیز دارا مي باش��ند . این مجموعه 
شامل 7 دستگاه ترانس��فورماتور با توان بسیار باال بوده 
 CSM که ولتاژ ورودي آنها از خط 63 کیلو ولت پست

تغذیه شده و ثانویه این ترانس��فورماتورها با ولتاژ 720 
ولت توس��ط پل هاي تایریس��توري به ولتاژ مس��تقیم 
تبدیل و جهت انجام فرآیند نورد ب��ه موتورهاي اصلي 
 قفس��ه ها و تنش��ن ریل هاي خط تولید ن��ورد، انتقال 

مي یابند. 
 این ترانس��فورماتورها، بارهاي متغییر زیادي را تحمل 
مي کنن��د و عالوه بر اینک��ه به عنوان تران��س کاهنده 
ولتاژ استفاده مي گردند، در زمان هاي کاهش سرعت 
 نیز به عنوان ترانس افزاینده، انرژي را به پس��ت انتقال 

مي دهند .
وي افزود: ب��ا توجه به ویژگي هاي ذکر ش��ده، طراحي 
 و س��اخت ای��ن ترانس ه��ا بس��یار پیچی��ده و خاص 
مي باشد که هر شرکت و س��ازندهاي توان ساخت آن 

را ندارد . 
عالوه بر این ب��ا توجه به عدم پیش بین��ي قطعه یدکي 
جه��ت ترانس��فورماتورهاي مذکور و با عنای��ت به این 
موضوع که س��رویس کام��ل و تعمی��رات دوره اي این 
ترانس ها، نیاز به حداقل یک ماه توقف خط تولید دارد، 
بروز مشکل بر روي یکي از این ترانس ها موجب توقف 
طوالني مدت و خسارت مالي فراوان ناشي از عدم تولید 

مي شود.

 

روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در سومین 
جشنواره ی روابط عمومی های مخابرات ایران حائز رتبه برتر 

در دو رشته شد.
به گزارش زاینده رود و به نقل از اداره روابط عمومی ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان، سومین جشنواره روابط عمومی های 
مخابرات ایران با حضور دهناد سرپرس��ت مخاب��رات ایران، 
زارعیان مدیرکل رواب��ط عمومی واموربی��ن الملل مخابرات 
ایران، مطهری نژاد پیشکسوت روابط عمومی ایران و مدیران 
و کارشناس��ان روابط عمومی های مخابرات سراسر کشور در 
سالن پویش ساختمان مدیریت منابع انسانی مخابرت ایران 
برگزار ش��د. دراین جش��نواره بر اس��اس رأی هیات داوران، 
روابط عمومی شرکت مخابرات اس��تان اصفهان در دو رشته 
ارتباطات الکترونیکی و ارتباطات برون س��ازمانی، حائز رتبه 

برتر شناخته شد.
دهناد سرپرست مخابرات ایران، اقناع و ابالغ را جوهره روابط 
عمومی دانس��ت و افزود: روابط عمومی ه��ا در مخابرات باید 
آنقدر فعال باشند که هیچ فضایی برای تهاجم به شرکت ایجاد 
نشود. وی اذعان داشت: روابط عمومی های مجموعه مخابرات 
به دلیل وسعت و قلمرو تنوع کار در شرکت، وظایف خطیری 

در دو حوزه بیرون و درون سازمان برعهده دارند.
 سرپرس��ت ش��رکت مخاب��رات ای��ران وظیفه اصل��ی روابط 
عمومی ها در شرکت را در حوزه برون سازمانی، تعامل با همه 
نهادهای حاکمیت، نمایندگان مجلس و آحاد مردم دانس��ت 
و اظهار داش��ت: مدیران روابط عمومی اس��تان ها نباید هیچ 

فرصتی را برای اقناع و ابالغ از دست بدهند.
مدی��ر کل رواب��ط عموم��ی و ام��ور بی��ن المل��ل ش��رکت 
 مخابرات ای��ران اظه��ار داش��ت: هرچ��ه زمان م��ی گذرد، 
 ن��ه تنه��ا مباح��ث روابط عموم��ی کهن��ه نمی ش��ود بلکه 
تازه ت��ر می ش��ود و از این رو ه��ر روز ض��رورت پرداختن به 
روابط عمومی جدی تر می ش��ود. زارعیان تصریح کرد: نقش 
روابط عمومی ها در موفقیت یک سازمان از منظر ارتباط موثر 
و اطالع رس��انی دقیق و به جا، بسیار بااهمیت است. وی یکی 
از س��ازمان های بزرگی که جایگاه روابط عمومی در آن بسیار 

حساس است را مجموعه شرکت مخابرات ایران دانست.

ترکان:

هزينه ساخت اتوبان ها تا ۱۵۰ برابر افزايش 
يافته است

مشاور ارشد رییس جمهوری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کش��ور گفت: مقدمات و پیش نیازهای اجرای قانون نظام مهندس��ی در 
کشور فراهم نیست. مشاور ارشد رییس جمهوری و رییس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور گفت: مقدمات و پیش نیازهای اجرای قانون 
نظام مهندسی در کشور فراهم نیست. اکبر ترکان، در نشست با مسووالن 
سازمان نظام مهندسی استان س��منان، گفت: پیش بینی های خوبی در 
قانون نظام مهندسی ساختمان انجام شده، ولی الزامات اجرای آن اکنون 
در کشور مهیا نیست. وی با بیان اینکه حرفه مهندسی ساختمان در این 
سال ها آسیب دیده است، ادامه داد: مهندسان واقعی و حرفه ای باید بر 
ساخت و سازها نظارت داشته باشند. وی با تاکید بر شناسنامه دار شدن 
ساختمان ها در کش��ور، خاطرنشان کرد: از س��وی دیگر هزینه ساخت 
اتوبان ها و جاده ها، به دلیل فعال نبودن دستگاه های تخصصی به شدت 
افزایش یافته و تا 150 برابر ش��ده است.ترکان با اش��اره به روند فعالیت 
سازمان نظام مهندسی س��اختمان و با بیان اینکه اجزای نظام مهندسی 
ساختمان درکشور هنوز شکل نگرفته است، گفت: نباید تمام مهندسان 
پروانه فعالیت بگیرند.مشاور ارشد رییس جمهوری و رییس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان یاد آور شد: بسیاری از مسایل دست به دست هم داده 
است که حتی فهرست بها برای ساخت و س��ازهای شهری وجود داشته 
باشد. استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت ساختمان 
جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران دارد، گفت: سازمان نظام مهندسی باید 

جایگاه نظارتی خود را در این صنعت مهم تقویت کند.
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نوبت اول 

      اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

 اداره کل حفاظت محیط زیس�ت اس�تان اصفهان در نظر دارد احداث س�اختمان محیط بانی و مرک�ز مدیریت تاالب

 بین المللی گاوخونی واقع در ورزنه با زیربنای 265 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مربوطه می توانند از تاریخ انتشار آگهی و حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخ 94/4/6 به دفتر فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند. پاکات پیشنهاد قیمت خود را با اعتبار یک 

ماهه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/16 به اداره حراست این اداره کل تحویل داده شود. کمیسیون گشایش 

پاکات پیشنهاد قیمت راس ساعت 9:30 تاریخ 94/4/18 در محل سالن جلس�ات اداره کل تشکیل خواهد شد. الزم به 

ذکر است برآورد اولیه موضوع مناقصه برابر 2/436/344/874 )دو میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون و سیصد 

و چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتادو ش�ش( ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر 8/000/000 )هشت میلیون( 

 www.isfahan-doe.ir ریال ضمانتنامه معتبر مورد قبول کارفرما می باشد. متن این مناقصه در پایگاههای اینترنتی

پایگاه اطالع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات قابل رویت می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی شرکت در مناقصه عمومی  

پیرو آگهی مناقصه شماره 9065 مورخ 94/3/21 مبلغ برآورد پروژه مدرسه تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شهید بهشتی 
فالورجان از 8/350/244/823 ریال به مبلغ 12/302/752/293 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه از 32/000/000 ریال 

به مبلغ 44/000/000 ریال اصالح می گردد و سایر شرایط مناقصه به قوت خود باقی است.

اصالحیه آگهی مناقصه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

م الف:8560                                     

نوبت دوم 
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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
3/600 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بندالف(به مدت دو ماه ونسبت به بندب(به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
بندالف(

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه
شناسنامه  به  اسمعیل  فرزند  خینه  عبدالی  ستار   –  94/2/27  –  1812 شماره  1.رای 
شماره 3 حوزه 3 سمیرم  و شماره ملی 1209735466 ششدانگ یک باب مغازه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 2216 به مساحت 71/90 مترمربع.
2.رای شماره 1445 – 94/2/16 – غالمرضا جانقربان فرزند عزیز به شناسنامه شماره 
14حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی و شماره ملی 5129885211 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 2706 به مساحت 170/80 مترمربع.
3.رای شماره 1880 – 94/2/28 – حمیدرضا شریفانی فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 5932 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199894273 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 3402 به مساحت 127/35 مترمربع.
شماره های فرعی از 2 اصلی فضل آباد

4.رای شماره 419 – 94/1/23 – علی اکبر مطهر شهرضائی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 1247 شهرضا و شماره ملی 1199238201 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 39/1 به مساحت ششدانگ 161 مترمربع.
5.رای شماره 420 – 94/1/23 – خدیجه شاه نظری شاهرضائی فرزند محمدحسن به 
شناسنامه شماره 44 شهرضا و شماره ملی 1199661759 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 39/1 به مساحت ششدانگ 161 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  پورفرزند  طالب  اله  قدرت   –  94/2/28  –  1898 شماره  6.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1198961058 ششدانگ  و شماره  شماره 440 شهرضا 
سندشماره8034- مترمربع.بموجب   177/24 مساحت  به   101 پالک  از  مفروزی 
92/06/10دفتر303شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضامی باشد.

7.رای شماره 1895 – 94/2/28 – سعید سلوکی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
301 شهرضا و شماره ملی 1199367567 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 159/80 مترمربع.
8.رای شماره 1896 – 94/2/28 – عفت آغارسولی فرزند میرزاطها به شناسنامه شماره 
279 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199367346 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 485 به مساحت ششدانگ 159/80 مترمربع.

9.رای شماره 1869 – 94/2/28 – حسین شاه پیری فرزند یحیی به شناسنامه شماره 
1189 شهرضا و شماره ملی 1199256961 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 513 به مساحت 154/45 مترمربع.
10.رای شماره 13009 – 93/12/27 – سیدمحمد قریشی فرزند سیدجمال به شناسنامه 
شماره 8271 شهرضا و شماره ملی 1199917664 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 639 به مساحت 138/5 مترمربع.
11.رای شماره 1820 – 94/2/27 – جنت دهقان فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 
1245 شهرضا و شماره ملی 1199177199 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

641 به مساحت 147/16 مترمربع.
12.رای شماره 1789 – 94/2/24 – سهیال باقرپور فرزند محمد به شناسنامه شماره 
482 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1198501391 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 738 به مساحت ششدانگ 172/90 مترمربع.
13.رای شماره 1790 – 94/2/24 – احمدرضا قادری فرزند حسن به شناسنامه شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199378046 ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   295

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 738 به مساحت ششدانگ 172/90 مترمربع.
14.رای شماره 348 – 94/1/23 – احمدرضا سبزواری فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 519 شهرضا و شماره ملی 1199076287 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 743 به مساحت ششدانگ 181/09 مترمربع.
به  اله  میرزاحبیب  فرزند  میرمسیب  بدرالسادات   –  94/1/23  –  349 شماره  15.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1198473886 ملی  شماره  و  19398 شهرضا  شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 743 به مساحت ششدانگ 181/09 مترمربع.

16.رای شماره 11964 – 93/11/29 – احمد پورعلی مطوری فرزند علی به شناسنامه 
شماره 14901 حوزه 3 روستائی خرمشهر و شماره ملی 1828784672 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 744 به مساحت ششدانگ 123/60 

مترمربع.
زهرا گرامی فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره   –  94/3/3  – 17.رای شماره 2037 
169 شهرضا و شماره ملی 1199125776 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 744 به مساحت ششدانگ 123/60 مترمربع.
شناسنامه  به  فرزندمحمدعلی  بهرامی  عیسی  شماره94/03/04-2121-  18.رای 
خانه  یکباب  ملی1199443591ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره13حوزه1روستائی 

مفروزی ازپالک828به مساحت141مترمربع.
19.رای شماره 377 – 94/1/23 – محسن فیضی فرزند رضا به شناسنامه شماره 823 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199410438 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت ششدانگ 142/94 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالحسین  فرزند  محسنی  مهدیه   –  94/1/23  –  379 شماره  20.رای 
شماره 1716 شهرضا و شماره ملی 1199283134 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 940 به مساحت ششدانگ 142/94 مترمربع.
احسان رجبعلی فرزند رمضانعلی به شناسنامه   –  94/2/28  – 21.رای شماره 1850 
شماره 619 شهرضا و شماره ملی 1199272167 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 967 به مساحت ششدانگ 134/20 مترمربع.
22.رای شماره 1851 – 94/2/28 – زهره رحمتی فرزند حسین به شناسنامه و شماره 
ملی 1190015323 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 967 به مساحت ششدانگ 134/20 مترمربع.
23.رای شماره 1741 – 94/2/24 – مهرداد کریمی فرزند هادی به شناسنامه شماره 
423 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209434407 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 
تبدیل شده است به مساحت 212/15  از پالک 967/1 که به شماره 13403  مفروزی 

مترمربع.
وشماره  شناسنامه  فرزندرضابه  مهردادخدادادی  شماره94/03/30-2673-  24.رای 
و10000به  ازپالکهای968باقیمانده  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1190019426ششدانگ 

مساحت92/50مترمربع.
به  محمدعلی  فرزند  شهرضا  ملکیان  محبوبه   –  94/2/20  –  1535 شماره  25.رای 
شناسنامه شماره 2456 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199859516 سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 999به مساحت ششدانگ 
198/60 مترمربع.

26.رای شماره 1536 – 94/2/20 – فضل اله طبیبیان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
477 شهرضا و شماره ملی 1199000884 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 999به مساحت ششدانگ 198/60 مترمربع.
27.رای شماره 1731 – 94/2/24 – امید مردانی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
1585 شهرضا و شماره ملی 1199260932 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 168/15 مترمربع.
28.رای شماره 1732 – 94/2/24 – فاطمه مردانی فرزند حسن به شناسنامه شماره 3 
حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199578071 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 168/15 مترمربع.

شناسنامه  به  جواد  فرزند  بیطرف  امین  اله  نبی   –  94/2/13  –1336 شماره  29.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199015539 ششدانگ  و شماره  شماره 474 شهرضا 
مفروزی از پالک 1047 و 11290 فرعی که شماره 1047 به 13401 تبدیل شده است 

به مساحت 101 مترمربع.
30.رای شماره 1533 – 94/2/20 – علی اکبر نجفی سوالری فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 191 حوزه 26 اصفهان و شماره ملی 1289348601 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزی از پالک 1048 به مساحت ششدانگ 150/30 مترمربع.
به  حسین  فرزند  سوالری  نجفی  محمدرضا   –  94/2/20  –  1534 شماره  31.رای 
دانگ  سه   1199606812 ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   9 شماره  شناسنامه 
ششدانگ مساحت  به   1048 پالک  از  مفروزی  مغازه  باب  یک  ششدانگ  از   مشاع 

 150/30 مترمربع.

شناسنامه  به  اسمعیل  فرزند  خینه  عبدالی  ستار   –  94/1/22  –  338 شماره  32.رای 
شماره 3 حوزه 3 سمیرم  و شماره ملی 1209735466 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 1177 به مساحت 270/60 مترمربع.
33.رای شماره 1685 – 94/2/23 – محمدرضا انصاری فرزند غالمعلی به شناسنامه 
شماره 515 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199407356 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
شده  تبدیل   13572 شماره  به  که  باقیمانده   1514 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک 

و13570و13571 به مساحت ششدانگ 147/63 مترمربع.
34.رای شماره 1686 – 94/2/23 – زهرا خدامیان  فرزند رمضان به شناسنامه شماره 
1479 قمشه و شماره ملی 1199208434 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1514 باقیمانده که به شماره 13572 تبدیل شده و13570 و 13571 

به مساحت ششدانگ 147/63 مترمربع.
35.رای شماره 1091 – 94/2/7 – سیف اله دهقان فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
720 شهرضا و شماره ملی 1198963859 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1550 به مساحت ششدانگ 217/83 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند  متوسل  رضوان   –  94/2/7  –  1092 شماره  36.رای 
شماره 256 شهرضا و شماره ملی 1199013358 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1550 به مساحت ششدانگ 217/83 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  محبوبیان  سکینه   –  94/1/19  –  223 شماره  37.رای 

شماره 484 شهرضا و شماره ملی 1199025062 دو دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1609 به مساحت ششدانگ 215/20 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1608 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1608 به مساحت ششدانگ 205/38 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1609 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
38.رای شماره 224 – 94/1/19 – اسمعیل باغبانی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 

605 شهرضا و شماره ملی 1198925825 چهار دانگ مشاع از ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1609 به مساحت ششدانگ 215/20 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1608 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 1608 به مساحت ششدانگ 205/38 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1609 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  کاظمینی  فرشته   –  94/2/24  –  1745 شماره  39.رای 
شماره 466 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199369217 دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1715 به مساحت ششدانگ 258 مترمربع.
شناسنامه  به  هاشم  فرزند  خوشخوئی  ناصر   –  94/2/24  –  1746 شماره  40.رای 
شماره 640 شهرضا و شماره ملی 1199017191 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1715 به مساحت ششدانگ 258 مترمربع.
به  اله  میرزاحبیب  فرزند  میرمسیب  بدرالسادات   –  94/1/23  –  347 شماره  41.رای 
شناسنامه شماره 19398 شهرضا و شماره ملی 1198473886 ششدانگ یک باب خانه 

باغ مفروزی از پالک 1724 به مساحت 1372/35 مترمربع.
به  عزیزاله  فرزند  آبادی  موسی  رضائی  مریم   –  94/2/22  –  1649 شماره  42.رای 
 5129850815 ملی  شماره  و  دهاقان  روستائی  یک  حوزه   38 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1760 به مساحت 179/17 مترمربع.
43.رای شماره 1381 – 94/2/15 – هوشنگ حاتمی فرزند آقاجان به شناسنامه شماره 
763 حوزه یک روستائی گندمان و شماره ملی 6299573406 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1763 و 8193 به مساحت 202/02 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  حیدر  فرزند  طاوسی  کمال   –  94/3/4  –  2098 شماره  44.رای 
842 شهرضا و شماره ملی 1199187135 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1763 و 8193 به مساحت ششدانگ 157/94 مترمربع.
شناسنامه  به  حسن  فرزند  وصفی  ایزدی  مریم   –  94/3/4  –  2099 شماره  45.رای 
دانگ  سه   1198537469 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی  یک  حوزه   1142 شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1763 و 8193 به مساحت ششدانگ 

157/94 مترمربع.
46.رای شماره 1598 – 94/2/21 – علیرضا محسنی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
769 قمشه و شماره ملی 1199252761 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
47.رای شماره 1599 – 94/2/21 – فریبا جاوری فرزند محمود به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   1199896497 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   6154
به مساحت ششدانگ 126  پالک 1779  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  ششدانگ 

مترمربع.
مرتضی رحمتی فرزند حسن به شناسنامه شماره   –  94/2/5  – 48.رای شماره 994 
1224 شهرضا و شماره ملی 1199008354 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 243/83 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  اکبر  فرزند  رحمتی  مرضیه   –  94/2/5  –  995 شماره  49.رای 
250 شهرضا و شماره ملی 1199088900 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 243/83 مترمربع.
50.رای شماره 1681 – 94/2/23 – محمدجواد مجاهدی فرزند محمدحسن به شناسنامه 
شماره 333 حوزه یک شهری شهرضا و شماره ملی 1199289523 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 121/60 مترمربع.

51.رای شماره 1682 – 94/2/23 – راضیه آقابابائی فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   1199925500 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   9055
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 121/60 مترمربع.
52.رای شماره 1783 – 94/2/24 – زهرا کافی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 

587 شهرضا و شماره ملی 1199106844 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
3755 به مساحت 312/60 مترمربع.

53.رای شماره 1784 – 94/2/24 – علیرضا کافی فرزند نعمت اهلل به شناسنامه شماره 
102 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199382663 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 266 مترمربع.
شناسنامه  به  حسین  فرزند  فرخپور  رضا  علی   –  94/2/13  –  1303 شماره  54.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199122173 ششدانگ  و شماره  شماره 732 شهرضا 

مفروزی از پالک 3756 به مساحت 120/80 مترمربع.
55.رای شماره 1550 – 94/2/20 – مملکت نادریان فرزند فلکناز به شناسنامه شماره 
424 حوزه 4 ممسنی و شماره ملی 2391370776 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 3761 به مساحت 130/20 مترمربع.
56.رای شماره 1084 – 94/2/6 – حسین دهقان فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
77 شهرضا و شماره ملی 1199209473 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 5273 به مساحت 132/46 مترمربع.
شناسنامه  به  جعفر  فرزند  نصیری  جواد  محمد   –  94/1/23  –  356 شماره  57.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199380148 ملی  شماره  و  حوزه3شهرضا   505 شماره  

مفروزی از پالک 7420 باقیمانده و 11283 به مساحت 102/7 مترمربع.
شماره های فرعی از 3- اصلی موغان

58.رای شماره 1761 – 94/2/24 – رحمت اله ترابی فرزند یداله به شناسنامه شماره 28 
حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199625094 چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 473/1 به مساحت ششدانگ 136/90 مترمربع.
به  سلیمان  فرزند  بابوکانی  ربیعی  محبوبه   –  94/2/24  –  1762 شماره  59.رای 
دانگ  دو  ملی 1199659703  و شماره  قمشه  مرکزی   1 25 حوزه  شناسنامه شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 473/1 به مساحت ششدانگ 

136/90 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  رجبی  علیرضا   –  94/2/20  –  1547 شماره  60.رای 
دانگ  5129916441 سه  ملی  و شماره  سفلی  روستائی سمیرم   1 حوزه   73 شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 812 به مساحت ششدانگ 121/80 

مترمربع.
شناسنامه  به  حسینعلی  فرزند  میرزائی  زهرا   –  94/2/20  –  1549 شماره  61.رای 

شماره 50 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129935373 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 812 به مساحت ششدانگ 121/80 مترمربع.

به  عبدالرحیم  فرزند  زیارتگاهی  ترابی  زهرا   –  93/12/27  –  13038 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 7 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199567280 ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 819 به مساحت 168/20 مترمربع.
63.رای شماره 186 – 94/1/18 – مرتضی آقاربیع شهرضا فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 502 شهرضا و شماره ملی 1198924799 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 820 به مساحت 256/50 مترمربع.
اله به شناسنامه شماره  شهناز ملکی فرزند فتح   – 94/2/27 64.رای شماره 1818 – 
323 شهرضا و شماره ملی 1198946849 سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه 
و گاراژ و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت ششدانگ 

385/10 مترمربع.

به شناسنامه شماره  اله  فتح  فرزند  ملکی  گلناز   –  94/2/27  –  1819 65.رای شماره 
141 شهرضا و شماره ملی 1199072508 سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه 
و گاراژ و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت ششدانگ 

385/10 مترمربع.
66.رای شماره 1874 – 94/2/28 – فاطمه عذرا ماهر فرزند جواد به شناسنامه شماره 
223 شهرضا و شماره ملی 1198871539 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1152 به مساحت 216/67 مترمربع.
67.رای شماره 334 – 94/1/22 – مجید شریفانی فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
1762 شهرضا و شماره ملی 1199243345 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1332به مساحت 102/82 مترمربع.
شناسنامه  به  عزیزاله  فرزند  میرزائی  محمدعلی   –  94/3/4  –  2085 شماره  68.رای 
شماره 182 شهرضا و شماره ملی 1198879981 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1455به مساحت 241/10 مترمربع.
69.رای شماره 1603 – 94/2/21 – منیره عموحیدری فرزند عبدالمحمد به شناسنامه 
از  باب خانه مفروزی  ملی 1199232297 ششدانگ یک  شماره 656 قمشه و شماره 

پالک 1528 به مساحت 126/65 مترمربع.
70.رای شماره 1740 – 94/2/24 – سید علی موسوی فرزند سیدحسنعلی به شناسنامه 
طبقه  دو  باب خانه  یک  ملی 1198493208 ششدانگ  قمشه و شماره  شماره 21333 

مفروزی از پالکهای 3295 و 3534 و 4632 به مساحت 292/60 مترمربع.
شماره های فرعی از 21- اصلی رشکنه 

به  محمدحسن  فرزند  عمرانپورشهرضا  اکرم   –  94/2/21  –  1568 شماره  71.رای 
شناسنامه شماره 1567 شهرضا و شماره ملی 1199241393 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 40 به مساحت 111 مترمربع.
72.رای شماره 768 – 94/2/1 – عبدالرضا علی شاهی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 32 شهرضا و شماره ملی 1199193984 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 199/35 مترمربع.
به شناسنامه  فاطمه سادات طیبی فرزند سیدجالل   –  94/2/1  – 73.رای شماره 769 
شماره 1567 شهرضا و شماره ملی 1199301876 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 52 به مساحت ششدانگ 199/35 مترمربع.
74.رای شماره 1787 – 94/2/24 – احمد شاهین فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
22 شهرضا و شماره ملی 1199142018 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از 52 پالک به مساحت ششدانگ 278/50 مترمربع.
75.رای شماره 1788 – 94/2/24 – فیروزه اباذری فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
1190 قمشه و شماره ملی 1199237639 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از 52 پالک به مساحت ششدانگ 278/50 مترمربع.
76.رای شماره 8798 – 93/9/18 – نوراله احمدی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
866 شهرضا وشماره ملی 1199234397 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 115/41 مترمربع.
77.رای شماره 1302 – 94/2/13 – شکیبا زمانزاد فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 
7686 شهرضا و شماره ملی 1199911811 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 100 به مساحت ششدانگ 115/41 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسن  احمدیان شهرضا  ایرج   –  94/2/5  –  981 78.رای شماره 
شماره 890 شهرضا و شماره ملی 1198928670 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 102 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
79.رای شماره 982 – 94/2/5 – مهین احمدیان فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
612 شهرضا و شماره ملی 1199062431 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 102 به مساحت ششدانگ 207 مترمربع.
و  شناسنامه  به  رمضان  فرزند  اباذری  ابراهیم   –  94/2/24  –  1729 شماره  80.رای 
شماره ملی 1190127237 شهرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 

106 به مساحت 137/73 مترمربع.
به شناسنامه  اله  فرزند فضل  منیژه شاه چراغی   –  94/1/18  – 81.رای شماره 187 
شماره 20987 شهرضا و شماره ملی 1198489741 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 106 به مساحت 98 مترمربع.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  غضنفری  محسن   –  93/10/14  –  9664 شماره  82.رای 
از  باب خانه مفروزی  ملی 1199253324 ششدانگ یک  شماره 825 قمشه و شماره 

پالک 110 به مساحت 142/82 مترمربع.
83.رای شماره 11956 – 93/11/29 – مریم اباذری شهرضا فرزند حسن به شناسنامه 
از ششدانگ یک  شماره 2180 شهرضا و شماره ملی 1199308005 دو دانگ مشاع 
مساحت ششدانگ  به   436 پالک  از  مفروزی  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  باب 

155 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  اباذری  محمدباقر   –  93/11/29  –  11957 شماره  84.رای 
از  مشاع  دانگ  چهار  ملی 1199190411  و شماره  1170 شهرضا  شناسنامه شماره 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 436 به مساحت 

ششدانگ 155 مترمربع. 
85.رای شماره 1902 – 94/2/28 – مجتبی سالک فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 
1457 قمشه و شماره ملی 1199259640 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 468 باقیمانده و 1230 به مساحت ششدانگ 100/20 مترمربع.
86.رای شماره 1905 – 94/2/28 – الهام عظیمی فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1287312391 ملی  شماره  و  اصفهان   3 حوزه   3137
یک باب خانه مفروزی از پالک 468 باقیمانده و 1230 به مساحت ششدانگ 100/20 

مترمربع.
87.رای شماره 389 – 94/1/23 – الهام ترابی فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 225 
قمشه و شماره ملی 1199334154 سه دانگ ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 473 به مساحت ششدانگ 148/48 مترمربع.
88.رای شماره 1906 – 94/2/28 – مریم جوهری دهاقانی فرزند منصور به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ملی 5129654412 ششدانگ  و شماره  2 شهرضا  150 حوزه  شماره 

مفروزی از پالکهای 615 و 1105 و 1109 به مساحت 111/85 مترمربع.
شماره فرعی از 23- اصلی سود آباد

شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  پارسائی  اعظم   –  94/2/20  –  1554 شماره  89.رای 
شماره 1758 شهرضا و شماره ملی 1199262651 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
به  که  باقیمانده  تبدیل شده و 23.948  به 23.2466  که  باقیمانده  پالکهای 23.131  از 

23.2465 تبدیل شده و 23.2331 به مساحت 146/28 مترمربع.
90.رای شماره 1794 – 94/2/27 – حیدر ابافت فرزند حسین به شناسنامه شماره 666 
شهرضا و شماره ملی 1198893516 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء 

ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 151 به مساحت 197/85 مترمربع.
به  سیدمحمدصادق  فرزند  مقامی  قائم  ملک  سید   –  94/1/22  –  310 91.رای شماره 
شناسنامه شماره 8725 حوزه یک سمیرم و شماره ملی 1209077507 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 227/1 به مساحت 128/51 مترمربع.
شماره های فرعی از 32 -اصلی دست قمشه

92.رای شماره 990 – 94/2/5 – سید سعید سیدی فرزند سیدفضل اله به شناسنامه 
مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1199156183 ششدانگ  و شماره  شماره 319 شهرضا 
از پالک 55 و56 به مساحت 129 مترمربع.درازاء129سهم مشاع از432سهم دودانگ 
مرحومین  ازورثه  احدی  نوابی  جالل  ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ازششدانگ 

اسماعیل وعبدالعلی نوابی.
به  حسین  فرزند  شهرضا  ملکیان  عبدالرسول   –  94/2/23  –  1679 شماره  93.رای 
ملی 1199372137 ششدانگ یک  شناسنامه شماره 263 حوزه 3 شهرضا و شماره 
باب مغازه مفروزی از پالک 222 به مساحت 17/98 مترمربع.درازاءدودهم سهم مشاع 

از4سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبداله کاظمی.
شماره های فرعی از 50- اصلی اله آباد

94.رای شماره 12595 – 93/12/17 – جان محمد امیری فرزند شاه محمد به شناسنامه 
شماره 37 حوزه دو مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209812274 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت 158 مترمربع.
95.رای شماره 1160 – 94/2/8 – بهنام راعی شهرضا فرزند محمدرضا به شناسنامه 
از  شماره 4608 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199881031 دو دانگ مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ 185/78 مترمربع.
96.رای شماره 1166 – 94/2/8 – عاطفه راعی شهرضا فرزند مصطفی به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  شهرضا   1190009412 ملی  شماره  و 

مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ 185/78 مترمربع.
شماره های فرعی از 58- اصلی جعفرآباد

به  اسمعیل  فرزند  منوچهرآبادی  انصاری  خیراله   –  94/3/9  – 97.رای شماره 2288 
شناسنامه شماره 9 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199612073 ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 85 به مساحت 192/40 مترمربع. درازاء4/65حبه مشاع 
از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خلیل،رحمت اله،مسیح اله واشرف 

آغاهمگی میربدبه قانون ارث. 

به  قاسم  فرزند  افشادی  انصاریپور جرم  محمود   –  94/3/5  – 98.رای شماره 2132 
شناسنامه شماره 17 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199415571 چهار 
ششدانگ  مساحت  به   86 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
الواسطه  مع  عادی  انتقال  از72حبه ششدانگ  مشاع  درازاء4/5حبه  مترمربع.   279/15

ازطرف خلیل،رحمت اله،مسیح اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث.
99.رای شماره 2133 – 94/3/5 – مهین بس انصاری پورجرم افشار فرزند عبداله به 
شناسنامه شماره 162 حوزه 1 بروجن و شماره ملی 4650276470 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 279/15 مترمربع. 
درازاء2/25حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خلیل،رحمت 

اله،مسیح اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث. 
100.رای شماره 2146 – 94/3/5 – عباس انصاری پور جرم افشادی فرزند محمود به 
شناسنامه شماره 261 حوزه 8  تهران و شماره ملی 0068814641  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 86 به مساحت ششدانگ 261/84 مترمربع.
درازاء2/1حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خلیل،رحمت 

اله،مسیح اله واشرف آغاهمگی میربدبه قانون ارث.
ناهید انصاری فرزند احمد به شناسنامه شماره   – 94/3/5 101.رای شماره 2147 – 
672 شهرضا و شماره ملی 1199251798 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مشاع  درازاء2/1حبه  مترمربع.   261/84 ششدانگ  مساحت  به   86 پالک  از  مفروزی 
از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خلیل،رحمت اله،مسیح اله واشرف 

آغاهمگی میربدبه قانون ارث. 
شماره مفروزی از 68/1- اصلی میرآبادکه به 225 - اصلی تبدیل شده 

به  حسین  فرزند  شهرضا  ملکیان  اله  حجت   –  94/2/2  –  1553 شماره  102.رای 
شناسنامه شماره 930 شهرضا و شماره ملی 1199110272 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه به مساحت 112/15 مترمربع.
شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد

اسماعیل قاسمی فرزند حسینقلی به شناسنامه   – 94/2/28 103.رای شماره 1822 – 
یک  ششدانگ   1209824078 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی  دو  حوزه   35 شماره 
مترمربع.درازاءنه-  57/20 مساحت  به   1 پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  مغازه  باب 

ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ششدانگ  از72حبه  مشاع  حبه  یکصدوهفتادوپنجم 
خانم شعله مدنی.

به  کاکاخان  فرزند  زاده  کرمی  رودابه   –  94/11/29  –  11934 شماره  104.رای 
شناسنامه شماره 447 گندمان و شماره ملی 6299524413 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 276 به مساحت 178 مترمربع.
105.رای شماره 11938 – 93/11/29 – مرتضی رضائی فرزند احمدرضا به شناسنامه 
شماره 5108 قمشه و شماره ملی 1199886033 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 276 به مساحت 113/50 مترمربع.
به  سیدابوالقاسم  فرزند  موسوی  اکبر  سید   –  94/2/7  –  1106 شماره  106.رای 
 1209234701 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   2386 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 516 به مساحت 224/75 مترمربع.
شماره فرعی از 171 اصلی مهدیه 

107.رای شماره 1673 – 94/2/22 – شهین ماهری زاده فرزند محمدعلی به شناسنامه 
باب خانه  ملی 2391387253 ششدانگ یک  شماره 1869 حوزه 4 ممسنی و شماره 
مفروزی از پالک 13 به مساحت 300 مترمربع.درازاء300سهم مشاع از500سهم مشاع 

از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شهرام پناه پور.
108.رای شماره 902 – 94/2/5 – زهرا پناه پوری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   2293792676 ملی  شماره  و  شیراز  قشقائی  حوزه   2244

مفروزی از پالک 13 به مساحت 167/70 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند رستم  فر  قبادی  کبری   –  93/12/27  – 109.رای شماره 13025 
شماره 21208 شهرضا و شماره ملی 1198491957 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
ششدانگ  از72حبه  مشاع  مترمربع.درازاء1/25حبه   234/10 مساحت  به   14 پالک  از 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف جهانگیردره شوری.
110.رای شماره 1559 – 94/2/21 – شکوفه ستوده فرزند امراله به شناسنامه شماره 
1323 حوزه 1 قشقائی شیراز و شماره ملی 2293636704 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 226/30 مترمربع.
111.رای شماره 1560 – 94/2/21 – اسفندیار فرهادی فرزند قباد به شناسنامه شماره 
240 حوزه دو سمیرم و شماره ملی 1209423073 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 226/30 مترمربع.
بندب(

شماره فرعی ازیک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
 -94/03/04-14732 شماره  اصالحی  رای  و   83/03/18-5979 شماره  112.رای 
ملی  شماره  و  509 شهرضا  شماره  شناسنامه  به  فرزند حسن  جاوری  توران  خانم 
1198810882یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب دکان پالک1110که در رای اولیه 
تجدید  اینک  گردیده  1110اشتباها1101آگهی  بجای  تقاضا  مورد  پالک  اولیه  وآگهی 

آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/04/03  

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/04/18                                                                     
م الف:176 رئیس سیدمهدی میرمحمدی - اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4/1713 واقع در برزوک آباد

بخش یک ثبتي شهرضا که طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام فرخنده بختیارتل محمدي 
فرزند قدمعلي در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 94/05/06 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. مرتضي  قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
     فقدان سند مالكيت

3/601 خانم شهربانو علی اکبری فرزند رمضانعلی به شناسه ملی 6229887177 به 
گواهي شده مدعي  استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما" 
پالک  به  مترمربع   439 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ   مالکیت  سند  که  است 
دفتر120   289 در صفحه  که  میمه  ثبتی  بخش  جزء  ازان  در  واقع   35/3954 شماره  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  الذکر،  فوق  مالک  نام  به  ذیل شماره 17690  امالک 
معامله دیگري انجام نشده وبه موجب سند رهني 21526-78/12/26 دفترخانه 14میمه 
نزد بانک مسکن مرهون است که به علت جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/مفقود گردیده 
است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 
)غیر  انجام معامله  قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي  نامه  120آئین 
از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. رئیس ثبت میمه – حسین نوروز
ابالغ وقت رسيدگی

آقای  وکالت  با  عباسی  مهدی  خواهان   415/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/15
محمدیان و خانم خدارحمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت جعفر برا خاص زاده 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/6 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  با توجه  است 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
هشتم  شعبه  می شود.م الف:8881  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

مبنی  دادخواستی  جعفری  علی  خواهان   181-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/16
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  جعفرقلی  طرفیت شهاب  به  اجاره  قرارداد  فسخ  بر 
برای مورخ 94/5/4 ساعت 16:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:8884 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
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پوالدگر، نایب رییس 
اتحادیه تکواندو آسیا 

شد

چاووشی فر
 به بوداپست 

می رود

سید محمد پوالدگر، رییس فدراسیون تکواندو ایران، به عنوان نایب رییس اتحادیه 
تکواندو آسیا برگزیده شد.

 با تصمیم اعض��ای ATU در مجمع عمومی اتحادیه آس��یا و با حکم پروفس��ور 
»کی سوک لی« رییس ATU، سید محمد پوالدگر، رییس فدراسیون تکواندوی 
ایران، به عنوان » نایب رییس اتحادیه تکواندو آس��یا« منصوب شد. هم چنین در 
این مجمع، » السولیتی« رییس فدراسیون تکواندوی قطر، به عنوان عضو جدید 
شورای ATU انتخاب شد. رییس فدراسیون تکواندو که سال گذشته به مدت 2 
سال، عضو شورای مشاورین اتحادیه تکواندو آسیا شده بود، به غیر از سمت نایب 
رییسی اتحادیه تکواندو آسیا به حضور در شورای مشاورین ATU نیز ادامه دارد.

گفتنی است، سال گذش��ته در اتحادیه آسیا، زهرا س��روی، نایب رییس بانوان 
فدراس��یون تکواندو به عنوان عضو کمیته زنان ATU، سیروس رضایی، رییس 
کمیته داوران فدراس��یون، به عنوان عضو کمیت��ه داوران ATU و محمدامین 
 ،ATU نامجو، رییس کمیته آموزش فدراسیون به عنوان عضو کمیته آموزش

انتخاب شده بودند.

جمال چاووشی فر، در قالب تیم ملی شنا ایران، بامداد چهارشنبه به منظور حضور در 
رقابت های بین المللی مجارستان برای کسب سهمیه مسابقات جهانی روسیه عازم 
بوداپست می شود. رقابت های شنای قهرمانی کشور مجارستان از ابتدای هفته آینده 
در حالی در بوداپست آغاز می شود که شناگران ایران برای کسب سهمیه مسابقات 
جهانی کازان به آب می زنند که در این تیم سه نفره کشورمان جمال چاووشی فر 
کاپیتان تیم ملی کش��ورمان حضور دارد. ش��ناگران ایران به منظور حضور در این 
دوره از رقابت های قهرمانی کشور مجارستان بامداد چهارشنبه راس ساعت ۳:۳۰ 
 فرودگاه امام )ره( را به مقصد استانبول و پس از آن بوداپست ترک می کنند. جمال 
چاووش��ی فر، احمدرضا جاللی و مهدی انصاری ۳ ش��ناگر ایران در این مسابقات 
هستند که خشایار حضرتی نیز به عنوان مربی و سرپرست تیم آن ها را همراهی می 
کند. رقابت های قهرمانی کشور مجارستان همه ساله در بوداپست برگزار می شود 
 و این تورنمت به دلیل حضور تیم های مطرح از سراس��ر جهان یکی از معتبرترین 

رقابت های به رسمیت شناخته شده فینا به شمار می رود.

بارهای بر دوش مانده؛

چراغ های فدراسیون فو تبا ل خاموش است  استقالل و پرسپولیس روی مدار
 صفر درجه

 باوجود آن که ب��ا انتخاب نهایی مربیان برخ��ی تصور می کنند 
استقالل و پرس��پولیس س��امان گرفته اند اما باید تاکید کرد تا 
 زمانی که پ��ول به این دو مجموعه تزریق نش��ود، س��رخابی ها

 هم چنان روی مدار صفر درجه هستند!
با معرفی پرویز مظلومی به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقالل 
و ورود این باشگاه به نقل و انتقاالت با گرفتن لیست از سرمربی 
باید تاکید کرد که استقالل و پرس��پولیس روی یک نقطه قرار 

گرفته اند.
پرویز مظلومی، حرف از تیموریان و نکون��ام و رحمتی به میان 
آورده و برانکو، سید جالل را نشانه گرفته است؛ اما واقعیت این 
است که هر دو مربی و هر دو باشگاه فعال و در شرایط کنونی روی 
مدار صفر درجه قرار دارند و از این نقطه نمی توانند حتی گامی 

به جلو بردارند.
در واقع استقالل و پرسپولیس حتی برای قرار گرفتن روی نقطه 
شروع مسابقه هم مشکل دارند و نمی توانند هیچ گونه رقابتی را 
آغاز کنند، چرا که هر دو باش��گاه منبع مال��ی ندارند و دور خود 

می چرخند.
 تکلی��ف اسپانس��ر این دو تی��م معلوم نیس��ت، چن��د روز قبل

 معاون وزیر ورزش اعالم کرد که هیات مدیره دو باشگاه خودشان 
باید اسپانس��ر را با مزایده انتخاب کنند که البته به دلیل کمبود 
وقت و نیاز ش��دید به پول تص��ور می کنیم هم اس��تقالل و هم 
پرس��پولیس هر دو باشگاه از همان اسپانس��ر های سال گذشته 

استفاده می کنند و مسیر را جلو می برند.
با این حال باید تاکید کرد که تا آن روز و تا رس��یدن پول به این 
دو باش��گاه عمال کار زیادی در نقل و انتقاالت نمی توانند انجام 
دهند. در واقع با واگذاری انتخاب اسپانس��ر به این دو باش��گاه، 
هر دو در برزخ ق��رار گرفته اند و عمال هن��وز هیچ حرکتی انجام 
نداده اند. در واقع تا انتخاب اسپانس��ر صورت نگیرد قدم از قدم 

برداشته نمی شود.

پرسپولیس، لیگ را با 6 امتیاز 
منفی آغاز می کند

ع��دم پرداخ��ت مطالب��ات دو بازیک��ن خارجی تی��م، فوتبال 
پرسپولیس را در آستانه کسر 6 امتیاز قرار داده است.

 در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت قرار 
دارد و در این شرایط این باشگاه به دنبال جذب بازیکنان جدید 

برای حضوری موفق در لیگ برتر پانزدهم است.
 اما خطری این باش��گاه را تهدید می کند که احتمال دارد باعث 
شود سرخ پوش��ان با کس��ر امتیاز و امتیاز منفی وارد لیگ برتر 

شوند.
موضوع ش��کایت ممدوتال و والتکو، دو بازیکن خارجی و اسبق 
پرس��پولیس از این باش��گاه به دلیل ع��دم دریاف��ت مطالبات 
مالی ش��ان اخب��اری اس��ت ک��ه در این چن��د وقت ب��ه گوش 
می رس��د، اما این دو پرون��ده حاال وارد فاز جدی تری ش��ده که 
 احتمال کس��ر امتیاز را از پرس��پولیس بیش از گذش��ته کرده 

است.
ش��کایت این دو بازیکن به فیفا حاال باعث شده تا پرسپولیس با 
خطر کسر 6 امتیاز روبه رو شود و طبق آخرین نامه فیفا به باشگاه 
پرسپولیس ارسال ش��ده در صورتی که 155هزار دالر مطالبات 
این دو بازیکن پرداخت نشود سرخ پوشان با 6 امتیاز منفی وارد 

لیگ می شوند.
موضوع جالب این جاس��ت که پی��ش از این از طری��ق نامه این 
مس��اله به امیررضا خادم معاون وزیر ورزش اعالم شده بود، اما 
 کار جدی برای این دو پرونده صورت نگرفت و تازه روز گذشته

 علی اکبر طاهری، سرپرس��ت باشگاه پرس��پولیس در جریان 
وخامت اوض��اع قرار گرف��ت و قرار ش��ده که در جلس��ه هیات 
 مدیره باش��گاه پرس��پولیس این بدهی 155هزار دالری مطرح 

شود.
البته شنیده می شود باشگاه پرسپولیس طی مذاکراتی که با مدیر 
برنامه های این دو بازیکن داشته توانسته فرصتی یک ساله برای 

بازپرداخت این مبلغ بگیرد.
 اما باید دید که این کسر امتیاز 6 امتیازی در لیگ پانزدهم لحاظ 
 می ش��ود یا در صورتی که پرس��پولیس این مبلغ را نپردازد یقه 

سرخ پوشان را در لیگ شانزدهم می گیرد؟!
باش��گاه پرس��پولیس به جز این دو پرونده، پرونده های متعدد 
دیگری هم دارد ک��ه می توان به موضوع مانوئل ژوزه س��رمربی 
اسبق پرسپولیس و دستیارانش اش��اره کرد که به نظر می رسد 

موعد صدور رأی این پرونده نیز نزدیک است.
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ملی پ��وش اصفهانی تیم هندبال کش��ورمان معتقد اس��ت 
مسووالن فدراسیون قبلی، هندبال کش��ور را نابود کردند و 
تاکید دارد اگر 1۰ سال دیگر هم با وی تماس بگیریم باز هم 

همین نظر را دارد.
  سجاد استکی، یکی از بازیکنان اس��بق تیم هندبال باشگاه 
سپاهان است، که با حضور در جام جهانی نوجوانان توانست 

خود را به عنوان یک پدیده در هندبال ایران معرفی کند.
استکی که در این سال ها همواره زیر سایه برادر بزرگش بوده 
است، برنامه های زیادی را برای آینده اش ترسیم کرده است و 

به بازی در لیگ های مطرح اروپایی فکر می کند.
در لیس��ت جدید تیم ملی، نام س��جاد اس��تکی در لیس��ت 
دعوت شده ها وجود داشت و به همین بهانه به سراغ وی رفتیم 

و گفت وگویی را ترتیب دادیم:
مانند همیشه به اردوی تیم ملی دعوت شده اید، این 

اردو به چه دلیل تشکیل می شود؟
اردوی تی��م ملی از روز هش��تم تیرماه به منظ��ور حضور در 
رقابت های مقدماتی المپیک که قرار اس��ت در آبان ماه سال 

جاری برگزار شود، آغاز می شود.
تعداد نفرات زیادی نیز از بازیکنان اصفهانی به اردوی 
تیم ملی دعوت شده اند، نظر شما در این مورد چیست؟

 تع��دادی از بازیکنان ثام��ن مانند خودم، اهلل کرم اس��تکی، 
میالد مسائلی و سعید برخورداری بازیکنان اصفهانی هستیم 
که از تیم ثامن دعوت شدیم، و از تیم سپاهان نیز نفرات خوبی 
به اردوی تیم ملی دعوت ش��ده اند. اصفهانی های تیم ملی از 
گذشته در تیم ملی زیاد بوده اند، اما این که از چه شهری در 
تیم ملی حضور داشته باش��ند، تفاوتی ندارد؛ چراکه دوست 
داریم تنها تیم ملی نتیجه بگی��رد و در این میان حق خوری 
صورت نگیرد و هر فردی حقش باشد به تیم ملی راه پیدا کند.
فکر می کنید تیم ملی بتواند به مسابقات المپیک راه 

پیدا کند؟
جهانی که ش��دیم، اما اگر المپیکی نیز بش��ویم اتفاق بسیار 
خوبی اس��ت که رخ می ده��د و م��ن دیگر چی��زی از خدا 

نمی خواهم. 
تا پیش از آبان ماه رقابت های جام باشگاه های آسیا نیز 
قرار است برگزار شود، حضور در این رقابت ها تداخلی 

با مسابقات مقدماتی المپیک ندارد؟
همه ساله مس��ابقات جام باشگاه های آس��یا از مهرماه آغاز 
می شود، اما امس��ال در صورتی که قرار باشد مسابقات مانند 
همیشه برگزار شود، فاصله آن با رقابت های مقدماتی المپیک 

کم می ش��ود که به احتمال بس��یار زیاد پس از مس��ابقات 
مقدماتی المپیک یا در شهریور یا مردادماه برگزار می کنند 

و این موضوع بستگی به تصمیمات فدراسیون جهانی دارد.
این روزها رقابت های لیگ جهانی والیبال برگزار می ش��ود و 

تمام مردم ایران از دیدن بازی های تیم ملی لذت می برند.
فکر می کنی�د هندبال نیز ای�ن پتانس�یل را دارد که 

نتایجی مانند والیبال کسب کند؟
صد در صد همین گونه است، البته من احترام بسیاری برای 
رش��ته والیبال قائل هس��تم و از دیدن بازی های این رشته 
لذت برده، و از اینکه تیم والیبال کش��ورمان می تواند چنین 
نتایجی بگیرد به عنوان یک ایرانی به خودم افتخار می کنم؛ 
اما باید بگویم رشته هندبال بسیار مشکل تر از والیبال است.

هندبال کار بسیار زیاد و برنامه ریزی طوالنی مدت می طلبد، 
اما والیبال توانست با یک برنامه ریزی کوتاه مدت چند ساله به 

این سطح از پیشرفت برسد.
چه کارهایی برای پیش�رفت هندبال کشورمان الزم 
اس�ت تا مانند والیبال بتوانیم در س�طح جهان خوب 

عمل کنیم؟
در صورتی که یک مربی خوب مانند والس��کو که از بهترین 

 مربیان دنی��ا بود برای مدیری��ت تیم هندبال دعوت ش��ود، 
به طور حتم می توانیم با یک برنامه ریزی بلندمدت به سطح 
باالی تیم ه��ای دنیا برسیم.پتانس��یل باالی هندب��ال را در 
رقابت های جام جهانی نش��ان دادیم و در صورتی که بازی ها 
تنها یک نیمه  برگزار می ش��د تا فینال نی��ز می رفتیم، اما در 
نیمه های دوم به دلیل کمبود تجرب��ه و افت بدنی بازیکنان، 
مقابل حریفان کم می آوردیم. ش��اید اگر قبل از رقابت های 
جهانی تجربه حضور در تورنمنت های س��نگین را داشتیم، 
می توانستیم از گروه خودمان صعود کنیم. بازیکنان ایرانی از 

نظر بدنی مشکل دارند.
به نظر می رس�د توجه رس�انه ها نیز به رشته ای مانند 

هندبال کم باشد، نظر شما چیست؟ 
باید این موضوع را قبول کنیم که به این رش��ته در رسانه ها 
توجه کمی می شود، اما در صورتی که به هندبال نیز پرداخته 

شود، در رشد این رشته بسیار تاثیرگذار است.
تی�م مل�ی هندب�ال   حض�ور س�رمربی جدی�د 

آقای اسماعیالجیچ را چطور می بینید؟ 
این طور که گفته می ش��ود وی مربی تیم های تونس، مصر، 
قطر و مربی یکی از تیم های کرواسی بوده و مربی بسیار خوبی 

است. در اظهارنظری، این مربی گفته بود که بازیکنان ایرانی 
از نظر بدنی مشکل دارند و گفته بود تیمی که از نظر بدنی در 
سطح باالیی باشد، می تواند تاکتیک خود را به خوبی پیاده 
کند که من این حرف وی را کامال قبول دارم، چراکه مشکل 
تیم ملی در مسابقات جهانی همین موضوع بود و امیدوارم 

بتوانیم با وی نتایج خوبی کسب کنیم.
آقای می آبادی، رییس هیات هندبال استان اصفهان 
نیز به عنوان دبیر فدراس�یون انتخاب شدند تا جمع 
اصفهانی های فدراس�یون تکمیل ش�ود، نظر شما در 

این مورد چیست؟
من اگر از آقای می آبادی تعریف کنم، می گویند چون خودش 
اصفهانی است از همشهری اش تعریف می کند، اما وی از نظر 
کاری عملکرد قابل قبولی دارد و برای ما تفاوتی نمی کند که 
چه فردی در فدراسیون باشد. هر فردی مسوول می شود باید 
تالش کند تا این رشته را در کشور به رشد و بالندگی برساند.

به نظر می رسد با ترکیب جدید فدراسیون مشکالت 
و حواشی گذشته برای این رشته دیگر وجود نداشته 

باشد، نظر شما چیست؟
مسووالن فدراس��یون قبلی مانند آقایان خس��رو نصیری و 
جالل کوزه گری، هندبال کشور را نابود کردند؛ و اگر 1۰ سال 
دیگر هم به من زنگ بزنید، همین را می گویم. در صورتی که 
تیم رقابت های گوانگجو را حف��ظ می کردند و با بازیکنان لج 
نمی کردند، صد در صد می توانستیم همان رتبه دوم خودمان 
را در آسیا حفظ کنیم.کاری که خس��رو نصیری، سرپرست 
فدراسیون کرد، این بود که هندبال کش��ور را در 6 ماه نابود 
کرد و در این زمینه رکورد زد. در حال حاضر آقای مهدوی به 
عنوان رییس فدراسیون کار می کند که به واقع به وی امیدوار 
هستیم، چراکه با این مربی که آورده مشخص است که دارد 
برنامه ریزی می کند. آقای مهدوی هم از نظر سیاس��ت و هم 
از نظر مدیریت فردی بسیار توانمند است و امیدوارم وی نیز 
مانند آقای داورزنی که والیبال را به اوج رسانده، بتواند هندبال 

کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد.
در مورد وضعیت خودتان نیز بگویید؟

من در حال حاض��ر تمرینات خ��ودم را در اصفهان پیگیری 
می کنم، از چند کشور از جمله آلمان و فرانسه نیز پیشنهاد 
داش��تم که ممکن است به یکی از این کش��ورها بروم، اما در 
صورتی که قصد داشته باش��م در ایران بمانم، برای تیم ثامن 
به میدان می روم. نمی توانم در مورد بازگش��تم به س��پاهان 

چیزی بگویم.

سجاد استکی، بازیکن اسبق تیم هندبال باشگاه سپاهان؛

هندبال، بسیار مشکل تر از والیبال  است

سرخابی ها

طعنه به خودی بیرانوند
علیرضا بیرانوند، دروازه ب��ان تیم نفت، ضمن اب��راز عالقه برای 
پیوس��تن به تیم های بزرگ، ب��ار دیگر حضور خود در باش��گاه 

استقالل و اساسا هرگونه مذاکره با دیگر تیم ها را تکذیب کرد.
با وجود این که چندین خبرنگار، بیرانوند را مقابل باشگاه استقالل 
دیدند، گلر نفت در اینستاگرام خود نوشت: سالم دوستان خوبم 
من این ش��ایعه ها رو تکذیب مي کنم و هر بازیکني دوست داره 
به تیم بزرگي بره، ولي من با نف��ت قرارداد دارم و هر بازیکني که 
قرارداد داش��ته باش��ه نباید با تیمي هاي دیگري مذاکره کنه و 

باشگاه نفت باید برا رفتن من یا نرفتن من تصمیم بگیرد.

از لنز دوربین

کاش مشق ش��ب های فدراس��یون فو تبا ل به 
خوبی دیکته شود تا روز امتحان در ورطه ترس، 

اضطراب، بهت و لبخند، دست به دهان نماند.
نه تم��ام بارهای ب��ر دوش مانده فدراس��یون 
فو تبا ل در فصل گذشته به س��المت به مقصد 
رس��ید و نه اطمینان از بی عی��ب و نقص بودن 
آنچ��ه در فصل بع��د ق��رار اس��ت در فو تبا ل 
ایران رخ ده��د ما را ب��ه خیالی آس��وده چند 
صباحی بی دغدغ��ه  می گ��ذارد. فصلی که نه 
با دریافت ریالی از حق پخ��ش 22/5 میلیارد 
تومانی فو تبا ل، نه با جس��تار و تالش توس��ط 
فدراس��یون برای ورود هم  زمان کمیس��یون 
 اص��ل 9۰ به پرونده » فس��اد در فو تب��ا ل«، نه 
ب��ا انعقاد ق��راردادی پول س��از با اسپانس��ری 
مطل��وب ب��رای تامی��ن مناب��ع مال��ی و نه با 
حما یت های تمام قد از تیم  ملی به پایان رسید، 
تا نه کارهای ناتمام مربوط ب��ه فصول قبلی به 
تمامی رفع و رجوع ش��ده باش��د و نه آینده ای 
روش��ن از فصل بعد ما را به خیالی راحت دچار 

کند.
کمای 22/5 میلیارد تومانی

مناب��ع  درص��د   65 دنی��ا  سراس��ر  در 
مال��ی تزری��ق ش��ده ب��ه فو تب��ا ل توس��ط 
ورود اعتب��ارات از طری��ق ح��ق پخ��ش 
 تلویزیون��ی به دس��ت می آی��د؛ اعتب��اری که 
با توجه به داد و ستدهای میان فو تبا لی ها با صدا 
و سیمایی ها در تمامی نقاط دارای لیگ و تیم 
 ملی فو تبا ل مانع از » فلج شدن« اقتصاد فو تبا ل 
و وابستگی روز افزون آن به دولت و حکومت ها 

می شود.
صدا و س��یما، از طریق ان��واع تبلیغات به روی 
آنتن رفته در میان برنامه های فو تبا لی با توجه 
به اقبال عمومی نس��بت به این رشته جیبش 
را با پول ش��رکت های تبلیغاتی پ��ر می کند تا 
ب��ا پرداخت رقم های م��ورد توافق ب��ه فو تبا ل 
و مس��ووالن آن باع��ث چرخ��ش روز اف��زون 

چرخ های این رش��ته ورزشی ش��ود؛ رشته ای 
که دیگر برای دولت مردان تنها یک رشته برای 
سالمت جسم و روح نیست،  بلکه صنعتی است 
درآمدزا که سلول، س��لول آن زیر ذره بین قرار 

گرفته است.
صدا و س��یما فصل گذش��ته با توجه به توافق 
انجام ش��ده میان رییس این س��ازمان با وزیر 
ورزش و جوان��ان و رییس فدراس��یون فو تبا ل 
مکلف ب��ه پرداخت 22/5 میلی��ارد تومان حق 
پخش تلویزیونی ب��ود؛ رقمی که حتی ریالی از 
آن با اتمام فصل گذشته فو تبا ل ایران پرداخت 
نشد تا امروز هم که مدیریت جدیدی بر سازمان 
صدا و سیما حاکم شده است خود را به توافقات 

و تفاهمات قبلی انجام شده متعهد نداند.
اما س��وال مطرح و تامل برانگیز این اس��ت که 
مسووالن وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون 
فو تبا ل که یک طرف این تفاهم بوده اند چگونه 
تن به بس��تن قراردادی داده اند که هیچ گونه 

تضمینی در مورد اجرای آن وجود ندارد؟ 
چگونه صدا و س��یما به راحتی می تواند خود را 
نس��بت به آن متعهد ندادند و آب از آب تکان 

نخورد؟ 
یعنی مس��ووالن فدراس��یون فوتبال حتی به 
ضمانت اجرایی تفاهم نامه اش��راف نداشته اند 
که ام��روز در چنین ورطه ای دس��ت به دهان 

مانده اند؟
آی��ا کفاش��یان ب��از ه��م راه��کار تهدیدهای 
خن��ده دارش را ب��رای فص��ل بع��د، پش��ت 
پ��رده مخف��ی ک��رده اس��ت و می خواه��د 
تک��راری ش��عبده  عن��وان  ب��ه  آن   از 

 فصل بعد رونمایی کند؟
نه تهدیده��ای دو هفت��ه ای کفاش��یان که با 
ممانعت دوربین های تلویزیونی به ورزشگاه ها 
همراه بود جواب داد و نه س��الم و صلواتی که 
با مس��ووالن صدا و س��یما بر روی میز مذاکره 

جاری شد.

 آیا وقت آن نرس��یده که فدراس��یون از همین 
حاال به فکر راه��کاری عملی ب��رای فصل بعد 
باشد و تابستانش را با پر کردن اوقات فراغت به 
پایان نرساند تا فصل بعد نیز هم چون فصل قبل 

مبهوت و خندان نماند؟
فقر زدایی

به گفته مس��ووالن فدراس��یون فوتب��ال این 
فدراسیون یکی از فقیرترین های منطقه است؛ 
فدراسیونی که تیم ملی اش بی شک تجلی تمام 
فعالیت های پشت پرده و آش��کار فو تبا ل یک 

کشور است. 
آن چه در مورد ضعف و قوت فو تبا ل یک کشور 
در دنیا استنباط می ش��ود تیم  ملی و تیم های 
باش��گاهی حاضر در تورنمنت های بین المللی 

هستند.
 آن چه در ج��ا م جها ن��ی در مقابل چش��مان 
میلیون ها نفر به نمایش در می آید، تمام نتایجی 
که در قاره کهن چه توسط تیم های باشگاهی 
و چه توسط تیم  ملی کس��ب می شود ماحصل 
زحمات و تالش هایی اس��ت که در س��از و کار 
و س��اختار فو تبا ل یک کش��ور به فعل تبدیل 

می شود.
 تیم  ملی و تیم های باش��گاهی فو تب��ا ل ایران

 بی شک در تمام سالیان گذشته از مساله ای به 
نام اقتصاد مالی مناسب رنج برده اند. 

اقتصادی که وابسته به گلوگاه تزریق بیت المال 
نباشد و با ورود شرکت های خصوصی به عرصه 

فو تبا ل تامین شود.
 فو تبا ل ای��ران نه تنها خصوصی نیس��ت،  بلکه 
حتی ش��به دولتی هم نیس��ت. فو تبا لی کامال 
وابس��ته به دولت که اگر یک فصل اعتبارات و 
منابع مالی آن توس��ط دولت تامین نش��ود بی 

شک فلج خواهد شد.
اما در ای��ن بین فدراس��یون فو تب��ا ل حتی از 
تامین اعتبارات مالی م��ورد نظر برای تیم  ملی 

بز ر گساالن نیز عاجز و درمانده است.

 از چالش همیش��گی لغو اردوه��ای مورد نظر 
کادرفنی تا منتفی ش��دن دیدارهای دوستانه 
مقابل تیم های س��طح باالی فو تب��ا ل دنیا، تا 
همی��ن اتفاق��ات خن��ده دار کیفی��ت پایین 
لباس های تیم ملی همه و همه نش��ان دهنده 
ضعف مدیریتی در جذب اسپانس��رهای قوی 

برای تیم های ملی است.
تیم های باش��گاهی حاضر در رقابت های لیگ 
قهرمانان آس��یا نیز که به عنوان زیر مجموعه 
 فدراس��یون فو تب��ا ل روز ب��ه روز ضعیف ت��ر و

 کم فروغ تر در آسیا بی آن که شاهد حضورشان 
بر روی سکوهای باالتر باشیم دچار سال مرگی 

شده اند. 
علی کفاشیان و کمیته  بازاریابی اش نیز نه تنها 
روز به روز از ضعف و کاستی های اعتبارات مالی 
کم نکرده اند که حتی تیم  ملی این روزها توان 
برپای��ی اردویی یک هفت��ه ای در نزدیک ترین 

کشور همسایه را نیز ندارد.
از مجلس اصرار از فدراسیون انکار

کمیس��یون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی، 
مدت هاس��ت که به پرونده »فساد در فو تبا ل« 
ورود کرده اس��ت؛ ورودی ک��ه چندین و چند 
مح��ور اساس��ی دارد. از م��ورد تایی��د نبودن 
اساسنامه فعلی فدراسیون فو تبا ل توسط فیفا 
و هیات وزیران، مغایر بودن آیین نامه  انضباطی 
فدراس��یون فو تبا ل با مق��ررات، انتصاب افراد 
سیاس��ی و غیر متخص��ص در ح��وزه فو تبا ل، 
منابع مالی غیر ش��فاف و ارتزاق از بیت المال 
در فدراس��یون فو تبا ل، بحث نقل و انتقاالت به 
واس��طه حضور کارگزاران، فرار مالیاتی، شرط 
بندی، سفرهای غیر ضروری 188 مورد رییس 
و 218 موردی دبیر کل وقت فدراسیون فو تبا ل 

تا وجود مدارس غیر مجاز فو تبا ل است.
مواردی که هر کدام نیازمند بررسی های جدی 
توس��ط تیم ها و کار گروه های مجرب اس��ت و 
نه تنها ب��ا یک روز و یک س��اعت،  بلکه در پس 

زمان ها ی مکفی نیازمند شفاف سازی و کشف 
حقیقت است.

 »فس��اد در فو تب��ا ل« ب��ه گفت��ه س��خنگوی
 کمیسیون اصل9۰ مجلس ش��ورای اسالمی 
توس��ط این کمیس��یون محرز ش��ده اس��ت، 
مس��اله ای که توس��ط کفاش��یان انکار شده و 
رییس فدراس��یون فو تب��ا ل معتقد اس��ت که 
هیچ فس��ادی در فو تبا ل وجود ندارد. ای کاش 
فدراس��یون فو تب��ا ل به ج��ای ان��کار و صدور 
بیانیه در مورد مس��اله ای که حتی رس��یدگی 
به آن به منظور الیروب��ی آلودگی های فرضی 
در فو تبا ل میمون و مبارک اس��ت کمیته های 
مختلف را تش��کیل و ب��ا ایج��اد کارگرو ه های 
مختلف س��عی در بررس��ی موض��وع و نگاهی 
موازی و چند جانبه به موارد مطروحه توس��ط 
مجلس شورای اسالمی داشتند تا کماکان دو 
 راهی »فس��اد در فو تبا ل« و »فو تب��ا ل پاک«

 نه با اذه��ان عمومی بازی کند و ب��ه این بازی 
باخت – باخت دامن بزند.

ای کاش ب��ه ج��ای ان��کار لحظه ای و انتش��ار 
بیانی��ه اکن��ون ک��ه نزدی��ک فص��ل نق��ل و 
نتق��االت بازیکن��ان هس��تیم صالحی��ت  ا
کارگ��زاران این ب��ازار م��کاره مورد بررس��ی 
 ق��رار می گرف��ت و دالل��ی را ب��ه خوب��ی در

 کف فو تب��ا ل ای��ران رویت می کردی��م. کاش 
منابع مال��ی غیر ش��فاف را به خوبی ش��فاف، 
عل��ت فرارهای مالیات��ی را به وضوح روش��ن، 
مس��اله ش��رط بن��دی را با ق��درت بررس��ی، 
ب��ه پرون��ده م��دارس غی��ر مج��از فو تب��ا ل 
 ورود، دلی��ل انتص��اب اف��راد سیاس��ی و 
غیر متخصص در حوزه فو تبا ل را جویا، چرایی 
ارتزاق از بیت المال را پاس��خ و آیین نامه های 
انضباطی و اساسنامه فعلی فدراسیون را روی 
میز تفحص قرار می دادیم تا س��ر و ته کار را با 
ادعا در مقابل دوربین ه��ای تلویزیونی و چند 

خط بیانیه هم نیاوریم.
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حصر وراثت
3/617 خانم منیره یزدانی دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسۀ 
150/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه دائمی خود  که شادروان مجید شفیعی بشناسنامه 152 در تاریخ 92/12/13 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی به 
نام منیره یزدانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 40 و یک مادر به نام بتول شفیعی 
اردستانی فرزند حسن به شماره شناسنامه 10 و یک فرزند به نام محمدرضا شفیعی 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  فرزند مجید به شماره شناسنامه 127-373494-3. 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:625 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان

                                مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(
 3/618 شماره آگهی: 139403902127000009 شماره پرونده: 9204002127000111
براساس پرونده های اجرایی به شماره بایگانی 9200113 الی 9200119 و 9200155 
مستحدثات  و  تاسیسات  و  تجهیزات  و  آالت  ماشین  و  ها  اعیانی  تمامی  و9300012 
رود  زنده  جهان صنعت  تعاونی  طرح شرکت  اجرای  محل  زمین  در  آنچه  و خالصه 
طرف  از  که   1385/11/14 مورخ  4647-و-ج  شماره  به  واگذاری  قرارداد  موضوع 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان موجود می باشد و یا بعداً به وجود خواهد 
مورخ   24374 و   1386/12/21 مورخ   23492 شماره  رهنی  اسناد  موجب  به  که  آمد 
1387/04/10 و 24107 مورخ 1387/03/04 و 24852 مورخ 1387/06/18 و 25142 
 1388/02/14 مورخ   26787 و   1387/12/10 مورخ   26193 و   1387/07/21 مورخ 
مورخ   25142 و   1387/05/29 مورخ   24716 و   1389/03/05 مورخ   29678 و 
بانک صادرات شعبه  اسناد رسمی شماره 101 اصفهان در رهن  دفتر   1387/07/21
اجراییه  تقاضای صدور  پرداخت بدهی بستانکار  به علت عدم  قرار گرفته و  اصفهان 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 
برابر  و  ارزیابی  رهن  موارد  مربوطه  اصالحی  نامه  آیین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34
صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید الف: مشخصات اعیان: مورد بازدید که بر روی 
عرصه به مساحت 3950 مترمربع احداث گردیده که به صورت کارخانه است شامل 
ساختمانهای زیر می باشد. سالن تولید: به مساحت 648 مترمربع به ابعاد 36×18 متر 
که به صورت سوله فلزی با دیوارهای آجری باربر و سقف پی.وی.سی و پشم شیشه 
و بدنه سرامیک و درب و پنجره فلزی می باشد سالن به مساحت 216 مترمربع به ابعاد 
18×12 متر به صورت دو طبقه می باشد که طبقه همکف انبار با بدنه سرامیک و دربها 
 آلومینیوم و کف سرامیک و آزمایشگاه کف و بدنه سرامیک و کابینت فلزی ام.دی.اف
ام.دی.اف  کابینت  آزمایشگاه  و  کف سرامیک  و  گچ  بدنه  با  اداری  اول  طبقه  و  است 
به مساحت 144  پلیتی  فلزی و دربهای داخل چوبی می باشد سقف  پنجره  و درب و 
مترمربع که زیر آن آهن کشی شده و کف بتن و بدون دیوار و درب می باشد سالن به 
مساحت 216 مترمربع به ابعاد 18×12 متر به صورت دو طبقه می باشد که طبقه همکف 
سردخانه با سقف پانل و آهن کشی و بدنه کاشی و سرامیک می باشد و طبقه اول به 
صورت انبار با بدنه سرامیک می باشد ساختمان سی.ای.پی به مساحت 36 مترمربع 
به ابعاد 3×12 متر با سقف پشم و شیشه و توری و بدنه آجر لفتون و کف سرامیک و 
درب و پنجره آلومینیوم می باشد. پارکینگ به مساحت 24/5 مترمربع به ابعاد 7×3/5 
با سقف پلیت و زیر آن آهن کشی شده با کف بتن بدون دیوار و درب و پنجره است. 
سرویس بهداشتی به مساحت 54/6 مترمربع به ابعاد 7×7/80 متر با بدنه آجر لفتون 
و داخل سرامیک و دربها آلومینیوم می باشد. ساختمان تاسیسات به مساحت 213/5 
مترمربع به ابعاد 7×30/5 متر با سقف توری و پشم و شیشه و بدنه آجر و کف بتن و 
درب نرده ای فلزی می باشد. نگهبانی به مساحت 33/99 مترمربع به ابعاد 10/30×3/3 
متر ساختمان با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و آجر و بدنه آجر و آشپزخانه تمام 
کاشی و کف سرامیک و کابینت ام.دی.اف و درب و پنجره آلومینیوم می باشد. اتاقک 
آلومینیوم به مساحت 3 مترمربع به ابعاد 2×1/5 متر اطراف آلومینیوم و سقف پلیت و 
پشم و شیشه و کف بتن می باشد. محوطه که اطراف آن دیوارها آجر لفتون به ارتفاع 
حدود 2/20 متر و کف آن آسفالت و جدول کاری می باشد. که به مبلغ شش میلیارد و 
نهصد و سی و چهار میلیون ریال ارزیابی گردیده است. ب: ماشین آالت و  تجهیزات 
موجود در کارخانه: الزم به ذکر است شرکت مذکور در زمینه تولید فرآورده های لبنی 
شامل انواع شیر )شیر کاکائو، شیرعسل،...( دوغ، انواع ماست تازه و چکیده و سایر 
فرآورده های لبنی با ظرفیت 5 تن در ساعت فعالیت می نماید بخش اعظم دستگاههای 
تولیدی صنعتی شیر دستگاه،  تولید ساخت کارخانجات داخلی من جمله شرکت  خط 
عباسی، اسفندیار صنعت و ... و بعضی از دستگاه ها ساخت خارج از کشور می باشد. 
متری   6 تنی، صفحه   30 باسکول   -1 می باشد:  ذیل  به شرح  ها  کامل دستگاه  لیست 
وات و پلیت کولر 3- مخزن ذخیره 15000 لیتر سه جدار  2- قسمت دریافت شیر – 
استیل 4- دستگاه پاستوریزاسیون 5- دستگاه کالری فایر )تمیزکننده یا آشغال گیر( 
6- دستگاه خامه گیر )سپراتور( 7- دستگاه هموژنایزر 8- دستگاه دگازور )بوگیر( 9- 
دستگاه ذخیره استیل به همراه پمپ و همزن و غیره 10- دستگاه تابلو سی.ای.پی خط 
تولید 11- دو عدد مخزن 10 تن استیل دو جداره به همراه سیستم همزن 12- مخزن 
5 تن استیل دوجداره به همراه سیستم همزن 13- مخزن پروسس 5 تن سه جداره و 
سیستم گرمایش و سرمایش 14- دو عدم مخزن استیل – پروسس یک تنی به همراه 
همزن )دستگاه های فوق ساخت شرکت شیر دستگاه می باشد( 15- دستگاه بسته بندی 
بندی بسته  دستگاه   -16 عباسی  150گرم، ساخت  تا  نازل،  سه  متر،  میلی   75  دهانه 

بندی  تا 900گرم، ساخت عباسی 17- دستگاه بسته  نازل،  دهانه 125 میلی متر، تک 
دهانه 95 میلی متر، تک نازل، تا 500 گرم، ساخت عباسی 18- دستگاه تری بلوک از 
حجم 250 سی سی تا 1500 سی سی با ظرفیت 11000 بطری در ساعت، به همراه 
او  زن  لیبل  دستگاه   -19 آلمان(  کافل  شرکت  )ساخت  متری   10 خروجی  نقاله  نوار 
دستگاه   -20 صنعت(  اسفندیار  )ساخت  ساعت  در  بطری   12000 سرعت  با  پی  پی 
چهار خط بانضمام نوار نقاله مربوطه  جت –  جت پرینتر ساخت انگلستان ای سی – 
آلمان(  کافل  شرکت  )ساخت  ساعت  در  پت   11000 اتوماتیک  شیرینگ  دستگاه   -21
22- دستگاه پرکن کیسه ای – پری پک با ظرفیت 1500 پاکت در ساعت دارای المپ یو 
وی )ساخت عباسی( 23- یک واحد سردخانه و گرم خانه ترکیبی ده تنی – با جداره 
ایتالیایی 24- دو واحد سردخانه  های عایق از نوع ساندویچ پانل و دربهای ورودی 
پانل و دربهای  از نوع ساندویچ  با جداره های عایق   – تنی  پنج  ترکیبی  و گرم خانه 
نوع  از  عایق  های  جداره  با   – تنی  بیست  واحد سردخانه  25- سه  ایتالیایی  ورودی 
کول  ایتالیایی ساب  برودتی  26- سیستم  ایتالیایی  ورودی  دربهای  و  پانل  ساندویچ 
خنک  آب  تولید  سیستم   -27 مربوطه  جانبی  تاسیسات  و  تن  هشتاد  جهت سرمایش 
)آیس بانک( با ظرفیت 24000 لیتر از نوع ساب کول 28- واحد شستشوی خط تولید 
شامل سه مخزن استیل یک تنی، سود، اسید و آب با پلیت گرمکن و سیستم پمپاژ و 
تابلوی برق مربوطه 29- یک دستگاه جک پالت یک تنی 30- یک دستگاه همزن برقی 
دستی 31- پنج دستگاه سینی های استیل هفت طبقه، انتقال مواد به سردخانه 32- دو 
بویلر  نیرو  گازسوز( ساخت  و  گازوئیل  )مشعل  دوگانه سوز  تنی  بویلر سه  دستگاه 
33- سیستم کلکتور و فشارشکن و سیستم تابلو برق و لوله کشی تاسیسات مربوطه 
34- مخزن ذخیره سوخت سی هزار لیتری گازوئیل و پمپ مربوطه 35- مخزن کندانس 
پنج هزار لیتر به همراه لوله کشی مربوطه 36- مخزن سختی گیر آب و مخزن تولید 
لیتر  به همراه مخزن دو هزار  لیتر 37- کمپروسور هوای فشرده  آب گرم سه هزار 
گیر ساخت شرکت هوا فشرده  سیستم رطوبت   – دقیقه  در  مترمکعب  پنج  با ظرفیت 
تبریز 38- مخزن فلزی ذخیره سوخت سی هزار لیتر جهت گازوئیل 39- مخزن فلزی 
ذخیره سی هزار لیتر گالوانیزه آب 40- لوله کشی )پای پینگ( استیل به طول تقریبی 
لوله سیاه 42- پست  پینگ( گالوانیزه و  )پای  لوله کشی  پنج هزار متر 41-  بیست و 

کنترل  قدرت،  برق  تابلوهای  سیستم   -43 کیلووات   250 برق  انشعاب  و اختصاصی 
تجهیزات   -44 محوطه  و  تولید  سالن  روشنایی  سیستم  و  برق  کابلهای  سی،  ال  پی 
آزمایشگاه شامل دستگاه آون، ترازوی دیجیتال یک هزارم گرم، یکصدم گرم، دستگاه 
سانتریفوژ، دستگاه پلیت، هود، انکوباتور شیمازکو، انکوباتور یخچال دار، دستگاه بن 
ماری جوش و سرو لوژی، المپ یو.وی و دستگاه اتوکالو و مواد شیمیایی و سایر 
لوازم آزمایشگاهی که کاًل به مبلغ بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و هشت 
میلیون ریال ارزیابی گردیده است. و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد و واگذاری 
عرصه مورد مزایده طبق شرایط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 
از طرف شرکت مذکور می باشد و هیچ ارتباطی با این اجراء ندارد. در جلسه مزایده 
که از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/05/07 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. 
ریال  میلیون  یازده  و  و سیصد  میلیارد  دو  و  کارشناسی سی  مبالغ  جمع  از  مزایده 
)32311000000 ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هرکس که خریدار 
باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: 
کیلومتر 15 جاده شهرضا – اصفهان – شهرک رازی – بلوار رازی – خیابان ششم – 
پالک320 – کدپستی 14431-86391 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه 
هزینه های قانونی اعم از هزینه 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 
می گردد.محمدمهدی  منتشر  و  درج   1394/04/03 تاریخ  در  اصفهان  چاپ  زاینده رود 

یوسفیان – مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا 

فقدان سند مالكيت 
3/633 شماره: 1394/82/54613-1394/3/28 آقای علی عباس جعفریان فرزند محمد 
گواهی شده  رسمًا  امضای شهود  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  یکبرگ  باستناد  آقا 
مدعی است که سند مالکیت تمامی یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکدرب باغ موستان 
کامو  بلور  چاله  مزرعه  در  واقع  فرعی   27 شماره  به  جریبی  سه  مشهور  مشجر  و 
پالک 30-اصلی بخش 12 کاشان که در صفحه 464 دفتر 25- امالک ذیل ثبت 5687 
بنام عباسعلی جعفریان فرزند محمدآقا ثبت و صادر و تسلیم گردیده که بنا بر اظهار 
متقاضی به علت اسباب کشی منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
و  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 
ابالغ وقت رسيدگی

4/17 در خصوص پرونده کالسه 93-1063 خواهان علی رهروی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  مکینیان  فرشید  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  ساعت   94/5/7
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8251 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

4/18 در خصوص پرونده کالسه 94-244 خواهان رضا قاری تهرانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک با انضمام خسارات تاخیر تادیه 
 از سررسید لغایت اجرای حکم و احتساب هزینه دادرسی به طرفیت عباس ابونصری
گردیده  تعیین  94/5/7 ساعت 4عصر  مورخه  برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8253 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 9409986825300159 پرونده:  شماره   9410106825301590 ابالغیه:  شماره   4/19
دادخواستی  زاده  قلی  محمد  عیدی  خواهان/شاکی   940196 شعبه:  بایگانی  شماره 
به خواسته مطالبه خسارت و  به طرفیت خوانده/متهم اصغر کاشی و مرتضی مطاع 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
کالسه 9409986825300159 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/10 و 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 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:8318 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
 9409986825300207 پرونده:  شماره   9410106825301550 ابالغیه:  شماره   4/20
به  دادخواستی  هاشمی  علی  سید  خواهان/شاکی   940244 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواسته  به  مطاع  مرتضی  و  مهدوی  مهین  و  باشتین  فرهاد  خوانده/متهم  طرفیت 
... تقدیم  مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت 
دادگاه  به شعبه 31  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825300207 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/10 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
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:8319 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350200705 پرونده:  9409970350200051 شماره  دادنامه:  4/21 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930807 خواهان: خانم مریم مقدسی فرزند محمدباقر به نشانی 
آقای علیرضا شفیعی  پرهام خوانده:  ساختمان   – کوی ولیعصر   – خ.جابر   – خ.کاوه 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  حسین  فرزند 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت  دادگاه 

فرزند  مقدسی  مریم  خانم  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
محمدباقر به طرفیت آقای علیرضا شفیعی فرزند حسین به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی مطالبه 1052459210 ریال با توجه به محتویات پرونده و با توجه به 
اظهارات خواهان مبنی بر اینکه زنی خانه دار بوده و همسرش نیز مدتی است بیکار 
شده و اکنون روی خودروی یکی از دوستان خود مسافرکشی می کند و منزل خود 
را رهن داده اند تا بدهی به بانک را بپردازند و در منزل پدرش سکونت دارند و حتی 
مالی جهت  توان  و  اند  فروخته  بدهی  پرداخت  برای  را  اسباب و وسایل زندگی خود 
پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و به گواهی شهود تعرفه خود استناد نموده است و 
با توجه به اظهارات شهود تعرفه وی که حکایت از صحت اظهارات خواهان دارد دادگاه 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 504و241 آیین دادرسی 
مدنی حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به این پرونده و در 
مرحله بدوی صادر مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان میباشد.

مالف:7373 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

پرونده: 9309980350900786  اجراییه: 9410420350900099 شماره  4/22 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930860 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
فرزند  ناصر عسکرزاده  علیه  مربوطه 9309970350902063 محکوم  دادنامه  شماره 
محمدرضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 139/100/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 5/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی 

بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا در حق محکوم له سید احمدرضا 
وداد فرزند سید محمود به نشانی شهرستان اصفهان – خ.عالمه امینی – جنب باغ غدیر 
– خ.فردوس – فرعی اول – مجتمع مسکونی ارم – واحد408 با وکالت محسن شجاعی 
فرزند حسن به نشانی اصفهان – چهارباغ عباسی – جنب بانک رفاه – پ277 بعالوه 
ابالغ  ازتاریخ  پرداخت مبلغ 6955000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
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:7377 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجرایيه 

پرونده: 9309980350900626  اجراییه: 9410420350900098 شماره  4/23 شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930685 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  دادخواه  احمد  علیه  محکوم   9309970350901797 مربوطه  دادنامه  شماره  و 

و  بیست  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  محمدعلی 
سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 93/6/5 وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا در 
حق محکوم له سجاد نوروزی فرزند علی به نشانی نجف آباد – امیرآباد – خ.مطهری 
– کوچه سینا – پ98 با وکالت آقای علیرضا ایزدی فرزند احمد به نشانی اصفهان – 
دفتر وکالت آقای احمد چم ریزی شیرازی و آقای   – ابتدای خیابان محتشم کاشانی 
خیابان محتشم کاشانی –  احمد چم ریز شیرازی فرزند فرهنگ به نشانی اصفهان – 
مجاورت دفتر اسناد رسمی شماره5 – طبقه سوم – دفتر وکالت بعالوه پرداخت مبلغ 
6150000 ریال بابت حق االجرا. 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:7378 شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350401023 پرونده:  9409970350400293 شماره  دادنامه:  4/24 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931080 خواهان ها: 1- آقای اصغر قنبری فرزند عباس 2- آقای 
محمد  آقای  وکالت  با  رسول  فرزند  خامی  حامد  آقای   -3 رسول  فرزند  خامی  حمید 
نیک آبادی فرزند پرویز به نشانی اصفهان – فلکه ارتش – خیابان وحید – نرسیده به 
چهارراه رودکی – بن.بست یزدانی – پالک626- طبقه دوم خوانده: آقای امیر جبارزارع 
فرزند اکبر به نشانی شهرستان اصفهان – چهارباغ پایین – پاساژ سیتی سنتر خواسته: 
مطالبه وجه چک رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان اصغر قنبری و حامد و حمید 
شهرت خامی به طرفیت آقای امیر جبارزارع به خواسته مطالبه وجه 3 فقره چک به 
همگی  و 65898136-93/2/15و93/7/1-65898754  شماره های 93/2/5-65898050 
عهده بانک ملت شعبه 33پل و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به 
مالحظه رونوشت مصدق چکهای موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در 
زمان رسیدگی مورخه 94/2/30 حضور به هم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی 
بقاء دین دعوی خواهان وارد تشخیص  با احراز  فلذا  نیاورده است  مطروحه به عمل 
مستنداً به مواد 310و314 قانون تجارت و 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع  به ماده 2  الحاقی  واحده استفساریه تبصره 
تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 169/500/000 ریال و با احتساب 
هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی 
محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی بوده و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.م الف:7380 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/25 کالسه پرونده: 93-824 شماره دادنامه: 198-94/3/10 مرجع رسیدگی: شعبه 
23 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسن فالحتی نشانی اصفهان – خ.زینبیه – 
بوستان6- بن.شادی خوانده: زینب رحیمی نشانی  کوچه مسجدالمهدی –  خ.باطون – 
مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای حسن فالحتی به طرفیت خانم زینب رحیمی به خواسته استرداد یک دستگاه 
به اظهارات خواهان  با عنایت  انتظامی 655ق74ایران68  اتومبیل پژوپارس به شماره 
به شماره 4037 مورخ  دفترخانه 352 اصفهان  از  اجرایی  انتقال  ارائه سند رسمی  و 
93/10/15 و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در 
مقابل ادعای خواهان از خود دفاعی به عمل نیاورده است لذا خواسته خواهان ثابت 
استرداد  به  بر محکومیت خوانده  ماده 198و519 ق.ا.د.م رای  به  تشخیص و مستنداً 
یک دستگاه خودروی پژوپارس به شماره انتظامی 162ن76ایران68 که خوانده پس از 
فروش نسبت به انتقال آن به شخص دیگری حسب استعالم از پلیس راهور به شماره 
شاسی 80800821 و شماره موتور 22828000822 به رنگ نقره ای متالیک و همچنین 
مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:7404 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

4/26 کالسه پرونده: 93-1995 شماره دادنامه: 87-94/1/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرشاد مختاری نشانی اصفهان – خ.دقیقی – 
بن.میخک – پالک226 خوانده: کامران بهنام نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
به انضمام  از تصادف مورخ 93/9/8  بابت خسارات وارده ناشی  45/000/000 ریال 
به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  قانونی  خسارات  مطلق 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
به خواسته  بهنام  کامران  آقای  طرفیت  به  مختاری  فرشاد  آقای  دعوی  در خصوص 
مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف مورخ 93/9/8 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در تصادف 
اتومبیل خواهان و خوانده طبق نظر کارشناس تصادفات شخص خوانده مقصر  بین 
اعالم گردیده و میزان خسارات وارده به خودروی خواهان در اثر تصادف طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 83/500/000 ریال تعیین گردیده و اظهارات خواهان 
خواهان  اتومبیل  بیمه  از  ریال   50/000/000 مبلغ  اینکه  بر  مبنی  رسیدگی  جلسه  در 
دریافت کرده ولیکن خوانده نسبت به الباقی مبلغ تعیین شده توسط کارشناس رسمی 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  ننموده  اقدامی  دادگستری 
حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده لذا شورا با استناد به مواد 1و2 قانون مسئولیت 
مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 34/500/000 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف و مبلغ 1/000/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص الباقی مبلغ 
خواسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد.م الف:7405 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 45 تاریخ 93/4/29 شعبه  رای شماره 642  به موجب  4/27 شماره: 93-143ش45ح 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس توکلی 
سی  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  شغل  محمد  فرزند 
عنوان  به  ریال  هزار  چهار  و  صد  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون 
تادیه  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  خسارات 
به حساب صندوق  اجرا  نیم عشر حق  و  آن  زمان وصول  لغایت   84/6/20 تاریخ  از 
نشانی  به  آزاد  شغل  علی  فرزند  نقنه  عبدالحمید  له:  محکوم  مشخصات  دادگستری. 
اصفهان – شیخ صدوق شمالی – کوی آسیاب – پ13 و اصفهان – خ.حکیم نظامی – 
جنب خ.مهرداد )شهید قندی( – ساختمان کیمیا – ط.دوم – واحد چهارم. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف7406 شعبه 45 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

4/28 کالسه پرونده: 93-2007 شماره دادنامه: 82-94/1/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد نشانی: اصفهان – خ.باهنر 
– کوی شکوفه – پالک10 وکیل: شهاب نیلی احمدی نشانی: اصفهان – خ.شیخ صدوق 
ناهید  کوی شماره30 خواندگان: 1- داود مرادی نشانی: مجهول المکان 2-   – شمالی 
نکوئیان نشانی: اصفهان – خ.باهنر – کوی رفسنجان – کوی احسان – بن.بست عباسی 
– منزل آخر – سمت چپ شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  اعضا شورا ختم رسیدگی 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فرد با وکالت آقای 
به خواسته  نکوئیان  ناهید  و خانم  مرادی  داوود  آقای  به طرفیت  احمدی  نیلی  شهاب 

به شماره های 740949و090362  فقره چک  دو  ریال وجه  مبلغ 37/000/000  مطالبه 
به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
از خود  اعتراض نسبت به دعوی خواهان  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 37/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 210/000 ریال بابت هزینه 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی 
اجرای حکم درحق خواهان  تاریخ  تا  )89/1/20و89/1/8(  سررسید چکهای موصوف 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
نهم  تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:7407 شعبه 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

4/29 کالسه پرونده: 1545/93 شماره دادنامه: 296-94/2/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی نامدارپور نشانی اصفهان – خ.باهنر 
مصری  آذر  خوانده:  شخصی  منزل  پ24-   – معماریان  کوچه   – آهنگران  کوی   –
عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  یوسف  فرزند  کادرقلعه 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورا: در خصوص دعوی مهدی نامدارپور به طرفیت آذر مصری کادرقلعه به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته 
مدرکیه به شماره خزانه داری کل 499637 به مبلغ 50/000/000 ریال و اینکه خوانده 
با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب 
به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
به مواد  ثابت تشخیص داده مستنداً  لذا دعوای خواهان را  ننموده است  ارائه  خویش 
خوانده  محکومیت  به  حکم  ق.آ.دم  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون  307و309 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 93/5/26 در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:7408 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
حمیدرضا  خواهان:   94/1/26-17 دادنامه:  شماره   854/93 پرونده:  شماره   4/30
خیرالهی نشانی اصفهان – میدان امام – بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه 
خیرالهی خوانده: مجید افخمی پور نشانی مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه دو فقره 
چک بانک سپه به مبلغ چهارده میلیون ریال تمام و هزینه های دادرسی جلسه حوزه 
با بررسی محتویات  94/1/18 شورای حل  اختالف شهرستان اصفهان تشکیل است 
پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پور  افخمی  مجید  آقای  طرفیت  به  خیرالهی  حمیدرضا  آقای 
چهارده میلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 777505و777503 به تاریخهای 
93/7/15و93/9/15 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده نسبت به اصالت 
و شورا  است  محرز  وی  ذمه  اشتغال  بنابراین  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  سند 
دادرسی  آیین  قانون  198و522  مواد  به  مستنداً  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی 
مدنی و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهارده 
میلیون ریال تمام بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت تاخیر تادیه 
که  خواهان  حق  در  قیمتها  طبق شاخص  حکم  اجرای  لغایت  چک  تاریخ سررسید  از 
در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
اعتراض تجدیدنظر  قابل  از آن  این شعبه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  روز پس 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:7418 شعبه 39 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

4/31 شماره پرونده: 2139/93 شماره دادنامه: 274-94/2/24 خواهان: ناهید نکوئیان 
نشانی دهاقان – خیابان امام – کوچه شکوفه – پالک18 وکیل: فاطمه غفوری نشانی 
شمس آبادی – نرسیده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه سوم – واحد313 
خوانده: داریوش صالحی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم ناهید نکوئیان به 
طرفیت آقای داریوش صالحی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 932370-93/7/20 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
مواد 198و515و519و522  به  که مستنداً  نظر می رسد  به  ثابت  علیه خوانده  خواهان 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:7428 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

4/32 کالسه پرونده: 93-2129 شماره دادنامه: 282-94/2/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مریم عسکری با وکالت فاطمه غفوری نشانی 
طبقه سوم –  مجتمع قمرالدوله –  نرسیده به چهارراه قصر –  وکیل: شمس آبادی – 
مطالبه  مجهول المکان خواسته:  نشانی  روانفر  رامین  پالک22814 خوانده:  واحد313- 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم مریم 
عسکری با وکالت خانم فاطمه غفوری به طرفیت آقای رامین روانفر به خواسته مطالبه 
وجه چک به مبلغ 27/400/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به شرح 
متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه مورخه 
94/2/7 و به لحاظ اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده لذا شورا دعوی وکیل خواهان را محمول 
بر صحت دانسته و باستناد ماده 11 قانون شوراهای اختالف و مواد 310و311و313 
محکومیت  بر  رای  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت اصل مبلغ چک و 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 91/7/24 لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:7429 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

سمیه  خواهان:   2287-93 بایگانی:  شماره   94/2/30-363 دادنامه:  شماره   4/33
قضاوی نشانی اصفهان – خ.جی – روبروی اداره برق سابق – کوچه اشجع – پالک4 
بهشت  خ.هشت   – اصفهان  نشانی  به  دو  هر  یزدخواستی  شیما   – افراز  وکیل: سعید 
طبقه همکف خوانده: مهران توکل نشانی  ساختمان وکال –  چهارراه گلزار –  غربی – 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا  گردشکار:  نفقه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی خواهان سمیه قضاوی با وکالت آقای سعید افراز و شیما 
یزدخواستی به طرفیت خوانده مهران توکل ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین به استناد فتوکپی مصدق سند نکاحیه و با توجه به 
دادخواست تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم مجهول المکان بودن و نشر آگهی در 
روزنامه های کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع موثری در قبال 
خواسته خواهان به عمل نیاورده لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و با استناد 
به مواد 1111-1106-1107-1206 قانون مدنی و وفق نظریه کارشناسی مضبوط در 
به  را  مانده خوانده  اعتراض مصون  از  مقرر  مهلت  در  و  ابالغ  به طرفین  که  پرونده 
پرداخت جمعًا مبلغ یک میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و پانصد تومان بابت نفقه 
خواهان از تاریخ 93/9/22 لغایت 94/2/31 )صدور حکم( محکوم و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
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یافتن دی��د مثبت، هنری اس��ت که ما به عن��وان والدین، 
نخس��ت باید آن را در خود پرورش دهیم و سپس به فرزند 
خود بیاموزی��م. البته نه با آموزش گفت��اری، بلکه آموزش 
رفتاری؛ به گونه ای که کودک با دیدن عملکرد ما در زندگی، 

واکنش ها را بیاموزد.
کودک آن چ��ه را می بین��د انج��ام می دهد؛ ن��ه آن چه را 
می شنود. بنابراین آن چه محرز است این است که بچه های 
شاد و خوش بین، صرف نظر از س��اختار ژنتیکی، محصول 
خانواده ای شاد خواهند بود؛ چراکه تحقیقات نشان می دهد 
که اگرچه گاهی افسردگی و بدبینی می تواند نوعی گرایش 
ژنتیکی باشد، اما ژن ها انعطاف پذیرند و می توانند نسبت به 
محیط، فعال یا غیرفعال شوند. در نتیجه نحوه بینش و رفتار 

و الدین می تواند چنین گرایشی را مهار کند.
نخس��تین گام برای ایجاد حس خوب در کودکان، تأیید و 
تحسین ازسوی والدین است؛ تأییدی که معطوف به تالش 
کودک باشد، نه به نتیجه کار او. ثمره چنین توجهی، رشد 
این باور در کودک است که تمرین و تالش، راه رسیدن به 
اهداف خواهد بود و آن چه اهمیت دارد، پش��تکار است نه 

استعداد. 
والدین باید هوشیار باشند تا از موقعیت هایی که کودکان 
نیازمند تأییدشان هس��تند، به سادگی نگذرند و فرصت ها 
را دریابند؛ چراکه حیطه این موارد بس��یار گس��ترده و در 
عین حال ظریف اس��ت. مثاًل گاهی انجام مسوولیت هایی 
هرچند ناچیز به دست کودک، اگرچه ساده و کوچک به نظر 
آید، وقتی با تحسین والدین همراه شود، به حسی خوب و 
خوشایند در او می انجامد. اینجاست که موضوع محول کردن 
وظایف کوچک به فرزندان، اهمیت خود را نشان می دهد. 
کودکی که احساس کند پدر و مادر می توانند به او اعتماد 
کنند و کارهایی را به او بسپارند و در عین حال می داند برای 
انجام آن مس��وولیت، آن چه مهم و ارزشمند است تالش و 
زحمت اوست، نس��بت به خود دید مثبتی پیدا می کند و 
به تدریج این نگرش، احساس توانمندی را در کودک تقویت 
می کند. با این اوصاف، گاهی سرویس دادن های بیش از حد 
والدین، اگرچه با هدف تأمین آسایش و رفاه کودک انجام 
می گیرد، ولی می تواند تبدیل به مانعی در برابر رشد کودک 

و احساس توانمندی او شود.
برخی اوقات هیجان یک اکتش��اف »البت��ه از دید کودک، 

چراکه فهمیدن هر چیزی ممکن است کشفی باشد برای 
او«یا درس��ت کردن چیزی که گرچه به ظاهر بی اهمیت و 
کوچک جلوه کند، اگر با تش��ویق پدر و مادر همراه ش��ود، 

برای او لذت بخش تر خواهد بود و سبب پویایی او می شود.
بنابراین فراهم کردن فرصت هایی که کودک بتواند کندوکاو 
کند، امری اس��ت در خور توجه. این مورد به س��اده ترین 
شکل ممکن قابل اجراست و لزومی ندارد به دنبال فضایی 
مناسب یا ابزار و وسایلی خاص باشیم. تنها کافی است کمی 
دقیق تر و جزیی تر اطراف خود را نگاه کنیم تا متوجه شویم 
با ابتدایی ترین وس��ایل خانه و با کمترین هزینه، می توان 
مجالی برای بروز خالقیت کودک مهیا کرد. این که کودک 
بتواند به تنهایی چیزی بسازد یا سرهم کند، هرچند بی معنا، 
و این ک��ه بداند آن چه مورد تقدیر اس��ت زحمت اوس��ت، 

احساس نشاط و پویایی را برای او به ارمغان می آورد.
از موارد حایز اهمیت دیگر، محبت بی قید و ش��رط والدین 
است. بهترین راه برای تأمین سالمت عاطفی پایدار فرزندان، 
دریافت عشقی بی پایان و بدون مرز از جانب پدر و مادر است 
که او را برای همیشه در مقابل افسردگی واکسینه خواهد 
کرد. البته با این فرض که این محبت قلبی به گونه ای ابراز 
شود که کودک آن را بفهمد و درک کند؛ از طریق در آغوش 
گرفتن، بوس��یدن، نوازش کردن به صورت مس��تمر و… 
آرامشی که کودک از این روش ها به دست می آورد، متضمن 

سالمت روانی او خواهد بود.
این گونه ابراز دوست داش��تن ها ممکن اس��ت در مواقعی 
از روز بیش��ترین اثر را داشته باشند؛ مثاًل ش��ب ها قبل از 
خواب بهترین فرصت اس��ت که بتوان با ن��وازش و گاهی 

ماس��اژهای آرام بخش، کودک را برای خوابی آسوده آماده 
کرد؛ زیرا آرامش از ملزومات شادی و نشاط است. کودکان 
اغلب ش��وخی کردن از جانب پدر و مادر را دوس��ت دارند؛ 
ش��وخی هایی هم چون قلقل��ک دادن ی��ا ادا درآوردن، به 
س��ادگی آن ها را می خنداند. دویدن دنب��ال آن ها هرچند 
کوتاه برای شان شیرین است و کارهای بسیاری که هرکس 
در ارتباط با فرزند خود بهتر تشخیص می دهد، همه این ها 
بهانه هایی هستند تا کودک درک کند که پدر و مادرش او 

را دوست دارند.
 تنبيه کودک

ما فکر می کنیم فرزندمان همیشه می داند که او را دوست 
داریم و گاهی اگر در برخوردهای مان از کوره دربرویم و او 
را دعوا کنیم و در این بین از عباراتی ناخوش��ایند استفاده 
کنیم، تأثیری در او نخواهد گذاشت؛ درصورتی که این گونه 
نیس��ت. واژه هایی که ما گ��ه گاه هنگام عصبانی��ت به کار 
می بریم، بیش��ترین اثر را در ذهن او خواهد گذاشت. مثاًل 
واژه هایی چون »چقدر ش��یطونی«، »چق��در بی ادبی« یا 
جمالتی مثل » از دستت خس��ته شدم« ، » دیگه دوستت 
ندارم« و… آن چنان در ذهن او می ماند که ممکن اس��ت 
کودک باور کن��د حتماً همین گونه اس��ت. ذه��ن بچه ها 
به ط��ور قابل مالحظ��ه ای تحت تأثیر عبارت هایی اس��ت 
که ما آن ه��ا را خطاب می کنیم. پیامی که ما بزرگس��االن 
در قال��ب چنین جمالتی ب��ه کودکان م��ان می دهیم، در 
ضمیر ناهوشیارشان ثبت می  شود. پس در این موارد باید 
 مراقب نح��وه صحبت کردن و کلماتی که ب��ه کار می بریم

 باشیم.
برخی اوقات می توان فرصت هایی فراهم کرد که مادر یا پدر 
با کودک به تنهایی بیرون بروند،  به بهانه های مختلف. مثاًل 
برای خرید میوه و مایحتاج. چنین موقعیت هایی هم برای 
کودک لذت بخش است و هم پر است از تجربه های شیرین 

و در عین حال آموزنده. 
البته در صورتی که تا جایی که ممکن است از او کمک یا نظر 
بخواهیم و اگر بتوان برای بیرون رفتن از وسایل حمل و نقل 
عمومی عالوه بر وسیله شخصی استفاده کرد، قطعاً او را در 
معرض تجارب خوشایندی قرار خواهیم داد. این لحظات دو 
نفره حس خوبی را در او ایجاد می کند؛ چه به قصد تفریح 

باشد، چه برای انجام کاری.

روزه گرفتن در روزهای گرم و بلند تابستان کمی با 
فصل های دیگر فرق دارد. زود تشنه می شوید و اگر 
شاغل باش��ید در طول روز با کاهش میزان انرژی و 
فعالیت های جسمی روبه رو می شوید. روزه عبادت 
و تمرینی ب��رای تحمل سختی هاس��ت و اگر نکات 
روزه داری را خوب به کار نبرید روزهای س��ختی را 
پشت سر خواهید گذاشت. پس اگر می خواهید ماه 
رمضان را با سالمت کامل پشت سر بگذارید، راه های 
مفیدی را برای س��المت ش��ما در این ماه پیشنهاد 

می کنیم.
 نخوردن سحری ممنوع

خیلی ها بدون خ��وردن س��حری روزه می گیرند و 
اصال به ضررهای این کار فک��ر نمی کنند. نخوردن 
غذای مناسب در ماه رمضان خصوصا سحر، به بدن 
آسیب می رس��اند و باعث طوالنی شدن گرسنگی و 
ضعف شدید طی روز می شود. اگر عادت دارید بدون 
خوردن س��حری روزه بگیرید باید بدانید با دس��ت 
خودتان باعث آسیب دستگاه گوارش تان مخصوصا 
معده و روده ها می شوید. پس تنبلی را کنار بگذارید 

و بدون سحری روزه نگیرید.
 زیاده روی نکنيد

زیاد خوردن در روزهای معمولی سال خوب نیست 
،چه برس��د به ماه رمضان که سیستم گوارشی بدن 
ساعت هایی را بدون مواد غذایی می گذراند. اگر فکر 
می کنید هر چه بیش��تر بخورید دیر تر گرس��نه تان 
می شود اش��تباه می کنید. در خوردن وعده سحری 
و افطاری باید حد اعتدال رعایت ش��ود. غذا و آب را 
به اندازه ای بخورید که بدن ت��ان نیاز دارد. با رعایت 
نکاتی مانند رعایت قدرت هضم، رعایت عادت های 
غذایی و داشتن نشاط پس از غذا خوردن و خوردن 
وعده های س��حری و افطاری باعث سالمت معده و 
بدن، رشد بیش��تر عقل و سبکی بیش��تر جسم تان 

می شوید.
 متناسب با مزاج   بخورید

غذای مناس��ب برای ماه رمضان و درست آشامیدن  
در همه حال توصیه می شود. در ماه مبارک رمضان و 
به ویژه در روزهای بلند و گرم سال، اهمیت بیشتری 
دارد. دقت کنی��د از غذاهایی اس��تفاده کنید که با 
مزاج تان متناسب اس��ت. برای شروع نخست سراغ 
غذای لطیف و سبک تر بروید. هرگز قبل و بعد از غذا 
یا بین غذا آب ننوش��ید. غذای تان را خوب بجوید و 

پرخوری نکنید و همه چیز هم نخورید.
افزایش رطوبت بدن  

برای کاه��ش عط��ش و مقابله با خش��کی بدن در 
س��اعات روزه داری، می توانید از ماءالشعیر طبیعی 
اس��تفاده کنید. اگر بر اثر گرمی مف��رط مزاج قلب، 
معده، کبد ی��ا تولید حرارت مف��رط در بدن و بر اثر 
تعب جسمی یا روانی طی ساعات روزه داری، دچار 
تش��نگی ش��دید و کاهش رطوبت بدن می شوید، 
می توانی��د با مصرف ماءالش��عیر طبیع��ی به جای 
آب و چای در سحر و س��اعات پس از افطار، عوارض 

ناخواسته احتمالی را کاهش دهید.
گياهي برای تقویت بنيه  

در روزهای گرم س��ال به وی��ژه روزهای��ی  که روزه  
می گیرید، از خوردن میوه های گرمسیری مانند موز 
و انبه )و کمتر آناناس( پرهیز کنید چراکه زیاده روی 
در خوردن آنها موجب افزایش غلظت خون می شود. 
گالب، هم برای تقویت معده و دهانه آن و همچنین 

تقویت روح و قوا هنگام افطار بسیار مناسب است.
 غذای مخص��وص ماه رمض��ان؛ ش��له زرد، فرنی یا 
ش��یربرنج اس��ت و برای ش��روع افطار خوب است. 
اگر مع��ده مرطوبی دارید روی آنه��ا کمی دارچین 
و سیاه دانه بریزید. بد نیست که برای تقویت دهانه 
معده، همراه با فرنی، شله زرد یا شیر برنج تان کمی 
مربا بخورید. البته ش��اید برای کس��انی که گرمی و 
خش��کی زیادی در معده دارند، س��وپ جو همراه با 
آلوبخارا مناسب تر باش��د البته به شرطی که در آن 
قارچ نریزند. ب��رای گرم مزاجانی ک��ه دچار ریزش 
صفرا به معده هستند )مثال احساس سوزش یا درد 
گزنده ای سر معده دارند، دهان شان خیلی بدبوست، 
تحریک پذیر و عصبی ش��ده اند(، شربت سکنجبین 
ولرم در ش��روع کار بسیار مفید اس��ت تا معده را از 

صفرا بشوید.
غذایى برای رفع عطش  

ب��رای کاهش تش��نگی و عط��ش در م��اه رمضان 
می توانید از ش��ربت های سرکه ش��یره، سکنجبین 
یا ش��ربت آبلیمو در وعده های س��حری یا افطاری 
اس��تفاده کنید. نوش��یدن کمی عرق کاس��نی به 
تنهایی یا همراه با یک قاشق چای خوری تخم خرفه 
در وعده س��حری هم برای کاهش عط��ش در ماه 
رمضان به شما کمک می کند. توصیه می کنیم اگر 
خیلی تشنه می شوید، خوردن خورش های همراه با 
آلو و زرشک را در وعده سحری فراموش نکنید. در 
طول ساعات روزه داری هم می توانید عطش خود را 
با بوییدن سیب گالب، خیار یا لیمو، اسپری کردن 
گالب خنک در فضای اتاق، شست وش��وی س��ر و 
گردن و س��ینه با آب خن��ک و تنفس هوا و نس��یم 
 خنک که حرارت زاید قلب را ک��م می کند، کاهش

 دهید.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3

درگوشى با  نامزدها
دوران آش��نایی و نامزدی، به عن��وان مهم تری��ن و اولین فصل 
مشترک زندگی یک زن و مرد، بسیار حائزاهمیت است. در این 
دوران باید چند مولفه را مدنظر داشت که شاید کمتر کسی به آنها 
توجه کند یا با جوان دم بخت راجع به آنها به گفت وگو بنشیند. 
این نکات ساده، اما بسیار مهم آنقدر ارزشمند است که بی توجهی 
به آنها می تواند آینده زندگی یک زوج ج��وان را با بحران طالق 

مواجه کند.
واقع بين باشيد

نسبت به کل ماجرای آشنایی تان واقع نگر باشید. تا حد امکان، 
تابع احساس��ات و هیجانات موقت و گذرای خود نباش��ید و به 
ش��کلی کامال منطقی با  این دوران مواجه ش��وید و همه جانبه 
فرد مورد نظرتان را مورد سنجش و ش��ناخت قرار دهید. عشق 
و دوست داش��تن اگر چه برای ازدواج الزم است، اما شرط کافی 
و تضمین کننده زندگی مشترک موفق نیست. خیال پردازی و 
رویابافی را به زمانی دیگر موکول کنید، هم اکنون وقت آن است 
که چشمان را بیناتر و گوش های تان را شنواتر کنید و به مسائل 
مهمی از زندگی که گاه فراتر از عشق آتشین است، توجه داشته 

باشید.
تعيين تکليف کنيد

قبل از ازدواج از موضوعات مهم زندگی تان با هم حرف بزنید. شما 
باید بدانید همسر آینده شما چه انتظاراتی از خود و شما در طول 
زندگی دارد.  در مورد مس��ائل مهم زندگی به توافق برسید و به 
راحتی از کنار آنها نگذرید. مثال باید به توافق برسید که قرار است 
در کدام شهر، خانه یا محله زندگی مشترک خود را آغاز کنید؟ 
زندگی مستقلی خواهید داشت یا این که با یکی از خانواده ها باید 
زندگی کنید؟ زمان بچه دار ش��دن تان چه مدت پس از ازدواج 
است؟ معاشرت های فامیلی و دوس��تانه به چه شکل باید باشد؟ 
و... به شوخی گرفتن یا طفره رفتن از موضوع یا جواب ندادن به 

سواالت احتمالی خود را جدی بگیرید.
به احساسات و عواطف خود توجه کنيد

با خود و احساس��ات تان رودربایستی نداش��ته باشید. اختالف 
و بگومگ��و، دلخ��وری و ناراحتی بس��یار، خش��م و عصبانیت، 
نداشتن تمایل مثبت یا داش��تن حس منفی نسبت به یکدیگر، 
بهانه تراشی ها و... عالئم هشداردهنده ای است که هیچ گاه گذشت 
زمان ترمیم کننده آنها نخواهد بود و در ادامه آن مسائل و مشکالت 
در زندگی مشترک با شدت بیش��تری بروز خواهد یافت. فراز و 
نشیب های بسیار دوران نامزدی، پیش مقدمه و نشانه آشکاری 
است که به شما هشدار می دهد  قطعا در زندگی مشترک، زمانی 
که زیر یک سقف قرار گرفتید، مشکالت شما تشدید خواهد شد. 
بپذیرید اینجا همان جایی است که باید بایستید، اوضاع و شرایط 

خود و نامزدتان را دوباره بسنجید و محک بزنید. 
خطوط قرمز رابطه را مشخص کنيد

به هوای غرق شدن در عشق و عاشقی، سکوت پیشه نکنید و از 
مطالبه حقوق تان صرف نظر نکند. زندگ��ی آینده تان را به بهانه 
کوتاه آمدن و نگفتن خواس��ته ها، به نازل ترین قیمت به فروش 
نگذارید. شما و نامزدتان با هم هس��تید تا دریابید  آیا می توانید 
زندگی سالم و موفقی را با هم رقم بزنید یا خیر؟! پس باید صفات 
قابل تحمل و غیرقابل تحمل یکدیگر را بشناسید. برای کسب این 
نوع شناخت الزم است خود را برای همدیگر افشا سازید، بی هیچ 
تعارف و رودربایستی بگویید از چه چیز خوش تان می آید و چه 
چیز ناخوشایندتان اس��ت؛ چه رفتارهایی را می پسندید و از چه 
رفتارهایی دوری می کنید؛ تمایل دارید همس��رتان در زندگی 
چگونه رفتاری داشته باشد؛ چه رفتارهایی را هرگز در همسرتان 
نمی پذیرید، میزان و محدوده سازگاری و انطباق خود در زندگی 
را مشخص کنید و... . محدوده ها و خط قرمز های غیرقابل مذاکره 
یا حتی غیرقابل چانه زنی را مشخص کنید و به اطالع فرد مقابل 
برس��انید و تفهیم کنید که اینها خواس��ته های مهم و غیرقابل 

اغماض تان در زندگی است.
رفت و برگشت را جدی بگيرید

اگر شما به خاطر یک رفتار آزاردهنده از جانب نامزدتان دلخور 
و ناراحت شدید و او پس از عذرخواهی به شما قول داد که هیچ 
گاه آن را تکرار نکند، اما بعدها، نه یک بار بلکه چند بار آن را تکرار 
کرد، الزم است جوانب احتیاط را رعایت کنید. رفتارهای رفت و 
برگشتی، جزو رفتارهایی است که بسیاری از همسران جوان بابت 
آن، متحمل آسیب و درد بسیار می شوند و گاه حتی چاره ای جز 
رها کردن نیست؛  چون فرد مقابل شان مبتال به مشکلی است که 

برطرف کردن آن نیازمند درمان های روان شناختی است.
حواستان به آزارهای روانى باشد

اگر در دوره نامزدی حس می کنید افکار و احساسات تان سرکوب 
می شود و آن طور که باید و شاید در مقابل نامزدتان مجال بروز 
ندارید، اگر نامزدتان همیش��ه به فکر تحمیل احساسات و افکار 
خود به شماست و مدام از شما به طور موجه یا غیرموجه ایرادهای 
بنی اسراییلی می گیرد یا شما را آن گونه که هستید، فکر می کنید 
و رفتار دارید، قبول ندارد و دائما به این فکر است که شما را تغییر 
داده و مطابق میل خود سازد، بهتر است در مورد ادامه این رابطه، 

با احتیاط بیشتر گام بردارید.
اولویت های زندگى اش را بشناسيد

در دوره نامزدی، اولویت های زندگی نامزدتان را مشخص کنید. 
شما و زندگی مش��ترک تان در اولویت اول قرار دارید یا حرفه و 
شغل، خانواده، دوس��تان، تفریحات و... بلوغ یا عدم بلوغ فکری، 
عاطفی و اجتماعی ازجمله مولفه هایی است که توجه به آن الزامی 
و ضروری است. شما باید بدانید نامزدتان آنقدر به تکامل و بلوغ 
رسیده که بتواند همه زندگی اش را کار نداند، رابطه عاطفی بین 
خود، خانواده و همسرش را مدیریت کند، ارتباطات اجتماعی و 
معاشرت های خود را بهینه و متعادل سازد؛ اینجاست که می توان 

گفت فرد به بلوغ زندگی مشترک رسیده یا خیر.
ميزان عمل او را بسنجيد

از حرف تا عمل فرسنگ ها فاصله است. مثال، اگر نامزد شما خود 
را فردی معتقد به دین معرفی می کن��د، ادعای او را مورد محک 
و س��نجش قرار دهید.  ادعا داشتن به دین هرگز لزوما به معنای 
عمل کردن بر طبق دستورات دینی نیست، حتی چه بسا ممکن 
است تلقی ش��ما از دینداری با تلقی ایشان از این موضوع، کامال 
متفاوت باش��د  یا اگر نامزدتان خود را فردی مستقل و مختار در 
زندگی معرفی می کند از طریق واگذاری مسوولیت هایی که نیاز به 
تصمیم گیری دارد، می توانید استقالل فکری و عملی او را بسنجید 

و ادعای او را در واقعیت مورد توجه و نظر قرار دهید.

لری پیج و س��رگئی برین، دو دانشجوی دکترا در دانش��گاه اس��تنفورد بودند که اولین بار ایده س��اخت یک موتور 
جست وجوگر اینترنتی به ذهن شان رسید. اما موتور مد نظر آنها نسبت به دیگر موتورهای جست وجو قدری متفاوت 
بود؛ به طوریکه این موتور جست وجوگر تعداد و وابستگی لینک های بین صفحات را بررسی می کرد،  نه فقط کلمات 

کلیدی در آنها را.
موتور جس��ت وجوی گوگل در حال حاضر،  بازار اینترنت را در س��لطه خود دارد و دارایی این ش��رکت به بیش از 66 
میلیارد دالر می رسد. گوگل هم اکنون به بیزینس های دیگری نیز ورود کرده است. این شرکت محبوب ترین سیستم 
 عامل موبایلی جهان )اندروید( را می س��ازد و محبوب ترین وب س��ایت اش��تراک ویدئو در جهان )یوتیوب( را اداره 

می کند.
گوگل همچنین به این نوآوری ها راضی نشده و در حال پیشبرد یک سری پروژه های آینده نگرانه نظیر عینک هوشمند 

و خودروی بدون راننده است. پیج و برین هم اکنون هر یک حدود 30 میلیارد دالر دارایی دارند.

م��ارک زوکرب��رگ، دانش��جوی دانش��گاه ه��اروارد ب��ود که ای��ده طراح��ی وب س��ایتی ب��ه ذهنش رس��ید که 
می توانس��ت کامال موفق ش��ود ی��ا اینکه به یک شکس��ت تم��ام عیار ب��رای وی تبدیل ش��ود. زوکرب��رگ دریافت 
 که چط��ور از ف��ن آوری ب��رای مرتبط ک��ردن م��ردم جه��ان اس��تفاده کن��د و از این��رو فیس ب��وک را راه اندازی 

کرد.
ب��ه نق��ل از بیزین��س اینس��ایدرزوکربرگ 31 س��اله ک��ه ظ��رف کمت��ر از ی��ک ده��ه فیس ب��وک را ب��ه  

 ش��رکتی ب��ا دارای��ی 250 میلی��ارد دالری تبدی��ل ک��رد، در ح��ال حاض��ر بی��ش از 35 میلی��ارد دالر ث��روت
دارد. 

معموال از هر 10 نفری که یک کار جدیدی را شروع می کنند تعدادی شکست می خورند اما آنهایی که موفق می شوند 
یک ویژگی مشترک دارند و آن داشتن ایده نو است.

در این مطلب قصد داریم به معرفی افرادی در حوزه فن آوری بپردازیم که توانسته اند با فکر بکر خود به میلیاردرهای 
خودساخته تبدیل شوند.
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