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باید آماده رقابت با دنیا باشیم

بخش مس��کن که در حال حاض��ر متاثر از ش��رایط 
اقتصاد خرد و کالن کش��ور و برخی مش��کالت درون 
بخش��ی با چالش مواجه اس��ت،  برای عبور از این پل 
اس��تراتژیک نیاز به تدوین راهکاری مناسب در قالب 
یک برنامه جامع و بلندمدت از سوی متولی سیاست 
گذاری بخش مس��کن برای تعدیل و یا رفع مشکالت 

این حوزه دارد.
وضعیت ب��ازار مس��کن مبهم و غیرقاب��ل پیش بینی 
است و این ابهام مردم را در ش��رایط بیم و امید گران 
یا ارزان ش��دن قیمت مسکن نگاه داش��ته؛  به طوری 
که ش��ماری از مردم خرید یا فروش خود را به آینده 

موکول کرده اند. 
البته پیش بینی قیمت مس��کن و اطالع از آینده این 
بازار همواره مورد توجه عموم مردم بوده و از آنجا که 
بخش عمده متقاضیان بازار مسکن را اجاره نشین ها 
تشکیل می دهند، اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار 
مس��کن رخ می دهد، مورد توجه متقاضیان مختلف 

مسکن از جمله این گروه است. 
البته به طور معمول عوامل مختلفی نظیر...

به نظر می رسد در تب و تاب تالش برای جلوگیری از 
منسوخ شدن صنایع دستی اصفهان، توجه به کیفیت 
مغفول واقع ش��ده؛  به گون��ه ای که اکن��ون در بازار 
اصفهان صنایع  دس��تی تجاری به جای صنایع  هنری 

جوالن می دهند.
به گزارش مهر، طی ۱۵ س��ال گذش��ته به دلیل عدم 
توجه و اهمیت گذاری صحیح مسووالن، صنایع دستی 
 اصفهان رو به افول گذاشت؛ به گونه ای که برخی از این

 صنایع دس��تی در خطر از می��ان رفت��ن کامل قرار 
گرفتند.

در این می��ان با هوش��یاری ب��ه موق��ع اداره میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی اصفهان و به 
ویژه اقدامات تاثیرگذار و از خودگذشتگی های مرحوم 
ادیب، معاون فقید سازمان میراث فرهنگی اصفهان، 
که نقش وی در احیای صنایع دستی مختلف اصفهان 
در تاریخ فراموش نخواهد ش��د،  این صنایع جان تازه 

ای به خود گرفت.
برگزاری کالس های آموزش صنایع دستی برای عالقه 

مندان و به ویژه جوانان توسط اداره کل...

 پل استراتژیک مسکن
 همچنان غیرقابل عبور

جوالن صنایع دستی تجاری
 در بازار اصفهان
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مودیان محترم  مالیاتی:

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه
 سال جاری میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

آگهی مزایده عمومی

           شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  دوم

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

94-2-127
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضالبی 

قطر 500 میلیمتر
99/400/000جاری

 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

 مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه مزایده گزار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/04/29
گشایش پاکات مزایده: از ساعت 8 صبح روز  یکشنبه مورخ 1394/04/30 

محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir  تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

  تجدید آگهی مناقصه عمومی   

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1394 خود 

در نظر دارد نسبت به اجرای ادامه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت 

معابر سطح شهر زرین شهر با اعتبار اولیه 10/000/000/000 ریال از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 

 تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 94/4/25 به شهرداری 

مراجعه نمایند.

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1394 
خود در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات احداث دو دستگاه 

مخزن 500 مترمکعبی و یک دستگاه مخزن 50 مترمکعبی پارک 
کوهستان زرین شهر با اعتبار اولیه 7/500/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد 

شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری 94/4/31 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند. 

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

جواد جمالی – شهردار زرین شهر  

نوبت دوم 

نوبت  اول 

می آییم ...

بعد از اعالم پیوستنش به ذوب آهن، بسیاری از رس��انه ها، خبر از امضای قرارداد میلیاردی او با باشگاه اصفهاني دادند و بحث های بسیاری دراین زمینه 
مطرح شد؛ اما او با صراحت اعالم می کند که رقم پیشنهادی استقالل خیلی بیشتر از رقمی بود که در یک فصل از ذوب آهن دریافت می کند.

اکبر صادقی حاال به ذوب آهن پیوسته تا در غیاب قاسم دهنوی و اکبر ایمانی، فصلی پرش��کوه را در تیم اصفهانی رقم بزند. او در گفتگوی خود با ایمنا از 
دالیل پیوستنش به تیم اصفهانی؛ تا شایعات مبنی بر قرارداد میلیاردی با ذوب آهن صحبت کرد.

این گفتگوی را با هافبک جدید تیم ذوب آهن اصفهان در ادامه می خوانید:
چه شد که به ذوب آهن پیوستی؟

من پیشنهاد خیلی خوبی از ذوب آهن داشتم و بعد از بررسی های الزم، راهی تیمی شدم که شهر خوب با آدم ها و مردم خوبی داشت؛ و کادر فنی 
خوبی را به خود اختصاص داده است. در کنار آن، آسیایی بودن ذوب آهن و رتبه فصل گذشته این تیم در جدول رده بندی لیگ برتر در کنار 

مشورت هایی که از دوستانم گرفتم، همه باعث شد که بین پیشنهادهایم ذوب آهن را انتخاب کنم؛ و امیدوار هستم که امسال ...

با ذوب آهن،  به تیم ملی می اندیشم

آمریکا واسطه فرستاد،
 وارد مذاکره شدیم

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی در 
خصوص شروع مذاکرات ایران با ۱+۵ گفت: ما زمانی پای 

میز مذاکره رفتیم که آقای کری نامه نوشت ...

 نتانیاهو ، چاره ای جز
 استعفا ندارد

چرا نباید در نشس��ت وین هیچ نماینده ارشدی از اسراییل 
حضور داشته باشد و امروز کار ما به جایی رسیده که نتانیاهو 
به کنگره می رود؛  اما هیچ کس نمی خواهد به یک کلمه از 

سخنان او گوش دهد....

مصلی موجب شرمندگی
 مدیریت استان است

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه مصلی آماده برگزاری 
نمازعید فطر است، گفت: تصمیم نهایی برای برگزاری 

نماز عید در این مکان بر عهده امام جمعه...

 70 درصد کارت های سوخت
 به  بایگانی رفت

رییس هیات مدیره انجمن جایگاه داران عرضه کننده 
سوخت کشور اعالم کرد: ۷۰ درصد سوخت گیری در 

جایگاه های بنزین با کارت سوخت...
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فوالدگر در جمع خبرنگاران:



معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای با ش��بکه خبری 
سی ان ان با بیان اینکه ملت ایران خاطرات تلخی از آمریکا 
دارد گفت:  دو کش��ور در صورت توافق هسته ای می توانند 

در زمینه های دیگر نیز همکاری کنند.
»حسین امیرعبداللهیان«، معاون عربی و آفریقای وزارت 
امور خارجه ای��ران در مصاحب��ه ای اختصاصی با ش��بکه 
 خبری سی ان ان گفت ملت ایران خاطرات تلخی از آمریکا

 دارد.
امیرعبداللهی��ان علی رغم ای��ن در بخش دیگ��ری از این 
مصاحبه عنوان کرد:  تهران و واش��نگتن در صورت توافق 
هسته ای می توانند در حیطه های دیگر نیز همکاری کنند.

او در پاس��خ به س��وال مجری برنامه مبنی بر اینکه توافق 

هسته ای چه معنایی از لحاظ همکاری بین ایران و آمریکا 
در منطقه می تواند داشته باش��د، گفت: »ملت ما خاطرات 
تلخی از آمریکا در طول ۳۶ سال گذشته و پس از انقالبمان 

دارد.«
وی افزود: »اما مذاکرات هسته ای فرصتی تاریخی با آمریکا 
است. اگر آمریکا در این مذاکرات خردمندانه و عقالنی عمل 
کند می توانیم بگوییم که این کشور تأثیر مثبتی از خودش 

در میان ملت ایران بر جای گذاشته است.«
معاون وزیر خارج��ه ای��ران تصریح کرد: »بدیهی اس��ت 
که اگ��ر اقدامات و رفت��ا آمریکا مثبت و س��ازنده باش��د، 
 می تواند تأثیر مثبتی بر همکاری های بعدی ایران و آمریکا 

بگذارد.«

عض��و مجل��س خب��رگان گف��ت: ق��دس،  روز ش��عله ور 
ش��دن آت��ش عش��ق ایرانی��ان به م��ردم فلس��طین اس��ت و 
م��ردم بای��د عاش��قانه در راهپیمای��ی روز ق��دس حض��ور 
پیدا کنند  و با س��ردادن یک ش��عار واحد بر س��ر دش��منان، 
 مس��لمانان کش��ورهای دیگ��ر را ه��م آگاه و هم��راه خ��ود

 کنند.
آی��ت اهلل محی الدی��ن حائ��ری ش��یرازی،  عض��و مجل��س 
خب��رگان رهب��ری ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت حض��ور آح��اد 
مختل��ف م��ردم در راهپیمای��ی روز ق��دس امس��ال، اظه��ار 
داش��ت: حوادث ام��روز منطق��ه و پیدایش جری��ان تکفیری 
 و کش��تار مس��لمانان از قب��ل در ق��رآن ب��ه م��ا اعالم ش��ده

 بود.

وی با بیان اینکه قدس روز شعله ور شدن آتش عشق ایرانیان به 
مردم فلسطین است، ادامه داد: مردم باید عاشقانه در راهپیمایی 
روز قدس حض��ور پیدا کنن��د، زیرا ام��روز اس��رائیل، آمریکا، 
عربستان سعودی، جریان تکفیری و غرب علیه مسلمانان متحد 
شدند و باید با اتحاد و مش��ت های گره کرده چه اصولگرا و چه 
 اصالح طلب در یک صف واحد در راهپیمایی روز قدس شرکت 

کنیم.
عضو مجلس خب��رگان رهبری تأکید کرد: م��ردم باید همگام 
با مق��ام معظم رهبری و با س��ردادن یک ش��عار واحد بر س��ر 
دش��منان، مس��لمانان کش��ورهای دیگر را ه��م آگاه و همراه 
 خ��ود کنند ت��ا اتح��اد مس��لمانان باع��ث نابودی دش��منان

 شود.

مشاور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی در خصوص 
ش��روع مذاکرات ایران با ۱+۵ گفت: ما زمانی پ��ای میز مذاکره 
رفتیم که آقای کری نامه نوشت و از طریق کشور عمان برای ما 
فرس��تاد که آمریکا حقوق ما را در چرخه غنی سازی به رسمیت 

شناخته است.
حسین شیخ االس��الم مش��اور بین الملل رییس مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگو با تس��نیم، خطوط قرمز مطرح ش��ده از 
س��وی مقام معظم رهبری در مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ را 
حقوق مسلم ایران برشمرد و اظهار داشت: این خطوط قرمز حق 
شناخته شده ایران توسط ان پی تی است؛ در واقع حق مااست که 
تحریم های ظالمانه غرب علیه ما برداشته شود و یا حق تحقیق و 

توسعه فناوری نوین هسته ای را داشته باشیم.
وی بر همین اساس تأکید کرد: اینکه اجازه ندهیم مراکز نظامی 
و حساس ما بازرسی شود و دانشمندان خود را زیر تیغ بازجویی 
ندهیم، جزو حقوق بدیهی و مسلم ایران است؛  به  خصوص اینکه 
ما در گذش��ته ضربه خوردیم. چه اطمینانی به آژانس��ی که نه 

مستقل و نه عادل است و تحت نفوذ آمریکا، اسراییل و غربی ها قرار 
دارد وجود دارد؟ بنابراین چه دلیل دارد از دانشمندان ما بازجویی 

و از مراکز نظامی و حساس ما بازرسی کنند؟
مشاور امور بین الملل رییس مجلس با اشاره به بهانه جویی های 
غرب و ادعای آنها مبنی بر تالش ایران برای دس��تیابی به سالح 
هسته ای گفت: غربی ها ورودی معادن اورانیوم ایران و خروجی آن 
را در اختیار دارند و می توانند محاسبه کنند که در این میان موادی 
در رفته یا نه، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که به آنها دسترسی های 

خاص بدهیم.
 تأکید مجدد رهبری بر خطوط قرم�ز ناظر به طرف 

مقابل است
شیخ االس��الم تأکی��د مج��دد مقام معظ��م رهبری نس��بت به 
 خطوط قرمز را ناظر به طرف مقابل دانس��ت و تصریح کرد: تیم

 مذاکره کننده که این خطوط قرمز را می دانس��تند و آقا قباًل به 
آنها گفته بودند و نیازی به تکرار مجدد نب��ود، بنابراین با توجه 
به تأییداتی ک��ه رهبری از تیم مذاکره کننده کردند، مش��خص 

 می ش��ود که تمام این تأکی��دات متوجه طرف مقابل اس��ت که
 زیاده خواهی می کند و رهبر معظم انقالب خواستند بگویند که ما 
از حقوق خود گذشت نمی کنیم و علناً به مردم می گوییم که اینها 

خطوط قرمز ایران و متوجه امنیت ملی ماست.
وی در خصوص ش��روع مذاکرات ایران با ۱+۵ خاطرنشان کرد: 
غربی ها می دانس��تند که ای��ران نمی خواهد بمب اتمی بس��ازد 
ام��ا دروغ بزرگی را گفتن��د: » ایران قصد دارد بمب بس��ازد و ما 
می خواهیم جلوی ایران را بگیریم.« در حالی که س��اخت بمب 
راهبرد ما نبود. غربی ها می گویند تحریم ها بر ایران فشار آورد و 
بر اثر فش��ار تحریم ها پای میز مذاکره آمد؛  در حالی که این ادعا 
درست نیست، گرچه تحریم ها فش��ار آورد اما به دلیل تحریم ها 

پای میز مذاکره نرفتیم.
 ماجرای نامه کری به ایران و پادرمیانی سلطان قابوس 

برای آغاز مذاکرات
» ما زمانی پای میز مذاکره رفتیم که آقای کری نامه نوشت و از 
طریق کشور عمان برای ما فرستاد که آمریکا حقوق ما را در چرخه 
غنی سازی به رسمیت شناخته است. بعد دو مالقات بین معاونان 
وزرای خارجه در عمان برگزار شد و سلطان قابوس از طرف آقای 
اوباما خدمت مقام معظم رهبری آمد و مف��اد نامه کری را به آقا 
عرض کرد. آقا فرمودند: » به آنها بی اعتمادم« و س��لطان قابوس 
گفت: »یک بار دیگر اعتماد کنید«. براین اساس مذاکرات شروع 
شد.دبیرکل کمیته حمایت از انتفاضه فلسطین افزود: براین اساس 
مذاکرات شروع ش��د،بنابراین مذاکرات به دلیل فشار تحریم ها 
نبود گرچه آنها تبلیغ می کنند و می گویند: ایران می خواس��ت 
بمب بسازد و ما اجازه ندادیم و آن قدر فشار آوردیم تا ایران پای 
میز مذاکره آمد. شیخ االسالم در پایان سخنان خود اضافه کرد: 
ما به هیچ عنوان اجازه بازرسی از مراکز نظامی و امنیتی خود را به 
آنها نخواهیم داد. ایران کشوری مستقل و آزاد است و زیر بار زور 
نمی رود و اگر آنها هم خواهان توافق نیستند، ما مشکلی نداریم، 
چراکه ما توانایی اداره کشور با هر شرایطی را داریم اما آنها دیگر 

توانایی ندارند ساختار تحریم ها را سرپا نگه دارند.

یک دیپلم��ات ایرانی اع��الم کرد ک��ه » هنوز در هر س��ه حوزه 
هسته ای، تحریم و قطعنامه شورای امنیت«  مسائلی وجود دارد 

که حل نشده است.
این دیپلمات ایرانی در پاسخ به سوال خبرنگار اعزامی به وین گفت 
که همه مسایل هم زمان در حال بحث است و مسایلی در سه حوزه 

مورد اختالف فوق وجود دارد که هنوز حل نشده است.
بنا بر این گزارش،  از روز دوش��نبه وزیران خارج��ه ایران و ۵+۱ 
مذاکرات بر س��ر موارد باقی مانده مورد اختالف را که در س��طح 

معاونان بررسی،  اما الینحل مانده است در دستور کار قرار دادند.
یک دیپلمات ارشد کشورمان یکشنبه شب نیز به خبرنگان گفته 
بودکه ضمیمه های توافق به جز ضمیمه فنی بیش از ۹۰ درصد 
پیشرفت داشته است؛  اما در ضمیمه فنی حدود ۷۰ درصد جلو 
رفته ایم.عالوه بر این هنوز موضوع تحریم ها مورد بحث است به 
ویژه تحریم های تسلیحاتی و اشاعه ای موضوعاتی هستند که با 
توجه به دشواری مذاکره بر سر آن به روزهای پایانی موکول شده 
بود. این موضوع عالوه بر مسایل فنی به تصمیم سیاسی وزیران و 

مقامات عالی کشورها نیازمند است.
وزیران خارج��ه دو طرف روز دوش��نبه حدودا دو س��اعت و نیم 
گفت وگو کردند و قرار اس��ت امروز نیز مذاکرات ش��ان را از س��ر 
بگیرند.  آنها فرصت دارند تا پایان روز سه شنبه به نتیجه و جمع 
بندی نهایی برسند و اگر این جمع بندی در فرصت باقی مانده به 
دست نیاید این احتمال وجود دارد که یک یا دو روز دیگر به کار 
ادامه دهند اما با توجه به برنامه کاری برخی وزیران خارجه از جمله 

روسیه مذاکرات بیشتر از بامداد پنجشبه به طول نمی انجامد.

شیخ االسالم  با اشاره به اینکه تحریم ها،  ما را به پای مذاکره ننشاند گفت:

اختالفات هنوز حل نشده است

آمریکا واسطه فرستاد، وارد مذاکره شدیم
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 اصالح طلب��ان ی��زد در مراس��می ک��ه ب��ا حض��ور
 »محمدرضا تاب��ش« و » عبدالواحد موس��وی الری« 
برگزار ش��د، با امضای نامه ای به رییس ش��ورای عالی 
امنیت ملی، خواس��تار رفع محدودیت های رس��انه ای 

رییس دولت اصالحات شدند. 
حجت االسالم  والمسلمین عبدالواحد موسوی الری در 
این مراسم، مشی اصالحات را پرهیز از افراط و تفریط 
دانست و گفت: » اصالح طلبی واژه ای چندوجهی است 
و کسانی که در زیر این چتر قرار می گیرند، به یک معنا 
به پاره ای از روش ها و منش های موجود اعتراض دارند 

و خواستار اصالح هستند«. 
وزیر کش��ور دولت اصالحات اف��زود: » اصالح طلبان 
کس��انی هس��تند ک��ه ب��ه  دنب��ال بهب��ود هس��تند 
ن��ه تخری��ب؛ اف��رادی ک��ه در زی��ر چت��ر قان��ون 
 اساس��ی می خواهن��د جامع��ه خ��ود را اص��الح 

کنند«.

غالمعلی جعفرزاده، عضو فراکس��یون ره��روان والیت 
مجلس شورای اسالمی درباره تأسیس حزب یکتا گفت: 
من به بعضی از افرادی که می خواهند در حزب یکتا عضو 
ش��وند توصیه می کنم که با تأمل و صبر عضو این حزب 
شوند؛ زیرا برخی از افراد حزب یکتا هنوز پرونده های مالی 
و تخلفات مالی دارند که باید بررس��ی شوند و در دست 

رسیدگی است.
 وی اظهار داشت: افرادی را داریم که خودشان را عنوان 
متولیان حزب یکت��ا معرفی می کنند ک��ه پرونده های 
مالی آنها در دس��ت بررسی اس��ت و ما در حال تحقیق 
و تفحص از پرونده ه��ای آنها هس��تیم. وی تأکید کرد: 
تحقی��ق و تفحص از برخ��ی مس��ووالن و وزرای دولت 
قبل در حال اتمام اس��ت که باید به قوه قضاییه ارس��ال 
 ش��ود و بعد از این تحقیق و تفحص این اسامی مشخص

 می ش��ود و افرادی که خواس��تار عضویت در این حزب 
هستند کمی صبر کنند بعد تصمیم بگیرند. نماینده مردم 
رش��ت در مجلس در مورد اینکه آیا این افراد با تشکیل 
حزب با احم��دی نژاد کار م��ی کنند یا مس��تقل از وی 
 فعالیتش��ان را انجام می دهند گفت: این افراد نوچه ها و

 پرورش یافته های مکتب احمدی نژاد هستند.

رسانه های فرانسوی اعالم کردند:  برترین شرکت های 
س��رمایه گذاری ای��ن کش��ور ش��هریورماه ب��ه تهران 
می آیند و ش��رکت های فرانس��وی درصدد نوس��ازی 
و اداره فرودگاه های تهران و مش��هد هس��تند. نشریه 
نیوزلتر هبدو نوش��ت: بخش  های حمل ونقل و شهری 
موضوع اختصاصی مذاکرات آینده ش��رکت های مدف 
اینترناس��یونال )برترین شرکت های س��رمایه گذاری 
فرانسه( در سپتامبر )ش��هریور( در تهران خواهد بود.

این رس��انه گزارش داد: مدیران بیش از ۷۰ ش��رکت 
فرانسوی به ریاس��ت ایوتیبول دو سیلگی معاون مدف 
)MEDEF( در حاشیه دیدار با وزیر راه و شهرسازی 
در س��الن بورژه تش��کیل جلس��ه دادند و در خصوص 
طرح های سرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل جاده ای، 
ریلی و هوایی و مسکن تبادل نظر کردند.روزنامه لوموند 
از مهمتری��ن روزنامه های اروپ��ا و معتبرترین روزنامه 
فرانسه نوشت: آخوندی در حوزه حمل ونقل هوایی بر 
خرید حدود ۴۰۰ هواپیما با سرمایه گذاری بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر و اح��داث ۹ ترمینال فرودگاه  بین المللی 
تاکید کرده اس��ت. رادیو فرانس اینتر با اشاره به فصل 
تازه ایجاد شده با حضور وزیر راه و شهرسازی در پاریس 
اعالم کرد: شرکت های فرانسوی درصدد نوسازی و اداره 
فرودگاه های تهران و مشهد هستند و عباس آخوندی به 

پاریس آمد تا نبض بازار را بسنجد.

آمارها نش��ان می دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو 
حدود ۹ نفر کشته می شوند، در حالی که ایران به ازای این 
تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می شوند.به گزارش خبرنگار 
مهر، اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی 
در طول س��ال را همراه با میانگین ۲۵۰ ه��زار زخمی این 
حوادث در نظر بگیریم، گویی هر س��ال در ایران یک زلزله 
بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می افتد. همچنین 
 تعداد تلفات جاده اي کش��ور در س��ال با تلفات یک جنگ 
تمام عیار برابري  مي کند. وضعیت نامناسب حوادث جاده ای 
کشور ما باعث ش��ده بانک جهانی در بررس��ی و مطالعات 
خود، وضعیت حوادث جاده ای ایران را بحرانی عنوان کند. 
بر اساس اعالم پژوهش��کده بیمه مرکزي ایران،کشور ما از 
نظر تصادفات نا ایمن رانندگي در بین ۱۹۰ کشور جهان، 
رتبه ۱۸۹ را به  خ��ود اختص��اص داده و از این جهت، تنها 
کش��ور س��یرالئون در غرب قاره آفریقا اس��ت که وضعیت 
نامناسب تري نس��بت به ایران دارد. در مقایسه با برخی از 
کشورهای آس��یایی می توان گفت میزان تلفات تصادفات 

رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر ترکیه است.

نامه ای برای رفع محدودیت
 رسانه ای رییس دولت اصالحات

برخی اعضای حزب »یکتا«
 پرونده تخلفات مالی دارند

فرانسه به دنبال اداره فرودگاه های 
تهران و مشهد

رتبه عجیب ایران 
در تلفات رانندگی

شنیده ها 

ملت ما ، خاطرات تلخی از آمریکا دارد قدس،  روز شعله ور شدن عشق به فلسطین است

چرا نباید در نشست وین هیچ نماینده ارشدی از اسراییل 
حضور داش��ته باش��د و امروز کار ما به جایی رسیده که 
نتانیاهو به کنگره می رود؛  ام��ا هیچ کس نمی خواهد به 

یک کلمه از سخنان او گوش دهد.
وزیر س��ابق دارایی رژیم صهیونیستی هش��دار داد : اگر 
ای��ران در مذاکرات هس��ته ای پیروز ش��ود نتانیاهو باید 

استعفا دهد . 
نتانیاهو برای س��ه انتخابات قول داد ک��ه از مواردی این 
چنین بحرانی جلوگیری می کند؛  اما ناموفق عمل کرده 

است.
ب��ه گ��زارش »ش��هر«  ت��الش ه��ای نتانیاه��و و رژیم 
صهیونیس��تی برای متوقف کردن مذاکرات هس��ته ای 
ایران تاکنون به نتیجه ای نرسیده است و به نظر می رسد 
 نتانیاهو بس��یار نگران موقعیت خود در دولت اس��رائیل

 است . 
دیدارهای نخس��ت وزیر اس��راییل با مقامات کشورهای 
منطقه و همتایان اروپایی خود تا کنون با شکست مواجه 

شده است. 
همراهی برخی از کش��ورهای عربی منطقه با اس��راییل 
چون عربستان س��عودی نیز نتوانست مش��کل نتانیاهو 
را حل کند و پ��س لرزه ه��ای این مذاکرات اس��رائیل و 
برخی کش��ورهای منطقه را به وحشت انداخته است. در 
حال حاضر اس��رائیل در تالش اس��ت تا در کنگره امریکا 
 بتواند بیش��ترین رای را ضد ای��ن توافق نامه به دس��ت

 آورد .
نتانیاهو اظهار کرد:  این توافق راه را برای تولید بمب های 
اتمی برای ایران هموار خواهد کرد و تالش تروریس��تی 

علیه اسرائیل را افزایش خواهد داد . 
این معامله شبیه توافق با کره شمالی است و همان اشتباه 
تکرار شده است؛  اما در اینجا تهدید جدی تر است. تهدید 

جهانی و تهدید اسراییل .
یدیعوت احرونوت نوشت: اگر این مذاکرات به نفع ایران 
تمام شود این پیروزی پایان کار نتانیاهو درمسند دولت 

رژیم صهیونیستی خواهد بود.
 یایر لپید،  وزیر سابق امور مالی این رژیم در کنار حمایت 
از طرح کنترل قیمت گاز در اسراییل اظهار کرد:  متاسفانه 
نتانیاهو هیچ موفقیتی در توقف مذاکرات هسته ای ایران 
به دست نیاورده و اگر این مذاکرات به نفع ایران تمام شود 

او باید استعفا دهد.
 نتانیاهو به ش��هروندان اس��راییلی گفت : من تنها کسی 
هس��تم که می توانم مانع این توافق هسته ای که جامعه 

مارا با خطر مواجه خواهد کرد، شوم .
لپید اظهار کرد : چرا نباید در نشس��ت وین هیچ نماینده 
ارشدی از اسرائیل حضور داشته باش��د. و امروز کار ما به 
جایی رسیده که نتانیاهو به کنگره می رود اما هیچ کس 

نمی خواهد به یک کلمه از سخنان او گوش دهد.

آمریکا و هم پیمانان غربی آن در جریان مذاکرات باز دبه 
درآورده اند و می گویند بخش��ی از تحریم های ش��ورای 

امنیت علیه ایران نباید لغو شود.
در حالی که در مقدمه توافق ژنو به صراحت تاکید شده بود 
که راه حل جامع )برجام( باید » به رفع همه جانبه تمامی 
 تحریم های ش��ورای امنیت« بیانجام��د، آمریکایی ها و

 هم پیمانان غربی آنها طی یکی دو روز اخیر با برداش��ته 
شدن بخشی از تحریم های ش��ورای امنیت سازمان ملل 

علیه ایران مخالفت می کنند. 
به طور مشخص، آمریکایی ها بر خالف نص صریح توافق 
ژنو درباره لغو تحریم های هسته ای، می گویند حاضر به 
پذیرفتن لغو قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل 
که به بهانه برنامه هس��ته ای، خرید و فروش تس��لیحات 

متعارف توسط ایران را تحریم کرده بود نیستند. 
قطعنام��ه ۱۷۴۷ کامال مرتبط با برنامه هس��ته ای ایران 
صادر ش��ده اس��ت و اگر درباره ماهیت چندجانبه دیگر 
 تحری��م ها تردیدی وجود داش��ته باش��د، درب��اره صرفا 
 هس��ته ای بودن ای��ن قطعنام��ه هیچ تردیدی نیس��ت. 
مذاکره کنندگان ارش��د کش��ورمان طبق توافق اولیه در 
ژنو بارها تاکید کرده اند که همه قطعنامه های مرتبط با 
هسته ای ش��ورای امنیت باید لغو شود. اما یک دیپلمات 
ارشد غربی به خبرنگاران گفته است که »برداشته شدن 
این تحریم اصال محل بحث نیست«، یک دیپلمات دیگر 
 به رویت��رز گفته اس��ت » ایرانی ها م��ی خواهند تحریم

 موشک های بالستیک لغو ش��ود. آنها می گویند دلیلی 
ندارد که این ماجرا به بحث هس��ته ای مرتبط شود؛  اما 
پذیرش این دیدگاه سخت است و از جانب ما هیچ اشتیاقی 

برای این امر وجود ندارد«.
نکته جالب توجه این است که غربی ها طی یک عملیات 
روانی، ی��ک موج قدرتمند رس��انه ای ایجاد ک��رده اند و 

بدون اش��اره به اینکه تحریم تس��لیحاتی شورای امنیت 
به قطعنامه ۱۷۴۷ مربوط می شود و جزو تعهدات غرب 
بوده اس��ت که این قطعنامه لغو شود، می گویند ایران در 
اقدامی زیاده خواهانه، خواهان برچیده شدن تحریم های 

تسلیحاتی نیز هست و غرب قبول نمی کند.
 خبرگزاری آسوشیتدپرس تصریح کرده است که »روسیه 
موافق برداشته شدن این تحریم است اما آمریکا مخالفت 

می کند«.
 غربی ها تاکن��ون تقریبا در همه س��طوح توافق س��عی 
کرده ان��د مطالبات غیرمعقولی از ای��ران طرح کرده و در 

مقابل، مطالبات منطقی ایران را نپذیرند.
 بازرس��ی از مراک��ز نظام��ی و بازجویی از دانش��مندان، 
محدودسازی تحقیق و توسعه، تعلیق برخی تحریم ها به 
جای لغو تمامی آنها، موکول کردن همان تعلیق تحریم ها 
به اجرای یکجانبه تعهدات از جانب ایران و اخیرا عدم لغو 

قطعنامه تحریم شورای امنیت از جمله این موارد است.

دبه جدید آمریکایی ها در مذاکرات نتانیاهو ، چاره ای جز استعفا ندارد
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سیدحسن خمینی تأکید کرد: همه وظیفه داریم فریاد 
آزادس��ازی قدس و مظلومیت فلس��طین را طنین انداز 
کنیم؛  اما این طنین نباید محدود به جمعه آخر رمضان 
 باش��د و باید در لحظه لحظ��ه زندگی جریان داش��ته 

باشد.
»سیدحس��ن خمین��ی« در همایش »فلس��طین نماد 
مقاومت« گفت: تعدد و تکثر سخنران ها در موضوع روز 

قدس را باید قدر بدانیم.
وی ادام��ه داد: یک��ی از اه��داف اصل��ی انق��الب 
اس��المی،  ح��ذف غ��ده س��رطانی اس��راییل ب��وده 
 و ای��ن ه��دف نی��از ب��ه جه��اد در هم��ه عرصه ه��ا

 دارد.
سیدحس��ن خمینی که برای دانش��جویان کشورهای 
اس��المی مش��عول ب��ه تحصی��ل در ایران س��خنرانی 
می کرد خط��اب به آنان خاطرنش��ان کرد: امروز ش��ما 
دانش��جویان وظیفه جه��ادی مهمی دارید ک��ه همانا 
تحصیل بهتر و بیشتر اس��ت؛  چرا که ما اگر در گذشته 
ش��اهد بودیم که موجود نامش��روعی پدید آمد به علت 
 جهال��ت و عقب ماندگ��ی در س��رزمین های اس��المی

 بود.
وی تأکید ک��رد: فرام��وش نکنیم که ظل��م کردند، اما 

مسلمانان این ظلم را پذیرفتند.
ی��ادگار حض��رت ام��ام )ره( اف��زود: امروز که ش��اهد 
هس��تیم انقالب اس��المی ب��ه یم��ن رس��یده و خود 
را ب��ه ش��کل بی��داری اس��المی نش��ان می ده��د 
 فق��ط و فق��ط مره��ون افزای��ش آگاه��ی و دان��ش

 است.
سیدحس��ن خمینی خاطرنش��ان کرد: اگ��ر روزی در 
سرزمین های اس��المی تولید فکر، اندیشه و تکنولوژی 
کردیم و در عرصه دارو و درمان چشم مان به دیگران نبود 
و هرچه خواستیم داشتیم آن روز، روز نابودی اسراییل 
 اس��ت؛  چرا که در جهاد شکس��ت خورده و از بین رفته

 است.
وی ادام��ه داد: هم��ه وظیفه داری��م فریاد آزادس��ازی 
ق��دس و مظلومی��ت فلس��طین را طنین ان��داز کنیم 
اما ای��ن طنی��ن نباید محدود ب��ه جمعه آخ��ر رمضان 
 باش��د و باید در لحظه لحظ��ه زندگی جریان داش��ته

 باشد.
یادگار حضرت امام )ره( خاطرنش��ان ک��رد: خود را به 
سالح تقوا مجهز کنیم که جهادگران با تقوا اسراییل را 

از بین می برند.

سیدحسن خمینی:

وظیفه داریم فریاد آزادی قدس را 
طنین انداز کنیم 



خبر خبر 

اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه مصلی آماده برگزاری نمازعید فطر 
اس��ت، گفت: تصمیم نهایی برای برگزاری نماز عید در این مکان بر 

عهده امام جمعه اصفهان است.
 رس��ول زرگرپ��ور اظه��ار ک��رد: اگر نم��از عی��د فط��ر در مصلی

 اصفهان برگزار ش��ود، مردم اصفهان ب��ه این باور خواهند رس��ید 
که این مکان بعد از بیست سال به مرحله بهره برداری موقت رسیده 

است. 
مصلی اصفهان به لحاظ عمرانی در شرایطی است که روز عید فطر 

30 هزار نفر می توانند در آن به نماز بایستند.
وی افزود: جای خوش��حالی اس��ت که مردم روز عید فطر زیر یک 
س��قف نماز بخوانن��د و گرمای تابس��تان را کمتر احس��اس کنند. 
پروژه مصلی اصفهان موجب ش��رمندگی مدیریت اس��تان اس��ت. 
 این پروژه می توانست ظرف مدت پنج س��ال به بهره برداری برسد 
در حالی که پس از 20 س��ال هنوز تکمیل نش��ده و به بهره برداری 

نرسیده است.
استاندار اصفهان با اش��اره به پیگیری جدی روند ساخت مصلی از 
دوس��ال پیش تا کنون گفت: این پروژه از آغاز ساخت با سه مشکل 
اساس��ی ش��خصیت حقوقی، معم��اری و بودجه رو ب��ه رو بوده که 
خوشبختانه مشکل نخست رفع ش��ده است و در خصوص معماری 

آن نیز به جمع بندی کلی رسیده ایم.
زرگرپور اضافه کرد: کمبود بودجه نیز از مش��کالت مصلی اصفهان 
است و از 100 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز فاز نخست تاکنون 40 

میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: البته برای برگ��زاری نماز عید فطر در مصلی اصفهان 
نظر نهای��ی را بای��د نماینده ول��ی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه 
 اصفهان بدهد که در آینده ای نزدیک ایش��ان نیز از مصلی بازدید و 
نظر خود را در خصوص برگزاری نماز عی��د فطر در مصلی اصفهان 

اعالم می کند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: همانطور که گفتم اگر نماز عید فطر 
در مصلی اصفهان برگزار شود، مردم امیدوار می شوند که مسؤوالن 
به طور جدی در حال کار روی مصلی اصفهان هس��تند. به هر حال 
یکی از مطالبات به ح��ق مردم بهره برداری نهای��ی از پروژه مصلی 

اصفهان است.
 زرگرپ��ور ه��م چنی��ن در خص��وص مت��روی اصفه��ان گف��ت:

 امیدواریم تا دو ماه آینده فاز نخس��ت خط اول متروبه بهره برداری 
برسد.

 وی با اش��اره به روز جهانی قدس، خاطرنش��ان کرد: یکی از تدابیر 
ماندگار حضرت امام )ره( اعالم جمعه آخرماه رمضان به عنوان روز 
قدس است که تجلی فریاد مردم جهان علیه رژیم صهیونیستی است. 
در این روز همه مردم خشم خود را از رژیم اسرائیل نشان می دهند و 
رژیم صهیونیستی خواهد فهمید که مرم فلسطین در مبارزات خود 

تنها نیستند.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه گفت: بدون شک راهپیمایی امسال روز 
جهانی قدس باشکوه تر از گذشته برگزار خواهد شد و به دنیا پیام پایداری، 

استقامت و استقالل فکری جهان تشیع را اعالم می کند.
حجت االسالم محمد قطبی درباره راهپیمایی روز جهانی قدس، اظهار کرد: 
روز قدس از ابتکارات ارزشمند امام راحل است و خوشبختانه هرسال بهتر 
از سال گذشته پیام ملت ایران به گوش جهانیان رسانده می شود. پایداری، 
استقامت و استقالل فکری جهان تش��یع برای امت اسالمی سه پیام مهم 

بسیار ارزشمند است.
وی افزود: مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 فارغ از هر نتیجه ای، تأثیری 
بر راهپیمایی عظیم ملت ایران نخواهد داش��ت؛ چراکه برپایی راهپیمایی 
روز جهانی قدس یک مساله اعتقادی و ایدئولوژیکی است و تابع مقتضیات 
زمان نیست که مساله ای بخواهد روی آن تأثیر بگذارد.رییس دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم ش��عبه اصفهان گفت: روز جهانی قدس یک ارزش 
دائمی برای مسلمانان جهان اس��ت و همان طور که در قرآن آمده است، با 
کفار باید برخورد سخت داشت و در برابر ظلم و بی عدالتی ایستادگی کرد.

قطبی اضافه کرد: مطمئن هستم امسال نیز فریاد بلند ملت ایران، علیه ظلم 
طنین انداز خواهد شد و بدون شک مردم زجرکش��یده فلسطین با حضور 
امت اسالم در روز جهانی قدس دلگرم خواهند شد و برای ادامه مبارزه علیه 
رژیم صهیونیستی مصمم تر می شوند.وی ادامه داد: راهپیمایی روز جهانی 
قدس نش��ان خواهد داد که ملت ایران همواره حامی افراد س��تم دیده در 
سرتاسر عالم هستند و مردم فلسطین به خوبی این پیام را دریافت می کنند. 
روز جهانی قدس یک وظیفه دائمی برای مسلمانان جهان است تا با حضور 
پرشور خود پیام کوبنده ای به رژیم غاصب صهیونیستی بدهند.رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان خاطرنشان کرد: ظالم اگر 
احساس کند در برابرش کوتاه خواهند آمد، ظلمش را افزایش می دهد، به 
همین دلیل نباید در برابر ظالمان کوتاه آمد. راهپیمایی روز جهانی قدس 
این پیام مهم را به رژیم صهیونیس��تی مخابره می کند که مردم فلس��طین 

هیچ گاه تنها نخواهند ماند و اسرائیل همیشه با یک سد جدی روبرو است.

زرگرپور: 

مصلی موجب شرمندگی مدیریت 
استان است

یک استاد حوزه: 

روز جهانی قدس، نماد استقالل فکری 
جهان تشیع است

اس��تانی ش��دن انتخابات و اصالح قانون احزاب، 
وض��ع قانون چهار م��اده ای الزام دول��ت به حفظ 
دس��تاوردهای هس��ته ای، قانون 60 ماده ای رفع 
موانع تولید و وجود 600 ه��زار میلیارد نقدینگی 
س��رگردان در کش��ور از مهمترین نکاتی بود که 
حمیدرضا فوالدگ��ر، نماینده م��ردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در نشست خبری به آنها 

پرداخت.
حمیدرضا فوالدگراظه��ار کرد: قان��ون احزاب و 
اصالح آن که از سال 60 تاکنون تغییر نیافته بود از 
مهمترین فعالیت های این بخش بوده است چراکه 
نگارش این قانون در دوره هشتم آغاز شد و سپس 
در مجلس نهم در شوراها بررسی و به صحن علنی 
آمد، اما هم دول��ت ایراداتی ب��ه آن گرفت، اما در 
قبال آن سکوت کرد و هم شورای نگهبان ایراداتی 
گرفت که دوباره این قانون به مجلس بازگش��ت و 

هفته آینده به صحن علنی می رود.
وی با بیان اینکه 240 حزب در کشور وجود دارد 
که تنها 10 درصد از آنها فعال اس��ت، افزود: این 
قانون باعث ایجاد نشاط سیاسی بیشتر و پررنگ تر 
شدن نقش احزاب می ش��ود چراکه در این قانون 
تش��کیل جبهه سیاس��ی و ائتالف ها نی��ز در نظر 

گرفته شده است.
وجود احزاب قوی الزمه اجرای استانی شدن 

انتخابات مجلس
فوالدگ��ر اضافه کرد: بعید اس��ت که ای��ن قانون 
به همین زودی ها در ش��ورای نگهب��ان یا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تایید شود و حتی اگر هم 
تایید شود بعید است به انتخابات دوره 10 مجلس 
شورای اسالمی برسد.وی در خصوص حسن های 
این طرح گف��ت: الزمه اجرای این طرح داش��تن 
احزاب قوی در سراسر کشور است شرط دیگر این 
است که نماینده یا فرد منتخب دید کالن نسبت 
به مسائل خواهد داشت و همین امر باعث می شود 
که شوراها وارد مس��ائل محلی و رفع و رجوع آنها 
می ش��وند و به همین دلیل در کنار قانون استانی 
شدن انتخابات، قانون شوراها نیز در دست اصالح 
اس��ت.نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه نمایندگان مجلس از 
ریزترین تا کالن ترین مباحث کشور را باید بررسی 
و نسبت به آن پاسخگو باشند چراکه مردم از آنها 
مطالبه می کنند، ادام��ه داد: دو روش برای اصالح 

مجلس وجود دارد یکی اینکه مثل کشورهای دیگر 
دنیا از نظام دو پارلمانی اس��تفاده کنیم که رهبر 
انقالب نیز سال ها قبل به آن اشاره کردند و دیگر 
اینکه قانون های فعلی را اص��الح کنیم که یکی از 
اصلی ترین آنها همین اس��تانی ش��دن انتخابات 

مجلس شورای اسالمی است.
وضع قانون چهار ماده ای الزام هس�ته ای در 

قبال تصمیم کنگره آمریکا
فوالدگر به فعالی��ت در حوزه سیاس��ت خارجی 
مجل��س پرداخت و اف��زود: قانون چه��ار ماده ای 
الزام دولت به حفظ حقوق هس��ته ای از مهمترین 
فعالیت های مجلس در این بخش است، البته اینکه 
برخی ایراد می گیرند که چرا این قانون دیر تصویب 
شد؟ به این دلیل بود که اول تعارضی بین مجلس 
و دولت پیش نیاید و دوم اینکه ما باید رفتار طرف 
مقابل را رصد می کردیم و به کنگره آمریکا هم نیم 
نگاهی داشتیم و با این حرکت ما به کنگره آمریکا 

ظرفیت مجلس شورای اسالمی را نشان دادیم.
وی به تعدیل این قانون اش��اره ک��رد و افزود: اول 
دولت در قبال این قانون عجوالنه تصمیم گرفت و 
دوم تعدیل به این دلیل اتفاق افتاد که بتواند همه 
سالیق سیاس��ی را در بر بگیرد و این تعدیل باعث 
شد تا امروز اصولگرا و اصالح طلب پشت این قانون 
بایس��تند و آن را تایید کنند.فوالدگ��ر در بخش 
اقتصادی به تصویب قانون رفع موانع تولید اشاره 
و اظهار کرد: این قانون دارای 60 ماده است و این 
60 ماده حاصل الیحه دولت و طرح مجلس است 
که سعی کرده مسائل کالن اقتصادی را بررسی و 

راه را برای تولید تسهیل کند.
 600  هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان

وی به 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان 
در جامعه اشاره کرد و افزود: این میزان نقدینگی 
سرگردان کشور است در حالی که تولیدکنندگان 
ما از همین موضوع ضربه می خورند. این در حالی 
است که دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز به 
بخش خصوصی بدهکار است و این وضع اقتصادی 

کشور را ترسیم می کند.
فوالدگر بیان داش��ت: در اینکه هزینه کردها باید 
شفاف باش��د ش��کی وجود ندارد، اما نظام حزبی 
نداریم که احزاب هم ش��فاف باشند، اما در همین 
قانون احزاب به دول��ت اجازه داده ای��م که یارانه 
احزاب را پرداخ��ت کند. این کار باعث می ش��ود 
تا هم ش��فافیت ها افزای��ش یابد و ه��م احزاب از 

کانون های ثروت و قدرت فاصله بگیرند. 
باید خود را آماده رقابت با جهان کنیم

وی در خص��وص نتیجه توافق هس��ته ای و تاثیر 
اقتصادی آن گفت: خیلی خوش بین به اجرای به 
موقع این توافق نیس��تیم، اما چون این توافق زود 
اتفاق نخواهد افتاد باید به آمادگی خودمان از نظر 
اقتصادی در دوران پس��ا تحری��م بنگریم چراکه 
دولت های خارجی همگی آمادگی خود را از پیش 

برای حضور در ایران اعالم کرده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: به ط��ور قطع یکب��اره درهای 
اقتص��ادی گش��وده نمی ش��ود و م��ا را غافل گیر 

نمی کند، اما باید آماده رقابت با دنیا باشیم.

فوالدگر در جمع خبرنگاران:

باید آماده رقابت با دنیا باشیم
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آگهی مناقصه
ش�رکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خرید و نصب و راه اندازی تاسیسات برقی 
فشار قوی و فشار متوسط ایس�تگاه پمپاژ ورزنه و سیستم تله متری و ابزار دقیق خط 
انتقال آب به نایین و انارک را از طریق مناقصه عمومی با ش�رایط و مش�خصات زیر به 
پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه 

فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.
 مبلغ پایه: ح�دود 18/000/000/000 )هجده میلیارد ریال( براس�اس فهارس بهای پایه

 سال 94 و فهرست بهای خاص 
 ش�رایط متقاضی: 1- داش�تن گواهینامه صالحی�ت پیمانکاری اش�خاص حقوقی در
 رشته های تاسیسات و تجهیزات یا نیرو 2- قابل مشاهده بودن مشخصات رتبه بندی 
در پایگاه اطالع رسانی sajar.mporg.ir 3- داشتن ظرفیت آزادکاری به اندازه مبلغ 
برآورد فوق. الزم به یادآوری اس�ت مبلغ ظرفیت کاری براساس تاریخ اخذ گواهینامه 

صالحیت ثابت می باشد.
محل اجراء: استان اصفهان از شهر ورزنه تا نایین و انارک   مدت اجراء: 14 ماه

هزین�ه تهیه اس�ناد مناقصه، نوع و مبل�غ تضمین ش�رکت در مناقصه، م�دت اعتبار 
پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیش�نهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص 

می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نسبت به اعالم آمادگی کتبی، ثبت نام در سایت این شرکت )WWW.ESRW( و ارائه 
مدارک مثبته شرکت اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت 

خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
نش�انی مناقصه گزار: اصفهان – پ�ل خواجو – بل�وار آئینه خانه – جن�ب هالل احمر 
"– ش�رکت آب منطقه ای اصفه�ان – دفت�ر قراردادها – کدپس�تی 81646-76473 
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شرکت آب منطقه ای اصفهان  

نوبت اول 

       شرکت آب منطقه ای اصفهان -  امور قراردادها

»با تملک و آزادس��ازی چند واحد مس��کونی در 
حریم درجه یک تپه اشرف، عملیات احداث پارک 
در این مح��دوده جری��ان دارد،  در حالی که این 
مکان ها بخشی از محوطه تپه به شمار رفته و باید 
به جای پارک سازی فرصت گمانه زنی و کاوش در 

آن فراهم می شد!«
ش��اهین س��پنتا در مطلبی با عنوان »پنجمین 
فصل کاوش تپه تاریخی اشرف آغاز شد«، عالوه 
بر مطرح ک��ردن آغاز فصل پنج��م کاوش در این 
محوطه  تاریخی، به مشکالت که این محوطه در 
طول مطالعات و بررس��ی ها با آن برخورد کرده، 
پرداخته است.این فعال میراث فرهنگی اصفهان 
در مطل��ب خ��ود آورده اس��ت: »پنجمین فصل 
کاوش های باستان شناسی در تپه اشرف اصفهان 
پس از چهار س��ال توق��ف و با مجوز پژوهش��گاه 
میراث فرهنگی و گردشگری کشور آغاز شده و تا 

چند روز دیگر ادامه دارد. 
در فاصله  فصل چهارم تا پنچم کاوش، چند واحد 
مسکونی در حریم درجه یک تپه اشرف با موافقت 
میراث فرهنگی اصفهان، توسط شهرداری تملک، 
تخریب و آزاد سازی ش��د و اکنون عملیات پارک 
سازی در آن جریان دارد این در حالیست که محل 
این واحدها بخش��ی از محوطه تپه به شمار رفته 
و باید به جای پارک س��ازی، فرصت گمانه زنی و 

کاوش در آن فراهم می شد.
همچنین گفته می ش��ود که ش��هرداری منطقه، 
تصمی��م دارد نرده ه��ای حفاظت��ی محوطه تپه 
اش��رف را به بهانه »نازیب��ا کردن« چش��م انداز 
خیابان مش��تاق حذف کند که در صورت عملی 
ش��دن این تصمیم، احتمال ت��ردد افراد متخلف 
و موتورس��یکلت ها در تپه دو چندان می ش��ود.

ش��هرداری منطقه در حالی تصمی��م به برچیده 

ش��دن نرده های حفاظت��ی تپه تاریخی اش��رف 
به بهانه نازیبا ش��دن خیاب��ان دارد که دیوارهای 
مخروبه و زمین های رها شده به طور دقیق مقابل 
تپه اش��رف و در ابت��دای بلوار الله ی��ا دیوارهای 
فروریخته و تخریب شده باغ های خیابان مشتاق 
در کنار خیابان و در بوس��تان حاشیه زاینده رود، 
چشم اندازی نازیبا را برای شهروندان ایجاد کرده 
اس��ت. ش��هرداری همچنین هیچ کوششی برای 
جمع آوری زباله هایی که در حاشیه تپه روی هم 

تلنبار شده است، نمی کند.
تجمع زبال�ه ها درس�ت روی تپ�ه تاریخی 

اشرف
چهار فصل کاوش در تپه تاریخی اشرف اصفهان 
بی��ن س��ال های 89 ت��ا 90 و در مس��احتی ب��ه 
گستردگی 7 هکتار انجام ش��د و در آذرماه سال 
90 پس از پای��ان فصل چه��ارم کاوش، به دلیل 
تخصیص ن��دادن بودجه و ناهماهنگ��ی در اداره 

میراث فرهنگی اصفهان، کاوش ها متوقف شد.
توقف کاوش ه��ای تپه اش��رف در س��ال 90 در 
حالی  اتفاق افتاد که در »همایش دس��تاوردهای 
باستان شناسی تپه اشرف« که در بهمن ماه سال 

89 برگزار شد، استاندار وقت اصفهان و مدیر کل 
س��ابق اداره میراث فرهنگی استان و معاون وقت 
س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری و رییس 
پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، اعالم آمادگی 
کردند تا با پش��توانه دو مصوبه هی��ات دولت در 
خصوص کاوش، آزادس��ازی حری��م و تبدیل تپه 
اشرف به یک سایت- موزه، شرایط را برای انجام 
50 فص��ل کاوش در 10 س��ال در تپ��ه تاریخی 
اش��رف فراه��م کنند.نتایج چند فص��ل کاوش و 
الیه نگاری های انجام شده در تپه اشرف نشان داد 
که این تپه تاریخ��ی دربرگیرنده آثاری متعلق به 
پنج دوره تاریخی اشکانی، ساسانی، دوره انتقالی 
ساسانی به اسالمی، قرن چهارم و پنج هجری، و 
قرن 12 هجری است. در فصل چهارم کاوش نیز 
بقایای کاخ اشرف افغان که در قرن 12 ساخته و 

توسط نادر شاه ویران شد، به دست آمد.
تپه تاریخی اشرف در بخش ش��مالی زاینده رود 
و در نزدیکی پل تاریخی شهرس��تان قرار دارد و 
بخش هایی از تاریخ گمشده اصفهان را در دل خود 
نگه داشته است، براساس بررسی ها گمان می رود 
که محل تپه اش��رف همان »کهن دژ س��ارویه« 
بوده است.اما متاسفانه در دوران معاصر به دالیل 
مختلف از وسعت این تپه تاریخی کاسته شده تا 
آنجا که اکنون تنها 7 هکتار از آن باقی مانده است 
و در آخرین تغییرات در س��ال 1370 با گشودن 
خیابان مشتاق، بدنه شمالی این تپه از میان رفت 
و سال ها تخلیه نخاله های ساختمانی، زباله های 
شهری، انجام کش��اورزی بر س��طح تپه، توسعه 
فضای س��بز، احداث زمین ب��ازی و فعالیت های 
شهرداری، حریم تپه اشرف و تپه جی و تپه جزیره 
را که بخش های جدا افتاده آن هس��تند به شدت 

مورد تجاوز قرار داده است«.

بیم و امیدها برای تپه تاریخی اشرف

م الف 10946



خبر 

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ر 
ض��رورت تکمی��ل ف��وری 
اطالعات سامانه سبا توسط 
تمام بخش ه��ای زیر گروه 
این وزارتخان��ه تاکید کرد و 
گفت: بای��د اطالعات حوزه 
 حم��ل ونق��ل، ط��رح ها و 
پروژه های تمام سازمان ها 
و شرکت های وابسته وزارت 
راه و شهرسازی ظرف مدت 

دو ماه در سامانه سبا قرارگیرد.
عباس آخوندی در نوزدهمین نشس��ت ش��ورای برنام��ه ریزی این 
وزارتخانه با اشاره به اهمیت بروز رسانی اطالعات سامانه سبا، افزود: 
تمام س��ازمان های زیرگروه وزارت راه و شهرسازی می توانند ظرف 
 دو ماه اطالعات خود را در س��امانه س��با وارد کنند و ش��رکت ها و

 سازمان هایی که سیستم ندارند، نسبت به ورود اطالعات سیستم و 
بروز کردن آن در سامانه سبا اقدام و مابقی که دارای سیستم مشابه 
هستند، با لینک شدن به س��امانه س��با اطالعات خود را به صورت 

سیستمی در سامانه درج و بروز رسانی کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اهمیتی که س��امانه سبا در اطالع 
رس��انی ش��فاف و روند انجام طرح و پروژه ها دارد، اظهار داشت: با 
همکاری سازمان ها و ش��رکت های وابس��ته و زیرگروه وزارت راه و 
شهرسازی ظرف مدت یک سال می توان نس��بت به رفع مشکالت 

احتمالی و تکمیل سامانه اقدام کرد.
امیر امین��ی مع��اون برنامه ری��زی و اقتص��اد و حمل و نق��ل وزیر 
 راه وشهرس��ازی، گفت: س��امانه سبا پوس��ته پوشش��ی در سامانه 
 دستگاه ها و سازمان ها محسوب می شود که این امکان را برای تمام

 سازمان های وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی ایجاد می کند تا 
اطالعات و طرح های خود را به همراه اسناد به گونه ای شفاف و روشن 

در این سامانه قرار دهند.
وی افزود: باتوجه به لحاظ کردن فرایندهای ابالغ اعتبار، تخصیص 
و پرداخت در س��امانه سبا گردش مالی حوزه س��تادی و ادارات کل 
استانی از داخل سامانه به صورت شفاف قابل رصد کردن است و این 
آمادگی وجود دارد که این فرایندها به سازمان ها و شرکت های تابعه 
وزارتخانه نیز تسری پیدا کند و پیاده سازی این فرایندها، ابالغ اعتبار 
و تخصیص بودجه و محاسبه مطالبات پیمانکاران در سال جاری از 

طریق سامانه سبا انجام خواهد شد.
امین��ی تأکید کرد: ارتب��اط با همه س��ازمان ها و ارای��ه اطالعات از 
س��وی س��ازمان ها و مدی��ران عامل ش��رکت ه��ای وابس��ته این 
 ام��کان را فراهم می کند ت��ا یکپارچگی در س��طح وزارتخانه ایجاد 

شود.

وزیر راه خواستار ثبت اطالعات حوزه 
حمل و نقل در سامانه سبا شد

بخش مس��کن که در حال حاضر متاثر 
از ش��رایط اقتصاد خرد و کالن کشور و 
برخی مشکالت درون بخشی با چالش 
مواجه است،  برای عبور از این پل استراتژیک نیاز به تدوین 
راهکاری مناسب در قالب یک برنامه جامع و بلندمدت از 
سوی متولی سیاست گذاری بخش مسکن برای تعدیل و 

یا رفع مشکالت این حوزه دارد.
وضعیت بازار مس��کن مبهم و غیرقابل پیش بینی است و 
این ابهام مردم را در شرایط بیم و امید گران یا ارزان شدن 
قیمت مسکن نگاه داشته؛  به طوری که شماری از مردم 

خرید یا فروش خود را به آینده موکول کرده اند. 
البته پیش بینی قیمت مسکن و اطالع از آینده این بازار 
همواره م��ورد توجه عموم مردم ب��وده و از آنجا که بخش 
عمده متقاضیان بازار مس��کن را اجاره نشین ها تشکیل 
می دهند، اینکه در آینده چه اتفاقی در بازار مس��کن رخ 
می دهد، مورد توجه متقاضیان مختلف مس��کن از جمله 

این گروه است. 
البته به طور معمول عوامل مختلفی نظیر شرایط اقتصادی 
کش��ور، نرخ زمین، تورم، عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن 
تاثیرگذار هستند؛  هرچند همیشه نیز ثابت شده که رابطه 
مطلوبی میان نرخ مصالح ساختمانی و قیمت زمین وجود 

نداشته است. 
اما تحوالت روی داده در اقتصاد کالن کشور طی سال های 
اخیر از جمله رکود اقتصادی، تورم باال، افزایش بیکاری، 
کمبود منابع مالی و غیره سبب شده تا امکان خرید مسکن 
برای بسیاری از خانواده ها غیرممکن شود؛  به طوری که 
چهار دهک اول جامعه در حال حاضر اصال توانایی خرید 
خانه ندارند و توانایی یک خانواده متوس��ط در کشور هم 
به اندازه خرید یک واحد کوچک اس��ت ک��ه آن هم برای 

خانوارهای بیش از دو نفر مناسب نیست. 
گرچه قرار بود پروژه مسکن مهر پاسخگوی نیاز این دسته 
 از متقاضیان باش��د؛  اما اجرای نامناس��ب ثبت نام ها در

 تعاونی ها باعث شد که باز هم این قشر به خانه نرسند و این 
در حالی است که در کنار آن، برای مشموالن کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی و دیگر س��ازمان های حمایت کننده 
مسکن حمایتی در نظر گرفته شده، پس باید دید وضعیت 
خانوارهای فاقد مس��کن که جز هیچیک از این گروه ها 

نیستند؛ چه می شود.
بنابراین مشکالت بخش مسکن به دو بخش عام و خاص 
تقسیم می شود؛ مشکالت عام ناشی از وضعیت عمومی 
 کشور هستند که بر مس��کن مانند هر بخش دیگر تاثیر

 می گذارند. رکود، فقدان بهره وری، تورم و بیکاری عوامل 
تولید و مس��ایلی از این دس��ت که فض��ای کل اقتصاد را 
تحت تاثیر قرار می دهند و مشکالت ویژه بخش مسکن 
نیز گرچه ناش��ی از کلیت اقتصاد ایران هستند؛  اما اثرات 
بیشتری بر بخش مسکن دارند. از آنجا که در بازار مسکن 
ب��ا تناقض مواجهی��م، از طرف��ی؛ رکود موج��ب کاهش 

 عرضه و از طرف دیگر؛ تورم موجب کاهش تقاضا ش��ده و
 سرمایه گذاری دراین بخش کاهش یافته است. 

در حالیکه سرمایه گذاری در بخش مسکن از یک سو منجر 
به افزایش اشتغال و تقاضای کل می شود و از سوی دیگر 
با فرض تثبیت سایر شرایط، می توان با تحریک و افزایش 
در عرضه مسکن قیمت را کاهش داد؛  اما به نظر می رسد 
این پل ارتباطی استراتزیک همچنان دور از دسترس است. 
به هر حال رکود در بازار مس��کن، س��ومین سال را پشت 
سر گذاش��ت و وارد چهارمین سال ش��د و همچنان روند 
معامالت مسکن نش��ان می دهد فعاالن این حوزه چشم 

انتظار تغییرات پیش رو هستند. 
هرچند وزارت راه و شهرس��ازی متولی سیاست گذاری 
برنامه های بخش مس��کن اس��ت اما با توج��ه به اهمیت 
موضوع مسکن در اقتصاد کالن و اقتصاد خانوار و متنوع 
بودن گروه های هدف ضروری اس��ت س��ایر دستگاه ها 
و نهاده��ا در قالب چارچوبی مش��خص و جامع در بخش 

مسکن ایفای نقش کنند. 
پرداخت وام 80 میلیون تومانی مس��کن نیز در حالی به 
عنوان یکی از سیاست های خانه دار کردن اقشار متوسط 
به باال مطرح شده که هنوز بخشی از اقشار متوسط جامعه 

پس انداز کافی برای استفاده از این تسهیالت ندارند. 
صندوق پس انداز مس��کن یکم نیز که به تازگی از سوی 
وزیر راه و شهرسازی در بانک مسکن افتتاح شده قادر به 
پرداخت تسهیالت تا سقف 80، 60  و 40 میلیون تومان 
به خانه اولی ها است به طوری که هر فرد به ازای دو دوره 
6  ماهه س��پرده گذاری می تواند دو برابر مبلغ س��پرده، 
وام دریافت کند اما موضوع این اس��ت که به ازای دریافت 
این وام، افراد چ��ه خانه ای می توانن��د خریداری کنند و 

 میزان استقبال از این وام چه مقدار خواهد بود. مدیرکل
 برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز 
معتقد است: در س��ال های اخیر، س��هم بخش مسکن و 
ساختمان از تسهیالت بانکی با ش��یب قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا کرده است.  بابک حاجیان کارشناس اقتصادی 
نیز با اشاره به اینکه هیچ پاسخ صریح و مشخصی در مورد 
آینده بازار و قیمت مسکن نمی توان ارائه کردافزود: باید 
منتظر مشخص شدن سیاست های دولت یازدهم ماند؛ اگر 
دولت به سمت مدیریت جمع آوری نقدینگی برود، قیمت 
مس��کن کاهش می یابد اما اگر این کار انجام نشود، نباید 
چشم انداز خوبی برای کاهش قیمت مسکن انتظار داشت. 
به گفته حاجیان؛ اینکه بگوییم قیمت مسکن در سه ماه 
آینده کاهش خواهد یافت،  این طور نیس��ت و دلیلی هم 
برای آن نمی بینیم ؛ چرا که هزینه ساخت مسکن باالست 
و باید اذعان شود که هزینه ساخت تنها یکی از مولفه های 
تعیین قیمت مسکن است و آنچه در تعیین قیمت مسکن 

دخالت دارد، فرابخشی است. 
ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انبوه سازان تهران نیز با تاکید 
بر اینکه دولت باید برای بخش خصوص��ی انگیزه بوجود 
بیاورد و راندمان را باال ببردگفت: نیاز مردم به مسکن قطع 
نمی شود و رشد جمعیت و نیاز ساالنه همیشه وجود دارد. 
وی افزود: اگر برنامه ای اج��را کنیم که نیاز مردم برطرف 
شود و معامالت افزایش یابد از شدت و نیاز بخش خصوصی 
کاسته می شود، در غیر این صورت فشردگی تقاضا بیشتر 
شده و در طول زمان با افزایش قیمت ها مواجه می شویم. 
رهبر با بیان اینکه اگر وضعیت بازار اینگونه باشد، سرمایه 
گذار هم نیازی به حض��ور در بازار نمی بیند، افزود: بخش 
قابل توجهی از انبوه سازان به دلیل فروش نرفتن واحدهای 

قبلی، س��رمایه ای برای حضور در بازار مس��کن ندارند و 
منتظرند تا واحدهای قبلی را بفروشند. 

عضو هیات مدیره انبوه سازان تصریح کرد: در سال جاری 
40 تا 45 درصد کاهش تولید را در بخش مسکن داشتیم، 
بنابراین نیاز به اجرای سیاست هایی در بازار مسکن است 

تا این وضعیت بهبود پیدا کند. 
همچنین محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه س��ازان با 
اش��اره به وضعیت آرام بازار مس��کن گفت: پیش بینی ما 
این است که در سال آینده تغییراتی در تولید مسکن رخ 
دهد اما امیدواریم بتوانیم به سمت افزایش تولید مسکن 

پیش برویم. 
وی افزود: بازار مس��کن تحت تاثیر عوامل باالدستی قرار 
دارد و قیمت نفت، مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 و دیگر 

سیاست ها بر این بازار تاثیر مستقیم دارد. 
بنابراین به نظر می رس��د؛ وضعیت کنونی بازار مس��کن 
که با نبود س��رمایه گذار، ق��درت خری��د پایین مصرف 
 کنندگان و کاهش شدید عرضه روبرو است، نیاز به اجرای

 سیاست هایی دارد تا در س��ال های آینده، قیمت عوامل 
موثر بر مسکن را کنترل کند، در غیراین صورت، بازار آینده 
به جای اینکه از تزریق پ��ول پرقدرت بانک مرکزی ضربه 
بخورد، تحت تاثیر رکود مسکن و کاهش عرضه با مشکل 
مواجه خواهد ش��د. و از آنجا که بخش مس��کن به عنوان 
 پیش��ران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده، رونق آن

 می تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت درآورد و هر 
قدر سهم این بخش در اختصاص تسهیالت بانکی تقویت 
ش��ود، اثر تصاعدی آن بر رونق اقتصادی و تحریک تولید 

صنایع باالدست، بیشتر قابل انتظار خواهد بود. 
البته تامین منابع مالی س��مت تقاضای مصرفی مسکن 
 برای گشایش قفل معامالت مسکن و در نتیجه، تحریک

 سازنده ها به ساخت و ساز مجدد، راهکاری است که اخیرا 
در قالب تشکیل صندوق پس انداز مس��کن در بانک ها، 
توسط بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار مورد تایید و 
تصویب نهایی قرار گرفته است. به نظر می رسد؛ با توقف 
روند بنگاهداری بانک ها و خروج ش��رکت های وابسته از 
بازار امالک و مس��تغالت، توان صندوق های پس انداز و 
بانک ها ب��رای راه اندازی بازار چند برابر خواهد ش��د چرا 
که بانک یک نهاد واسطه گری مالی است که باید منابع را 
از سطح جامعه و س��پرده گذاران جمع آوری و در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش های مختلف اقتصاد 
همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه 

کار و فعالیت و ارزش افزوده ایجاد کند. 
این در حالی است که بررسی روند ورود بانک ها به بخش 
مسکن و س��اخت و س��از نش��ان می دهد که در گذشته 
ساختمان سازی توسط بانک ها بیشتر از امروز بود و امروز 
این س��اخت و س��ازها تا حدی کاهش یافته اما همچنان 
برخی از بانک ها دارای ش��رکت های اقماری هس��تند و 

فعالیت های اقتصادی انجام می دهند. 

وضعیت فوق العاده در بازار مسکن؛

 پل استراتژیک مسکن،  همچنان غیرقابل عبور

ریی��س اتحادی��ه ط��ال و جواه��ر گف��ت: کاه��ش قیم��ت س��که 
ب��ه م��رز 880 ه��زار توم��ان بیش��تر جنب��ه روان��ی دارد و ای��ن 
 رون��د ت��ا اع��الم نتای��ج مذاک��رات هس��ته ای ادام��ه خواه��د 

داشت.
محمد کشتی آرای اظهار کرد: قیمت سکه در سال 1390 به حدود 900 
هزار تومان و در سال 1391 به حدود یک میلیون تومان افزایش یافت و 
می توان گفت کاهش قیمت سکه به حدود 880 هزار تومان در سه سال 

اخیر بی سابقه است.
وی با بیان اینکه با توجه به مثبت ب��ودن روند مذاکرات، قیمت طال و ارز 

کاهش یافته اس��ت گفت: همه این موضوعات دست به دست هم داده تا 
قیمت سکه کاهش یابد و موضوع مهم دیگر این است که خرید و فروش یا 

داد وستدی وجود ندارد و همه در بازار فروشنده هستند.
کشتی آرای با بیان اینکه قیمت  سکه در حال حاضر واقعی نیست، اظهار 
کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد به طور موقت ش��وک قیمتی دوباره و 
کاهش قیمت خواهیم داش��ت ولی بعد از گذراندن مدت زمانی، طبیعی 

است که قیمت ها به روال قبل بازمی گردد.
رییس اتحادیه طال و جواهر در بخشی از س��خنان خود با بیان اینکه ماه 
رمضان به نیمه دوم خود رس��یده و کمی بازار رونق یافته است، گفت: با 
توجه به نزدیک شدن به عید سعید فطر شاهد کمی رونق در بازار طال و 

سکه خواهیم بود.
وی در عین حال تاکید کرد: البته رکود بی س��ابقه ای در کل بازار حاکم 
شده و اقتصاد کشور به گونه ای است که همه صنوف با آن درگیر هستند 
و توقف بی سابقه ای را در تولید و فروش طال شاهد هستیم که این رکود 

بی سابقه بوده است.
کشتی آرای گفت: یکی از موضوعات مهمی که خریداران طال باید به آن 
توجه کنند این است که در زمان خرید حتما از واحدهای مجاز خریداری 
کنند تا در زمان اعیاد یا زمان هایی که فروش سکه و طال رونق می گیرد 
ناآگاهانه سکه های تقلبی از واحدهای غیرمجاز نخرند که امکان پیگیری 

آن  وجود نداشته باشد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اخذ مجوز دائم 150 
تعاونی اعتبار گروه شغلی خبر داد و گفت: 600 تعاونی دیگر نیز تا چند 

ماه آینده مجوز می گیرند.
سیدحمید کالنتری اظهار کرد: 600 تعاونی اعتبار گروه شغلی در حال 
انطباق حساب ها و مدارک خود با مقررات و چارچوب های تعیین شده 
بانک مرکزی هس��تند و با ادامه همکاری ها میان بانک مرکزی و وزارت 

تعاون ساماندهی و اخذ مجوز آنها تسریع خواهد شد.
وی تصریح ک��رد: به موجب این تفاهم نامه ش��یوه نامه اجرایی تس��ریع 
ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار گروه ش��غلی در کشور به تصویب 
رسیده و انتظار می رود ساماندهی تعاونی های مذکور با سرعت بیشتری 

دنبال شود.
معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدتی اس��ت که فعالیت 
 س��الم و ب��ی حاش��یه تعاونی های اعتب��ار گروه ش��غلی ک��ه در چرخه

 فعالیت های اقتصادی نقش بس��زایی دارند مورد هجم��ه و چالش قرار 
گرفته و هراز گاهی تحت تاثیر تبلیغات منفی قرار می گیرد در حالی که 
تعاونی های اعتبار گروه های شغلی، با تجمیع و تجهیز سرمایه های اندک 
اقشار کم درآمد در جهت رفع نیازهای مالی اعضای خود شکل گرفته و به 
گروه های شغلی متعددی همچون کارمندان و کارگران خدمات اعتباری 
می دهند. وی ادامه داد: اگرچه در گذشته برخی از تعاونی های اعتباری 
به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب ها و قالب های اصلی فعالیت خود 

خارج و به شکل موسسات آزاد فعال شدند اما در حال حاضر تحت کنترل 
و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون قرار دارند و شایسته نیست 
که عملکرد آنها را به همه موسسات اعتباری تعمیم داده و آنها را زیر سوال 
ببریم. کالنتری درعین حال بر لزوم تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون 
از بازارهای پولی و مالی تاکید و ابراز امیدواری کرد: با حذف تبلیغات سوء 
و برخی فضاسازی ها، جذب سرمایه های مردمی در تعاونی های اعتباری 
رونق بیش��تری بگیرد.به گفته معاون امور تعاون وزی��ر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی، تعاونی های اعتبار گروه شغلی بهترین روش اعطای وام های بی 
بهره  هستند که بدون کمترین سود و نفع شخصی با کارمزد بسیار پایین، 

نیازهای مالی کارگران و کارمندان را برطرف می کنند.

پیش بینی قیمت سکه در روزهای آینده

 پیام  پیشتاز  تلفن  همراه
 رسمی  شد

 تولید 9 میلیارد مترمکعب گاز
 از میدان گازی کیش

رشد اقتصادی در سال جاری
 بیش از 0/6 درصد نخواهد بود

 ۷0 درصد کارت های سوخت
 به  بایگانی رفت

150 تعاونی اعتبار ، مجوز دائم گرفتند

سرویس پیام پیشتاز سرویسی تقریبا مشابه آهنگ پیشواز است که به جای 
اینکه موسیقی مورد عالقه مش��ترک برای تماس گیرنده پخش شود، متن 
انتخابی او به صورت یک فلش پیام روی تلفن تم��اس گیرنده نمایش داده 
می شود. سرویس پیام پیشتاز عملکردی مشابه سرویس آهنگ پیشواز دارد. 
در سرویس آهنگ پیشواز مشترک با استفاده از موسیقی مورد عالقه خود به 
استقبال تماس گیرندگان می رود ؛ اما در سرویس پیام پیشتاز متن انتخابی 
مشترک در تمامی تماس هایی که با شماره های مورد نظرش برقرار می شود، 

به صورت یک فلش پیام روی تلفن تماس گیرنده نمایش داده می شود.
هم اکنون این سرویس تنها برای مشترکان سیم کارت های اعتباری توسط 
اپراتور دوم تلفن همراه ارایه ش��ده است. هزینه استفاده از آن ماهانه 5000 
ریال بوده که فرصت انتخاب 30 پیام پیش��واز را به مشترک می دهد. برای 

تغییر بیش از 30 بار، به ازای هر بار مبلغ 100 ریال محاسبه می شد.
مانند بس��یاری موارد دیگر، رگوالتوری پس از ارایه س��رویس برای تنظیم 
مقررات الزم اقدام کرده و تعرفه ارایه خدمات پیام پیش��واز در شبکه تلفن 
همراه پیش و پس پرداخت )اعتباری و دائمی( بررسی و سقف تعرفه ماهانه 
ارائه این خدمات در جلسه 216 این کمیسیون تصویب شده است.براساس 
این مصوبه، سقف تعرفه ماهانه ارایه خدمت پیام پیشواز برای بسته خدمات 
عادی با امکان تغییر پیام متنی حداکثر 30 ب��ار در ماه 4500 ریال و برای 
بسته خدمات ویژه با امکان تغییر پیام متنی به هر میزان در ماه، 9000 ریال 

تعیین شده است.

با توسعه فاز یک میدان گازی کیش ساالنه حدود 4 میلیون بشکه میعانات 
گازی و ساالنه 9 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید خواهد شد.

با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اختصاص 1/4 میلیارد دالر اعتبار در شورای 
اقتصاد، طرح توسعه میدان گازی کیش شتاب می گیرد.

در جلس��ه اخیر ش��ورای اقتصاد که با حضور معاون اول رییس جمهوری و 
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برگزار ش��ده تخصیص این اعتبار با استناد به 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید به تصویب رسیده است.پیش بینی می شود 
که با اجرای این پروژه ساالنه حدود 4 میلیون بشکه میعانات گازی و ساالنه 
9 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولید ش��ود.پیش از این، مدیران شرکت 
مهندسی وتوسعه نفت که مسوولیت توسعه میدان گازی کیش را عهده دار 
هس��تند، اعالم کرده بودند که فاز اول این میدان در زمس��تان سال جاری، 
به بهره برداری می رس��د. طرح مذکور از دو بخش تاسیسات سرچاهی در 
جزیره کیش، سکوهای دریایی تولید گاز و تاسیسات پاالیشگاهی در ساحل 
سرزمین اصلی در منطقه گرزه واقع در استان هرمزگان تشکیل شده است. 
به منظور رعایت اصول زیس��ت محیطی در جزیره کیش، همه تاسیس��ات 
پاالیشگاهی این طرح در منطقه گرزه در ساحل سرزمین اصلی در مجاورت 
بندر آفتاب اجرا می شود. عملیات حفاری این میدان گازی که دومین میدان 
گازی بزرگ خلیج فارس شناخته می ش��ود توسط شرکت ملی حفاری در 
حال انجام است. پیش بینی می ش��ود که روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز 
از این میدان برداشت شود که برای فراورش به بندر آفتاب منتقل می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی با بیان اینکه از سه ماهه 
پایانی سال گذشته به سمت کاهش رشد اقتصادی حرکت کرده ایم، گفت: 
به پیش بینی تمام کارشناسان رشد اقتصادی کشور در سال جاری بیش از 

0/6درصد نخواهد بود.
مسعود خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال گذشته رشد اقتصادی حدود 
سه درصد اعالم شد اما در بخش صنعت ش��اهد رشد و رونق نبوده ایم و آن 

رشدی که در این بخش اتفاق افتاد تنها در حوزه خودرو بوده است.
وی درباره وضعیت اعطای تسهیالت بانکی، افزود: طی سال گذشته بیش از 
340 میلیارد تومان تسهیالت بانکی اعطا شد اما معلوم نیست از این میزان 
تسهیالت چقدر مربوط به سنوات گذشته و چقدر آن جدید بوده ضمن آنکه 

میزان اعطای تسهیالت جدید برای ما مهم است.
خوانساری با بیان اینکه بنابه اعالم بانک مرکزی میزان معوقات بانکی حدود 
80 هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: اما آنچه کارشناسان اعالم می 

کنند میزان معوقات بانکی بیش از 150 هزار میلیارد تومان است.
رییس اتاق تهران، اظهار داشت: از سال 92 به بعد، ساالنه 20 درصد از درآمد 

سرانه کشور کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه سال 94، سال سختی برای اقتصاد کشور است، گفت: تمام 
موارد یادشده حاکی از آن اس��ت که به طور قطع مشکالت اقتصاد در سال 
جاری بیش از سال گذش��ته خواهد بود و سال س��ختی پیش روی اقتصاد 

کشور است.

رییس هی��ات مدیره انجم��ن جایگاه داران عرضه کننده س��وخت کش��ور 
اعالم کرد: ۷0 درصد س��وخت گیری در جایگاه های بنزین با کارت سوخت 
جایگا ه داران انجام می شود که نشان می دهد، ۷0 درصد کارت های سوخت 

مردم استفاده نمی شود.
بیژن حاج محمدرضا،  با بیان این که از زمان حذف سهمیه بندی و تک نرخی 
شدن بنزین بیش از ۷0 درصد از سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران 
انجام می شود گفت: پیش از این تنها بخش��ی از عرضه بنزین آزاد با کارت 
سوخت جایگاه داران انجام می شد که نسبت آن به استفاده از کارت سوخت 

شخصی حدود 30 درصد بود.
وی با تأکی��د بر اینک��ه هی��چ محدودیتی در اس��تفاده از کارت س��وخت 
جای��گاه داران وجود ندارد گفت: به هر جایگاه س��وختی مراجعه ش��ود، در 
صورت درخواست مشتری کارت س��وخت جایگاه در اختیار فرد قرار داده 
خواهد ش��د البته ممکن اس��ت برخی اوقات به دلیل تقاضا باال برای کارت 

سوخت  جایگاه  این کار با تأخیر انجام شود.
این جایگاه دار با اشاره به اینکه به تعداد سکوهای جایگاه کارت سوخت در 
اختیار جایگاه دار قرار می گیرد گفت: علی رغ��م این برخی مواقع جایگا ه ها 
با کمبود کارت سوخت مواجهه می ش��وند؛ چرا که گاهی مصرف کننده به 

اشتباه کارت را با خود می برد و این که کارت گم می شود.
حاج محمدرضا افزود: البته هر کدام از کارت های سوخت محدودیت مصرف 
10 هزار لیتری دارند. زمانی که این مقدار به پایان برسد باید با کارت سوخت 

جدید تعویض شود که دریافت کارت جدید زمان ّبر است.
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مدیرعام��ل باغ م��وزه دفاع مق��دس گفت: برخ��اف مکاتبه ب��ا معاونت 
س��یمای رس��انه ملی و پیگیری ها و رایزن��ی با ش��بکه های مختلف صدا 
وس��یما در خصوص هم��کاری ب��ا ای��ن مجموعه ب��رای پخ��ش برنامه 
 شب های شیدایی، متاس��فانه این درخواس��ت مورد بی مهری قرارگرفته 

است.
س��ردار جوادخضرایی،  مش��اور ش��هردار ته��ران و مدیرعامل ب��اغ موزه 
دف��اع مق��دس و ترویج فرهن��گ مقاوم��ت گفت: گوی��ا اولویت رس��انه 
ملی، کس��ب در آمد ش��ده اس��ت و ترویج ارزش ها و معارف دوران دفاع 
 مقدس آن ط��ور ک��ه باید دیگ��ر دغدغه دس��ت ان��درکاران آن رس��انه

 نیست.
وی ادامه داد: یکی از کارکردهای اصلی رسانه ملی فرهنگ سازی، ترویج و 
اشاعه ارزش های دینی و آشنایی نسل جدید با دوران سراسر افتخار دفاع 
 مقدس اس��ت که این روزها در رس��انه ملی کمتر مورد توجه قرار گرفته

 است.
س��ردار خضرای��ی در ادام��ه س��خنانش اظه��ار داش��ت: ب��دون 
ش��ک جامع��ه ام��روز و ب��ه وی��ژه نس��ل ج��وان بی��ش از ه��ر 
 زم��ان دیگ��ر نیازمن��د آش��نایی ب��ا فرهن��گ ایث��ار و مقاوم��ت 

است.
 باغ موزه دفاع مقدس در راستای این مهم و پاسخ به نیاز جامعه و پرهیز از 
اسطوره سازی، برنامه شب های شیدایی را در لیالی ماه مبارک رمضان که 
 با استقبال عموم مردم مواجه شده است، برای ششمین سال متوالی اجرا 

می کند.
مش��اور ش��هردار ته��ران اف��زود: علیرغ��م مکاتبه ب��ا معاونت س��یمای 
رس��انه مل��ی و پیگیری ه��ای متع��دد و رایزن��ی ب��ا ش��بکه ه��ای 
مختل��ف ص��دا وس��یمای جمه��وری اس��امی ای��ران در خص��وص 
هم��کاری با ب��اغ م��وزه دف��اع مقدس ب��رای پخ��ش برنامه ش��ب های 
 ش��یدایی، متاس��فانه درخواس��ت باغ موزه م��ورد بی مهری ق��رار گرفته 

است.
مدی��ر عامل م��وزه دفاع مق��دس در پای��ان عن��وان کرد: ج��ای تعجب 
اس��ت که رس��انه ملی نهای��ت هم��کاری را در انع��کاس برنامه هایی که 
هیچ گون��ه قرابت و س��نخیتی با مفاهی��م و ارزش های دینی ن��دارد، در 
عمل نش��ان داده اس��ت ولی ب��رای پخش برنام��ه تولید ش��ده مرتبط با 
 ح��وزه ایث��ار و مقاوم��ت ب��ه دنب��ال دریاف��ت هزین��ه و کس��ب درآمد

 است.

انتقاد باغ موزه دفاع مقدس
 از عدم همکاری صدا و سیما

به نظر می رس��د در تب و تاب تاش برای جلوگیری از منسوخ ش��دن صنایع دستی اصفهان، 
توجه به کیفیت مغفول واقع شده؛  به گونه ای که اکنون در بازار اصفهان صنایع  دستی تجاری 

به جای صنایع  هنری جوالن می دهند.
به گزارش مه��ر، طی ۱۵ س��ال گذش��ته ب��ه دلیل ع��دم توج��ه و اهمیت گ��ذاری صحیح 
 مس��ووالن، صنای��ع دس��تی اصفه��ان رو به افول گذاش��ت؛ ب��ه گون��ه ای که برخ��ی از این

 صنایع دستی در خطر از میان رفتن کامل قرار گرفتند.
در این میان با هوشیاری به موقع اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان و 
به ویژه اقدامات تاثیرگذار و از خودگذش��تگی های مرحوم ادیب، معاون فقید سازمان میراث 
فرهنگی اصفهان، که نقش وی در احیای صنایع دس��تی مختلف اصفه��ان در تاریخ فراموش 

نخواهد شد،  این صنایع جان تازه ای به خود گرفت.
برگ��زاری کاس ه��ای آم��وزش صنای��ع دس��تی ب��رای عاقه من��دان و ب��ه وی��ژه جوانان 
 توس��ط اداره کل صنایع دس��تی و اج��ازه برگ��زاری دوره های آموزش��ی به فرهنگس��راها و

 سازمان های مرتبط در این زمینه طی این مدت موجب ش��د  تا بار دیگر این هنرهای دستی 
تاریخ اصفهان زنده شده و در ایران و جهان شهرت قبلی خود را باز پیدا کند.

 اما جدای از این اقدامات که به راستی شایسته تحسین است،  باید گفت که مسووالن در تاش 
برای جلوگیری از محو ش��دن صنایع دس��تی اصفهان و در جدال با رواج هنرهای صنعتی در 
دنیای معاصر از توجه به کیفیت این آثار به نوعی غافل ش��دند؛  به گونه ای که صنایع دس��تی 
تجاری پادشاهی بازار صنایع دستی را به دست گرفتند و آثار هنری به تعداد محدود و تنها در 

فروشگاه های هنرمندان نامی این عرصه قابل تهیه است.
در این میان آنچه تاسف برانگیز است،  این است که به دلیل عدم آشنایی خریداران با هنرهای 
مختلف بسیاری از آنها در هنگام خرید متوجه  اشکاالت مورد نظر شده و گاه روزها پس از خرید 

متوجه طرح ناقص یا اشتباه صنایع دستی می شوند.
این مس��اله بیش��تر در می��ان صنایع دس��تی همچ��ون مین��ا، قلم زن��ی و هنرهای مش��ابه 
مش��اهده می ش��ود که نیازمن��د مهارت دس��ت هنرمند در کش��یدن ی��ا آفری��دن نقش و 
نگاره��ای اس��لیمی و ختایی اس��ت؛ چ��را که ب��ه یقین ی��ک کارآم��وز ت��ازه کار نمی تواند 
به درس��تی این نقش ه��ا را طراح��ی کند؛  اما فروش��ندگان صنایع دس��تی از ع��دم آگاهی 
 خریداران اس��تفاده ک��رده و همی��ن صنایع تهیه ش��ده توس��ط کارآم��وزان را ب��ه فروش

 می رسانند.
ضیایی،  یکی از خریداران صنایع دستی که برای خرید ظروف مینا به بازار اصفهان آمده است 
در این زمینه می گوید: برای خرید ظروف میناکاری به بازار صنایع دس��تی آمدم؛  اما با توجه 
به اینکه خودم نیز در این رشته دس��تی دارم،  نتوانستم بشقاب، گلدان یا هر نوع ظرف مینای 
 هنری پیدا کنم. وی افزود: بیش��تر ظروف کنون��ی تنها برای فروش در ب��ازار، به میزان زیاد و 

در زمان کوتاه تهیه می شود و کیفیت خوبی ندارد.
این خریدار صنایع دستی تاکید کرد: صادقانه می گویم زمانی که خودم در کارگاه یکی از این 
فروشگاه ها به کارآموزی مشغول بودم، گاه استاد به کار ما ایراداتی می گرفت و می گفت طرح 
موردنظر را اشتباه کش��یده ایم؛  اما زمانی که می خواس��تیم طرح را پاک کنیم وی این اجازه 

را به ما نمی داد.
وی با بیان اینکه طرح های ما به هر ش��کلی و با اش��تباهات فراوان به کوره می رفت ادامه داد: 
و اکنون که این ظرف ها را در بازار مش��اهده می کنم،  متوجه می ش��وم که همان اتفاق زمان 
کارآموزیم درباره اغل��ب این ظروف رخ می دهد؛  به این معنا که اغلب آنها توس��ط کارآموزان 

مبتدی طراحی شده است.
 ضیایی تاکید کرد: به دلیل اینکه ظروف مینا در اصطاح دورنما هستند در وهله نخست این 
اشتباهات به چشم نمی آیند؛  اما پس از مدتی دقت در آنها مش��خص می شود که دارای چه 

اشکاالتی هستند.
هرگونه صنايع دستی تولید شده هنری محسوب می شود

عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان، معتقد است که هرگونه صنایع دستی 
که تولید می شود هنری است وا بسته به ساعت کاری که برای آن گذاشته می شود و  هنر آن 
سنجیده می شود. وی با بیان اینکه در گذشته هیچ شرکتی امکان تولید دو یا سه هزار مینا را 
نداشت  اما امروز به راحتی می توان این اقدام را انجام داد، گفت: اگر در گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ 

میناکار داشتیم،  در زمان حاضر یک هزار نفر در این حوزه فعالیت می کنند.
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان تصریح کرد: االن قریب به ۲۰۰ استادکار مینا داریم که 
هنر آنها جهانی است؛  اما برخی افراد نیز توان خرید کافی ندارند که مینای هنری در حد آنها هم 
وجود دارد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان همچنین   در ارتباط 
با بی کیفیتی صنایع دستی اصفهان اظهار داش��ت: رشته های مختلف صنایع دستی اصفهان 

دارای هنرمندان پیشکسوت و به نامی است که این هنر را زنده نگه داشته اند.
فریدون اللهیاری افزود: انتظار نداریم که همه افراد آموزش دیده در طول س��ال های گذشته 
 آثاری همانند این هنرمندان که س��ال ها کار در این عرصه را تجرب��ه کرده اند را تولید کنند؛ 

 

به ویژه اینکه خریداران نیز قدرت خریدهای متفاوتی دارند؛  اما بی کیفیتی این آثار نیز صنایع 
دستی اصفهان را موردخطر قرار می دهد و نیازمند چاره اندیشی است.

وی تاکید کر: توجه به اصالت، کیفیت، درجه بندی و استانداردس��ازی صنایع دستی از جمله 
فعالیت هایی است که اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان به آن توجه ویژه دارد. وی با اشاره به اینکه آفت هایی در زمینه کیفیت صنایع دستی 
وجود دارد که آن را قبول داریم، ادامه داد: برای ارتقای کیفیت صنایع دستی تاش های خوبی 
انجام شده است و س��عی کردیم هنرمندان صنایع دس��تی با روش های هنری دیگری که در 

پیشبرد کارشان موثر است، آشنایی پیدا کنند.
اللهیاری تصریح کرد: تاش ما این است که با برنامه ریزی صحیح به گونه ای در زمینه تولیدات 
صنایع دستی اصفهان پیش برویم که هم به بازار توجه شود و هم اصالت و کیفیت هنری کاهش 
پیدا نکند و در این زمینه رتبه بندی آثار هنری و درج آرم کیفیت و اصالت هنری اثر می تواند 

بسیار موثر باشد.
 به نظر می رس��د دیگ��ر زمان آن رس��یده که با توج��ه به نبود خط��ر از میان رفت��ن صنایع 
دس��تی، مس��ووالن هرچه س��ریعتر از آس��یب مهمی همچون در قبضه گرفتن بازار صنایع 
 دس��تی اصفهان توس��ط صنایع تجاری جلوگیری کنند چراکه می توان گفت صنایع دستی
  بی کیفیت خود خطری ج��دی و جدید برای از میان رفتن نام آوری صنایع دس��تی اصفهان

 است.

جوالن صنایع دستی تجاری در بازار اصفهان
کیفیت، فدای کمیت شد؛ 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   283/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/317
تقدیم نموده  به طرفیت 1- مستانه سعادتیان مهر 2- بهروز شفیعی  بر مطالبه  مبنی 
است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/21 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  م الف:9673  می شود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/324 در خصوص پرونده کالسه 520/94 خواهان سعید خیرالهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه 5 فقره چک بانک رفاه و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت علیرضا 
تعیین   8/30 ساعت   94/5/24 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  احمدوند 
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:9675 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/325 در خصوص پرونده کالسه 526/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محمودی  فرشید  طرفیت  به  مطالبه  بر 
دوشنبه مورخه 94/6/9 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  جنب ساختمان صبا – 
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:9679 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/326 در خصوص پرونده کالسه 308/94 خواهان مجید محمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت ستار احمدی بکیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  3/30عصر  ساعت   94/5/21 مورخ  چهارشنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  قبل از وقت رسیدگی به 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:10289 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/327 در خصوص پرونده کالسه 94-119 خواهان علی قادری دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص نقل و 
انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 621-51284 به انضمام مطلق 
خسارات به طرفیت مسلم الواری محمود صالحی فرزند منصور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/5/24 ساعت 16 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  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی  حل اختالف اصفهان – 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10294 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/328 در خصوص پرونده کالسه 418/94 خواهان رضوان خاقانی )وکیل بذرافشان( 
نموده  تقدیم  بگی  مرتضی  مرتضی  طرفیت  به  جهیزیه  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی 
است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/26 ساعت 11:40 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10302 

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

4/329 در خصوص پرونده کالسه 592/94 خواهان رضوان خاقانی )وکیل محمدعلی 
بگی  مرتضی  مرتضی  طرفیت  به  مهریه  درخواست  بر  مبنی  دادخواستی  بذرافشان( 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/26 ساعت 11/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان- شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
مجتمع  حقوقی  اول  م الف:10303 شعبه  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ 

4/330 نظر به اینکه حیدر اسماعیلی حسب شکایت ارمین پور جعفری به اتهام ضرب 
و جرح عمدی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930560ت39 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری اصفهان جهت 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.فیش ضمیمه پرونده می باشد. شماره فیش 

719899 میباشد. م الف:10310 شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان
احضار 

 4/331 شماره درخواست: 9410460358500004 شماره پرونده: 9409980358500254
بازپرسی  ششم  شعبه   940255 کالسه  پرونده  در   940255 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  اوندی  محمدی  هوشنگ  آقای  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
کشاورز  حسین  محمد  آقای  علیه  شکایتی  فاتحی  محسن  آقای  وکالت  با  اسماعیل 
شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  مطرح  امانت  در  خیانت  بر  دایر  بهمن  فرزند 
آیین  قانون  ماده 115  متهم مجهول المکان می باشد حسب  اینکه  به  نظر  ارجاع گردید 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع 
از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:10313 شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع1(

احضار 
 4/332 شماره درخواست: 9410460358500005 شماره پرونده: 9409980358500422
بازپرسی  ششم  شعبه   940426 کالسه  پرونده  در   940426 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان خانم معصومه مرید فرزند محمدعلی با 
وکالت خانم پریسا قدیرزاده شکایتی علیه آقای فرهاد فتح الدین فرزند محمدرضا دایر 
بر خیانت در امانت مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
در  گردد  از خود حاضر  دفاع  و  وارده  اتهام  به  پاسخگویی  کامل خود جهت  نشانی 
صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:10316 شعبه 

ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(

ابالغ 
4/333 نظر به اینکه آقای ساالر فضیلتی فرزند علی رضا به اتهام ایراد جرح با قداره 
پرونده  این دادسرا در  از طرف  استادشریف فرزند رسول  فواد  آقای  حسب شکایت 
کالسه 940307ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:10317 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان
احضار 

پرونده:9309980360000665  شماره   9410110360000057 نامه:  شماره   4/334
اتهام  به  ابراهیم  فرزند  جمشیدی  مریم  اینکه  به  نظر  شعبه:930666  بایگانی  شماره 
مزاحمت تلفنی تهدید و توهین حسب شکایت آقای احمد حیدری فرزند حسین از طرف 
به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  930666ب21  کالسه  پرونده  در  دادسرا  این 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 92 مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
شد.م الف:10319  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از   پس 

شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع3(
احضار 

پرونده:9409980360000393  شماره  نامه:9410110360000059  شماره   4/335
شماره بایگانی شعبه:940396 نظر به اینکه امین خاموشی فرزند بابا به اتهام فروش 
در  دادسرا  این  طرف  از  مصطفی  فرزند  علوی  شهداد  آقای  شکایت  حسب  غیر  مال 
پرونده کالسه 940396ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
دادرسی  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 92 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:10320 شعبه 21 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع3(
ابالغ وقت رسیدگی

4/336 در خصوص پرونده کالسه 251/94 خواهان زینب دهقانی دادخواستی مبنی 
فیروزبخت 3- حسین خائف  تیموری 2- حسین  به طرفیت 1- رضا  بر مطالبه وجه 
گردیده  تعیین   17/30 94/6/1 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان 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. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   41 شعبه  م الف:10327 

اصفهان
ابالغ 

4/337 شماره ابالغنامه: 9410100350102617 شماره پرونده: 9309980350101265 
فرزند  نیازی  احمدرضا  حقیقی:  شونده  ابالغ   931450 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ3-   – پژمان  بن.بست   – فارابی  کوی   – خ.صمدیه   – اصفهان  نشانی  ا...   هدایت 
محل   09:00 ساعت:  دوشنبه   1394/08/04 حضور:  تاریخ   8183763743 کدپستی 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
دوازده  سعید  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق 
امامی به طرفیت شما مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به در وقت مقرر فوق جهت 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  حاضر شوید.م الف:10328  این شعبه  در   رسیدگی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
4/338 در خصوص پرونده کالسه 94-247 خواهان شکرا... نوری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 10/000/000 ریال به طرفیت 1- مرتضی مطاع 2- اصغر کاشی تقدیم نموده 
با  تعیین گردیده است  برای مورخه 94/5/21 ساعت 4/30عصر  است وقت رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
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:10331 شعبه15حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/339 در خصوص پرونده کالسه 94-246 خواهان جهان نصیری دادخواستی مبنی 
تقدیم  کاشی  اصغر   -2 مطاع  مرتضی   -1 طرفیت  به  ریال   10/000/000 مطالبه  بر 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/21 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
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:10333 شعبه15حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/340 در خصوص پرونده کالسه 296/94 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا 
عابدی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مسعود 2- حیدرعلی ملکوتی 
خواه 3- علی جوشش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/24 ساعت 
11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:10335 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای  مقتضی 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/341 در خصوص پرونده کالسه 365/94 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا 
به طرفیت 1- علیرضا خلیلی 2- ناصر رام  بر مطالبه  عابدی زاده دادخواستی مبنی 
هرند 3- جالل رام هرند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/24 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/15
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اتخاذ می شود. م الف:10337 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای  مقتضی 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  امیدانی  مجید  خواهان  627/94ش7  کالسه  پرونده  خصوص  در   4/342
مبنی بر مطالبه به طرفیت هومن خانزری پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/5/21 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:10344 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
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شرط دایی برای حضور 
در انزلی

 تیموریان با ام صالل
 به توافق رسید

درحال��ی ک��ه بح��ث پیش��نهاد ۳ میلی��اردی به عل��ی دای��ی از س��وی یکی از 
خریداران باش��گاه مل��وان برای هدای��ت تیم فوتبال ای��ن باش��گاه دراین روزها 
 مطرح ش��ده، اما مباح��ث مال��ی در مذاکرات غیر رس��می طرفین، بیان نش��ده 

است.
این روزها صحبت از واگذاری قطعی س��هام باش��گاه ملوان بندرانزلی به شخصی 
به نام داریوش بهشتی مطرح شده اس��ت؛ اما درحالی که هنوز سهام این باشگاه 
 بصورت رسمی به این فرد منتقل نشده، خبر مذاکره اش با علی دایی و پیشنهاد 
۳ میلیاردی به این مربی برای هدایت تیم ملوان در فصل آینده، به بحث روز فوتبال 

ایران مبدل شده است.
سرمربی پیشین تیم های ملی ایران و پرسپولیس، به پیشنهاد دهندگان ملوانی 
اعالم کرده است باید وضعیت مالکیت، هیات مدیره و مدیرعامل مشخص شود. 
همچنین مطالبات فصل گذشته بازیکنان پرداخت شده، وضعیت نفرات فعلی و 
بازیکنان سربازی که این تیم می تواند جذب کند نیز معلوم شود تا مذاکرات رسمی 

خود را با این باشگاه انجام دهد.

 کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که با چند پیش��نهاد تیم های داخلی نیز 
مواجه ش��ده بود از میان س��ه مش��تری خود در قطر با ام صالل به توافق 
 رسید و تا چند ساعت دیگر با این تیم در قطر قراردادش را منعقد خواهد 

کرد.
آندرانی��ک تیموری��ان که پ��س از دریافت پیش��نهاد های اس��تقالل و 
تراکتور سازی و نفت تهران، با سه پیشنهاد از قطر مواجه شده بود، پس از 
مذاکره با نمایندگان تیم های االهلی، السیلیه و ام صالل، نهایتا با ام صالل 
به توافق نهایی رسید و به احتمال فراوان امروز قرارداد خود را با این تیم 

منعقد خواهد کرد.
تیموری��ان روی ی��ک بن��د از ق��رارداد ب��ا باش��گاه ام ص��الل اختالف 
داش��ت که نهایتا ب��ا آنها ب��ه توافق رس��ید. مبل��غ ق��رارداد تیموریان 
 با ای��ن باش��گاه قط��ری در حدود ی��ک میلیون و دویس��ت ه��زار دالر 

است.  

اکبر صادقی :

باذوبآهن،بهتیمملیمیاندیشم
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طی روزه��ای اخی��ر ج��ذب بازیکنان س��رباز توس��ط 
تراکتورس��ازان، ص��دای مدی��ران اکثر تیم ه��ای ایرانی 
را درآورده اس��ت. ای��ن اعت��راض، غی��ر از اعتراض��ی 
اس��ت که مدی��ران ملوان - ک��ه اتفاق��ا آنها ه��م تیمی 
 نظامی هس��تند- ب��ه ناعادالنه بودن تقس��یم س��ربازها

 دارند.
 چرا تراکتورسازی اکثر سربازهای نامدار را به تبریز می برد 
و ملوانی ها ناچار هس��تند باقی مانده بازیکنان س��رباز را 

جذب کنند؟
اینک��ه قان��ون بازیکن��ان س��رباز به کل��ی ای��راد دارد و 
بای��د فکری اساس��ی ب��رای آن ش��ود ب��ه کن��ار، اینجا 

صحب��ت از دو تی��م لی��گ برت��ری اس��ت ک��ه هم��ه 
 انتظ��ار دارن��د ب��ا آنه��ا ب��ه ص��ورت عادالن��ه برخ��ورد

 شود.
دلیل جذب اکثر فوتبالیست های نامدار که سرباز شده اند 

توسط تراکتور به چند فاکتور برمی گردد.
اول از همه درصد سهامی اس��ت که نیروی دریایی و سپاه 
در دو تیم ملوان و تراکتورس��ازی دارد. نیروی دریایی در 
 حال حاضر 20 درصد ملوان را در اختیار دارد؛ اما س��پاه، 
80 درصد تراکتورسازی را مال خود کرده و به همین خاطر، 

سربازهای بیشتری در این تیم حضور خواهند داشت.
دلیل دوم هم جای��گاه تیم هاس��ت. هر تیمی ک��ه نتایج 
بهتری کس��ب کن��د، م��ی توان��د بازیکن��ان بهت��ری را 
مال خ��ود کند ک��ه در ای��ن رابطه ه��م تراکتورس��ازی 
 وضعی��ت ب��ه مرات��ب بهت��ری نس��بت ب��ه مل��وان

 دارد.
دلیل سوم که البته چندان در تصمیم گیری ها مهم نیست، 
عالقه بازیکنان سرباز به حضور در تراکتورسازی به خاطر 
لیگ قهرمانان آسیاست. آنها دوست دارند با حضور در لیگ 
قهرمانان خودی نشان دهند تا پس از اتمام سربازی شان، 

شانس حضور در تیم های عربی را داشته باشند.
با تمام این اوصاف، س��همیه محسوب نشدن این بازیکنان 
برای تیم های نظامی، عجیب به نظر می رس��د و تیم های 

دیگر را تضعیف خواهد کرد.
حضور همزمان س��تاره هایی چون س��روش رفیعی، علی 
حم��ودی، بختیار رحمان��ی و عبداهلل زاده، ک��ه هر تیمی 
 آرزوی به خدمت گرفتن آنها را دارد در تراکتورس��ازی، و

 مهم تر از همه، سهمیه محسوب نش��دن آنها، رقبا را زیر 
فشار قرار خواهد داد و آنها قادر نخواهند بود با این شرایط، 

با تراکتورسازی رقابت کنند.
باید منتظر ماند و دی��د باالخره تصمی��م منصفانه ای در 
رابطه با حضور بازیکنان سرباز در لیگ برتر گرفته خواهد 
 شد یا خیر. شاید بهتر باشد مانند سال های نه چندان دور، 
 تیم های نیروی زمینی و فجر، خانه این س��ربازها شوند و

 تیم های لیگ برتری حق استفاده از آنها را نداشته باشند. 
الاقل سربازهایی که با تخلف، حق خیلی از جوانان کشور 
را ضایع کردند و به خدمت مقدس سربازی نرفتند، با این 
شیوه تنبیه ش��ده و دیگر ش��اهد چنین رفتاری از سوی 

بازیکنان جوان نخواهیم بود.

با اتفاقاتی ک��ه در فصل نق��ل و انتقاالت لی��گ پانزدهم 
افتاد، بازی سپاهان و تراکتورس��ازی از جنبه دیگری هم 

حساسیت بیشتری پیدا کرد.
چهاردهمین دوره رقابت ه��ای لیگ برت��ر فوتبال ایران 
در حالی با قهرمانی س��پاهان به پایان رسید که تا قبل از 
رس��یدن به ده دقیقه پایانی رقابت ه��ای هفته آخر لیگ، 
تراکتورس��ازی با کس��ب برتری ۳ بر یک در مقابل نفت 
تهران در آس��تانه باال ب��ردن جام قهرمان��ی در خانه بود؛ 
ولی اتفاقات فوتبالی دست به دس��ت یکدیگر داد تا جام 
 از تبریز به اصفهان بیاید و بر باالی دستان محرم نویدکیا

 قرار گیرد.
این اتفاقات و شادی عجیب و غریب تبریزی ها بعد از سوت 
 پایان بازی، پرون��ده مهمی را در فوتبال ای��ران باز کرد و 
با وجود اینکه رابطه س��پاهان و تراکتورسازی در طی این 
چند سال اخیر به ش��دت خوب و حسنه بود، حاشیه های 
این بازی گریبان سپاهان را هم گرفت و شایعات فراوانی 
در مورد نقش سپاهان در تساوی تراکتورسازی منتشر شد 
که خوشبختانه همگی تکذیب شد و بررسی شرایط بازی 
تراکتورسازی و احکام صادره نشان داد که سپاهانی ها در 

این زمینه نقشی نداشته اند.
اما با این وجود ای��ن پیش بینی وجود داش��ت که با آغاز 
رقابت های لیگ پانزدهم بازی تراکتورس��ازی و سپاهان 
چه در اصفهان و چه در ش��هر تبریز با حساس��یت بسیار 
خاصی در داخ��ل زمین پیگیری ش��ود و ه��ر دو تیم به 
دنبال این باش��ند تا نش��ان دهند که در لیگ چهاردهم 
قهرمان��ی حق ک��دام تیم بوده اس��ت. این ماج��را زمانی 
 ش��کل جدی تری هم به خودش گرفت که مشکل شجاع 
خلیل زاده و علی حمودی بازیکنان س��ابق سپاهان برای 
بازی در تراکتورسازی حل شد و تماشاگران منتظر بودند تا 
عملکرد این دو بازیکن سابقا زردپوش را در مقابل سپاهان 

تماشا کنند.
اما اتفاقات فصل نقل و انتقاالت باز هم به حساس��یت این 
مسابقه اضافه کرد و پیوس��تن حبیب گردانی مدافع چپ 
تبریزی ها به تیم سپاهان خود پرونده جدیدی را برای این 
مس��ابقه باز کرد. البته این درست است که گردانی تمایل 
زیادی برای ماندن در تراکتورس��ازی داشت و به واسطه 
قرار گرفتن در لیس��ت مازاد این تیم را ت��رک کرد، ولی 
به هر حال تقابل دوباره او با تیم س��ابقش به اندازه کافی 
حساسیت دارد؛ و اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که او 
 باید در جناح چپ سپاهان درست در مقابل بازیکنی مثل 
عل��ی حم��ودی ق��رار گی��رد انتظ��ار عالقمن��دان ب��ه 
 فوتبال ب��رای دیدن ای��ن دوئل نف��ر به نف��ر قابل درک 

خواهد بود.
البته هنوز قرعه کش��ی رقابت های لی��گ برتر برای فصل 
جدید انجام نش��ده تا تاری��خ برگزاری بازی س��پاهان و 
 تراکتورس��ازی مش��خص ش��ود، ولی اگر دس��ت قرعه، 
بازی این دو تیم را در پنج هفته ابتدایی لیگ قرار دهد باید 
منتظر دیدن یک نبرد کام��ال جذاب و دیدنی از جانب هر 

دو تیم باشیم.

چهره ات برای مان آشناست!
تفاوت ملوان و تراکتورسازی در چیست

تیم های خصوصی، یارای مقابله با نظامی ها را ندارند
بازی سپاهان و تراکتورسازی حساس تر شد؛

 

بعد از اعالم پیوس��تنش به ذوب آهن، بسیاری از 
رس��انه ها، خبر از امضای قرارداد میلی��اردی او با 
باشگاه اصفهاني دادند و بحث های بسیاری دراین 
زمینه مطرح ش��د؛ اما او با صراحت اعالم می کند 
که رقم پیشنهادی استقالل خیلی بیشتر از رقمی 

بود که در یک فصل از ذوب آهن دریافت می کند.
اکبر صادقی حاال به ذوب آهن پیوسته تا در غیاب 
قاس��م دهنوی و اکبر ایمانی، فصلی پرش��کوه را 
در تیم اصفهانی رق��م بزن��د. او در گفتگوی خود 
 با ایمن��ا از دالیل پیوس��تنش به تی��م اصفهانی؛ 
تا شایعات مبنی بر قرارداد میلیاردی با ذوب آهن 

صحبت کرد.
این گفتگوی را ب��ا هافبک جدید تی��م ذوب آهن 

اصفهان در ادامه می خوانید:
چه شد که به ذوب آهن پیوستی؟

من پیشنهاد خیلی خوبی از ذوب آهن داشتم و بعد 
از بررسی های الزم، راهی تیمی شدم که شهر خوب 
با آدم ها و مردم خوبی داشت؛ و کادر فنی خوبی را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در کنار آن، آسیایی 
ب��ودن ذوب آهن و رتبه فصل گذش��ته این تیم در 
جدول رده بندی لیگ برتر در کنار مش��ورت هایی 
که از دوس��تانم گرفت��م، همه باعث ش��د که بین 
پیشنهادهایم ذوب آهن را انتخاب کنم؛ و امیدوار 

هستم که امسال فصل خوبی داشته باشم.
به خاطر عملکرد خوبت با تیم پدیده در طول 
فصل گذش�ته، از اس�تقالل هم پیشنهادی 
جدی داش�تی؛ ام�ا در نهای�ت ذوب آهن را 

انتخاب کردی. چرا؟
 من پارس��ال فصل خوبی در تیم پدیده داش��تم و 
درمجموع پدی��ده به من کمک ک��رد که عملکرد 
خوبی داش��ته باش��م و بتوان��م برای ای��ن فصل 
 مش��تری هایی را ب��رای خودم دس��ت و پ��ا کنم. 
به هر حال پیشنهاد اس��تقالل خیلی جدی بود و 
رقم آن از پیش��نهاد ذوب آهن هم بیش��تر بود، اما 
من س��عی کردم که بین دو تیم خوب، تا جایی که 
می شود، تیم خوب تر را انتخاب کنم. امیدوار هستم 
در آینده هم این مس��اله به من ثابت شود و به تیم 
و خودم کمک کنم و امس��ال فصل خوبی را برای 

یکدیگر رقم بزنیم.
برخ��ی می گفتند ب��ه خاط��ر رقم بیش��تر راهی 

ذوب آهن ش��دی. ش��ایعه قرارداد میلیاردی تو با 
ذوب آهن چه بود؟ به نظر می رس��ید سعید آذری 

هم از مطرح شدن این شایعه بسیار متعجب بود.
نمی دانم چه کس��ی گفت��ه که م��ن در ذوب آهن 
میلیاردی گرفته ام؛ اما باید بگویم استقالل با رقمی 
خیلی بیشتر از ذوب آهن به من پیشنهاد داد و این 
رقم خیلی بیشتر بود. به هر حال به دلیل شرایطی 
که در ذوب آهن وجود داشت، س��بب شد که این 
تیم را به اس��تقالل ترجیح دهم و با مشورتی که از 

دوستانم گرفتم، راهی این تیم شدم.
من با بازیکنانی که در اس��تقالل ب��ازی کرده اند، 
صحبت کردم و با اس��تفاده از تجربی��ات آدم های 
بزرگی که در آن تیم ها بودند، ذوب آهن را انتخاب 
کردم و حاال که به این تیم آم��ده ام، کاری به رقم 
ق��رارداد و اینکه بقی��ه چقدر دریاف��ت کرده اند یا 
مسایل گذشته ندارم و تمرکز من روی ادامه فصل 
است. از نظر فنی، باشگاه، ساختار و تشکیالت و همه 
جزو نکاتی بوده که سبب شد ذوب آهن را انتخاب 
کنم و مجموعه را به خوبی شناخته ام و با کمک بقیه 

به این تیم آمده ام.
البته استقالل هم باش��گاه بزرگی است و هرکس 
آرزویش اس��ت که در این تیم ها بازی کند. به نظر 
من اگر کسی در کارنامه خود یک فصل حضور در 
تیم های اس��تقالل و پرس��پولیس را داشته باشد، 
سه یا چهار س��ال به عمر فوتبالش اضافه می شود، 
ضمن اینکه خانه و زندگی من در تهران است؛ اما 
ذوب آهن هم حسن هایی داشت که سبب شد این 

باشگاه را انتخاب کنم.
درباره ش�رایط ذوب آهن صحبت کن. پس از 
دو فصل وحشتناک باالخره ذوب آهن در یک 
سال قهرمان جام حذفی شد و در لیگ برتر 
نیز سهمیه کسب کرد. به نظرت این شرایط در 

فصل آینده هم تداوم دارد؟
به نظر من با توجه به اینکه ذوب آهن امسال آسیایی 
هم هست، مدیران این تیم، فکرهای بزرگی برای 
ذوب آهن دارند و برنامه ریزی دقیقی کرده و منابع 
خود را تامی��ن کرده اند. ما باید از جایگاه گذش��ته 
خود دفاع کنیم و این موضوع وظیفه مان را سنگین 

می کند. مسووالن تیم همه برنامه ریزی های الزم را 
در این زمینه داشته اند و فکر نمی کنم که مشکلی 

در این زمینه وجود داشته باشد.
من در صبا شاگرد آقایحیی بوده ام و او همیشه به 
من لطف داشته و با توجه به شناختی که از روحیات 
گل محمدی دارم، باید بگویم آدم های س��المی در 

اینجا دور هم جمع شده اند.
به نظرت ذوب آهن امس�ال مدعی قهرمانی 

هست؟
همه تالش ما این اس��ت که با اس��تفاده از جوانان 
و ب��ا تجربه ها، تیمی خوب و یک دس��ت داش��ته 
باش��یم و همه به هم احترام بگذاریم و در کنار آن 
نتیجه هم بگیری��م. می خواهی��م از ابتدای فصل 
محکم کار کنیم و مثل فصل گذش��ته نباشد که تا 
نیم فصل نتیجه نگیریم و از میانه های فصل نتیجه 
 بگیری��م، بنابراین می خواهیم حق م��ان را از ابتدا 

بگیریم.
ذوب آه�ن ق�رار اس�ت چن�د روز دیگ�ر با 
فنرباغچ�ه بازی کن�د. درباره ای�ن بازی هم 

توضیح بده.
همان طور که گفتم ب��ا توجه به آس��یایی بودن و 
قهرمان��ی ذوب آهن در ج��ام حذفی، پش��ت این 
تیم فکرهای بزرگ��ی وجود دارد. مس��ووالن تیم 
و کادر فن��ی، صحبت ه��ا و برنامه ریزی های خود 
را کرده اند ت��ا ذوب آهن در ادامه هم موفق باش��د. 
 بازی با فنرباغچه هم یک بازی بسیار خوب برای ما 
 ب��ه ش��مار م��ی رود و تی��م در ترکیه هم مس��یر 

رو به رشد خود را ادامه می دهد.
فنرباغچه تیم خوب، بزرگ و باس��ابقه و ریشه دار 
اس��ت و » نانی« و چند بازیکن بزرگ دنیا را جذب 
کرده اس��ت. ای��ن ب��ازی می تواند خیل��ی به تیم 
ما کمک کن��د و تجرب��ه بزرگ��ی در زندگی همه 
بازیکنان ذوب آهن باش��د. بدون ش��ک مسابقه با 
 فنرباغچ��ه یک تجرب��ه بین المللی ب��رای همه ما 
به ش��مار می رود و حتی از چندین بازی ملی هم 
برای ما بهتر است، چون خیلی به ما کمک می کند. 
امیدوار هستم که مقابل آنها یک بازی خیلی خوب 
به نمایش بگذاریم و حق خودمان را بگیریم. با توجه 
به تمریناتی که انجام داده ایم مقابل فنرباغچه دست 
و پا بسته نیستیم و امیدوار هستم که اردوی خوبی 

در ترکیه پشت سر بگذاریم.
به تیم مل�ی هم فک�ر می کن�ی؟ می گویند 
بازیکنان ذوب آهن کمتر از سرخابی ها برای 

حضور در تیم ملی دیده می شوند.
به نظر من ذوب آهن سال گذشته باید نماینده های 
بیشتری در تیم ملی می داشت؛ اما جدای از بحث 
فنی، بدون شک ش��رایطی بوده که مربی تیم ملی 
روی آنها اش��راف داش��ته و دالیل مختلف سبب 
ش��ده که بازیکنان کمتری از این تیم به تیم ملی 

دعوت شوند.
یکی از دالیل حضور م��ن در ذوب آهن این بود که 
جزو تیم های باالی جدول باش��م و بیش��تر دیده 
شوم؛ تا مربیان تیم ملی روی من نظر داشته باشند 
و بتوانم حقم را در تیم ملی نیز بگیرم. من در لیست 
تیم ملی بودم، اما به خاطر ش��رایط خاصی در تیم 
ملی نبودم و امیدوار هستم که با تالش، به تیم ملی 
دست پیدا کنم. امیدوارم که چندین بازیکن جوان 
از ذوب آهن به تیم ملی دعوت شوند؛ چون ذوبی ها 

واقعا لیاقت حضور در تیم ملی را دارند.

سرخابی ها

 استقالل بهتر از پرسپولیس
تیم می بندد

غالمرضا فتح آبادی، مهاجم اسبق استقالل و پرسپولیس درباره 
وضعیت نقل و انتقاالت در اس��تقالل گف��ت: مظلومي دارد تیم 
جوان تري نسبت به فصل گذشته استقالل مي بندد. بازیکناني 
که گرفته اند با انگیزه هس��تند و در جایي هم که نیاز به بازیکن 
باتجربه داشتند رحمتي را آوردند که مي تواند کمک شایاني به 
استقالل کند. خط هافبک تیم هم، که دست نخورده و کم ترین 

تغییرات را داشته است.
وی اف��زود: مظلوم��ی  باید ب��ه هماهن��گ ک��ردن بازیکنانش 
توجه وی��ژه اي داش��ته باش��د. اگر اوای��ل فصل نتیج��ه نگیرد 
س��کوها به او اج��ازه نخواهن��د داد که ب��ه کارش ادام��ه دهد؛ 
ام��ا اگ��ر تی��م خوب��ي را راه��ي لی��گ کن��د و نتای��ج خوبي 
 ه��م اوای��ل فص��ل بگی��رد س��کوها برای��ش آرام خواه��د

 بود.
فتح آبادی، با اش��اره وضعیت پرس��یولیس در نق��ل و انتقاالت 
تصریح کرد: اس��تقالل بهتر از پرس��پولیس دارد تیم مي بندد. 
خریدهاي پرسپولیس خوب نیستند و دست برانکو هم نسبت به 
مظلومي بسته اس��ت. من نمي دانم این طاهري کیست و از کجا 
آمده، اما کارهای��ي که مي کند براي پرس��پولیس موثر نخواهد 
بود. پرسپولیس، خوب هایش را از دست داده و آنهایي را هم که 

خریده توان باال کشیدن پرسپولیس را ندارند.

بازی ساز پرسپولیس از اسپانیا می آید
جدای��ی محمد نوری از پرس��پولیس، تلخ ترین خب��ری بود که 

هواداران این تیم در فصل نقل و انتقاالت شنیدند.
نوری که با پیش��نهاد نه چندان چرب و نرم پرسپولیس مواجه 
ش��د، تصمیم گرفت تا به آن س��وی آب ها برود و فوتبال خود را 
 در لیگ س��تارگان قطر پ��ی بگیرد. مقصد نوری هم مش��خص

 بود؛ المسیمیر، باشگاهی نه چندان شناخته شده در لیگ قطر. 
او بر سر مبلغی در حدود 500 هزار دالر با مدیران این باشگاه به 
توافق رسیده، حاال هم تست های پزشکی اش را گذرانده و منتظر 

نتیجه اش است تا قرارداد نهایی را امضا کند.
با جدایی نوری، پرسپولیس، بازی س��از ندارد؛ هافبک طراحی 
که بازی سازی کند و مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار دهد. 
نبود چنین بازیکنی می تواند قدرت پرسپولیس در خط هجومی 
را کاهش بدهد و مسیر رسیدن این تیم به دروازه حریف را دورتر 
کند. به همین دلیل مس��ووالن پرس��پولیس و کادر فنی دنبال 
جذب بازیکنی هس��تند که بتواند به عنوان بازی س��از در مرکز 

زمین بازی کند و البته مثمر باشد.
ابتدا صحبت از محسن مسلمان است؛ هافبکی 24 ساله که یک 
فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد. مس��لمان که س��ابقه بازی 
برای پرس��پولیس در دوران مربیگری علی دای��ی را در کارنامه 
دارد مورد توجه برانکو قرار گرفته و حتی با پرسپولیس مذاکره 
هم کرده، اما با مش��کلی به نام رضایت نامه مواجه ش��ده است. 
ذوب آهن، مس��لمان را نمی خواه��د اما عالقه ای ه��م ندارد که 
خیلی ساده رضایت نامه او را صادر کند. ذوبی ها حاال که دیده اند 
مسلمان مشتری پروپا قرصی به نام پرسپولیس دارد، قطعا برای 
صدور رضایت نامه او تمهیدات ویژه ای می اندیشند. آنها یا پول 
می گیرند یا بازیکنی از پرسپولیس، تا مسلمان را برای پوشیدن 
پیراهن قرمز آزاد کنند. همین مشکل باعث شده تا پرسپولیس 
به دنبال آلترناتیوی برای مسلمان باش��د. مسعود شجاعی، نام 
هافبکی اس��ت که گویا واس��طه ها با او تماس گرفته اند و برای 
حض��ورش در پرس��پولیس گفت وگوهایی با او انج��ام داده اند. 
ش��جاعی س��ابقه بازی زیر نظر برانکو را دارد. در ج��ام جهانی 
2006 و وقتی تنها 22 سال داشت. برانکو اعتقاد ویژه ای به بازی 
شجاعی داشت و سعی کرد در جام جهانی و در حضور بازیکنان 
بزرگی نظیر علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان از 

او استفاده کند و بازی اش بدهد.
شجاعی که فصل گذشته را در الشحانیه گذرانده و با این تیم به 
لیگ یک قطر سقوط کرده، می تواند بازی ساز جدید پرسپولیس 

باشد، البته اگر در قطر نماند یا به کشوری دیگر منتقل نشود.
مسعود شجاعی بعد از محسن مسلمان، دومین گزینه خط میانی 
پرسپولیس اس��ت. بازیکنی که حاال در ۳1 سالگی هم باتجربه 
ش��ده و هم در تیم ملی به یک بازیکن موثر بدل گردیده است. 
حضور شجاعی در پرسپولیس دو س��ر برد خواهد بود؛ هم برای 
خودش که هم چنان می خواهد در تیم ملی یک بازیکن فیکس 
باشد و هم برای پرس��پولیس که به یک بازیکن باتجربه در خط 

میانی اش نیاز دارد.
فعال که مذاکره با ش��جاعی قطعی نش��ده. پرسپولیسی ها ابتدا 
دنبال جذب محسن مسلمان هستند و بعد مسعود شجاعی. دو 
بازیکنی که قرار است یکی از بین آنها جانشین محمد نوری شود.

بیرانوند در کنار منصوریان و نفتی ها
علیرضا بیرانوند که پ��س از هفته ها به ش��ایعات پایان داد و در 
نفت ماندنی ش��د، در صفحه اجتماعی خود نوش��ت: » ان شاهلل 
امسال هم بتونم با علی آقا )منصوریان( سال خوبی داشته باشیم، 

التماس دعا«.

از لنز دوربین
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مفاد آرا
3/600 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مساحت92/50مترمربع.
به  محمدعلی  فرزند  شهرضا  ملکیان  محبوبه   –  94/2/20  –  1535 شماره  25.رای 
شناسنامه شماره 2456 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199859516 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 999به مساحت ششدانگ 

198/60 مترمربع.
26.رای شماره 1536 – 94/2/20 – فضل اله طبیبیان فرزند حسن به شناسنامه شماره 
477 شهرضا و شماره ملی 1199000884 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

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

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

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

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

یکباب مغازه مفروزی از پالک 1048 به مساحت ششدانگ 150/30 مترمربع.

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

 150/30 مترمربع.
شناسنامه  به  اسمعیل  فرزند  خینه  عبدالی  ستار   –  94/1/22  –  338 شماره  32.رای 
شماره 3 حوزه 3 سمیرم  و شماره ملی 1209735466 ششدانگ یک باب خانه سه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 126 مترمربع.
47.رای شماره 1599 – 94/2/21 – فریبا جاوری فرزند محمود به شناسنامه شماره 

از  مشاع  دانگ  سه   1199896497 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   6154
به مساحت ششدانگ 126  پالک 1779  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  ششدانگ 

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

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

مفروزی از پالک 2706 به مساحت ششدانگ 243/83 مترمربع.
50.رای شماره 1681 – 94/2/23 – محمدجواد مجاهدی فرزند محمدحسن به شناسنامه 
شماره 333 حوزه یک شهری شهرضا و شماره ملی 1199289523 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 121/60 مترمربع.
51.رای شماره 1682 – 94/2/23 – راضیه آقابابائی فرزند ناصر به شناسنامه شماره 

از  مشاع  دانگ  سه   1199925500 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   9055
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2882 به مساحت ششدانگ 121/60 مترمربع.
زهرا کافی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره   – 94/2/24 52.رای شماره 1783 – 
587 شهرضا و شماره ملی 1199106844 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

3755 به مساحت 312/60 مترمربع.
53.رای شماره 1784 – 94/2/24 – علیرضا کافی فرزند نعمت اهلل به شناسنامه شماره 
102 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199382663 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

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

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

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

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

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

58.رای شماره 1761 – 94/2/24 – رحمت اله ترابی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
از  مشاع  دانگ  چهار   1199625094 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی   1 حوزه   28
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 473/1 به مساحت ششدانگ 136/90 

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

136/90 مترمربع.
به شناسنامه  محمدعلی  فرزند  رجبی  علیرضا   –  94/2/20  –  1547 60.رای شماره 

دانگ  5129916441 سه  ملی  و شماره  سفلی  روستائی سمیرم   1 حوزه   73 شماره 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 812 به مساحت ششدانگ 121/80 

مترمربع.
61.رای شماره 1549 – 94/2/20 – زهرا میرزائی فرزند حسینعلی به شناسنامه شماره 
50 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129935373 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 812 به مساحت ششدانگ 121/80 مترمربع.
به  عبدالرحیم  فرزند  زیارتگاهی  ترابی  زهرا   –  93/12/27  –  13038 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 7 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199567280 ششدانگ 

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

پالک 820 به مساحت 256/50 مترمربع.

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

385/10 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فتح  فرزند  ملکی  گلناز   –  94/2/27  –  1819 65.رای شماره 
141 شهرضا و شماره ملی 1199072508 سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه 
و گاراژ و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت ششدانگ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آغاهمگی میربدبه قانون ارث. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ابالغ وقت رسیدگی 
4/313 شماره ابالغیه: 9410100361702704 شماره پرونده: 9409980361700251 
به  دادخواستی  کلخواجه  قربانی  قلی  علی  خواهان   940281 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  صالحی  حسین  و  کاشی  اصغر  و  صالحی  علی  و  مطاع  مرتضی  خوانده  طرفیت 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیرمنقول و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700251 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/07/12 و ساعت 09:15 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 
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 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 گردد.م الف:9654 شعبه  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/314 در خصوص پرونده کالسه 130/94 خواهان ایوب هارونی دادخواستی مبنی 
برای روز  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت هادی کریمی  بر مطالبه سفته 
به مجهول المکان بودن  با توجه  تعیین گردیده است  دوشنبه مورخ 94/6/2 ساعت 9 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9656 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/315 در خصوص پرونده کالسه 118/94 خواهان علی محمودی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خسارت به طرفیت محسن عباسی هارونی فرزند علیرضا تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/6/1 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
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:9658 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   285/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/316
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شراره جهان دیده 2- مهدی سلمانی زاده تقدیم نموده 
با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   94/05/21 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  م الف:9672   می شود. 

شهرستان اصفهان



 امام رضا)سالم اهلل علیه( :
 امام جواد)علیه االسالم(مولودى است 
كه پر بركت  ت��ر از او براى ش��یعه ما به 

دنیا نیامده است.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

محققان دریافتند انس��ان برای دویدن بر روی آب نیاز به وارد 
کردن نیرویی معادل وزن خود دارد. محققان آمریکایی اظهار 
کردند: افراد برای اینکه بتوانند بر روی سطح آب شناور بمانند، 
باید نیرویی معادل وزن خود را بر روی سطح آب اعمال کنند 
تا بر روی س��طح آب بمانند.اگر وزن فرد 75 کیلوگرم اس��ت، 
باید نیرویی معادل 75کیلوگرم به س��طح آب وارد شود و این 
در حالی است که فرد با دو پا بر روی سطح آب است و وزن پاها 
نسبت به وزن بدن کمتر است و وارد کردن چنین نیرویی تقریبا 
غیرممکن اس��ت.همچنین برای دویدن با این وزن، س��رعتی 
معادل 80 کیلومتر در س��اعت الزم اس��ت که ای��ن امر هم تا 

حدودی غیرممکن است.
به این ترتی��ب محققان دریافتند راه رفتن انس��ان بر روی آب 
امکان پذیر نیست، زیرا انسان به س��رعت الزم برای دویدن بر 

روی آب نمی تواند دست یابد.

جراح و پزش��ک معالج بیمارس��تان امیرالمومنی��ن )ع( مراغه 
گفت: توده شش کیلوگرمی از شکم خانم بیمار بستری در این 

بیمارستان خارج شد.
  علی رحیمیان افزود: این خانم 35 ساله چهار روز پیش به خاطر 
سنگینی و احس��اس درد در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کرد 
و پس از انجام معاینه و آزمایش، وجود توده بزرگی در شکم وی 

تشخیص داده شد.
وی با بیان اینکه پس از تش��خیص، بیمار بستری و تحت عمل 
جراحی قرار گرفت، اظهار کرد: پس از دو ساعت جراحی موفقیت 
آمیز، این توده اضافی از بدن بیمار خارج شد. وی، بزرگ شدن، 
احس��اس درد در ناحیه شکم، کم اش��تهایی و کاهش وزن را از 
عایم وجود ای��ن توده در بدن این بیمار اع��ام کرد.رحیمیان، 
ادامه داد: این جراحی در بیمارستان حضرت امیرالمومنین )ع( 

مراغه انجام شد و اکنون وضعیت بیمار رو به بهبود است.

یک کافی شاپ در ش��هر اس��تانبول ترکیه فقط افرادی را که 
دارای سندروم داون هستند برای کار می پذیرد. این کارگران 
باید بین ۱8 تا ۲5 سال سن داشته باش��ند و هدف از این کار، 

دادن حس استقال و اعتماد به نفس به این افراد است.
آقای »س��اروهان س��ینگن« این ای��ده را از تجرب��ه زندگی با 
دخترش » س��زیل« که مبتا به س��ندروم داون است گرفته  

است .
آقای سینگن معتقد است سزیل برای او هدیه ای الهی است و او 
را با دنیای جدیدی آشنا کرده است: » وقتی به بیماران مبتا به 
سندروم داون فکر می کنیم می بینیم که برای آنها واقعا شغلی 
متناست با حال و روزش��ان وجود ندارد و هرکس که می تواند 

باید از آنها حمایت کند«
این کافی شاپ هر روز از ساعت ۹ صبح تا 5 بعد از ظهر باز است 

و می تواند به طور هم زمان به ۴0 مشتری رسیدگی کند.

تصاویری که به تازگی ازس��وی آژانس خبری سعودی منتشر 
شده، نشان دهنده ی ادامه طرح توسعه ی مسجدالحرام و البته 
مهم تر از آن محو شدن کعبه در میان برج ها و تاور کرن ها است.

عربستان برای توسعه  مسجدالحرام 6۹0 میلیون پوند هزینه 
در نظر گرفته است، طرحی که س��بب تخریب میراث پیامبر 

اکرم )ص( شد.
با این ساخت و سازها قرار است مساحت مسجد به یک میلیون 
و ۲60 هزار متر مربع برسد تا صحن آن گنجایش طواف ۱07 

هزار نفر را در ساعت داشته باشد.
ط��رح توس��عه مس��جدالحرام از دو س��ال پیش آغاز ش��ده و 
پیش بینی مقامات سعودی آن اس��ت که این طرح تا دو سال 
دیگر تکمیل شود. به خاطر اجرای این طرح دولت عربستان با 
تایید سازمان کنفرانس اسامی هر سال ۲0 درصد از سهمیه 

حج کشورها را کاهش می دهد.

آیا دویدن انسان روی آب ممکن است؟به »بیماران سندرم داون« جهت کار نیازمندیم! سعودی ها در پی محو کعبه خارج کردن توده شش کیلویی از شکم یک مراغه ای
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خیره شدن به صفحه  تلفن هوشمند آن هم با گردنی که تنها 
۱5 درجه رو به جلو خم شده، حدود ۱3 کیلو فشار مضاعف به 
ستون فقرات وارد می کند. این فشار که بسته به حالت گردن 
تا ۲7 کیلو هم می رس��د خطری جدی برای سامت گردن و 

کمر است.
زندگی بدون گوش��ی های تلفن هوش��مند این  روزها برای 
بس��یاری غیرقابل تصور اس��ت. نگاه خیره به صفحه تلفن با 
گردنی که به جلو خم ش��ده به حالتی عادی و روزمره تبدیل 

شده است.
کم نیس��تند کس��انی که هر لحظه از وقت آزاد خود را برای 
انداختن نگاهی به صفحه تلفن صرف می کنند و حتی کسانی 
تا ساعت ها س��رگرم رد و بدل کردن پیام کوتاه، تماشا کردن 
ویدئو یا خوان��دن مطلبی روی صفحه کوچ��ک موبایل خود 

هستند.
ب��ه گ��زارش دویچه ول��ه، متخصصی��ن کلینیک 
»جراحی ستون فقرات و توانبخشی«  در نیویورک 
به این نتیجه رسیده اند که سر انسان بزرگسال 
با ۴ تا 6 کیل��و وزن و ۱5 درجه خمیدگی رو به 

فش��ار مضاعف بر جلو حدود ۱3 کیلو 
می کن��د. این ستون فقرات وارد 
نگاه ک��ردن به درحالی اس��ت که 
صفحه گوشی های 
موبایل اغلب با سری 

خمیده ت��ر ص��ورت 
می گیرد.

اگ��ر خمیدگی گ��ردن تا 
60 درجه باش��د،  فشار روی 

ستون فقرات، گردن و کمر تا ۲7 
کیلوگرم می رس��د. ادامه این فشار 

موجب سفت  شدن عضات 
گ��ردن، انقباض 

عضات کمر و 

حتی ساییدگی زودهنگام دیس��ک مهره های ستون فقرات 
می شود.

انسان به عنوان جانداری متحرک، نیازمند حرکت است
ولفگانگ پانت، رییس انجمن پزش��کان متخصص سامت 
ش��غلی در آلمان، در گفتگو ب��ا خبرگزاری آلم��ان توضیح 
می دهد: » ما سال هاست که در مورد استفاده طوالنی مدت از 
 تلفن های هوشمند همراه که موجب دردهایی از جمله گردن و 
سر درد می شوند،  هش��دار می دهیم  و حتی آنها را با عنوان 

موارد همرا ه -گردن می شناسیم.«
پزشکان آلمانی که تخصص آنها در زمینه سامت شغلی است، 
همواره توصیه می کنند که باید از حالت های غیرطبیعی که 

اغلب یک سویه به بدن فشار وارد می کنند پرهیز کرد.
برداش��تن نگاه از روی صفح��ه کامپیوتر یا صفحه گوش��ی 

موبای��ل  و دی��دن مناظ��ر دورت��ر، چرخاندن 
کم��ی و  ش��دن  بلن��د   گ��ردن، 
 قدم زدن، همه توصیه های ساد ه ای 
هستند که از فشار روی ستون فقرات 

کم می کنند.
پروفس��ور برند کلدن��ی، رییس  بخش 

ارتوپ��دی و جراحی س��وانح کلینیک 
هرتس��وگن آوراش می گوید: » انس��ان 

در طبیعت خود جانداری متحرک است  نه 
تنبل. بدن انس��ان نیاز به تحرک دارد تا در 

مناسب ترین فرم خود بماند.«
او نیز مانند سایر متخصصین این رشته، زل 

زدن به 
صفحه 

کامیپوتر، نشستن مداوم در دفتر یا پشت میز کار را برای بدن 
انسان »سم« می داند.این متخصصان تاکید دارند که آناتومی 
بدن با توجه به تکامل طبیعی خود نیازمند آن اس��ت که در 
حالت ایس��تاده یا رفتن از یک مکان به مکان دیگر، حرکات 

مختلفی انجام دهد تا در مناسب ترین فرم خود بماند.
انعطاف پذیری س�تون فقرات نوجوانان و ضریب 

خطر باال
سکون در یک حالت می تواند به س��رعت برای سامت بدن 
مشکل ساز شود. این نکته در مورد نوجوانان که ستون فقرات 
انعطاف پذیرتری دارند قابل توجه تر اس��ت. کنت هنسراج، 
جراح ستون فقرات در نیویورک با اش��اره به حالت نادرست 
بدن نوجوانان که مدتی طوالنی با موبایل چت کرده یا ویدئو 
تماشا می کنند، می گوید: »س��تون فقرات نوجوانان ضریب 
خطر باالتری برای آس��یب پذیری ناش��ی از حالت 
بدن دارد.«این آس��یب ها که ممکن است پس 
از مدتی طوالنی خود را نشان دهند، می توانند 

پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشند.
این جراح توصیه می کند گوش��ی تلفن 
هوش��مند یا تبلت را ب��اال بگیرید تا 
 نیازی به خم کردن شدید گردن

 نباش��د. با ای��ن کار مدت 
استفاده از این دستگاه ها 
را نیز به ط��ور خودکار 
کوت��اه می کنی��د چون 
این حالت برای دست ها 
خس��ته کننده اس��ت.

توصی��ه  کارشناس��ان 
می کنن��د ک��ه ب��ه جای 
گوش��ی موبای��ل از لب تاپ 
ی��ا کامپیوتری ک��ه مانیتور 
روی میزی با بلندی مناسب 
قرار گرفته، اس��تفاده کنید 
تا فشار کمتری به ستون 
فقرات خود وارد کنید. 
البته ورزش��ی که از آن 
لذت می برید را فراموش 

نکنید.

فشار سنگین بر بدن،  با زل زدن به موبایل

انس��ان ها در هنگام بازی روابط اجتماعی مهارت کامی، زب��ان بدنی و ... را 
 تمرین می کنند به عنوان بزرگسال، ش��ما هم به ارتقا تمامی این مهارت ها
  می پردازید!گاهی نگاه م��ا به بازی کردن بچه ها فق��ط از دیدگاه گذراندن

 وقت ، رفع مزاحمت و یا حداکثر روند طبیعی رش��د آنهاست ؛  در حالی که 
بازی برای رشد کودک بسیار مهم ویا به عبارت بهتر  برای تمام سنین مفید 
اس��ت.بازی می تواند نقش بی بدیلی در ایجاد و افزایش احساس شادی ، از 
بین بردن استرس داشته باشد.  انواع یادگیری، نوع جدیدی از تجربه ارتباط 
با محیط از دیگرمزایای بازی اس��ت. بازی هم چنین م��ی تواند انجام کار را 
سازنده تر و محیط کاری را شادتر کند. شما می توانید با ابزارهای الکترونیکی 
و یا حتی یک حیوان خانگی بازی کنید ؛  اما برای اینکه بتوانیم از تمام منافع 
بازی برخوردار شویم الزم است بازی را با حد اقل یک انسان با تمام احساسات 

انسانی تجربه کنیم.برخی از فواید بازی؛ 
تسکین استرس

 بازی سرگرم کننده است و می تواند باعث ترش��ح اندورفین در بدن شود . 
اندورفین موجب احساس ش��ادی و یک نوع حس رفاه همه جانبه می شود 

حتی در کوتاه مدت برای رفع برخی دردها مفید است .
بهبود عملکرد مغز 

بازی شطرنج ، تکمیل پازل یا انواع بازی هایی که به تفکر احتیاج دارند ، موجب 
بهبود عملکرد مغز افزایش حافظه و تمرکز می شوند.

بهبود روابط 
با هم خندیدن و دنبال ک��ردن یک هدف در هنگام ب��ازی ، موجب افزایش 

احساس همدلی و صمیمیت بین افراد می شود.
جوان نگه داشتن شما

 به قول جرج برنارد شاو : ما متوقف نمی شویم.  مادامی که بازی می کنیم و ما 
پیر می شویم درست وقتی که بازی کردن را متوقف می کنیم! بازی می تواند 
انرژی و نشاط را افزایش دهد ، حتی سیستم ایمنی را تقویت کند و جلوی ابتا 

به بیماری های روانی و جسمی را بگیرد.
رفع مشکالت ارتباطی با بازی

 بازی فضایی برای تجربه خنده و شوخی فراهم می آورد که شرایط خوبی برای 
آموختن روابط اجتماعی و حل و فصل اختافات ایجاد می کند.

 در روابط جدید، بازی و طنز می تواند یک ابزار موثر نه تنها برای جذب فرد 
دیگری بلکه برای غلبه بر هر گونه ناراحتی و یا خجالت باشد. در روابط طوالنی 
مدت، بازی می تواند از چیزهای هیجان انگیز، تازه، و پر هیجان نگهداری کند 

و در تعمیق صمیمیت موثر باشد.

               

روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم. ش��غلم  را، دوستانم را، 
زندگی ام را! به جنگلی رفتم تا ب��رای آخرین بار با خدا  صحبت کنم. به خدا 
گفتم: » آیا می  توانی دلیلی برای ادامه زندگی برایم بیاوری؟«جواب  او مرا 

شگفت زده کرد. او گفت: » آیا درخت سرخس و بامبو را می بینی؟«
پاسخ دادم: » بلی.«

فرمود: »  هنگامی که درخت بامبو و س��رخس را آفریدم، ب��ه خوبی از آنها 
مراقبت کردم. به آنها نور  و غذای کافی دادم. دیر زمانی نپایید که سرخس 
سر از خاک برآورد و تمام زمین را فرا  گرفت؛  اما از بامبو خبری نبود. من از 
 او قطع امید نکردم. در دومین سال سرخس ها بیشتر  رشد کردند و زیبایی

 خیره کننده ای به زمین بخشیدند اما هم چنان از بامبوها خبری نبود.  من 
بامبوها را رها نکردم. در سال های سوم و چهارم نیز بامبوها رشد نکردند. اما 
من  باز از آنها قطع امید نکردم. در سال پنجم جوانه کوچکی از بامبو نمایان 
شد. در  مقایسه با سرخس کوچک و کوتاه بود؛  اما با گذشت 6  ماه ارتفاع آن 
به بیش از ۱00 فوت  رسید. 5 س��ال طول کشیده بود تا ریشه  های بامبو به 
اندازه کافی قوی شوند. ریشه هایی  که بامبو را قوی می  ساختند و آنچه را برای 

زندگی به آن نیاز داشت را فراهم می  کرد.«
 خداوند در ادامه فرمود: » آیا می  دانی در تمامی این س��ال ها که تو درگیر 
مبارزه با  سختی ها و مش��کات بودی در حقیقت ریشه هایت را مستحکم 
می  ساختی. من در تمامی این مدت  تو را رها نکردم؛  همان گونه که بامبوها 
را رها نکردم.  هرگز خودت را با دیگران  مقایسه نکن. بامبو و سرخس دو گیاه 
متفاوتند؛  اما هر دو به زیبایی جنگل کمک می کنند.  زمان تو نیز فرا خواهد 

رسید تو نیز رشد می   کنی و قد می کشی!«
 از او پرسیدم: »من  چقدر قد می  کشم؟«

 در پاسخ از من پرسید: » بامبو چقدر رشد می کند؟«
جواب دادم: » هر  چقدر که بتواند.«

    گفت: » تو نیز باید رشد کنی و قد بکشی، هر اندازه که  بتوانی«

 بازی کردن و اهمیت آن
 در رشد کودکان

دلیلی برای ادامه زندگی

داستان کودک

خمپاره های فاسد ژله تخم مرغ
»خمپاره های فاس��د« یکی از آث��ار  داوود 
امیری��ان از جمل��ه نویس��ندگان ادبیات 
پایداری است که در نمایشگاه کتاب امسال 
خوش درخش��ید و یک��ی از پرفروش های 

حوزه دفاع مقدس بود. 
کت��اب دارای ۱50 صفح��ه  و دربرگیرنده 
خاطراتی از رزمندگان استان همدان است 
که درون مایه ای طنز دارند و توسط امیریان 
به نحوی خوب و خواندنی ساخته و پرداخته 

شده اند.
این اثر که س��یزدهمین کتاب امیریان محسوب می ش��ود دارای یازده 
داس��تان با عناوینی هم چون »اسم مادر س��مرقند«، »اسیر خودی«، 
»پلک های نیمه بس��ته«، »خمپاره های فاس��د«، »ص��دای خوش در 
سرزمین عجیب«، »دزدان توالت«، »عروسی به صرف میوه و فاتحه«، 

»مداح فراری« و »من آنم که رستم بود پهلوان« است.
زبان به کار گرفته ش��ده در کتاب، زبان عامیانه اس��ت که همراهی آن 
با ماجراهای طنز کتاب، باعث جذاب ش��دن اثر شده است. هم چنین 
استفاده از کاریکاتورهای متنوع و جذاب در هر داستان، »خمپاره های 

فاسد« را تبدیل به کتابی دلنشین کرده است.

فونت بزرگ متن های کت��اب و هم چنین به 
کارگیری ۴ رن��گ در تولید اث��ر در باالبردن 

جذابیت آن تاثیر بسزایی دارد.
خمپاره های فاس��د، از مجموع��ه کتاب های 
»ترکش های ولگرد« محس��وب می شود که 
برای گروه سنی کودک و نوجوان نوشته شده 
اس��ت و انتش��ارات »فاتحان« آن را با قیمت 

۱۲هزارتومان منتشر کرده است.
عروسی به صرف میوه و فاتحه!

- من تصمیمم رو گرفته ام، می خوام برگردم 
جبهه!

مادرم در حال نوحه سرایی و گریه ناگهان خش��کش زد و به من خیره 
شد. با لحنی تند گفت: »مگه جبهه چه خبره که همه اش جبهه، جبهه 
می کنی؟ هنوز از چهلم برادر بزرگت چند روز نگذشته، با این پای چاق 

و شل کجا می خوای راه بیفتی؟«
- مادر جان، علی اکبر شهید شده، درست. ولی حاال نوبت منه که برم و 

جاشو پرکنم.
مادرم سفت و محکم گفت: »نه! این دفعه بی شرط و شروط اجازه نمی دم 

که رنگ جبهه را ببینی.«

مواد الزم براي س��فیده تخم مرغ: ژله آلوئه ورا 
یک بسته.

 آب جوش؛ یک پیمانه ،شیر؛ نصف پیمانه
مواد الزم ب��راي زرده تخم مرغ: ژل��ه پرتقال: 
نصف بسته،آب جوش: نصف پیمانه،شیر: ۱/۴ 

پیمانه،روغن مایع: به میزان الزم
طرز تهیه ژله به شکل سفیده تخم مرغ:

ژل��ه آلوئ��ه ورا را ب��ا آب ج��وش مخل��وط 
مي کنی��م ت��ا کام��ا ح��ل ش��ود، بع��د از 
خنک ش��دن ش��یر را اضافه ک��رده، در ظرف 

 موردنظ��ر ریخت��ه و در یخچ��ال ق��رار مي دهیم ت��ا س��فیده نیم بند
 شود.

طرز تهیه ژله به شکل زرده تخم مرغ:
ژله پرتقال را درون آب جوش حل مي کنیم، بعد از خنک شدن، شیر را 
اضافه کرده و خوب با هم مخلوط مي کنیم. قالب زرده تخم مرغ ها را از 

قبل چرب کرده و آماده مي کنیم.
 با قاش��ق از م��واد زرده ه��ا داخ��ل قالب ه��اي تخم مرغ��ي ریخته و 
مي گذاری��م تا بس��ته ش��ود، پ��س از ای��ن ک��ه خ��ودش را گرفت با 
 کارد می��وه دور آن را آزاد مي کنی��م ت��ا راحت ت��ر از قال��ب خ��ارج

 شود.
نکات هن�گام ق�رار دادن زرده هاي 

آماده روي سفیده:
 باید سفیده ها نیم بند شده باشد تا زرده 
کاما روي سفیده بچسبد، یعني سفیده 
ها در یخچال خیلي سفت نشود و روي آن 
 کمي چسبناک باشد که بعد از قرار دادن

مج��دد  دادن  ق��رار  و  ه��ا  زرده   
بس��ته کام��ا  یخچ��ال   درون 

 شود. 
ژل��ه ه��ا را حتم��ا بع��د از مخل��وط ک��ردن ب��ا آب ج��وش 
م��ي گذاری��م ت��ا خن��ک ش��ود، س��پس ش��یر را اضاف��ه م��ي 
 کنی��م، زی��را اگ��ر خن��ک نش��ده باش��د، ژل��ه ب��ه اصط��اح

 مي برد یا تکه تکه مي شود.
بهتر است ظرف مان تخت باشد.

ب��راي درس��ت ک��ردن ژل��ه ب��ه ش��کل زرده تخم م��رغ م��ي توانیم 
از قال��ب درون یخچ��ال ک��ه مخص��وص ق��رار دادن تخ��م 
 م��رغ هاس��ت ی��ا ه��ر قال��ب گ��رد کوچ��ک دیگ��ري اس��تفاده

 کنیم.
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