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سالجاریمیباشد

آگهیفراخوانعمومیانتخابمشاور)دومرحلهایباارزیابیکیفی(

1-نامونشانیکارفرما: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 
 فوالدش�هر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پس�تی 8491741111، صندوق پستی 84915-167 

تلفن 5-03152630161 دورنویس: 03152624181 
2-موضوعخدماتمشاوره: انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی تهیه کلیه اسناد مناقصه و تعیین 
برآورد محاس�باتی و ریالی در ارتباط با پروژ ه های پیمانی س�اختمانی، آماده س�ازی و ابنیه عمومی و 
همچنین پروژه های انبوه سازی، تعاونی های مسکن و مشارکتی در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر 

و همچنین محدوده توسعه آن در طرح مسکن مهر. 
3-محلتامیناعتبار:منابع داخلی شرکت عمران شهر جدیدفوالدشهر. 

4-شرایطمناقصهگران.
- داشتن شخصیت حقوقی. 

- داشتن حداقل رتبه س�ه در گرایش های س�اختمان های آموزش�ی، ورزشی، بهداش�تی و درمانی و 
ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی و راهس�ازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
)داشتن هر سه رتبه الزامی است( و ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار )ارائه تصویر 

برابر با اصل گواهی الزامی است(. 
- داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر. 

5-مدارکموردنیازجهتدریافتاسنادارزیابیکیفیبهصورتحضوری. 
- ارائه معرفینامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی با ذکر موضوع و شماره فراخوان و کد کاربری 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات الزامی است. 
6-محلدریافتاسنادارزیابیکیفی: از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی 

WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا از طریق مراجعه 
به بایگانی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر. 

7-زمانومهلتدریافتاسنادارزیابیکیفی: از تاریخ 94/04/31 تا تاریخ 94/05/04.
8-مهلتتکمیلوتحویلاسنادارزیابیکیفی: تا پایان وقت  اداری مورخ 94/05/11.

9-محلتحویلاسنادارزیابیکیفی:طبقه همکف دس�تگاه مناقصه گزار- دبیرخانه شرکت عمران 
شهر جدید فوالدشهر. 

10-زمانبازگشاییپاکات: در تاریخ 94/05/12 راس ساعت 00: 8 صبح. 
بدیهی است دعوتنامه کتبی و اسناد ارزیابی فنی و مالی، برای مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی امتیاز 

قابل قبول را کسب نمایند فرستاده خواهد شد. 

شماره 94/2924/ص مورخ 24/4/94 

نوید مسرت بخش انتصاب شایس�ته  حضرت عالی را به عنوان شهردار اصفهان تبریک و 
تهنیت  عرض می نمایم  از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی  س�ر شار از  شور و 

نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارم 

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،  با حضور در صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره روند مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 
و توافق صورت گرفته به نمایندگان ارائه داد.پس از سخنان ظریف، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی سواالت مطرح 
شده از سوی نمایندگان در مورد ابهامات موجود در متن برجام را از ظریف پرسید.رییس مجلس در تشریح سوال نخست گفت: 
یک نکته در برجام وجود دارد که زمان خاتمه تحریم ها حداکثر 10 سال است و اگر آژانس زودتر نظر خود را بدهد، زمان پایین تر 
مبنا قرار می گیرد. اخیراً نماینده آمریکا مطلبی را مطرح کرده که ما بنا داریم 5 سال به این 10 سال برای برگشت پذیری اضافه 
کنیم که این موضوع یک تناقض و تخلف است و از آن جاهایی است که مجلس قبول ندارد که بخواهند خارج از چارچوب برجام 

چنین دعوی داشته باشند. محمدجواد ظریف در پاسخ به این سوال تصریح کرد: ما به این حرف های ... 

اصفهان،مطمئنترینشریکاقتصادیآلمان

قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان :

کلید روحانی 
قفل اشتغال را خواهد گشود؟

تدبیر دول��ت امید توانس��ت یک��ی از گره ه��ای مهم در 
زمینه حل مساله هسته ای را با درایت باز کند؛  امروز روز 
دیگری اس��ت و مردم در انتظار بهبود وضعیت معیشت و 
باز کردن گره اش��تغال در کشور هس��تند؛  بنابراین کلید 
دولت تدبیر می تواند درهای بس��ته اشتغال را هم باز کند.

با روی کارآمدن دولت یازدهم، امید به توافق هس��ته ای 
در میان م��ردم، با وعده های رییس جمه��ور قوت گرفت 
 به طوری ک��ه امید ب��ه حل مناقش��ات هس��ته ای، رفع

 تحریم ها، افزایش س��رمایه گذاری ک��ه در نهایت منجر 
به گسترش فضای کس��ب و کار ش��ود و امید به رهایی از 
 هشت س��ال بی خردی، بی مدیریتی و نابسامانی در همه

 عرصه های زندگی را برای مردم به دنبال داش��ت.رییس 
جمهور منتخب مردم زمانی که مس��وولیت اداره کشور را 
برعهده گرفت، براساس دو محور بهبود وضعیت داخلی و 
حل مناقشات هسته ای کار خود را آغاز کرد. انضباط مالی 

که از سوی دولت یازدهم در ...

حکایت پر فراز و نشیب 
ثبت نام دانش آموزان

این روزها والدی��ن در تکاپو برای ثبت ن��ام فرزندان خود 
در مدارس هستند؛ مدارس��ی که شاید بر اساس پیگیری 
و تجربیات آنها بهترین گزینه برای تحصیل فرزندش��ان 
 باش��د، اما این کار چندان هم بی حاش��یه و بی دردس��ر 
نیس��ت.به گزارش ایرنا، والدین در جستجوی مدرسه ای 
متناسب با معیارهایی که در نظر دارند، سر در گم هستند 
و سرانجام پس از انتخاب یک مدرسه، تازه مشکالت آنها 
آغاز می شود.درمجاورت و محدوده نبودن منزل مسکونی 
با مدرسه، پر ش��دن ظرفیت کالس ها و مشکالتی از این 
دس��ت نگرانی و دلهره را در والدی��ن مضاعف می کند که 
باالخره تکلیف فرزند آنها چه می ش��ود؟از س��وی دیگر 
خانواده هایی که با تغییر محل سکونت خود ناچار به جابه 
جایی مدرسه فرزندشان هستند نیز به گونه دیگری با این 
قبیل مشکالت روبه رو می ش��وند. از جمله اینکه امسال 
 برای اولین بار  آموزش و پرورش اعالم کرده که حتی برای 

ثبت نام دانش آموزان  ....
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آمریکاواسطهفرستاد،
واردمذاکرهشدیم

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی در 
خصوص شروع مذاکرات ایران با 1+5 گفت: ما زمانی پای 

میز مذاکره رفتیم که آقای کری نامه نوشت ...

دولتمراقب
بیماریهلندیباشد

نائب رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: با توجه به 
توافق هسته ای و آزاد شدن دالرهای بلوکه شده، دولت باید 
مراقب ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد کشور باشد. مصطفی 

رناسی،  پیرامون توافق هسته ای اظهار کرد: ...

ردپایداعشدر
انفجارانتحاریترکیه

نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه تاکید کردکه در انفجار 
)دوش��نبه 29 تیرم��اه( در یکی از ش��هرهای م��رزی این 
 کش��ور می توان ردپای گروه تروریستی داعش را به وضوح 

دید ... 

جشنوارهیفیلمکودک
کجابرگزارمیشود؟

دبیر جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اظهار امیدواری کرد 
که تا هفته آینده،  استان برگزارکننده این جشنواره مشخص 

شود. علیرضا شجاع نوری ...
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شهدایغواصدراصفهان
تشییعمیشوند

 س��رهنگ ابراهیم رنگین؛ مس��وول س��تاد معراج شهدای 
مرکز گفت: شهدای غواص و خط ش��کن همزمان با سالروز 
شهادت امام صادق)ع( ... در استان های مازندران، گلستان، 

خوزستان، کرمان و اصفهان ...
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جنابآقایدکترمهدیجمالینژاد

حسینناظمالرعایا-شهردارچمگردان



نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه تاکید کردکه در انفجار 
)دوش��نبه 29 تیرماه( در یکی از ش��هرهای م��رزی این 
 کشور می توان ردپای گروه تروریستی داعش را به وضوح 

دید.
»کمال بیاتلی« اظهار داش��ت: داعش از شهر عین العرب 
و یگان های حمایت از ش��هروندان کرد س��وریه، کینه به 

دل دارد.
وی افزود: در این انفجار جس��د یک دختر حدود 20 ساله 
شناس��ایی ش��ده، و این ماجرا ابهام هایی درباره انتحاری 

بودن وی به وجود آورده است.
این انفجار روز خونین��ی را در ترکیه، مرکز کش��وری که 
مرزهای خود را برای افراد مسلح باز و از سال ها پیش آنان 
را وارد س��وریه کرد رقم زد؛  اما هدف این انفجار حمله به 
تجمع فعاالن ُکرد در اعالم همبستگی با مردم و شهروندان 

ُکرد در شهر عین العرب سوریه بود.
انتحاری مزبور،  ظهر هنگام  خود را وس��ط جوانانی که در 
بوستان مرکز فرهنگی شهر س��وروچ، نزدیک به مرزهای 
ترکیه و س��وریه و در پاس��خ ب��ه فراخ��وان اتحادیه بین 
 المللی جوانان سوسیالیس��ت جمع ش��ده بودند، منفجر 

کرد.
 بیاتلی افزود: داع��ش متهم اس��ت و این اق��دام نیز قابل

 پیش بینی ب��ود؛  زیرا داع��ش در صدد اج��رای عملیات 
 انتقام جویانه ضد یگان های حمای��ت از ُکردهای کوبانی

 )عین العرب( بود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن عملی��ات ب��رای انتق��ام 
گرفتن از ای��ن جوانان بود؛  زی��را آنان آم��اده عزیمت به 
 عین الع��رب برای مش��ارکت در بازس��ازی ای��ن منطقه 

بودند.
این نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه ای گفت: قربانیان، 
ش��هروندان ترک بودند و طبیعتا دولت ترکیه این اقدام را 

محکوم می کند.
وی افزود: ای��ن انفجار یک اقدام انتحاری بود و بر اس��اس 
اعالم حاکم ایالت اورف��ا، درمحل حادثه جس��د تکه تکه 
ش��ده یک دختر جوان حدود 18 الی 20 ساله شناسایی 

شده است.
این انفجار به کش��ته ش��دن ده ه��ا نفر و زخمی ش��دن 
 بیش از 100 نفر منجر ش��د و اجساد کش��ته ها پراکنده

 شده بود.

اطالعات منتشر شده نیز حاکی است که یک انتحاری دیگر 
هم درمحل حادثه بود؛  اما نیروهای امنیتی پیش از این که 
وی موفق به منفجر کردن خود شود، او را بازداشت کردند.

اما آنکارا از وجود ش��واهد و انگیزه های قوی در خصوص 
دست داشتن گروه تروریس��تی داعش در این انفجار خبر 

داد.
این انفجارها در ش��هر س��وروچ در جنوب ترکیه، به پایان 
نرس��ید و در فاصله فقط 10 کیلومت��ری آن و کمی پس 
ازای��ن حادث��ه، خودرویی در محل بازرس��ی ی��گان های 
حمایت از ُکرده��ا در جنوب عین العرب س��وریه منفجر 
 شد که به کش��ته ش��دن دو نفر از اعضای این یگان منجر

 شد.
ناظران معتقدند بروز این تح��ول امنیتی در داخل ترکیه 
به هیچ وجه عجیب نیست؛  زیرا آنکارا از سال ها پیش، از 
حوادث منطقه به دور نبوده؛  بلکه در مرکز جنگ س��وریه 
ق��رار دارد؛ به وی��ژه این که مرزه��ای خود را ب��رای عبور 
 هزاران مسلح از طریق این کشور به خاک سوریه باز کرده

 است.
این مساله موجب شده تا در راس متهمان،  حمایت از این 
گروه ها قرار بگیرد. حمایتی ک��ه فقط محدود به بازکردن 
مرزها برای میزبانی از این گروه ها در داخل کش��ور نبوده 
بلکه زمینه را برای ترویج و نشر دیدگاه ها و سیاست های 

آنان فراهم کرده است.
از این رو برخ��ی بعید نم��ی دانند که س��ازمان اطالعات 
ترکیه به گونه ای در این اقدام دس��ت داش��ته باش��د تا با 
یک تیر چند نشان را بزند. اول اینکه بدین روش عملیات 
نظامی ب��رای ورود خود به س��وریه در زمین��ه هدف قرار 
دادن هم پیمان خود داعش را توجیه کند و از سوی دیگر 
ُکردهای س��وریه که خطری برای مرزها به شمار می روند 
هدف قرار ده��د و دیگر اینکه برای داع��ش که از این پس 
خطری برای ترکیه به شمار می رود محدودیت ایجاد کند، 
این در حالی اس��ت که نیروهای امنیتی ترکیه شماری از 
 عناصر داعش را پس از سفر هیات نظامی آمریکا بازداشت

 کردند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،  با حضور در صحن علنی 
مجلس توضیحاتی درباره روند مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 

و توافق صورت گرفته به نمایندگان ارائه داد.
پس از س��خنان ظریف، علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اسالمی س��واالت مطرح ش��ده از س��وی نمایندگان در مورد 

ابهامات موجود در متن برجام را از ظریف پرسید.
رییس مجلس در تش��ریح سوال نخس��ت گفت: یک نکته در 
برجام وجود دارد که زمان خاتمه تحریم ها حداکثر 10 س��ال 
اس��ت و اگر آژانس زودتر نظر خود را بدهد، زمان پایین تر مبنا 
قرار می گیرد. اخیراً نماینده آمریکا مطلبی را مطرح کرده که ما 
بنا داریم 5 سال به این 10 سال برای برگشت پذیری اضافه کنیم 
که این موضوع یک تناقض و تخلف است و از آن جاهایی است 
که مجلس قبول ندارد که بخواهند خ��ارج از چارچوب برجام 

چنین دعوی داشته باشند.
محمدجواد ظریف در پاسخ به این سوال تصریح کرد: ما به این 
حرف های زده شده اعتراض کردیم و قطعنامه نیز صریح است 
و این حرف هایی که می زنند ارزشی ندارد و در پایان 10 سال 
نظارت شورای امنیت بر موضوع هسته ای ایران خاتمه می یابد.

الریجانی در س��وال دیگری گفت: سوال دیگری مطرح شده و 
شما در البالی صحبت های خود توضیح دادید که لغو تحریم ها 
نباید مشروط به گزارش آژانس باشد و مقام معظم رهبری هم 
این موضوع را فرمودند؛ توضی��ح دهید که این چه نوع گزارش 

آژانس است؟
ظریف در پاسخ به این س��وال گفت: ما یک گزارشی داریم که 
آژانس باید قضاوت کند و مثاًل بگوید فعالیت اعالم نش��ده در 
ایران نیست که رهبری به این موضوع اشاره کرده و فرمودند اگر 
آژانس بخواهد این کار را بکند زمان زیادی را طول خواهد داد و 

ممکن است چنین چیزی به این زودی ها رخ ندهد.
وی افزود: برای همین ما این ش��رط را که تا روزهای آخر جزو 
شرایط پایان نظارت شورای امنیت بود، به طور کامل برداشتیم 
البته اگر آژانس زودتر به این نتیجه برسد، مدت محدودیت ها 
کاس��ته خواهد ش��د. البته نه مدت نظارت ش��ورا،  بلکه مدت 
محدودیت ها کاسته می شود ؛  بنابراین در آنجا صریحاً ذکر شده  

و هیچ شرط دیگری هم نیست.
وزیر امورخارجه گفت: آنچه که باقی می ماند راس��تی آزمایی 
متناظر و متقابل اقداماتی است که در مرحله اول از روز توافق، 
یعنی پس از دو  و نیم تا سه ماه دیگر که کنگره آمریکا بتواند، 
 مراح��ل قانونی خ��ود را طی کند و س��ایر کش��ورها  از جمله

 جمهوری اس��المی ایران بتوانند مراحل قانون��ی خود را طی 
کنند و به دبیرکل اعالم کنند که آماده هستند و از طرف دیگر 
در همین فاصله آژانس هم قب��ل از اینکه ما هیچ اقدامی انجام 
دهیم اعالم کند که تمامی ضرورت هایی که آژانس برای حل و 

فصل موضوعات گذشته داشته،  از سوی ایران تمام شده است.
وی تصریح کرد: در آن زمان ما شروع به اقدام کردن می کنیم و 
اقدامات را خودمان شخصاً نظارت می کنیم. در واقع خود ایران 
اقدامات طرف مقابل را نظارت می کند. یعنی اگر قرار است الیحه 
یا دستورالعملی بنویسد با مشورت ما انجام خواهند داد و ما آن 
را خواهیم دید؛ بنابراین دقیقاً می دانی��م که چگونه تحریم ها 
برداشته می شود. ولی به جای اینکه به شش کشور اجازه دهیم 
اقدامات ما در نطنز، اراک و فردو که یک س��ری اقدامات کمی 

است تأیید کنند،  آژانس وارد عمل می شود.
ظریف افزود: تمام اقدامات کمی ای��ران را آقای دکتر صالحی 
زحمت کشیدند و به صورت ریز مطرح کردند که حتی ممکن 
اس��ت برخی دوستان دوست نداشته باش��ند که به این میزان 
ریز مطرح ش��ود؛  اما علت اینکه آن قدر ریز مطرح ش��ده، این 
اس��ت که همه جور قضاوت��ی را از آژانس س��لب کنیم و فقط 
 بیاید عالمت بزند که مثاًل تعداد سانتریفیوژهای ما در نطنز به

 5 هزار و 100 رسیده و آن را عالمت بزنند و ما خودمان نظارت 
می کنیم؛  چرا که نمی خواهیم آنها به ایران بیایند اقداماتی که 

ما انجام دادیم را راستی آزمایی کنند. 
 همان طورکه از آذرماه تا ام��روز آژانس نظارت کرده و گزارش 
داده و در تمام گزارش های خود گفته که ایران تمام وظایف خود 
را انجام داده؛ چرا که این یک تأیید کمی است نه کیفی و بنده 

هم این موضوع را خدمت حضرت آقا گزارش دادم؛ بنابراین این 
موضوع با آن موضوعی که مورد مخالفت حضرت آقا بوده و در 
مورد اقدام کیفی آژانس و قض��اوت آژانس بوده کاماًل متفاوت 
است و احساس می کنم این خط قرمز رهبری رعایت شده است.

علی الریجانی در سوال دیگری گفت: اینکه می گویید مطلبی در 
برجام نیامده و در قطعنامه آمده و نقض آن، نقض برجام نیست، 
چرا نمی گویید که در قطعنامه اخیر به محض نقض یک حکم 

قطعنامه، تحریم های UN برمی گردد.
ظریف در پاس��خ به این س��وال نیز تأکید ک��رد: این تحریم ها 
 برنمی گردد؛ اص��اًل قطعنام��ه جدید هیچ س��ازوکار تنبیهی

 ندارد. 
 تنها سازوکار بازگش��ت تحریم های گذشته طی روند طوالنی

 60 روزه حل و فصل اختالفات برای موارد برجام است که باید 
کمیسیون مشترک شروع شود و یک کمیته سه نفره نظارتی 

هم در آنجا درست شده که رأی مشورتی می دهد.
وی اف��زود: م��ا بع��د از 30 روز می توانی��م از تعه��دات خود 
برگردیم و آنها که می خواهند قعطنامه های ش��ورای امنیت 
را برگردانن��د باید 30 روز دیگر صبر کنن��د و روند قطعنامه ها 
را در ش��ورای امنیت با رأی گیری که مجبور خواهند شد آن 
رأی را وتو کنند و با قطعنامه ای که با وت��و مانع از تصویب آن 
 شده باشد،کس��ی در دنیا خیلی برای آن ارزشی قائل نخواهد

 شد.
وزیر امورخارجه تأکید کرد: این روند، روند بسیار مشخصی است 
که برای ما و هم برای آنها وجود دارد و این روند منحصر به برجام 
اس��ت و هیچ ارتباطی به قطعنامه های ش��ورای امنیت ندارد 
حتی ما تا روز آخر تالش کردیم که هرگونه سازوکار رسیدگی 
گزارش گیری پیگیری و کارشناسی که اگر شما قطعنامه 1737 
تا 1929 را نگاه کنید بسیار از این سازوکارها وجود دارد همه 

اینها را مختومه کرد.
الریجانی در طرح سوال دیگری گفت: در بند 18 برجام گفته 
می ش��ود که UN پس از تأیید آژانس در تکالیفی که ایران در 
بند 19 پیوست 5 انجام داده آن زمان تحریم ها را تعلیق می کند. 

معنای این تعلیق است یا لغو.
ظریف در پاسخ به این سوال نیز گفت: اصال تعلیق در هیچ جا 
نیامده اس��ت در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس 
تعلیق تجرمه کرده اشتباه ترجمه کرد اس��ت. در برجام اصال 
تعلیق وجود ندارد، لغو کرد و دی��روز هم لغو کرد؛ بنابراین  لغو 
تمام شد و دیروز لغو کرد و تاریخ اجرای لغو هم زمانی است که 
آژانس گزارش دهد که ایران این اقدام��ات کمی را انجام داده 
است. رییس مجلس در توضیح سوال دیگر نمایندگان تصریح 
کرد: این س��وال در مورد موشک های بالس��تیک است از آنجا 
 که علی القاعده باید ظرفیت حمل 200 ت��ا 500 کیلو مواد را 
موشک ها داشته باشند و برد آنها بیش از 300 باشد این طراحی 
امر وقتی نوشته شود، شامل سایر موش��ک ها هم می شود و یا 

حداقل تفسیر پذی است این موضوع را توضیح دهید.
وزیر امورخارجه در توضیح این سوال اظهار داشت: بنده عرض 
کردم که این بند نقض برجام نیس��ت. ثانی��ا این بند ضمیمه 
قطعنامه به شکل غیرالزام آور استفاده شده است. همچنین این 
کلمه طراحی شدن برای قابلیت حمل سالح هسته ای اولین بار 
اس��ت که به یک قطعنامه ای اضافه می شود؛  در قطعنامه های 

قبلی این واژه وجود نداشت و با تالش زیاد اضافه شده است.
وی افزود: از آنجا که هیچ یک از موش��ک های ما برای قابلیت 
حمل سالح هسته ای طراحی نمی کنیم؛ بنابراین این موضوع 
اصال هیچ ارتباطی به ش��ورای امنیت ندارد. البت��ه از ابتدا هم 
ارتباطی نداش��ته همچنین من چند بار از دوستان هم تقاضا 
کردم و مجددا به عنوان رییس مجلس از شما تقاضا می کنم که 
بند 9 قطعنامه 1929 و بند ماقبل آخر مقدمه قطعنامه 1929 
را بخوانید تا ببینید چه تغییری در این وضعیت ایجاد شده است. 

تغییر بسیار بزرگی است و با امنیت ملی کشور سروکار دارد.
عل��ی الریجانی پس از پایان س��خنان ظریف ضمن تش��کر از 
سخنان وی گفت: امیدواریم در مس��یر بررسی هایی که انجام 
می ش��ود،  نقطه نظرات الزم هم برای ادامه کار به شما منتقل 

شود.

ظریف در پاسخ به سواالت نمایندگان مجلس:

تحریمهابازنمیگردد
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رییس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح پس انداز برای 
فرزندان بهزیستی از بدو تولد خبر داد وگفت: ساالنه کمتر از 
یک هزار کودک زیر سه سال در سطح کشور رها می شوند. 
دکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو با مهر افزود: 
طرح افتتاح حساب برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی، 
پس اندازی برای آنها محسوب می ش��ود و نقطه اطمینانی 
است؛ اما در نگاه سیستمی و کالن باید همزمان و همراه با 
افتتاح حساب، از حمایت های اجتماعی نیز برخوردار شوند.

 محسنی بندپی با اشاره به اینکه ساالنه کمتر از هزار کودک 
بی سرپرس��ت و بدسرپرس��ت زیر سه س��ال در خیابان ها 
رها می ش��وندگفت: بر اس��اس آمارهای موجود 12 هزار 
ک��ودک در مراکز بهزیس��تی تمامی اس��تان های کش��ور 
نگهداری می شوند که با تسهیل در قانون فرزندخواندگی، 
 زمینه واگ��ذاری تع��داد زی��ادی از آنه��ا فراه��م خواهد

 شد.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: چند نکته در متن جمع بندی نهایی 
مذاکرات که اخیرا منتش��ر ش��ده وج��ود دارد که مجلس 

شورای اسالمی حتماً این نکات را نخواهد پذیرفت.
 ابراهیم آقامحم��دی،  نماینده م��ردم خرم آباد در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: مذاکرات ایران با کشورهای 
1+5 صرف��اً در موضوع��ات هس��ته ای ب��وده و ربط��ی به 
سیاس��ت های کالن نظام در مقابل اس��تکبار و همچنین 
ربطی به سیاست جمهوری اسالمی در دفاع از مظلومان و 

گسترش عدالت در جهان ندارد. 
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: مجلس در بررسی این متن در 
جایی که احساس کند برخی از موارد از خطوط قرمز عبور 
کرده اند و موجب لطمه خوردن حقوق مردم شده است را 

تصویب نخواهد کرد.
 آقامحمدی افزود: مجلس هیچ بندی را که احساس کند به 
حقوق مردم آسیب زده شده و توان نظامی ما را مورد خدشه 
قرار می دهد امضاء نخواهد کرد.  وی همچنین خاطرنشان 
کرد: توان نظامی ما چیزی نیست که به دیگران ببخشیم و 
مجلس نیز در بررس��ی این متن و نهایی کردن آن مطمئناً 

دست ملت را در مقابل دشمن نخواهد بست.

پلیس جنایی اس��تان ایالم ب��ه دنبال قاتلی اس��ت که در 
انتقامی کور م��ردی را به قتل رس��اند و در پی این جنایت 

جنگل های بلوط شهرستان سیروان را به آتش کشید. 
15 س��اعت عملیات نفس��گیر نیروهای هالل احمر استان 
ایالم به کمک م��ردم و بالگرد آبپاش کافی ب��ود تا حریق 
گس��ترده ای که 200 هکتار از جنگل ها را س��وزاند، مهار 
 ش��ود. ظهر روز دوش��نبه 25 تیرماه س��اکنان روس��تای 
»َدرَون ُکفره « در جریان تیراندازی مرگباری در یک زمین 

کشاورزی قرار گرفتند.
 بررس��ي هاي اولی��ه حاک��ي از آن ب��ود ک��ه  دو  ب��رادر 
وقت��ی در مزرعه ش��ان در ح��ال جم��ع آوری محصوالت 
کش��اورزی بودند،  مردی آش��نا با ش��لیک گلوله یکی از 
 آنه��ا را ب��ه قت��ل رس��انده و دیگ��ری را مج��روح ک��رده

 بود.
 این جنایت مرگبار پایان ماجرا نبود و قاتل خش��مگین با 
آتش زدن خرمن های گندم در این مزرعه حادثه هولناک 

دیگری را نیز رقم زد.
 آتش افروخته شده خیلی زود به اطراف مزرعه سرایت کرد 

و جنگل های بلوط را در آستانه نابودی قرار داد. 
آت��ش  ب��ر  برا در  وقت��ی  جنای��ت  ای��ن  ش��اهدان 
گس��ترده ای ک��ه جن��گل را محاص��ره ک��رده ب��ود 
 ق��رار گرفتن��د ب��رای اطف��ای حری��ق وارد عم��ل 
ش��دند. هر لحظه بر حجم آتش افزوده می ش��د تا این که 
جمعیت هالل احمر شهرستان سیروان نیز برای مهار آتش 

به کمک نیروهای مردمی رفت.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شدت بارندگی 
و شکسته شدن آب بند کارگاه چینی ها برای آزاد راه تهران 
شمال موجب شد حجم آب با سرعت باال وارد رودخانه شده 

و سیل راه بیافتد. 
حسین طال،  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به سیالب شب گذشته کن و سولقان در تهران اظهار 
داشت: شدت این بارندگی از که از ساعت 7 بعد از ظهر روز 
گذشته آغاز شد از یک سو و شکسته شدن آب بند کارگاه 
چینی ها برای آزاد راه تهران ش��مال از سوی دیگر موجب 
شد، حجم آب با سرعت باال وارد رودخانه شده و کسانی که 
برای تفرج و شنا به منطقه آمده بودند دچار آسیب شوند. 
حسین طال با اشاره به تعداد مفقودی های اعالم شده گفت: 
تا کنون 6 جسد نیز در منطقه پیدا شده و دو کارگر چینی 

هم جان خود را از دست دادند.

ساالنه هزار کودک 
رها می شوند

مجلس بخش هایی از جمع بندی 
نهایی مذاکرات را نخواهد پذیرفت

 پلیس به دنبال قاتلی که
 جنگل های بلوط را به آتش کشید

کارگاه چینی ها
 عامل سیل تهران شناخته شد

شنیده ها 

ردپای داعش در انفجار انتحاری ترکیه

جان کری ، وزی��ر خارجه آمریکا با تاکی��د بر حمایت 
کامل این کشور از جمع بندی مذاکرات هسته ای گروه 
1+5 با ایران گفت: اگر کنگره یا رییس جمهوری آینده 
آمریکا با توافق وین مخالفت کند، واشنگتن همه اعتبار 

خود را در جهان از دست خواهد داد.
کری در گفت وگو با برنامه »مورنینگ ادیش��ن« این 
رادیو از موضع دولت باراک اوباما در قبال از سرگیری 
روابط دیپلماتیک ب��ا کوبا و توافق هس��ته ای با ایران 
حمایت کرد و گفت: اگر این دو موضوع از سوی رییس 
جمهوری آتی آمریکا یا کنگره به شکست بیانجامد، این 

امر به واشنگتن آسیب خواهد رساند.
کری گفت: اگر کنگره نتواند توافق هس��ته ای با ایران 
را تصویب کند، تبعاتی فاجعه بار خواهد داش��ت و به 
ش��ما می گویم که آمریکا همه اعتبار خود را از دست 
خواهد داد. در صورت شکس��ت توافق هسته ای، اگر 
 تصمیم به اس��تفاده از گزینه نظام��ی بگیریم، آیا فکر

 می کنید که سازمان ملل نیز با ما خواهد بود؟ آیا فکر 
می کنید که هم قطاران اروپایی واشنگتن از ما حمایت 

خواهند کرد؟

وی افزود: ایران به بهانه شکس��ت توافق هسته ای به 
غنی سازی اورانیوم خواهد پرداخت. شکست مذاکرات 
یک اش��تباه خواهد بود و ایران اقدامات خود را از سر 

خواهد گرفت.
وی افزود: ایران خواهند گفت هم��ان طور که گفتیم 
نمی توان به غرب اعتماد کرد و با آنها مذاکره کرد. آنها 
)غربی ها( صادق نیستند و شما را فریب می دهند. آنها 
ما را متوقف کردند و کنگره از مذاکرات عقب نش��ینی 

کرد و کسی در غرب نیست که بتوان مذاکره کرد.
کری همچنین در پاسخ به برخی اظهارات درباره این 
که دولت اوباما بسیار مش��تاق توافق هسته ای است و 
هزینه سنگینی را به خاطر آن خواهد پرداخت، اظهار 

کردکه من سه بار مذاکرات را ترک کرده است.
وی گفت: اوباما تقریب��ا هربار صحبت می کرد و به من 
می گفت » بدان که می توانی از مذاکرات خارج شوی 
و من هم واقعا ای��ن کار را ک��ردم. در نتیجه مانعی در 
این زمینه نداش��تیم و حقیقت این است که به توافقی 
رس��یدیم که فراتر از باور مردم بود و ای��ن واقعا همان 

چیزی است که شما از مردم شنیدید.«

کری: 

مخالفت کنگره
 اعتبارآمریکا  را در جهان نابود می کند
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نایب رییس اول مجلس ش��ورای اس��المی گفت: مجمع 
نمایندگان استان های مازندران، البرز و تهران با توجه به 
خسارات جدی سیل اخیر خواستار پیگیری این حادثه از 
وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس و سایر 

دستگاه های مسوول شدند.
حجت االسالم و المسلمین س��ید محمد حسن ابوترابی 
ف��رد، این مطلب را در پاس��خ ب��ه اخطار نماین��ده مردم 
چالوس مبنی بر این که این که چرا مسووالن برای برف، 
 س��یل، زلزله و حوادث ناش��ی از بالیای طبیعی تدبیری

 نمی اندیشند، بیان کرد.
قاس��م احم��دی نماینده م��ردم چال��وس و نوش��هر در 
 مجلس در تذکر خ��ود گفت: ن��ا امنی ج��اده چالوس و

 محدودیت های اعمال شده برای مردم بومی بی انصافی 
و بی توجهی مس��ووالن به س��المتی و ایمنی مس��افران 
و مردم محلی را نش��ان می دهد؛ چرا برای برف، سیل و 
زلزله و حوادث ناشی از این بالیای طبیعی فکری توسط 

مسووالن نمی شود؟
وی اف��زود: قصه تلخی در غرب اس��تان مازن��دران برای 
چندمین بار اتفاق افتاده است؛  اما دریغ از پیگیری جدی 

مسووالن. چند س��ال قبل نیز در جاده کندوان به دلیل 
غیرایمن بودن و زلزله 30 نفر کشته شدند.

نماینده مردم چالوس در مجلس یادآور ش��د: همچنین 
چند هفته قبل نیز اتوبوس مس��افران عراقی با 26 نفر در 
این جاده کش��ته ش��دند و چند روز قبل به دلیل طغیان 
رودخانه در حریم جاده تعداد زیادی از هموطنان کشته، 
مفقود و مجروح شدند که به نظر می رسد جان و سالمتی 

انسان ها برای مسووالن امر مهم نیست.
ابوترابی فرد نیز اظهارداشت: س��یل در استان مازندران، 
اس��تان البرز و بخش های دیگری از اس��تان های کشور 
خسارت ها و آسیب های جدی وارد کرده است که مجمع 
نمایندگان این استان ها در تذکرهایی خواستار پیگیری 

این موضوع توسط کمیسیون عمران مجلس شده اند.
وی ادام��ه داد: در شهرس��تان محالت اس��تان مرکزی، 
شهرستان های بلخار، شاهین شهر و میمه استان اصفهان، 
در استان خراسان شمالی و جنوبی، قزوین و چهارمحال 
و بختیاری به دلیل س��یل اخیر خسارت های جدی وارد 
شده است که از دس��تگاه مربوطه می خواهیم پیگیر این 

موضوع باشند.

ابوترابی فرد:

نمایندگان  مجلس
 خواستار رسیدگی به خسارات جدی سیل شدند



خبر حوادث

واژگونی یک دس��تگاه خودروی وانت پی��کان در آزادراه امیرکبیر 
اصفهان، مرگ راننده 54 ساله آن را رقم زد.

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان اظهار کرد: درپی اعالم یک فقره 
حادثه واژگونی وانت پی��کان در مح��ور آزادراه امیرکبیر اصفهان، 
بالفاصله عوامل گشت پلیس راه کاش��ان- اصفهان به محل حادثه 
اعزام شدند. سرهنگ رضایی افزود: متاسفانه در این حادثه رانندگی، 
راننده 54 س��اله خودرو جان��ش را از دس��ت داد. وی تصریح کرد: 
کارشناس تصادفات پلیس راه، علت این حادثه را بی مباالتی راننده 
مبنی بر عدم توانایي کنترل وسیله نقلیه ناشي از » تجاوز از سرعت 

مطمئنه« اعالم کرد.

 س��رهنگ ابراهیم رنگین؛ مس��وول س��تاد معراج ش��هدای مرکز 
گفت: شهدای غواص و خط شکن همزمان با س��الروز شهادت امام 
صادق)ع( در استان های مازندران، گلس��تان، خوزستان، کرمان و 
 اصفهان تشییع می شوند. وی 20 مرداد را زمان تشییع این شهدا در 
استان های نامبرده اعالم کرد.مسوول س��تاد معراج شهدای مرکز 
افزود: 30 نفر از این شهدا متعلق به استان مازندران و 13 شهید نیز 
متعلق به استان گلستان هستند. ش��هدای دیگر نیز در استان های 
خوزس��تان، کرمان و اصفهان تش��ییع می ش��وند.رنگین گفت: تا 
اواس��ط هفته آینده عملیات بررس��ی کارشناس��ی برای تشخیص 
هویت شهدای غواص به پایان می رسد و جزییات تدفین این شهدا 
اعالم می شود. وی یادآور شد: از 50 هزار شهید مفقود دفاع مقدس 
تاکنون حدود 44 هزار نفر توس��ط کمیته جست وجوی مفقودین 

پیدا شده اند.

در محور آزادراه امیرکبیر؛

مرگ راننده 54 ساله با واژگونی 
خودروی وانت پیکان

همزمان با سالروز شهادت امام صادق )ع(

شهدای غواص در اصفهان 
تشییع  می شوند

قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد  زاینده رود
و انرژی کشور آلمان با تاکید بر 
اینکه توافق در مذاکرات هسته ای 
نش��ان داد که می توان کش��مکش ها را به صورت 
مس��المت آمیز برطرف کردگفت: بایدتوجه داشته 
باش��یم که اگر متن تواف��ق به خوبی اجرا نش��ود، 
کشمکش ها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.به 
گزارش خبرنگار زاین��ده رود، زیگمار گابریل  روز 
گذشته در دیدار با استاندار ،  اصفهان را افتخار کشور 
ایران دانست و اظهار داشت: در این راستا باید یادآور 
شوم که در حال حاضر عالوه بر توریست سیاحتی 
توریست های علمی، فرهنگی و دانشجویان از آلمان 
راهی استان اصفهان می شوند.وی با بیان اینکه در 
قدیم االیام فرهنگ غنی کش��ور ایران مورد توجه 
مردم اروپا بوده اس��ت ابراز داشت: در حال حاضر و 
پس از انج��ام توافق در مذاکرات  هس��ته ای توجه 
مردم به فرهنگ غنی مردم ایران معطوف شده است. 
قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی کش��ور 
آلمان توسعه گردش��گری در اصفهان را امری مهم 
خواند و بیان داش��ت: توریس��م پایدار باید در شهر 
اصفهان با توجه به ظرفیت ها و قابلیت  هایی که دارد 

مورد توجه قرار گیرد.
توجه به سالح های هس�ته ای و عمل به متن 

توافق مورد توجه قرار گیرد
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه فقط مت��ن توافق 
مذاکرات هس��ته ای نباید مورد توجه ق��رار گیرد، 
افزود: در این راس��تا مس��ائل مرتبط با سالح های 
هس��ته ای و عمل به متن توافق باید بیش��تر مورد 
توجه قرار گیرد.گابریل ب��ا تاکید بر اینکه توافق در 
مذاکرات هسته ای نشان دادکه می توان کشمکش ها 
را به صورت مس��المت آمیز برطرف کرد ادامه داد: 
همچنین بایدتوجه داشته باشیم که اگر متن توافق 
به خوبی اجرا نشود، کشمکش ها با شدت بیشتری 
ادامه خواهد یافت.وی سفر خود و هیات همراهش 
به ایران و به ویژه اس��تان اصفهان را ، نتیجه مثبت 
اتفاقات پس از مذاکرات هسته ای عنوان کرد و ابراز 
داشت: ما باید نشان دهیم که نتیجه خوب مذاکرات 
 برای بهبود ش��رایط زندگی مردم تاثیر به س��زایی

 دارد.قائ��م مقام صدراعظم و وزی��ر اقتصاد و انرژی 
کش��ور آلمان با بیان اینک��ه تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای  باید هدف های خوبی را ب��رای جامعه 
بش��ریت دنبال کند افزود: ایجاد امنیت اجتماعی، 
افزایش سرمایه گذاری ها و اش��تغال زایی می تواند 

از عالیم مثبت توافق در مذاکرات هسته ای باشد.
اصفهان مطمئن ترین شریک اقتصادی آلمان 

است
وی با بیان اینکه کشور ایران از سرمایه های بزرگی 

همچون پررن��گ ب��ودن فرهن��گ کار در جامعه، 
جمعیت مناس��ب و افراد تحصیلک��رده برخوردار 
است، ابراز داشت: در این راستا باید اعتراف کنم که 
استان اصفهان مطمئن ترین و منطقی ترین شریک 

اقتصادی برای کشور آلمان است.
گابری��ل،  ه��دف از ایج��اد ارتب��اط ب��ا ای��ران را 
سرمایه گذاری در این کشور عنوان کرد و گفت: ما 
نمی خواهیم ایران بازار محصوالت ما باشد؛  بلکه در 
نظر داریم با ارائه فناوری های مان و سرمایه گذاری 

در ایران اشتغال را نیز توسعه دهیم.
وی کمب��ود آب را مهم تری��ن چال��ش فعلی تمام 
کش��ورهای دنیا دانس��ت و افزود: از ای��ن رو ما به 
فناوری های��ی در زمینه بهینه س��ازی مصرف آب 
دست یافته ایم و از این رو باید بر روی مصرف تمام 

انرژی ها برنامه ریزی صحیح انجام شود.
قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی کش��ور 
آلمان در ادامه با تاکید بر اینکه من یکی از مخالفان 
استفاده از انرژی هسته ای هس��تم ابراز داشت: در 
کش��ور من حدود 50 س��ال اس��ت ک��ه دعواهای 
هسته ای وجود دارد و من همیشه مخالف استفاده از 
نیرو بودم ؛ چرا که زباله های ناشی از ایجاد این انرژی 
برای مردم مضر اس��ت.وی با بیان اینکه در کشور 
آلمان تنها  دو نیروگاه هسته ای فعال هستند ادامه 
داد: باید توجه داشته باشیم که ایجاد نیروگاه های 
هس��ته ای بس��یار زمان بر و پر هزینه است و جز با 
تخفیفات دولتی امکان س��اخت آن وجود نخواهد 
داش��ت. گابریل تاکید کرد: ارزان ترین انرژی باید 
انرژی ای باش��د که به راحتی مصرف می شود.وی 
در ادامه در پاسخ به اظهارات استاندار اصفهان که به 

صورت طنز گونه عنوان شده بود که آلمان نخستین 
نیروگاه اتمی را در کشور ایران راه اندازی کردگفت: 
شما هرگاه بخواهید نیروگاه های اتمی تان را خراب 
کنید ما متخصصان مان را ب��رای خرابی آنها اعزام 
می کنیم. قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی 
کشور آلمان با اش��اره به اینکه کشور ایران و آلمان 
اش��تراکات اقتصادی زیادی را دارند اف��زود: از این 
رو باید در خصوص سیستم بانکی، استفاده از انواع 
انرژی ها و اجرای پروژه های مشترک آب و فاضالب 

همکاری بیشتری را داشته باشیم.
عالقمند توس�عه روابط فرهنگی و سیاس�ی 

ایران و آلمان هستیم
وی در ادامه بیان اینکه در حال حاضر ارتباطات ایران 
و آلمان فقط در زمینه اقتصادی م��ورد توجه قرار 
دارد ادامه داد: از این رو توس��عه و تقویت ارتباطات 
فرهنگی و سیاس��ی نیز مورد نظر است چرا که ما 
در اقتصاد مشترکات زیادی را داریم ولی در حوزه 
جامعه مشترکات خاصی احساس نمی شود.گابریل 
با اش��اره به ظرفیت های ایران برای حل مشکالت 
منطقه خاورمیانه گفت: در حال حاضر داعش جامعه 
بش��ری را تهدید می کند و  پناهنده های زیادی از 
ش��ما آفریقا به اروپا پناهنده شده اند. وی ادامه داد: 
همچنین وضعیت کشور سوریه در حال حاضر بسیار 
وحشتناک است و باید برای بهبود آن رایزنی هایی 
را با مسووالن کشور ایران داشته باشیم. قائم مقام 
صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی کش��ور آلمان  در 
پایان گفت: باید با کش��ور ایران در خصوص حقوق 
زنان ، داعش و اسراییل صحبت کنیم و راه حلی را 

برای حل این مشکال

قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان :

اصفهان ،  مطمئن ترین شریک اقتصادی آلمان 
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بارش باران در تیرماه

نائب رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: با توجه به توافق هسته ای و آزاد شدن 
دالرهای بلوکه شده، دولت باید مراقب ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد کشور باشد.

مصطفی رناسی،  پیرامون توافق هسته ای اظهار کرد: با توافق، اقتصاد ایران روی ریل 
قرار گرفته است؛ اما نباید فراموش کنیم که زیرساخت های موجود بسیار اندک است 
و برای سرعت  باالی حرکت روی ریل طراحی نشده است. وی با بیان اینکه امیدواریم 
دولت دالرهای آزاد ش��ده را صرف واردات کاالهای مصرفی نکند افزود: با توجه به 
اینکه تکنولوژی صنعت��ی و تولیدی داخل عقب مانده اس��ت، دولت باید دالرهای 
آزاد شده را صرف بازس��ازی صنعت و تولید داخل کند، زیرا این موضوع تکنولوژی 
داخلی را به تکنولوژی جهانی می رس��اند و باعث توسعه زیرساخت ها خواهد شد و 
در دراز مدت باعث بهبود اقتصاد کشور می شود.نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، 
معدن و کشاورزی اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه وقتی اقتصاد کشور روی ریل 
می افتد، امکان بروز اشتباه بسیار بیشتر از شرایط عادی است، ادامه داد: اگر دولت، 
دالرهای آزاد شده را صرف واردات کاالی مصرفی کند، ممکن است در کوتاه مدت 
باعث خوشحالی مردم شود؛ اما در دراز مدت به تولید داخل و اشتغال لطمه خواهد 
زد و وضعیت بد و بدتر خواهد شد.رناس��ی با یادآوری پول عائدی از فروش نفت به 

میزان 700 میلیارد دالر در دولت قبل که صرف واردات کاالی مصرفی ش��دگفت: 
این موضوع باعث ایجاد تورم می ش��ود و باید از پول های آزاد شده در جهت اصالح 

زیرساخت ها استفاده شود.
وی با اشاره به این موضوع که انجام توافق تاثیرات بسیاری خواهد گذاشت، اضافه 
کرد: یکی از تاثیرات توافق هسته ای این است که تعامل کشور با سایر کشورها بیشتر 
و بهتر خواهد شد. زمانی که تعامل با کشورها بیشتر می شود، انتقال پول راحت تر 

انجام خواهد شد و هزینه اضافی بابت این موضوع پرداخت نمی شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
کش��ور در حال حاضر می تواند تکنولوژی خود را راحت تر به روز کند خاطرنش��ان 
کرد: در این ش��رایط می توانیم کاالهای مورد نیاز خود را ارزان تر و به طور مستقیم 
و بدون واسطه از کشور فروشنده خریداری کنیم. رناسی تاکید کرد: با انجام توافق 
هسته ای تعامل کشور با کش��ورهای دیگر بهتر و در نتیجه وضعیت صادرات بهتر 
خواهد شد.وی تصریح کرد: در حال حاضر که توافق انجام شده نباید فراموش شود 
که کشورهای آس��یایی و اروپایی قصد تصاحب بازارهای ایران را دارند.کشورهای 
خارجی از توافق هس��ته ای در جهت نیل به منافع خود استفاده خواهند کرد.نائب 
رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کش��اورزی استان اصفهان با بیان اینکه باید 
حواس مان باشد که با چه کس��ی معامله خواهیم کرداظهار کرد: زمانی که دالرها 
آزاد می شود کش��ورهای دیگر عالقه پیدا می کنند که کاالهای خود را به ایران به 

فروش برسانند. باید در این شرایط بهترین خریدها به صورت هدفمند انجام شود.

رییس مرکز علوم اعصاب هانوفر آلمان گفت: سفر هیات اقتصادی آلمان به ایران برای 
ارتقای تکنولوژی کشور است و آلمان به هیچ وجه به ایران به چشم یک مصرف کننده 
نگاه نمی کند.پروفسور مجید سمیعی اظهار داشت: با توجه به اینکه من شهروند اصفهان 
محسوب می شوم، به اصفهان آمدم و این تیم را همراهی کردم؛ برنامه سفر ما دیدار با 
استاندار اصفهان و پس از آن بازگشت به آلمان است.وی افزود: دوست داشتم معاون 
صدر اعظم آلمان و روس��ای مراکز اقتصادی آلمان به اصفهان سفر کنند و این شهر را 
ببینند و هدف ما تنها دیدن هنر زیبای اصفهان و محل های تاریخی به شمار می رفت.وی 
درباره اینکه آیا ایران به عنوان یک مصرف کننده مورد هدف مسووالن آلمان قرار گرفته 
یا مسووالن کشورهای اروپایی به دنبال صادر کردن تکنولوژی و صنعت خود به ایران 
هستند بیان کرد: برنامه این است که افراد حاضر از تمام ظرفیت ها استفاده کنند و در 
این سفر رییس اتاق بازرگانی و صنعت آلمان نیز حضور دارند. روسای بزرگ کارخانه های 
عظیم آلمان مثل زیمنس، فوکس واکر آلمان و دیگر شرکت ها نیز به ایران آمدند. رییس 
مرکز علوم اعصاب هانوفر آلمان با بیان اینکه نگاه مسووالن آلمان به کشور ایران بسیار 
مثبت است بیان کرد: باید بگویم که آن ها در طول سفر خود حتی نمی توانستند تصور 

کنند مردم کشور ما اینقدر باهوش و زکاوت هستند و رفتار مردم ایران با آنها بسیار قابل 
توجه بود و آنها همواره می گویند که مردم ایران از نظر فرهنگ شرایط باالیی دارند.وی 
افزود: عقیده مسووالن آلمان این است که ایران به آلمان به میزان قابل توجهی شباهت 
دارد و ایرانی ها می توانند از نظر علمی و صنعتی همچون آلمان پیشرفت داشته باشند.

پروفسور سمیعی با بیان اینکه آن ها می گویند که اگر آلمان در اروپا موقعیت حساس و 
باالیی دارد، ایران هم می تواند موقعیت بزرگ و حساسی با جمعیت تحصیل کرده خود 
داشته باشد، تصریح کرد: کشور ما یک مرکزیت در تهران دارد و همه تصمیمات اصلی 
و بزرگ و کالن در تهران گرفته می شود و سفر اصلی برای مذاکرات در تهران است، اما 
آن ها خواهش مرا قبول کرده و به اصفهان آمدند. وی بیان کرد: سفر این گروه اقتصادی 
به اصفهان سبب می ش��ود ارتباطات اقتصادی با اصفهان برقرار شود و این ارتباطات 
افزایش یابد.پروفسور سمیعی افزود: در تهران بزرگترین مرکز علوم اعصاب در دست 
ساخت است و انشاهلل در بهار آینده افتتاح می ش��ود. این هیات با من از این مرکز هم 
بازدید کردند و در حال حاضر در سه شیفت مشغول کار هستند تا در ماه آپریل بتوانیم 
مرکز را افتتاح کنیم و یک کنگره بین المللی ایجاد کردیم که از بیشتر از 100 کشور، 
نمایندگان علمی در آپریل به ایران می آیند.وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت مرکز 
مغز و اعصاب اصفهان افزود: من خبری از مرکز مغز و اعصاب اصفهان ندارم و این سوال 
را باید از مسووالن داشته باشید؛ زیرا من گفته ام که حاضریم همه همکاری های الزم 
را برای ایجاد مرکز علوم و اعصاب در اصفهان داشته باشم؛ بنابراین به مسووالن استان 

بگویید که پروفسور سمیعی منتظر تصمیمات شماست.

نائب رییس اتاق اصفهان:

دولت مراقب بیماری هلندی باشد
پروفسور سمیعی:

حاضریم در اصفهان مرکز اعصاب
 راه اندازی کنیم

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: مصوبات 9 ماده ای شورای 
عالی آب به صورت جدی عملیاتی نمی شود و در حد شعار باقی مانده  است.

اسفندیار امینی با اشاره به وضعیت کشاورزان استان اصفهان اظهار کرد: مدتی 

پیش کش��اورزان و دوست داران محیط زیست تجمعی در مقابل استانداری 
اصفهان داشتند و به برخی مسائل معترض بودند.

وی درباره علل این تجمع عنوان کرد: متاسفانه در ارتباط با طرح های مرتبط 
با حوزه زاینده رود که در شورای عالی آب و شورای امنیت ملی مغایر با قانون 
تش��خیص داده شده بودند و دستور توقف آنها صادر شده بود، اقدامات الزم 

شکل نگرفته و برداشت های غیرقانونی از زاینده رود همچنان ادامه دارد.
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان عنوان کرد: کشاورزان معترض 
هستندکه چرا زمانی که پیگیر حق قانونی خود هستند، کمتر مسوولی با آنها 
همکاری می کند؛ اما در استانی دیگر به اقداماتی دست می زنند که آسیب 

زیادی به کشاورزی اصفهان وارد می کند.

وی یادآور شد: اگر مصوبه ای در شورای عالی آب و شورای عالی امنیت ملی 
تصویب می شود،  باید همه مسووالن در تمامی استان ها به آن عمل کنند و 
اقدام خالف قانونی شکل نگیرد؛  در غیر این صورت کشاورزان نیز به خود اجازه 

خواهند داد در راستای باز پس گیری حق خود حرکت کنند.
امینی تاکید کرد: یکی دیگر از دالیل اعتراض کشاورزان این است که به چه 
دلیل مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب به صورت جدی عملیاتی نمی شود 

و در حد شعار باقی مانده  است.
وی اضافه کرد: امیدواریم مس��ووالن اس��تانی همکاری بیشتری با جامعه 
کشاورزان داشته باشند؛  این قشر زحمتکش نیاز به حمایت دارند تا نقش 

خود را به درستی اجرا کرده و به کمک اقتصاد استان بیایند.

مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب 
در حد شعار باقی مانده  است

یادداشت یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1634 | چهارشنبه  31  تیر 1394 |5 شوال  1436

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان:

عامالن کالهبرداری ۱۸ میلیاردی 
گلپایگان دستگیر شدند

عامالن کالهبرداری 1۸ میلیارد و پانصد میلیون تومان از کس��به 
شهرستان گلپایگان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در اردیبهشت ماه 
امسال، طی شکایاتی از چندی کسبه که  از فروشندگان عمده مواد 
غذایی و بهداشتی شهرستان گلپایگان بودند موضوع فوق در دستور 

کار نیروی انتظامی گلپایگان قرار گرفت.
سرهنگ محمدعلی یوس��لیانی افزود: دو متهم  ابتدا اقدام به خرید 
کاال با مبالغ کمتر از فروش��ندگان عمده مواد غذایی و بهداشتی به 
صورت چکی کرده و پس از اینکه تمامی چک ها در موعد مقرر پاس 
می شود و اعتماد فروشندگان به خریداران جلب شده است،  اقدام 
به خرید اجناس��ی با مبالغ میلیاردی کرده و پس از چندی متواری 

می شوند.
 وی با اش��اره به ب��اال ب��ودن رقم ای��ن پرون��ده در کالهب��رداری

 س��ال ه��ای اخی��ر گف��ت : پ��س از چن��دی رد پ��ای  ای��ن 
کالهب��رداران در ش��هر س��اوه اس��تان مرک��زی پیدا ش��دکه این 
 اجن��اس و کاالهای به دس��ت آورده را ب��ا قیمت پایی��ن به فروش 

می رساندند.
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان گلپایگان  تصریح ک��رد: در طی این 
جریان دو نفر مالخر دستگیر و حدود 10 مالباخته شناسایی شدند 
 که خوش��بختانه در طی مدت کوتاهی این پرونده تکمیل و بس��ته

 شد.

گرچه ابعادی از حادثه ذوب آهن روشن شده است و این پرونده به نتایجی 
که اعالم عمومی نش��ده اس��ت، رس��یده اما هفته آینده دوباره بازرسان 
وزارت کار به اصفهان می آیند.به گزارش تابناک اصفهان، با گذش��ت 10 
 روز از حادثه کشته ش��دن س��ه کارگر در کارخانه ذوب آهن هنوز نتیجه 
بررسی ها در این خصوص اعالم نشده است.این در حالی است که حدود دو 
روز بعد از این حادثه گروهی از بازرس��ان از وزارت کار به اصفهان آمدند تا 
ابعاد مختلف این حادثه را بررسی و در نهایت نتیجه بررسی ها و علت این 
حادثه مهم را اعالم کنند.گرچه که در همان روز غالمعلی قادری،  مدیرکل 
اداره کار استان اصفهان گفت تا سه روز دیگر نتیجه بررسی ها اعالم خواهد 
شد و گزارش به وزیر کار ارائه خواهد ش��د؛  اما اکنون با گذشت یک هفته 
از آمدن بازرس��ان وزارت کار هنوز نتیجه این گزارش منتشر نشده است. 
 روابط عمومی ذوب آهن نیز در روزهای نخست از انتشار این گزارش توسط

 ذوب آهن بعد از مش��خص ش��دن نتیجه خبر داده بود.مدیرکل اداره کار 
استان اصفهان در این باره گفت: ما باید جلسات ستادی و مطالعات میدانی 
بیش��تری انجام دهیم تا بتوانیم، نتیجه کامل را ارائه دهیم. وی ادامه داد: 
 البته یک گزارش اولیه و اجمالی در مورد این حادث��ه به وزیر داده ایم؛ اما

 نمی توانیم قضاوت کرده و این نتیجه را به ش��ما بگوییم. وی اضافه کرد: 
هفته آینده دوباره بازرسان وزارت کار به اصفهان می آیند؛  این گزارش باید 

به گونه ای باشد که کسی آسیب نبیند و همه جوانب لحاظ شود.

گزارش روی میز وزیر محرمانه مانده است؛

پرونده حادثه مرگبار ذوب آهن 
همچنان بدون پاسخ!



خبر 

گرچه بانک ها با ش��روط خاص خود از مصوبه شورای پول و اعتبار 
تبعیت کرده و نرخ سود تسهیالت را تا 24 درصد کاهش دادند، ولی 
در مقابل از امتیازات دیگر مشتریان کم کردند تا ضرر کاهش حداقل 

چهار درصدی سود را تالفی کرده باشند.
بعد ازمصوبه ش��ورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیالت 
از حداقل 28 به 24 درصد،  سرانجام بعد از یکی دو ماه بانک ها نرخ 
سود تسهیالت پرداختی خود را تا حدودی با نرخ 24 درصد مصوب 
منطبق کردند و هر یک با ابالغ لیست بلند باالیی از شروط مد نظر 

به پرداخت تسهیالت 24 درصدی تن دادند.
اما کسر حدود چهار درصدی سود دریافتی از مشتریان که می تواند 
منابع قابل توجهی را آنهم در دوران کسری نقدینگی به همراه داشته 
باشد چندان به مذاق بانک ها خوش نیامد و سعی کردند به گونه ای 

دیگر آن را جبران کنند.
این در حالی است که در بخشنامه برخی بانک ها تاکید شده است 
که دوره های بازپرداخت وام پرداختی با سود 24 درصد کاهش یافته 
است به گونه ای که برای اعطای تسهیالت در قالب عقد مضاربه که 
عمدتا بازپرداخت یکج��ا دارد دوره بازپرداخت از 6 ماه به س��ه ماه 
کاهش یافته و مشتری ملزم است تا تسهیالت دریافتی را در نصف 

مهلت قبلی به بانک برگرداند.
مدیر یکی از ش��عب در ای��ن رابطه توضی��ح داد که ب��ا این کاهش 
 دوره زمانی، منابع پرداختی زمان کمتری دس��ت مشتری مانده و

 به گونه ای ضررکاهش چهار درصدی سود جبران می شود.
در موردی دیگر اگر قرار باشد که س��پرده مشتریان به عنوان وثیقه 
وام گیرن��ده قرار گیرد س��ود واقعی ب��ه آن پرداخت نخواهد ش��د. 
 به طوری که س��ود س��پرده های یکس��اله که در حال حاضر باید با

 20 درصد پرداخت ش��ود،  وقتی که به عنوان وثیقه وام پرداختی 
با سود 24 درصد باشد، س��ود س��االنه آن به 18 درصد یعنی سود 
سپرده 9 ماهه کاهش می یابد . در این حالت با کاهش سود تسهیالت 
 دریافتی بانک هم س��ود کمتر از حق مش��تری)20 درصد( به وی

 می پردازد.
در ای��ن می��ان دس��تورالعمل های دیگ��ری ه��م در بان��ک ه��ا 
 وجود دارد که از مش��تری طلب حس��اب های همیش��ه پ��ر دارد. 
به گونه ای که مشتری باید در حساب خود منابع کافی داشته باشد. 
با این توضیح که گردش حساب یعنی واریز و برداشت مالک نیست؛ 
بلکه باید در حس��اب وی همیشه س��پرده ای در خور توجه وجود 

داشته باشد. 
واضح اس��ت این ضرورت هم ب��رای جبران بخش��ی از منابع خارج 
 ش��ده بانک در قالب تس��هیالت خواه��د بود.به هر ح��ال بانک ها 
هر یک با ترفندهای خاص خود مصوبه سود ش��ورای پول و اعتبار 
 را دور م��ی زنند؛ نرخ س��ود س��پرده س��االنه را هم��ان 20 درصد 
می پردازند، ولی برای جذب مشتری س��ود روزشمار را 19 درصد 
افزایش داده اند و از سویی دیگر برای پرداخت تسهیالت با سود 24 
درصد مشتریان را تحت فشار قرار می دهند و گاها از حق خودشان 

منع می کنند.

بانک ها کاهش سود تسهیالت
 را تالفی کردند

تدبیر دولت امید توانست یکی از گره های مهم در زمینه 
حل مساله هسته ای را با درایت باز کند؛  امروز روز دیگری 
است و مردم در انتظار بهبود وضعیت معیشت و باز کردن 
گره اشتغال در کشور هستند؛  بنابراین کلید دولت تدبیر 

می تواند درهای بسته اشتغال را هم باز کند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم، امید به توافق هس��ته ای 
در میان مردم، با وعده های ریی��س جمهور قوت گرفت 
 به ط��وری که امید ب��ه حل مناقش��ات هس��ته ای، رفع

 تحریم ها، افزایش س��رمایه گذاری ک��ه در نهایت منجر 
به گس��ترش فضای کسب و کار ش��ود و امید به رهایی از 
 هشت سال بی خردی، بی مدیریتی و نابسامانی در همه

 عرصه های زندگی را برای مردم به دنبال داشت.
رییس جمهور منتخب مردم زمانی که مس��وولیت اداره 
کشور را برعهده گرفت، براساس دو محور بهبود وضعیت 
داخلی و حل مناقش��ات هس��ته ای کار خود را آغاز کرد. 
انضباط مالی که از سوی دولت یازدهم در پیش گرفته شد 
توانست خود را در ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و خروج 

تدریجی از رکود نشان دهد.
اما حل موضوع اتمی ک��ه منجر به اتخاذ سیاس��ت های 
تحریم در عرصه های گوناگون علیه جمهوری اس��المی 
ایران ش��د خود مقول��ه ای دیگر بود. هش��ت س��الی که 
منجر به خروج اقتصاد ایران از ریل ش��د،  با درایت دولت 

 تدبیر و امیدپ��س از 23 ماه مذاکره باالخ��ره به ریل خود
 بازگشت؛  اما تردیدی نیست خروج از ریل این قطار تبعات 
بی شماری را برای مردم به همراه داش��ت؛  به طوری که 
800 تا900 میلیارد دالر در هنگام خروج قطار از ریل به 
تاراج رفت و شکی نیست تبعات آن تا سال های طوالنی 

پیکر اقتصاد ایران را تازیانه خواهد زد.
بی تدبیرهای گذشته معیش��ت مردم را نشانه گرفت؛  به 
طوری که به همراه توزیع یارانه ه��ای نقدی انگیزه کار را 
برای بخشی از جمعیت روستایی از بین برد و آنها را روانه 

شهرهای بزرگ تر کرد.
 گسترش حاش��یه نش��ینی، اعتیاد، تن فروش��ی و دیگر 
آس��یب های اجتماعی تبعات بی تدبیری بودکه فقیرتر 
شدن بخش وس��یعی از مردم را به دنبال داشت و عده ای 
 با اس��تفاده از رانت ها فربه تر و غنی تر شدند. سفره مردم 

خالی تر و سفره اغنیا،  رنگین تر شد.
اما امروز روز دیگری است. حل مساله هسته ای و خروج از 
تحریم،  دریچه نوینی را برای دولت و مردم گشوده است و 

مردم در انتظار خبرهای خوب هستند.
قائم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با  اشاره به امضای 
بیانیه جمع بندی هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران 
و پنج به عالوه یک،گفت: بازار کار ایران به تدریج ش��اهد 
بهبود و رونق خواهد بود؛  زیرا تحریم ها مشکالت متعددی 

را برای برخی از واحدهای اقتصادی ایجاد کرده بود.
ابوالحسن فیروزآبادی معتقد است: از آنجا که بسیاری از 
واحدها به دلیل وجود تحریم ها نمی توانستند مواد اولیه 
 مورد نی��از را از محل خط اعتباری تامی��ن کنند، مجبور

 می شدند از روش های پرهزینه تری مواد اولیه را از خارج 
تهیه و وارد کنند که در نهایت این موضوع منجر به افزایش 

هزینه های تولید می شد. 
به گفت��ه وی، 30 ت��ا 40 درصد از مش��کالت واحدهای 
اقتصادی به دلیل نبود س��رمایه در گردش بود که با رفع 
تحریم ها پیش بینی می ش��ود این مش��کالت از سر راه 

واحدها برداشته شود. 
تردیدی نیست مش��کالت بازار کار ایران بخشی به دلیل 
تحریم ها بوده؛ اما بخش دیگری در ح��وزه داخلی اتفاق 

افتاده است.
افزایش هزینه سوخت در بخش تولید سبب شد که هزینه 
تولید در کشور افزایش یابد و به همین دلیل کاالی ساخت 

داخل قادر به رقابت با کاالی مشابه خارجی نباشد.
سیاست واردات که در دولت های نهم و دهم به اوج خود 
رسید، باعث ش��د که واردات بی رویه کمر اقتصاد ایران را 
نشانه بگیرد و بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل منفعت 
بیشتر داللی، س��رمایه خود را به این سمت سوق دادند و 

خود را از هزینه های باالی تولید در کشور رها کردند.
علیرضا حیدری، کارش��ناس ح��وزه کار معتقد اس��ت: 
س��اختارهای اقتصادی طی س��ال های گذش��ته، دچار 
مش��کالت جدی ش��ده و عمده موضوع بیکاری ناشی از 

ساختارهای نامناسب درکشور است.
به گفته وی، حل توافق هس��ته ای ج��و روانی مثبتی در 
کشور در حوزه کار و اشتغال ایجاد می کند؛  اما این مهم 
می طلبد که مسووالن به همراه خروج از تحریم و آزاد شدن 
منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور با برنامه ریزی و 

مدبرانه سیاست های اشتغال را به نفع تولید پیش ببرند.
وی اظهار داش��ت: برای حل مش��کل بیکاری در کش��ور 
عالوه بر رف��ع تحریم ها باید در جهت اصالح س��اختارها 

حرکت کرد.
عباس وطن پرور، کارفرمای ح��وزه تولید، نیز بر ضرورت 
رفع قوانین دس��ت و پاگیر تولید تاکید دارد و می گوید: 
برای اینکه رون��ق اقتصادی رخ دهد، دول��ت باید قوانین 
دس��ت و پاگی��ر را در ح��وزه تولی��د برطرف کن��د؛  زیرا 
 بدون اصالح، چ��رخ تولید همچنان با پ��ای لنگ حرکت 

می کند.
به گفته وی، رفع تحریم ها به نفع مردم اس��ت؛  اما دولت 
باید با حمایت از تولیدکننده و حذف قوانین دست و پاگیر 
شرایط تولید و اشتغال را در کش��ور بهبود بخشد؛  زیرا با 
چنین رویه ای هیچگاه نمی توانیم به رشد هشت درصدی 

در اقتصاد برسیم.
جایگاه ایران به لحاظ توانمندی نیروی انسانی نسبت به 

بسیاری از کشورها از شرایط مطلوب تری برخوردار است 
به طوری که هم دارای نیروی ج��وان و هم دارای جوانان 

دانش آموخته است.
فیروزآبادی،  با اشاره به توان مهندسی باالی ایران گفت: 
ایران به لح��اظ توانمندی باالی نیروی انس��انی حتی در 
دوران تحریم در بسیاری از طرح های مهندسی خارج از 
کشور برنده می شد؛  اما این موقعیت را به دلیل ناتوانی در 
تامین اعتبار و ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز از دست 

می داد. 
قائم مقام وزیر کار ادامه داد: خوشبختانه با بهبود تعامالت 
بین المللی،  موانع یادشده رفع خواهد شد و تردیدی نیست 
که توان مهندس��ی ایران می تواند در بسیاری از کشورها 

مجری طرح های اقتصادی باشد. 
همانگونه که گفته های قائم مقام وزیر کار نشان می دهد 
 در صورتی که بتوانیم ب��ازار کار را مدیریت کنیم نه تنها 
می توان اشتغال در کش��ور ایجاد کرد؛ بلکه زمینه اعزام 
نیروی کار برای اجرای بس��یاری از طرح ها در کشورهای 

دیگر میسر خواهد شد.
عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کش��اورز معتقد است: با 
ایجاد توافقات صورت گرفته،  امکان واردات کاالهای مورد 
نیاز و همچنین صادرات محصوالت کشاورزی فراهم شده 

و در نتیجه بخش کشاورزی رونق خواهد یافت.
همچنین فعاالن بازار فلزات معتقدند که توافق هسته ای 
به شکل مستقیم بر بازار محصوالت آنها تاثیری ندارد و این 
بازار از عوامل دیگری متاثر می شود؛  اما با این حال توافق 
آثاری نظیر مشارکت خارجی ها را خواهد داشت که این 

موضوع مهمی به نظر می رسد.
آنچه مسلم است امروز دور جدیدی از فعالیت دولت تدبیر 
و امید در کشور آغاز شده که ضمن حفظ و تداوم روابط با 
دیگر کشورها که در روزها و ماه های آتی افزایش می یابد 

باید به حل مشکالت داخلی بپردازد.
بهبود معیش��ت مردم و ایجاد اشتغال دو خواست اساسی 
مردم پس از حل موضوع هس��ته ای از دولت تدبیر و امید 
اس��ت. ش��کی نیس��ت که بهبود تعامالت بین المللی در 
 کش��ور س��رمایه گذاری را افزایش می دهد. با برداشتن

 تحریم ها مراودات بانکی بهبود می یابد، هزینه ورود مواد 
اولیه کاهش و صادرات افزایش می یابد، صنعت گردشگری 
در کش��ور رونق می گیرد و همه اینها نیاز به به کارگیری 
نیروی انسانی توانمند دارد که خوشبختانه از این سرمایه 

بی بهره نیستیم. 
جای هی��چ ش��بهه ای نیس��ت ک��ه روزهای س��فیدی 
در انتظ��ار ب��ازار ای��ران اس��ت و تنه��ا موضوع��ی ک��ه 
م��ی توان��د ای��ن س��فیدی را ت��داوم بخش��د تدبی��ر و 
درای��ت دولت اس��ت ک��ه اج��ازه نده��د به دلواپس��ان 
 از موقعیت خ��ود، روزهای س��فید مردم را خاکس��تری

 کنند.

کلید روحانی، قفل اشتغال را خواهد گشود؟

يادداشت

گشتی در اخبار
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آگهی مزایده
4/512 شماره دادنامه: 9410113623300185 شماره پرونده: 9209983623100454 
اردستان  دادگستری شهرستان  مدنی  احکام  اجرای   940053 بایگانی شعبه:  شماره 
در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 940053 مدنی که به موجب 
آن آقای عباس کریمی فرزند ماشااله محکوم است به پرداخت مبلغ 96917000 ریال 
به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای علی رضایی 
اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد  به  با توجه  حسن آبادی فرزند حسن. 
اجرائیه برنیامده است فلذا اموال معرفی شده توسط محکوم علیه را به شرح ذیل از 
طریق مزایده به فروش می رساند: تعداد 2 راس اسب نر چهار ساله ارزیابی شده به 
مبلغ 105000000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده 
مالحظه  شده  آگهی  که  را  اموالی  مزایده  تاریخ  از  قبل  روز  پنج  تا  و  یافته  حضور 
نماید.  ارائه  را  پیشنهاد  باالترین  که  واگذار می گردد  به شخصی  فوق  اموال  نمایند. 
برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید 
و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که 
مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
مزایده:  مکان  صبح   9 ساعت  پنجشنبه  روز   1394/05/15 مزایده:  تاریخ  می گردد. 
مختاریان  الف643   م  اردستان.  شهرستان  دادگستری  مدنی  احکام  واحداجرای 

پورمدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان.
ابالغ وقت رسیدگی

4/491 شماره ابالغیه:9410106825302361شماره پرونده: 9409986825300185 
به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی  خواهان   940222 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواسته  به  زاده  خدارحم  اهلل  ذبیح  و  موسوی  اهلل  نعمت  سید  متهم  خوانده  طرفیت 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
به کالسه 9409986825300185  و  ارجاع  استان اصفهان  دادگستری کل  ساختمان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/10 و ساعت 00: 9 تعیین شده است به 
علت مجهواللمکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود  مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم 
گردد.مالف: 11099 اسماعیلی صادقی هاردنگی- دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

4/492 شماره ابالغیه:9410106825302336 شماره پرونده:9409986825300128 
دادخواستی  جهمانی  احمدی  مهراب  خواهان/شاکی  شعبه:940158  بایگانی  شماره 
خسارت  مطالبه  خواسته  به  کاشی  اصغر  و  مطاع  مرتضی  خوانده/متهم  طرفیت  به 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
که وقت  گردیده  ثبت  به کالسه 9409986825300128  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل 
علت مجهول المکان  به  است  تعیین شده   11:00 و ساعت   1394/06/09 آن  رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11098 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

4/493 آقای حسین اسنکدری دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 
94-185 ش از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مسیب اسکندری به شناسنامه 369 در تاریخ 93/02/16 اقامتگاه دائمی 

نامهای  به  پسر  دو  به  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود   خود 
شماره  به  اسکندری  محمدعلی   -2 و   6 شناسنامه  شماره  به  اسکندری  حسین   -1
شناسنامه  شماره  به  اسکندری  فاطمه   -1 نامهای  به  دختر  هفت  و   228 شناسنامه 
به شماره  اسکندری  3 وحیده  6 و  به شماره شناسنامه  اسکندری  2- زینب  218 و 
به  اسکندری  مریم   -5 و   6 به شماره شناسنامه  اسکندری  4- زهرا  و   1 شناسنامه 
شهین   -7 و   7 شناسنامه  شماره  به  اسکندری  مهین   -6 و   11 شناسنامه  شماره 
اسکندری به شماره شناسنامه 4 و یک همسر دائمی به نام اقلیما ابراهیمی گونیانی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  به شماره شناسنامه 2 و الغیر. 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف اردستان تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف645 محمدرضا کبیری- قاضی شعبه دوم 

شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

4/484 آقای رجبعلی قربانی مدیسه دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست 
به کالسه 194/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراث نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بهرام قربانی مدیسه بشناسنامه 202 در تاریخ 93/06/16 اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد 
جواد قربانی مدیسه فرزند بهرام ش. ش 1160664897 ت. ت 1390 صادره از لنجان 
)پسر متوفی( 2- زهرا قربانی مدیسه فرزند بهرام ش. ش 116044635 ت. ت 1381 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 3- حاجی خانم صادقی هاردنگی فرزند اسکندر ش. 
ش551 ت. ت 1359 صادره از لنجان )همسر متوفی( 4- عزت قربانی مدیسه فرزند 
غالمحسین ش. ش28 ت. ت 1339 صادره از لنجان )مادر متوفی( 5- رجبعلی قربانی 
مدیسه فرزند حمزه علی ش. ش 5 ت. ت 1333 صادره از لنجان )پدر متوفی( اینک 
تا هر  آگهی می نماید  نوبت  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ی متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف493 رضایی- قاضی 

شعبه پانزدهم حقوقی شعبه حل اختالف لنجان
آگهی مزایده

پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  احکام  اجرای   11 شعبه   4/262
به  محال  چهار  قیصر  شرکت  علیه  و  فرازمند  بهمن  له  ج   11-930295 کالسه 
خواسته  اصل  بابت  ریال   41889063 مبلغ  مطالبه  بخواسته  حیدری  ناصر  مدیریت 
مورخ  پنجشنبه  روز  در  مزایده ای  جلسه  دولت  االجرای  حق  ریال   300000000 و 
94/05/15 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت بعد از دادگستری 
مجتمع اجرای احکام طبقه 3 برگزار نماید. مورد مزایده: یک عدد کانتینر فلزی 6 متری 
خ 9 ارجی مستعمل تیپ m.s.c 20 ساخت 1995 میالدی که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری با توجه به وضعیت موجود و کلیه جهات و عوامل موثر و دخیل در تعیین 
قیمت به مبلغ 26500000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین 
باقی مانده است. لذا طالبین مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به 
آدرس جاده فرودگاه روستای سولنجان مراجعه ضمن بازدید با ارائه 10 درصد از 
قیمت کارشناسی فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایید باالترین پیشنهاد دهنده 
برنده مزایده خواهد بود. م الف10369 مدیر اجرای احکام شعبه 11 حقوقی اصفهان. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
پرونده:  شماره   139403902004000072 آگهی:  شماره   4/163
139304002004000536 پرونده اجرایی کالسه: 9301879 شش دانگ یک باب واحد 
اداری پالک شماره 89 فرعی از پالک 2374 اصلی مفروز و مجزی شده از پالکهای 
شماره 7 و 11 فرعی به مساحت 48/6 متر مربع که 12/5 متر مربع آن پیشرفتگی 
است واقع در سمت شمال شرقی طبقه چهارم واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: 
طبقه  ملیکا  اداری  تجاری  مجتمع  سیچان   8 شماره  کوچه  جنب  شرقی  نظر  خیابان 
امالک ذیل شماره  دفتر 1325  مالکیت آن در صفحه 280  15 که سند  چهارم واحد 
سانتیمتر  چهار  و  متر  ده  بطول  شمااًل  حدود:  با  است  و صادر شده  ثبت   246699
متر  یک  بطولهای  قسمت  دو  در  شرقًا  مجاور  معبر  فضای  به  است  پنجره  دیوارو 
دیواریست،  دوم  و  اول  سانتیمتر،  چهار  و  هشتاد  و  متر  چهار  سانتیمتر،  بیست  و 
هشت  در  جنوبًا  فرعی   20  ،10  ،3  ،12 شماره  مجاور  ملک  فضای  به  دوم  و  اول 

است  غربی  آن  پنجم  و  چهارم  و  دوم  قسمتهای  آن شرقی،  هفتم  قسمت  که  قسمت 
پنج سانتیمتر،  و  هفتاد  پنجاه سانتیمتر،  پنج سانتیمتر،  و  بیست  و  متر  یک  بطولهای 
و  متر  یک  سانتیمتر،  ده  سانتیمتر،  ده  و  متر  شش  سانتیمتر،  سانتیمتر،هفتاد  پنجاه 
تا  دیواریست، چهارم  دوم و سوم  دیواریست مشترک،  اول  و هفت سانتیمتر،  چهل 
 20 قطعه  اداری  واحد  به  اول  است،  دیوار  و  درب  هشتم  مشترک،  دیواریست  هفتم 
اداری قطعه 20  تا هفتم به واحد  شماره 90 فرعی، دوم و سوم دیواریست، چهارم 
پنج  پله و راهرو غربًا بطول چهار متر و شصت و  راه  به  90 فرعی، هشتم  شماره 
عرصه  فرعی،   88 شماره   18 قطعه  اداری  واحد  به  مشترک،  دیواریست  سانتیمتر، 
ملک زمین طلق به مساحت دویست و بیست و دو متر و نود  پنج دسیمتر مربع که 
طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق ششدانگ یک واحد دفتر کار بمساحت 48/60 
متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه چهارم، فاقد انباری و پارکینگ، با قدمت 
حدود پنج ساله دارای انشعابات آب مشترک، برق، تلفن و گاز اختصاصی می باشد. 
سرامیک،  کف  آجر(  و  )کامپوزیت  لوکس  نمای  بلوک،  تیرچه  سقف  بتونی،  اسکلت 
دربها چوبی، چهارچوبها فلزی، پنجره ها آلومینیوم دو جداره، سیستم گرمایش پکیج 
باشد  می   MDF کابینت  و  اسپیلت  گازی  برقی  کولر  رادیاتور، سیستم سرمایش  و 
ملکی آقای غالمرضا آزاده شاهی پائین دروازه که طبق سند رهنی شماره 159224 
مورخ 90/12/02 دفترخانه 15 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد اصفهان واقع می باشد 
و طبق اعالم بانک در حال حاضر فاقد پوشش بیمه ای می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز دوشنبه مورخ 94/5/26 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده 
ازمبلغ پایه 3/402/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
است  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم 
بابت هزینه های  پرداختی  از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه  آنکه پس  ضمن 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/04/31 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالک سپرده نماید. م الف9969 امینی- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
3/370 شماره صادره: 1394/04/49102 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ایوان جلو آن پالک شماره 33 و 36 و 37 و  اتاق و  خانه و دوباب طویله و یکباب 
38 فرعی از شماره 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام سید اصغر صاحب دادی خبیصی فرزند سید هاشم در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم مورخ 94/05/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت 
انتشار: 94/04/31 . م الف 50 عباس علی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز. 

ابالغ وقت رسیدگی
4/498 شماره ابالغیه:9410100350704322 شماره پرونده:9409980350700012 
به  دادخواستی  بابوکانی  سلیمی  مجید  شعبه:940013خواهان  بایگانی  شماره 
تقدیم  سفته  فقره   6 بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  پابرجا  احمد  خوانده  طرفیت 
دادگاه  شعبه7  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
9409980350700012 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/04 و ساعت 30: 

و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   10
امور مدنی  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  به تجویز ماده 73 
تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11622 جواد اسدی- شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عطایی  عباس  خواهان   367-94 کالسه  پرونده  خصوص  در    4/499
شماره  به  ملت  بانک  چک  فقره  یک  بابت  ریال   25/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  مهدی  کریم  مجید  طرفیت  به   1353/537719/34
برای روز یکشنبه مورخ 94/06/01 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه 
تا  منتشر  در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه 
روی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای 
ثانی  حل اختالف اصفهان، شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
18 شورای  دفتر شعبه  مدیر  الف11638  م  اتخاذ می شود.   مقتضی  و تصمیم  تلقی 

حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/500  در خصوص پرونده کالسه 94-522 خواهان مریم عسکری با وکالت فاطمه 
غفوری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت صحنعلی ایپره تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز مورخ 94/06/04 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
تا  منتشر  در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه 
روی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای 
ثانی  حل اختالف اصفهان، شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
45 شورای  دفتر شعبه  مدیر  الف11658  م  اتخاذ می شود.   مقتضی  و تصمیم  تلقی 

حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک   خواهان   157-94 کالسه  پرونده  خصوص  در    4/502
طرفیت  به  ریال   37/100/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  عابدی  رضا 
وقت  است.  نموده  تقدیم  بهرامی  امیرحسین   -3 حمیدرادانان   -2 رادانان  سعید   -1
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/06/03 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ارباب،  اول  سجاد،  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
روبه روی مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان، شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 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 الف11666 مدیر دفتر شعبه 6 شورای 

حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/503  در خصوص پرونده کالسه 94-202 خواهان منوچهر رزمی با وکالت محسن 
فاتحی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
چهار فقره حواله به طرفیت امید کشاورز تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
مورخ 94/06/30 ساعت 11/30 صبح 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، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 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 الف11668 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان.



یادداشت یادداشت

خبر

همایشی با عنوان »هنر زیستن در حال « توس��ط فرهنگسرای خانواده 
برگزار می شود.

مس��وول روابط عمومی این فرهنگس��را ضم��ن اعالم ای��ن خبر گفت: 
س��اختار ذهن انس��ان ب��ه گون��ه ای طراحی ش��ده ک��ه قابلی��ت این 
را دارد ت��ا در زمان های مختلف گذش��ته، ح��ال و آینده س��یر کند و به 
 مرور خاط��رات گذش��ته و یا اندیش��ه درب��اره چگونگی مس��ائل آینده 

بپردازد.
عبدللهی افزود: اما چنانچه ذهن همواره در دو زمان گذشته و آینده سیر 
کند و رفته رفته ارتباط خود را با زمان حال از دست بدهد، به مرور آرامش 
روح و روان انس��ان را مختل کرده و پیوس��ته نگرانی ها و اضطراب های 

بیهوده ای را به او منتقل می سازد.
وی ادامه داد: همایش هنر زیس��تن در حال، با ه��دف ارائه راهکارهایی 
مناس��ب جهت حضور ذهن در زمان حال و قطع ارتباطش با گذش��ته و 

آینده برگزار می شود.
 وی خاطرنش��ان کرد:  ای��ن همایش به ص��ورت آزاد و رای��گان با حضور

 »فاطمه شوشتری«کارشناس ارشد مشاوره از  ساعت   17  بعدازظهر روز 
1 مرداد ماه برگزار می شود.  

عالقمندان می توانند برای ش��رکت در  این  همایش  به  محل  فرهنگس��را 
 واقع  در  خیابان جی، خیابان الهور، خیابان مفتح شرقی، جنب ورزشگاه 

پیروزی مراجعه  کنند.    

نشریه »خط حزب اهلل« منتشر شد
 نشریه جامعه  حزب اهلل با هدف انتشار در محافل انقالبی، نمازهای جمعه، 

هیات های مذهبی و پایگاه های بسیج آغاز به کار کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر معظم انقالب 
اسالمی، نش��ریه »خط حزب اهلل« به عنوان رس��انه مکتوب پایگاه اطالع 
رسانی KHAMENEI.IR با هدف انتشار در محافل انقالبی، نمازهای 

جمعه، هیات های مذهبی و پایگاه های بسیج منتشر شد.
»خط ح��زب اهلل« تالش دارد ت��ا با بهره گیری بی واس��طه از اندیش��ه ها 
و بیان��ات حضرت آی��ت اهلل العظم��ی خامن��ه ای، راهبرده��ا، رویکردها 
و مواض��ع مناس��ب ب��ا رویداده��ای سیاس��ی، اجتماع��ی، اقتص��ادی 
 کش��ور، منطق��ه و جه��ان را ب��ه جامع��ه انقالب��ی کش��ور پیش��نهاد

 کند.
»خط حزب اهلل« با اتکا به شبکه گس��ترده جوانان مؤمن و انقالبی کشور 
 و بر بس��تر انگیزه انقالب��ی، پیام رهبر انقالب اس��المی را ب��ه مخاطبان 

می رساند.
پیش شماره چهارم این نشریه در قطع A۴ در چهار صفحه به صورت دو 
رنگ بر روی سایت KHAMENEI.IR منتش��ر و در دسترس عموم 

عالقمندان قرار گرفته است.

دبیر جشنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار امیدواری کرد که تا هفته 
آینده،  استان برگزارکننده این جشنواره مشخص شود.

علیرضا ش��جاع نوری،  درباره وضعیت اس��تان برگزارکننده این دوره 
از جش��نواره فیلم کودک و نوجوان توضیح داد: هن��وز در این زمینه 
به نتیجه قطعی نرس��یده ایم و همچنان با شهرداری اصفهان در حال 
پیگیری هس��تیم؛ به محض اینکه آن ها اعالم آمادگی کنند، ما آماده 

خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم اصفهان گزینه قوی تری برای 
برگزاری جشنواره است تصریح کرد: سعی می کنیم به راحتی استان 
اصفهان را از دست ندهیم؛  به هر حال امیدوارم تا هفته آینده تکلیف 
مکان برگزاری جشنواره مشخص بشود.ش��جاع نوری در ادامه درباره 
اکران عمومی فیلم های ش��رکت کننده در جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان توضیح داد: جشنواره فی نفسه نمی تواند زمینه اکران عمومی 
را فراهم کند؛  اما می تواند جلب توجه کند.وی با اشاره به شکل گیری 
شورای راهبردی فیلم کودک و نوجوان در اواخر سال گذشته یادآور 
شد: یکی از برنامه های مهم این شورا اکران دائمی سینمای کودک و 
نوجوان است و شورا تالش می کند، فیلم های کودک و نوجوان رونق 

خوبی پیدا کنند.
دبی��ر جش��نواره فیل��م ک��ودک و نوج��وان در پاس��خ به پرسش��ی 
دیگر درب��اره همکاری این جش��نواره ب��ا آموزش و پ��رورش اضافه 
ک��رد: همچن��ان در حال ج��ذب همکاری ای��ن وزارتخانه هس��تیم 
چرا ک��ه معتقدیم اگ��ر آم��وزش و پ��رورش بتواند نق��ش فعالی در 
این جش��نواره ایفا کن��د، مقدمه ای ب��رای درگیری آن در س��طوح 
س��ینمای کودک خواهد ش��د که آث��ارش را در تربیت ک��ودکان و 
 نوجوانان خواهیم دی��د و امیدواری��م در این زمینه ب��ه نتایج خوبی

 برسیم.
همچنین جش��نواره فیلم کودک و نوجوان هر س��ال به مناسبت روز 
جهانی ک��ودک در ماه مهر برگزار می ش��ود و دوره های پیش��ین این 
جشنواره در استان اصفهان برگزار شده است و چند سال قبل در یک 

مقطع کوتاهی در همدان برگزار شد.

این روزه��ا والدین در تکاپ��و برای ثبت ن��ام فرزندان خود 
در مدارس هس��تند؛ مدارسی که ش��اید بر اساس پیگیری 
و تجربیات آنها بهتری��ن گزینه برای تحصیل فرزندش��ان 
 باش��د، اما ای��ن کار چندان هم بی حاش��یه و بی دردس��ر 

نیست.
به گزارش ایرنا، والدین در جستجوی مدرسه ای متناسب 
با معیارهایی که در نظر دارند، سر در گم هستند و سرانجام 
پس از انتخاب یک مدرسه، تازه مشکالت آنها آغاز می شود.

درمجاورت و محدوده نبودن منزل مسکونی با مدرسه، پر 
شدن ظرفیت کالس ها و مش��کالتی از این دست نگرانی و 
دلهره را در والدین مضاعف می کند که باالخره تکلیف فرزند 

آنها چه می شود؟
از سوی دیگر خانواده هایی که با تغییر محل سکونت خود 
ناچار به جابه جایی مدرس��ه فرزندشان هستند نیز به گونه 
دیگری با این قبیل مش��کالت روبه رو می ش��وند. از جمله 
اینکه امس��ال برای اولین بار آموزش و پرورش اعالم کرده 
 که حتی برای ثبت نام دانش آموزان می��ان پایه نیز باید از 

ستاد ثبت نام تایید گرفته شود.
اصرار والدین بر ثبت نام فرزندشان در یک مدرسه خاص و 
انکار مدیران مدارس با بهانه هایی چون در محدوده نبودن 
و تکمیل ظرفیت کالس ها این ش��ائبه را ایجاد می کندکه 
چرا نباید دانش آموزان در مدارسی که دوست دارند ادامه 

تحصیل دهند.
شاید بخش��ی از این مش��کالت به کمبود کالس در برخی 
مدارس باز می گردد؛ به این معنا که مدارس مثال تنها یک 
کالس پایه دوم ابتدایی یا سوم ابتدایی دارند که با توجه به 

ساکنان آن منطقه به هیچ وجه جوابگو نیست.
تمام��ی ای��ن نگران��ی ه��ا و دغدغه ه��ا تنه��ا در مدارس 
دولتی دیده می ش��ود و در م��دارس غیردولت��ی اولیاء با 
آس��ودگی خاطر می توانند نس��بت به ثبت نام فرزند خود 
 صرف نظر از اینکه در کجای ش��هر ساکن هس��تند، اقدام 

کنند.
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به نگرانی والدین در این 
رابطه اعالم کرده است که برای توسعه متوازن دانش آموزان 

در سطح مناطق ناچار به تعیین محدوده جغرافیایی است.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که محدوده بندی 
در تمامی ادارات به طور کامل مشخص است و مدارس اجازه 
ندارند از دانش آموزانی که محل زندگی شان در آن منطقه 

نیست، ثبت نام به عمل بیاورند.
بر اساس تصمیم گیری مس��ووالن آموزش و پرورش، اگر 
 در پایان ثبت ن��ام در مدارس، هنوز مدرس��ه مدنظر اولیاء

 دانش آموز جای خالی داش��ته باش��د، امکان ثب��ت نام از 
مناطق دیگر وجود دارد.

باید توجه داش��ت که راهکارها و برخوردهایی از این دست 

راه را برای کارهای غیرقانونی باز م��ی کند؛  به گونه ای که 
برخی والدین به ناچار با تهیه اجاره نامه های س��اختگی تا 
 حدودی مش��کالت خود را برطرف می کنند؛  اما چاره کار 

به اینجا ختم نمی شود.
والدین یکی از دانش آموزان،  در توضیح مش��کالت فرزند 
خود برای ثبت نام گفت: مدرس��ه مدنظر من برای ثبت نام 
فرزندم در محدوده جغرافیایی که آموزش و پرورش تعیین 
کرده نیس��ت؛ به همین خاطر مجبور هستم در مدرسه ای 

دورتر از محل سکونت خود فرزندم را ثبت نام کنم.
علی یاراحمدی اظهار داش��ت: این مدرسه کیفیت مناسب 
 آموزش��ی و محیط��ی را ن��دارد؛  ام��ا به دلیل مش��کالت 
پیش رو، ناچار برخالف میل خود و فرزندم، همین مدرسه را 

برای ثبت نام انتخاب کرده ام.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید چاره ای اساسی 
برای این مش��کل بیندیش��د؛  زیرا خانواده هایی همچون 
ما که هر س��ال مجبور به جابه جایی محل س��کونت خود 
 هس��تیم همواره دغدغ��ه و نگرانی ثبت ن��ام فرزند خود را 

دارند.
وی اضافه کرد: م��الک مدیران مدارس اج��اره نامه منزل 
اس��ت که البته تهیه این اجاره نامه از روش های غیرقانونی 
کار س��اده ای اس��ت؛  اما من م��ی خواهم فرزن��دم کامال 
 قانون��ی در مدرس��ه ای که مدنظر اس��ت، ادام��ه تحصیل 

دهد.
با وجود اینک��ه رییس مرک��ز برنامه ریزی منابع انس��انی 

و فناوری اطالع��ات وزارت آموزش و پ��رورش در آخرین 
آمار اعالم ک��رد که تاکنون بی��ش از 9 میلیون و 200 هزار 
دانش آموز در س��امانه س��تاد آموزش و پ��رورش ثبت نام 
کرده اند؛  ام��ا هنوز دانش آموزان بس��یاری هم هس��تند 
که ب��ه دلیل مش��کالت یاد ش��ده و ی��ا در انتظ��ار ماندن 
 ب��رای نتیج��ه امتحان��ات در ش��هریورماه هن��وز ثبت نام

 نکرده اند.
وی درخصوص آم��ار ثبت ن��ام دانش آموزان ب��ه تفکیک 
مقاطع تحصیلی نیز یادآورش��د: تاکنون 6 میلیون و 213 
هزار و 720 دانش آم��وز در مقطع ابتدای��ی ، یک میلیون 
و9۴9 هزار و 672 نفر در مقطع متوسطه اول و یک میلیون 
 و 6 هزار و 527 دانش آموز در مقطع متوسطه دوم ثبت نام 

کرده اند.
س��لیمی جهرمی افزود: از تعداد کل ثبت نام ش��دگان ۴3 
هزار و 289 نوآموز در مدارس پیش دبس��تانی و یک هزارو 
 6۴0 دانش آم��وز در مدارس اس��تثنایی کش��ور ثبت نام 

شده اند.
با توجه به اینکه مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش بارها 
 اعالم کرده اند که ش��هر به ش��هر و خانه به خانه جس��تجو

 می کنند تا حت��ی یک دانش آم��وز از تحصیل ب��از نماند 
 پس الزم اس��ت برای این مش��کل که دغدغه بس��یاری از 
خانواده ها است راهکار اساسی بیندیشند تا اولیاء در آغاز هر 
سال تحصیلی با آسودگی خاطر نسبت به ثبت نام فرزندان 

خود در مدارس اقدام کنند.

حکایت پر فراز و نشیب ثبت نام دانش آموزان
   قفسه 
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»هنر زیستن در حال« 
در فرهنگسرای خانواده

جشنواره ی فیلم کودک
کجا برگزار می شود؟ 

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

مفاد آرا
4/254 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 1501 هیأت: آقای علی اصغر قنائی آرانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه550  شماره  محمد  فرزند  آرانی  قنائی  حسین  آقای  و   8065
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141.67مترمربع شماره پالک 1055 فرعی از پالک2645 
اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه عباسعلی صالح
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  آقاپور  حسین  آقای  شماره1180هیأت:  2(رأی 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آرانی   آبادی  سعد  نجمه  خانم  و  شناسنامه9874 
مترمربع شماره پالک1053  به مساحت120.58  یکبابخانه  383)بالمناصفه(، ششدانگ 
فرعی از پالک2645اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

ورثه عباسعلی صالح
شماره  فرزندعلی  آرانی  زاده  ابراهیم  رمضانعلی  آقای  1125هیأت:  شماره  3(رأی 
شناسنامه  فرزندمحمدحسین  شماره  آرانی  افشان  بذر  اعظم  خانم  و  شناسنامه441 
179 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت242.5 مترمربع شماره پالک 1585 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از خلعت بری 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  پور  دهقان  ماشااله  آقای  هیأت:   1164 شماره  4(رأی 
شناسنامه165 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158مترمربع شماره پالک 1586 فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
و  فرزندعلیرضا شماره شناسنامه334  ملک  آقای حسن  هیأت:   1183 5(رأی شماره 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   36 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  ندائی  صفیه  خانم 
یکبابخانه به مساحت95.65مترمربع شماره پالک1587 فرعی مجزا از شماره235 فرعی 
ابتیاعی  بیدگل..  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آراندشت  در  واقع  اصلی   2640 پالک  از 

ازنعمت اله اکبرزاده 
6(رأی شماره1145 هیأت: آقای سلمان عبداله آبادی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
494 و خانم مریم گل زاده آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه58)بالمناصفه(، 
شماره235  از  فرعی   1588 بشماره  مترمربع  مساحت125.4  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

طبق سند عادی 
7(رأی شماره 1187هیأت: خانم لیال نوروزیان آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
1251 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت99.75 مترمربع شماره پالک1590 فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از حبیب استاد محمدی وکبری رهنما 
8(رأی شماره 1194هیأت: خانم ظهریا رحمتی آرانی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
306 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت82.25 مترمربع شماره پالک1591 فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.. ابتیاعی طبق سند عادی 
محمد  سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  جواد  سید  آقای  1129هیأت:  شماره  9(رأی 
شناسنامه9280   شماره  محمد  فرزند  قاسمی   زینب  خانم  و  شناسنامه9577  شماره 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت141.2 مترمربع شماره پالک 1592فرعی 

مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگالبتیاعی ازسید محمد عباس زاده

شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  قبائی  عباس  آقای  هیأت:  شماره1195  10(رأی 
پالک1593  شماره  مترمربع  مساحت169.22  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،420 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی ازسید رضا عباس زاده
شماره  سیدجالل  فرزند  بیدگلی  مطلبی  فاطمه  خانم  هیأت:  شماره1196  11(رأی 
پالک1594  شماره  مترمربع  مساحت251.45  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،136 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره376فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی عبدالهی ومریم خبیری بیدگلی
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  نژاد  جنتی  حسن  آقای  شماره1482هیأت:  12(رأی 
پالک  شماره  152.85مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   ،  6190001378
1596فرعی مجزا از شماره باقیمانده 105فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شناسنامه  آقا   محمد  فرزند  آرانی  قبایی  ا  زهر  خانم  شماره1455هیأت:  13(رأی 
شماره 2982 از آران وبیدگل وخانم معصومه رزاق پور آرانی  فرزندرضا  شماره 
شناسنامه18 بالمناصفه ، ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 304.85 مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1597فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازسید  رضا  عباس زاده 
شناسنامه  حسینعلی  فرزند  آرانی   آراندشتی  محمد  آقا  شماره1455هیأت:  14(رأی 
شماره  آقا  محمد  فرزند  گی  داروغه  کبریا  خانم  و  وبیدگل  آران  256از  شماره 
شماره  مترمربع   208.7 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  شناسنامه250بالمناصفه، 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1598فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سندعادی
شماره  غالمعلی  فرزند  نژاد  میثمی  منوچهر  آقای  هیأت:  شماره2049  15(رأی 
شناسنامه9843 و خانم زهراعباس زاده آرانی فرزندسیدعلی اکبر  شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت130.16  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   11931
1601 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی از غالمعلی میثم نژاد  
محمد شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  دهقانی  امیر  آقای  16(رأی شماره 2118هیأت: 
1303)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  فرد  توسلی  اعظم  خانم  696و 
از  مجزا  1602فرعی  پالک  شماره  162مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازسید احمد عباس زاده
شناسنامه  شماره  آقا  فرزند  آرانی  جعفرپور  نقلی  آقای  هیأت:  شماره1919  17(رأی 
7832 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت97 مترمربع شماره پالک 1603فرعی مجزا از 
شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
شماره  فرزندعلی  آرانی  نژاد  مسلمی  اله  حبیب  آقای  هیأت:  شماره1961  18(رأی 
 234 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی   خانی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه232 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184.8 مترمربع شماره پالک 1604فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.. ابتیاعی از حسین المع 
19(رأی شماره1874 هیأت : آقای رمضانعلی احسن زاده آرانی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 218نسبت به 4/5 دانگ مشاع وفاطمه نگاهی فرزند علی شناسنامه شماره 
457 نسبت به 1/5دانگ مشاع ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت238 مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  فرعی  پالک1605 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمحمدتقی باقالکار
20(رأی شماره1960 هیأت : آقای ابوالفضل مسلمی نژاد آرانی  فرزندحبیب اله شماره 
شناسنامه225  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت92.5 مترمربع شماره پالک 1606فرعی 

مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

21(رأی شماره 2128هیأت : آقای محمد انتهائی آرانی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
 6190077900 شناسنامه  شماره  محمد   فرزند  پور   اخباری  زهرا  خانم  و   3306
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173.73مترمربع شماره پالک1608 فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
22(رأی شماره2097 هیأت : آقای حسین انتهائی آرانی فرزندمحمد  شماره شناسنامه 
7105، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 258.2 مترمربع شماره پالک 1609فرعی 
مجزا از شماره104 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازربابه اکرمیان
23(رأی شماره2143هیأت : آقای عباس بیک آرانی  فرزندخلیل اله  شماره شناسنامه 
3162ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.98 مترمربع شماره پالک 1610فرعی مجزا 
از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازسیدرضا عباس زاده آرانی
24(رأی شماره 2131 هیأت : آقای سید محمد میرحسینی آرانی فرزند سیدجواد  شماره 
شناسنامه1250164095 و آقای سیدحسین میرحسینی آرانی  فرزند سیدجواد  شماره 
شناسنامه 1280 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 203.07مترمربع شماره 
آراندشت  در  واقع  اصلی  پالک2640  از  فرعی  از شماره235  مجزا  1611فرعی  پالک 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازوراث سیدحسن انتهائی
آقا  شماره  آرانی فرزندعباس  داروغه  اله    آقای حبیب   : 25(رأی شماره1134هیأت 
شناسنامه3099   شماره  فرزندعباس   دارچینی   فهیمه  خانم  2093و  شناسنامه 
به مساحت 90 مترمربع شماره پالک2567 فرعی  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

مالکین مشاعی 
فرزندعباس   آرانی  فرد  جوخی  سلمان  آقای   : هیأت  شماره1126  26(رأی 
شماره  فرزندماشااله  آرانی  باغبانی  سعیده  خانم  2318و  شناسنامه  شماره 
شناسنامه6190058681  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت175 مترمربع 
شماره پالک 2568فرعی مفروز ومجزی شده از باقیمانده 2638 اصلی و103 فرعی  از 
پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن 

بذرافشان آرانی وغیره
27(رأی شماره1161 هیأت : آقای سید حسین عنایتی آرانی  فرزندسیدرضا  شماره 
شناسنامه289 و خانم فاطمه محمدزاده فرزندحسن شماره شناسنامه641 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت172.5 مترمربع شماره پالک 2569 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی اکبر کریمیان
شماره  عباس   فرزند  آرانی   مهلکی  مصطفی  آقای   : هیأت   1186 شماره  28(رأی 
شناسنامه498 و خانم نرگس حق جو  فرزندعباس شماره شناسنامه 1775  )بالمناصفه( 
از 737  فرعی  به مساحت 139.01مترمربع شماره پالک2570  یکبابخانه  ، ششدانگ  
آباد  بخش3 حوزه  احمد  از پالک2638 اصلی وباقیمانده 2638اصلی واقع در  فرعی 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن خان اکرمیان 
فرزندرضا شماره  آرانی   آبادی  ابوالفضل شیر  آقای   : هیأت  29(رأی شماره 1488 
شناسنامه9281 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150.24 مترمربع شماره پالک 2575 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

طبق سندعادی 
: آقای حسین ارباب نوش آبادی  فرزند ابراهیم  شماره  30(رأی شماره 1438هیأت 
شناسنامه1907 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86مترمربع شماره پالک2576 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق 

سند عادی
شماره  محمد   فرزند  نیا  الهامی  حسین  آقای   : هیأت  شماره1899  رأی   )31
شناسنامه1250115523 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120مترمربع شماره پالک 

2580فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
ابتیاعی علی اصغر مطمئن

32(رأی شماره1949 هیأت : آقای محمد الهامی نیا  فرزند عباس  شماره شناسنامه319 
و خانم اقدس خانی آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 295  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 264.3 مترمربع شماره پالک 2582 فرعی از پالک2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  نیا  الهامی  امیر  آقای  2095هیأت:  شماره  33(رأی 
1250011231، ششدانگ یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک2583 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی علی 

اصغر مطمئن
شماره  فرزندحسین  آرانی  دالورزاده  اله  سیف  آقای  شماره1943هیأت:  34(رأی 
 51 شناسنامه  شماره  فرزندآقاعلی  بیکی  اسمعیل  کبری  خانم  و   248 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت186.04 مترمربع شماره پالک 2584 فرعی 
ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آباد   احمد  در  واقع  اصلی  پالک2638  از 

ازحسن اکرمیان 
سید حسین   فرزند  آبادی  نوش  توکلیان  سیدرضا  آقای  هیأت:  شماره2146  35(رأی 
پالک  207.28مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  74، ششدانگ  شماره شناسنامه 
2585 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی طبق سند عادی
36(رأی شماره1997 هیأت: آقای سعید میرزائیان آرانی فرزند محمد  شماره شناسنامه 
1134و خانم فاطمه مسجدی نوش آبادی  فرزندحسین شماره شناسنامه6190037860  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144.9مترمربع شماره پالک2586 فرعی 
مجزی شده ازباقیمانده 2638اصلی و  1845فرعی  از پالک2638 اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مهدی خیرانی آرانی 
37(رأی شماره1887 هیأت: آقای حسن خان دل  فرزند علی محمد  شماره شناسنامه 
1064 و خانم زهرا منصوری آرانی  فرزند کریم شماره شناسنامه8435  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت152.8 مترمربع شماره پالک 2587 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین سعیدی 

شماره  فرزندمحمدحسن  آرانی   آبادی  شیر  احمد  آقای  شماره2111هیأت:  38(رأی 
شناسنامه4789 و خانم اعظم رمضانزاده  مشکانی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 6 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 240.9مترمربع شماره پالک 2588 فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

محمد متشکر آرانی 
39(رأی شماره 1912 هیأت: خانم منیره باقری آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
282، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت151.62 مترمربع شماره پالک از پالک2638 اصلی 

واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین عطائی 
شماره  حسین  فرزندمحمد  عسکری  احمد  آقای   هیأت:   2137 شماره  40(رأی 
شناسنامه255 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 46.44 مترمربع شماره پالک2590فرعی 
مجزی از 62 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل مالکیت مشاعی 
شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  رزاقیان  حسین  آقای  هیأت:  شماره1916  41(رأی 
شناسنامه409   شماره  فرزندیداله   آرانی  شائی  مریم  خانم  و  شناسنامه10153 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114.11 مترمربع شماره پالک 2591فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طیق 

سند عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :94/4/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/4/31
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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ورود ممنوع
 به یازده تیم
 لیگ برتری

 دختِر  باحجاب 
 رکورد  دو ومیدانی 
جهان را شکست 

 رییس کمیته س��ازمان لیگ می گوید بر اس��اس حکم علیرضا اسدی، یازده تیم 
لیگ برتری به خاطر بدهی حق شرکت در لیگ برتر را ندارد.

غالمرضا بهروان، در گفت وگویی رادیویی با اش��اره به تاکید دبیرکل فدراس��یون 
فوتبال بر تسویه حس��اب باش��گاه های بدهکار گفت: دبیرکل فدراسیون فوتبال 
تاکید دارد، یازده باشگاه بدهکار فوتبال ایران نباید تا تسویه حساب کامل فعالیت 
باشگاهی داشته باشند و بنابراین س��ازمان لیگ از ارایه خدمات به این باشگاه ها 

منع شده است.
بر این اساس باشگاه های پرسپولیس، استقالل، س��پاهان، ذوب آهن، استقالل 
اهواز، گسترش فوالد، پیکان، نفت ، ملوان و تراکتورسازی یازده باشگاهی هستند 

که بر اساس نامه علیرضا اسدی نمی توانند فعالیت کنند.
باید دید این تهدید فدراسیون فوتبال تا چه حد عملیاتی خواهد بود.

بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، لیگ پانزدهم پنج شنبه هفته آتی آغاز خواهد 
شد و تیم های حاضر در این مسابقات تا سه روز پیش از شروع لیگ فرصت جذب 

بازیکن خواهند داشت.

» سلوا عید ناصر« دونده 17 ساله و مسلمان تیم ملی دوومیدانی بحرین با حجاب و 
پوشش اسالمی موفق به شکستن رکورد جهانی دوی 400 متر شد.

عید ناصر، در فینال دوی 400 متر رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان در» کالی 
کلمبیا « با زمان 51 ثانیه و 50 صدم ثانیه از خط پایان گذشت و ضمن کسب مدال 

طال، رکورد جهانی این ماده را در بخش دختران در اختیار گرفت.
سایت فدراس��یون جهانی دوومیدانی درباره رکورد ش��کنی او نوشت: شاید بتوان 
گفت سلوا با استعداد، مربی و مذهب خودش موفق شد کار غیرممکن را انجام دهد.

سلوا بعد از شکستن رکورد جهانی دوی 400 متر دختران گفت: » من دوست داشتم 
که در دوهای سرعت کار کنم و وقتی به دوی 400 متر آمدم احساس بسیار بدی 
داشتم؛ چرا که فکر می کردم که نمی توانم موفق شوم. اما مربی من اصرار داشت که 
می توانم در 400 متر به موفقیت برسم و به همین دلیل تاکید کرد که در این ماده 
کار کنم.«  او ادامه داد: » با کسب این مدال متوجه شدم که با تمرین و با هر شرایط و 

حتی با حجاب اسالمی هم می توان به موفقیت رسید«. ؟؟؟؟؟؟؟

جوان گرایي را آغاز کردیم
محمود فکري مربي س��ابق اس��تقالل، معتقد اس��ت باید صب��ور بود و 
 دید اس��تقالل، لیگ را با جوان��ان آغاز می کند ی��ا خیر. او درب��اره روند 
 جوان گرای��ي این تیم به بان��ك ورزش گفت: به هرحال ج��وان گرایي را 
آغاز کردیم، ولي امس��ال باید دید به این بازیکنان میدان داده مي ش��ود 

یا خیر؟
او درباره ش��رایط این روزهاي خودش مي گوید: در حال حاضر استراحت 
مي کنم و منتظرم پیش��نهادي برس��د تا آن ه��ا را بررس��ي کنم.فکري 
درباره حض��ور قلعه نویي در ملوان گف��ت: براي ایش��ان آرزوي موفقیت 
مي کنم. او در پاس��خ به این س��وال که آیا به ژنرال ملحق خواهد ش��د یا 
خیر، گفت: خیر، قطع��ا در ملوان ب��ا قلعه نویي هم��کاري نخواهم کرد.

مربي س��ابق اس��تقالل درباره کار ک��ردن در تیمي به غیر از اس��تقالل 
مي گوید: در دوران بازیگ��ري تصمیم گیري با خودم بود و مي توانس��تم 
انتخاب کنم که کجا ب��ازي کنم، ول��ي در مربي گري این گونه نیس��ت. 
من در تیم هاي دیگر هم کار کردم و مش��کلي نداش��تم. باید صبر کنم و 
 ببینم در لیگ هاي پایین تر مي توانم س��رمربي باش��م و ی��ا در لیگ برتر 
به عنوان مربي فعالیت کنم. من مدرك مربي گري A دارم و مشکلي براي 

سرمربیگري ندارم. باید ببینیم شرایط به چه صورتي رقم مي خورد.

بازیکن مازاد پرسپولیس، میلیاردر شد
هافب��ك برزیل��ی ب��ا جدای��ی از پرس��پولیس میلی��اردر ش��د؛ 
اس��اس  بر  بس��ت. را  قرارداده��ای خ��ود  بهتری��ن  از  یک��ی  و 
 آنچ��ه س��ایت ه��ای عربس��تانی نوش��ته ان��د ق��رارداد گابری��ل ب��ا 
 تیم الفیصلی این کش��ور در حدود ۸50 ه��زار دالر اس��ت یعنی تقریبا

4  برابر مبلغی که او با پرسپولیس به توافق رسیده بود.   نکته عجیب اینکه 
گابریل پیشنهاد گسترش فوالد را هم رد کرده بود تا در پرسپولیس بماند؛ 
اما برانکو ایوانکوویچ او را نخواست و این نخواستن حسابی به سود او تمام 

شد، چون قرارداد خیلی خوبی با الفیصلی بست.
پرسپولیس نس��بت به پارسال س��ه هافبك میانی خود را از دست داده و 
در عوض محسن مس��لمان را گرفته است. در واقع بیش��ترین تغییر آنها 
مربوط به همین خط هافبك می شود و در سایر خطوط تغییرات چندانی 

نداشته اند.

تمام شد ؛ تمامش کنید !
ضرغ��ام اس��ماعیل بع��د از ح��رف و حدی��ث فراوان��ی ک��ه در رابطه با 
 حضورش در تهران و پوش��یدن پیراهن پرس��پولیس وجود داشت با تیم 
ریزه اس��پور به توافق رسید. باش��گاه پرس��پولیس که در این فصل برای 
پوش��اندن ضعف خ��ط دفاع��ی اش در جناح راس��ت به دنب��ال جذب 
ضرغام اس��ماعیل عراق��ی بود در ای��ن راه ن��اکام ماند تا ای��ن بازیکن به 
تیم ریزه اس��پور ترکی��ه ای بپیوندد. باش��گاه پرس��پولیس ک��ه در این 
 م��دت مذاک��رات زیادی ب��ا مدیر برنام��ه ایرانی او داش��ت موفق نش��د 
با توج��ه به بودج��ه و توان این باش��گاه، ضرغ��ام را راضی ب��ه حضور در 
این تیم کنند. مس��ووالن پرس��پولیس البته در نهایت موف��ق به مذاکره 
با عل��ی نجیم، مدیربرنام��ه عراقی این بازیکن نیز ش��دند ت��ا راه نزدیك 
ش��دن این بازیکن به پرس��پولیس را هموارت��ر هم کنند؛ اما پیش��نهاد 
 مال��ی آنها م��ورد رضایت ط��رف مقاب��ل ق��رار نگرفت. پیش��نهاد 500

 ه��زار دالری ضرغام اس��ماعیل برای حض��ور در ایران باعث ش��ده بود 
 آنها در ای��ن راه ناکام بمانن��د و در نهایت این بازیکن راه��ی ترکیه و تیم 
ریزه اس��پور ش��ود. به هرحال با توجه به حضور ضرغام اسماعیل در تیم 
ریزه اسپور ماجراها و اخباری که در طول یك سال گذشته از حضور او در 
پرسپولیس به گوش می رس��ید به پایان رسید. باشگاه پرسپولیس که به 
دنبال این است تا در آرامش لیست موردنیاز خود را جذب کند از رسانه ها 
درخواست کرده تا از پرداختن به این موضوع پرهیز کنند و به ماجراهای 

او پایان دهند.

مظلومی تغییر نظر نداده است
عضو کمیته نقل وانتقاالت اس��تقالل گفت: هاش��م بیك زاده و امیرحسین 
صادقی در لیس��ت مازاد قرار گرفتن��د و نظر پرویز مظلوم��ی در مورد این 
دو بازیکن تغیی��ر نکرده اس��ت. بهرام امی��ری در م��ورد وضعیت یعقوب 
کریمی اظهار داش��ت: باشگاه س��پاهان در قبال صدور رضایت نامه یعقوب 
کریمی 250 میلیون تومان پول خواس��ته که پرداخت ای��ن مبلغ از توان 
 ما خارج اس��ت. هی��ات مدیره نی��ز در قبال ای��ن هزینه مصوب��ه ای نداد و 
به همین منظور به کریمی گفتیم مانند روزبه چش��می و میثم مجیدی از 
مبلغ قراردادش کس��ر می کنیم تا این پول پرداخت ش��ود. وی افزود: همه 
چیز در اختیار کریمی اس��ت و اگر او می خواهد به اس��تقالل بازگردد باید 
خودش کارهای��ش را انجام دهد. امیری در خصوص اینکه علیرضا اس��دی 
دبیرکل فدراسیون در نامه ای به سازمان لیگ اعالم کرده که 11 تیم از جمله 
استقالل به دلیل بدهی نمی توانند فعالیت فوتبالی داشته باشند، گفت: آنها 
مشکالت خودشان را دارند و باشگاه ها نیز با مشکالت خودشان دست و پنجه 
نرم می کنند. مس��اله بدهی باشگاه ها مشکل ساز ش��ده و شاکیان به دنبال 
گرفتن مطالبات شان هستند و امیدوارم این مشکل حل شود. عضو کمیته 
نقل وانتقاالت استقالل درباره شایعه پشیمانی پرویز مظلومی از قرار دادن نام 
امیرحسین صادقی و هاشم بیك زاده در لیست مازاد گفت: بیك زاده و صادقی 
در لیس��ت مازاد قرار گرفته اند و نظر مظلومی در مورد این دو بازیکن تغییر 
نکرده است. اگر مظلومی پشیمان شده باشد، باید مکتوب به ما اعالم کند ولی 

می دانیم او پشیمان نشده است.
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سرمربی س��ابق تیم ملی جودو با بیان اینکه با توجه به 
وضعیت فعلی جودو، شانسی برای موفقیت در المپیك 
نداریم گفت: باید برای جودو برنامه ریزی بهتری صورت 

گیرد.
مس��عود حاجی آخون��دزاده درباره وضعی��ت جودوی 
ایران و ناکامی ج��ودوکاران در رقابت های جایزه بزرگ 
اظهارکرد: ما باید کاشته ای در این رشته داشته باشیم 
تا بتوانیم برداشت کنیم. وقتی در طی سال های گذشته 
کار خاص��ی در جهت پشتوانه س��ازی در جودوی ایران 
نشده است چطور می خواهیم موفق عمل کنیم؟ از آنجا 
که برنامه ریزی درستی در طول سال های گذشته صورت 
نگرفته است پس از رفتن چند قهرمان خوب از جودوی 
ایران دیگر ش��اهد پدیده خاصی در این رش��ته نبودیم 
که این امر نشان دهنده این اس��ت که پشتوانه سازی و 
توجه جدی به جوانان با اس��تعداد ایران صورت نگرفته 
است. س��رمربی س��ابق تیم ملی جودو افزود: یا باید به 
طور کلی ورزش جودو را کن��ار بگذاریم که امکان پذیر 
نیست؛ پس باید با برنامه ریزی اصولی و هدفمند و اعزام 
هر چه بیش��تر جودوکاران به تورنمنت های مختلف در 
جهت پیشرفت جودو گام برداریم؛ تا جودوکاران ایران به 
مسابقات خارجی نروند و تجربه کسب نکنند، نمی توانیم 
به آینده خوشبین باشیم. حتی باید از باخت آن ها نیز در 
میادین مختلف درس بگیریم و به صورت هدفمند برای 
جودوکاران برنامه ریزی کنیم. وی با بیان اینکه ش��اهد 
بی توجهی به س��بك وزن ها در تیم ملی جودو هستیم 
گفت: احسان بهرامیان درست است که در چند مسابقه 
خارجی نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما به 
مرور به تجربیات او افزوده شد و توانست سال گذشته نفر 
دهم و بیست و نهم رنکینگ دنیا را شکست دهد؛ اما االن 
او مشخص نیست کجاست. یا سعید مالیی نیز در چندین 
مسابقه ناکام بود، اما با کس��ب تجربه بیشتر توانست به 

موفقیت برسد و االن یکی از موفق ترین جودوکاران تیم 
ملی است.

حاجی آخون��دزاده تصری��ح ک��رد: باید ب��ا برنامه ریزی 
مناسب از این شکس��ت ها درس بگیریم، نه اینکه صرفا 
به دنبال نتایج زودگذر باشیم؛ چرا که اگر اینگونه شود 
حال و روز جودو بس��یار بدتر از این نیز خواهد شد. اگر 
بخواهیم صرفا ش��عار بدهیم که به جوان��ان و نوجوانان 
توجه می کنیم فایده ای ندارد. بای��د در عمل آن ها را به 
تورنمنت های مختلف بفرستیم و برنامه ریزی اصولی و 
بلندمدتی برای آن ها داشته باش��یم. پتانسیل جودو در 
ایران بسیار باالست و فقط برنامه ریزی درست و هدف دار 
در کنار توجه بیش��تر در جهت تامین بودجه و امکانات 
 جودو می تواند جودوی ایران را در مس��یر پیشرفت قرار 

دهد.
دارنده مدال طالی آس��یا خاطرنش��ان ک��رد: االن کل 
جودوی ای��ران معطوف به دو یا س��ه نف��ر در تیم ملی 
بزرگساالن شده و می گوییم چون سبك وزن ها می بازند 
به هیچ مسابقه ای اعزام نمی شوند. در حالی که این تفکر 
درست نیست و تا این جودوکاران در مسابقات مختلف 
شرکت نکنند صاحب تجربه نمی ش��وند. اگر بخواهیم 
صورت مساله را پاك کنیم درست نیست و نمی تواند راه 

عالج وضعیت جودوی ایران باشد.

جودو، شانسی برای موفقیت در المپیک ندارد

دونده ملی پوش اصفهانی گفت: پیش از این در جام کازانف 
موفق به کسب سهمیه المپیك 2012 و مسابقات جهانی 
شده ام و امیدوارم بتوانم س��همیه المپیك 2016 را نیز از 
این رقابت ها بگیرم. رضا قاسمی اظهار کرد: به دلیل شرایط 
آب و هوایی قزاقستان و ارتقاع از سطح دریا، شرایط خوبی 
برای نتیجه گیری وجود دارد. وی یادآور شد: تالش می کنم 
رکورد 100 متر ایران را ارتقا دهم. دونده س��رعتی ایران 
تاکید کرد: بر اساس اعالم فدراسیون جهانی، دستیابی به 
رکورد 10/19 صدم ثانیه به منزله کسب سهمیه ورودی 
المپیك است. وی افزود: من در مسابقات قهرمانی آسیا با 
رک��ورد 10/16 صدم ثانیه به مدال برنز دس��ت یافتم . به 
گفته قاس��می، ثانیه به ثانیه دوومیدانی ب��ه ویژه دوهای 
س��رعت، تمرین فش��رده   الزم دارد که نبای��د در دوران 

آماده  سازی از آن غافل شد.
این دونده اصفهانی با اشاره به کسب مدال برنز در مسابقات 
قهرمانی آسیا تصریح کرد: برای مسابقات قهرمانی آسیا 
شرایط خوبی داشتم و توانستم در مصاف با حریفان چینی 
و قطری، مدال برنز ماده 100 متر را بگیرم؛ اما متاسفانه 
برای فین��ال ماده 200 متر وضعی��ت آب و هوایی چین 
نامس��اعد بود و نتوانس��تم رکورد خوب��ی را ثبت کنم و 

ششم شدم.

تالش می کنم  سهمیه 
المپیک را بدست آورم

دروازه بان سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: بزرگ ترین 
برگ برنده ای که دس��ت س��پاهان بود این است که به 
موقع با فرکی به تفاهم رسید و این فرصت برای بستن 

تیمی خوب را فراهم آورد.
حمیدرضا بابایی، با اشاره به وضعیت سپاهان برای آغاز 
فصل جدید اظهار کرد: با توجه به اینکه تمام تیم های 
لیگ از کمبود بودجه رنج می برند، نتوانس��تند آن طور 
که باید و ش��اید در فصل نقل و انتقاالت حضوری فعال 

داشته باشند و سپاهان نیز از این قاعده مستثنی نبود.
دروازه بان سابق تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: سپاهان 
تیمی بسیار پخته و خوب اس��ت که می تواند از ابتدای 

لیگ سرحال بازی کند.
وی اضافه کرد: باشگاه سپاهان یکی از بهترین باشگاه ها 
در سطح آسیا اس��ت و این به هر س��رمربی که لیاقت 
نشس��تن بر روی نیمکت این تیم را دارد کمك بزرگی 
می کند، و س��رمربی این تیم نیمی از راه را می تواند با 

سیستم قوی مدیریتی که دارد، طی کند.
پیشکس��وت فوتبال اصفهان ادامه داد: امس��ال سالی 
اس��ت که س��پاهان می تواند خودی در آس��یا نش��ان 
 دهد و ب��ه نظر م��ن نتایج خوب��ی در انتظ��ار این تیم

 است.

برگ برنده سپاهان، تفاهم 
به موقع با فرکی است

�

سرخابی ها

هافبك جدید تیم فوتبال سایپا گفت: باعث افتخار یك 
 بازیکن اس��ت که به تیم ملی کشورش خدمت کند، چه

 به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی.
جواد نکون��ام، در واکنش ب��ه این موضوع ک��ه کارلوس 
کی روش همچنان روی این موضوع پافش��اری دارد که 
نکونام باید دس��تیار ایرانی اش باش��د و در این خصوص 
چه تصمیمی گرفته اس��ت، گفت: من در این خصوص با 
کی روش صحبت کردم و به او گفتم می خواهم همچنان 
بازی کن��م. جایی هم اعالم نکردم که ب��ازی  کردنم یك 
سال خواهد بود، دو سال یا بیشتر، چون می دانم اگر کم 
بازی کنم بعدا پش��یمان خواهم شد و نمی توانم دیگر به 
گذش��ته برگردم. همانطور که می دانید سن بازی کردن 
بس��یار محدود است و من هم دوس��ت دارم تا جایی که 
می توان��م ب��ازی کنم.نکون��ام تاکید کرد: ک��ی روش به 
من لطف دارد و این لطف او به هم��ه بازیکنان تیم ملی 
اس��ت. من هم اکنون در خدمت سایپا هس��تم و زمانی 
که اینجا باشم، بحث دس��تیاری در تیم ملی هم شرایط 
دیگری را می طلبد. با این حال هر کمکی که نیاز باش��د 
چه داخل کش��ور باش��م و چه خارج کش��ور ب��رای تیم 
 ملی کش��ورم انجام خواه��م داد؛ چرا که چند س��ال در 
تیم ملی بودم و بهترین خاطرات را ب��ا پیراهن تیم ملی 
پشت س��ر گذاش��تم و با تمام وجود در خدمت تیم ملی 

کشورم خواهم بود.
وی درباره ج��وان گرایی تی��م ملی اظهار داش��ت: من 
کارشناس نیس��تم، بلکه به عنوان یك بازیکن می توانم 
دیدگاهم را بگویم. جوان گرایی فقط این نیست که شما 

بازیکنان جوان را به تیم ملی بیاورید. 
تی��م مل��ی قب��ل از ب��ازی ب��ا ترکمنس��تان بازیکنان 
جوان را به ترکیب��ش اضافه ک��رد و مقابل ازبکس��تان 
هم ای��ن بازیکنان جوان ب��ه کار گرفته ش��دند، اما پس 
از تس��اوی مقابل ترکمنس��تان همه رس��انه ها ش��روع 
ب��ه انتقاد کردن��د که چ��را این نتیج��ه رقم خ��ورد. ما 
بای��د ابت��دا مش��خص کنیم ک��ه دنب��ال چ��ه چیزی 
 هس��تیم و بع��د در خص��وص ای��ن مس��ایل صحب��ت 

کنیم.
 هافبك پیشین تیم ملی فوتبال کش��ورمان یادآور شد: 
کره جنوبی س��ال 2007 ش��روع به ج��وان گرایی کرد 
 و اکنون نتیج��ه آن را می گیرد. ما هم اگ��ر می خواهیم 
به نتیجه برسیم ابتدا باید خواس��ته های مان را ببینیم و 
اگر این گونه نبود ببینیم س��رمربی تیم ملی چه اهدافی 
را دنبال می کند و طبق آن اهداف بازیکنانش را انتخاب 
 خواهد ک��رد. در نهایت ه��دف و نظر همه م��ا موفقیت 
تیم ملی است و برای موفقیت فوتبال مان همه باید به این 

موضوع فکر کنیم.

سرمربی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند با بیان اینکه اتفاقات 
بازی ای��ن تیم با کاش��ی نیل��و در لیگ برتر ب��زرگ نمایی 
شده اس��ت، گفت: جام باش��گاه های آس��یا را به دقت زیر 
 نظ��ر داریم و اگ��ر بازیکن خ��وب خارج��ی ببینیم، جذب 
 می کنیم.محمود خوارکچی درب��اره اتفاقات بازی تیم های 
گیتی پس��ند با کاش��ی نیلو در هفته دوم لیگ برتر و زد و 
خورد بازیکن��ان دو تیم، اظه��ار کرد: این مس��اله را بزرگ 
جلوه دادند. این طبیعی است که در هر بازی درگیری های 
جزی��ی پیش می آی��د. گفت��ه بودن��د بازیکن��ان دو تیم با 
مش��ت و لگد به جان هم افتادند در حال��ی که اصال اینطور 
 نبود. فک��ر نمی کن��م اتفاقی که افت��اده اینقدر ح��اد بوده

باشد.س��رمربی تی��م فوتس��ال گیت��ی پس��ند ادام��ه 
داد: بازیک��ن م��ا در موقعی��ت تك ب��ه تك قرار داش��ت، 
ول��ی بازیک��ن حری��ف او را از پش��ت قیچ��ی ک��رد.در 
 همین حال��ت پ��ای بازیکن ما ب��ه بازیکن حری��ف خورد؛

آیا این مشت و لگدمی شود؟ 
خدا را ش��کر هم بازی خوبی بود و هم تماش��اگران احترام 
 همدیگر را رعایت کردند و اصال مش��کلی در طول بازی رخ

نداد.خوراکچ��ی، درباره بازی ای��ن هفته گیتی پس��ند با 
 تی��م آذرخش بندرعب��اس تاکید کرد: آذرخ��ش تیم قابل

پیش بینی ای نیست  و دو رو دارد. ما بازی دشواری با این تیم 
داریم ولی برای این مسابقه برنامه ریزی کرده ایم.

 ما ب��ه آذرخ��ش نه ب��ه عن��وان ی��ك تی��م ت��ازه صعود 
 ک��رده ک��ه ب��ه عن��وان ی��ك حری��ف دش��وار ن��گاه 
می کنیم.وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر برنامه گیتی 
پس��ند در تعطیالت لیگ و هم زمان با برگزاری مس��ابقات 
فوتس��ال جام باش��گاه های آس��یا، اف��زود: م��ا روز پنجم 
 مردادم��اه یك بازی تدارکات��ی با تیم ش��نزن چین برگزار 
می کنیم.همچنی��ن س��عی می کنی��م نظ��ارت کامل��ی 
 بر ج��ام باش��گاه ها داش��ته باش��یم و مس��ابقات را آنالیز

 کنی��م. اگ��ر بازیک��ن خ��وب خارج��ی و در ح��د 
 اس��تاندارد لیگ خودم��ان پیدا کنی��م، ب��ا او وارد مذاکره 
می شویم.سرمربی گیتی پس��ند درباره اینکه گفته می شد 
قرار بوده این باش��گاه با القادس��یه کویت )یکی از حریفان 
تاسیس��ات دریایی در مرحل��ه مقدماتی جام باش��گاه ها( 
دیدار تدارکاتی برگ��زار کند و تمام هزینه ه��ای مربوط به 
 این بازی را تقب��ل کند، گفت: اصال چنین چیزی درس��ت

 نیس��ت.ما که محتاج برگزاری بازی با القادسیه نیستیم و 
اهداف آس��یایی نداریم.اتفاقا اگر تیم ه��ای دیگر بخواهند 
با م��ا ب��ازی کنند بای��د پ��ول زی��ادی بدهند! القادس��یه 
که تی��م مطرحی نیس��ت. حاال اگ��ر یك تی��م برزیلی بود 
و پول می دادی��م حرفی نبود؛ ول��ی چرا بای��د هزینه های 
 یك تیم غیر مط��رح را بدهی��م و بدون دلیل ب��ا آنها بازی

 کنیم؟

اتفاقات دربی اصفهان، بزرگ نمایی شد با تمام وجود در خدمت تیم ملی هستم

سلفی پرسپولیسی ها در ترکیه
محسن مس��لمان، هافبك جوان پرس��پولیس با انتشار عکسی 
 در اینس��تاگرام نوش��ت:نماز روزه هاتون قبول باشه، عید فطر 
بر همتون مبارك .در ضمن تول��د داش مهدی طارمی مبارك، 

چشام رفته رفته داره خوب میشه!

از لنز دوربین



یادداشت

رییسفدراسیونورزشهایسهگانه:

اعتباراتورزشهایسهگانه
افزایشیافت

رییس فدراسیون ورزش های س��ه گانه در ش��هرکرد گفت: امسال 
بیشترین بودجه فدراس��یون ورزش های سه گانه کش��ور به استان 

اختصاص یافته است.
محمدعلی صبوری اظهار داش��ت: امس��ال مالک اختصاص بودجه 
فدراس��یون ورزش های س��ه گانه برخالف س��ال های گذش��ته به 
 استان ها، میزان تالش آن ها در راستای کشف استعدادهای ورزشی 

است.
وی با اش��اره به اینکه ب��ا مدیری��ت جدی��د وزارت ورزش و جوانان 
میزان اعتبار تخصیص داده ش��ده به ورزش های س��ه گانه افزایش 
یافته اس��ت، افزود: 2 سال گذش��ته اعتبار فدراس��یون ورزش های 
سه گانه کش��ور 120 درصد افزایش یافته که این میزان اعتبار کافی 
 و جوابگوی نیازهای فدراسیون نیس��ت، اما برای ما بسیار ارزشمند 

است.
رییس فدراسیون ورزش های سه گانه با بیان اینکه برنامه های کوتاه 
مدت بسیاری را براساس طرح 8 ساله تبیین کرده است، بیان کرد: 

برنامه های تبیین شده براساس اولویت  در استان ها اجرا می شود.
صبوری، راه اندازی پایگاه قهرمانی را یکی از مهم ترین این برنامه ها 
 عنوان و خاطرنش��ان کرد: پایگاه قهرمانی ورزش های س��ه گانه در 

هفت استان از جمله چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.
وی با اش��اره به اینکه برای نخس��تین بار در کش��ور طرح همایش 
استعدادیابی ورزش های سه گانه به استان ها ابالغ شده است، تصریح 
کرد: افراد شاخص از هر اس��تان به عنوان اس��تعدادیاب و براساس 
چارچوب و ش��اخص تعیین ش��ده فدراس��یون انتخاب می شوند و 
 پ��س از گذراندن دوره های آموزش��ی ویژه به اس��تان ها فرس��تاده 

می شوند.
رییس فدراس��یون ورزش های س��ه گانه ادامه داد: اس��تان هایی که 
اس��تعدادهای قهرمانی بیش��تری دارند از اولویت های اجرایی این 

طرح هستند.
صبوری با اشاره به اینکه 4 ورزشکار از 11 ورزشکار اعزامی تیم ملی 
به مسابقات قهرمانی آسیا، از چهارمحال و بختیاری هستند، گفت: 
حضور باالی ورزشکاران در مسابقات برون مرزی قابلیت و توانایی این 

استان را در ورزش های سه گانه نشان می دهد.

امامجمعهشهرکرد:    

تقویتمبانیاعتقادی
نیازجامعهاست

نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد گفت: تقویت مبانی اعتق��ادی و دینی از 
 نیاز های ض��روری جامعه اس��ت که باید م��ورد توجه قرار 
گی��رد. حجت االس��الم محمد عل��ی نکونام، در نشس��ت 
هماهنگ��ی برگ��زاری ط��رح تقوی��ت مبان��ی اعتق��ادی 
در ای��ن اس��تان، اظه��ار داش��ت: ط��رح تقوی��ت مبانی 
اعتق��ادی س��ال ه��ای گذش��ته در راس��تای مقابل��ه 
ب��ا تهاجم فرهنگ��ی و با رویکرد س��بک زندگی اس��المی 
برگزار ش��ده اس��ت. وی عن��وان ک��رد: دش��من بیش از 
 گذش��ته به دنبال تغییر فرهنگی در کش��ور و کم ش��دن 
 ارزش های دینی در بین جوانان و مردم است که با این اقدام  

می خواهد به اهداف خود برسد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد ادامه داد: تقویت مبانی اعتقادی جوانان و 
مردم یکی از موثرترین راهکارها برای مبارزه با نقشه های 
 فریبکارانه و فتنه های دشمنان برای تقویت نظام و کشور

 است. وی با اشاره به برگزاری طرح تقویت مبانی اعتقادی 
در اس��تان چهارمحال و بختی��اری، عنوان ک��رد: یکی از 
طرح های ارزش��مند و موفقی که در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در حوزه دینی و فرهنگ برگزار ش��ده اس��ت، 
طرح تقویت مبانی اعتقادی و ش��بهه زدایی دینی اس��ت. 
حجت االس��الم محمد علی نکون��ام عنوان ک��رد: در این 
طرح س��خنران ها و اندیشمندان برجس��ته حوزه دین به 
استان چهارمحال و بختیاری س��فر و در جلسات مختلف 
 پیرامون معارف اس��المی و ش��بهه زدای��ی دینی صحبت 
می کردند. نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد با اش��اره ب��ه برگزاری 
بیس��ت و یکمی��ن دوره ای��ن ط��رح در اس��تان، عن��وان 
کرد: امس��ال نی��ز ای��ن طرح ب��ا حض��ور اندیش��مندان 
 برجس��ته دی��ن و فرهن��گ کش��ور در ش��هرکرد برگزار 
می شود. حجت االسالم محمد علی نکونام تاکید کرد: طرح 
تقویت مبانی اعتقادی امسال با رویکرد جوانان و فرهنگیان 

و سبک زندگی اسالمی برگزار می شود.

یادداشت

 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: منطقه گردش��گری پل زمان خان سامان، سیاسرد 
بروجن، کوهرنگ و...، شلوغ ترین مراکز گردشگری این استان در ایام 

تعطیالت بودند.
بهمن عسگری سوادجانی، با اشاره به ورود یک میلیون و ۷00 هزار نفر 

مسافر و گردشگر به اس��تان در طول تعطیالت عید سعید فطر، عنوان 
کرد: طی بررسی های انجام شده مراکز گردشگری پل زمان خان سامان 
در شهرستان سامان،   کانون گردشگری سیاسرد در شهرستان بروجن، 
مراکز گردش��گری کوهرنگ و...، پر مس��افرترین نقاط استان در طول 

تعطیالت بودند.
وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری بیش از 2۵0 هزار نفر در 

مراکز اقامتی استان مانند هتل ها، مهمانسراها، ویالها، مدارس آموزش 
و پرورش و خانه های معلم و... اقامت داشته اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: مس��افران و گردش��گران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در طول تعطیالت عید فطر از 800 نقطه گردش��گری استان 

بازدید داشته اند.
وی با اش��اره به پیش بینی ورود مس��افران قابل توجه به استان پیش 
 از عید سعید فطر، ادامه داد: با تمهیدات اندیش��یده شده پیش از آغاز 
سفر های تعطیالت عید فطر، ارایه خدمات گردشگری در استان بسیار 

مطلوب بوده است.
بهمن عس��گری س��وادجانی، در ادامه با اش��اره به فعالیت های ستاد 
تسهیالت سفر در ایام تعطیالت عید سعید فطر، بیان کرد: راه اندازی 
باغ های گردشگری و اجرای تور های رایگان بازدید نقاط گردشگری و 
موزه ها و افزایش ساعت بازدید موزه ها از اقدامات مهم میراث فرهنگی 

به شمار می رود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری یادآور ش��د: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های باالیی در 
حوزه گردشگری دارد که وجود ظرفیت های طبیعی گردشگری در این 
اس��تان به همراه آب و هوای خنک، زمینه ورود مسافران بسیاری را به 

استان فراهم کرده است.
بهمن عس��گری س��وادجانی گفت: توجه به توس��عه گردشگری می 
تواند یکی از مهم ترین راهکارها برای توس��عه اس��تان و خارج شدن از 
 محرومیت استان باشد که در این مسیر تالش های بسیاری انجام شده 

است.

رییس س��ازمان جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری 
از افزایش هزار هکتاری سطح زیرکش��ت ذرت علوفه ای 

دراستان خبرداد.
 ذبیح اله غریب اظهارکرد: سطح زیرکشت ذرت علوفه ای 
درسال جاری در استان، چهار هزار و 200 هکتار است که 
نسبت به سال گذش��ته حدود هزار هکتار افزایش داشته 
است و پیش بینی می شود از این سطح بیش از200 هزار 

تن محصول برداشت شود.
 وی همچنین افزود: علت افزایش قیمت حبوبات در سال 
گذشته و هم  اکنون، کاهش سطح زیرکشت شبدر به علت 

نیاز آبی باال است.

 غریب خاطرنش��ان کرد: سازمان جهادکش��اورزی برای 
صرفه جویی در مصرف آب در سال جاری حدود 4۵درصد 
از بذرهای اصالح شده معادل 91 تن را از ارقام میان رس 
و زودرس میان کش��اورزان توزیع کرده اس��ت که نسبت 
 به س��ال گذش��ته بی��ش از400درصدافزایش داش��ته 

است.
به گفته وی، برای نخستین بار س��ازمان جهادکشاورزی 
کاشت دو ردیف روی یک پشته و آبیاری قطره ای )تیپ(را 
در سطح 20 هکتار انجام داده است که می تواند به عنوان 
 یک مزرعه ترویجی مورد بازدید س��ایر کش��اورزان قرار

 گیرد.

درایامتعطیالت؛

رییسجهادکشاورزیچهارمحالوبختیاریخبرداد:

افزایشهزارهکتاریکشتذرتعلوفهای

پل زمان خان شلوغ ترین منطقه گردشگری شد
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 ابالغ وقت رسیدگی
4/504  در خصوص پرونده کالسه 94-363 خواهان محمدرضا حق شناس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت یوسف مظاهری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  مورخ 94/06/01 ساعت 4/30 عصر 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 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 الف11673 مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/505  در خصوص پرونده کالسه 94-362 خواهان محمدرضا حق شناس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت یوسف مظاهری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 94/06/01 ساعت 4 عصر 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، روبه روی مدرسه نیلی پور، 
جنب ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، 
شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 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 الف11674 مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

4/506  در خصوص پرونده کالسه 94-738 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ  به طرفیت رسول رودری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
مورخ 94/06/01 ساعت 11/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11678 مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان. 

ابالغ وقت رسیدگی
4/507  در خصوص پرونده کالسه 94-739 خواهان میالد صدری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سیف اله عبداله زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
مورخ 94/06/01 ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.  م الف11679 مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان. 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونده:9409986825300114  شماره  ابالغیه:9410106825302322  شماره   4/508
به  دادخواستی  طادی  باقری  ملیحه  خواهان/شاکی  شعبه:940144  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم مرتضی مطاع و اصغر کاشی به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
9409986825300114 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

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

حاضر گردد.م الف:11097 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان.
ابالغ وقت رسیدگی

 9409986825300317 پرونده:  ابالغیه:9410106825302313شماره  شماره   4/509

شماره بایگانی شعبه: 940365 خواهان شاکی مهدی صداقتی دادخواستی به طرفیت 
خوانده متهم غالمعلی میرچوپان به خواسته تایید فسخ قرارداد )مالی( و دستور موقت 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
کالسه9409986825300317 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/09 و ساعت 
درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  10تعیین   :30
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.مالف:11096 اسماعیلی صادقی هاردنگی- دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:9409986825300136  شماره  ابالغیه:9410106825302343  شماره   4/510
شماره بایگانی شعبه:940166 خواهان/شاکی سیف ا... یسلیانی دادخواستی به طرفیت 
مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  کاشی  اصغر  و  مطاع  مرتضی  خوانده/متهم 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
9409986825300136 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1394/06/10 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

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

حاضر گردد.م الف:11095 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

4/511 آقای عبدالعلی نوربخش دارای شناسنامه شماره 335 به شرح دادخواست به 
کالسه 1524/94 ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بذرالزمان نوربخش بشناسنامه 13069 درتاریخ 94/01/14 اقامتگاه 
 -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
عبدالعلی نوربخش ش.ش 335 برادر متوفی. 2- اقدس نوربخش ش.ش 12578 خواهر 
متوفی. 3- پری دخت نوربخش ش. ش 46 خواهر متوفی. 4- شهال نوربخش ش ش. 
را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  متوفی  خواهر   284
در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف10380 رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان. 
ابالغ وقت رسیدگی

 9409980350200322 پرونده:  شماره  ابالغیه:9410100350203094  4/513شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  اکبری  مهدی  شاکی  خواهان/  شعبه:940368  بایگانی  شماره 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  شیرخانی  حمزهعلی  متهم  خوانده/ 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه3 اتاق شماره304 ارجاع و به کالسه 9409980350200322 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/07/19و ساعت 30: 08تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11615محمدرضا 

پیشقدم دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونده:9409980351400284  شماره  ابالغیه:9410100351403897  4/514شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  محب  فریدون  بایگانی شعبه:940326 خواهان/ شاکی  شماره 
خوانده/ متهم محمود گزی و محمدرضا کریمی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان 
و محمدرضا عباسی و ماشااهلل خرمیان و فاطمه مومنی حبیب آبادی و محمد حسین 
فانی ثانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 
دادگاه  به شعبه 14  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
به کالسه  ارجاع و  اتاق شماره 323  استان اصفهان طبقه3  دادگستری کل  ساختمان 
9409980351400284ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/19و ساعت00: 9 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف: 11624شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:9409980351500127  شماره  ابالغیه:9410100351502908  4/515شماره 
شماره بایگانی شعبه:940142 خواهان/ شاکی بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت 
به خواسته  اثنی عشری  و حمید رضا  بیگی  علیرضا  و  عباس شفیعی  متهم  خوانده/ 
تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
15دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاه های 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
کالسه  به  و  ارجاع  شماره348  اتاق  طبقه3  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
9409980351500127ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/17و ساعت 30: 8 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  از نشر آگهی و اطالع  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:11625 فریده سادات حسونی زاده- شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:9409980352500443  9410460352500009شماره  ابالغیه:  4/516شماره 
شماره بایگانی شعبه:940515 در پرونده کالسی بایگانی 940515 این شعبه واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 341 خواهان خانم غزاله مستاجران فرزند علی بطرفیت خوانده: آقای 
سعید متین فرد فرزند علیرضا به خواسته طالق تقدیم که دارای وقت رسیدگی مورخه 
المکان  اینکه آدرس خوانده مجهول  به  94/06/28 ساعت 30: 11 صبح می باشد نظر 
آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  دادگاه  با درخواست خواهان و دستور  اعالم شده 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11626نیازی 

شهرکی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:9109980350701293  شماره  ابالغیه:9410100350704324  4/517شماره 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امینی  اله  فتح  خواهان  شعبه:911318  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  منقول  مالی  قرارداد  تنفیذ  خواسته  به  موسوی  عاملی  حسن  سید 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
به کالسه9109980350701293  و  ارجاع  اتاق شماره311  طبقه3  اصفهان  استان  کل 
به  است  تعیین شده  آن1394/06/22 و ساعت30: 11  که وقت رسیدگی  گردیده  ثبت 
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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 11621جواد 

اسدی- شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(

4/523 شماره آگهی: 139403902004000090 شماره پرونده: 9204002004000532 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9201451 شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه چهارم پالک یکصد و سی و نه فرعی از سی و دو اصلی به مساحت 
161/5 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خانه اصفهان، خ 
نوبهار، مجتمع تهران، بهار2، طبقه چهارم که اسناد مالکیت آن در صفحات 305و 308 
و 311 و 314 دفاتر 632 امالک با شماره های 115012، 115013، 115014و 115015 
و با شماره های چاپی 534585، 534586، 534587 و 534588 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شمااًل اول به طول 3/85 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان دوم که 
شرقی محسوب است به طول 1/35 متر دیواریست سوم به طول 7/20 متر دربها و 
دیواریست به تراس مسقف قسمتی از شمال این آپارتمان در فضای خیابان پیشرفتگی 
دارد و شرقًا اول به طول 13/40 متر دیواریست به دیوار آپارتمان بهار چهارم دوم 
به طول 2/60  دیواریست سوم  و  متر درب  به طول 1/40  است  که جنوبی محسوب 
متر درب دیواریست چهارم که شمال محسوب است به طول 0/40 پنجم به طول یک 
متر دیواریست کال به تراس احداثی جنوبًا اول به طول 4/90 متر دیوار اشتراکی است 
اشتراکی  دیواریست  متر  به طول یک  است  که غربی محسوب  آپارتمان 147 دوم  با 
سوم به طول 1/50 متر چهارم که شرقی محسوب است به طول 50 سانتی متر پنجم 
به طول 3/50 متر درب و دیوار اشتراکی هستند با راه پله و آسانسور شماره پنجاه 
پله و آسانسور شماره 52 دوم  با راه  به طول 3/65 دیوار اشتراکی است  اول  غربًا 
که شمالی محسوب است 2/10 متر سوم به طول 3/50 متر چهارم که جنوبی است 
به طول  پنجم  احداثی  به نورگیر  پنجره دیواریست  به طول 2/10 متر هر سه قسمت 
7/50 دیواری  اشتراکی با آپارتمان شماره 131 ششم به طول 1/30 متر دیواریست به 
تراس احداثی هفتم به طول 1/30 دیواریست به فضای خیابان و این قسمت در فضای 
خیابان پیشرفتگی دارد و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانها است که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق آپارتمان مسکونی چهار خوابه واقع در طبقه چهارم مجتمع 
تهران به آدرس فوق به متراژ اعیانی حدود 161/5 متر مربع قدمت مجتمع 25 سال 
دارای پایان ساخت، اسکلت بتنی دارای انباری، پارکینگ و قدرالسهم از مشاعات شامل 
پله و آسانسور، سوئیت مشاع در طبقه همکف و  تلمبه خانه، راه  اتاق ژنراتور برق، 
دارای دو تراس در شمال شرقی و جنوب شرقی دارای امتیازات آب و برق، گاز و تلفن، 
بازسازی کامل کف سرامیک، دیوار کوب چوب، کاغذ دیواری کولر گازی و کابینت ام 
دی اف کامل، آشپزخانه نور پردازی و طراحی شده ملکی خانمها پروین صالحی و رویا 
شاه نظری )بالسویه( که طبق سند رهنی شماره 24771 مورخ 1390/12/01 تنظیمی 
دفترخانه 183 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان واقع می باشد و 
طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/6/30 
چهار  شرقی-  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در 
و  میلیارد  پایه سه  مبلغ  از  مزایده  گذارده می شود.  مزایده  به  خیابان الهور  اول  راه 
دویست میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
به آب، برق، گاز  به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط  فروخته می شود. الزم  نقداً 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای  انشعاب و  از حق  اعم 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1394/05/31 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت درجلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید. م الف 11778 امینی- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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گلدان شکالت با خامه اضافهچگونه  فضای خانه را رنگين کنيم
  رنگین کردن فضای خانه همیشه به معنی رنگ کردن دیوارها یا کل لوازم خانه نیست. این 
راه ها نه تنها هزینه زیادی به همراه دارند بلکه شما باید زمان زیادی را نیز صرف آنها کنید.

 اما اگر به دنبال راه های ساده تری برای شاداب کردن فضای خانه تان هستید، روش هایی 
را که در اینجا برای تان آورده ایم، به کار گیرید. 

نورپردازی
اگر فضای خانه تان بی روح و بی رنگ است، کمی شجاعت به خرج دهید و از نورهای رنگی 
استفاده کنید. چراغ های رنگی برای خانه هایی که رنگ هایی خنثی دارند، بسیار مناسب 
است.یادتان باشد که می توانید از چراغ های رومیزی یا آباژورهای رنگی نیز استفاده کنید.

پرده
عوض ک��ردن پرده ها هم م��ی تواند پر هزینه و هم کم هزینه باش��د. اگ��ر می خواهید 
 به فضای ب��ی روح خانه تان کمی ش��ادابی و نش��اط دهید، ب��ا توجه ب��ه بودجه خود 
پارچه ای رنگی و طرح دار که با دکوراسیون خانه شما سازگاری دارد، تهیه کنید و آن را 

از پنجره های خانه خود بیاویزید.
قاب های رنگى

استفاده از قاب های رنگی به خانه شما جذابیتی خاص می بخشد. برای تابلوها و آینه های 
آویخته از دیوار خانه تان قابی با رنگ مورد عالقه خود تهیه کنید. به طور عموم قاب های 
رنگ چوب طرفداران بیشتری دارد؛ اما انتخاب های زیادی پیش روی شما است بنابراین 

مجبور نیستید به طرح های یونان باستان بله بگویید.
برچسب های دیواری

 ش��ما می توانید برچس��ب هایی با طرح ها و رنگ های گوناگون برای دی��وار خانه تان 

به کار گیرید. این طرح ها روی دیوارهایی به رنگ خنثی، فضای خانه ش��ما را از حالت 
کسل و بی روح در می آورد.

اثر هنری
لزومی ندارد یک اثر هنری خوب و زیبا حتما گران باشد، اگر بودجه کافی برای خرید یک 
اثر هنری گران را ندارید، به دنبال آثار هنری ارزان قیمت تر از هنرمندان جدیدتر باشید 

تا به خانه تان رنگ دهد.

 مواد تشکیل دهنده بعضي از دسرها و ش��یریني ها را از همان ظاهرشان مي شود 
به راحتي تشخیص داد، ولي بعضي دیگر براي سورپرایز خوب هستند.

 مواد الزم براي 4 ظرف:  
  100�70 گرم ش��کالت تخته اي، 100 گ��رم پنیر خام��ه اي، 100 گرم خامه 
صبحانه، 100 گرم کمپوت هلو،    یک تکه کیک ش��کالتي، به تعداد الزم ظرف 

دسر پالستیکي و نی
طرز تهيه گلدان شکالت با خامه اضافه:

1. شکالت را خرد کنید و در ظرفي بریزید، بعد روي حرارت غیرمستقیم )مانند 
بخار کتري( آب کنید. ظرف هاي دسر را آماده کنید و از شکالت آب شده داخل 
ظرف ها بریزید. ظرف را بچرخانید طوري که همه س��طح داخلي آن را شکالت 

بپوشاند.
2. پنیر خامه اي و خامه را در ظرفي بریزید و با هم زن مخلوط کنید. کمپوت هلو 
را هم به صورت نگیني خرد کنید، بعد به مخلوط پنیر و خامه بیفزایید و مخلوط 

کنید.
3. کیک شکالتي را با دست پودر کنید و کناري بگذارید. ني را هم یک سانت کمتر 
از ارتفاع ظرف برش بزنید. مقداري از کیک شکالتي پودرشده را در ظرف بریزید 

و ني بریده شده را در کیک )در وسط ظرف( فرو کنید.
4. با یک قاشق، از مخلوط پنیر خامه اي و خامه و کمپوت بردارید و در ظرف بریزید 
تا همه ظرف پر شود. ني را در مرکز ظرف نگه دارید و دوباره با بقیه مایه پنیر اطراف 

آن را تا حدود یک سانتي متري لبه پر کنید.
5. روي سطح دسر را با پودر کیک شکالتي بپوشانید.

6. این دسر را مدتي در یخچال قرار دهید تا سرد شود و بعد از چند ساعت موقع 
سرو کردن یک شاخه گل در ني فرو کنید.

خانه داری 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

با افزایش سن حتی فراموشی های کوچک و 
معمولی، افراد را دچار دلهره و ترس از اینکه 
 دارند مبتال به آلزایمر می ش��وند، می کند . 
نظر ب��ه اینکه در س��طح جهان��ی مواجه با 
سالمندی و طول عمر بیش��تر هستیم این 
ترس خود با ش��یب باالیی رو به گس��ترش 

است. 
 ترس از اینکه فراموشی ها شدت پیدا کند، 
کم کم نتوانم نام ها را بیاد بیاورم، مس��یر ها 
را بیابم و به تدریج به آدمی تبدیل شوم که 
یک زندگی گیاهی دارد؛ ترس از سربار شدن 
و به عزیزان و اطرافیان وابس��ته شدن و آنها 
را به زحمت انداختن ب��ه مجموعه ترس ها 
 دامن می زند، البته این بیماری شایع ترین و

 رایج ترین شکل زوال عقل است .
  متاس��فانه الزایم��ر یک بیم��اری عصبی ، 
پیش رونده و برگشت ناپذیر است؛ با پیش 
آمدن اخت��الل در حافظه هم��ه این ترس 
را خصوصا در س��نین باال تجربه می کنند . 
آیا می ت��وان با ورزش های خ��اص مغزی و 
فعال نگهداش��تن مغز این رون��د را متوقف 
کرد یا حداقل به تاخیر انداخت.متخصصان 
احتمال ابتال به بیم��اری آلزایمر را تا حدی 
ژنتیکی می دانند، اما باز خوانی پ ژوهش های 
 انجام شده تغذیه ، ش��یوه زندگی، تحرک و 
فعالیت ه��ای فک��ری ومغ��زی مختلف را 
برای پیش��گیری بیماری بسیار مفید ومهم 

می داند.
ترفند اول

نوشتن وخواندن؛ بسیار بخوانید و بنویسید. 
بلن��د بخوانید، ب��ا تغیی��ر صدا و ب��ه جای 
شخصیت های کتاب یا نویس��نده بخوانید. 
خاطرات روزانه و... را بنویسید. از مطالبی که 
دوست دارید نت بردارید. مطلب را با دقت به 
کلمات و با احس��اس های متفاوت بخوانید. 
هر چیزی را که دوست دارید و می خواهید؛ 
بخوانید و بنویس��ید. نوشتن و خواندن یکی 
از بهتری��ن فعالیت های تقوی��ت و افزایش 

حافظه است.
ترفند دوم

با هر دستی که عادت به مسواک  زدن دارید، 
از امش��ب با آن یکی دست مس��واک بزنید. 

ترفند سوم
یک تصویر یا یک عک��س خانوادگی و حتی 
یک وسیله الکترونیکی را به دقت نگاه کرده 
بعد با چش��م های بسته ش��روع به توصیف 

آن کنید.
ترفند چهارم

اگر همیشه عادت به یک دوش گرفتن ساده 
دارید، از این پس یک حمام  درست و حسابی 

و سنتی را تجربه کنید.
ترفند پنجم

اگر هر روز با ماشین سِر کار می روید، گاهی 
این عادت را تغییر دهید. کمی از مس��یر را 
پیاده و بقیه را با اتوب��وس به محل کار خود 

بروید.
ترفند ششم

به روی می��ز کار خ��ود نگاه��ی بیندازید، 
حاال جای هم��ه چیز را ع��وض کنید. مثال 
جام��دادی را ب��ه ج��ای ت��راش رومی��زی 
بگذاری��د. همچنی��ن می ت��وان ای��ن کار 
 را با تغییر جای وس��ایل آش��پزخانه انجام 

داد.
ترفند هفتم

اگر سوار آسانس��ور می ش��وید، چشم ها را 

ببندید و س��عی کنید دکم��ه طبقه مد نظر 
خود را فش��ار دهید. البته قبل از فشار دادن 
چشم های تان را باز کنید تا اشتباها به طبقه 

دیگری نروید.
ترفند هشتم

در زمان استراحت، زنگ تفریح کار یا کالس، 
به جای نشستن و خوراکی خوردن، از جای 
خود بلند شوید کمی قدم بزنید و هوای تازه 

استنشاق کنید.
ترفند نهم

اگر روی میزکار یا طاقچه و دکور منزل تان 
عکس یا ساعت رومیزی دارید، آنها را وارونه 

بگذارید.
ترفند دهم

 س��عی کنید به جای ن��گاه  کردن ب��ه غذا،
 از بو یا مزه آن پی ببرید که درون بشقاب تان 
چه غذایی وجود دارد. با چیز های دیگر هم 
می توانید همین کار را بکنید، همین حدس 
زدن یکی از تمرین های خوب برای تقویت 

حافظه است.
ترفند یازدهم

س��رگرمی تازه ای برای خود انتخاب کنید. 
عادات سرگرمی روزمره خود را با انتخاب های 

جالب هر چند متفاوت و گذرا تغییر دهید.
ترفند دوازدهم

با حضور فع��ال، با دقت گوش ک��رده و نگاه 
کنید. ب��ه عبارتی در لحظ��ه حضورآگاهانه 

داش��ته باش��ید. هنگام��ی ک��ه تلویزیون 
 تماش��ا می کنید، واقعا با تمام حضور تماشا 

کنید. 
هنگامی که با دوستی صحبت می کنید، واقعا 
و با تمام وجود به او گوش دهید. هنگامی که 
به خبری گوش می دهید، دقیقا بشنوید که 
چه می گوید و... در این گونه دیدن و شنیدن 
 حتما برای ش��ما س��وال پیش خواهد آمد، 
در غیر این صورت ذهن شما در جای دیگری 

سیر کرده است.
ترفند سيزدهم

باغبانی هم به شما در تمرکز و تقویت حافظه 
کمک بسیار می کند. برای این کار از یک یا 
 دو گلدان هم شروع کنید خوب است. شما 
 می توانید به مرور زمان، س��بزیجات مورد 

نیاز تان را پرورش دهید.
ترفند چهاردهم

بازی با کلمات، حل جدول، حل معما، طرح 
 چیستان، شبیه سازی و...؛ به طور کل بازی 
به صورت جمعی، بسیار شادی بخش و ذهن 

را به فعالیت وادار می کند.
ترفند پانزدهم

برای شانه  زدن نیز همان تمرینی را که برای 
مس��واک زدن گفتیم انجام دهید. یعنی با 
هر دستی که عادت به ش��انه زدن داشتید، 

تغییر دهید.
ترفند شانزدهم

حفظ کردن شعر، داستان، متن فیلم، لغات، 
یک ترانه، فرمول، گوش دادن به موس��یقی 
موسیقدانان بزرگ، یادگیری یک ترفند و... 
همه کمک شایانی به تقویت و فعالیت ذهن 

و حافظه شما می کند.
ترفند هفدهم

گاهی اوق��ات در منزل با چش��مان بس��ته 
کار کنید. مثال،س��عی کنید جای اش��یاء را 
با چشم بس��ته پیدا کنید، مواد اولیه غذا را 
 با چشم بسته شسته، پوس��ت کنده و خرد 

کنید.

آلزایمر را به تعویق بیندازید

مجموعه داس��تان » مالقات با خانم دوبلور« نوش��ته بهزاد باباخانی توسط 
انتشارات افق منتشر شده است.

مجموعه داستان » مالقات با خانم دوبلور« به عنوان چهل و هشتمین کتاب 
مجموعه داستان از » ادبیات امروز« نشر افق به تازگی به چاپ رسیده است. 
درون مایه داستان های این کتاب، مس��اله عشق، روابط عاطفی، درام های 
خانوادگی و مضامین اجتماعی است. نویسنده این داستان ها، با کند وکاو 
در الیه های عمیق از ذهن ش��خصیت ها، جنبه های خاصی از درونیات را 
به تصویر می کشد و از هر پدیده ای، داستان مدرن خود را روایت می کند. 
کتاب » مالقات با خانم دوبلور« 10 داس��تان کوتاه را با نام های » برج ها با 
آپارتمان ها فرق ندارند«، » تو از دکترها متنفری«، » مالقات با خانم دوبلور«، 
» بومرنگ«، » لطفا در این مکان آش��غال نریزید«، » میخ فوالدی«، » قصه 
هندوانه در شبی تابستانی«، » مثل سیب«، »خواب آخر« و » دشت بهشت« 
 را شامل می شود. در قسمتی از داستان » لطفا در این مکان آشغال نریزید« 

می خوانیم:گ
ربه پیچ و تابی به بدنش داد و خمیازه کشید. با رخوت عرض دیوار را طی کرد. 
به نوک سبیل هاش زل زد و چس��ت و چاالک از روی در فلزی حیاط عبور 
کرد. دمش را جمع کرد و خزید سمت پنجره. به پنجره که رسید، خودش را 
چسباند به شیشه و تنش را کش داد. زیبا، خوابالو و با موهای پریشان، پشت 
میز آشپزخانه نشسته بود و سیب زمینی های خیس و پوست کنده را با چاقو 
خالل می کرد. سرش را که بلند کرد، نگاهش با نگاه گربه گل باقالی پشت 
شیشه تالقی کرد. زیبا کمی خیره ماند، بعد از جاش بلند شد و به سرعت از 

آشپزخانه بیرون رفت. 
گربه، مستاصل، خودش را لب دیوار جمع کرد و ...

این  کتاب با 136 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 70 هزار ریال 
منتشر شده است.

 

ابو علی س��ینا از نظر نبوغ علمی و اس��تعداد کم نظیر ب��ود و کتاب قانون 
را در ش��انزده سالگی نوش��ته اس��ت، معروف است که چش��م او تا چهار 
فرس��خ را می دید، این نبوغ و اس��تعداد سبب شد که ش��اگرد او بهمنیار 
که ارادت سرش��اری به او داش��ت ،پیش��نهاد کرد و گفت: جناب اس��تاد 
چرا ادع��ای پیغمب��ری نمی کنی؛ زی��را اگر با چنی��ن نبوغ و اس��تعداد 
 چنین ادعایی را بکنی کس��ی ق��درت ندارد ان��کار کند و با ت��و مخالفت

 کند.
این پیشنهاد مکررا از او واقع می شد،  ولی از ابوعلی جوابی شنیده نمی شد 
تا اینکه در یکی از ش��ب های زمس��تان که درختان از برف لباس س��فید 
پوشیده بودند دانه های شفاف برف در هر دقیقه آنها را سنگین تر می کرد، 

ابو علی با بهمنیار در یک اطاق در زیر کرسی خوابیده بودند.
ناگهان ابو علی از خواب بیدار شده و دس��ت به کتف بهمنیار گذاشت و با 
لحن آمرانه و در عین حال آمیخته به محبت ص��دا زد، بهمنیار، بهمنیار؛ 
بهمنیار، چشمش را باز کرد و در حالت نیمه خواب می شنید که استادش 
به او می گوید ظرف آب در بیرون اطاق است برخیز و آن را برای من بیاور.

بهمنیار با چش��م نیمه باز خود نگاه��ی به خارج اطاق کرد شیش��ه های 
عرق آلود که به وس��یله شدت س��رما یخ بس��ته بود او را از شدت سرمای 
بیرون خبر می داد، ناچار لحاف را بیش��تر به سرش کش��ید و برای استاد 
خود عذر تراش��ی کرد، اس��تاد معظم حاال آب یخ بس��ته به س��ینه شما 
ض��رر دارد، ابو علی ک��ه ملک االطب��اء، نابغه دوران اس��ت ج��واب داد، 
اس��تاد تو در طب منم و از ت��و می خواهم ک��ه آب را بی��اوری، دو مرتبه 
 بهمنیار با الفاظ فریبن��ده دیگر ج��واب داد تا اینکه اصرار اب��و علی زیاد 

شد.
بهمنیار دید که نمی تواند سرمای بیرون اطاق را تحمل کند صراحتا جواب 
داد من نمی توانم در این سرما برای تو آب بیاورم، در این گفتگو بودند که 
ناگهان صدای روح بخش موذن بلند ش��د، سبحان اهلل و الحمد اهلل و ال اله 
اال اهلل و اهلل اکبر، اهلل اکبر، پیداست که این صدا از یک نفر مسلمانی بود که 

صولت و شدت سرما را شکسته و در باالی مأذنه اذان می گوید.
ابو علی رو به بهمنیار گفت: بارها تو به من پیش��نهاد می کردی که ادعای 
پیغمبری کنم، از من پیغمبر نمی شود زیرا تو که شاگرد من و نمک پرورده 
سفره من هستی احتیاجات معنوی و مادی تو از من تامین می شود حاضر 

نشدی برای من یک جرعه آبی بیاوری.
پیغمبر کسی است که قبل از چندین صد سال آمد و کاری کرده که بدون 
اینکه پول به کسی بدهد و یا فشاری بیاورد در این سرمای طاقت فرسا از 
زیر کرسی خارج شده و به خانه خود هم کفایت نکرده و در باالی ماذنه نام 

   او را مقارن نام خدا یاد می کند، اشهد ان محمدا رسول اهلل.

ابو على سينا و بهمنيارمالقات با خانم دوبلور

حکایت اخالقىمعرفى کتاب

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

یک روان شناس گفت: امروزه به دلیل برنامه ریزی نامناسب کمتر به 
دید و بازدیدها توجه می شود و برخی افراد به صله رحم پیامکی اکتفا 
می کند. متین السادات نصری روان شناس و مدرس دانشگاه، در این 
باره گفت: انسان موجودی اجتماعی است که تمایل دارد با دیگران 
معاش��رت کند و از آنها آداب و رس��وم مختلف، طرز معاشرت های 
متعدد را فرا بگیرد و همچنین نیازهای عاطفی و احساسی گوناگونی 
دارد که هم کالمی با هم نوع خود و ارتباط با آنها سبب می شود که 
بتواند به نیازهای خود پاسخ دهد. وی گفت: دید و بازدید ها سبب 
می شود که افراد از انواع اختالالت روانی همچون افسردگی و  انزوا 
دور بمانند و نیز سبب شادابی و تقویت عاطفی فرد می شود. نصری 
در انتها تاکید کرد: افراد بهتر اس��ت به ج��ای تفریحات انفرادی به 
تفریحات دسته جمعی با خانواده و خویشاوندان بپردازند؛ چرا که 

سبب تعامل و تعاون بین افراد خانواده و بستگان می شود.

پایگاه اطالع رس��انی ح��ج، به منظور دسترس��ی آس��ان زائران، 
مدیران و  روحانی��ون کاروان های حج و عتب��ات، امکان آموزش 
 مکالم��ه رای��گان زب��ان عرب��ی را فراه��م کرد.حجت االس��الم 
روزبه برکت رضایی، مدیر پایگاه اطالع رس��انی بعثه رهبر معظم 
انقالب، از به روز رس��انی بخش آموزش مکالمه عربی برای زائران، 
مدیران روحانیون کاروان های حج، عمره و عتبات خبر داد و گفت: 
با توجه به اهمیت آموزش مکالمه عربی، بخش مکالمه عربی برای 
معرفی منابع آم��وزش مکالمه عربی کارگزاران ح��ج و زیارت به 
صورت رایگان فراهم ش��د. برکت رضایی، با بیان اینکه کارگزاران 
حج، مسووالن فرهنگی هتل ها برای ارتباط بیشتر با عوامل بومی 
هتل ها باید مسلط به مکالمه زبان عربی باشند، عنوان کرد: کاربران 
می توانند به راحتی با پشتکار و تمرین و استفاده از منابع آموزشی 

در مدت کوتاهی توانایی الزم را در این زمینه کسب کنند.

مسافرانی که دوست دارند روزها و شب های بیشتری را بر قله کوه 
تجربه کنند، دیگر نگران نباشند! اولین هتل صعب العبور جهان در 

رشته کوه های آند ساخته شد.
هتلی که سه اتاقک کوچک آن را تشکیل می دهند و 122 متر با 
سطح زمین فاصله دارد. این هتل جالب در کوه  های آند در نزدیکی 
شهر کوزوکو قرار دارد. هر کدام از این آلونک ها  که 24 در ۸ متر 
گنجایش دارند، از پلی کربنات و آلومینیوم ساخته شده  اند.کسانی 
که در این آلونک ها اقامت می کنند ، می توانند بر فراز کوه از منظره 

فوق العاده شهر و روستاهای اطراف این رشته کوه لذت ببرند. 
مشکل اس��تفاده از این هتل جالب، اول از همه باال رفتن از مسیر 
صعب العبور 122 متری است و تازه اگر فردی موفق شد این مسیر 
را به سالمت طی کند و به هتل دسترسی پیدا کند، باید برای هر 

شب اقامتش 300 دالر پرداخت کند.

مصرف غذاها و نوشیدنی های گیاهی و حفظ آرامش، باعث شده 
بود مردی در چین 256 سال عمر کند. لیانگ بیشتر زندگی خود 
را در کوه ها صرف جمع آوری گیاه��ان خوراکی و دارویی کرد. 
موضوعی که باورش دشوار است آن است که او در سن 71 سالگی 
به ارتش چین ملحق ش��د و به عنوان مربی فن��ون رزمی و دفاع 
از خود و مش��اور نظامی خدمت کرد. او زمانی که صد ساله شد 
دس��تاوردهایش در زمینه طب چینی بروز کرد و از دولت جایزه 
ویژه گرفت.لیانگ در سن 200 سالگی به عنوان استاد سخنران 
به دانشگاه می رفت.لیانگ در طول عمرش با 23 زن ازدواج کرد و 
تعداد بسیار زیادی فرزند و 1۸0 نوه داشت.طول عمر لیانگ سه 
علت دارد، یکی آن که او برای مدت زمان طوالنی غذای گیاهی 
مصرف می کرد.دیگر آن که او همواره آرام بود. سوم آن که نوعی 

چایی )دمنوش( گیاهی به نام دیوخار می نوشید.

اولین هتل صعب العبور جهان!آموزش مکامله عربی را آنالین فرا گیریدصله رحم پیامکیراز طول عمری مردی که ۲56سال زندگی کرد

      آشپزی      
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