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قلعه نویی پیشنهاد 30 
میلیاردی ملوانی ها را رد کرد !

اتصال ریلی ایران و عراق تا اربعین 
سال آینده

یک سوم بازرگانان استان، 
عضو اتاق کاشان هستند
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مودیان محترم  مالیات بر ارزش افزوده : 

 مهلت ارائه الکترونیکی اظهار نامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره بهار سال جاری از طریق سامانه 

"www.evat.ir حداکثر تا پانزدهم تیر ماه
 می باشد

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

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

 یا ارسال لوح فشرده حداکثر تا پایان
 تیر ماه میباشد

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 

رقابت های سیاسی را به دشمنی 
تبدیل نکنیم

۹۰ درصد  ا صناف خرد اصفهان  از 
آسیب های اقتصادی ضربه خوردند

بودجه ی 6 میلیاردی،  این ساختمان 
را سرپا می کند

اختالف در تورم اعالمی بانک 
مرکزی و مرکز آمار

آمریکا فقط می خواهد تحریم های 
ثانویه را لغو کند

لغو صادرات  سیب و 
گندم از اصفهان

کلیه فروشی ، کلید خورد

آماری جالب از در آمد بازیکنان لیگ 
برتر ایران

 آغازعملیات اجرایی پل تقاطع بلوار 
هدایت بهارستان؛

رییس س��ازمان لیگ برتر فوتبال می گوید: در فصل 
گذشته س��ه بازیکن و مربی باالی یک میلیارد تومان 
قرارداد ثبت شده داش��ته اند، و این در حالی است که 
مربیان خارجی از این قانون مس��تثنی هستند. او هم 
چنین گفت درآمد بازیکنان لیگ برتر ایران در مقایسه 

با دیگر گشورهای آسیایی تنها از هند بیشتر است.
مهدی تاج، درباره اعداد و ارقام فصل گذشته لیگ برتر 
فوتبال ای ران خاطر نش��ان کرد: تعداد قراردادهای 
با مبالغ باالتر در فصل گذش��ته کم ش��ده است. 10 

درصد بازیکن��ان باالی 
400 میلیون تومان 
گرفته اند. 73 درصد 
و   200 مربی��ان 

پایین تر از...
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در خیابان های شهر؛



کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه 
تیم مذاکره کننده ای��ران باید در قالب 
تصمیمات ش��ورای عالی امنیت ملی و 
مصوبات مجلس اقدامات خود را تنظیم 
کندگفت: آنها نباید دچار کاهش قدرت 
تصمیم گیری شوند؛  چرا که حدودشان 

مشخص است.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه، کارشناس 
مسائل بین الملل درباره احتمال حصول 
توافق هسته ای با توجه به زیاده خواهی 
آمریکایی ها در مذاکرات ب��ا بیان اینکه 
هنوز احتمال توافق بیش از عدم توافق 
است گفت: طرف های ایرانی و آمریکایی 
سعی کرده اند بر اساس زمان تعیین شده 

توافق هسته ای را نهایی کنند.
وی افزود: ن��وع موضع گیری مقامات دو 
کش��ور »ایران و آمریکا« نش��ان دهنده 
تالش دو طرف برای توافق اس��ت. البته 
یکس��ری مقتضیات خاص برای توافق 
نهایی وجود دارد، مانن��د اینکه طرفین 
حداکثر ت��الش خ��ود را برای کس��ب 
حداکثری امتی��ازات ب��ه کار می برند و 
تا آخرین لحظ��ات این ت��الش را ادامه 

خواهند داد.
حدود و ثغور تیم مذاکره کننده 
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی 

و مصوبات مجلس است
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان 
اینکه تکلیف هیأت مذاکره کننده ایرانی 
مشخص اس��ت گفت: آنها باید در قالب 
تصمیمات ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
و مصوب��ات مجلس ش��ورای اس��المی 
اقدامات خ��ود را تنظی��م کنند؛  ضمن 
آنکه دچار کاهش قدرت تصمیم گیری 
نش��وند؛  چرا که حدود و ثغور برای آنها 

مشخص شده است.
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داشت: تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای ایران به خوبی 
می داند حقوق هس��ته ای کشورمان نه 
به صورت نمادی��ن،  بلکه باید به صورت 
فناوری صنعتی هس��ته ای به رسمیت 
شناخته شود؛ که در این زمینه می توان 
به فردو به عنوان منطقه صنعتی دارنده 
این فناوری پیشرفته هسته ای اشاره کرد 

که تنها باید به همین حالت باشد.
 ش�فافیت در برنامه هسته ای 
ایران نباید منجر به آسیب به ظرایف 

و نیازمندی های امنیتی باشد
فالحت پیش��ه با تأکی��د بر اینک��ه لغو 
تحریم های ایران بای��د همزمان با قدم 
برداشتن ایران در مسیر تعهداتش آغاز 
شود خاطرنشان کرد: سه دسته تحریم 
دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و تحریم های 
مبتنی بر ماده 41 فصل هفتم منش��ور 
ش��ورای امنیت که در قالب تحریم های 
هسته ای هستند باید همزمان با اقداماتی 

که ایران انجام می دهد، لغو شود.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل بین الملل با 
بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران در 
صورتی ش��فافیت برنامه هسته ای خود 
را خواهد پذیرفت که معنای آن آسیب  
زدن به ظرایف و نیازمندی های امنیتی 
و نظامی کش��ورمان نباشد، افزود: ایران 
در شکل دهی به رژیم نظارتی احتمالی 
آینده باید نقش فعالی داش��ته باشد نه 
نقش منفعل؛ یعن��ی باید خالف جریان 

بازرسی های عراق عمل کرد.
 بازرس�ی ها از برنامه هسته ای 
ایران نباید ش�بیه »آنس�کامیزه« 

عراق شود
وی با بیان اینکه دولت صدام حسین در 
هنگام بازرسی های گسترده بین المللی 
از مراکز و تأسیس��اتش نق��ش منفعلی 
داش��ت خاطرنش��ان کرد: اگر ایران در 
موضوع رژیم نظارتی خود منفعل عمل 
کند،  پرونده هسته ای ایران آنسکامیزه یا 
عراقیزه خواهد شد که اگر در این زمینه 
کوتاهی صورت گیرد،  قطعاً بازرسی ها و 
بازدیدها تا جزیی ترین مراکز حساس و 
امنیتی ایران گسترش پیدا خواهد کرد.

ای��ن نماین��ده س��ابق مجلس ب��ا بیان 
اینک��ه اگ��ر ته��ران در موض��وع رژیم 
نظارت��ی خ��ود فعاالن��ه عم��ل کن��د، 
می توان��د در برنامه هایش روش��نگری 
داشته باش��د، گفت: تنها در این صورت 
اس��ت که مقتضیات و الزامات و به ویژه 
 ظرایف امنیتی ایران محترم ش��ناخته 

می شود.

س��فیر ای��ران در ترکی��ه عن��وان ک��رد: کنس��ول های س��فارت و 
سرکنس��ولگری های ایران در اس��تانبول و ارزروم به مناس��بت ماه 
مبارک رمضان برنامه دیدار با زندانیان ایرانی در زندان های ترکیه را 
برگزار کردند.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه عنوان کرد: کنسول های 
سفارت و سرکنسولگری های ایران در استانبول و ارزروم به مناسبت 
ماه مبارک رمضان برنامه دی��دار با زندانیان ایران��ی در زندان های 
ترکیه را برگزار کردند.با توجه به پراکندگ��ی زندان های ترکیه این 
اقدام شامل سرکشی به حدود 6 زندان در 6 استان ترکیه می شود.

سفیر کشورمان این دیدارها را یکی از جالبترین و خاطره انگیزترین 
اقدامات بخش کنس��ولی خوانده و افزوده اس��ت: این سرکش��ی ها 
ب��رای هم��کاران، زندانی��ان، زندانبانان ترکی��ه و زندانیان س��ایر 
 کشورهای خارجی که شاهد مناسبات ایرانی ها با یکدیگر هستند،

 جالب است.

وزیر خارجه ایران با اشاره مستقیم به بیانات اخیر رهبر انقالب تاکید 
کرد که ایرانی ها به دنبال یک توافق خوب و منصفانه هستند و زیاده 

خواهی را برنمی تابند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه ایران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع مقامات 
و مسئوالن کشوری و لشکری گفت: همانطور که رهبر انقالب تاکید 
کردند ایرانیها ب��ه دنبال یک توافق موقر هس��تند و زیاده خواهی را 

برنمی تابند.
وی گفت: ما به وین می رویم تا یک توافق بادوام و منصفانه را بدست 

اوریم.
وزیر خارجه ایران برای دور آخر گفتگوهای هس��ته ای قبل از پایان 
ضرب االجل 30 ژوئن فردا به وین س��فر خواهد ک��رد. ظریف قرار 
 است روز ش��نبه با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت وگو

 کند.
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قائم مقام حزب اعتم��اد ملی با بی��ان اینکه عقل 
سیاسی نظام امروز می خواهد همه دست به دست 
هم دهیم و نظام را حفظ و خط��رات را دفع کنیم 
گفت: امروز جای این نیست که رقابت های سیاسی 

را به دشمنی تبدیل کنیم.
به گزارش مهر رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب 
اعتماد مل��ی در همایش حزب مردم س��االری به 
عنوان حق الناس که در هتل المپیک تهران برگزار 
ش��د، با بیان اینکه س��الی که می گذرانیم بسیار 
حساس اس��ت و دو انتخابات پیش رو داریم و باید 
خود را آماده کنیم اظهار کرد: اولین مساله برنامه 
ریزی برای حض��ور فعال مردم اس��ت؛ یعنی همه 
مسووالن و احزاب الزم است تالش کنند زمینه ای 
 فراهم شود تا حضور حداکثری در انتخابات را شاهد

 باشیم.
 وی اف��زود: اگ��ر اقت��دار و ع��زت نظام ب��ا ملت ر

ا م��ی خواهی��م بای��د ب��رای حض��ور حداکثری 
م��ردم در انتخاب��ات ت��الش کنیم. منتج��ب نیا 
تصریح کرد: برخی ب��ه رای مردم، ح��ق الناس و 
جمهوریت اعتق��اد ندارند و امروز با یک سلس��له 
افرادی روبه رو هس��تیم که م��ردم را قبول ندارند 
و خود را ج��ای مردم گذاش��تند و هیچ تالش��ی 
 برای حضور حداکثری م��ردم در عرصه انتخابات

 نمی کنند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه جای 
تعجب و تاسف است که برخی رسانه ها به افرادی 
که جمهوریت را قبول ندارند میدان می دهندگفت: 
اسالمیت این افراد،  اسالمیتی نیست که امام )ره( 

به آن معتقد بودند.
وی خاطرنشان کرد: اندیشه هایی که امروز از صدا 
و سیما پخش می شود،  با اندیشه امام 1۸0 درجه 
مغایرت دارد. امروز احیانا اگر کس��ی شعار عوضی 
بدهد می گویند اقدام علیه امنیت کشور کرده است 
اما آن آقایی که گوشه ای نشسته است و قلم روی 
همه بافته های امام می کشد و اسالمی را معرفی می 
 کند که به داعش و طالبان می رسد در مظان اتهام

 نیست. منتجب نیا گفت: این افراد امروز تبدیل به 
تئوریسین حق الناس می شود.

قائم مقام حزب اعتماد ملی تصریح کرد: من متاسفم 
و تعجب می کنم نسبت به برخی بزرگان که با این 
تفکرات مرتجعانه مخالف هستند؛  اما به آنها میدان 
می دهند. من تاسف می خورم از بعضی بزرگان که 
با اندیشه عده ای مداحان فاسد، بی تقوا، هتاک و 
مرتجع مخالفند اما نمی دان��م چطور و چرا به آنها 

میدان می دهند.
وی اظهار کرد: واقعا باید تاس��ف خ��ود را از درگاه 
خدای متع��ال عرض��ه کنیم ک��ه تریب��ون های 
مقدس ما وسیله ای برای نش��ر تفکرات ارتجاعی 

و اندیش��ه های ضد ملی و ضد اسالمی شود. شما 
مش��اهده کردید که ای��ن افراد در تش��ییع جنازه 
شهدا چه کردند در همین شب های قدر خواهید 
 دید که وقتی مردم دس��ت ها را بلن��د می کنند و

 العفو، العفو می گویند ای��ن عده به بزرگان انقالب 
فحاشی و هتاکی می کنند.

منتجب نیا تاکید کرد: من تعجبم از بزرگان کشور 
است که چرا اجازه می دهند این گونه با اسالم بازی 
کنند و تعجبم از مردمی اس��ت که در این مجالس 
می نشینند و س��کوت می کنند. باید همه تالش 
کنی��م زمینه ای ب��رای حضور مردم فراهم ش��ود 
 که یکی از عوامل ایجاد این بس��تر اعتمادس��ازی

 است.
قائم مقام حزب اعتماد مل��ی در ادامه تصریح کرد: 
اینکه برخ��ی بزرگان خط و نش��ان می کش��ند و 
می گویند چنین و چنان می کنیم و اگر کس��انی 
که بوی فتن��ه به مش��ام آنها خ��ورده باش��د و یا 
کس��انی که س��اکت بوده باش��ند را رد صالحیت 
می کنی��م در واقع ب��رای مردم خط و نش��ان می 
 کش��ند. ما قانون داریم و باید به حکم قانون عمل

 کنیم.
 وی گفت: این خط و نشان کش��یدن ها باعث این 
می ش��ود که نیروهای مردمی جرات ندارند وارد 
صحن��ه ش��وند؛ چراکه ممک��ن اس��ت زمانی رد 

صالحیت شوند.
 آی��ا ای��ن اقدام��ات در ش��رایط فعلی ب��ه صالح 
مملکت است؟منتجب نیا ادامه داد: عقل سیاسی 
نظام امروز می خواهد همه دس��ت به دس��ت هم 
دهیم و این نظ��ام را حفظ و خط��رات و تهدیدات 
 را دف��ع کنی��م و ننش��ینیم نیروه��ای نخب��ه و 
 عصاره های مل��ت را یکی پ��س از دیگری تهدید

 بکنند. 
قائ��م مق��ام ح��زب اعتم��اد مل��ی ب��ا اش��اره به 
جلس��ه رییس جمه��ور ب��ا دبی��ران کل احزاب 
و چهره های سیاس��ی اظهار کرد: ش��ب گذشته 
 آق��ای رییس جمه��ور اتف��اق خوبی را رق��م زد و 
جریان های سیاس��ی کش��ور را دعوت کرد همه 
صحب��ت کردن��د و تم��ام نماین��دگان جریان ها 
اصرار داش��تند که امروز همه باید دست به دست 
 هم دهیم و دیگر جای این نیس��ت ک��ه بخواهیم

 رقابت های سیاسی را به دش��منی تبدیل کنیم؛ 
 بلکه باید زمینه را برای وحدت و انسجام ملی فراهم

 سازیم.

منتجب نیا در همایش حزب مردم ساالری:

رقابت های سیاسی را به دشمنی تبدیل نکنیم
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 روایت جدید احمدي نژاد
 از برکناري متکي

محمود احمدي نژاد، اخیرا در یک گردهمایي دانشجویي 
به سواالت آنان پاس��خ داد. وي در پاسخ به این سئوال 
که » علت عزل منوچهر متک��ي در حین مأموریت چه 
بود؟« گفت: س��ه چه��ار دیپلمات را که بن��ده مخالف 
اعزام اینها به کش��ورهاي غربي بودم، ایش��ان به غرب 
اعزام کرد و آنها هم رفتند و پناهنده شدند. بعد از سفر 
نیویورک، در جلس��ه اي قضیه بررس��ي ش��د و بنا شد 
ایشان عوض ش��وند. الزم به ذکر اس��ت که من در دور 
 دوم دولت با ایشان دیگر کاري نداشتم و تمام کارهاي

 بین المللي ب��ه عهده خودم بود. بهرح��ال از روزي که 
تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباش��د، ایشان مداوماً 
در س��فر بود حتي در دولت هم که حضور پیدا مي کرد 
سریعاً ناپدید مي شد تا اینکه بعد از سه ماه باالخره در 
ساعت ده شب با ایش��ان وقت تنظیم ش��د و به ایشان 
گفتیم که ش��ما دیگر در دولت وزیر نیستید؛  ولي من 
دوس��ت دارم ش��ما به عنوان معاون ریی��س جمهور و 
رییس س��ازمان انرژي اتمي فعالی��ت کنید. گفت من 
امشب مي خواهم به س��نگال بروم و اصرار کرد که من 
مي روم. گفتم ش��ما از نظر من وزیر نیستي. ولي با این 
حال با هواپیماي اختصاصي رفت و گفت که دوش��نبه 
ظهر ب��ر مي گردم.من ه��م همانجا حکم عزل ایش��ان 
را صادر کردم و نوش��تم که دوش��نبه عصر اعالم شود. 
دوش��نبه عصر گفتم ش��اید از سفر برنگش��ته باشد. با 
دفتر تماس گرفتم که فعال حکم را اعالم نکنند. گفتند 
پنج دقیقه قبل اعالم کردیم . گفتم بردارید تا مطمئن 
شویم که برگشته است. گفتند دیگر دیر شده چونکه در 
رسانه ها منتشر شده اس��ت. بعد که از سفر برگشتند، 
از مدیرکل تش��ریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر 
آمدید؟ گفت: دوشنبه ظهر جلس��ات رسمي تمام شد 
و بنا بود برگردیم،  ولي ایشان به من گفت که یک قرار 
شام بگذار و سفر را تمدید کن. گفت حتي اگر مي توانید 
یک سفر دیگر هم براي من هماهنگ کن تا من از اینجا 
مستقیم به ایران نروم. ضمناً زماني هم که ایشان حکم 
عزلش اعالم ش��د، در هیچ جلسه رس��مي نبوده است. 
بعداً معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب مي کردیم 
چون ایشان از همان س��ه ماه قبل به ما گفته بود هرجا 
که مي توانید براي من سفر هماهنگ کنید. فقط سفر 
باشد هرجا بود مشکلي نیست! این معاونان مي گفتند 
ما نمي دانستیم چه اتفاقي افتاده؛  ولي ایشان اصرار به 
 سفر خارجي داش��تند. مأموریت ها را باید من به وزیر

 مي دادم؛ اما ایش��ان بدون هماهنگي ب��ا من همه جا 
میرفت و این س��فرها نه نتیجه اي و نه گزارشي داشت. 
بخدا میل ش��خصي من بر برداش��تن متکي نبود ولي 
شرایطي ایجاد شده بود که باید ایشان را بر مي داشتم.

یک مستند هسته ای دیگر در راه 
است

مس��تند » نزدیک تر از نیویورک« جدیدترین مستند 
هسته ای برنامه ثریاس��ت که امشب قرار است از شبکه 

یک پخش شود.

محسن و فاطمه هاشمی در راه 
انتخابات مجلس

بر اساس پیگیری های خبرنگار »پارس« طبق تصمیم 
بزرگ خاندان هاش��می فعالیت سیاس��ی در چارچوب 
قانونی از سوی فاطمه و محسن هاشمی پیگیری خواهد 
شد و هر دو آنان برای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
ثبت نام خواهند کرد تا با حضور حجت االسالم هاشمی 
رفس��نجانی در انتخابات مجلس خبرگان اس��فند ماه 
1394 ماهی انتخاباتی برای خانواده سیاس��ی هاشمی 
رفسنجانی باش��د؛ این تصمیم به خاطر آن گرفته شده 
است که فائزه و مهدی هاشمی به دلیل عدم مرزبندی 
با فعاالن فتنه ۸۸ و محکومیت به زندان مسلما توانایی 
کس��ب احراز صالحیت برای حضور در مجلس شورای 

اسالمی را ندارند.

 یک اسید پاشی دیگر
 این بار در لرستان

یک زن جوان در کوهدش��ت لرس��تان به همراه دختر 
هشت ساله اش قربانی اس��ید پاشی برادر شوهر شدند. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز 
پنجش��نبه با تایید این خبر به ایرنا گفت: این زن جوان 
و دختر هشت ساله اش عصر چهارشنبه به دلیل اسید 

پاشی به بیمارستان شهدای خرم اباد انتقال یافتند

احمدی نژاد محصول یک تفکر 
خاص در قم است

محس��ن غروی��ان در واکن��ش ب��ه س��خنان محمود 
احمدی نژاد در خصوص دس��تگیری امام زمان، وی را 
محصول یک تفکر خاص در قم دانس��ت و عنوان کرد: 
»صحبت های ایش��ان هی��چ گاه بار معنای��ی، علمی و 
دینی نداشته اس��ت. متاس��فانه آقای احمدی نژاد در 
طول ده سال گذشته در حوزه ای ورود کردند که هیچ 
گاه تخصص آن را نداش��تند. من معتقدم صحبت های 
احمدی نژاد بیش از هر چیز دارای بار سیاس��ی اس��ت 
ایشان بیش از هر چیز خود و دوستان اش را نماینده امام 
زمان)عج( می داند به همین دلیل ادعا می کند که می 
خواهند امام زمان را دستگیر کنند. صحبت های ایشان 

هیچ گاه بر اساس مستندات علمی نبوده است.«

شنیده ها 

 دیدار نمایندگی های ایران
 در ترکیه با زندانیان ایرانی

 ایرانی ها زیاده  خواهی
  را نمی  پذیرند

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بی��ان اینکه رهبری 
گرانقدر انقالب در س��خنان خود با بیان اینکه زمان 10 ساله 
برای ایجاد برخ��ی محدودیت های هس��ته ای ایران یک عمر 
است، افزود: از لحاظ ایران این محدودیت غیر قابل قبول است.

محمد صالح جوکار عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی، در مورد فرمایشات مقام 
معظم رهبری در دیدار سران قوا، مس��ووالن و مدیران ارشد 
نظام و تشریح صریح خطوط قرمز هسته ای ایران در مذاکرات 
با اشاره به بی اعتمادی ایران به آمریکایی  در مذاکرات هسته  ای 
گفت: مقام معظم رهبری در س��خنان خود با کارگزاران نظام 
تاریخچ��ه ای از مذاکرات را بی��ان و اعالم فرمودند،  ش��روع 
مذاکرات ایران با 5+1 به دنبال پیامی بوده که  آمریکایی ها در 
دولت دهم از طریق یکی از کشورهای واسط در منطقه )عمان( 

به ایران منتقل کردند.
وی با اش��اره به بی اعتمادی ایران به آمریکایی ها افزود: مقام 
معظم رهب��ری در ابتدای ش��روع مذاکرات ب��ا 1+5 به همه 
مسووالن تأکید کردند که به طرف غربی به ویژه آمریکایی ها 
اعتماد ندارند، ضمن اینکه جمهوری اس��المی ایران در ادامه 

مذاکرات با کارشکنی متفاوت آمریکایی ها مواجه شد.
جوکار در مورد ع��دم مخالفت در ایران ب��ا موضوع مذاکرات 
هسته ای اظهار داشت: در داخل ایران کسی مخالف مذاکرات 
و همچنین مخالف توافق نیست؛  چرا که در این مساله وفاق 

ملی وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه اراده ایران ادامه مذاکرات برای حصول توافق خوب است، 
خاطرنشان کرد: موضوع هس��ته ای بحثی ملی است که برای 
حصول توافق خوب هیچ کس انتقادی و حرفی ندارد؛  ولی باید 

اشکاالت مسیر را بیان کرد.
نماین��ده م��ردم ی��زد در مجل��س درب��اره لغ��و یکب��اره 

تحریم های ایران در هنگام امضای توافق نیز گفت: مقام معظم 
رهبری بارها بر این موضوع تأکید فرمودند که از روز و هنگام 
توافق باید کلی��ه تحریم های اقتصادی، بانک��ی، بیمه و نفتی 
علیه ایران لغو شود؛  چرا که جمهوری اسالمی در حال اجرای 
تعهداتش اس��ت، چراکه  ایران هیچگاه منتظر راستی آزمایی 
و گزارش آژانس نخواهد ماند و به همین دلیل باید همزمان با 
اجرای تعهدات تحریم های ایران نیز لغو ش��ود. جوکار تأکید 
کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری لغو تحریم ها بخشی از 

توافق است نه نتیجه توافق.
وی با اشاره به موضوع تحقیق و توسعه فعالیت های هسته ای 
ایران گف��ت: جمهوری اس��المی به هیچ وج��ه توقف دانش 

هسته ای و تحقیق و توسعه در این زمینه را نمی پذیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: مقام معظم رهبری در س��خنان اخیر خود با کارگزاران 
نظام هدف آمریکایی ها را از مذاکرات با ایران تالش آنها برای 
از بین بردن دانش هسته ای در ایران دانستند تا اجازه ندهند 
دانش��مندان جوان این مرز و بوم در زمینه تحقیق و توس��عه 
فعالیت های خود را تداوم دهند در حال��ی که محدودیت در 
این موضوع به هیچ وجه مورد قبول جمهوری اسالمی نیست.

ج��وکار در م��ورد حمای��ت مق��ام معظ��م رهب��ری از تیم 
مذاکره کننده ایران اظهار داشت: رهبری گرانقدر انقالب تیم 
مذاکره کننده کشورمان را افرادی مورد اعتماد قلمداد کردند.

وی با بیان اینکه رهبری گرانقدر انقالب در س��خنان خود با 
بیان اینکه زمان 10 س��اله برای ایجاد برخی محدودیت های 
هسته ای ایران یک عمر اس��ت، افزود: رهبری انقالب ضمن 
رد این محدودیت بیان فرمودند که 10 سال محدودیت برای 
یک اقدام علمی یک عمر محسوب می شود که از لحاظ ایران 
غیر قابل قبول اس��ت ؛ بنابراین نباید بعد از توافق هیچ گونه 
محدودیتی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران اعمال شود.

دو سناتور آمریکایی طرحی را به کنگره ارائه کرده اند 
که قانون تحریم های ای��ران را برای ی��ک دهه دیگر 

تمدید می کند.
پای��گاه واش��نگتن ف��ری بیک��ن، نزدی��ک ب��ه 
جمهوری خواهان آمریکا، به نقل از منابع آگاه گزارش 
داده اس��ت ک��ه »مارک ک��رک« و »راب��رت منندز« 
به ترتی��ب س��ناتورهای جمهوری خ��واه و دموکرات 
آمریکایی طرح تمدید 10 س��اله قان��ون تحریم های 

ضدایرانی را به کنگره ارائه کرده اند. 
این اق��دام در حالی ص��ورت می گیرد ک��ه مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گ��روه موس��وم به 1+5 در ش��هر 
وین اتری��ش در جریان اس��ت و کمت��ر از یک هفته 
 تا ضرب االج��ل خودخوان��ده آن، 9 تی��ر، باقی مانده

 است. 
به ادعای فری بیکن، کاخ س��فید با اقدام اخیر کرک و 
منندز، که بارها برای تشدید تحریم های ایران تالش 

کرده اند، مخالف است.
طرح ارائه شده از سوی این دو سناتور ضدایرانی، قانون 
تحریم های ایران را که در سال 1996 به تصویب کنگره 
رسید و سال آینده منقضی می شود، برای دستکم یک 

دهه دیگر تمدید می کند.
این قانون که مبنای تحریم های وضع شده علیه ایران 
اس��ت، در صورت تمدید به کاخ س��فید این امکان را 
می دهد که تحریم های برداشته شده ایران ذیل توافق 
هسته ای احتمالی را »فورا« در صورت نقض توافق از 
سوی تهران بازگرداند. همچنین دولت آمریکا موظف 
خواهد بود به صورت مداوم ب��ه کنگره در مورد محل 
خرج مبالغی که ای��ران از محل کاه��ش تحریم ها به 

دست می آورد، گزارش دهد.

کرک در بیانیه ای که در اختیار فری بیکن قرار داده، 
گفته است: »کنگره قانون تحریم های ایران 1996 را 
برای پایان دادن به حمایت ایران از حزب اهلل، حماس 
و دیگر تهدیدات تروریس��تی برای ای��االت متحده و 
اس��رائیل و همچنین مسدود کردن س��رمایه ساخت 
تسلیحات هسته ای و موشک های بالستیک، تصویب 

کرد.«
وی افزود: »جیمز کلپر مدیر اطالع��ات ملی اخیرا به 
سناتورها گفت که » ایران همچنان اصلی ترین حامی 
دولتی تروریسم است« ؛  بنابراین اگر کاخ سفید نسبت 
به حفظ تحریم های تروریسم علیه ایران جدی است، 
به هر صورت باید از ت��الش دو حزبی برای تمدید این 

قانون رو به انقضا، حمایت کند.«
منندز نیز در بیانیه دیگری گفته است: »حیاتی است 
که اگر ایران مف��اد توافق را نقض ک��رد، جریمه های 
شدید و بازگش��ت قدرتمند تحریم ها پیامد آن باشد. 
از نظر من، روند مذاکرات با ایران بس��یار نگران کننده 
است و خطوط قرمز ما به خطوط س��بز بدل شده اند. 
همین امر بازگشت آنی را به یکی از معدود ابزارهایی 
تبدیل کرده است که می توانیم به واسطه آن ایران را 

به پایبندی به توافق واداریم.«
وی افزود: »در نب��ود تمدید )قان��ون تحریم ها( ما به 
صورت یکجانبه تحریم های ایران را برداشته و یکجانبه 
خودمان را خلع س��الح می کنیم. به همین دلیل هم 
هست که اگر مذاکره کنندگان نسبت به بازگشت آنی 
جدی هستند، باید از تمدید فوری قانون تحریم های 
ایران حمایت کنند، تا اطمینان حاصل کنند که دیگر 
برای ایران جای سوالی باقی نمی ماند که عدم پایبندی 

به توافق، برای این کشور تبعات خواهد داشت.«

 هدف آمریکایی ها از مذاکرات،  از بین بردن 
دانش هسته ای ایران است

 طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم های ایران
 به کنگره رفت

 ایران باید نقش فعالی
 در رژیم نظارتی بازرسی ها داشته باشد



یادداشت

حرفاولوآخرمنطقهراایرانمیزند؛

درپیایجادبسیجخاورمیانههستیم
جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان با بیان اینکه نظام جمهوری 
اس��امی ایران حرف اول و آخر منطق��ه را می زندگفت: حضور در 
صحنه، شجاعت و شهامت نس��ل جوان ایرانی و بسیجی، فرهنگی 
را ایجاد کرده است که کش��ورهای منطقه به تاسی از آن در مقابل 

استکبار و ظلم ایستاده اند.
 سردار مجتبی فدا ، در گردهمایی گردان های بیت المقدس و کوثر 
و یادواره شهدای عملیات رمضان که به همت ناحیه مقاومت بسیج 
امام رضا)ع( در خیمه گلستان شهدا برگزار شده بود، اظهار کرد: یاد 
و خاطره همه شهدای انقاب و هشت س��ال دفاع مقدس و به ویژه 

شهدای پنج رمضان اصفهان را گرامی می داریم.
وی بیان کرد: نکته اساس��ی حائز اهمیت این است که شهدا در آن 
عرصه و زمان چه احساس تکلیف، مسوولیت و حس وظیفه ی بزرگی 
کردند و علیه حاکمیت های طاغوت و رژیم پهلوی قیام کردند و در 
دفاع از اسام و مقابله با ظلم گوش به فرمان والیت خود جان خود را 

مخلصانه در کف دست قرار دادند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در ادامه 
مختصری به وقایع و قضایای پس از پیروزی انقاب اسامی ایران و 
نقشه های شوم دشمنان علیه ملت و نظام جمهوری اسامی ایران 
اشاره و عنوان کرد: پس از پیروزی انقاب دشمنان با تمام قوا علیه 
ایران به میدان آمدند. قائله کردستان و جریان کوموله های کردستان 

یک یا ده ها نقشه شوم دشمنان بود.
وی با بیان اینکه در یک س��ال اول جنگ متاس��فانه ب��ا غافلگیری 
ایران، بیش از پنج اس��تان ایران به طور مستقیم مورد تعرض رژیم 
بعثی عراق قرار گرفت؛  ولی با ورود رزمندگان اسام و اراده آنها، در 
س��ال های آتی ایران از الک دفاعی خود بیرون آمد و با شیوه جنگ 
جهادی و عزل بنی صدر خائن، موفقیت ها یکی پس از دیگری برای 

رزمندگان اسام شکل گرفت.
فدا افزود: عملیات خرمشهر 23 روز طول کشید که در چهار مرحله 
شکل گرفت و پشت دشمن را به خاک زد، در عملیات خرمشهر 15 
هزار اس��یر گرفتیم، چرا که رزمندگان اسام به نحوی رفتار کردند 
که دشمن چاره ای جز تسلیم شدن نداشت، حاج حسین خرازی و 
حاج احمد کاظمی فرماندهان لشکر 8 نجف اشرف و لشکر 14 امام 
حسین)ع( اصفهان نخس��تین فرماندهانی بودند که وارد خرمشهر 
شدند.وی اذعان کرد: استکبار جهانی برای کاهش تاثیر ابعاد شکست 
خرمشهر، برنامه حمله اسراییل را به جنوب لبنان طرح ریزی کردند،  
تا از این طریق اذهان جهان را از این شکست مفتضحانه خود در عراق 
به سمت و سویی دیگر جلب کنند، طرح ریزی عملیات رمضان پس 

از عملیات خرمشهر  انجام شد.
جانشین فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با بیان 
اینکه رژیم بعثی با کمک های زیادی که از جهان اس��تکبار جهان و 
غرب گرفت ادامه داد: پشتیبانی زیاد توپخانه ای، گرمی شدید هوا و 
استحکامات متعددی که بر سر راه رزمندگان اسام زده بود، همگی 
موانعی بود که مانع از موفقیت صد درصدی رزمندگان ایران دراین 
عملیات شد.وی یادآور شد: ایستادگی و مقاومت مردم در هشت سال 
دفاع مقدس ظرفیتی ایجاد کرد که امام راحل در پیام خود به مردم 
ایران به مناس��بت قطعنامه، فرمودند »بیداری مردم شمال آفریقا، 
گرایش زیاد مردم اروپا به اسام و بیداری های منطقه ناشی از دفاع 

مقدس مردم ایران در جنگ تحمیلی است«.

درخیابانهایشهر؛

کلیهفروشی،کلیدخورد

با وجود قان��ون منع خری��د و ف��روش اعضای بدن در کش��ور 
 ش��اهد تبلیغات خرید و فروش کلیه در س��طح ش��هر اصفهان

 هستیم.
به گ��زارش ایمن��ا ،اینج��ا خیاب��ان آم��ادگاه اصفه��ان مرکز 
تجم��ع پزش��کان اصفهان��ی اس��ت. جای��ی ک��ه ت��ا چش��م 
کار می کن��د مجتمع ه��ای پزش��کی متخصص��ان و ف��وق 
تخصص��ان علوم پزش��کی مزی��ن ب��ه تابلوهای ب��زرگ رنگی 
 نگاه ه��ر عابری را ب��ه خود جلب م��ی کند،  خواه بیمار باش��د 
یا سالم. اما از س��ویی دیگر در گذرگاه خیابان که قدم می زنی 
گاه گ��داری تبلیغ��ات روی دی��وار و باجه های تلف��ن عمومی 
 نظرت را جل��ب می کنند. از برخ��ی با یک نگاه س��طحی عبور
  می کنی و برخی دیگر را با دقت می بینی و شاید هم کمی تامل

 کنی.
قدم زنان در خیابان آمادگاه اصفه��ان بودیم که چندین آگهی 
فروش عضو در نزدیکی مجتمع های پزش��کی خیابان آمادگاه 
نظرمان را به خود جلب کرد؛  تبلیغاتی که نام و نش��انی از چوبه 

حراج به جان و زندگی داشت.
 ش��اید در ن��گاه اول موض��وع تبلی��غ و ف��روش اعض��ا در 
خیابان های ش��هر کمی تکراری ب��ه نظر بیاید ام��ا به نظر می 
رس��د یادآوری ان خالی از لطف نباش��د. اولی��ن تبلیغی که در 
کنار یک��ی از مجتمع های پزش��کی نظرمان را ب��ه خود جلب 
کرد متنی به این ش��رح داش��ت: »یک عدد کلیه  گروه خونی 
"B مثبت، س��الم و بدون اعتیاد به مواد مخدر و الکل  به فروش

 می رسد - قیمت توافقی«.
این آگهی را جوانی 28 س��اله به اسم کس��ری در نزدیکی این 
مجتمع پزشکی نصب کرده بود. به راهمان ادامه دادیم و کمی 
جلوتر به آگهی دیگر برخوردیم. باز هم آگهی فروش کلیه، این 
بار با گ��روه خونی O مثبت.  وضعیت موجود در س��طح ش��هر 
اصفهان آن هم در مرکز پزش��کی شهر این س��وال را به وجود 
می آورد که چرا با وجود قانون منع خرید و فروش اعضای بدن در 
کشور می شود، به راحتی در سطح شهر برای فروش کلیه، آگهی 
پخش کرد، آگهی هایی که در آن گروه خونی و سن اهداکننده 

درج شده است. 
به نظر می رس��د  نظارت ناکافی در امر اهدا ء عضو در اس��تان 
اصفهان تا حدود زیادی به این امر دامن زده است و حاال تبلیغات 
خرید و فروش کلیه در سطح ش��هر مسئله ای است که حل آن 
 نیازمند اقدام جدی سیستم بهداش��ت و درمان استان اصفهان

 است.

عملیات اجرایی پ��ل تقاطع 
بل��وار هدای��ت و راه آه��ن 
بهارستان با حضور مسووالن 

استانی کلید خورد.
به گزارش زاینده رود، عملی��ات اجرایی پل تقاطع 
بلوار هدایت بهارستان با حضور جمعی از مسووالن 

استانی کلنگ زنی شد.
حسن روان فر، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان 
در آیین کلنگ زن��ی این پ��روژه عمران��ی با بیان 
اینکه در ح��ال حاضر اجرای 4 پ��روژه همزمان در 
ش��هر بهارس��تان در دس��تور کار قرار دارد، اظهار 
داش��ت: در این راس��تا باید توجه داش��ته باش��یم 
که در س��ال 93 با وج��ود تم��ام ضعف هایی که در 
بخ��ش اعتبارات داش��تیم موفقیت ه��ای خوبی را 
 در زمینه پیش��رفت پروژه  های عمرانی به دس��ت

 آوردیم.
اجرایپروژهکانالدفعآبهایسطحی

دربهارستان
وی اجرای پروژه کانال دفع آب های س��طحی را از 
مهم ترین اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و ابراز 
داشت: آب های سطحی طی سال های گذشته یکی از 
مشکات اساسی شهر بهارستان بود که با راه اندازی 

این پروژه مرتفع شد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارس��تان با بیان اینکه 
برای اجرای عملیات پل تقاطع بل��وار هدایت و راه 
آهن بهارستان آزادس��ازی های الزم صورت گرفته 
است افزود: از این رو با آزاد سازی قسمت جنوبی این 

تقاطع کندرو ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار تخصیص یافته برای پروژه پل 
تقاطع بلوار هدایت و راه آهن بهارستان 12 میلیارد 
تومان است  اضافه کرد: اجرای این تقاطع در ایجاد راه 
شریانی قلعه شور به خارج از استان را تسهیل کرده؛  
چرا که اگر این پروژه راه اندازی نمی ش��د.  عاوه بر 
حادثه خیز ش��دن این جاده اعتبارات زیادی را نیز 

برای بهره برداری از آن الزم داشتیم.
روان فر،  ضمن قدردانی از همکاری ش��رکت غله و 
ش��رکت راه آهن برای اجرای پروژه پل تقاطع بلوار 
هدایت و راه آهن بهارستان ابراز داشت: با همکاری 
این دو نهاد تا زمان بهره ب��رداری از این پل به دلیل 
برچیده شدن قسمتی از ریل راه آهن در محل اجرای 
پروژه امکان صادرات گندم و سیب زمینی از اصفهان 

امکان ندارد.
پروژهپلتقاطعبل�وارهدایتوراهآهن

بهارستان6ماهبهبهرهبرداریمیرسد
وی با بیان اینکه زمان تعیین شده برای راه اندازی 
این پروژه 6 ماه برآورد شده اس��ت، ادامه داد: تمام 
تاش خود را برای اتم��ام این پروژه در زمان تعیین 

شده داریم.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در ادامه با بیان 
اینکه عملیات پروژه مترو بهارستان نیز آغاز شده و 
به خوبی روند پیشرفت به خود گرفته است، اضافه 
کرد: مساحت مترو بهارستان 14/5 کیلومتر است و 

به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه با اش��اره به بهره برداری از پروژه محور 

میانی شهر بهارستان نیز ابراز داشت: باید توجه داشت 
که تمام عملیات مورد نیاز این پروژه انجام شده است 
و تنها منتظر اج��رای عملیات برق رس��انی به پروژه 
هستیم و تاکنون 50 درصد از عملیات برق رسانی نیز 

انجام شده است.
روان فر در ادامه با اش��اره به رشد قارچ گونه ساخت و 
ساز مراکز تجاری در محور پل تقاطع بلوار هدایت و راه 
آهن بهارستان طی چند روز گذشته نیز ابراز داشت: 
در این راستا باید شهرداری و شورای اسامی نسبت 
به نظارت و جلوگیری از س��اخت و س��ازهای خاف 

توجه داشته باشند.
ایجادزیرساختهابرایپذیرشجمعیت

110هزارنفریدربهارستانضروریاست
فضل اهلل کفیل، فرمان��دار اصفهان نی��ز در ادامه این 
مراس��م با اش��اره به اینکه با پیش بینی های صورت 
گرفته جمعیت شهر بهارستان با توجه به بهره برداری 
از پروژه های مسکن مهر از 75 هزار نفر به 110 هزار 
نفر برسد  افزود: از این رو توجه به ایجاد زیرساخت ها 

در محات شهر توجه بیشتری داشته باشیم.
وی با ابراز خرس��ندی از روند پیش��رفت پروژه مترو 
بهارستان نیز گفت: شرکت عمران بهارستان در این 

زمینه فعالیت های قابل توجهی را داشته است.
فرماندار اصفهان با بیان اینک��ه راه اندازی پل تقاطع 
بلوار هدایت و راه آهن بهارس��تان که ب��ه رحیم آباد 
نیز معروف اس��ت به میزان قاب��ل توجهی در کاهش 
تصادفات در روس��تای رحیم آب��اد تاثیرگذار خواهد 
بود، ادامه داد: این جاده در حال دوبانده شدن است و 
تاکنون نیز با توجه به کمبود اعتبارات پیشرفت  های 

خوبی را داشته است.
وی با بیان اینکه ش��رکت عمران تاکنون 10 میلیارد 
تومان برای آزاد سازی محور رحیم آباد هزینه کرده 
اس��ت، افزود: در این راس��تا از تمام کس��انی که در 
حاش��یه جاده ها  قصد انجام پ��روژه ای را دارند باید 
 متناسب با نیاز و استانداردها نسبت به این امر اقدام

 کنند.
مسیرش�ریانیکبوترآبادیزدراهاندازی

میشود
حجت اهلل غامی، مدیرکل راه و شهرس��ازی استان 
اصفهان نی��ز در این آیی��ن با بیان اینک��ه پل تقاطع 
بلوار هدایت و راه آهن بهارستان در واقع بخشی از راه 
شریانی ایجاد شده به استان یزد است، اظهار داشت: 
این مسیر شریانی از کبوتر آباد، نیک آباد، حسن آباد، 
رامشه و در نهایت به س��مت ابرکوه یزدادامه خواهد 
یافت. وی با بیان اینکه این مسیر شریانی باید تا پایان 
سال 95 به بهره برداری برسد، افزود: از این رو در سال 
جاری 2/5 میلیاردتومان اعتبار برای بهره برداری از 

این پروژه تخصیص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
مس��یر ش��ریانی کبوتر تا ابرکوه ی��زد 225 کیلومتر 
برآورد شده اس��ت، ادامه داد: این مسیر 30 کیلومتر 
 مس��یر اصفهان به بندرعباس را نیز کوتاه تر خواهد 

کرد.

آغازعملیاتاجراییپلتقاطعبلوارهدایتبهارستان؛

لغو صادرات سیب و گندم از اصفهان

یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
استاندار اصفهان گفت: حدود یک سوم بازرگانان 
اس��تان عضو اتاق بازرگانی کاش��ان هستند و از 
حدود یک میلیارد دالر صادرات اس��تان، حدود 

300 میلیون دالر مربوط به کاشان است.
رسول زرگرپور،  در حاشیه بیست و امین جلسه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان 
اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه 
به اینکه اعضای حقیقی ش��ورای گفتگو باید بار 
دیگر انتخاب شوند، از امروز دوره جدید شورای 

گفتگو آغاز شد.
وی افزود: قرار است از این پس، پنجشنبه نخست 

هر ماه، جلسات شورای گفتگو برگزار شود تا نمایندگان مجلس هم بتوانند فارغ 
از حضور در مجلس در این جلسات شرکت کنند.

استاندار اصفهان ادامه داد: این شورا متشکل از 26 نفر شامل هشت نفر حقوقی 
از دولت، 11 نفر از بخش خصوصی، دو نفر از قوه قضاییه، شهردار مرکز استان و 

چهار نماینده مجلس از اعضای شورا هستند.
زرگرپور اضافه کرد: ش��خصیت های حقیقی باید با نظر اعضای شورا انتخاب 

ش��وند و در این راس��تا، اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با برگزاری جلس��ه ای، ش��خصیت 
های حقیقی را معرفی می کن��د و پس از آن 
در جلسه بعدی شورای گفتگو حدود 9 نفر از 

اعضای حقیقی انتخاب خواهند شد.
وی ب��ه برنام��ه های ش��ورای گفتگ��و برای 
جلس��ات بعدی اش��اره و خاطر نش��ان کرد: 
حدود پنج اولوی��ت از دوره قب��ل باقی مانده 
که در جلس��ات بعدی بررس��ی خواهند شد. 
همچنین 15 اولویت دیگ��ر را امروز اعضای 
ش��ورا مطرح کردند ک��ه با توجه ب��ه اهمیت 
 هر کدام در جلس��ات بعدی ش��ورا ب��ه ترتیب مورد بررس��ی ق��رار خواهند

 گرفت.
استاندار اصفهان پیرامون ظرفیت بازرگانی شهرستان کاشان و اتاق بازرگانی 
این شهرستان اظهار کرد: حدود یک س��وم بازرگانان استان در اتاق بازرگانی 
کاشان هستند و از حدود یک میلیارد دالر صادرات استان، حدود 300 میلیون 

دالر مربوط به کاشان است.

مدیرعامل س��تاد دیه اس��تان اصفه��ان گفت: 
بزرگ ترین خیرین برای آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد، شاکیان محسوب می ش��وند؛  چرا که 
30 درص��د از کل مبل��غ مورد مطالبه در س��ال 
جاری را گذشت کرده اند. پنجشنبه شب، مجید 
احسانی در حاش��یه برگزاری جش��ن گلریزان 
در فرهنگس��رای شهرداری زرین ش��هر با اشاره 
به اینکه س��تاد مردمی دیه و رس��یدگی به امور 
زندانیان نیازمند استان اصفهان ، وظیفه آزادی 
زندانیان جرائ��م غیرعمد را به عه��د دارد اظهار 
کرد: س��تاد مردمی دیه با توجه به ظرفیت باال و 

جذب کمک های خیرین در این استان به دنبال آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
برخاسته و سال گذشته نیز توانست با نگاه ویژه خیرین به این موضوع زمینه 

آزادی 715 نفر از این زندانیان را در سطح استان فراهم کند.
وی افزود: 8 هزار و 500 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال گذشته توسط 
ستادهای دیه در سراسر ایران آزاد شدند که اس��تان اصفهان توانست آمار 8 

درصدی آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد را به خود اختصاص دهد.

گلریزان تصریح کرد: در س��ال جاری نیز 15 
برنامه جش��ن گلریزان با ه��دف جمع آوری 
کمک های خیرین در س��طح استان اصفهان 
برنامه ریزی شده که نخستین جشن گلریزان 
در شهرستان لنجان و با کمک مجموعه زندان، 
مقامات قضایی و خیرین شهرستان برگزار شد 
و امیدواریم با اینگونه برنامه ها و کمک خیرین 
شاهد آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بیشتری 
باشیم.وی اضافه کرد: سال گذشته بالغ بر 500 
میلیون تومان برای آزادی 29 نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد در شهرستان اختصاص داده 
شد و امیدواریم با کمک های انجام شده در جشن های گلریزان زمینه آزادی 
افراد بیشتری فراهم شود.احس��انی ادامه داد: بزرگ ترین خیرین برای آزادی 
زندانیان جرائم غیر عمد، شاکیان محسوب می ش��وند؛  چرا که 30 درصد از 
کل مبلغ مورد مطالبه در سال جاری را شاکیان گذشت کرده اند و امیدواریم 
با برنامه ریزی هایی که در مددکاری زندان ها و کارشناسان در ستاد دیه دنبال 

می شود، زمینه آزادی تعداد بیشتری را مهیا کنیم.

۹0درصداصنافخرداصفهانازآسیبهای
اقتصادیضربهخوردند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: بالغ بر 90 درصد اصناف خرده فروش 
دچار آسیب های اقتصادی هستند که باید مس��ووالن بیش از هر زمان دیگری 
به کمک و حمای��ت از اصناف ورود پیدا کنند. محمد رض��ا پاک نژاد در همایش 
گرامیداشت روز ملی اصناف اظهار داشت: امروز اصناف با مشکات فراوانی روبه 
رو هستند که مساعدت و ورود مسووالن را می طلبد.وی با تاکید بر اینکه اصناف 
قشر آسیب پذیر هستند افزود: درحال حاضر شاهد عبور اصناف از رکود و سیستم 
سنتی هستیم به طوری که این اتفاق خوشایند را از یکسال گذشته شاهدبودیم.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان اعام کرد: نبود آب در رودخانه زاینده رود در 
صنعت گردشگری،  رکود ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: صنوفی که وابس��ته به حوزه زاینده رود و گردش��گری هستند 
از این موضوع آس��یب دیده اند و باید راهکاری برای خروج این مشاغل از رکود 
اندیشیده شود.پاک نژاد اضافه کرد: امروز صنوف آهن، سنگ و طا نیز به دلیل 
 کمبود نقدینگی و رکود با مش��کات فراوانی روبه رو هس��تند.وی با اش��اره به 
حمایت های اعضای ش��ورای اسامی شهر اصفهان در دو س��ال گذشته از اتاق 
اصناف تاکید کرد: شاید یکی از دالیل همراهی و مساعدت شورای شهر وجود یک 
 عضو از هیات رئیسه اتاق به عنوان یکی از اعضای شورای اسامی شهر اصفهان

 است.رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با اشاره به موضوع مالیات و مالیات 
بر ارزش افزوده تصریح کرد: بارها اصفهان را با عنوان اس��تانی برخوردار معرفی 
و مالیات ه��ای فراوانی را از این اس��تان دریافت کرده اند و این در حالی اس��ت 
 که وضعیت اصفهان در دریافت بودجه و اعتبارات کش��وری جایگاه مناس��بی 
ندارد.وی یادآور ش��د: در بحث آموزش اتاق اصناف اقدامات خوبی در اصفهان 
 انجام ش��ده و اتاق اصفهان، یکی از اتاق های نمونه در حوزه آموزش در کش��ور

 است.

اولینگردهماییمسووالنمشترکانآبفا
برگزارشد

اولین گردهمایی مسووالن مشترکان آبفا استان، در سال جاری به منظور تشریح نقشه 
راه و بررسی اهداف بخش مشترکان در سال 94 تشکیل شد .

مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان به برنامه های راهبردی و انتظارات از بخش 
مشترکان اشاره کرد و اعام کرد : باید هر روز یک ایده جدید در بخش مشترکان ایجاد 
شود؛ به طوریکه روش های وصولی تغییر یابد و در این زمینه از روش هایی نظیر تلفن 

و pos سیار استفاده شود .
 مهندس هاش��م امینی با بیان اینکه همه مس��ووالن باید به آیین نامه شرکت و بخش

 نامه ها مس��لط باش��ند گفت : تس��لط همه مس��ووالن بر آیی��ن نامه و بخ��ش نامه 
ها منج��ر به دقی��ق و اصولی ت��ر انجام ش��دن امور می ش��ود و مدیران و مس��ووالن 
عاوه بر تس��لط به آیین نامه ها بای��د در صدد جانش��ین پروری هم باش��ند چرا که 
 این امر بس��یار حائز اهمیت اس��ت و موفقیت روز افزون با جانش��ین پروری میس��ر 

می شود .
وی آموزش کارکنان در تمامی س��طوح را بس��یار مهم خواند و خاطرنش��ان ساخت : 
آموزش کارکنان در همه سطوح مخصوصاً نیروهایی مانند کنتور نویس ها باید عملیاتی 
شود و نیز کنتورنویس ها باید با ظاهری آراسته و یکنواخت همراه با کارت شناسایی به 
انجام امور محوله بپردازند. مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان 
اجرای تبصره 3 را در سطح استان موفقیتی بزرگ ارزیابی کرد و اظهار داشت : اجرای 
موفق ماده واحده تبصره 3 در آبفا اس��تان اصفهان منجر به بهره مندی بسیار مردم از 
خدمات شرکت آبفا شد؛  چراکه با مشارکت مردمی می توان خدمات بهتر و گسترده تر 
ارائه کرد در غیر این صورت شرکت آب و فاضاب استان در ارائه خدمات به مشترکین 
با محدودیت هایی مواجه می شود که خوش��بختانه با همکاری مردم و مسووالن امر 
اجرای ماده واحده تبصره 3 در اصفهان با موفقیت در حال اجراست به طوریکه در این 

زمینه به عنوان الگو در کشور مطرح شده است .

زرگرپور:

یکسومبازرگاناناستان،عضواتاقکاشانهستند
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آگهی مناقصه 94/35

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری ش�بکه کابل و هوایی مراکز تلفن شهرس�تان نجف آباد با برآورد 6/500/000/000 ریال )شش 
میلیارد و پانصد میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 260/000/000 ریال را به صورت مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهینامه صالحیت ایمنی و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
کد فعالیت مربوطه می باشند، دعوت به عمل می آید.

از تاری�خ 94/4/1 لغای�ت 94/4/10 جهت دریاف�ت اس�تعالم ارزیابی و اس�ناد مناقصه با در دس�ت داش�تن فیش واری�زی به مبل�غ 50/000 ریال 
به حس�اب ج�اری ش�ماره 1640740762 بان�ک مل�ت )شناس�ه واری�زی13000801127192( به این ش�رکت واق�ع در خیاب�ان چهارب�اغ باال – 
 س�اختمان ش�ماره2- اتاق216 مدیریت ت�دارکات و جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به آدرس س�ایت اینترنت�ی ش�رکت WWW.TCE.IR و یا

 WWW.TCI.IR مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اس�ناد 
فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال تحویل و رسید دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر 

خواهد بود.

نوبت  دوم 
شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

شرکت مخابرات استان اصفهان 

مدیرعاملستاددیهاستاناصفهان:

شاکیان،میتوانندبزرگترینخیرینبرایآزادیزندانیانباشند



يادداشت

گشتی در اخبار

يک تايوانی بابت نقض تحريم ايران 
مجرم شناخته شد

دادگاه��ی در آمریکا ی��ک مرد تایوان��ی را به اتهام ف��روش قطعات 
الکترونیکی ساخت آمریکا به ایران مجرم شناخت.

 یک مرد تایوانی روز پنجشنبه در سن آنتونیوی آمریکا بابت اتهامات 
مربوط به نقض تحریم های تجاری علیه ایران مقصر شناخته شد.

کونلین هس��یه، در مورد اتهام تبانی در ارتباط با » انتقال کشتی به 
کشتی« کاال به یک کشور ثالث به منظور پنهان کردن مقصد نهایی 

این کاالها یعنی ایران مقصر شناخته شد.
 هس��یه 44 س��اله که مدیر فروش ش��رکت جانبون، تولی��د کننده 
صفحه های مدار الکترونیکی اس��ت، در س��ن آنتونیو با کمک یک 

مظنون ایرانی بازداشت شد.
مقامات فدرال گفتند، هسیه در فاصله سال های 2007 تا 2012 در 
تگزاس صفحه های مدار الکترونیکی تهیه می کرد و آنها را از طریق 

کشورهای ثالث به ایران ارسال می کرده است.
این قطعات، دارای اس��تفاده دو منظوره بوده ان��د و مقامات نگران 
 اند که در زمینه سیس��تم های هدایت موشک، ارتباطات رادیویی و

 شبکه های راداری نظامی به کار رفته باشند.
این جدیدترین نمونه از کمک ش��رکت های خارجی و افراد واسطه 
برای انتقال قطعات و کاالهای ممنوعه به ای��ران از تولید کنندگان 
آمریکایی است که بر خالف قوانین داخلی آمریکا و تحریم های غرب 

محسوب می شود.
عالوه بر هسیه، چند کارمند دیگر شرکت جانبون نیز به تبانی برای 
نقض قانون قدرت های اقتصادی اضطراری بی��ن المللی و مقررات 
معامالت با ایران، متهم ش��ده اند. اتهام هسیه در مورد تبانی، اثبات 

شده و وی با مجازات 20 سال زندان مواجه است.
 در طی یک دهه گذش��ته ده ه��ا نفر ب��ه اتهام نق��ض تحریم های 

این چنینی محکوم شده اند.
جری روبینت، مامور ویژه بخ��ش مهاجرت و گمرکات دولت آمریکا 
در این ب��اره گفت: » این اتهامات همیش��ه در مورد افرادی نیس��ت 
 که تالش دارند چیزهایی صادر کنند  که بعدا ب��ر می گردند و به ما 
آسیب می زنند ...؛ ما مواردی داشته ایم که افراد نفت می فروختند و 
دیگران آن را می خریدند و این در نهایت به یک کشور تحت تحریم 
 مربوط می ش��د. پول حاص��ل از این اقدامات به جیب کش��ورهایی 

می رفت که ما با آنها مشکل داشتیم«.

 پرونده ۱۰۸میلیارد تومانی يکی
 از مديران بانک ها

رییس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به پرونده فساد بانکی 
مربوط به درآمد 10۸ میلیارد تومانی یکی از مدیر عامالن بانک های 

کشور خبر داد.
ناصر سراج در برنامه » تیتر امشب« شبکه خبر، با بیان اینکه سازمان 
بازرسی کل کش��ور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان ها 
و دستگاه های تابع و تمام دفاتر زیر مجموعه آنها را دارد افزود: این 

سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.
وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در سال جاری 
رتبه ۸ را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است گفت: 
برای از بین بردن فس��اد برای تمام کش��ورها نمی توان یک نسخه 

تجویز کرد.
سراج گفت: اصل فساد زیاده خواهی افراد خارج از چارچوب قوانین 

است و هیچ کشوری عاری از فساد نیست.
وی افزود: برای ریش��ه کن کردن فس��اد در یک جامعه باید ذهنیت 

افراد را اصالح کرد.
24هزار و 94۸ هشدار به ادارات درباره فساد

سراج، با بیان اینکه امسال بیش از 24 هزار و 94۸ هشدار به ادارات 
دولتی در خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است گفت: اگر 
هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نش��یند، حتما با متخلفان امور 
برخورد خواهیم ک��رد؛ و برای فرد خاطی ح��دود 90 روز حبس در 

نظر گرفته می شود.
وی در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی هم افزود: در قسمت اول 
این پرونده که دادنامه آن حدود ش��ش هزار برگ اس��ت، 32 نفر از 
متخلفان این پرونده محاکمه شدند و تا به حال حکم یکی از این 32 

نفر هم اجرا شده است و قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.
ناصر سراج، درخصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی هم افزود: 
به دلیل آنکه در این پرونده من به عنوان یک فرد حقوقی معرفی شده 
بودم نمی توانستم قضاوت این پرونده را بر عهده بگیرم؛ زیرا کسی که 
اظهار نظری در پرونده انجام می دهد اجازه قضاوت را ندارد و قاضی 

باید یک فرد بی طرف باشد.
وی درمورد رس��یدگی به تخلف حق الوکال��ه 32 میلیاردی یکی از 
ادارات هم افزود: تاکنون برخی از عوامل این پرونده دستگیر شدند 

که متأسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه است.
س��راج، در خصوص احکام متخلفان این پرونده هم گفت: برای نفر 
اول 1۸ سال حبس و بیش از 14 میلیارد تومان جزای نقدی در نظر 
گرفته ش��ده، برای نفر دوم که مدیرکل دفترخانه ثبت اسناد است 
465 میلیون تومان جزای نقدی و رد 465 میلیون تومان و شالق در 

نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه زمین خواری ، کوه خواری و دریاخواری در کش��ور 
روند کندی به خود گرفته است افزود: در ایران 165 میلیون هکتار 
زمین وجود دارد که ح��دود 140 میلیون هکت��ار یعنی ۸5 درصد 
از آن متعلق به دولت اس��ت و بیش��تر زمین خواری ها هم در همه 
 این ۸5 درصد صورت م��ی گیرد که البته دولت ع��زم جدی دارد تا 

زمین خواران را محاکمه کند و به جزای شان برساند.
وی افزود: در حوزه مالیاتی کشور مشکالت جدی وجود دارد که امید 
است با ورود سازمان نظارت و بازرس��ی کل کشور به این حوزه برای 
فرارهای مالیاتی که تاکنون صورت گرفته رسیدگی های مثبتی به 

عمل آید.
فرار مالیاتی 293 میلیارد ريالی يک شرکت

وی در بیان دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حوزه 
مالیاتی هم گفت: در این رسیدگی ها، شرکتی شناسایی شده است 
که از سال ۸6 تا 92 حدود 293 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته 

است که در حال حاضر مورد بررسی و رسیدگی است.
سراج افزود: امس��ال حدود 9 و نیم میلیارد ریال چک وصول نشده 
داش��تیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 و نیم میلیارد ریال آن وصول 

شده است.
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مدیرعامل فرابورس ایران ضمن اعالم برنام��ه ریزی به منظور 
تطبیق فعالیت های فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید 
گفت: ظرفیت های مناس��بی در قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور ایجاد ش��ده که از طریق بازار 

سرمایه می توان بهره برداری الزم را از این محل صورت داد.
به گزارش روز جمعه ایرنا، امیر هامونی با بیان اینکه تامین مالی 
بخش تولید از طریق بازار س��رمایه یا همان تامین مالی بورس 
محور، راه گشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، افزود: 
این فرآیند ضمن افزایش چش��مگیر شفافیت جریان نقدینگی 
و هدای��ت آن به بخش واقع��ی اقتصاد با کاهش ریس��ک نکول 
تسهیالت را هدفمندتر خواهد کرد؛ چرا که رویکرد بازار سرمایه 
در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، ه��دف گذاری کارآفرینی 
تولیدکنن��ده با ارائه طرح کس��ب و کار بلندم��دت و با ضمانت 

حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است.
وی پیرام��ون تطاب��ق بنده��ای قان��ون رف��ع موان��ع تولید با 
فعالیت ه��ای فراب��ورس ایران، اظه��ار داش��ت: ظرفیت های 
مناس��بی در » قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای 
 نظ��ام مالی کش��ور« ایجاد ش��ده ک��ه از طریق بازار س��رمایه 
می توان بهره برداری الزم را از این محل صورت داد. یکی از مهم 
ترین بخش های قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای 
نوین مالی فرابورس ایران به منظور تأمین مالی بخش عمومی 

از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که 
در ماده 2 و هم چنین ماده 26 این قانون به آن اشاره شده است.

به گفته هامونی، بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار 
سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده 
در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ تر دیده ش��ده که این 
مساله نش��ان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و 

تالش برای اقدامات حمایتی از آن است.
وی با بیان اینکه، م��وارد زیادی از این قان��ون به صکوک اجاره 
برمی گردد و به صراحت در قانون ب��ه معامله این اوراق در بازار 
ثانویه یعنی فرابورس و بورس اش��اره شده اس��ت، خاطرنشان 
ساخت: در این بخش، تحوالت عظیمی برای تأمین مالی دولت 
و تس��ویه بدهکاران به دولت و بعضا شرکت های دولتی طلبکار 

در بند الف ماده 2 ایجاد می شود.
وی گف��ت: س��از و کار تأمین مالی ب��رای دول��ت در فرابورس 
فراه��م و کاف��ی اس��ت نام��ه ای از دول��ت ب��ه فراب��ورس در 
ای��ن خص��وص ارس��ال ش��ود؛ اگرچ��ه، بای��د آیی��ن نامه آن 
 ب��ه پیش��نهاد س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ری��زی، وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی و بانک مرکزی باش��د و پ��س از آن به 
تصویب هیات وزیران برس��د، اما فرابورس آمادگی خود را برای 

انتشار این اوراق اعالم می کند.
وی تصریح ک��رد: یکی دیگ��ر از امکان��ات ایجاد ش��ده در این 

قانون، ام��کان واگذاری ط��رح های نیمه تم��ام بخش عمومی 
یا برون س��پاری پ��روژه ه��ای زیربنای��ی از طریق س��از و کار 
مزای��ده و مناقصه در فراب��ورس ایران و بدون انجام تش��ریفات 
 متعارف اس��ت ک��ه در م��اده 14 قان��ون رف��ع موان��ع تولید 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است.
هامونی، ب��ا بیان اینک��ه در م��اده 1۸ قانون رف��ع موانع تولید 
 ب��ه ام��کان انتش��ار اوراق به��ادار مبتنی ب��ر دارایی توس��ط 
 بان��ک ه��ا و تأمی��ن مال��ی جه��ت اعط��ای تس��هیالت ب��ه 
بنگاه ه��ای تولید از این طریق در بازار س��رمایه اش��اره ش��ده 
اس��ت، به تش��ریح بنده��ای دیگ��ر این قان��ون ک��ه مرتبط با 
فعالیت ه��ای فرابورس ایران اس��ت، پرداخت و ادام��ه داد: در 
تبصره 4 م��اده 19 به بان��ک ها، مؤسس��ات مال��ی و اعتباری 
اجازه داده ش��ده تا در راس��تای تس��هیل در وص��ول مطالبات 
 مع��وق خ��ود، واح��د تولی��دی بده��کار را در فراب��ورس 
قیمت گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک 
یا موسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش 
برسانند. مدیرعامل فرابورس ایران در این خصوص توضیح داد: 
این یک اقدام بدیع است که تاکنون س��ابقه نداشته و در قانون 
رفع موان��ع تولید فرصتی ایجاد ش��ده تا با ی��ک فرمول مدون، 
ش��رایطی به وجود بیاید که با انجام ی��ک مناقصه در فرابورس، 

بانک ها بتوانند به معوقات خود رسیدگی کنند.
هامونی گفت: یکی از مهم ترین مباحث در ارتقای بخش مالی 
کشور، بحث ایجاد شرکت های رتبه بندی اعتباری است که در 
ماده 25 قانون رفع موانع تولید عنوان شده است که با استقرار 
فرآیند رتبه بندی رسمی، وضعیت کسب و کار در کشور روشن 
تر خواهد شد و امکان جذب س��رمایه های خارجی و همچنین 
تامین مالی داخلی از طریق انتشار انواع صکوک توسط بنگاه ها 

بدون ضامن را میسر می سازد.
وی ادام��ه داد: پ��س از راه اندازی ش��رکت های رتب��ه بندی 
اعتب��اری، ماده 25 قان��ون رفع موان��ع تولید، ب��رای فرابورس 
 و ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن، ظرفی��ت بس��یار خوب��ی را فراهم 
می کند تا بدی��ن ترتیب ب��ازار ابزاره��ای نوین مال��ی، روز به 
روز ب��زرگ ت��ر و پرحج��م ت��ر ش��ود. ای��ن مق��ام مس��وول 
تاکی��د ک��رد: افزایش دامن��ه نف��وذ بازار س��رمایه و توس��عه 
 نظ��ام مال��ی از پیش��رانه ه��ای رش��د اقتص��ادی محس��وب 
می ش��ود و در این زمینه بای��د از طریق ایج��اد مکانیزم های 
تش��ویقی، انگیزه ابقای منابع در این بازار را برای ناشران ایجاد 
کرد. به گفته وی، س��االنه مبلغ قابل توجه��ی از منابع مالی با 
مکانیزم تقسیم سود نقدی از بازار س��رمایه خارج می شود که 
نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بین سهامداران شرکت های 

پذیرفته شده است.

مديرعامل فرابورس ايران؛

قانون رفع موانع تولید، بیانگر نگاه ویژه به بازار سرمایه است
زمان مذاکرات هسته اي ايران 

تمديد می شود
 ش��بکه س��عودی العربی��ه گ��زارش داد: مذاک��رات 
هس��ته ای بین ایران و گ��روه 1+5 به ماه ژوئیه کش��یده 

می شود.
ش��بکه تلویزیونی العربی��ه، باراک اوبام��ا رییس جمهور 
 آمری��کا و والدیمی��ر پوتی��ن همت��ای روس��ی اش، 
بر اهمیت حفظ موضع مش��ترک قدرت ه��ای بزرگ در 
مذاکرات هسته ای با ایران تاکید کردند. دور سرنوشت ساز 
مذاکرات هسته ای هم زمان با خوشبینی محتاطانه آمریکا 
آغاز می ش��ود. یک مقام آمریکایی هم زم��ان از احتمال 

تمدید کوتاه مدت مذاکرات هسته ای با ایران خبر داد.
ریاض عاشور، گزارشگر شبکه العربیه گفت: اصرار آمریکا 
بر اطمینان یافتن از انگیزه های ای��ران درباره تحقیقات 
هس��ته ای باعث ش��د، جان کری از محمد جواد ظریف 
همتای ایرانی خود بخواهد تا اثبات کند تحقیقات گذشته 
در زمینه نظامی نبوده اس��ت، یعنی از آینده مش��کوک 
تحقیقات هس��ته ای خود تب��ری بجوید. ج��ان کری از 
س��خنان خود که باعث نگرانی متحدان واش��نگتن شده 
بود، عقب نشینی کرد. به نظر می رسید واشنگتن توجهی 
به فعالیت های هس��ته ای ایران در گذش��ته ندارد و می 
خواهد به ه��ر قیمتی به توافق نامه برس��د و هدف اصلی 
در مذاکرات را نادیده بگیرد. در ادام��ه این گزارش آمده 
است: مقامات کشورهای متحد آمریکا می گویند ممکن 
است تهران از اشتیاق باراک اوباما و جان کری برای توافق 
با ایران اس��تفاده کند تا امتیازاتی از واشنگتن بگیرد. بر 
اس��اس این توافق نامه ته��ران باید فعالیت های هس��ته 
 ای خود را دس��ت کم به م��دت ده س��ال در برابر کاهش 
تحریم های بین المللی، محدود کند. احتماال مذاکرات به 
ماه ژوئیه کشیده خواهد شد و شانس شکست مذاکرات 

بیشتر از موفقیت آن است.
 گزارش��گر این ش��بکه خاطر نش��ان کرد: پی��ش بینی

 می ش��ود توافقنامه نهایی ش��امل چهل تا پنجاه صفحه 
باضافه چند پیوست باش��د. این توافقنامه جدول زمانی 
برای لغو تحریم ها و تعه��دات ایران را تعیین خواهد کرد 
و سازوکاری را برای تعامل با نقض توافق نامه از سوی دو 
طرف در نظر خواه��د گرفت. از جمله مس��ایل بغرنج در 
این توافق نامه، اعمال مجدد تحریم های س��ازمان ملل، 
 کاهش ذخایر اورانیوم ایران، تحقیقات ساخت نسل جدید 
دستگاه های سانتریفوژ، بازرسی از تاسیسات نظامی این 
کشور اس��ت. محافظه کاران بازرسی از تاسیسات نظامی 
را از جمل��ه امتیازات ب��زرگ می دانند. )آی��ت اهلل( علی 
 خامنه ای رهبر ایران تاکید کرد این کشور به خط قرمزها 
پای بند است و اجازه ورود بازرسان به مواضع نظامی داده 

نخواهد شد.

اختالف در تورم اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار  

علی رغم اینکه ش��ورای عالی آمار پیشترمصوب کرد، نرخ 
تورم فقط از س��وی مرکز آمار منتشر ش��ود، بانک مرکزی 
ضمن بیان دالیل انتشار آمار تورم، نرخ تورم شهری خرداد 
94 را 15/6 درص��د اعالم ک��رد که اخت��الف فاحش 1/4 

درصدی با تورم 14/2 درصدی مرکز آمار دارد.
بانک مرکزی در خبری اعالم کرد: » بدینوس��یله به اطالع 
می رساند که حسب ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار 
در کش��ور، اخیرا آمار ن��رخ تورم در مناطق ش��هری ایران 
در خردادماه 1394 را منتش��رکرده اس��ت. بانک مرکزی 

جمهوری اس��المی ایران نیز در چارچوب بن��د »ج« ماده 
فوق االش��اره و در ادامه روند گذش��ته، نرخ ت��ورم کاالها و 
خدمات مصرف��ی در خردادماه 1394 را محاس��به کرده 

است«.
در این خبر آمده است: » در این راستا و درجهت پاسخگویی 
به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و 
مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار 
بانک مرکزی، خالصه نتایج به  دست آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس 

سال پایه 100=1390 به شرح ذیل اعالم می  شود:

- شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
ایران در خردادماه 1394 به عدد225/5رسید که نسبت به 

ماه قبل1/7 درصد افزایش یافت.
- شاخص مذکور در خردادماه 1394 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 16/2 درصد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1394 نسبت 
به دوازده ماه منتهی به خردادماه 1393 معادل15/6 درصد 

می باشد«.
این در حالی است که مرکز آمار ایران دو روز پیش نرخ تورم 

شهری در خردادماه سال جاری را 14/2 درصد اعالم کرد.

پیش از این شورای عالی آمار مصوب کرده بود که آمارهای 
رسمی از جمله تورم، صرفا از سوی مرکز آمار ایران منتشر 

شود.

وزیر راه و شهرسازی از اتصال راه آهن ایران و عراق تا اربعین 
سال آینده خبر داد و با اشاره به این که پس از 36 سال اجازه 
پرواز هواپیماهای عراقی بر ف��راز ایران را دادیم، پیش بینی 

کرد عملیات الیروبی اروند به زودی آغاز شود.
عباس آخوندی در تشریح دستاوردهای سفر به عراق اظهار 
کرد: نخستین موضوع مطرح ش��ده، تامین زیرساخت های 
الزم برای تسهیل عبور و مرور زائران اباعبداهلل الحسین)ع( 
از ایران به عراق به ویژه در اربعین امسال بود. در این زمینه 
سال گذشته تصمیمات بسیار مهمی برای بهسازی و توسعه 
ظرفیت جاده ای ایران به س��مت مرز مهران گرفته شد که 
بهس��ازی این محور از ایران به س��مت مهران به سرعت در 

حال انجام است.
وی با بیان اینک��ه جاده مهران به س��مت بغ��داد وضعیت 
مناسبی ندارد، ادامه داد: در خصوص این محور - با مقامات 
عراقی- صحبت ش��د که این محور در س��مت عراق نیز به 
منظور افزایش ایمنی، امنیت و تس��هیل تردد زائران ایرانی 

بهسازی و دو بانده شود.
 وی با بیان این که در این زمینه قرار ش��د تیم کارشناس��ی 
هفته آینده برای بازدید از محور مهران به سمت عراق اعزام 
ش��وند، افزود: پس از آماده ش��دن گزارش ه��ای فنی برای 

بهس��ازی این محور، از طریق وزارت امور خارجه ایران طی 
هماهنگی با دولت عراق بهسازی این مسیر آغاز می شود.

وزیر راه و شهرس��ازی بیان کرد: عراقی ها پیش��نهاد ایجاد 
آزادراهی از س��ومار به س��مت بغداد به طول 175 کیلومتر 
را دادند که مسیر بس��یار خوبی است، اما به سرمایه میلیارد 
دالری نیاز دارد؛ ولی منابع مالی دولت عراق در حال حاضر 

برای ساخت این مسیر کفایت نمی کند.
آخوندی همچنین با اش��اره ب��ه بحث و تب��ادل نظر درباره 
اتصال ریلی ایران و عراق گفت:  در ارتباط با این موضوع در 
گذشته جلسات متعدد کارشناسی با هیات عراقی در ایران 
برگزار شد و جزئیات نحوه اتصال ریل ایران به عراق و نحوه 
انجام کارهای مرزی و فنی آن مورد بررسی قرار گرفت. تمام 
مشخصات و جزئیات مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه 
پیش��رفت های خوبی حاصل ش��د و امیدواریم سایر موارد 
باقی مانده توسط گروه های کارشناسی با سرعت به نتیجه 
برسد. برنامه زمان بندی اجرای پروژه را با عراقی ها به تفاهم 
رسیدیم که بخشی از کار توس��ط ایران و بخشی نیز توسط 
دولت عراق باید اجرا ش��ود. اقدامات ما در این راس��تا ادامه 
 دارد و تالش می کنیم تا اربعین سال آینده این امکان فراهم 

شود.
آخوندی، با اش��اره به الیروب��ی اروند اف��زود: در این زمینه 
مذاکراتی با طرف عراقی صورت گرفت و خوشبختانه با توجه 
به بهبود روابط سیاس��ی دو طرف ش��اهد پیشرفت هایی در 
خصوص مذاکرات برای الیروبی اروند خواهیم بود. قرار شد 
به محض اینکه توافق برای الیروبی اروند در سطح سیاسی 
صورت گرفت، بالفاصله تمام گروه های پیمانکاری ما برای 

الیروبی عملیات اجرایی را آغاز کنند.
وی تاکید کرد: پیش بینی می ش��ود عملیات الیروبی اروند 
به زودی آغاز شود که با پاک س��ازی اروندرود شاهد تحول 

اقتصادی در آبادان و خرمشهر خواهیم بود.

یک استاد دانشگاه گفت: در تنظیم بیانیه لوزان قصدی برای 
تبدیل ش��دن آن به یک عهدنامه الزام آور بین المللی وجود 

نداشته است.
حسن سواری استاد دانشگاه، در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
پنج شنبه شب شبکه دو س��یما که به بررسی بیانیه لوزان و 
لغو تحریم ها اختصاص داشت افزود: در جای جای این بیانیه 
طرفین با دقت و وسواس خواستند نشان دهند که این سند 

الزام آور نیست.
وی افزود: از نظر آکادمیک از منظری توافق ژنو و بیانیه لوزان 
هیچ کدام معاهده بین المللی تلقی نمی ش��وند، اما از منظر 
دیگر هر دو معاهده بین المللی هس��تند؛ اما بار تلقی نشدن 

آنها بیشتر و قوی تر است.
این حقوقدان تأکید کرد: مش��خص نیس��ت که مندرجات 
بیانیه لوزان عینا در سند نهایی اعمال شود و دست طرفین 
باز است تا بر اساس شرایط گفتگوها و مذاکرات سند نهایی 

را تنظیم کنند.
آقای س��واری اف��زود: هیات مذاک��ره کننده ب��ر روی خط 
قرمزه��ای ای��ران پافش��اری ک��رده ان��د و خواس��تند 
 تحری��م ه��ای ظالمانه با آغ��از اج��رای تعه��دات برچیده

 شود.

مالک، برداشته شدن همه تحريم هاست
وی تأکید کرد: در ادامه مذاکرات باید هر مورد به صورت ریز 
بررسی شود، و آنچه که خواسته ما در ژنو است همانا برداشته 

شدن همه تحریم هاست که باید مالک قرار گیرد.
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه در توافق ژنو و بیانیه لوزان 
در هر دو بر تحقیق و توسعه تأکید شده است افزود: البته در 

بیانیه لوزان این مساله اندکی ضعیف تر است.
در ادامه این برنامه دکتر س��ید فضل اهلل موس��وی اس��تاد 
 دانش��گاه و حقوقدان، با بی��ان اینکه دو ط��رف بارها اعالم 
کرده اند که بیانیه لوزان صرفا یک بیانیه اس��ت و الزام آور 
 نیس��ت افزود: با این حال توج��ه به برخی از بندها نش��ان 
 می دهد که هم از نظر سیاس��ی و هم حقوق��ی بیانیه لوزان 
می تواند تعهداتی را برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند.

 وی گف��ت: با بررس��ی تواف��ق نامه ژن��و و بیانیه ل��وزان در 
 می یابیم که تعهداتی روش��ن برای ما ایجاد ش��ده اس��ت 
در حالی که تعهدات طرف مقابل ابه��ام  آمیز و در الیه های 
مختلف اس��ت.این حقوقدان تصریح کرد: باید بیانیه لوزان 
مورد بررسی مجدد قرار گیرد و هیات مذاکره کننده در آن 
تجدید نظر کند و ایرادات حقوقدانان به آنرا در نظر بگیرند، 

چون هنوز تعهداتی ایجاد نشده است و بعدا خواهد شد.
دکتر موسوی، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری برداشته 
ش��دن تحریم ها را از روز امضای توافق نامه اعالم کرده اند 
 و هیات مذاک��ره کننده تاریخ اج��را را در نظ��ر گرفته اند و 
هم چنین طرف های دیگ��ر زمان ه��ای دارای ابهام دیگر 
 را مطرح می کنند افزود: در برداش��ته ش��دن تحریم ها در 

توافق نامه ژنو و بیانیه لوزان تفاوت هایی وجود دارد.
 این حقوق��دان اف��زود: در توافق نامه ژنو برداش��ته ش��دن 
 تحریم ها هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجرایی مالک بود، 
در حالی که در بیانیه لوزان تنها اجرا مطرح شده است و قانون 

هم چنان سر جای خودش مانده است.

وزير راه و شهرسازی خبر داد:

اتصال ريلی ايران و عراق تا اربعین سال آينده
در برنامه گفتگوی ويژه خبری مطرح شد:

آمريکا فقط می خواهد تحريم های ثانويه را لغو کند
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

ویژه برنامه ضیافت نور در مرکز علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

مرکز علمی کارب��ردی فرهنگ و هنر ش��ماره یک اصفه��ان، میزبان 
میهمانان ویژه برنامه ضیافت نور بود.

به گزارش زاینده رودبه نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان، این ضیافت با حضور مدیر کل محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در جمع صمیمانه مدرسان و کارمندان  مرکز برگزار شد.

در این مراسم که با برنامه های متنوعی چون تجلیل از استادان مرکز، 
هنرنمایی دانشجویان گروه موس��یقی مهر و ماه، اقامه نماز جماعت و 
ضیافت افطار همراه بود پس از ارائه گزارش عملکرد س��ال تحصیلی 
94-1393توس��ط دکتر ش��اه نوروزی، رییس مرکز، حجت االسالم و 
المس��لمین دکتر ارزانی، مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اصفهان 
در س��خنانی با  اش��اره به نقش و جایگاه علم در اندیشه دینی اسالم و 
ادیان دیگر به تبیین نقش مرکز علمی و کاربردی در توس��عه فرهنگ 
و هنر پرداخت و خواس��تار توجه بیش��تر اس��تادان به نیازمندی های 
 نس��ل جوان برای تربیت جوانان موفق در عرصه فرهنگ و هنر استان 

شد.
این ضیافت با تجلیل از اس��تادان مرکز با اهدای لوح تقدیر از س��وی 
مدی��ر کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اصفه��ان  همراه ب��ا هدایای 
ارزش��مند پایان یافت. گفتنی است این برنامه، ش��امگاه سوم تیر  در 
 مرکز علم��ی کارب��ردی فرهنگ و هنر ش��ماره یک اصفه��ان برگزار

 شد.

واکنش هنرمندان به مرگ آهنگساز 
برجسته هالیوودی

علیرض��ا عصار، مه��دی پاک��دل و... از جمله کس��انی ک��ه بودند که 
به مرگ آهنگس��از برجس��ته هالی��وودی در صفحه اجتماعی ش��ان 
واکنش نش��ان دادند. درس��ت در اوج س��کوت خبری از نوع رمضانی 
ناگهان مرگ یک آهنگس��از وضعیت را کامال زیر و رو  می کند. جیمز 
 هورنر آهنگس��از برجس��ته هالی��وود که آثار ب��ه یاد ماندن��ی او مثل

 » تایتانیک« و » آواتار«  هنوز در خاطرمان هست. چند روز پیش در 
سن 61 سالگی بر اثر یک سانحه هوایی از دنیا رفت. برخی از هنرمندان 
حوزه موسیقی کش��ور به مرگ این هنرمند در صفحه اجتماعی خود 

واکنش نشان داده اند.
علیرضا عصار؛

قطع به یقین او یک اسطوره تکرار نشدنی بود.
علیرضا میرآقا؛

یکی از برترین آهنگس��ازان جهان که با کاره��ای او خاطرات زیادی 
داریم. روحش شاد و یادش گرامی.

مهدی پاکدل؛
 یکی از بهترین آهنگس��ازان جهان از دنیا رفت، او خالق بس��یاری از 

فیلم های مطرح جهان بود.

تهدیدهای آنچنانی برای لغو یک کنسرت!

یک خواننده ی موس��یقی ایرانی گفت: 
کنسرت های خارجی معموال در بهترین 
شرایط و بدون دغدغه برگزار می شوند؛ 
اما ما خیلی وقت ها در ایران، تا لحظه ی 
روی صحنه رفتن و دقیقه ی 90 استرس 

داریم.
وحید تاج، یکی از خوانندگان موسیقی 
ایرانی اس��ت ک��ه تابه ح��ال اجراهایی 
را در خ��ارج از کش��ور داش��ته و در 
 فستیوال های خارجی هم شرکت کرده

 است.
 این هنرمند که چند خاطره ی تلخ هم از 
برگزاری کنسرت در ایران دارد، درباره ی 
روند برگ��زاری یک اج��رای صحنه ای 
 در ای��ران و خ��ارج از کش��ور س��خن 

گفت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که 
آیا تابه حال اجرایش در خارج از کش��ور 
لغو شده اس��ت، گفت: در خارج از ایران 
 به هی��چ عن��وان ش��اهد لغو کنس��رت

 نب��وده ام. ممکن اس��ت به دلی��ل صادر 
نش��دن ویزا یا تأخیر در پ��رواز، اجرایی 
لغو ش��ود، اما عوامل خاص��ی در لغو آن 

دخیل نیستند.
این هنرمند ادامه داد: من هر اجرایی که 
در خارج از کشور داشته ام، موفقیت آمیز 
انجام ش��ده و همیشه اس��تقبال خیلی 
خوب بوده است. موسیقی سنتی ایرانی 
در خارج از کشور طرفدار زیادی دارد و 
حتی خیلی ها خواهان اجرای ساز و آواز 

هستند.
تاج اظهار کرد: من چندی پیش اجرایی 

با یک نوازنده ی تونس��ی به نام »جس��ر 
حاجی یوس��ف« در پاریس داش��تم. ما 
حدود یک ساعت و نیم س��از و آواز اجرا 
کردیم و از آنجا که او یک نوازنده ی عرب 
بود، به مقام های مش��ترک ایران و عرب 

اشراف داشت. 
ش��اید باورت��ان نش��ود، ام��ا مخاطب 
ی��ک س��اعت و نیم ب��ه این س��از و آواز 
گ��وش ک��رد و ای��ن در حالی ب��ود که 
 فق��ط س��ه ایران��ی در س��الن حض��ور

 داشتند.
این هنرمند درب��اره ی رون��د برگزاری 
اج��را در خ��ارج از ای��ران نی��ز توضیح 
داد: ب��رای اجراه��ای خارج��ی م��ا، 
معم��وال تهیه کنندگان��ی هس��تند که 
کار را انج��ام می دهن��د و الزم اس��ت، 
بگوی��م س��فارتخانه های مختلف وقتی 
متوج��ه می ش��وند ک��ه م��ا هنرمن��د 
هس��تیم، بس��یار برخورد خوب��ی با ما 
دارند. مث��ال اتفاق افتاده اس��ت که من 
ب��ه س��فارتخانه می رفت��م و مدارک��م 
ناقص بود، ام��ا آن ها به دلی��ل هنرمند 
 بودن م��ن از این نقص ها چشم پوش��ی 

می کردند.
وی افزود: کنس��رت های خارج از کشور 
معموال در بهترین شرایط، بدون استرس 
و دغدغ��ه روی صحنه می رون��د؛ اما در 
کشور خودمان پیش می آید که برای یک 
اجرا، تا لحظه ی آخر استرس داریم و در 
بعضی شهرس��تان ها هم عوامل خودسر 
دائم به م��ا می گویند که کنس��رت تان 
را لغو می کنی��م. حتی گاه��ی به خاطر 
مسائل خیلی ساده، تهدید های آنچنانی 

می کنند.
ت��اج در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی بر 
این که نق��ش هنرمن��دان در مدیریت 
چنی��ن بحران هایی چیس��ت، گفت: ما 
فقط هنرمندی��م. به جز س��از و آواز کار 
دیگ��ری بل��د نیس��تیم. وقت��ی ب��ه ما 
می گویند کنس��رت تان لغو شده است، 
خب باید چه کار کنیم؟ ش��اید اگر کار 
ما به رسمیت ش��ناخته می شد و حقوق 
 مادی و معنوی داشتیم، شرایط این طور

 نبود.

سرپرس��ت دفتر طرح ه��ای عمران��ی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی تأکید کرد: اگر پنج، 
ش��ش میلیاردی که برای تکمیل س��اختمان 
فیلم خان��ه ملی ایران مورد نیاز اس��ت، تأمین 

شود ظرف سه ماه این پروژه به پایان می رسد.
مس��عود معم��ار، درب��اره آخری��ن وضعی��ت 
تکمیل س��اختمان جدید فیلمخانه ملی ایران 
توضی��ح داد: س��ال گذش��ته، کار تکمیل این 
س��اختمان به حدود 95 درصد رس��ید و االن 
بیشتر قسمت های آن آماده است. بخش پایانی 
پروژه مربوط ب��ه تجهیزات تابلوی��ی، چراغ و 
سیستم های ایمنی اس��ت که فقط چهار، پنج 

میلیارد تومان هزینه خرید آن ها می شود.
وی گفت: مشکل ما در این بخش این است که 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی علیرغم اینکه 
شش میلیارد تومان تقاضا کرده بودیم، پروژه 
فیلمخانه را صفر ک��رده و در واقع آن را حذف 
کرده اس��ت. البته ما نسبت به این امر متعرض 
شدیم، اما گفته ش��د به دلیل اینکه سال مالی 
به پایان رسیده بود آن را حذف کردند، این در 

حالی است که پروژه هنوز تکمیل نشده است.
معم��ار افزود: مس��ووالن مربوط در س��ازمان 
مدیریت به ما می گویند که این پروژه را خودتان 
تکمیل کنید و بعد آن ه��ا هزینه ها را پرداخت 

خواهند کرد، اما پیمان��کار فعال توان پرداخت 
مالی ندارد؛ به همی��ن دلیل به دنبال راهکاری 
هستیم تا بتوانیم هزینه مورد نیاز را از طریقی 
تأمین کنیم. وی تأکید کرد: اگ��ر منابع مالی 
تأمین ش��وند س��ه ماهه پروژه فیلمخانه ملی 

ایران به پایان می رسد.
بازید کاراندیش و ایوبی از فیلمخانه

 اخیرا علی اصغ��ر کاراندیش، معاون توس��عه 
مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و حجت اهلل ایوبی،  رییس س��ازمان سینمایی 
 ه��م از پ��روژه فیلمخانه مل��ی ای��ران بازدید

 کردند.
کاراندیش در این بازدید ضمن تاکید بر ضرورت 
وجود فیلمخانه در کشور گفت: کشور ما دارای 
صنعت سینما است و ضرورت داشتن فیلمخانه 
برکسی پوشیده نیس��ت. متاسفانه در دوره ای 
کلنگ تع��داد زیادی پروژه زده ش��د که منجر 
به تقس��یم اعتبارات بین پروژه ه��ا گردید؛ در 
نتیجه اغل��ب پروژه ها به ص��ورت ناتمام باقی 
مانده و الزم اس��ت راهکارهای��ی برای تکمیل 
این پروژ ها خصوصا پروژه ه��ای دارای اولویت 

اندیشیده شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست 
با مدیران سینمایی ، طرح های عمرانی ، برنامه و 

بودجه و مش��اورین و مدیر پ��روژه اظهار کرد: 
متاسفانه به دلیل اتمام زمان پروژه ، در بودجه 
94 اعتباری ب��رای فیلمخان��ه در نظر گرفته 
نشده است، بنابراین  باید در نشست مشترک با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، راهکاری 
ب��رای تخصیص اعتب��ار تکمیلی ب��رای پروژه 

درنظر بگیریم.
ایوب��ی هم با تاکید ب��ر ضرورت افتت��اح پروژه 
فیلمخانه بی��ان ک��رد: فیلمخانه مل��ی ایران 
یک��ی از بزرگتری��ن فیلمخانه های دنیاس��ت، 
 بنابرای��ن بای��د از آن ب��ه خوب��ی نگه��داری 

کرد.
وی افزود: فیلمخانه باید در مکانی باشد که از 
هرگونه آسیب در امان باشد که با افتتاح مرحله 

به مرحله ی این پروژه 
می توانیم از فضاهای 
موجود برای آرش��یو 
مکتوب��ات ، عک��س و 
سایر مستندات بهره 

بگیریم.
فیلمخان��ه ملی ایران 
)واقع در محوطه موزه 
س��ینما( ش��امل دو 
ساختمان کتابخانه و 
آرشیو فیلم است که 
س��اختمان کتابخانه 
ح��دود  مس��احتی 
هزارمترمربع، شامل 
س��الن قرائت خان��ه 
و مخ��ازن کت��اب و 

ساختمان آرش��یو با مس��احتی حدود 6 هزار 
مترمربع از نوع س��ازه بتنی ضد انفجار شامل 
اتاق های تخصصی تولی��د ، نمایش و انبار فیلم 
و رس��توران روباز و مس��قف با سیس��تم های 
تاسیساتی جهت کنترل ، تست و نمونه گیری 
هوای موجود در اتاق های سردخانه برای برسی 
میزان رطوب��ت و دما جهت س��المت فیلم ها 

است.
البت��ه در این دی��دار پیمان��کار پ��روژه تعهد 
کرده اس��ت که چهار ماه بعد از دریافت اعتبار 
 الزم پ��روژه را تکمی��ل و آم��اده بهره برداری 

کند.

آخرین  وضعیت ساختمان  فیلم خانه  ملی ایران؛

بودجهی6میلیاردی،اینساختمانراسرپامیکند
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فقدان سند مالکیت 
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  تمامی  مالکیت  سند  اینکه  به  نظر   4/64
اصفهان  کاشان   12 بخش  در جوشقان  واقع  اصلی  یک  از  فرعی  ثبتی شماره: 3060 
حاج  فرزند  رشیدی  تاج  فرخ  نام  به  امالک   24 دفتر   199 صفحه  در   5465 ثبت  ذیل 
غالمحسین به شماره چاپی مسلسل 468890 سری پ ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است. وراث مرحوم فرخ رشیدی درخواست کتبی به شماره وارده 9382049917094 
ذیل  آن  امضاء شهود  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  انضمام  به   1393/12/17 مورخ 
مدعی  است  رسیده  جوشقان   24 دفترخانه  گواهی  به   94820498390219 شماره: 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
اگر ظرف مدت  ارائه کننده سند مسترد می گردد بدیهی است  به  و اصل سند مالکیت 
ارائه  یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله  مقرر اعتراضی نرسید 
ثبت  کفیل  خواهد شد.زرگری  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  به صدور سند  اقدام  شود 

اسناد و امالک جوشقان
فقدان سند مالکیت 

یکدانگ  تمامی  مالکیت  سند  اینکه  به  نظر   1394/4/3-1394/82/57783 شماره:   4/65
در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی   3060 شماره:  ثبتی  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع 
جوشقان بخش 12 کاشان اصفهان ذیل ثبت 1989 در صفحه 316 دفتر امالک جلد 15 
به نام ربیع رشیدی فرزند قربانعلی به شماره چاپی مسلسل 468889 سری پ ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است. وراث مرحوم ربیع رشیدی درخواست کتبی به شماره 
وارده 9382049917094 مورخ 1393/12/17 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
24 جوشقان  دفترخانه  گواهی  به   94820498390228 ذیل شماره:  آن  امضاء شهود 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن علت جابجایی/سرقت/سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
بدیهی  می گردد  مسترد  کننده سند  ارائه  به  مالکیت  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه شود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان
حصر وراثت

4/66 آقای بیژن محمدی خشوئی دارای شناسنامه شماره 1188 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 37/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قیصر محمدی خشوئی بشناسنامه 303 در تاریخ 93/9/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- گل نساء 
عسگری خشوئی ش.ش 501 )همسر متوفی( 2- حسین علی محمدی خشوئی ش.ش 
947 )فرزند متوفی( 3- مهری محمدی خشوئی ش.ش 1563 )فرزند متوفی( 4- غالمعلی 
 469 ش.ش  خشوئی  محمدی  معین   -5 متوفی(  )فرزند   203 ش.ش  خشوئی  محمدی 
)فرزند متوفی( 6- حمید محمدی خشوئی ش.ش 739 )فرزند متوفی( 7- بیژن محمدی 
)فرزند   80 ش.ش  خشوئی  محمدی  بهرام   -8 متوفی(  )فرزند   1188 ش.ش  خشوئی 
متوفی( 9- شهرام محمدی خشوئی ش.ش 481 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران

ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  گیوچیان  پرونده کالسه 537/93 خواهان رضا  4/67 در خصوص 
بر مطالبه وجه به طرفیت نوذر عظیم پور و شرکت سنگ تواندشت تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/5 ساعت 16/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8263 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350601345 پرونده:  شماره   9410100350602733 ابالغیه:  شماره   4/68
به مدیریت محمدرضا ساروخانی  بانک ملت  بایگانی شعبه: 931539 خواهان  شماره 
دوزان  کاله  محسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با 
خواسته  به  فر  جهان  مسعود  و  قپانچی  امیرحسین  و  اصفهانی  خورشید  مرضیه  و 
تقدیم  دادرسی  بابت... و مطالبه خسارات  تادیه و مطالبه وجه  تاخیر  مطالبه خسارت 
دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 430 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 
9309980350601345 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/03 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان مرضیه خورشید اصفهانی و 
آقای مسعود جهان فر و امیرحسین قپانچی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. دادخواست و ضمائم 

م الف:8269 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350601237 پرونده:  شماره   9410100350602768 ابالغیه:  شماره   4/69
کرباسی  محمد  و  زاده  کرباسی  علی  آقایان  خواهان   931420 شعبه:  بایگانی  شماره 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  میثم حیدری  آقای  وکالت  با  بهارپسندی  زاده و رضا 
و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  عسگری  اشرف  مجید 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 430 ارجاع و به کالسه 9309980350601237 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/06/08 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8271 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350701268 پرونده:  شماره   9410100350702803 ابالغیه:  شماره   4/70
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امینی  اصغر  خواهان   921448 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  غیرمنقول  مالی  معامله(  مورد  )تحویل  مبیع  تسلیم  خواسته  به  امینی  عباس 
دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9209980350701268 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/31 و ساعت 09:00 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:8275 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980350900141 پرونده:  شماره   9410100350901905 ابالغیه:  شماره   4/71
شماره بایگانی شعبه: 940158 خواهان/شاکی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
احمد محمد قاسمی و علی خلفی و مجتبی قضاوی خوراسگانی و جواد امینی و رسول 
یاری جواهرانی و علی باقران به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  تامین خواسته  و 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   9 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980350900141 کالسه  به  و  ارجاع   135 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/24 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خواندگان 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 خواندگان پس از نشر آگهی 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

م الف:8287 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/72 در خصوص پرونده کالسه 94-323 خواهان حبیب ا... عمادی دادخواستی مبنی 
موزرمنی  فریدون  و  موزرمنی  مهرداد  طرفیت  به  ریال   20/000/000 وجه  مطالبه  بر 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:8882 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9309980362001144 پرونده:  شماره   9409970353700327 دادنامه:  شماره   4/73
ابدالی فرزند حسین به نشانی  شماره بایگانی شعبه: 931208 شاکی: آقای افراسیاب 
شهرستان اصفهان – بلوار کشاورز – گلزار شهدای دستگرد – پایین تر از فرهنگسرا 
– ک.خرداد – پ8 متهمین: 1- آقای میالد شیخ دستجردی فرزند غالمرضا به نشانی 
شهرستان اصفهان – ک.آزادگان – جنب مهدکودک فدک 2- آقای ابراهیم سعیدی زاده 
فرزند تقی به نشانی شهرستان اصفهان – دستگرد – ک.آزادگان – ک.دهخدا – بن.ش 
به نشانی شهرستان  آقای وحید صفدری فرزند محمدعلی  پ195، 3-   – باقر کریمی 
ک.گلزار شهدا 4- آقای حمیدرضا شیخ فرزند غالمرضا  بلوار کشاورز –  اصفهان – 
جنب مهدکودک فدک اتهام ها: 1- تهدید  ک.آزادگان –  به نشانی شهرستان اصفهان – 
2- مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو 3- ایراد جرح عمدی با چاقو 4- مزاحمت و 
سلب آسایش 5- ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- حمیدرضا شیخ دستجردی 2- ابراهیم سعیدی 
زاده اصفهانی 3- میالد شیخ دستجردی 4- وحید صفدری دایر بر مشارکت در ایراد 
با عنایت  ابدالی فرزند حسین  افراسیاب  با چاقو نسبت به آقای  ضرب و جرح عمدی 
شاکی  اولیه  شکایت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  به 
ناحیه  از  شده  معرفی  شهود  اظهارات  قانونی  پزشکی  گواهی  آن  متعاقب  گذشت  و 
شاکی تحقیقات محلی به عمل آمده و از توجه به متواری بودن و عدم حضور متهمان 

پرونده  در  موجود  امارات  و  قراین  و سایر  دفاع  دادرسی جهت  و جلسه  دادسرا  در 
دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز دانسته و مستنداً به تبصره ماده 614 قانون 
تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 از جهت 
جنبه عمومی متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس تعزیری و هر یک از متهمان 
ردیف دوم تا چهارم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:8243 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980365600870 پرونده:  شماره   9409970354600276 دادنامه:  شماره   4/73
شماره بایگانی شعبه: 930914 شاکی: آقای جلیل لطفی فرزند جواد به نشانی شهرستان 
اصفهان – خانه اصفهان – خ.گلخانه – منازل سازمانی – پ2813 متهمین: 1- آقای امیر 
اسدی به نشانی مجهول المکان 2- آقای علی شریفیان مهر فرزند حمید با وصایت آقای 
امید عارف کیا فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خیابان رودکی – روبروی مدرسه 
عادی  اشخاص  به  توهین   -1 اتهام ها:  اول  طبقه   – جهان  نقش  ساختمان   – محسنیه 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  دادگاه  بانوان گردشکار:  2- مشارکت در مزاحمت 
رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دوم  ردیف  متهم  و  اسدی  امیر   -2 حمید  فرزند  مهر  شریفیان  علی   -1 آقایان  اتهام 
متواری و بدون تامین دایر بر مزاحمت بانوان موضوع شکایت خانم زهرا لطفی و ولی 
قهری ایشان آقای جلیل لطفی نظر به محتویات پرونده شکایت اولیه مجنی علیها و پدر 
ایشان و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شاکی گزارش مرجع انتظامی و با عنایت 
به اظهارات متهم ردیف اول در مرحله تحقیق و با توجه به عدم حضور متهم ردیف 
دوم و متواری بودن ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز دانسته 
مستنداً به ماده 619 از قانون تعزیرات و مواد 19و88 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
92 متهم ردیف اول را به والدین ایشان تسلیم تا نسبت به اخذ تعهد و تادیب و تربیت 
و مواظبت در حسن اخالقی متهم اقدام نمایند و متهم ردیف دوم را به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید در رابطه با شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر توهین به 
ایشان با توجه به اعالم رضایت شاکی و قابل گذشت بودن این بخش از بزه و مستنداً 
به ماده 100 از قانون مجازات اسالمی مصوب 92 قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و 
اعالم می نماید رای صادره نسبت به آقای شریفیان حضوری و نسبت به آقای اسدی 
غیابی و این دادنامه غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس همانند 
دادنامه حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

است.م الف:8245 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980358000083 پرونده:  شماره   9409970352800354 دادنامه:  شماره   4/74
شماره بایگانی شعبه: 930335 شاکی: آقای مسعود اکبری فرزند محمدعلی با وکالت 
آقای نصرا... جعفری خسروآبادی فرزند عباسعلی به نشانی خ.شمس آبادی – روبروی 
بیمارستان عیسی بن مریم – ساختمان شماره71 دفتر وکالت دکتر الشریف متهمین: 1- 
آقای احمد آقایی فرزند نوروزعلی 2- آقای ابراهیم آقایی فرزند احمد هر دو به نشانی 
مجهول المکان اتهام: عدم تشکیل مجمع عمومی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان احمد آقایی فرزند نوروزعلی و ابراهیم آقایی فرزند 
احمد دائر بر عدم تشکیل مجمع عمومی شرکت موضوع شکایت آقای مسعود اکبری با 
وکالت آقای نصرا... جعفری و خانم پگاه سرمستی با توجه به اظهارات شاکی و وکالی 
وی و مدارک ارائه شده از ناحیه ایشان و اینکه متهمین علیرغم ابالغ در دادسرا جهت 
ادای توضیح و در دادگاه جهت رسیدگی حاضر نشده و دفاعی نکرده اند مجرمیتشان 
قانون  ماده سوم  با رعایت  و  تجارت  قانون  ماده 254  به  دادگاه مستنداً  است  محرز 
وصول برخی از درآمدهای دولت هر یک از ایشان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است.م الف:8247 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

کشور ما دارای 
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 قلعه نویی پیشنهاد
 30 میلیاردی ملوانی ها 

را رد کرد !

برنامه کامل مسابقات 
 جمال چاووشی فر 

در مجارستان

بر اس��اس اخبار رس��یده، مالک متمول باش��گاه ملوان پیش��نهادی 30 میلیارد 
تومانی به قلعه نوی��ی داده تا بیای��د و خودش تی��م را جمع و ج��ور کند)تیم را 
ببندد و بازیکن��ان الزم را جذب کند(. با ای��ن حال حتی این رقم هم نتوانس��ته 
 س��رمربی س��ابق اس��تقالل را برای حضور در این باش��گاه پر طرف��دار ترغیب

 کند.
امی��ر قلعه نوی��ی در حال��ی از اس��تقالل جدا ش��د که تنه��ا چن��د روز پس از 
جدایی اش از این تیم ش��ایعه ش��د او با برادران ش��فیع زاده به توافق رس��یده 
 اس��ت، و ق��رار اس��ت لی��گ برت��ر پانزده��م را در جنوب ای��ران مرب��ی گری 

کند.
همین چند روز پیش بود که خبر رسید براداران شفیع زاده قرار است امتیاز فوالد 
 نوین را خریداری کنند تا دوباره نام اس��تقالل اهواز را در لی��گ برتر زنده کنند. 
آن ها که از استقاللی های » تیر« هس��تند بالفاصله پس از جدایی قلعه نویی از 
تیم آبی پوش پایتخت مذاکره با قلعه نویی را آغاز کردند، که به نظر جواب امیر به 

آن ها » نه « بوده است.

به گ��زارش روابط عموم��ی فدراس��یون شنا،ش��یرجه و واترپلو، تیم ملی ش��نا 
ایران که به منظ��ور حضور در رقابت های بین المللی مجارس��تان برای کس��ب 
س��همیه ورودی مس��ابقات جهانی عازم بوداپس��ت ش��ده اس��ت، از روز شنبه 
هفته آینده به مصاف حریفان خود می رود. مس��ابقات ش��نای قهرمانی کش��ور 
مجارستان، از شنبه شش��م تیرماه به مدت هش��ت روز به میزبانی شهر دپرسن 
 برگزار می ش��ود.تیم ملی ش��نا ایران متش��کل از 3 ش��ناگر به نام های، جمال 
چاووشی فر، مهدی انصاری و احمدرضا جاللی با هدایت خشایار حضرتی مربی و 

سرپرست تیم به مسابقات مجارستان اعزام شدند.
برنامه کامل مسابقات جمال چاووشی فر در مجارستان به شرح زیر است: 

۲۷ ژوئن – ۶ تیر ماه :۵0 متر پروانه
۲۸ ژوئن – ۷ تیرماه:۱00 متر کرال پشت

۲۹ ژوئن – ۸ تیرماه:۱00 متر آزاد
3 جوالی – ۱۲ تیر:۵0 متر کرال پشت

رییس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران می گوید: آماری جالب از درآمد بازیکنان لیگ برتر ایران

آماری جالب از در آمد بازیکنان لیگ برتر ایران 

 آماده ام با پرسپولیس قرارداد سفید
 امضا کنم

مدافع ب��ا تجربه تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: جلس��ه خوبی با آقای 
طاهری داش��تیم، توافق کردیم، آماده ام با پرس��پولیس قرارداد سفید 

امضاء کنم، و نهایتا از فردا در تمرینات حاضر می شوم.
علیرض��ا نورمحم��دی، در گفتگ��و ب��ا س��ایت رس��می باش��گاه 
پرس��پولیس اف��زود: جلس��ه خوب��ی ب��ا آق��ای طاه��ری داش��تیم. 
نشس��ت خوب و صمیمی ب��ود، من ه��م هیچ وق��ت با پرس��پولیس 
 مش��کل نداش��ته و ندارم و به پوش��یدن این پیراهن افتخ��ار می کنم. 
به همین دلیل خیلی سریع به توافق رسیدیم. او ادامه داد: در این چند 
روز هم که در تمرین نبودم به خاطر این بود که بازیکن آزاد بودم وگرنه 
حاضرم با پرسپولیس سفید امضاء کنم و هیچ مشکلی نخواهد بود. فکر 
می کنم بچه ها در روزها آینده، یکی یکی به باش��گاه بیایند و پس از آن 
در تمرینات حاضر شوند.نورمحمدی خاطرنشان کرد: از عصر امروز یا 
نهایتا از فردا در تمرینات حاضر می ش��وم؛ و فکر می کنم تا روز ش��نبه 
بقیه بچه ها هم می آیند تا تمرینات مان ش��کل بگیرد. دیدم که باشگاه 
پیگیر است و امیدوارم در کنار بازیکنانی که هستیم، خریدهای خوبی 
هم اتفاق بیفتد و با یک تیم کامل برای جب��ران فصل قبل در رقابت ها 
شرکت کنیم. می دانیم که هواداران مان هم خسته شده اند و امیدوارم 
همه اتفاقات به ش��کل خوبی پیش برود و تالش می کنیم ش��اهد یک 

پرسپولیس مقتدر باشیم.

 استقالل، نکونام و تیموریان 
را یک جا نمی خواهد

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت:  نمی توان نکونام و تیموریان را هم 
زمان جذب کرد.

 پروی��ز مظلوم��ی، گف��ت: به ص��ورت ش��بانه روز کار می کنی��م ت��ا 
تیم خوبی برای فصل بعد ببندیم.

وی در پاس��خ به این س��وال که چرا مربیان به صورت رفت و برگش��ت 
در اس��تقالل و پرس��پولیس انتخ��اب می ش��وند، عن��وان ک��رد: ب��ا 
کارنامه ای ک��ه داش��تم و پ��س از صحبت هایی که ص��ورت گرفت به 
اس��تقالل آمدم. دوره قبل ک��ه مربی این تی��م بودم فرصت 3 س��اله 
خواس��ت، ولی فقط ۲ س��ال به ما زم��ان دادند. در همان ۲ س��ال هم 
کارنام��ه ام بد نبود. قهرمان لیگ نش��دم، ولی کس��ب س��همیه کردم 
 و مقام قهرمان��ی جام حذفی را کس��ب کردی��م. در مس��ابقات دربی 
4 بار پیروز شدیم. س��رمربی اس��تقالل در ارتباط با اینکه خیلی روی 
بحث دربی تأکید دارد، عنوان کرد: به هر حال هواداران روی این مساله 
خیلی حساس هستند. باز هم می گویم در آن مقطع فرصت 3 ساله به 
من ندادند. اکنون هیچ قراردادی بس��ته نش��ده و صحبت مالی مطرح 
نکردیم. از من خواس��تند به اس��تقالل بیایم که حتما برای کمک این 

کار را می کردم.
وی درمورد این که به نظر می رسید از همان ابتدا او گزینه اصلی بوده، 
اظهار داشت: این همه مذاکره با علیرضا منصوریان انجام شد و برای او 
نامه هم به باشگاه نفت زدند، که اگر مسووالن نفت موافقت می کردند 
او اکنون س��رمربی اس��تقالل ب��ود. در دوره قبل ه��م همین وضعیت 
به وجود آمد. آنها به دنبال مربی دیگر رفتند وقتی در این مورد به توافق 
نرسیدند، ۲ هفته مانده به شروع بازی ها تیم را در اختیار من گذاشتند. 
از پیشکسوتان استقالل ممنونم که از من حمایت می کنند و امیدوارم 
به موفقیت برسیم. همیشه در سخت ترین شرایط به استقالل می آیم، 
تا به تیمم کمک کنم. انتظار دارم هواداران هم برای رسیدن به موفقیت 

به ما کمک کنند تا استقالل بزرگ را به وجود بیاوریم.
مظلومی درمورد اینکه آیا قول قهرمانی می دهد، تصریح کرد: هیچ کسی 
قول قهرمانی نمی دهد. اکنون نه تمرینات آغاز ش��ده و نه بازیکنان به 
طور کامل جذب شدند. در این ش��رایط چطور می توانم قول بدهم. اگر 
در این وضعی��ت قولی بدهیم، مردم را فریب داده ای��م، البته برنامه من 
کامال روشن است. در س��ال اول برای کسب س��همیه تالش می کنیم 
و می خواهیم ج��زو 3 تیم باالی جدول باش��یم،  البته حتم��اً به دنبال 
جام هم هس��تیم و نیم نگاهی ب��ه قهرمانی داریم. در س��ال دوم حتما 
 باید قهرمان ش��ویم و از س��ال س��وم به بعد به دنبال قهرمانی در آسیا 

هستیم.
یک عده می گویند، چرا بازیکن س��ن دار جذب می کنیم. به هر حال ما 
برنامه کوتاه مدت هم داریم و در فرصت مناسب باید به صورت تدریجی 

میانگین سنی را پایین آورد.
وی تأکید کرد: هواداران همیشه از اس��تقالل نتیجه می خواهند و این 
مساله برای شان مهم اس��ت. یکی از آرزوهای بنده تشکیل استقاللی 

است که زیر ۲۷-۲۶ سال سن داشته باشد.
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در حالی ک��ه زمان زی��ادی تا آغ��از فصل جدید 
فوتبال ایران باقی نیست و با توجه به حاشیه های 
متع��دد داوری کش��ور در روزه��ای پایانی فصل 
گذش��ته لیگ برتر، اکنون این سوال مطرح است 
که باالخره چه کس��ی س��کان هدایت دپارتمان 

داوری فوتبال را به دست می گیرد؟
پس از جنجال هفته پایانی لیگ برتر چهاردهم در 
تبریز و بازی معروف تراکتورسازی و نفت تهران، 
مقصران آن ماجرا معرفی و مجازات شدند. گذشته 
از آن که معرفی آن افراد به عنوان مقصر بس��یار 
عجیب و غری��ب و غیرقابل باور ب��ود، محکومیت 
و محرومیت داور مسابقه بیش از هر چیزی ذهن 
هواداران فوتب��ال را آزرد؛ علیرضا فغانی به عنوان 
یکی از برترین داوران آسیا که فینال جام ملت های 

این قاره را نیز س��وت زده ب��ود، تنها به دلیل چند اش��تباه 
داوری تا اطالع ثانوی از قضاوت محروم شد!

این جا س��خن از عملک��رد فغان��ی در آن دیدار نیس��ت و 
 قصد آن نداریم که وقایع آن بازی را واش��کافی کنیم بلکه 
می خواهیم به دردی از دردهای فوتب��ال ایران بپردازیم و 
آن را به بوته نقد بکشیم؛ دردی از جنس پشیمانی از گرفتن 
تصمیم های عجوالنه و جنجالی و پریشانی در هنگام گرفتن 

تصمیم های حساس.
در حکمی ک��ه فغان��ی را از داوری محروم کرد، حس��ین 
عس��گری رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال هم از 
کار برکنار شد. با توجه به اختالفات زیاد عسگری و رییس 
کمیته داوران فدراس��یون فوتبال، ش��اید خیلی زودتر از 
 این ها انتظ��ار چنین تغیی��ری می رفت؛ اما ب��ه هر تقدیر 
به بهانه این که اصفهانیان و عس��گری رابطه دوستانه ای با 
هم داش��ته اند یا اختالفات زاییده ذهن رسانه هاست، این 

اتفاق رخ نداده بود.
همیشه این بحث در حاش��یه مباحث مربوط به فدراسیون 

فوتبال و کمیت��ه داوران مطرح بود ک��ه مهدی محمدنبی 
دبیرکل س��ابق فدراس��یون فوتبال، حامی بزرگ حسین 
عس��گری اس��ت؛ و همین ام��ر مانع از آن ش��ده ب��ود که 
 اصفهانی��ان نتوان��د عس��گری را از جایگاهش کن��ار بزند. 
با رفتن نبی از فدراسیون و آمدن اس��دی، انتظار می رفت 
که حسین عسگری هم اسباب و وسایل اش را جمع کند و 
از ساختمان خیابان سئول برود؛ اتفاقی که پس از جنجال 

تبریز به راحتی رخ داد.
ش��اید فدراس��یون فوتب��ال، اکن��ون باب��ت اخ��ذ چنین 
تصمیمی پش��یمان نباش��د؛ اما پریش��انی فدراسیون در 
انتخاب جایگزین عسگری کامال مش��هود است. دپارتمان 
داوری بازوی اجرای��ی کمیته داوران اس��ت، و از هر لحاظ 
اهمیت باالیی دارد. طبق اس��اس نامه فدارس��یون فوتبال 
که برگرفت��ه از قوانی��ن فیفا اس��ت، کمیت��ه داوران تنها 
مرجع سیاس��ت گذاری در حوزه داوری اس��ت و تمام امور 
اجرای��ی در این ح��وزه بر عه��ده دپارتمان اس��ت. همین 
 نکته بس��یار مه��م ایجاب م��ی کند ک��ه چنی��ن نهادی 

هر چه سریع تر دارای یک مدیر کارکشته 
و باتجربه شود.

فری��دون اصفهانی��ان، ابت��دا ابراهی��م 
میرزابیگی از کارشناس��ان و پیشکسوتان 
داوری را به فدراس��یون فوتبال پیش��نهاد 
کرد تا به جای عسگری در راس دپارتمان 
داوری بنشیند. فدراسیون فوتبال اما با این 
انتخاب مخالفت کرد تا هم چنان کرس��ی 
ریاس��ت دپارتمان داوری بدون سرنشین 
بماند. اکنون هم از فدراسیون خبر می رسد 
که مس��عود عنایت، رییس اس��بق کمیته 
داوران با اسدی دیدار داشته و درباره ورود 
 به دپارتم��ان داوری ب��ا او گفت وگو کرده 

است.
عنایت، همان فردی اس��ت که در زمان ریاس��ت بر کمیته 
داروان، منتقدان زیادی از جمله حس��ین عس��گری و رضا 
غیاثی داشت. هرچند عنایت موافقان زیادی هم در جامعه 
داوری دارد، و هن��وز هم بس��یاری از اعض��ای بدنه داروی 
کشور او را در قد و قامت ریاس��ت کمیته داوران می بینند. 
از س��وی دیگر عنایت نیز در مالقات با اس��دی گفته که با 
فریدون اصفهانی��ان برای همکاری هیچ مش��کلی ندارد و 
 حاضر است » برای مصالح داوری کشور« این پست را قبول 

کند.
حال باید دید که مس��ووالن فدراس��یون در حدود یک ماه 
مانده به آغاز مس��ابقات فوتبال در ایران، ب��رای دپارتمان 
داوری چه تصمیمی می گیرند. کشتی داوری فوتبال ایران 
فعال اسیر طوفان اس��ت، و هر روز از گوشه ای به آن هجمه 
وارد می شود و هر آن ممکن است که در گرداب حوادثی از 
جنس آن چه در تبریز رخ داد غرق شود. در چنین فضایی 
حضور یک مدیر توانمند و با تجربه برای داوری کشور از نان 

شب هم واجب تر است.

��سکاندار کشتی طوفان زده داوری کیست؟

رییس س��ازمان لیگ برتر فوتبال م��ی گوید: در 
فصل گذشته سه بازیکن و مربی باالی یک میلیارد 
تومان قرارداد ثبت شده داشته اند، و این در حالی 
اس��ت که مربیان خارجی از این قانون مس��تثنی 
هستند. او هم چنین گفت درآمد بازیکنان لیگ 
برتر ایران در مقایس��ه با دیگر گشورهای آسیایی 

تنها از هند بیشتر است.
مهدی تاج، درب��اره اعداد و ارقام فصل گذش��ته 
لیگ برت��ر فوتبال ایران خاطر نش��ان کرد: تعداد 
قراردادهای با مبالغ باالتر در فصل گذش��ته کم 
شده است. ۱0 درصد بازیکنان باالی 400 میلیون 
تومان گرفته اند. ۷3 درصد مربیان ۲00 و پایین تر 

از ۲00 میلیون تومان گرفته اند.
وی ادامه داد: نفت تهران در حالی که رتبه س��وم 
جدول را کسب کرد، به ازای هر پله صعود )صعود 
۱4 پله ای( ۵۹3 میلیون تومان هزینه کرده است و 
پربازده ترین باشگاه لیگ برتر در فصل گذشته بود. 
پیکان تهران نیز با توجه به ق��رار گرفتن در رتبه 
۱۵ جدول به ازای پله صع��ود ۷.۵ میلیارد تومان 

هزینه کرده است.
رییس سازمان لیگ برتر درباره اینکه کدام یک از 
باش��گاه های لیگ توقعات این سازمان را برآورده 
کرده اند، گفت: 4 تیم باالی جدول تراکتورسازی، 
س��پاهان، نفت و ذوب آهن توقعات ما را برآورده 
کرده اند. تراکتورس��ازی با توجه به میزان هزینه، 
جوان گرایی و تماشاچی امتیاز بسیار خوبی را به 
دست آورد. پس از آن س��پاهان در رتبه دوم قرار 
داش��ت و نفت تنها به دلیل وضعیت تماشاچی به 

مقام سوم رسید.
تاج درباره قهرمانی س��پاهان و صحبت هایی که 
در مورد حمایت او از این تیم اصفهانی می ش��ود، 
تصریح کرد: واقعیت این است که آبروی خودم را 
بیشتر از هر چیزی دوست دارم. سازمان لیگ هیچ 
نقشی نمی تواند در قهرمانی ها داشته باشد. هیچ 
چیز ج��ز داوری نمی تواند در فوتب��ال تاثیرگذار 
باشد. داوری از سازمان لیگ مستثنی است. فغانی 
داور بسیار خوبی است. شاید توقعات از او در بازی 
تراکتورسازی و نفت بس��یار بیشتر بود. در چنین 
بازی هایی حتی قهرم��ان می تواند تغییر کند؛ اما 

اصال و ابدا عمدی در کار نبوده است.

وی با ابراز تاس��ف از اینکه میانگین تماش��اگران 
دیدارهای لیگ ایران حدود ۷ هزار نفر است گفت: 
با احتساب تماشاگران لیگ قهرمانان آسیا این رقم 
به ۸ هزار و ۹00 نفر می رس��د که به هیچ عنوان 

عدد قابل قبولی نیست.
او در ادامه به میانگین تماشاگران سایر کشورهای 
آسیایی اشاره کرد و گفت: در ژاپن ۱۷ هزار و ۲40 
نفر، در استرالیا ۱۲ هزار و ۵۱4 نفر، در چین ۱۸ 
هزار و ۹۸3 نفر تعداد تماشاگران هر بازی فوتبال 
در لیگ گزارش شده است که در مقایسه با ایران 

عدد قابل توجهی است.
رییس س��ازمان لیگ فوتب��ال ای��ران، به حضور 
اندک تماش��اگران س��رخابی در دیدارهای لیگ 
اش��اره کرد و گفت: پرس��پولیس و اس��تقالل به 
عنوان دو تیم پرطرفدار ایران می توانند میانگین 
حضور تماش��اگران ای��ران در رقابت های لیگ را 
افزایش دهند اما در حالی که شاهد حضور پرتعداد 
تماشاگران شهرستانی هس��تیم، در تهران برای 
پرسپولیس و استقالل حدود 3 تا 4 هزار نفر برای 

تماشای بازی های این دو تیم می آیند.
تاج هم چنین به میزان درآمد بازیکنان لیگ برتر 
ایران نیز اش��اره کرد و گفت:  در میان کشورهای 
آسیایی پرداختی بازیکنان لیگ برتر ایران فقط از 

لیگ هند باالتر است.
او با بیان اینکه درآمدهای تبلیغاتی و حق پخش 
تلویزیونی بخش مهمی از اقتصاد فوتبال را تشکیل 
می دهند، گفت: چیزی بال��غ بر ۲ میلیارد و ۱۵۶ 
میلی��ون دالر از درآمدهای فیف��ا مربوط به حق 
پخش تلویزیونی و تبلیغات است و باید تالش شود 
در ایران نیز این رقم به صورت جدی تر به فوتبال 

اختصاص پیدا کند.
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران به حضورش در 
ایتالیا و خواهرخواندگی لیگ ای��ران با لیگ این 
کشور نیز اشاره کرد و گفت: قرار شد برای کمیته 
فنی و توسعه و همچنین صدور مجوز حرفه ای از 

سوی ایتالیا برای ایران تالش شود.
تاج، به باشگاه های بدهکار در لیگ برتر نیز اشاره 
کرد و گفت:  کمیته انضباطی مقرر کرده تا از این 
تیم های بدهکار کسر امتیاز شود. برای مثال شاهد 
آن هس��تیم که AFC در ص��ورت عدم پرداخت 

جریمه پرس��پولیس، ای��ن تیم را با کس��ر امتیاز 
جریمه می کند، و م��ا هم به این خاط��ر که این 
باشگاه ها هر سال بدهی های شان روزافزون نشود، 

می خواهیم آن ها را جریمه کنیم.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه تیم ه��ای کره، 
ژاپن و اس��ترالیا تیم هایی هس��تند که به راحتی 
می توانند س��همیه حضور در ج��ام جهانی را به 
دس��ت آورند، عنوان کرد:  برای کس��ب سهمیه 
بعدی بین تیم های ایران، قطر، امارات و ازبکستان 

رقابت است.
رییس سازمان لیگ هم چنین در پاسخ به اینکه 
وکیل حقوقی والیبالیست های باشگاه پرسپولیس 
اعالم ک��رده در صورتی که طل��ب 340 میلیون 
تومانی والیبالیس��ت ها که با مجموع خسارت ها 
به یک میلیارد تومان رس��یده است، ظرف هفته 

آینده پرداخت نشود همانند سال قبل توقیف 
ام��وال باش��گاه در دس��تور کار 

قرار می گیرد بی��ان کرد: 
سرخابی ها دو باشگاه 

بزرگ، مردمی و 
ر  ثیرگذا تا

هس��تند. اگر حال شان خوب 
باش��د حال م��ردم نیز خوب 
اس��ت. باید رخصت��ی داده 
ش��ود که ای��ن دو باش��گاه 
به ه��م نریزن��د. ای��ن که 
همه این سیس��تم بر سر 
ای��ن دو باش��گاه بریزند 
درس��ت نیس��ت. آن ها 
باش��گاه هایی هستند 
که هم اکنون به سختی 

خودش��ان را اداره می کنند بنابراین باید به آن ها 
رخصتی داده شود. تاج هم چنین درباره پرداخت 
مالیات در فوتبال ایران گف��ت: طبق قانون از این 
پس نباید باش��گاه ها پرداخت مالیات بازیکنان را 
متقبل شوند. در قرارداد س��ید جالل حسینی با 
پرسپولیس این باشگاه پذیرفته بود که پرداخت 
مالیات را تقبل کنند، اما این موضوع برای گذشته 
اس��ت و از این پس باش��گاه ها نمی توانند مالیات 
بازیکنان ش��ان را بپردازند؛ بنابراین نباید در این 

زمینه تعهدی بدهند.

وی همچنی��ن درب��اره 

مس��ائل جدید مرب��وط به رعایت س��قف بودجه 
خاطرنشان کرد: فعال به باشگاه ها اعالم کرده ایم 
که بودجه در حد توان ش��ان را به س��ازمان لیگ 
اعالم کنند، پس از آن تصمیم��ات بعدی گرفته 

خواهد شد.
رییس س��ازمان لی��گ درب��اره س��همیه فوالد 
نوین اهواز که به باش��گاه اس��تقالل اه��واز داده 
ش��ده اس��ت گفت: فوالد نوی��ن اهواز ب��ا فوالد 
 خوزس��تان دقیق��ا دارای ی��ک تش��کیالت 

هستند. 
آن ها از نظر س��جاوندی یک باش��گاه هس��تند، 
چرا که صاحب��ان س��هام و هیات مدی��ره آن ها 
یک��ی هس��تند؛ بنابرای��ن نمی توانن��د در لیگ 
 برت��ر به ص��ورت ه��م زم��ان حض��ور داش��ته 

باشند.
تاج، در پایان درب��اره اینکه چ��ه برنامه ای برای 
آینده لیگ در نظر دارند گفت: امیدوارم در فصل 
آینده لیگ بتوانیم از نظر مالی ساپورت های الزم 
را انجام دهیم، حقوق فوتبال را اس��تیفا کنیم و با 
ارائه برنامه یک س��ال، در ادامه جشن برترین ها 
 را برگ��زار و بهترین ه��ای لی��گ برت��ر را معرفی 

کنیم.

سرخابی ها

جماعتی و سپاهان؛ نزدیک تر از قبل!
با جدایی مهرداد جماعتی از فوالد خوزستان، به نظر می رسد او 

بیش از گذشته به سپاهان نزدیک شده باشد.
مهرداد جماعتی، مدافع فصل گذشته فوالد خوزستان با انتشار 
عکسی در صفحه اینس��تاگرام خود، خبر از جدایی از فوالد داده 
است. این روزها خبرهای مختلفی از پیوستن جماعتی به سپاهان 
و البته استقالل و پرسپولیس به گوش می رسد؛ اما حسین فرکی 
تالش زیادی دارد تا بازیکن سابقش را بار دیگر به خدمت بگیرد. 
با این ش��رایط باید دید جماعت��ی درنهایت لباس ک��دام تیم را 

می پوشد.
جماعتی، در توضی��ح این عک��س نوش��ته: » خداحافظ فوالد، 
خداحافظ ه��واداران متعصب. خیلی صبر ک��ردم و تالش کردم 

بمونم ولی نشد. منو حالل کنید. دوستتون دارم«.

سوریان، سکوتش را شکست
 نابغه کش��تی ایران و جه��ان، س��رانجام بعد از ع��دم حضور در 
رقابت های انتخابی تیم ملی، و حذف از لیست مسافران اعزامی به 

رقابت های جهانی ۲0۱۵ آمریکا، سکوتش را شکست.
 حمید س��وریان، بعد از ع��دم حض��ور در رقابت ه��ای انتخابی 
تیم ملی کشتی فرنگی در مشهد با تصمیمات جدی شورای فنی 
و فدراسیون کشتی مواجه ش��د و فرصت حضور در رقابت های 

جهانی آمریکا و کسب سهمیه المپیک را از دست داد.
اکنون وی با توجه حضورش در مراس��م وزن کشی و هم چنین 
سالن مسابقات در مش��هد مدعی اس��ت که دلیلی خاصی برای 
غیبت در انتخابی نداشته، و به واقع شرایط  روحی و روانی و فضای 

الزم برای به میدان رفتنش مهیا نبوده است.
حمید سوریان، در نخس��تین واکنش به این اتفاقات در گفتگو با 
یکی از شبکه های تلویزیونی گفت: هیچ وقت از کشتی جدا نبودم 
و نزدیک به ۱۵ سال است که به صورت مستمر در اردوها حضور 
 داش��تم. بدیهی اس��ت هر آنچه در زندگی دارم از کشتی است و 
در حال حاضر هم با حضور در اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی به 

عنوان سرباز در خدمت کشتی هستم.
دارنده ۷ مدال طالی جه��ان و المپیک در م��ورد اینکه چرا در 
مسابقات انتخابی کشتی نگرفت نیز اظهار داشت: در مجموع برای 
شرکت در مسابقات انتخابی اصال شرایط ایده آلی نداشتم، اما در 
نهایت تصمیم گرفتم به مشهد بروم. حتی وزن کشی هم کردم  و 
با حضور در سالن مسابقات به کنار تشک هم رفتم، ولی با توجه به 

شرایطی که داشتم متاسفانه نتوانستم کشتی بگیرم.
سوریان، در مورد اینکه تکلیف حضور وی در رقابت های جهانی 
۲0۱۵ آمریکا به عنوان مسابقات گزینشی المپیک چه می شود، 
خاطر نش��ان کرد: قطعا در این موضوع فدراس��یون و کادر فنی 
تصمیم گیری می کنند، اما آنچه مس��لم اس��ت، حمید سوریان 
همیشه به عنوان سرباز آماده خدمت به کشتی است و اگر شرایط 
و فرصتی برای من ایجاد ش��ود، با ج��ان و دل تالش می کنم در 
خدمت کشتی باشم.قهرمان المپیک ۲0۱۲ لندن در پایان افزود: 
امسال کار در رقابت های جهانی آمریکا به عنوان میدان گزینشی 
المپیک بسیار سخت است، و تمام رقبا با تمام توان به دنبال کسب  
نتیجه هستند. در این راستا من هم تالش می کنم اگر شرایط و 
فرصتی برای خدمت به کشتی به وجود آید، عملکرد قابل قبولی 

داشته باشم.

از لنز دوربین
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مفاد آرا
3/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پالک 1422 فرعی مفروز از 188 فرعی از 25 اصلی.
فرزند  قمصری  عزیزی  ابوالفضل   : هیات   1324 و   1323 1322و  شماره  22-رای 
عزیزی  زهرا  و   1262684188 ملی  بشماره  کاشان  ار   58 شناسنامه  بشماره  حسین 

و قمصری فرزند حسین بشماره شناسنامه 172 از کاشان بشماره ملی 1263536451 
فاطمه عزیزی قمصری فرزند حسین بشماره شناسنامه و شماره ملی 1250272785 از 
کاشان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 452.73 متر مربع پالک 1421 فرعی مفروز از 

219 فرعی از 25 اصلی )بالسویه(/
بشماره  خدابخش  فرزند  نشلجی  ناظمی  سمیه   : هیات  1325و1326  شماره  23-رای 
فرزند  نظری  محمد  هادی  و   1263036740 ملی  شماره  و  کاشان  از   29 شناسنامه 
امراله بشماره شناسنامه 13 از کاشان بشماره ملی 1262669952 ششدانگ یکبابخانه 
اصلی   16 از  فرعی   248 از  مفروز  فرعی   258 پالک  مربع  متر   446.57 مساحت  به 

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

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

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

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

پالک 2014 فرعی مفروز از 988 فرعی از 36 اصلی.

بشماره  عباس  فرزند  نصرآبادی  عبدالکریمی  مهدی   : هیات   1340 شماره  27-رای 
به مساحت  یکبابخانه  ملی 1262478723 ششدانگ  و شماره  کاشان  از   2 شناسنامه 

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

مربع پالک 2650 فرعی مفروز از 328 فرعی از 49 اصلی.
29-رای شماره 1342 هیات : حسین پیروی قمصری فرزند حسن بشماره شناسنامه 
19 از کاشان بشماره ملی 1262587441 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 640.13 متر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

244.74 متر مربع پالک 2004 فرعی مفروز از 1161 فرعی از 36 اصلی.
44-رای شماره 59 هیات : زهرا آخوند زاده فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 46014 

از کاشان و شماره ملی 1260450211 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161.91 متر 
مربع پالک 1419 فرعی مفروز از 843 فرعی از 25 اصلی.

45-رای شماره 60 هیات : مسیب درستکار قمصری فرزند علیمحمد بشماره شناسنامه 
48 از کاشان و شماره ملی 1262535530 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220.14 متر 

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

پالک 1426فرعی مفروز از 238 فرعی از 25 اصلی.
شماره  به  غالمحسین  فرزند  قمصری  سرکاری  لیال   : هیات   87 شماره  رای   -47
شناسنامه 33 از کاشان و شماره ملی 1262670152 ششدانگ یکباب باغچه خانه به 
مساحت 400.21 متر مربع پالک 2023 فرعی مفروز و مجزی از 1648 فرعی از 1188 

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

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

فرعی از 25 اصلی .
50- رای شماره 115 هیات : علی اکبر غفار پور فرزند علی آقا به شماره شناسنامه 1 از 
کاشان بشماره ملی 1262560195 ششدانگ یکباب کارگاه گالبگیری به مساحت 327.94 
 متر مربع پالک شماره 1427 فرعی مفروز از 921 فرعی از 141 فرعی از 25 اصلی.
51- رای شماره 116 هیات : وحید نمازی قمصری فرزند عباس به شماره شناسنامه 
1115 ازتهران به شماره ملی 0062076701 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 580.42 

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

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

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

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

3/266 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

محمدعلی شماره  فرزند  آبادی  ده  زاده  عرب  علیجان  آقای  هیأت:  1(رأی شماره522 
شناسنامه15، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت19.5 مترمربع شماره پالک 1048فرعی 
مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
2(رأی شماره703 هیأت: آقای عباس شبانی زاده فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   36 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  باصری  فهیمه  خانم  و   576
از  مجزا  فرعی  پالک1051  شماره  مترمربع   129.33 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 343 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

انتقالی از داوود کمال

شماره  محمدحسین  فرزند  رستار  رمضانعلی  آقای  هیأت:   10752 شماره  3(رأی 
شناسنامه 171 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم زهرا دالوریان آرانی فرزند سیف اله  
شماره شناسنامه 74  نسبت به 4 دانگ مشاع، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 319.53 
مترمربع شماره پالک 1039 فرعی مجزا از شماره 340فرعی از پالک 2645اصلی واقع 

در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
شماره  اکبر   علی  فرزند  آرانی  قدیریان  ابوالفضل  آقای  هیأت:  شماره927  4(رأی 
شناسنامه261   شماره  عباس  فرزند  آرانی  موسای  زینب  خانم  و  شناسنامه10923 
فرعی   1578 پالک  شماره  160مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت   بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  بیابانی  مصطفی  آقای  925هیأت:  شماره  5(رأی 
شناسنامه 9733 و خانم اسماء نراقی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 11104 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت130.27 مترمربع شماره پالک1577 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین اوقانی
شماره  سیدعباس  فرزند  آرانی  آبادی  دولت  فرخنده  خانم  924هیأت:  شماره  6(رأی 
شناسنامه 301 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186مترمربع شماره پالک1576 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین عادی
شماره  محمد  فرزند  آرانی  کی  داروغه  اکبر  علی  آقای  هیأت:   917 شماره  7(رأی 
شناسنامه279، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191 مترمربع شماره پالک 1575 فرعی 
از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازسید 

رضا عباس زاده
8(رأی شماره923 هیأت: خانم فاطمه داداشی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 240، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185.5مترمربع شماره پالک 1574 فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازسید رضا عباس زاده 
9(رأی شماره890 هیأت: آقای حسن غالمرضا زاده آرانی  فرزند محمد ابراهیم  شماره 
شناسنامه9379   شماره  رجبعلی  فرزند  آرانی  قندی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه556 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83.01 مترمربع شماره پالک1573 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
10(رأی شماره 739 هیأت: آقای جعفر احسن زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
233و خانم فخری خانم کارگر آرانی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه153 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 1568فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از روح اله منصوری و غیره   
شناسنامه880  شماره  حسین   فرزند  بادپی   علی  آقای  هیأت:   698 شماره  11(رأی 
)بالمناصفه(،   1250137381 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  پور  یتیم  محبوبه  خانم  و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت88.3 مترمربع شماره پالک1567 فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از روح اله منصوری و غیره
12(رأی شماره767 هیأت: آقای محسن خرمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
9743 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت118.96 مترمربع شماره پالک 1566فرعی مجزا 
از شماره 26فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از انسی محمدی آرانی
13(رأی شماره 758 هیأت: خانم عذرا رضائی ده آبادی فرزند عباس شماره شناسنامه 
726 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199.84 مترمربع شماره پالک 1565فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک عادی
شماره  آقا  احمد  فرزند  ویدوجی  جعفری  عباس  آقای  735هیأت:  شماره  14(رأی 
شناسنامه125   شماره  حسین  فرزند  آرانی  خدمتکار  فاطمه  خانم  و   16 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.6  مترمربع شماره پالک1563 فرعی 
مجزا از شماره 26 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه 
محمدعلی شماره شناسنامه  فرزند  الیدزاده  آقای حسین  هیأت:   176 15(رأی شماره 
 408 شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  آرانی  بیگی  حاجی  کبری  وخانم   22837
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت121.75 مترمربع شماره پالک1562 فرعی 
مجزا از شماره 286 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
16(رأی شماره623 هیأت: آقای محمد پهلوانی آرانی  فرزند آقاجان شماره شناسنامه 
219 و خانم جمیله علی خواجه آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه93 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   1561 پالک  شماره  مترمربع   127.2 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه
فرزند محمد شماره شناسنامه  آرانی  پهلوانی  آقای عباس  17(رأی شماره 622هیأت: 
6190144349 و آقای حسن پهلوانی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه6190030610 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.25 مترمربع شماره پالک1560 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه
18(رأی شماره 628 هیأت: خانم اکرم خلیق آرانی فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 
254 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131.5 مترمربع شماره پالک 1559 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  پور  امینی  حسین  آقای  هیأت:  شماره629  19(رأی 
فرعی   1558 پالک  مترمربع شماره   187.88 مساحت  به  یکبابخانه  11475، ششدانگ 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان
20(رأی شماره 956 هیأت: آقای علی صفائی آرانی فرزند مسلم شماره شناسنامه4، 
از  مجزا  1572فرعی  پالک  شماره  120.36مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان المع 
21(رأی شماره444 هیأت: آقای محسن خرمی آرانی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه215  شماره  احمد  فرزند  آرانی  وشادی  زهره  خانم  و   9743
از  مجزا  1557فرعی  پالک  شماره  140.11مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 26و395 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی 
آقا محمد  شماره  آرانی فرزند  آقا فخرالدین  آقای حسن  22(رأی شماره 357 هیأت: 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  لوسی  دو  فاطمه  خانم  142و  شناسنامه 
6746)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89.25مترمربع شماره پالک 1556 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
23(رأی شماره 531هیأت: آقای عباس اله وردیان فرزند علی اکبر شماره شناسنامه165و 
خانم طاهره اکرمی آرانی فرزند مهدی شماره شناسنامه 365 )بالمناصفه(، ششدانگ  
از شماره 235  یکبابخانه به مساحت153.72 مترمربع شماره پالک 1555فرعی مجزا 
فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسن اوقانی 
24(رأی شماره490 هیأت: آقای اصغر مهدی پور  فرزند قاسم شماره شناسنامه10127 
اله  شماره شناسنامه 1250030633   فرزند حبیب  آرانی  پور  فرزانه شومال  خانم  و 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158.89 مترمربع شماره پالک 1554فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی 
شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  عبادی   مریم  خانم  هیأت:   538 شماره  25(رأی 
از  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک1553  به مساحت372  یکبابخانه  343، ششدانگ 
و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  درآراندشت  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی  شماره35 

بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد المع 
26(رأی شماره523 هیأت: آقای ابوالفضل اقبال آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
6190010441، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 1552فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  ابتیاعی از شهرداری  آران وبیدگل
شماره  حیدرعلی  فرزند  آرانی  اف  المع  طاهره  خانم  هیأت:   12549 شماره  27(رأی 
.182.1مترمربع شماره پالک 1540  شناسنامه 3810، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

شماره  علی   فرزند  آرانی  زاده  دشتبانی  حسن  آقای  12228هیأت:  شماره  28(رأی 
شناسنامه  شماره  عیسی  فرزند  دار  نزه  رقیه  خانم  و   1250084415 شناسنامه 
مترمربع شماره  به مساحت216.72  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ    0015508676
آراندشت  در  واقع  2640اصلی  پالک  از  235فرعی  شماره  از  مجزا  1532فرعی  پالک 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
29(رأی شماره363 هیأت: آقای حسین خاری آرانی  فرزندحسن  شماره شناسنامه153 
ششدانگ  یکباب کارگاه جوشسکاری به مساحت 916مترمربع شماره پالک1522 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

شهرداری  آران وبیدگل 
30(رأی شماره 10664 هیأت: خانم سمیه مهدویان آرانی  فرزندرضا  شماره شناسنامه 
433، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157.41مترمربع شماره پالک 1516فرعی مجزا 
از شماره376 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از رسول کهریزی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  حاجی  علی  علی  آقای  هیأت:  شماره10662  31(رأی 
شناسنامه 9356، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172مترمربع شماره پالک 1514فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/3/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/4/6

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل
مفاد آرا

3/344 آگهی موضوعی ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آرا  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 

را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:
جون  علی  فرزند  احقاقی  مسعود  آقای   139460302020000014 شماره  رای   -1
شناسنامه شماره 78 وزوان به شماره ملی 6229852251 در ششدانگ یک باب انباری 
از  از پالک 11/4661 خریداری  به مساحت 82/11 متر مربع واقع در وزوان قسمتی 

مالک رسمی آقای عیسی مصنوعی
حسن  فرزند  عمرانی  عباسعلی  آقای   139460302020000025 شماره  رای   -2
باغ  درب  یک  ششدانگ  در   6229899450 ملی  شماره  به  میمه   5 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 1170 متر مربع قسمتی از پالک 1/7548 واقع در میمه خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم رقیه صبوری 
3- رای شماره 139460302020000071 خانم معصومه موسویان فرزند سید حسین 
شناسنامه شماره یک میمه به شماره ملی 6229947544 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 548/26 متر مربع قسمتی از پالک 26/1192 واقع در ونداده خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی حاجی بهرامیان
آقا  جلیل  فرزند  جورمند  سلطنت  خانم   139460302020000072 شماره  رای   -4
شناسنامه شماره 126 میمه به شماره ملی 6229825406 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 230/03 متر مربع قسمتی از پالک 30/2342 واقع در زیاد آباد در ازا مالکیت 

مشاعی خریداری شده
5- رای شماره 139460302020000073 شرکت گاز استان اصفهان در ششدانگ یک 
دستگاه ساختمان اداری به مساحت 124/25 متر مربع قسمتی از پالک 35/927 واقع در 

ازان در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
اکبر  علی  فرزند  دهقان  آقا  احمد  آقای   139460302020000082 شماره  رای   -6
از  مشاع  سهم   134/50 در   6229802724 ملی  شماره  به  میمه   3 شماره  شناسنامه 
200/50 سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 200/50 متر مربع قسمتی از پالک 

1/7858 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
غالمحسین  فرزند  گنجی  طوبی  خانم   139460302020000083 شماره  رای   -7
شناسنامه شماره 67 میمه به شماره ملی 6229803763 در شصت و شش سهم مشاع 
از 200/50 سهم ششدانگ یک باب مغازه قسمتی از پالک 1/7858 واقع در میمه در ازا 

مالکیت مشاعی خریداری شده
رمضانعلی  فرزند  صانعیان  حسین  آقای   139460302020000084 شماره  رای   -8
شناسنامه شماره 19 میمه به شماره ملی 6229849933 در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 96/50 متر مربع قسمتی از پالک 1/7858 واقع در میمه در ازا مالکیت مشاعی 

خریداری شده 
غالمعلی  فرزند  باقرزاده  عیسی  آقای   139460302020000098 شماره  رای   -9
باب خانه  به شماره ملی 6229880921 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 41 میمه 
 به مساحت 298/30 متر مربع قسمتی از پالک 30/3055 واقع در زیاد آباد خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم جان اسماعیل زاده
10- رای شماره 139460302020000099 آقای علی اسماعیل زاده فرزند غالمحسین 
به  خانه  یک  ششدانگ  در   6229856093 ملی  شماره  به  میمه   31 شماره  شناسنامه 
خریداری  زیادآباد  در  واقع   30/3055 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   310/17  مساحت 

مع الواسطه از مالک رسمی غالمحسین اسماعیل زاده
غالمرضا  فرزند  باتقوا  عباسعلی  آقای   1394603020200000100 شماره  رای   -11
باب خانه  به شماره ملی 6229857650 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 56 میمه 
مالکیت  ازا  در  در وزوان  واقع  از پالک 11/2606  مربع قسمتی  متر  به مساحت 431 

مشاعی خریداری شده
12- رای شماره 1394603020200000101 خانم فاطمه برقعی فرزند رضا شناسنامه 
شماره 2164 میمه به شماره ملی 6229691663 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
مشاعی  مالکیت  ازا  در  میمه  در  واقع   1/3443 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   221/90

خریداری شده
رای شماره 1393603020200000535 آقای محمدرضا دشتبانی فرزند حسن   –  13
شناسنامه شماره 17 میمه به شماره ملی 6229907577 در ششدانگ یکباب اطاق و 
زمین محصور متعلق به آن به مساحت 70 مترمربع قسمتی از پالک 11/7942 واقع در 

وزوان خریداری از وراث مرحوم مرتضی خوب نشان مالک رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 94/03/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  94/04/06
حسین نوروز – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه

تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر   1394/3/11-1394/04/47503 شماره:   3/371
یکدرب باغ معروف ال باستثناء سه اصل درخت گردو طرف شرقی و شمالی آن پالک 
شماره 241 فرعی از شماره 147-اصلی واقع در مزده جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز 
ابراهیمی مزده فرزند علی و غیره  آقای حسن  نام  به  ثبتی  که طبق سوابق و پرونده 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم روز چهارشنبه مورخ 94/4/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

انتشار:94/04/06 م الف:52 عباسعلی عمرانی - رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309983640700752 پرونده:  شماره   9410103640700801 ابالغیه:  شماره   4/36
طرفیت  به  دادخواستی  صمدی  محمدحسین  خواهان   930770 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده راضیه محمدی فالورجانی به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک تقدیم 
چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهر  زرین  عمومی شهرستان  دادگاههای 
زرین  در  واقع  شهر(  لنجان)زرین  شهرستان  دادگستری  عمومی)حقوقی(  دادگاه 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309983640700752 کالسه  به  و  ارجاع  شهر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1394/07/27
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:406 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

لنجان)زرین شهر(



امام على عليه السالم :
دل بستگى به دنيا، عقل را فاسد مى  كند، قلب را 
از شنيدن حكمت ناتوان مى  سازد و باعث عذاب 

دردناك مى  شود.

نشانه هایى ساده از سرطان 
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   اولین شیری که نوزاد بعد از تولد می نوشد، آغوز نام دارد. آغوز 
غلیظ است و مقدار کمی از آن تولید می شود، به همین علت 
باعث نمی شود که شما احساس پر بودن سینه هایتان را داشته 
باش��ید. تبدیل آغوز به ش��یر باعث خواهد شد شما طی چند 
 روز احساس پرشدن س��ینه هایتان را داشته باشید. پر شدن

 سینه ها از شیر معموال سومین روز بعد از زایمان اتفاق می افتد 
اما در مورد بعضی از مادران، این روند با تاخیر صورت می گیرد.

علل تاخیر در شروع تولید شیر:
فرزن��د اول؛ معم��وال در زایم��ان اول احتم��ال تاخی��ر 
در تولید ش��یر وجود دارد. تولید ش��یر و پر ش��دن سینه ها 
 برای مادرانی ک��ه اولین فرزن��د خود را ب��ه دنی��ا آورده اند،

 می تواند تا 5 روز بعد  از   زایمان طول بکشد. در  زایمان های 
بعدی شیر مادر زودتر تولید خواهد شد.

زایمان س��خت؛ زایمان طوالنی به همراه اس��ترس و یا تجربه 
ناخوشایند تولد با استفاده از بیهوش��ی، پیتوکین و یا تزریق 
زیاد مایعات داخل وریدی می تواند روند تولید شیر را  با تاخیر 

مواجه کند.
سزارین؛  جراحی، اس��ترس، درد و عوامل هیجانی و عاطفی 
مرتبط با زایمان س��زارین می تواند باعث تاخیر در تولید شیر 

شود.
زایمان زودرس؛ بدن ش��ما قادر اس��ت در پایان سه ماهه دوم 
بارداری شیر تولید کند اما زایمان زودرس و استرس ناشی از 
 آن و   ناتوانی در شیردادن به نوزاد نارس بالفاصله بعد از تولد 

می تواند تولید شیر را به تعویق بیندازد.
دیابت؛ در مادرانی که به دیابت مبتال هس��تند، ممکن است 
شروع تولید ش��یر با تاخیر صورت گیرد. این مساله می تواند 
ناشی از علل چندگانه مانند مش��کالت هورمونی، نرخ باالی 
زایمان س��زارین در مادران دیابتی، زایمان زودرس و جدایی 

مادر و  نوزاد بعد از تولد باشد.
اختالالت دیگر هورمونی؛ شروع تولید شیر در مادرانی که دچار 
کم کاری تیروئید یا سندرم تخمدان پلی کیستیک هستند نیز 

با تاخیر صورت می گیرد.
ناتوانی ن��وزاد در مکیدن؛ هرگون��ه اش��کال در توانایی نوزاد 
ب��رای مکیدن س��ینه ه��ا می توان��د با  ش��روع تولید ش��یر 
تداخل پیدا کن��د. مش��کالتی از قبیل گره خوردگ��ی زبان، 
کام ش��کری و یا مس��ائل مرتبط ب��ا اعصاب م��ی تواند باعث 
عدم توانایی نوزاد در مکیدن به ش��کل مناس��ب شود. عالوه 

بر این، ممکن اس��ت نوک س��ینه های ش��ما صاف، فرورفته 
 و یا بس��یار بزرگ باش��د ک��ه ه��ر ک��دام از ای��ن ویژگی ها

 می توانند باعث دشواری در شیر دادن به نوزاد شوند.
چاقی؛  اضافه وزن پیش از بارداری و یا چاق شدن بیش از حد در 
دوران بارداری می تواند با تولید شیر بعد از زایمان و تولد نوزاد 

داخل ایجاد کند و آن را به تعویق بیندازد.
کیست تک لوتئین؛  این کیس��ت های تخمدان که هورمون 
تستسترون تولید می کنند، می توانند باعث تاخیر در شروع 
تولید شیر شوند. این کیست ها به طور طبیعی چند هفته بعد 
از تولد نوزاد از بین می روند. از بین رفتن این کیست ها منجر 
به کاهش میزان هورمون تستس��ترون در بدن و شروع تولید 

شیر می شود.
باقی ماندن جفت در رحم؛  در صورتی که مقداری از جفت بعد 
از تولد نوزاد در رحم باقی بماند، می تواند منجر به جلوگیری از 
تغییرات هورمونی الزم برای شروع تولید شیر در بدن شما شود.

  کاهش شير مادر،کم بودن شير مادر
 اگر نوزاد شما همیشه گرس��نه و کالفه است شیر شما کافی 

نیست
 نشانه های تاخیر در شروع تولید شیر در نوزاد

� وجود عالئم گرسنگی بعد از شیر خوردن
� گریه کردن

� مکیدن طوالنی مدت سینه ها
� کج خلقی

� کالفگی
� کاهش دفعات دفع

� خیس کردن کمتر از 6 پوشک در 24 ساعت
� کاهش وزن

� زردی
� اسهال

 زمانی که ش��یر ش��ما به دلیل تاخیر در ش��روع  تولید ش��یر 
 کم  اس��ت، احتم��اال نوزاد ش��ما همیش��ه گرس��نه و کالفه

 به نظر می رس��د. اگر این تاخیر جزئی باش��د، لزوما  مشکلی 
ایجاد نخواهد کرد. هر چه ش��روع تولید ش��یر در بدن ش��ما 
بیش��تر طول بکش��د، نوزاد در مع��رض خطر بیش��تری قرار 
دارد. اگر نوزاد عالئمی مانند کم آب��ی بدن، زردی و یا کاهش 
 وزن ش��دید دارد، به س��رعت با پزش��ک تماس بگیرید. این 
 نش��انه ها جدی هس��تند و بای��د هر چ��ه س��ریعتر درمان

 شوند.
دستورات غذایی برای افزایش شیر مادر:

۱- گندم را ب��و بدهید و با کنجد و خش��خاش و نبات، قاووت 
درست کرده میل کنید.

2- خوردن س��یراب شیردان گوس��فند، همراه با آب آن همه 
روزه عصرها.

۳- کباب پستان گوسفند.
4- خوردن کاهو با سرکه شیره.

5- استفاده از بعضی سبزی های خودرو در غذاها؛ مانند شنگ، 
غازیاقی و …

6- رازیانه یکی از بهترین داروها برای افزایش شیر مادر است. 
رازیانه عالوه بر ایجاد تعادل هورمونی در مادر، محّرک بسیار 
خوبی برای ترّش��ح ش��یر اس��ت. اّما می تواند خونریزی دوره 
نفاس را تشدید کند . بنابراین ش��روع مصرف آن باید پس از 
این دوره باشد. راه های معمول استفاده از این دارو عبارتند از: 
قاووت از مخلوط مس��اوی تخم رازیانه و  نبات، روزی یکی دو 
قاشق چایخوری. دم کرده یا جوشانده تخم رازیانه، یک قاشق 
غذاخوری در روز  و یا عرق رازیان��ه، روزی دو بار و هربار نصف 
استکان چایخوری. داروی بدل یا مشابه رازیانه،  بومادران  است. 
در غیاب این دو، مصرف تخم شوید هم می تواند مناسب باشد.

نکته: بس��یاری از م��ادران نگران این هس��تند ک��ه مصرف 
رازیانه ی��ا داروهای مش��ابه، باع��ث تغیی��رات هورمونی در 
فرزندانشان ش��ود. باید به این مادران اطمینان خاطر داد که 
 مصرف چندماهه این ترکیبات مش��کلی از  این جهت ایجاد

  نمی کند.  

برخی از نشانه های اولیه بیماری سرطان اگر از ابتدا 
شناخته شود درمان این بیماری را با موفقیت همراه 

می کند.
سرطان »پانکراس «یکی از قاتالن خاموش محسوب 
می ش��ود و همین عاملی است که زمینه های درمان 

بیماری را با مشکل رو به رو می سازد.
در این جا 7 نشانه  هشدار دهنده  آن را مرور می کنیم:

دردهای شکمى
دردهای شکمی می تواند علل مختلفی داشته باشد 
اگر چه 90درصد بیماران مبتال به سرطان پانکراس 
تاکنون انواع مختلفی از دردهای ش��کمی را تجربه 

کرده اند.
پانکراس در نیم��ه باالیی ناحیه ش��کمی قرار دارد، 
بنابراین هرگونه درد در این نواحی هشداری است تا 

به پزشک مراجعه شود.
زردی )یرقان(

س��رطان پانکراس به صورت تومور ب��روز می کند و 
موجب انس��داد مجرای صفراوی می ش��ود که این 
امر باعث زردی رنگ پوس��ت می ش��ود. در صورتی 
که نش��انه هایی از تغییر رنگ در پوس��ت شما ظاهر 
شد، شاخص خوبی است که نشان می دهد عملکرد 
کبد مناس��ب نیست و بهتر اس��ت پزشک شرایط را 

چک کند.
دیابت

بیش��ترین علل بروز دیاب��ت در اف��راد اضافه وزن  و 
سبک زندگی ناسالم است. در صورتیکه دیابت با هر 
یک از عالئم گفته برای سرطان پانکراس مرتبط شد 
این مساله شاخصی است که بهتر است سریعا تحت 

کنترل پزشک قرار بگیرد.
کاهش وزن

یکی از نش��انه های بارز س��رطان، کاهش وزن است 
بدون اینک��ه در رژیم غذایی اف��راد تغییری حاصل 

شود.
سرطان باعث افزایش متابولیسم بدن می شود و در 
تولید هورمون های ب��دن اختالل ایجاد می کند. اگر 
ش��ما با کاهش وزن ناگهانی مواجه ش��دید  آن را با 

پزشک مطرح کنید.
البته این کاهش وزن می تواند ناش��ی از مش��کالت 

تیروئیدی هم باشد.
نفخ کردن

نفخ هم می توان��د یک��ی از نش��انه های اختالل در 
سالمتی باشد که نش��انگر عدم تحمل برخی غذاها، 

تغذیه نادرست و  بی آبی بدن است.
تغييرات پوستى

چنانچه ش��ما ب��ا تغییراتی در رنگ پوس��ت مواجه 
ش��دید بس��یار مهم اس��ت که به پزش��ک مراجعه 
 کنی��د؛  چراک��ه ای��ن عارض��ه از نش��انه های بارز

 سرطان هاست. رنگ پریدگی یا زردی از نشانه های 
اصلی سرطان کبد و  پانکراس است.

درماتيت
انس��داد مجرای صفراوی می تواند مشکالت پوستی 
هم به همراه داشته باش��د که می تواند شامل پوسته 
پوس��ته ش��دن، خارش باش��د. ترکیب این مشکل 
با س��ایر نش��انه های مذکور زنگ خطری در ابتال به 

سرطان است.

همه چشم آبى ها جد 
مشترک دارند

تحقیقات جدید  دانش��مندان کپنهاگ نشان می دهد 
همه چشم آبی های جهان یک نیای مشترک دارند.

یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کپنهاگ، جهش های 
ژنتیکی که ش��ش تا ۱0 هزار س��ال پی��ش رخ داده  و  
باعث  بروز  رنگ آبی چشم ش��ده است را  ردیابی کرده  
و  به  این نتیجه رس��یدند که رنگ چش��م تمام چشم 
آبی هایی که روی زمین  زندگی می کنند، از این جهش  
ناشی  شده است. انسان ها  اساس��ا چشم های قهوه ای  
رنگ  داش��ته اند، اما  یک جهش ژنتیکی با تاثیر بر ژن 
OAC2 ب��ر روی کروموزوم ها  منجر ب��ه یک تغییر و 
جایگزینی ش��ده  و  از  آن ب��ه بعد یک س��ری  از   افراد 
توانایی تولید  رنگ قهوه ای  را  در چشم  از  دست داده اند. 
ژن OCA2 پروتئینی به نام P را کدگذاری می کند که 
در تولید مالنین نقش دارد. مالنین رنگ دانه ای است که 
موجب رنگی شدن مو، پوس��ت و چشم می شود. تغییر 
و جایگزینی در این ژن، آن را  ب��ه  طور کامل خاموش 
نمی کند؛   اما عملکرد آن را  نسبتا محدود کرده و  تولید 
مالنین در عنبیه را کاهش داده، چشم های قهوه ای را به 
آبی نزدیک می کند. اگر ژن OCA2 کامال تخریب یا 
خاموش ش��ود، افراد هیچ گونه مالنینی در مو، چشم یا 
پوست خود نخواهند داشت. پدیده ای که  از  آن به عنوان 

زالی یا آلبینیسم یاد  می شود.
تغییرات رنگ چش��م  از  قهوه ای تا سبز همگی ناشی 
از مق��دار مالنین  موج��ود در عنبیه اس��ت، اما میزان 
 مالنین در عنبیه افراد چشم آبی تغییرات بسیار اندکی 

دارد. 
از این رو  محققان به این نتیجه رسیده اند که تمام چشم 

آبی ها  به یک جد  مشترک وابسته اند.
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 رفع تشنگى در ماه رمضان
 با این گياه!

    گیاه خرفه با اسم علمی Portulaca Oleracea و  با  نام  انگلیسی 
Purslane  از تی��ره پرتوالکاس��ه )Portulacaceae( اس��ت که 
برگ های گوشتی و  بذرهای س��یاه ریز دارد. گیاه یک ساله است که 

ارتفاع آن تا حدود 40 سانتی متر در مراحل بذردهی  می رسد.
خرفه،  شبیه شنبلیله است  و  برگ های روغنی مانندی دارد، ساقه اش 
هم مایل به قرمزی است و کاماًل روی زمین پهن می شود. جنوبی ها  از  
این گیاه زیاد   اس��تفاده می کنند. بوعلی سینا معتقد است که خرفه 

حرارت ،  عطش  و  صفرا  را  رفع  می کند.
امام صادق )ع( می فرمایند: بر روی  زمین سبزی خوردنی شریف تر  از 

آن نیست  و  سبزی خوردنی حضرت فاطمه )س( است.
سبزی خرفه  را  به حضرت زهرا )س( نس��بت داده اند  و گفته شده:  

خرفه سبزی زهرا سالم اهلل علیها  است. 
هم چنان که شقایق را » النعمان«گفتند.  بنی امیه هم  نام  این گیاه  
را تغییر دادند  و  خرفه  را  بقل��ة الحمقاء » گیاهان نادانان« نامیدند  و  
حمقاء  را  صفت  این گیاه  نامیدند. به  خاطر  اینکه خرفه بر  سر راه  رفت 

و  آمد مردم  روییده می شود  و حیوانات  از آن تغذیه می کنند.
  بنی امیه   این گیاه خرفه  را  به   خاطر بغض  و  عداوتی که به حضرت 

زهرا )س( داشتند ، گیاه  احمق ها  نامیدند  تا  استفاده نشود .
  خواص گياه خرفه در طب سنتى

 - مصرف خرفه  گرمی و حرارت را  فرو  می نش��اند.  هم چنین  برای 
رفع  و  پیشگیری از تشنگی در ماه رمضان بسیار مفید است.بهتر است 
که  از شربت حاوی تخم خرفه یا سبزی خرفه  در وعده افطار و سحر 

استفاده شود.
  - مصرف خرفه، خش��کی ، گرمی و حرارت را فرو می نشانند و باعث 
برطرف شدن و  از بین رفتن دردهایی که ناشی از حرارت و گرمی در 

بدن است می شود.
- خرفه  از  نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی سرد  و تر  

و  دارای نیروی قابضه است.
- گیاه دارویی خرفه  در درمان اختالالت و  التهابات  مجاری ادراری 

موثر است.
- در بسیاری از کشورها  از قبیل کشورهای عربی همسایه، گیاه خرفه 
را به عنوان سبزی خوراکی در سبزی فروشی ها به فروش می رسانند 
و از شیره خرفه و یا له شده برگ ها و ساقه آن به صورت موضعی  برای 
رفع  درد،  تورم  و  التیام  زخم های سوختگی، کاهش تورم  و آبسه ها، 

گزیدگی نیش حشرات و عقرب گزیدگی استفاده می شود.
-گیاه خرفه در مصرف داخلی قطع کنن��ده  و  بند آورنده خون ریزی 
اس��ت و همچنین عصاره س��اقه  و  برگ آن برای درمان بیماری های 

کبدی  مفید  است.
خاصيت درمانى خرفه، تخم خرفه

خرفه برای رفع و  پیشگیری از تشنگی در ماه رمضان بسیار مفید است.
- هم چنین مصرف خوراکی خرفه  به عنوان س��بزی خام  و یا پخته 
همراه با پیاز  و  روغن جهت تقویت  روده ها ،  قطع اسهال و  تب استفاده 
می شود  و مصرف خام برگ و س��اقه خرفه به صورت ساالد و همراه با 

سرکه  برای درد کلیه مفید است.
-ضماد ریشه خرفه برای رفع زگیل پوستی استفاده می شود.

- ضماد خرفه بر روی پیشانی س��بب از بین رفتن سردرد  و دردهای 
میگرنی می شود.

- از جوشانده این گیاه که آب آن گرفته شده است در معالجه اسهال و  
برای رفع سرفه، تسکین دردهای سینه و سوزش مجرای ادرار  و  مثانه،  

رفع حرارت رحم  و سوزش آن استفاده می شود.
- گفتنی اس��ت گیاه خرفه در دامپزش��کی برای درمان بیماری های 
تب دار و برای خنک کردن بدن، دفع سموم و تصفیه خون به صورت 

پودر  و  جوشانده استفاده می شود.
- این گیاه در بیماران آسمی اثر گشاد کننده مجاری تنفسی و پایین 
آورنده قن��د خ��ون را دارد  و خاصیت تقویت عضالت قلب��ی    و  ضد 

توموری نیز در آن دیده شده است.
 - برگ  و ساقه ی خرفه ، مس��کن صفرا   است و حرارت خون  و کبد و  
معده  را  تسکین می دهد . برای تسکین حدت تب های گرم  و صفراوی 
و تسکین عطش و کنترل ترش��ح  ادرار در مورد بیماری دیابت  مفید 

است.
- از عصاره خرفه  برای  التهاب های گرم چش��م ب��ا مالیدن در محل 

ملتهب  استفاده می شود.
-در مواردی که چرک از سینه آید قطع کننده است  و برای خرد کردن 

سنگ مثانه  و  ازدیاد  ترشح  بول مفید  است، یعنی مدر است.
-  جویدن برگ خرفه  به  مقدار کم، کندی دندان را رفع می کند )که از 
خوردن میوه ترش و یا علت دیگری ایجاد شده باشد( و  زیاد جویدن 

خرفه  کندی دندان ایجاد می کند.
- ضماد برگ و س��اقه خرفه به تنهایی برای تس��کین حرارت  اعضا و  
سوختگی آتش مفید است  و اگر بر معده  و کبد گذارند  برای تسکین 
حرارت آن ها خوب  است و  اگر با حنا تهیه ش��ود  و  بر کف دست و پا 
گذارده شود  برای حرارت و  پیسی های دس��ت  و پا  در صورت تکرار 

موثر خواهد بود.
- ضماد  برگ و ساقه خرفه  با  روغن گل سرخ  برای تسکین سردردهای 

گرم  و  ورم های گرم نافع  است و  با  آرد  جو  برای  جرب  نافع  است.
� خرفه  اشتها را کاهش می دهد و  اسراف در خوردن آن، نور چشم را 

نقصان می دهد.
�  افراد سرد  مزاج  باید آن را  با  نعناع و کرفس  بخورند.

در مقاالت آمده اس��ت که م��ردم جزایر گ��رم اروپای��ی کمتر دچار 
سکته های قلبی و مغزی می شوند .  در بررسی ها  مشخص شده است 
که ساکنان جزایر گرم اروپایی از سبزی خرفه زیاد استفاده می کردند 
چرا که خرفه  التهابات درون را  فرو  می نشاند  و سرشار  از  امگا۳  است.

تست هوش
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

- ل��ری الیس��ون ک��ه در حومه 
ش��یکاگو ب��زرگ ش��ده، دوران 
کودک��ی س��ختی را س��پری 
 ک��رد و دو ب��ار کال��ج را ت��رک

کرد.  
وی زمان��ی که در اواس��ط دهه 
۱960 در س��ن 22 س��الگی به 
کالیفرنیا نقل مکان کرد گزارشی 
از ش��رکت آی بی ام درباره زبان 
 SQL برنامه نویسی پایگاه داده

مشاهده کرد.
 الیسون تحت تاثیر گزارش آی بی ام با استفاده از زبان SQL پایگاه ، داده او راکل 
 را طراحی کرد که می توانس��ت روی رایانه های��ی غیر از رایانه ه��ای آی بی ام کار

 کند. 
 پس از چند س��ال اوراکل اوج گرفت و به محبوب ترین پای��گاه داده جهان تبدیل

 شد. 
ارزش اوراکل در ح��ال حاض��ر ۱95 میلی��ارد دالر برآورد می ش��ود و الیس��ون با 
 دارای��ی در حدود 65 میلی��ارد دالر یک��ی از ثروتمندترین افراد جهان به حس��اب 

می آید. 

 - بی��ل گیت��س و پ��ل آل��ن 
بنیان گذاران مایکروس��افت در 
س��ال ۱975 یک آگهی درباره 
آلتر 8800 یک��ی از اولین انواع 
رایانه ه��ای کوچ��ک مش��اهده 

کردند.
آنها یک زبان برنامه نویس��ی به  

نام بیس��یک نوش��تند که به کد 
پایه ای برای آلتر 8800 تبدیل 
ش��د. مایکروس��افت کمی بعد 
یک سیس��تم عامل به نام داس س��اخت و مجوز آن را ب��ه آی بی ام واگ��ذار کرد. 
چند س��ال بعد مایکروس��افت، ویندوز را خلق کرد که گرافیک راب��ط کاربری آن 
نس��بت به داس بهتر بود. از آن زمان تاکنون مایکروس��افت به یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های فن آوری در کل تاریخ تبدیل ش��ده و ب��ازار رایانه ه��ای رومیزی و 
نرم اف��زار را تحت اختیار خود دارد. غول های فناوری مایکروس��افت یک ش��رکت 
۳70 میلیارد دالری اس��ت که در ح��وزه های مختل��ف از س��رورها و مراکز داده 
گرفته تا بازی ه��ای رایانه ای و گوش��ی تلفن همراه فعالی��ت می کند. بیل گیتس 
 با دارای��ی خالص بال��غ ب��ر 80 میلی��ارد دالر ثروتمندترین مرد جهان محس��وب 

می شود.

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.

پاسخ تست هوش شماره 1614:
برعکسش کنیم از ۸6 شروع میشه میره تا ۹1 و جواب ۸۷ هست.

معماي سه ظرف و ده مهره
يک پارچ ، يک لیوان و يک استکان همراه با 10 )ده( عدد مهره داريم. مي خواهیم اين مهره ها را به نحوي در اين سه 

ظرف قرار دهیم که تعداد مهره ها در هر کدام از آنها يک عدد فرد باشد. چگونه اين کار ممکن است؟
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