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به سپاهان ، شوک مدیریتی وارد شد
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معاون آموزشی و پژوهش��ی کانون کارآفرینان ایران 
گفت: مسیر توسعه هر کشوری از مسیر کسب و کار 

به ویژه از محل زندگی فراهم می شود....

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از انعقاد قرارداد 
تولید محصوالت س��واری و تجاری بن��ز در ایران در 
آینده نزدیک خبر داد. هاش��م یک��ه زارع اظهار کرد: 
اخیرا مذاکرات خوبی با بنز داش��تیم  و این ش��رکت 
تصمیم گرفته به صورت تمام قد وارد بازار ایران شود. 
وی با بیان اینکه ظرف دو سه ماه آینده دفتر شرکت 
بنز مجددا در ایران راه اندازی خواهد شد خاطرنشان 
کرد: همچنین طبق توافقات صورت گرفته به زودی 
قرارداد پنج س��اله ای با بنز امضا خواهد ش��د که بر 
اساس آن شرکت ستاره ایران به عنوان واردکننده و 
شرکت تاپ خودرو به عنوان تولیدکننده کار واردات 
و همچنین تولید و عرضه خودروهای بنز در ایران را 

آغاز خواهند کرد. ضمن...

رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با بیان اینکه 
تاکنون 9 گزارش در ارتباط ب��ا پرونده دکل نفتی به 

دادسرا ارسال....

نمایش��گاه تخصصی بهداش��ت، س��امت، ورزش، 
تجهیزات و خدمات وابسته روز گذشته در حالی در 

اصفهان افتتاح شد که عدم حضور...

پانزدهمی��ن دوره لی��گ برت��ر در ش��رایطی از روز 
پنجش��نبه با حضور ۱۶ تیم آغاز می شود که نگرانی 
اصلی اهالی فوتبال خالی ماندن سکوهای ورزشگاه 

هاست. ...

بیس��تم م��رداد، مص��ادف با ش��هادت ام��ام جعفر 
ص��ادق)ع(، اصفه��ان میزبان نزدیک به 50 ش��هید 
غواص خط شکن و شهدای گمنام عملیات کربای 
چهار می ش��ود.اصفهان میزبان نزدیک به 50 شهید 

غواص خط شکن و گمنام کربای چهار می شود
 سیدعلی قریش��ی؛ معاون فرهنگی و امور اجتماعی 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اعام این خبر که اصفهان 
میزبانی و تدفین نزدیک به 50 شهید غواص را در روز 
شهادت امام جعفر صادق)ع( برعهده دارد، اظهار کرد: 

براساس آماری که تا کنون از تهران اعام...

توسعه کشور با ایجاد کسب و 
کار خانگی فراهم می شود

 
 کوئد، رقیبی برای پراید 

پرونده دکل نفتی
 به دادگاه می رود

دعوت کردیم
 اما پاسخی ندادند

آغاز ماراتن ۲۸۸ روزه
 لیگ فوتبال

اصفهان، میزبان 50
 غواص شهید خط شکن 

 آگهی تجدید مناقصه

1-موضوع مناقصه: اجرای کامل پایگاه بسیج، محوطه و دیوار محوطه مسجد محله E2شهر جدید 

فوالدشهر 

۲-مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 94/5/10 تا پایان وق�ت اداری مورخ 94/5/17 

 و از طریق مراجع�ه ب�ه پای�گاه اینترنت�ی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا

 http://iets.mporg.ir و یا به ش�رکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نش�انی: بلوار ولی عصر – 

میدان ولی عصر – تلفن: 0315-2630161-5

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گش�ایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان 

وقت اداری مورخ 94/5/27 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 94/5/28 می باشد.

5- مبلغ برآورد: دو میلیارد و یکصد و نود و یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و دویست و پنجاه و 

نه )2/191/516/259( ریال براساس فهرست بهای ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی سال 94.

6- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ یکصد و ده میلیون )110/000/000( ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی در وجه ش�رکت عمران شهر جدید فوالدش�هر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل 

تمدید به مدت س�ه ماه و یا فیش واریزی به حساب ش�ماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام 

تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج ساختمان و ابنیه )گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی( 
جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

شماره 3196 / 94 / ص  مورخ 7 / 5 / 94 

No. 1641   july 30  . 2015    8 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com پنجشنبه 8 مرداد   1394 |13 شوال   1436   شمار ه  1641   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

 موسیو ایدز
 با پیام صلح آمد

شاهد تردد نمایندگان
 ا روپایی خواهید  بود

برای عبورمترو ازنقش جهان اصرارنداریم
مدیرعامل قطار شهری اصفهان و حومه:

3

در آستانه لیگ پانزدهم و در شرایطی که هواداران اصفهانی منتظر رونمایی از سپاهان جدید بودند، شوک مدیریتی 
به این تیم وارد شد که حاصل آن جانشینی اصغر باقریان به جای مهرزاد خلیلیان بود.

 پس از پایان لیگ چهاردهم و با وجودی که با قهرمانی تیم س��پاهان به پایان رسیده بود، گمانه زنی های زیادی در 
مورد تغییرات در حوزه مدیریتی باش��گاه سپاهان در رسانه ها وجود داش��ت که هر بار از سوی هیات مدیره باشگاه 

تکذیب می شد.
تا اینکه  در روز های گذشته بحث های زیادی در این رابطه ش��کل گرفت و تردیدی نمانده بود که رفتن خلیلیان از 

باشگاه سپاهان قطعی شده و اصغر باقریان به عنوان مدیرعامل جدید....



کش��ته ش��دن یکی از کودکان عربس��تانی در اثر بازجویی ها و 
شکنجه های س��ازمان اطالعات س��عودی،  باعث ایجاد جنجال 
زیادی در میان ش��هروندان و بر روی پای��گاه های ارتباط جمعی 
 شد؛ به طوری که برخی نظام س��عودی را ادامه دهنده راه داعش

 دانستند.
در همین راس��تا، تصاویری از روش های ش��کنجه در س��ازمان 
اطالعات عربس��تان منتشر و روشن ش��د که ماموران بازجویی و 
شکنجه به زندانیان قرص های روان گردان می دهند و از ابزارهای 
کش��نده برای ش��کنجه آن ها اس��تفاده می کنند؛ به طوری که 
تاکنون 28 نفر در اثر این شکنجه ها جان خود را از دست داده اند.

کاربران پایگاه های ارتباط جمعی با انتشار پیام هایی آل سعود را 

دشمن مسلمانان و دوستدار دشمنان دین معرفی کرده و تصریح 
 کردند : وقت��ی کودکی در اثر ش��کنجه س��ازمان اطالعات جان

 می ده��د، بای��د درک ک��رد ک��ه منب��ع و خواس��تگاه داعش، 
عربس��تان اس��ت؛ زی��را ه��ر ق��در س��رکوب افزای��ش یاب��د، 
 می��زان ش��انس گس��ترش داعش��ی ه��ا نی��ز افزای��ش خواهد 

یافت.
یکی از کاربران با اش��اره ب��ه دوگانگی ارزش��ی در علمای دینی 
سعودی نوشت: اگر این کودک در س��وریه یا ایران جان می داد، 
علمای س��عودی اعتراض کرده و نظام این دو کش��ور را ستمگر 
معرفی می کردند؛ اما اکنون که در مملکت ال سعودی روی داده، 

همگان ساکت شده اند.

یک زن سوری که از داعش جدا شده، تاکید کرد که عناصر این 
گروهک تروریستی متجاوز و دزد هستند که برای » طال ،شهوت 
و برده جنسی« به این گروه تروریس��تی ملحق شده اند. زنی با 
نام مستعار لینا، از ساکنان دیرالزور سوریه که در مرکز امنیتی 
موسوم به »پلیس حسبه،پلیس دینی داعش« فعالیت می کرد، 
پس از جدایی از این گروهک تروریستی در مصاحبه با روزنامه 
دیلی میل انگلیس گفت: ترس، تاثی��ری خفقان آور بر مناطق 
تحت کنترل داعش دارد؛ به گونه ای ک��ه از کودکان به عنوان 
خبرچین استفاده شده و این عالوه بر بد رفتاری با زنان ایزدی 
ربوده شده است که به عنوان برده جنسی به عناصر داعش اهدا 
شده اند. وی از وجود پنج زن انگلیسی در پلیس حسبه داعش 

خبر داد و اظهار داش��ت: گمان می کردیم که عناصر داعش و 
زنان خارجی که به ای��ن مکان می آیند برای ف��دا کردن جان 
خود برای ما آمده اند؛ اما به زودی روشن شدکه آنها برای طال، 
پول و برده جنسی ش��دن آمده اند؛ آنها فقط مشتی متجاوز و 
دزد بودند.این زن س��وری تصریح کرد: با وج��ود ذخایر عظیم 
نفتی در نزدیکی شهری که در آن ساکن بودم؛ برق این شهر از 
طریق دیزل ژنراتورهایی که تحت کنترل اعضای ارشد داعش 
بود، تامین می ش��د. وی با بیان دالیل جدا ش��دن از گروهک 
 تروریس��تی داعش گفت: تروریس��ت ها را ترک ک��ردم؛ چون 
اقدام های بس��یار وحش��تناک، ویرانی و مجازات های بدنی از 

آنها دیدم.

رییس جمهوری در دیدار نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، 
توافق وین را » نمایش قدرت دیپلماس��ی برای حل اختالفات و مشکالت 
بین المللی« دانس��ت و تصریح کرد: باید همانطور که ب��رای حصول توافق 
تالش شد، بر اجرای دقیق و کامل آن نیز متمرکز شویم تا ملت های ما و همه 

جهان، از ثمرات آن بهره مند شوند.
حجت االسالم و المسلمین حس��ن روحانی در دیدار »فدریکا موگرینی« 
با اش��اره به اینکه مذاکره کنندگان دو طرف،  روزهای فش��رده و پرکاری را 
برای دستیابی به توافق پشت سر گذاش��تندگفت: توافقی که حاصل شد، 
 برای آینده رواب��ط منطقه ، اروپا و جهان بس��یار مه��م و تأثیرگذار خواهد

 بود.
روحانی با اظهار امیدواری نس��بت به اینکه توافق وی��ن مدلی برای حل و 
فصل دیگر موضوعات منطقه و جهان ش��ود تصریح ک��رد: این توافق برای 
همه کشورهای دنیا پیام صلح به همراه داشت و گواه آن بود که توافق های 
بین المللی به شرط آنکه عادالنه رعایت شوند، هنوز تأثیرگذارند و گفت وگو 

می تواند به حل و فصل مشکالت سیاسی منجر شود.
رییس جمهور با اش��اره به روابط تاریخی ایران و کشورهای اروپایی خاطر 
نشان کرد: ایرانی ها براساس اصول فرهنگی، دینی و ملی به عهد خود، پایبند 
هستند و اجرای دقیق توافق وین بعد از طی مراحل تصویب توسط طرفین، 
کمک می کند تا روابط دو طرف را آنچنان که شایس��ته جمهوری اسالمی 

ایران و اتحادیه اروپا است گسترش دهیم.
وی اظهارداش��ت: درس��ت اس��ت ک��ه ارتق��اء س��طح رواب��ط اقتصادی 

و تج��اری در دس��ترس و راحت ت��ر از دیگ��ر عرصه های رواب��ط دوجانبه 
اس��ت؛ اما با توج��ه ب��ه ظرفیت های ب��االی جمه��وری اس��المی؛ روابط 
 علمی، فن��اوری، فرهنگی و سیاس��ی ب��ا اتحادی��ه اروپا نیز بای��د متحول

 شود.
رییس جمهور با اشاره به فجایع بس��یار دلخراشی که علیه برخی ملت های 
منطقه رخ می دهدگفت: یکی دیگر از ثم��رات اجرای توافق وین، همکاری 
برای عمل به تعهد سنگینی اس��ت که همه ما در برابر بشریت و آرمان های 
انسانی برای مبارزه با تروریس��م و توقف جنگ و خونریزی علیه انسان های 

بی گناه برعهده داریم.
روحان��ی با تصری��ح این که تواف��ق وین به ض��رر هیچ کش��وری، از جمله 
در منطقه نخواهد ب��ود اضافه کرد: اکن��ون فرصتی فراهم آم��ده تا کمتر 
به گذش��ته نگاه ک��رده و به آین��ده ای بیندیش��یم که می تواند براس��اس 
 روابط مبتن��ی بر احت��رام متقاب��ل، منافع مش��ترک و جمعی را توس��عه

 دهد.
فدریکا موگرینی نماینده عال��ی اتحادیه اروپا در سیاس��ت خارجی نیز در 
این دیدار با ابراز خرس��ندی از س��فر به کش��ورمان پ��س از حصول توافق 
وین، از رییس  جمه��وری به پاس حمایت ه��ا و مدیریت ایش��ان در طول 
مذاکرات و همچنین از اعضای تیم مذاکره کش��ورمان ک��ه با قدرت، تعهد 
 و انصاف مذاک��رات را دنبال و به نتیجه رس��اندند، تجلیل و سپاس��گزاری

 کرد.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاس��ت خارجی، توافق وین را قدمی رو به 
جلو برای گس��ترش صلح توصیف و تصریح کرد: ب��ه نمایندگی از اتحادیه 
اروپا می گویم که ما با تعه��د و وحدت کامل از این تواف��ق حمایت کرده و 
به عنوان عضو کمیسیون مش��ترک، بر اجرای گام به گام این توافق جهت 
 اجرای صحیح، دقی��ق و به موقع آن نهای��ت تالش خود را ب��ه کار خواهم

 گرفت.
موگرینی با بیان اینکه اتحادیه اروپا برای گش��ودن فصل تازه ای از روابط با 
ایران، کامال آماده و مصمم است، خاطر نشان کرد: خطاب به آن دسته معدود 
از کشورها که نسبت به این توافق ابراز نگرانی می کنند، می گویم که وقتی 
ما چنین حجمی از سرمایه گذاری سیاسی را برای حصول این توافق انجام 
دادیم، منطقی است که همین میزان اراده و سرمایه گذاری را برای اجرای 

آن صرف خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در این سفر تالش کردم تا گفت وگوها در جهت همکاری 
سطح باالی اتحادیه اروپا و ایران در عرصه های سرمایه گذاری، همکاری های 
اقتصادی و تجاری،  همکاری  در رابطه با محیط زیست و مسایل منطقه ای 
پایه گذاری شودگفت: به سختی های مس��یر پیش رو واقفیم؛ اما با توجه به 
پایه های محکمی که بنا گذاش��ته ایم، معتقدم می توانیم به خوبی به پیش 

برویم.
نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تأکید کرد: قطعاً در هفته های 
پیش رو شاهد تردد تعداد زیادی از نمایندگان اروپایی به تهران خواهید بود 
که نشان می دهد ظرفیت ها و توانمندی های فراوانی برای گسترش روابط 

با ایران وجود دارد.

وزیر خارجه ایران با اظهار امیدواری به ارتقاء روابط ایران- فرانس��ه درباره 
انرژی هسته  ای گفت: امیدواریم سوءتفاهم های گذشته رفع شده و در آینده 

شاهد توسعه روابط در جهت منافع مشترک و صلح و امنیت باشیم.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک 
با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اظهار کرد: خوشحالم بعد از ۱۷ سال، 
اولین سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران را داریم. البته سال 2۰۰۳ میزبان 
وزیر خارجه وقت فرانس��ه بودیم؛  اما آن دیدار در قالب یک دیدار سه جانبه 

بود.
وی ایران و فرانسه را دارای سابقه دیرینه روابط دوجانبه دانست و گفت: این 
روابط در سال های اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بوده است و امیدواریم از 

این به بعد بیشتر به سمت روابط قوی تر و جدی تر حرکت کنیم.
وزیر امور خارجه گفت: ما بحث های خوبی را ش��روع کردیم و قرار است در 
خصوص پیگیری روابط در حوزه های مختلف، گسترش و توسعه مناسبات 

را داشته باشیم.
ظریف خاطرنش��ان کرد: با اجرای توافق برجام، زمینه برای همکاری های 
اقتصادی در حوزه ه��ای انرژی، حمل و نقل و صنایع خودروس��ازی فراهم 
شده است که البته این همکاری ها به طور سنتی بین ایران و فرانسه وجود 

داشته است.
وی ادامه داد: در آخر تابس��تان س��فر هیات اقتصادی فرانس��ه به ایران را 
خواهیم داش��ت که در رأس این هیات، یکی از وزرای کابینه دولت فرانسه 

حضور دارد.
وزیر امور خارجه تصری��ح کرد: امروز فابیوس با چن��د وزیر اقتصادی ایران 

گفتگوهایی را انجام خواهد داد.
ظریف تصریح کرد: ما توافق کردیم گفت وگوهای سیاسی که مدتی در حوزه 
هسته ای محدود بود را گسترش دهیم و این گفت وگوها را در سطح مدیران 

کل، معاونان وزرا و در نهایت وزرا ادامه دهیم.
وی با اش��اره به موضوعات مشترک بین ایران و فرانس��ه تاکید کرد: مبارزه 
 با افراط، تروریس��م، مواد مخدر و همکاری های محیط زیس��تی زمینه های

 گفت وگوهای ما و فرانسه اس��ت.وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما عالوه بر 
توافق هسته ای، روابط دیرینه ای در حوزه هسته ای با فرانسه داشته ایم گفت: 
امیدواریم روابط در این حوزه بیشتر ش��ود.ظریف تاکید کرد: ما امیدواریم 
سوءتفاهم های گذشته رفع شود و در آینده ش��اهد توسعه روابط در جهت 
منافع مشترک و صلح و امنیت باشیم.وی افزود: ما همکاری های منطقه ای 
را برای مبارزه با تروریسم و افراط آغاز کرده ایم که خوشحالم در این خصوص 

با وزیر خارجه فرانسه هم نظر هستیم.
آقای فابیوس! هم�ه چیز در حافظ�ه تاریخی ملت ای�ران محفوظ 

می ماند
اما شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران تاکید 
کرد: وزیر امور خارجه فرانس��ه توجه داشته باش��د که همه چیز در حافظه 

تاریخی ملت ایران اسالمی محفوظ می ماند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانش��گاه های استان تهران در پی 
حضور فابیوس وزیر امورخارجه فرانس��ه در نامه ای خطاب به وی، نکاتی را 

مطرح کرد.در بخشی از نامه این دانش��جویان آمده است: ملت بزرگ ایران 
اسالمی ملتی مهمان نواز اس��ت؛  اما در عین حال دارای حافظه ای تاریخی 

بسیار خوبی است. 
ملت بزرگ ایران اس��المی، میزبان کس��ی است که س��ه دهه قبل یکی از 
مس��ببان اصلی انتقال فاکتوره��ای خونی آلوده به ویروس ایدز به کش��ور 
عزیزمان بوده که موجب قربانی ش��دن  هزار نفر از بیماران کشورمان شده 
اس��ت.در بخش دیگری از این نامه تصریح ش��ده اس��ت: ملت بزرگ ایران 
اسالمی امروز پذیرای ش��خصی اس��ت که از بزرگ ترین حامیان گروهک 

تروریستی منافقین است. 
گروهی که دس��تان ش��ان آغش��ته ب��ه خ��ون ۱8 ه��زار نف��ر از بهترین 
هموطنان این مرزو بوم اس��ت. ملت بزرگ ایران اس��المی ام��روز میزبان 
ش��خصی اس��ت که به مردم خود نیز در ماج��رای انفجار کش��تی رنگین 
 کم��ان در اعتراض ب��ه آزمایش های اتمی دولت فرانس��ه نی��ز رحم نکرده

 است.امروز فردی از کشور فرانس��ه در خاک پاک ایران اسالمی قدم نهاده 
که یکی از حامیان صدام دیکتاتور معدوم عراق در کش��تار مردم کشورمان 

بوده است.
در پایان نامه این دانش��جویان نیز آمده است: به رسم مهمان نوازی ایرانی و 
کرامت اسالمی،  ضمن س��کوت معنادار در قبال این حضور تاسف آور امید 
است ملت آزاده فرانسه دگربار فردی پاکدست از خون انسان ها، شایسته و 
در خور شأن خود را در قالب نماینده به خاک پاک ایران اسالمی اعزام کنند؛ 

چرا که همه چیز در حافظه تاریخی ملت ایران اسالمی محفوظ می ماند.

ظریف ابراز امیدواری کرد سوء تفاهم ها رفع شود:فدریکا  موگرینی:

موسیو ایدز با پیام صلح آمدشاهد تردد نمایندگان اروپایی خواهید بود 

یادداشت
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فیس بوک از س��ال گذش��ته تا به حال خدمات اینترنتی 
رایگان خود را در ۱۷ کشور جهان ارائه داده است. همزمان 
با یک س��اله ش��دن ارائه این خدمات، فیس ب��وک پرتال 
جدیدی را راه اندازی کرده تا تمامی اپراتورهای تلفن همراه 
بتوانند خدمات اینترنتی فیس بوک را با سهولت بیشتری 
ارائه دهند.این شرکت در گذشته هم با اپراتورهای برخی 
کش��ورهای در حال توس��عه به همین منظ��ور همکاری 
کرده است. بررس��ی ها نش��ان می دهد در یک سال اخیر 
9 میلیون نف��ر در آمریکای التین، آس��یا و آفریقا از طریق 
خدمات اینترنت بی س��یم رایگان فیس ب��وک به امکانات 
 فضای مجازی دسترس��ی پیدا کرده اند. استفاده رایگان از

 فیس ب��وک و خدمات پیام رس��ان این ش��رکت و برخی 
س��رویس های اینترنتی دیگر از جمله ویژگ��ی های این 
سرویس است.فیس بوک مدعی است سرعت این خدمات 
در مقایس��ه با خدمات اینترنت همراه دیگر اپراتورها تا 5۰ 
درصد بیشتر است و البته بسیاری از اپراتورها هم معتقدند با 
ارائه این خدمات می توانند مشترکان بیشتری جذب کنند.

نیروهای داعش به دلیل اختالف بر س��ر ازدواج با یک زن 
انتحاری، یکدیگر را به گلوله بستند. به گزارش سایت جبهه 
جهانی مستضعفین به نقل از سایت خبری »24 نت« امارات 
آورده است: یک منبع امنیتی در استان صالح الدین عراق 
از مجروحیت دو تروریست داعشی به خاطر درگیری بر سر 
ازدواج با دختر جوان انتحاری به نام نسرین خبر داد. نسرین 
دختر غیر عرب 2۰ ساله ای است که همراه یک گروه 6 نفره 
برای افتتاح مدرس��ه زنان داعش، وارد یکی از روستاهای 
قضاء شرقاط در شمال تکریت در استان صالح الدین شده 
بود.نیروهای داعشی بر سر ازدواج با این دختر با یکدیگر به 
نزاع پرداختند و در نتیجه این درگیری مسلحانه این دو مرد 
تروریست مجروح شدند و نسرین نیز به دلیل اصابت گلوله 

از ناحیه پا زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
در ادامه درگیری های داخلی در داعش، هفته گذشته نیز 
۳۳ عضو این گروهک تروریستی در تلعفر و شهر الکرامه با 
یکدیگر بر س��ر توزیع زنان برای جهاد نکاح و تقسیم پول 

و اموال دچار اختالف شده و یکدیگر را به رگبار بستند.
نزاع داخلی بین عناصر داعش در پی شکست های متوالی 
در مناطق مختلف عراق و س��وریه در حال گسترش است.

فرار عناصر داعش، اعدام های داخلی، رقابت بر س��ر کسب 
قدرت و درگیری های نظامی خونین تنها بخش��ی از نتایج 

گسترش اختالفات داخلی در بین عناصر داعش است.

شیوه جدید فیسبوک
 برای جذب کاربران

درگیری خونین داعشی ها
 بر سر جهاد نکاح!

جنجال در عربستان؛

جان دادن کودکی در اثر شکنجه سازمان اطالعات سعودی
زن عضو داعش:

پول و برده جنسی شدن، انگیزه زنان برای پیوستن به داعش

 رییس سازمان بازرسی کل کش��ور با بیان اینکه تاکنون
 9 گزارش در ارتباط با پرونده دکل نفتی به دادسرا ارسال 
 کرده ایم گفت: پرون��ده دکل نفتی ب��ه زودی به دادگاه

 می رود و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
 به گ��زارش   زاینده رود به نق��ل از ایرنا ؛ ناصر س��راج در

 این باره افزود: مهر ماه سال 9۳ اولین گزارش در خصوص 
پرونده دکل نفتی را ارائه کردیم و به دادسرا دادیم و بعد از 

آن نیز  هشت گزارش دیگر به دادسرا فرستادیم.
وی با بیان اینکه این پرونده هنوز در دادس��را است اظهار 
داش��ت: پرونده دکل نفتی در آینده ای نزدیک به دادگاه 

می رود.
رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور خاطرنش��ان کرد: 
گزارش های س��ازمان بازرس��ی درباره این موضوع برای 
رسیدگی در اختیار دادسرای تهران قرار گرفته و دادسرا 

آن را بررسی کرده است.
سراج در مورد اینکه آیا همچنان یک نفر از افراد مرتبط با 
پرونده دکل نفتی در بازداشت به سر می برد اظهار داشت: 
معموال وقتی پرونده در مرحله دادسرا است، اطالع رسانی 
 نمی ش��ود ت��ا در دادگاه درخص��وص آن تصمیم گیری

 شود.
وی اضافه کرد: اما چند نفر در این رابطه بازداش��ت شده 
بودن��د و از آنها تحقیق به عمل آمد ک��ه از وضعیت فعلی 

آنها اطالعی ندارم.
بنا بر ای��ن گ��زارش، مهرماه س��ال 9۳ بود ک��ه یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از گم شدن یک دکل 

نفتی در کشور خبر داد. 
۱4 نماینده مجلس شورای اسالمی با امضای نامه ای، به 
هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدندتا اینکه 
پس از گذش��ت بیش از 9 ماه از این جریان، بیژن زنگنه 

وزیر نفت به طور رسمی از گم ش��دن یک دکل نفتی در 
دولت قبل خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و یکمین نشست خبری 
خود )22 تیرماه سال جاری( در پاسخ به سوال خبرنگاری 
در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: تاکنون گزارش هایی 
در مراحل مختلف در خصوص این پرونده به نام فرد متهم 
انجام ش��ده و طی دو الی س��ه مرحله به دستگاه قضایی 

ارسال شده است. 
محس��نی اژه ای اضافه کرد: دادس��رای ته��ران در حال 
انجام تحقیقات اس��ت و یک نف��ر نیز در ارتب��اط با این 
پرونده بازداش��ت ش��ده اس��ت؛ البته از اف��راد مختلفی 
 تحقیق��ات به عمل آم��ده و این تحقیق��ات ادامه خواهد 

داشت.

 در پی ق��رار گرفتن دانش��گاه عل��وم پزش��کی بقیه اهلل 
)عج( در بین دانش��گاه های برت��ر تاثیرگ��ذار علمی در 
جهان س��ردار سرلش��کر محمدعلی جعف��ری فرمانده 
کل س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی ب��ا ص��دور 
پیامی کس��ب ای��ن موفقی��ت را ب��ه فرمانده، اس��اتید، 
 پژوهش��گران، مدیران و کارکنان این دانش��گاه تبریک 

گفت.
 مت��ن پی��ام سرلش��کر جعف��ری ب��ه ش��رح ذی��ل

 است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر جعفر اصالنی
فرمانده محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(

سالم علیکم
توفی��ق ارزش��مند قرارگرفتن دانش��گاه علوم پزش��کی 
بقیه اهلل )ع��ج( در بین دانش��گاه ه��ای برت��ر تاثیرگذار 
علمی در جهان را به جنابعالی، اس��اتید، پژوهش��گران، 
 مدی��ران و س��ایر کارکن��ان آن دانش��گاه تبریک عرض

 می کنم.
به یقین این موفقیت بزرگ و ت��الش مجاهدانه با وجود 
محدودیت های شدید، جز با توان،تعهد و شایستگی شما 
در شکوفایی اس��تعدادها و ظرفیت های علمی و فناوری 
بومی و ت��وکل و ایمان ب��ه خداوند متعال حاصل نش��ده 
 است؛ باش��دکه مرضی رضای حضرت حق قرار گیرد؛ ان

 شاء اهلل.
امید اس��ت همچ��ون گذش��ته ب��ا ت��وکل ب��ر خداوند 
بزرگ، توس��ل به ائمه اطهار )علیهم الس��الم(،  با ایمان 
و اراده ای مس��تحکم، بی��ش از پی��ش ش��اهد تحق��ق 
منوی��ات و انتظ��ارات مق��ام معظ��م رهب��ری، حضرت 

آی��ت اهلل العظم��ی ام��ام خامن��ه ای ) مدظل��ه العالی( 
و دس��تیابی ب��ه اه��داف و آرمان ه��ای مق��دس انقالب 
اس��المی و رف��ع نیازهای علمی و پژوهش��ی در مس��یر 
 خی��زش علم��ی و مرجعی��ت عل��م و فن��اوری کش��ور

 باشیم.
از پیش��گاه حض��رت من��ان، مزی��د توفیقات ت��ان را در 
س��ایه ی عنای��ات خاص��ه حض��رت ول��ی عصر)عج��ل 
اهلل تعالی فرج��ه الش��ریف( و تحت زعام��ت مدبرانه ی 
ن��ه انق��الب اس��المی، حض��رت آی��ت  رهب��ر فرزا
 اهلل العظم��ی ام��ام خامن��ه ای ) مدظله العالی( مس��الت 

می کنم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور؛

پرونده دکل نفتی به دادگاه می رود

سرلشکر جعفری؛

قرار گرفتن دانشگاه بقیة اهلل)عج( در بین دانشگاه های برتر جهان را
 تبریک گفت
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شنیده ها 



خبر 

 پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت، سالمت، ورزش، تجهیزات 
و خدمات وابس��ته همزم��ان با هفدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی 
ل��وازم و تجهیزات ب��ازی، س��رگرمی، تفریحی، کمک آموزش��ی و 
 اس��باب بازی های پارکی ، شش��م مردادماه در اصفهان گش��ایش

 یافت.
در مراس��م افتتاحیه این نمایش��گاه محمد رضا پاک ن��ژاد، رییس 
اتاق اصناف اصفهان و رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی و همچنی��ن س��عید صادق��ی، مدیرکل بهزیس��تی 
اس��تان اصفهان به عنوان ارگان های مس��وول در حوزه های لوازم 
آرایش��ی و بهداش��تی و لوازم و تجهیزات بازی، سرگرمی، تفریحی 
کودکان حضور داش��تند؛  اما در نمایش��گاهی که عنوان بهداشت 
و س��المت را یدک می کش��د، ع��دم حضور مس��ووالن دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان به عن��وان متصدی اصلی حوزه بهداش��ت 
 و س��المت و درم��ان در اس��تان برای م��ان یک جای س��وال باقی 

گذاشت. 
مسووالن نمایش��گاه بین المللی اس��تان اصفهان در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه چرا مس��ووالن دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به عنوان متولی اصلی حوزه سالمت در نمایشگاه بهداشت 
 و س��المت حضور ندارند اع��الم کردند: ش��رکت نمایش��گاه های

 بین المللی استان اصفهان برای دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان و 
معاونت بهداشتی این دانش��گاه به طور جداگانه دعوت نامه ارسال 
کرده  اس��ت؛ اما پاس��خی در قبال آن دریافت نکرد. قرار اس��ت در 
روزهای آینده مس��ووالن این دانشگاه از نمایش��گاه بازدید داشته 

باشند!
عدم حضور مس��ووالن معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان در نمایش��گاهی که بخش عمده ای از آن به لوازم آرایشی و 
بهداشتی تعلق دارد، مساله مورد توجه دیگری است که محمدرضا 
پاک نژاد، رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و 
رییس اتاق اصناف اصفهان در مورد چرایی آن گفت: معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعامل بسیاری خوبی با اتحادیه 
فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی دارد و تعاملی که بین این دو 
مرکز وجود دارد باع��ث ایجاد اعتماد متقابل ش��ده و از این رو عدم 
حضور مسووالن غذا و دارو در این نمایش��گاه به معنای کوتاهی از 

سوی آنها نیست.
با این اوصاف به نظر می رسد عدم حضور مس��ووالن دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، معاونت بهداشتی و معاونت غذا و دارو این دانشگاه 
در نمایشگاهی که عنوان سالمت و بهداشت را دارد، موضوعی است 
که باید متصدیان اصلی حوزه سالمت برای آن پاسخی قانع کننده 

داشته باشند.

مسکن مهر فوالدشهر
 از طرح 99 ساله خارج می شود

در راس��تای مصوبه دول��ت و تصویب مجمع عمومی ش��رکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید کشور و تأیید مقام عالی وزارت راه 
و شهرسازی )مالک عرصه(مسکن مهر فوالدشهر از طرح 99 ساله 
خارج می شود. مدیر عامل ش��رکت عمران شهر جدید فوالدشهر با 
اشاره به اینکه عرصه مس��کن مهر از طرح 99 ساله خارج می شود 
گفت: با عنای��ت به قوانین مال��ی دولت و تصوی��ب مجمع عمومی 
شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید کشور عرصه واگذاری اراضی 
طرح مس��کن مهر در صورت تمایل مالکین از طرح 99 ساله خارج 
می شود مجید نامداری در ادامه افزود : در این طرح مالکیت عرصه 
 مسکن مهر که در تصرف دولت می باشد به متقاضی عالقمند واگذار

 می شود و مالکان اعیانی، مسکن مهر می توانند برای خرید زمین 
و عرصه درخواس��ت کتبی خود را ارائه کند، تا پس از تعیین قیمت 

کارشناسی اقدامات بعدی طی انجام فرآیندی صورت پذیرد . 
مدیر عامل ش��رکت عمران تصریح کرد: متقاضیان می توانند همه 
روزه به حوزه امور مس��کن شرکت عمران ش��هر جدید فوالدشهر 
مراجعه و درخواست خود را ثبت  کنند. الزم به توضیح است در طرح 
مسکن مهر متقاضیان، مالک اعیانی ، بنا می باشند و عرصه)زمین( 
در مالکیت 99 س��اله دولت اس��ت که ب��ا تدابیر دول��ت در صورت 
درخواس��ت متقاضی عرصه زمین به ایش��ان واگذار می ش��ود و به 

مالکیت قطعی تبدیل خواهد شد.

مسووالن نمایشگاه اصفهان:

 دعوت کردیم
 ج��واد ش��عر ب��اف، مدی��ر عام��ل قطار  اما پاسخی ندادند

 ش��هری که به ص��ورت رس��می و برای 
نخس��تین بار در جمع خبرنگاران حضور 
یافت، در پاس��خ به س��واالت متع��دد خبرن��گاران در حوزه 
نگرانی های میراث��ی در خصوص بهره ب��رداری از این پروژه 
اظهار داشت: من دغدغه همگان را در این باره درک می کنم، 
اما باید توجه داشته باشیدکه من خودم اصفهانی هستم و در 
محله تاریخی اصفهان به دنیا آمده ام و از این رو دغدغه های 
میراثی ام اگر بیش��تر نباش��د،کمتر از دغدغه رسانه و مردم 
نیست. وی با اش��اره به اینکه ما نمی خواهیم مترو بسازیم تا 
میراث فرهنگی را تخریب کنیم افزود: تاکنون و طی 2 سال 
گذشته س��ازمان قطار ش��هری اصفهان حدود نیم میلیارد 
تومان برای انجام مطالعات میراث فرهنگی هزینه کرده است 
و این بیانگر میزان دغدغه و توجه مسووالن این پروژه به آثار 

تاریخی اصفهان است.
ش�ورای عالی ترافی�ک در خصوص مت�روی اصفهان 

تصمیم گیری می کند
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه هر 
گونه تصمیم گیری در خصوص اجرای پ��روژه بزرگ  حمل 
و نقلی در کش��ور توسط ش��ورای حمل و نقل ترافیک انجام 
می ش��ود اضافه کرد: در این راس��تا باید توجه داشته باشیم 
که شورای عالی ترافیک توسط نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی تعیین می شوند و در بین این افراد نماینده ای 

از میراث فرهنگی حضور ندارد.
وی با با بیان اینکه برخی نس��بت به اینکه چرا پای مصوبات 
شورای عالی ترافیک کشور، امضای میراث فرهنگی نیست و 
اعتراض دارند افزود: بر این اساس باید توجه داشته باشیم که 
نبود این امضا به دلیل نبود حضور نماینده ای از این سازمان 

در این شوراست که جایگاهی برای آن تعریف نشده است.
شعرباف با اشاره به اینکه ما دو مصوبه از شورای عالی ترافیک 
کش��ور برای اجرا و بهره برداری از پروژه مترواصفهان داریم 
گفت: اما به این مصوبات بسنده نمی کنیم و از این رو رسانه ها 
نباید از من به عنوان مجری بخواهندکه کار را تعطیل کنم؛ 
چرا که همین تعطیلی ها شرایط مترو اصفهان را پس از 15 

سال به شرایط کنونی رسانده است.
وی با اشاره به اینکه برای دومین بار مسوولیت قطار شهری 
اصفهان را ب��ر عهده گرفت��ه ام گفت: تا زمانی ک��ه برای من 
تکلیفی جدید تعیین نکنند، فعالیت خود را ادامه می دهم و 

کار را تعطیل نمی کنم.
مطالعات 5 ساله برای خط 2 مترو انجام شده است

مدیرعامل قطارش��هری اصفهان و حومه ب��ا انتقاد از برخی 
اظهار نظرات در خص��وص اینکه هزینه  و زم��ان کافی برای 

انجام ط��رح مطالعاتی خط 2 مت��رو اصفهان انجام نش��ده 
اس��ت، افزود: باید متوجه باش��یم که طرح مطالعاتی اجرای 
خط 2 مترو اصفهان حدود 5 س��ال زمان برده است و توسط 
مشاورانی از کشور ایران و فرانس��ه مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت و اینگونه نیس��ت که تصمیم در خص��وص این خط  

یکشبه انجام شود.
وی ضمن احترام به نظر رییس جمهور در خصوص جلوگیری 
از عبور خط 2 مترو از میدان نقش جه��ان و با اعالم اینکه ما 
کارگزار حاکمیت هس��تیم نیز ابراز داشت: باید توجه داشته 
باشیم که دراین راس��تا اس��تاندار اصفهان به دغدغه رییس 
جمهور در خصوص این پروژه، قبل از سفرش��ان به اس��تان 
اصفه��ان مطرح کردن��د و این در حالی اس��ت ک��ه تاکنون 

ابالغیه ای در این خصوص ارائه نشده است.
ش��عرباف با بیان اینکه در حال حاضر دو راه��کار برای عبور 
 مترو از زیر میدان نقش جهان پیش بینی ش��ده است، گفت: 
از ای��ن رو عبور مترو از زی��ر میدان نقش جه��ان و یا تعیین 
مس��یری که میدان نقش جهان را دور بزند در دس��تور کار 
قرار داردکه با اعالم نهایی نظر بررس��ی در یونسکو و میراث 

فرهنگی نحوه اجرا تعیین خواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه م��ا مترو می س��ازیم برای 
حمل و نقل نه اینکه بر مشکالت ش��هر بیفزاییم افزود: باید 
توجه داشته باش��یم بر اساس مطالعات مس��تمر و مکرر در 
دانشگاه  های ایرانی و خارجی و مراکز  تخصصی به این نتیجه 
رس��یده ایم که مترو بهترین وس��یله حمل و نقل عمومی در 

هسته مرکزی شهر اصفهان است.
نظر حاکمیتی برای ما، حجت است

مدیرعامل قطارشهری اصفهان و حومه با بیان اینکه تاکنون 
نظرات مشورتی عنوان ش��ده اس��ت افزود: البته باید توجه 

داشته باشیم که نظر حاکمیتی برای ما حجت است.
وی ادامه داد: پیش طرحی در خصوص عبور مترو از خیابان 
عبدالرزاق ارائه شده که این طرح اصال قابل اجرا نیست؛ چون 
آثار تاریخی زیادی از جمله مس��جد جامع اصفهان را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
 ش��عرباف ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه م��ا هی��چ اص��راری برای 
راه اندازی خط 2 مترو مگر با خاط��ر جمعی رییس جمهور 
 و می��راث فرهنگ��ی نداریم اظهار داش��ت: بر این اس��اس از

 رییس جمهور درخواست داریم به اصفهان بیاید و مطالعات 
و شرایط را بررس��ی کرده و نظر نهایی خود را اعالم کند. وی 
با بیان اینکه ما از زیر زمین خبر نداریم، ابراز داش��ت: ممکن 
است در هر پروژه ای آن هم در شهر اصفهان زیر زمین اتفاق 
جدیدی بیفتد و از این رو باید توجه داشته باشیم که اگر اثری 
تاریخی باشد در عمق 10 متری اس��ت و در عمق 30 تا 40 

متری اثر تاریخی پیدا نمی شود.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با بیان اینکه 
در مس��یر تونل مترو بیش��تر موضوع ارتعاشات مطرح است 

افزود: بیشتر مشکل مترو در بحث ایستگاه ها است.
تونل ایجاد شده در چهارباغ عباسی به بهترین شکل 

ممکن اجرایی شده است
وی با اش��اره به اینکه بر اس��اس نظریات ارائه شده از سوی 
دانشگاه علم و صنعت تونل ایجاد شده در چهارباغ عباسی به 
بهترین شکل ممکن اجرایی شده است افزود: تمام مشکل ما 
در این محدوده ایستگاه های میدان امام حسین )ع( و میدان 

انقالب است.
ش��عرباف با بیان اینکه آثار تاریخی کشف ش��ده در ایستگاه 
میدان امام حسین )ع( خارج از محدوده ایستگاه است، ادامه 
داد: پایه های کاخ جهان نما خارج از حوزه ایس��تگاه مترو و 

کانال آب نیز در بخش شمال این ایستگاه کشف شده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه مطالعات بر روی کانال آب کش��ف 
شده در میدان امام حسین )ع( به مدت 6 ماه به طول انجامید 
و در این بازه زمانی فعالیت ایس��تگاه مترو تعطیل بود، ادامه 
داد: با توجه به مش��کالت موجود افتتاح ایستگاه  های میدان 
امام حس��ین )ع( و میدان انقالب تا سه س��ال آینده به طول 
می انجامد.مدیرعامل سازمان قطار ش��هری اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون یک هزار و 300 میلیارد توم��ان برای فاز اول 
قطار ش��هری اصفهان هزینه شده اس��ت افزود: این از مترو 
اصفهان برای بهره برداری کامل به 700 میلیارد اعتبار دیگر 
نیاز اس��ت.وی با بیان اینکه در صورت تکمی��ل پروژه مترو 
اصفهان به طول 80 کیلومتر در شهرستان اصفهان می توان 
30 درصد از بار حمل و نقل عمومی را به این پروژه تخصیص 
داد ابراز داشت: البته این اتفاق طی سال های آینده و در بازه 

زمانی طوالنی اتفاق خواهد افتاد.

شعرباف در پاسخ به س��وال خبرنگاری در خصوص برخورد 
دستگاه تی بی ام با پایه های سی و س��ه پل نیز بیان داشت: 
چنین خبری اصال صحت ندارد و این اتفاق به صورت انحراف 
تی بی ام  در ضلع جنوبی سی و سه پل و در فاصله 110 متری 

پل اتفاق افتاد است.
وی با بی��ان اینکه پس از ط��ی 20 متر و پیش��رفت متوجه 
انحراف تی بی ام ش��ده ایم ادامه داد: این دس��تگاه به دلیل 
دس��تکاری های نرم افزاری اتفاق افتاد که حدود یک س��ال 

برنامه ریزی برای اصالح این اشتباه زمان برد.
 مدیرعام��ل س��ازمان قط��ار ش��هری اصفهان اضاف��ه کرد: 
در حال حاضر مسیر ایستگاه مترو در ابتدای چهارباغ عباسی 
صورت گرفته اس��ت و به دلی��ل این انح��راف، ضمن اینکه 
نمی توان دستگاه تی بی ام را برگرداند، ایستگاه سی و سه پل 

200 متر به باالتر به سمت خیابان  چهارباغ باال جلوتر رفت.
بهره ب�رداری از ف�از اول خط ی�ک مترو تا س�ال 95 

نمی رسد
وی در خصوص بهره برداری از فاز اول خط یک مترو اصفهان 
گفت: سال هاست که وعده های زیادی به مردم در این زمینه 
داده شده است و این در حالی است که در حال حاضر 3 رام 
واگن وارد اصفهان شده است که در مرحله آزمایش هستند و 

دو رام دیگر نیز تا 20 مرداد ماه وارد می شود.
شعرباف با اشاره به اینکه آزمایش واگن ها در حال حاضر در 
دستورکار اس��ت که در بازه زمانی دو ماهه به پایان می رسد، 
اضافه کرد: تا زمانی که موسس��ه آزمایش واگن های چینی 
نتایج آزمایش واگن ها را تایید نکند برای مسافرگیری تحت 

هر شرایطی و هر فشاری انجام نخواهیم داد.
وی افزود: تمام تالش خود را برای راه اندازی فاز اول خط یک 
مترو تا پایان شهریور به کار می بندیم و در صورت تاخیر اجازه 

نمی دهیم این پروژه تا سال 95 طول بکشد.

مدیرعامل قطار شهری اصفهان و حومه:

برای عبور مترو از نقش جهان اصرار نداریم
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بیس��تم مرداد، مصادف با ش��هادت امام جعفر صادق)ع(، اصفهان میزبان 
نزدیک به 50 شهید غواص خط شکن و ش��هدای گمنام عملیات کربالی 

چهار می شود.
 سیدعلی قریش��ی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اس��تان اصفهان در گفت وگو با ایمنا با اعالم این خبر که 
اصفهان میزبانی و تدفین نزدیک به 50 ش��هید غواص را در روز ش��هادت 
امام جعفر صادق)ع( برعهده دارد اظهار کرد: براس��اس آماری که تا کنون 
از تهران اعالم شده است، 18 تن از این ش��هدا، شهدای خط شکن غواص 
شناسایی ش��ده و مابقی ش��هدای گمنام کربالی چهار می باشند که البته 
 در میان آنها تعدادی از ش��هدای مداف��ع حرم اصفهانی نی��ز جای گرفته

 است.
وی خاطرنشان کرد: اسامی شهدای شناسایی شده به  زودی و با برنامه ای 

مشخص به اطالع خانواده های معظم این شهدا اعالم می  شود.
به گفت��ه معاون فرهنگ��ی و امور اجتماع��ی اداره کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران استان اصفهان، ستاد استقبال از این شهدا با هشت کمیته شامل 
کمیته اس��تقبال، کمیته هماهنگی شهرس��تان ها، کمیته اطالع رسانی، 
کمیته پشتیبانی و فضاس��ازی ش��هری، کمیته امنیت و ترافیک، کمیته 
تبلیغات و مراسم تش��ییع، کمیته تش��کل های مردمی و کمیته فرهنگی، 

هنری در استان تشکیل شده است.
قریشی اذعان داش��ت: براس��اس هماهنگی های صورت گرفته مکان های 
اعالم ش��ده ب��رای تدفین ش��هدای گمن��ام؛ خوراس��گان، عاش��ق آباد، 

شهرک ش��هید نامجو، ذوب آهن زرین ش��هر، امیرآباد نجف آباد، نصرآباد 
 اصفهان، دس��تگرد برخ��وار و تعدادی نیز در گلس��تان ش��هدای اصفهان

 می باشد.
وی با بیان این که با برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است، مردم والیتمدار 

و انقالبی اصفهان تشییع باشکوهی از این شهدای واالمقام به عمل آورند، 
یادآور ش��د: جزییات مراسم وداع و تشییع ش��هدای غواص و خط شکن و 
همچنین اطالعات تکمیلی در مورد نحوه تشییع و تدفین این شهدا و آمار 

قطعی و نهایی تعداد آنها به زودی اعالم خواهد شد.
قریشی با بیان این که مراسم ش��ب وداع با این شهدا، در شب شهادت امام 
جعفر ص��ادق)ع( در میدان امام خمینی)ره( برگزار می ش��ود، افزود: پیکر 
مطهر این شهدا روز شهادت امام جعفرصادق)ع( از میدان امام خمینی)ره( 

تا گلستان شهدای اصفهان تشییع می شود.
گفتنی است 28 اردیبهش��ت ماه خبری مبنی بر کشف پیکر 175 شهید 
غواص و خط شکن با دستان بسته منتشر ش��د. در واقع پیکر 175 شهید 
از مجموع 270 شهید تازه تفحص شده که در آخرین مرحله تبادل شهدا 
از مرز ش��لمچه وارد کشور ش��دند، جمعی از غواصان و خط شکنان شهید 

عملیات کربالی 4 بودند.
بعد از گذش��ت تشییع باش��کوه و 5س��اعته این ش��هدای واالمقام در 26 
 خرداد م��اه، از یک م��اه پیش تا کن��ون مراحل شناس��ایی هوی��ت آنان 
در حال انجام اس��ت. هویت پیکر مطهر ش��هید س��ید جلیل میری ورکی 
خط ش��کن این عملیات اولین ش��هیدی بود که به واس��طه مدارک کامل 
شناس��ایی هویت��ش احراز و اعالم ش��د. طب��ق اعالم کمیته جس��تجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح پیکر این شهدا غواصان و خط شکنانی 
مربوط به 4 ی��گان  25 کرب��ال، 41 ث��اراهلل)ع(، 14 امام حس��ین)ع( و 7 
ولی عصر)عج( بوده اند که همزمان با ایام ش��هادت ام��ام جعفر صادق)ع( 
 در استان های خوزس��تان، مازندران، اصفهان، گلس��تان و کرمان تشییع 

می شود.

اصفهان، میزبان 50 غواص شهید خط شکن

 

زاینده 
رود



مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از انعقاد قرارداد تولید محصوالت سواری 
و تجاری بنز در ایران در آینده نزدیک خبر داد. هاشم یکه زارع اظهار کرد: اخیرا 

مذاکرات خوبی با بنز داشتیم  و این شرکت تصمیم گرفته به صورت تمام قد وارد 
بازار ایران شود. وی با بیان اینکه ظرف دو سه ماه آینده دفتر شرکت بنز مجددا 
در ایران راه اندازی خواهد شد خاطرنشان کرد: همچنین طبق توافقات صورت 
گرفته به زودی قرارداد پنج ساله ای با بنز امضا خواهد شد که بر اساس آن شرکت 
ستاره ایران به عنوان واردکننده و شرکت تاپ خودرو به عنوان تولیدکننده کار 
واردات و همچنین تولید و عرضه خودروهای بنز در ایران را آغاز خواهند کرد. 
 ضمن آنکه بنز ابراز تمایل کرده ۵۰ درصد ش��رکت س��تاره ایران را خریداری

 کند.
 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خ��ودرو ادامه داد: همچنین ب��ه زودی قرارداد

 ۱۰ س��اله ای در حوزه تولید خودروهای تجاری با بنز امضا خواهد شد که این 
کار با ساخت داخل مناسبی در ایران همراه خواهد بود. ضمن آنکه در این حوزه 
نیز بنز اعالم آمادگی کرده که ۳۰ درصد سهام شرکت ایدم را خریداری و تولید 
موتورهای روز جهان را آغاز کند. ش��رکت محورخودرو که تولیدکننده اکسل 
هست،  نیز فعالیت های خود با بنز را توسعه خواهد داد. به طور کلی نیز باید گفت 

که فعالیت بنز در ایران بسیار گسترده تر از قبل خواهد بود.
شرایطبرایچینیهاسختمیشود

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرنوشت خودروس��ازان چینی در بازار ایران 
در شرایط پس از تحریم اظهار کرد: درگذشته چینی ها توانستند با استفاده از 
فرصت ایجاد شده در ایران حضور یابند. البته درست است که قیمت خودروهای 
چینی مقداری جذاب است؛  اما این خودروها از نظر کیفیت و مشخصات فنی 
نمی توانند با خودروهای اروپایی رقابت کنند؛  بنابراین با آمدن خودروس��ازان 

بزرگ دنیا به ایران شرایط برای چینی ها سخت خواهد شد.
یکه زارع در پاسخ به آینده همکاری این شرکت با خودروسازان چینی اظهار کرد: 
حداکثر پنج درصد س��بد محصوالت ما به خودروهای چینی اختصاص خواهد 
یافت؛  اما اینکه طرف خودروی چین را کامال نفی کرده یا به آن تکیه کنیم هر دو 
نادرست است. خودروسازان چینی نیز باید قیمت و کیفیت محصوالت خود در 
ایران را تغییر دهند. در حال حاضر در بازار می گویند به دالیلی همچون خدمات 
پس از ف��روش و نظایر آن اگر خودروی چینی می خری��د صاحب اول و آخرش 

خودتان خواهید بود.
مذاکرهبافولکسواگن

یکه زارع،  در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال شراکت ایران خودرو با شرکت 
فولگس واگن اظهار کرد: شرکت فولگس واگن،  مذاکراتی با ایران خودرو داشته 
است. سیاست ما در مذاکرات با این ش��رکت مانند دیگر شرکت های خارجی 
موضوعاتی همچون ساخت داخل، سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و صادرات 
بوده اس��ت؛  اما در نهایت اینکه ش��ریک فولگس واگن در ایران چه ش��رکتی 
 خواهد بود اجازه دهید از سوی خود این شرکت اعالم شود. با این حال از نظر ما

 فولگس واگن یکی از گزینه های مناسب برای شراکت با ایران خودرو است.
احتمالقطعهمکاریباپژو

وی در رابطه با سرنوشت همکاری با شرکت رنو خاطرنشان کرد: تا سال گذشته 
قرارداد رنو با ایران خوردو و سایپا در قالب رنوپارس و برای تولید تندر ۹۰ بود. 
در گذشته قرار بود رنو کارخانه ای با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار دستگاه تندر ۹۰ 
در ایران احداث کند و در مجموع ساالنه ۵۰۰ هزار دستگاه ال ۹۰ در ایران تولید 
شود که در عمل این اتفاق نیفتاد و تاکنون حداکثر ۴۰۰ هزار دستگاه تندر ۹۰ 

تولید شده و رنو در ایران سرمایه گذاری نکرد.
وی ادامه داد: همکاری ما با رنو از یک سال قبل از قالب شرکت رنوپارس خارج 

شده و ایران خودرو مستقیما با رنوی فرانسه مذاکره می کند. در این زمینه برای 
تولید خودروهای کپچر کلیو ۴ و خودروی کوئد به نتیجه رسیده ایم. خودروهای 
کوئد خودرویی نس��بتا ارزان قیمت اس��ت که می توانند به عنوان رقیب پراید 
مطرح شده و برنامه ریزی ما تولید ساالنه ۱۵۰ هزار دستگاه از این خودرو است.

مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو با بی��ان اینکه رنو می تواند به ش��ریک 
اصلی م��ا تبدیل ش��ده و حذف کننده پژو باش��د، درب��اره فیس لیفت تندر۹۰ 
خاطرنش��ان کرد: فیس لیفت تندر ۹۰ از پروژه هایی بود ک��ه قبل از ورود من 
در ایران خودرو آغاز ش��د و اگر من بودم ای��ن پروژه را آغاز نمی ک��ردم. با این 
حال این محصول تا پایان س��ال جاری به بازار عرضه خواهد ش��د.یکه زارع در 
رابطه با چگونگی همکاری با ش��رکت پژو اظهار کرد: بع��د از تحریم ها پژو در 
اقدامی غیرعاقالن��ه و ناجوانمردانه بازار ایران را ترک ک��رد و ۸ هزارکارگر این 
ش��رکت در فرانس��ه بیکار ش��دند؛  بنابراین پژو باید بداند ک��ه اوال در رابطه با 
رفتاری که در گذشته داش��ته باید پاسخگو باش��د و دوما حداقل تا  این لحظه 
این ش��رکت نباید مطمئن باش��د که قراردادی که برای هم��کاری با آن آماده 
 شده حتما امضا می ش��ود و اگر امضا شد،  این شرکت ش��ریک اصلی ما خواهد

 بود.
وی ادامه داد: شرکت های مختلفی برای همکاری با ما ابراز عالقه کرده اند و ما 
بر اساس منافع ملی شریکی را انتخاب خواهیم کرد که مقتدر و بزرگ بوده و به 

تعهدات خود پایبند باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاس��خ 

به پرسش��ی مبنی بر 
پ��ژو  اینک��ه 

چگونه بایدرفتار گذش��ته خود را جبران کند، خاطرنش��ان کرد: در این زمینه 
مشکالت ناش��ی از خروج پژو در ایران در مذاکرات مطرح شده که ممکن است 
تبدیل به عدد و رقم شود و آن را از پژو مطالبه خواهیم کرد اما اینکه چه رقمی 
شود و چه زمانی مطالبه ش��ود، مذاکره خواهد ش��د. پژو اگر به عنوان شریک 
اصلی ما انتخاب ش��د باید آن را جبران کند یا اینکه خس��ارت م��ا را به صورت 
ارزی پرداخت کند.یکه زارع در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ضمانت اجرایی 
قراردادهای جدید با خودروسازان چیست که در آینده این شرکت را به هر دلیلی 
ایران را ترک نکنند، اظهار کرد: مفاد قراردادها به گونه ای تنظیم می ش��ود که 

طرف خارجی احساس نکند به راحتی می تواند ایران را ترک کند. 
به عنوان مثال اگر در قرارداد گذشته با پژو این موضوع مورد توجه قرار می گرفت 
از همان زمان خسارت به پای پژو نوشته می شد. همچنین وقتی همکاری و کار 
در ایران برای خارجی ها جذاب باشد خودش��ان تمایلی به ترک ایران نخواهند 
داشت. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر استقرارکارشناسان پژو در ایران 

خودرو اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد.
 در پنج شش ماه اخیر در جریان مذاکرات صورت گرفته در زمینه نوع همکاری ها 
کارشناسان این شرکت به ایران رفت و آمد داشته اند؛  اما مقیم نبودند. به عنوان 
مثال برخی از کارشناسان پژو در سابکو جلساتی با شرکت های قطعه ساز داخلی 
برای بررسی نحوه همکاری ها داشته اند؛  البته این موضوع طبیعی بوده و ممکن 

است کارشناسان فولگس واگن و فیات نیز بیایند و رفت و آمد داشته باشند.
تولیدپژو۴۰۵تادوسالونیمدیگر

یکه زارع،  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در 

قرارداد جدید با خودروسازان خارجی خودروها با چه سطح قیمتی تولید 
خواهند شدگفت: مطمئنا ما توجه داریم که خودرویی در سطح قیمتی 

۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان داشته باشیم. البته هیچ شرکتی نمی تواند با هر 
میزان ساخت داخل خودرویی در سطح قیمتی خودروهای فعلی تولید کند؛  

بنابراین خودروهای فعلی حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از خودروهای جدید 
خواهند بود ؛ زیرا در خودروهای جدید بخش کیفیت از پایه مورد توجه قرار 

می گیرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران  گفت:  در فاز اول در اواخر سال ۱۳۹۶ خط 

تولید پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد. 
البته ما در این زمینه پیش قدم بوده و خط تولید وانت پیکان را نیز اواخر سال 
قبل متوقف کردیم؛  بنابراین برخی شرکت های داخلی نیز باید در این زمینه 
اقدام کرده و نسبت به متوقف کردن تولید برخی محصوالت خود اقدام کنند.

قیمتخودروکاهشنمییابد
وی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی در شرایط 
پس از تحریم اظه��ار کرد: اینکه برخ��ی می گویند با توافق ص��ورت گرفته نه 
 تنها قیم��ت خودرو،  بلک��ه قیمت دیگر کااله��ا نیز کاهش می یابد نادرس��ت

 است. 
در این زمینه فکر می کنم که دولت به سمت ثبات در نرخ ارز حرکت خواهد کرد 
و اینگونه نیست که ارز ارزان شود. با ثبات در نرخ ارز و باقی اتفاقات، واحدهای 
تولیدی به تدریج فعال خواهند شد و اش��تغال افزایش و قدرت خرید مردم نیز 

رشد می کند.
یکه زارع ادام��ه داد: البته ب��ا توافق برخی مش��کالت و هزینه ه��ا مانند نقل و 
انتقال ارز از بین می رود؛  با ای��ن حال هزینه های دیگری وج��ود دارد که این 
 هزینه ه��ا به صنعت خ��ودرو اضافه ش��ده و مطمئنا کاهش قیمت��ی نخواهیم 

داشت.
احتمالراهاندازیخطتولیدخودرودرکشورآذربایجان

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پاس��خ به پرسش��ی مبن��ی بر برنامه 
ایران خ��ودرو ب��رای تولی��د در کش��ور آذربایجان اظه��ار ک��رد: در تولیدات 
 خارجی حتما باید یک س��رمایه گذار در آن کش��ور با  ایران خودرو مش��ارکت

 کند. در ای��ن زمینه با یک نف��ر در آذربایجان مذاکره کرده ای��م که خط تولید 
محصوالت در این کشور راه اندازی شود. وی خاطرنشان کرد: در مذاکرات ما با 
خودروسازان خارجی، کشورهایی که در مذاکرات هسته ای موضع مناسبی در 
قبال ایران نداشتند و به حقوق مردم ایران توجه نکردند،  مورد توجه قرار 

خواهند گرفت و به این موضوع توجه خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار کرد: فکر نمی کنم مقام 
خودرویی با وزیر امور خارجه فرانسه به ایران بیاید. البته من در 
این زمینه در جلس��ه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

فابیوس حضور خواهم داشت.
مذاکرهباسوزوکیژاپن

یکه زارع در پاس��خ به س��والی مبنی بر مذاکره این شرکت 
با خودروس��ازان آمریکایی اظهار کرد:  ما تابع سیاست های 
نظ��ام هس��تیم و تاکن��ون ب��ا هی��چ ش��رکت آمریکای��ی 
مذاکره نش��ده اس��ت. مذاکراتی با شرکت س��وزوکی ژاپن 
داش��تیم و در زمینه تولید س��ه محصول س��وئیفت، س��یاز و 
فلریون به توافق رس��یده ایم. فلریون با تیراژ ب��اال تولید خواهد 
 ش��د و می توان��د رقیب محص��والت کوچ��ک ش��رکت های دیگر 

باشد.

تولیدخودروهایبنزوفولکسواگندرایرانبهزودی؛

 کوئد، رقیبی برای پراید

معاون آموزشی و پژوهش��ی کانون کارآفرینان ایران گفت: مسیر توسعه 
هر کشوری از مسیر کسب و کار به ویژه از محل زندگی فراهم می شود.

آصف کریمی اظهار داش��ت: عبور از این مسیر، شکل گیری توسعه های 
فردی، محلی و منطقه ای را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه موفقیت در کس��ب و کار و دقت در مناب��ع ،  با تغییر و 
 تحول به دست می آید  افزود: پله های ترقی و پیشرفت در کسب و کار از 

مقیاس های کوچک آغاز می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پی بردن به اهمیت و آشنایی با کسب و 
کار را به عنوان نخستین موضوع در کارآفرینی دانست و خاطرنشان کرد: 
آشنایی با کسب و کار از طریق خانگی، خانوادگی، مجازی و روستایی و از 

لحاظ ماهیتی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.
وی تصریح کرد: اغلب ش��رکت های موجود در دنیا، کار را از خانه شروع 
کرده اند که برای ایجاد این شرکت ها نیز آشنایی با کسب و کار خانگی 

ضروری است.
وی، فرایند ایجاد کس��ب و کار خانگی را خود ارزیابی و سنجش آمادگی 

کسب و کار در فعالیت اقتصادی در محل سکونت دانست.
معاون آموزش��ی و پژوهش��ی کان��ون کارآفرین��ان ایران، انواع کس��ب 
و کار را ماهیت��ی، تج��اری، خدمات��ی و فن��اوری جدی��د عن��وان 
ک��رد و گف��ت: نخس��تین و موثرترین آنها کس��ب و کار خانگی اس��ت، 

 به طوریک��ه در تای��وان بیش از ۹۰ درص��د خانه ها، محل کس��ب و کار
 است.

مدرس دانش��گاه کارآفرینی تهران، فارغ التحصیالن دانش��گاهی، زنان 
سرپرست خانوار و جوانان بدون شغل که بیش��تر قشرهای آسیب پذیر 
هستند را از عوامل ساختار جمعیتی نیروی بیکار در کشور نام برد و افزود: 
کارآفرینی ایجاد کردن ش��غل نیست؛  بلکه ایجاد ش��غل یکی از تبعات 

کارآفرینی است.

بازار مسکن یک شبه به رکود نرفته است که بخواهد یک شبه هم از رکود 
نجات یابد؛ بنابراین چند ماهی زمان الزم است تا این بازار مجددا خود را 

احیا کند و به یک بازار واقعی و پرتحرک تبدیل شود.
نزدیک به دو سال از رکود س��نگین در بازار مسکن می گذرد و این روزها 
بسیاری از مردم منتظرند که توافق هسته ای گره کور این رکود را باز کند. 
نخستین بار آذرماه س��ال ۱۳۹۲ و پس از آن، تیرماه سال ۱۳۹۳ بود که 
مذاکرات ایران و ۱ + ۵ تمدید شد؛ درست زمانی که بازارهای اقتصادی 
در کش��ور بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری دولت بودند؛ اما دست 
دولت بس��ته بود. اما در این روزها و پس از حصول توافق هس��ته ای، هر 
بازاری یک عکس العمل دارد. برخی بازارها با یک افت محس��وس مواجه 
شده اند و برخی دیگر نیز یک رش��د کوچک را تجربه کرده اند، اما بازاری 
که حداقل ۳۰ درصد اقتصاد ایران را در دس��تان خود دارد، همچنان در 

گرمای تابستان در سکوت به سر می برد.
برخی کارشناس��ان پیش بینی می کنند که به دلی��ل ثابت بودن قیمت 
مسکن طی دو سه سال گذشته، بازار مسکن آماده افزایش قیمت مسکن 
است. بدین جهت انتظار افزایش قیمت وجود دارد و اگر این بازار بخواهد 
خود را با اقتصاد متعادل کند، افزایش قیمت طبیعی است. البته این تغییر 
قیمت در بخش خرید و فروش است و بخش اجاره هم به تبع این بخش 
تغییراتی را به خود خواهد دید؛ چراکه بازار ره��ن و اجاره در ادامه بازار 

خرید و فروش رونق می گیرد.
در حال حاضر توصیه کارشناس��ان مس��کن به متقاضیان، خرید است. 
بازار مسکن دو سه سالی اس��ت که در خواب به س��ر می برد؛ خوابی که 
شاید بخشی از آن به گردن س��ودهای بانکی بوده است. سودهایی که به 
قدری وسوسه کننده بود که سازندگان را به جای ساخت وساز، تشویق به 

سپرده گذاری می کرد.
در مجم��وع می ت��وان گفت که ب��ه نفع بازار اس��ت که خری��د و فروش 
مس��کن رون��ق بگی��رد. بای��د بپذیری��م ک��ه تواف��ق هس��ته ای تاثیر 
آن چنان��ی به ص��ورت مس��تقیم بر ب��ازار مس��کن نخواهد گذاش��ت و 
 حال و احوال بازار مس��کن بس��تگی به رونق کل اقتصاد کش��ور خواهد 

داشت.
در این شرایط، اقتصاد کش��ورمان طی سال های گذشته از سیاست های 
شتاب زده و غیرکارشناسی آسیب های جدی دیده است. به هرحال این که 
بعد از توافق چه سرنوشتی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد، بسیار مهم 
اس��ت؛  چراکه اگر رونقی صورت گیرد، همه بازارها را تحت الشعاع خود 
قرار خواه��د داد؛  بنابراین با افزایش قدرت خرید م��ردم و رونق بازارها، 
به طور طبیعی بازار مس��کن نیز با یک افزایش مواجه خواهد ش��د. پس 
 چه بهتر که متقاضیان واقعی مس��کن همین امروز خریدش��ان را انجام 

دهند.

توسعهکشورباایجادکسبوکارخانگیفراهممیشود

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بخشمسکن،کیازرکودخارجمیشود

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟
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اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان م��دل ۱۳۶۲ 
ب��ه رنگ کرم ب��ه ش��ماره پ��الک ۲۴-۸۴۹ل۲7 و 
ش��ماره شاس��ی ۱۵۱۸۹۲۰7 و ش��ماره موت��ور 
۱۴۱۶۲۳۲۳۴۵ب��ه ن��ام هادی حس��ینیان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل ۱۳۶۳ به رنگ سفید به 
شماره پالک ۲۴-۲۳۲ب۳۵ و شماره شاسی ۱۶۱۹۳۱۲۰ و شماره 
موتور ۱۴۱۶۲۳۹۰۰۰ به نام حاجی تاجیکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان م��دل ۱۳7۴ 
به رنگ س��فید به ش��ماره پ��الک ۶۳-۲۸۲ن۶۲ و 
ش��ماره شاس��ی 7۳۴۵۱۴7۲ و ش��ماره موت��ور 
۰۱۱۲7۳۱۸۳۴۲ به نام زمان دریابر مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت نیسان مدل ۱۳۶۲ به رنگ آبی به شماره 
پالک ۶۳-۳۸۵ص۸7 و شماره شاسی ۰۰7۸۶7۰ و شماره موتور 
۰۹۲۸۲۲ به نام منوچهر مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۶۳ به رنگ 
کرم به ش��ماره پالک 7۳-۱7۹ل۶۲ و شماره شاسی 
۱۵۱۳۶7۲۸ و ش��ماره موتور ۱۵۱۶۳۰۲۳۶۱ به نام 
علی حسین ربیع عالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل ۱۳7۰ به رنگ کرم به شماره 
پالک 7۳-۱۴۸ب۵۵ و ش��ماره شاس��ی 7۰۲۰۴۵۹7 و شماره 
موتور ۱۲۳۴7۰۰۴۱۸۹ به نام غالم حسین راسخی جزه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی وانت پیکان مدل ۱۳۶۲ به رنگ 
طوس��ی به ش��ماره پالک ۲۳-۴۸۱ی۵7 و شماره 
شاسی ۴۱۲۰۶۹۲ و شماره موتور ۱۵۱۶۲۱۹۱۶۴ 
به نام شهباز طاهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت نیس��ان مدل ۱۳۶۳ به رنگ س��بز به 
شماره پالک ۴۳-۵۶۱ب۱7 و شماره شاسی A۹77۶۸ و شماره 
موت��ور ۱۱۶۲۰۴ به نام محمدتقی اس��دی ش��اهپوردی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پیکان مدل ۱۳7۴ به رنگ سفید 
به ش��ماره پالک 7۳-۸۵۸ل۴۳ و ش��ماره شاسی 7۴۴۱7۹۲۱ 
و شماره موتور ۱۱۲7۴۱۸۳۳۰ به نام ابوطالب فهیمی شهرکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت تویوتا مدل ۱۹7۵ به رنگ آبی به شماره 
پالک ۶۵-۸۳۹د۶7 و ش��ماره شاس��ی NR۲۵۰۸7۶۳۴ و شماره 
موتور ۱۲R۰۹۴۳۲۳۹ به نام همتعلی سیوندی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی س��واری پژو مدل ۱۳۸۰ به رنگ س��بز به 
شماره پالک ۲۳-۲۳۹ج77 و شماره شاسی ۰۰۸۰7۱۹۵۳۱ و 
شماره موتور ۲۲۳۲۸۰۱۹7۴۹ به نام داریوش حسن پور مسجد 

سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودروی وانت مزدا مدل ۱۳۶۵ به رنگ آبی به شماره 
پالک ۶۳-۴۵۹ط۵۵ و شماره شاسی ۶۴۱7۲۸۳ و شماره موتور 
۰۸۴۲۹۱ به نام ابوذر جمعه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل ۱۳۶۳ به 
رنگ سفید به شماره پالک 7۳-۳۲۳ج۶۳ و شماره 
شاسی ۱۶۲۳۲۸7۶ و شماره موتور ۱۴۱۶۳۳۶۴۰7 
به نام محمد ابراهیم دلفانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970350600367 دادنامه:  شماره   5/138
مهرزاد  آقای  خواهان:   931427 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350601244
سلمان  مهر  مسکن  فوالدشهر  نشانی  به  علیقلی  فرزند  آبادی  شمس  علیدادی 
فارسی بلوک ولی عصر طبقه 3 واحد 302. خوانده: آقای عباس رئیسی فضل 
مطالبه خسارات   -1 خواستهها:  المکان.  مجهول  نشانی  به  نوراله  فرزند  آبادی 
دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت. با عنایت به جامع 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  و بشرح  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  محتویات 
آبادی  شمس  علیدادی  مهرزاد  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  مینماید. 
فرزند علی قلی بطرفیت آقای عباس رئیسی فضل آبادی فرزند نوراله بخواسته 
به شمارههای 749293 و  فقره سفته   4 مبلغ 300/000/000 ریال وجه  مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال و 759682 و 349124 هر کدام  به  938486 هر کدام 
عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  بانضمام خسارات  ریال   100/000/000 مبلغ 
به جامع محتویات پرونده و رونوشت سفتههای مذکور و وجود اصول مدارک 
وصف  با  و  میباشد  آنها  وجه  پرداخت  متعهد  خوانده  اینکه  و  خواهان  ید  در 
قبال  در  و  نشده   دادگاه حاضر  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  اخطاریه  ابالغ 
فلذا دعوی  نیاورد  به عمل  دفاعی  ایراد و  برائت ذمه خویش  و  دعوی خواهان 
خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 265 قانون مدنی و ماده 307 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده  قانون تجارت و ماده 522-519-515-198 
پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  سیصد  مبلغ  پرداخت  به 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  و  تعرفه  دادرسی طبق  خسارات 
رعایت  با  پرداخت  هنگام  تا   1393/11/29 مورخ  دادخواست  تقدیم  و  مطالبه 
تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان میباشد. م الف 

11620 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

محمد  خواهان:  اصفهان   94/4/20  -668 قرار:  شماره   94/303 کالسه   5/134
منزل   22 کوچه   – شریعتی  محله  رهنان-   – کهندژ  خیابان  اصفهان  جزینی- 
انتقال  به  الزام  خواسته:  المکان  مجهول  چیوائی-  مجید  خوانده:  جزینی  مهدی 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  موتور سیکلت شورا  رسمی  سند 
را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی خواهان محمد جزینی به طرفیت خوانده مجید چیوائی باال 
به خواسته الزام به انتقال سند رسمی موتور سیکلت به شماره انتظامی 4972- 
اصفهان66 مدل 85 به انظمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده 
خودرو،  مالک  آخرین  درخصوص  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم 
از طرف خواهان و همچنین خوانده علی رغم  ارائه شده  قولنامه های  مالحظه 
ابالغ قانونی ماده نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه 
ای ارسال ننموده، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   198 ماده  استناد 
مدنی و مواد 10 و 219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده مجید چیوائی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
موتور سیکلت به شماره انتظامی 4972- اصفهان66 مدل 85 به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی بر مبنای 
تعرفه قانونی درحق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م/الف 11680 قاضی شعبه هفتم 

شورای حل اختالف اصفهان 
مفاد آرا

قانون   3 ماده  موضوع  آگهی  شماره:1394/4/20-1394/38/66321   4/432
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت بادرود 
اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع  رای صادره  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت بادرود تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی محرز شده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود و در 
داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت بادرود تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
محمدرضا  آقای   -1394/4/13-139460302022000030 شماره  1-رای 
شریفی فرزند محمد به شناسنامه شماره 16128 کدملی 0037128825 صادره 
از تجریش ششدانگ قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 29155 مترمربع به 
 9 آباد جزء بخش  از 116 اصلی واقع در مزرعه کریم  شماره پالک 51 فرعی 
حوزه ثبتی بادرود که متقاضی خود مالک رسمی سند شماره 93/3/17-27258 

میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/5/8

مالف:95 رضا طویلی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود
مفاد آرا

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   5/40
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیأت 
رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع 
متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1. رأی شماره2148 هیأت : آقای  سید حسین آقایی فرزندسید تقی  شماره 

مترمربع  مساحت2516.95  به  خانه  کار  یکباب  ششدانگ    - شناسنامه147 
در  واقع  اصلی  یک   پالک  از  فرعی  شماره4  از  مجزا  فرعی  پالک388  شماره 

سرداریه  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید عباس شجاعی 
بیدگلی فرزند محمدشماره  : آقای سید حسن فعولی  2. رأی شماره2964هیأت 
شناسنامه 12، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 83.01 مترمربع شماره پالک 
389 فرعی از پالک 1 اصلی واقع درسرداریه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سیدمحمد فعولی 
فرزندسید  بیدگلی  فعولی  محسن  سید  آقای   : شماره2963هیأت  رأی   .3
مساحت  به  مغازه   یکباب  ششدانگ    ،6190001297 شناسنامه  شماره  حسن 
37.37مترمربع شماره پالک 390 فرعی از پالک 1اصلی واقع در سرداریه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
4. رأی شماره2962هیأت : آقای سید حسن فعولی بیدگلی  فرزند محمد  شماره 
شماره  مترمربع   391.45 مساحت  به  کارگاه  یکباب  ششدانگ    ،12 شناسنامه 
پالک 391فرعی از پالک1 اصلی واقع درسرداریه  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
اکبر   فرزندعلی  بیدگلی   آبادی  علیرضا حامد  آقای   : هیأت  رأی شماره768   .5
شماره شناسنامه 8034و خانم مهین مسی بیدگلی  فرزند آقا ماشا اله  شماره 

مترمربع  مساحت226.5  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه14  
در  واقع  اصلی   6 پالک  از  فرعی  شماره106  از  مجزا  فرعی  پالک805  شماره 

حسین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سندعادی
: آقای حمیدرضا باقری ابوزید آبادی  فرزندحسن   6. رأی شماره 1688هیأت 
شماره شناسنامه68 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 362.5 مترمربع شماره 
پالک 1339فرعی مجزا از شماره152 فرعی از پالک2809 اصلی واقع در محمد 
از سید مرتضی  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3 حوزه  آباد  بخش  ابوزید  آباد 

ابوالفتحی 
7. رأی شماره4377 هیأت : آقای محمد دالکی بیدگلی  فرزند علی اصغر  شماره 
شناسنامه 264 و خانم اعظم حاجی علی اکبری  فرزندحسین شماره شناسنامه 
مترمربع  مساحت88.2  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(    1250044642
شماره پالک2136 فرعی مجزا از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسینعلی نوریان
جان  حسین  فرزند  بیدگلی   حسینی  محمد  آقای   : هیأت   1156 شماره  رأی   .8
شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  دهقانی  معصومه  خانم  و   3 شناسنامه  شماره 
شناسنامه 240 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 129.72مترمربع 
شماره پالک 2811فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  فرزندماشااله  فرد  سالمی  علیرضا  آقای   : شماره1443هیأت  رأی   .9
شماره  فرزندحسین  بیدگلی  بیکی  حسن  زینب  خانم  و  شناسنامه1915 
مترمربع  مساحت91.15  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه1173)بالمناصفه( 
شماره پالک 2813فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. .انتقالی از عیسی اربابی
: خانم زهرا خدمتیان بیدگلی فرزندیوسف شماره  10. رأی شماره 1490هیأت 
شماره  51.43مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  194 شناسنامه 
پالک2814 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.انتقالی از حسین مجیدی وعیسی اربابی
محمد  فرزند  بیدگلی  آسمانی  احسان  آقای   : هیأت  شماره1437  رأی   .11
شماره  سیدحسین  فرزند  آقائی   سادات  مریم  خانم  و  شناسنامه189  شماره 
مترمربع   81.7 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه357 
شماره پالک 2815فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از حسینعلی پاسبان زاده 
شماره  عباس  فرزنددخیل  حکیمیان  محمد  آقای   : هیأت  شماره1687  رأی   .12
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  آبادی  نوش  اقبالی  مریم  خانم  و  شناسنامه884 
مترمربع   98.8 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(    1250067936
شماره پالک2817 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از عباس زندی
13. رأی شماره 1491 هیأت : آقای حسن سقائی  بیدگلی فرزندآقا جونی  شماره 
شناسنامه286 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 123.47 مترمربع شماره پالک 
و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آباد   معین  در  واقع  اصلی  پالک3  از  2819فرعی 

بیدگل. .مالکیت مشاعی
14. رأی شماره 1909هیأت : آقای محمدرضا رحیمی بیدگلی  فرزندمحمد علی 
شماره  محمود  فرزند  دوست  علی  عرب  منیر  خانم  159و  شناسنامه  شماره 
شناسنامه 8408 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145.8 مترمربع 
شماره پالک2820 فرعی مجزا از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
یداله   فرزند  بیدگلی  کار  گشت  اله  عزیز  آقای   : هیأت  شماره1895   رأی   .15
به مساحت87.9 مترمربع  باب مغازه   ، ششدانگ  چند  شماره شناسنامه 488 
شماره پالک 2821فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از عیسی اربابی 
یداله   فرزند  بیدگلی  کار  گشت  اله  عزیز  آقای   : هیأت  شماره1893   رأی   .16

به مساحت84.85 مترمربع  یکباب خانه   ، ششدانگ    شماره شناسنامه 488 
شماره پالک 2822فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از عیسی اربابی 
17. رأی شماره 1902 هیأت : آقای خیراله ایمانی بیدگلی  فرزندحسن  شماره 
شناسنامه260   شماره  فرزندمندعلی   توحیدی  بتول  خانم  و  شناسنامه8848 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت180.75  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه( 
آباد  بخش3  واقع در معین  از پالک3 اصلی  فرعی   98 از شماره  فرعی   2823

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی مینائی
جالل  آقا  فرزند  بیدگلی   مردادی  فاطمه  خانم   : 2134هیأت  شماره  رأی   .18
مترمربع  مساحت66.27  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  9483 شناسنامه  شماره 
حوزه  بخش3  آباد   معین  در  واقع  اصلی  پالک3  از  فرعی   2824 پالک  شماره 

ثبتی آران و بیدگل. .انتقالی از حسین مجیدی وعیسی اربابی
19. رأی شماره1957 هیأت : آقای هادی خدمتیان بیدگلی  فرزندعباس شماره 
عباس شماره  فرزندسید  بیدگلی  زهرا سادات حسینی  خانم  و  شناسنامه3831 
مترمربع  مساحت89.75  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  شناسنامه287  
شماره پالک 2825 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از علی مینائی.
: آقای سید عباس میخو بیدگلی  فرزندسید محمد   20. رأی شماره1880 هیأت 
شماره شناسنامه 6652و خانم فاطمه اسمعیلیان بیدگلی  فرزند حسین  شماره 
231مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه224  
شماره پالک2826 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل انتقالی از عیسی اربابی 
علی  آقا  فرزند  بیدگلی  حسینی  امیر  سید  آقای   : 2104هیأت  شماره  رأی   .21
77.15مترمربع  مساحت  به  مغازه  باب  دو  ششدانگ    ،  82 شناسنامه  شماره 
بخش3  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی  پالک2827  شماره 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی     
22. رأی شماره 2081 هیأت : آقای سید مرتضی حسینی بیدگلی فرزندامیر آقا  
شماره شناسنامه 237 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155.7مترمربع شماره 
پالک2828 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
فرزند حسینعلی  بیدگلی   نوریان  اکبر  آقای علی   : هیأت  23. رأی شماره2141 
196.67مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  8230 شناسنامه  شماره 
شماره پالک2830 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین نوریان
فرزندکاظم  بیدگلی   محمدرضایی  مجتبی  آقای   : 2649هیأت  شماره  رأی   .24
مترمربع   164.35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  407 شناسنامه  شماره 
حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  اصلی  پالک3  از  فرعی   2832 پالک  شماره 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
فرزند  بیدگلی  سرمدی  اصغر  علی  آقای   : هیأت   2473 شماره  رأی   .25

مساحت67.98  به  یکبابخانه  ششدانگ   شناسنامه333،  شماره  محمدرضا 
مترمربع شماره پالک 2833 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
26. رأی شماره 2471هیأت : خانم زهره حسینی بیدگلی فرزندسید احمد شماره 
شناسنامه 9721، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 115.8مترمربع شماره پالک 
2834 فرعی  مجزی شده از 3 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. سهم مشاعی  
27. رأی شماره 2984 هیأت : آقای دخیل حسینی بیدگلی  فرزندعباس شماره 
شماره  مترمربع  مساحت171.29  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  93 شناسنامه 

آباد  معین  در  واقع  3اصلی  پالک  از  1فرعی  از شماره  مجزا  فرعی  پالک2835 
بیدگل   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

اله   فرزندشمس  بیدگلی  زاده  نوروز  اکبر  آقای   : هیأت  شماره2971  رأی   .28
شماره شناسنامه 12731و خانم معصومه عنایتی بیدگلی  فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 6881  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع 
شماره پالک 2836 فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از علی مینائی
مرتضی  فرزند  بیدگلی  رحمن  مصطفی  آقای   : هیأت   3017 شماره  رأی   .29
اله  شماره  فرزندماشا  بیدگلی   عبدالهی  شماره شناسنامه 314و خانم صدیقه 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 98.25 مترمربع  شناسنامه159  
آباد  بخش 3حوزه  3 اصلی واقع در معین  از پالک  شماره پالک 2837 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
: آقای حسین مسی بیدگلی فرزند مهدی  شماره  30. رأی شماره 2950 هیأت 
بها  باستثناء  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  6190148336نسبت  شناسنامه 
شناسنامه  شماره  مهدی   فرزند  بیدگلی   مسی  فاطمه  خانم  و  آن  اعیانی  ثمن 
6190079921 نسبت به 2دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء بها ثمن اعیانی آن ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 107.35 مترمربع شماره پالک 2838فرعی مجزا 
از شماره 1 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از عیسی اربابی 
شماره  فرزندعلی   اکبری   داود  آقای   : هیأت   2853 شماره  رأی   .31
شماره  اله   فرزندحبیب  بیدگلی   اکبرزاده  علی  فاطمه  خانم  شناسنامه4000و 
شناسنامه308  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 106.25مترمربع 
بخش3  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 پالک  از  فرعی   2839 پالک  شماره 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج علی ناظمی
شماره  فرزندرضا  بیدگلی  کریمیان  علی  آقای   : 2945هیأت  شماره  رأی   .32
شماره  مصطفی  سید  فرزند  مرتضوی   رضوان  خانم  و   219 شناسنامه 
مترمربع  مساحت130.75  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  شناسنامه67  
شماره پالک 2840فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
فرزندناصر   آرانی   آبادی  خرم  حسن  آقای   : هیأت   1158 شماره   رأی   .33
شماره  محمد  فرزند  تاب  زه  طاهره  خانم  و  شناسنامه9201  شماره 
263.2مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه545)بالمناصفه( 
شماره پالک 7941 فرعی مجزا از شماره 19 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  لتحری   آرانی  امراله  آقای   : هیأت  شماره1157  رأی   .34
85.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ    ،  7268 شناسنامه 
واقع  اصلی  از پالک2637  424فرعی  از شماره  فرعی مجزا  شماره پالک7942 

در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی از ابوطالب بحرینی 
35. رأی شماره1946 هیأت : آقای محمد تقی قاسمی راد  فرزند حبیب  شماره 
شناسنامه299 و خانم مریم ریحانی آرانی  فرزند قدرت شماره شناسنامه311  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت295 مترمربع شماره پالک7963 
آباد   در مسعود  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی   1178 از شماره  فرعی مجزا 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
فرزندحسین   آرانی   کربالئی  ابوالفضل  آقای   : 1976هیأت  شماره  رأی   .36
کربالئی  البنین  ام  خانم  و  مشاع  دانگ  دو   به  نسبت   747 شناسنامه  شماره 
وخانم  مشاع  یکدانگ  به  نسبت  شناسنامه1878   شماره  حسین  فرزند  آرانی 
فهیمه بوجار آرانی فرزند پرویز شناسنامه شماره 2879 از آران وبیدگل نسبت 
به دو  دانگ مشاع خانم شهناز آرانی  فرزند علی شناسنامه شماره 37 نسبت به 
یکدانگ مشاع  از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 296.93مترمربع شماره پالک 
7964فرعی مجزا از شماره 487فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.طبق اسناد مشاعی 
نعمت  فرزند  آرانی   مسجدی  زهرا  خانم  آقای   : 1914هیأت  شماره  رأی   .37
شماره  محمد   فرزندعلی  علیشاهی   آسیه  خانم  و  شناسنامه105  شماره  اله 
شناسنامه1250062543  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
پالک  از  فرعی   1033 از  مجزا  فرعی  پالک7965  شماره  مترمربع   28.29
انتقالی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  آباد   مسعود  در  واقع  2637اصلی 

از علی کفاش 
38. رأی شماره2424 هیأت : آقای حسین دلداده آرانی فرزندعلی محمد  شماره 
شناسنامه18 و خانم فاطمه جوبی آرانی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه92  
پالک  شماره  211.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه( 
7974فرعی مجزا از شماره283 فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی 
شماره  فرزندجواد  آرانی  عابدی  احمد  آقای   : هیأت   2474 شماره  رأی   .39
شناسنامه420 ، ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت22.18 مترمربع شماره 
در  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی  شماره1033  از  مجزا  فرعی   7975 پالک 

مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  مالکیت مشاعی
40. رأی شماره3021 هیأت : آقای احمد علی آهنج  فرزند علی شماره شناسنامه 
 ، 71)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  علی  فرزند  زرین  تشت  مریم  خانم  و   325
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 169.10مترمربع شماره پالک 7987 فرعی مجزا 
از شماره1189 فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود آبادبخش3  حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازمالک عادی
41. رأی شماره 2987هیأت : آقای امیرحسین برادران فرزند سیف اله  شماره 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت71.17  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،270 شناسنامه 
در مسعود  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی  از شماره1189  مجزا  7988فرعی 

آبادبخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
شماره  اله  سیف  برادرانفرزند  سلمان  آقای   : هیأت   2860 شماره  رأی   .42
پالک  شماره  90.95مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  شناسنامه833ششدانگ  
در مسعود  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی  از شماره1189  مجزا  7989فرعی 

آبادبخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
علی   فرزند  آرانی  قمصری  شبان  عباس  آقای   : 3023هیأت  شماره  رأی   .43
شماره شناسنامه 2105، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت130.4 مترمربع شماره 
در  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی  شماره1189  از  مجزا  فرعی  پالک7990 

مسعود آبادبخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  علی  فرزند  گردی   دانه  مهری  خانم   : 2960هیأت  شماره  رأی   .44
شماره  275.44مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،7542 شناسنامه 
در  واقع  2637اصلی  پالک  از  فرعی  شماره1189  از  مجزا  فرعی  پالک7991 

مسعود آبادبخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت  مشاعی
محمد   آرانیفرزندآقا  رنجبر  حسین  آقای   : هیأت  شماره2997  رأی   .45
شماره  ابراهیم   فرزند  آرانی  بخت  نیک  مریم  خانم  493و  شناسنامه  شماره 
مترمربع  مساحت118.73  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  شناسنامه47  
شماره پالک7992 فرعی مجزا از شماره 1178فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  فرزندحسن  سمساری   محسن  آقای   : هیأت   2959 شماره  رأی   .46
شماره  مترمربع   133.15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه175 
در  واقع  اصلی  پالک2637  از  فرعی  شماره1241  از  مجزا  فرعی  پالک7993 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
47. رأی شماره2986هیأت : آقای حسین نجفی پور آرانی  فرزند احمد شماره 
شماره  210.1مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  314 شناسنامه 
در  واقع  اصلی   2637 پالک  از  1189فرعی  شماره  از  مجزا  فرعی  پالک7994 

مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیف اله فرقانی
48. رأی شماره 2855هیأت : آقای حسین نجفی پور آرانی  فرزنداحمد  شماره 
شماره  مترمربع  مساحت223.25  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،314 شناسنامه 
در  واقع  اصلی  پالک2637  از  1189فرعی  شماره  از  مجزا  فرعی  پالک7995 

مسعود آباد بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیف اله فرقانی
49. رأی شماره3003هیأت : خانم مرجان بذر افشان  آرانی فرزندحسن شماره 
شماره  175.15مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  11064 شناسنامه 
پالک 1621 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران 

دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج حسین اوقانی
شماره  فرزندابوالقاسم  قدیریان  محمد  آقای   : 2866هیأت  شماره  رأی   .50
شناسنامه 199 ، ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت377.8 مترمربع شماره پالک 
1622 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج حسین اوقانی
اصغر شماره  فرزند  آرانی  خانی  علیرضا  آقای   : هیأت  رأی شماره2984   .51
شناسنامه  شماره  فرزندعباس  آرانی  انتهائی  زهرا  خانم  و   738 شناسنامه 
193.37مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، 6190006442)بالمناصفه( 
واقع  2640اصلی  از پالک  فرعی  از شماره235  فرعی مجزا  شماره پالک1623 
اکبر خاری  از علی  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3 حوزه  درآران دشت  بخش 

آرانی
اصغر  علی  آرانیفرزند  زاده  سیفی  منیره  آقای   : 2935هیأت  شماره  رأی   .52
شماره شناسنامه 45 و خانم فاطمه عدنیان آرانی فرزند علی  شماره شناسنامه 
شماره  مترمربع  مساحت424.6  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   369
ثبتی  از پالک 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه  پالک1624 فرعی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین خانی
53. رأی شماره3004 هیأت : خانم مرجان بذرافشا ن آرانی  فرزندحسن شماره 
81.9مترمربع شماره  به مساحت  انباری  یکباب  ، ششدانگ   شناسنامه 11064 
پالک 1626 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آران 

دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج حسین اوقانی
54. رأی شماره1162 هیأت : آقای ولی اهلل کرامتی نوش آبادی  فرزند ذبیح اله  
فرزندسید  آبادی   نوش  متولی  سادات  پروین  خانم  1044و  شناسنامه  شماره 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه13)بالمناصفه(  شماره  عبداله  
از  فرعی   2626 شماره  از  مجزا  فرعی   3724 پالک  شماره  246.13مترمربع 
مالکیت  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش4  آباد  نوش  در  واقع  اصلی  پالک40 

مشاعی
55. رأی شماره1191 هیأت : آقای قاسم توسلی نوش آبادی  فرزند علی شماره 
به مساحت177.5 مترمربع شماره پالک  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه 136 
آباد  نوش  در  واقع  اصلی   40 پالک  از  فرعی  شماره338  از  مجزا  3725فرعی 

بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی  
56. رأی شماره1148 هیأت : آقای مهدی راحمی فرزند علی شماره شناسنامه 
5764 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 198 مترمربع شماره پالک 3726 فرعی 
مجزا از شماره2245و2247 وقسمتی از مشاعات2567 از پالک 40 اصلی واقع 

در نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
57. رأی شماره 1897هیأت : آقای محمد خاکسار نوش آبادی  فرزندعلی محمد  
شماره  125.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  5 شناسنامه  شماره 
پالک 3733 فرعی مجزا از شماره 2278 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش 

آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید میرزا اکبری 
58. رأی شماره 1915 هیأت : آقای سید تقی سید زاده نوش آبادی  فرزندسید 
124.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه45  میرزا  شماره 
شماره  مشاعات   از  شماره1776وقسمتی  از  مجزا  فرعی  پالک3734  شماره 
2523 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل ابتیاعی از جواد صحراگرد 
علی   فرزندسید  طاهری  زاده  احمد  مهدی  آقای   : 1927هیأت  شماره  رأی   .59
نوش  یدالهی  پروین  خانم  و  مشاع  دانگ   4 به  66نسبت  شناسنامه  شماره 
آبادی   فرزندجواد  شماره شناسنامه4944  نسبت به 2 دانگ مشاع ، ششدانگ  
از  مجزا  فرعی   3735 پالک  شماره  مترمربع  مساحت169.2  به  یکبابخانه 

شماره1588 وقسمتی از مشاعات 2506 فرعی از پالک 40 اصلی 
جلیلی  فاطمه  از  بیدگالبتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش4  آباد  نوش  در  واقع 

نوش آبادی 
60. رأی شماره 1938هیأت : آقای فتح اله پهلوانی نوش آبادی  فرزند شکراله  
شماره شناسنامه 159، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 228.5 مترمربع شماره 
مشاعات  از  وقسمتی  فرعی   و2109   2108 شماره  از  مجزا  3736فرعی  پالک 
2556 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل مالکیت مشاعی
61. رأی شماره 2636 هیأت : آقای خسرو اسمعیلی  فرزند علی محمد شماره 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت42.15  به  یکبابخانه  شناسنامه86-ششدانگ  
آباد  نوش  در  واقع  اصلی   40 پالک  از  فرعی  شماره321  از  مجزا  3740فرعی 

بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از ورثه عزیزاله صالحی
62. رأی شماره2856 هیأت : خانم عذری فکری نوش آبادی  فرزندمحمد شماره 
پالک  شماره  280.4مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه68 
3741 فرعی مجزا از شماره 2810و2811وقسمتی از مشاعات 1149فرعی از 
پالک 40اصلی واقع درنوش آباد  بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

سید محمود هاشمی نژاد 
63. رأی شماره2998 هیأت : آقای ناصر دیدار  فرزندرضا  شماره شناسنامه777 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت151 مترمربع شماره پالک3742 فرعی مجزا از 
شماره 2701 فرعی از پالک 40اصلی واقع درنوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از نوراله امینی نوش آبادی 
64. رأی شماره2973 هیأت : آقای عباس ناظمی نوش آبادی  فرزندغالم شماره 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت165.3  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه16 
3743فرعی مجزا از شماره 843 و862فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 40 

اصلی واقع درنوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
فرزندیداله  آبادی  آقای غالمحسین شبانی نوش   : هیأت  65. رأی شماره3000 
شماره شناسنامه 42و خانم فاطمه سلطان گلنار فرزند عباس شماره شناسنامه 
133 به ترتیب نسیت به 4دانگ مشاع و 2دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به 
از شماره 2183فرعی  مساحت215.5 مترمربع شماره پالک 3744 فرعی مجزا 
از پالک 40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از منده علی دانشور
66. رأی شماره1463 هیأت : آقای  ابوالفضل مومن زاده فرزند احمد  شماره 
شناسنامه 167، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116.25مترمربع شماره پالک 
819 فرعی مجزا از شماره83 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش 
آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا چهره گشا نوش آبادی 
67. رأی شماره 1442 هیأت : آقای علی اکبر آشوری نوش آبادی  فرزندحسن 
شماره شناسنامه 95، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 302.5 مترمربع شماره 
پالک818 فرعی مجزا از 102 فرعی از پالک41 اصلی واقع درحسن آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
طبق  اعتراض،  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/5/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/5/24
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل - عباس عباس زادگان
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فرصت دوباره کسب 
سهمیه در ورزش مادر

به  سپاهان 
شوک مدیریتی وارد شد

فدراسیون دو ومیدانی، شش ورزشکار این رشته را که جواز حضور در رقابت های 
جهانی را کسب کرده  اند به این رقابت ها اعزام می کند.

اسامی ش��ش دو ومیدانی کار ایرانی برای اعزام به مس��ابقات جهانی پکن تا ۱۲ 
مردادماه به فدراسیون جهانی اعالم خواهد شد. احس��ان حدادی، محمد جعفر 
مرادی، رضا قاسمی، حس��ن تفتیان، لیال رجبی و محمد حس��ین ابارقی، شش 
 دو ومیدانی کار کش��ورمان هس��تند که امس��ال در رقابت های جهانی شرکت

 می کنند.
قاس��می، تفتیان، رجبی و ابارقی به تازگی در رقابت های جام کازانف قزاقستان 
ضمن کسب سهمیه جواز حضور در رقابت های جهانی را پیدا کردند. محمدجعفر 
م��رادی، در رقاب��ت های مارات��ن دوبی و احس��ان ح��دادی نیز در مس��ابقات 
 قهرمانی لوکزامبورگ موفق به کس��ب مجوز ش��رکت در رقاب��ت های جهانی

شده بودند.
مسابقات جهانی پکن از ۳۱ مرداد تا ۸ شهریورماه در ورزشگاه آشیانه کبوتر پکن 

برگزار می شود.

در آس��تانه لیگ پانزدهم و در ش��رایطی که هواداران اصفهانی منتظر رونمایی از 
سپاهان جدید بودند، شوک مدیریتی به این تیم وارد شد که حاصل آن جانشینی 

اصغر باقریان به جای مهرزاد خلیلیان بود.
 پس از پایان لیگ چهاردهم و با وجودی که با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسیده 
بود، گمانه زنی های زیادی در مورد تغییرات در حوزه مدیریتی باشگاه سپاهان در 

رسانه ها وجود داشت که هر بار از سوی هیات مدیره باشگاه تکذیب می شد.
ت��ا اینک��ه  در روز ه��ای گذش��ته بحث ه��ای زی��ادی در ای��ن رابط��ه ش��کل 
گرف��ت و تردی��دی نمان��ده ب��ود ک��ه رفت��ن خلیلی��ان از باش��گاه س��پاهان 
 قطعی ش��ده و اصغر باقری��ان به عن��وان مدیرعامل جدی��د این باش��گاه انتخاب

 شده است.
این اتف��اق  اکنون به طور رس��می به وقوع پیوس��ت و در جلس��ه هی��ات مدیره 
 باش��گاه س��پاهان، رای ب��ه مدیرعامل��ی و عضوی��ت در هی��ات مدی��ره باقریان

 داده شد.

جشن تولد  ۱۵ سالگی لیگ باحضور۱۶ میزبان؛

آغاز ماراتن ۲۸۸ روزه لیگ فوتبال

 آشتی نکنید، باید بی خیال 
استقالل شوید!

 در روزه��ای ابتدایی حضور مه��دی رحمتی و همبازی ش��دن با وحید 
طالب لو، آنها روابط کامال سردی داشتند و تازه همین هفته گذشته بود 

که با هم خیلی رفیق شدند.
 مهدی رحمت��ی همیش��ه در این ش��رایط خیل��ی مته به خش��خاش 
نمی گذارد ولی همه می دانند وحید طالب لو تا چه اندازه از مهدی دلخور 
است. کس��ی تصور نمی کرد وحید حاضر ش��ود با وجود شرایط سختی 
که دارد، از مواضع خود عقب بنش��یند؛ اما در نهایت او ای��ن کار را کرد. 
 اما اتفاق جالبی هم در این بین افت��اد. مظلومی، مهدی رحمتی و وحید 
طالب لو را در ک��ردان هم اتاق کرد و رو به آنها گف��ت: » می روید به اتاق 
و اگر با هم دوست نشدید و کینه ها را کنار نگذاش��تید، هر دوی شما را 
 اخراج می کنم. تیم من جای این چیزها نیست«. رحمتی و طالب لو هم به 
حرف ه��ای مظلومی گوش دادن��د و پس از ه��م اتاق ش��دن، کینه ها 
را کن��ار گذاش��تند و دوب��اره رفاق��ت خ��ود را ش��روع کردن��د. ای��ن 
 روزه��ا آنها ش��دیدا با ه��م خ��وب هس��تند و حت��ی ش��وخی دارند. 
فوتبالی ها در این یک مورد هم نش��ان دادند اگر گوشت هم را بخورند، 

استخوان هم را دور نمی ریزند.

 ترکیب احتمالی پرسپولیس 
در روز نخست

بازی با پدی��ده، رونمایی از تیم جدید برانکو اس��ت.خیلی ها منتظر این 
هستند تا ببینند که سرمربی سابق تیم ملی ایران از چه ترکیبی در بازی 

با پدیده استفاده خواهد کرد.
سرخابی های پایتخت امسال خرید های بدی نکرده اند. بازیکنانی جوان 
که اگر اتفاقات خاصی نیفتد می توانن��د گام بزرگی را در جهت موفقیت 
تیم های خودشان بردارند. امس��ال برانکو از ابتدای فصل خودش باالی 
سر پرسپولیس��ی ها بوده و دیگر هیچ بهانه ای وجود ندارد که تیم را من 
نبسته ام، از ابتدای فصل نبودم و .... البته در همین ابتدای کار مصدومان 
و محرومان پرسپولیس دست او را در پوست گردو گذاشته اند. بازیکنانی 

مثل سوشا مکانی، امید عالیشاه، رضا نورمحمدی، احمد نورالهی و ...
 در زیر و با توجه به خرید ه��ای جدید، محروم��ان و مصدومان، نگاهی 
انداخته ایم به ترکیب احتمالی تیم پرسپولیس که شاید برانکو ایوانکوویچ 

درهفته نخست و در بازی با پدیده از آن استقاده کند.
این ترکیب با توجه به بازی های دوستانه پرسپولیس با سیستم ۴-۲-۳-۱ 

پیش بینی می شود.
دروازه بان:برانکو مجبور است در نخس��تین بازی از لیگ برتر از  ایمان 

صادقی  به جای سوشا مکانی، بازی بگیرد.
 مدافعان:محسن بنگر که س��رانجام از بند مصدومیت رهایی پیدا کرد، 
در دفاع آخر، یکی از بازیکنان برانکو خواهد بود. در کنار او، لوکا ماریچ، بازی 
می کند. احتماال بابک حاتمی یا وحید حیدریه در دفاع چپ بازی می کنند 

و در سمت راست خط دفاعی هم رامین رضاییان به میدان خواهد رفت.
خط میانی؛هافبک دفاعی: احمد نورالهی به نظر مصدوم اس��ت، اما اگر 
شرایط بازی کردن را داشته باشد بدون ش��ک در وسط خط میانی این 
بازیکن تیم را رهبری خواهد کرد؛ اما اگر این بازیکن ش��رایط ایده آل را 
نداشته باشد احتماال مهرداد کفشگری به جای او بازی خواهد کرد.یکی 
دیگر از مهره های برانکو در میانه میدان کم��ال کامیابی نیا خواهد بود.

بازیکنی که در تیم نفت به مرز پختگی رسید و می تواند مهره تاثیر گذاری 
در پرسپولیس لیگ برتر پانزدهم باشد.

جلوی خط دفاعی پرس��پولیس در این فصل یک استحکام خوبی وجود 
دارد و کمتر از سال قبل به این تیم فشار وارد می شود. البته در میانه میدان 
سرخ ها جای خالی یک فرمانده، کامال به چشم می آید.پرسپولیس نیاز 
به بازیکنی دارد که یک پاس به چپ بدهد،یک پاس به راست و توپ های 

زیادی هم به عمق بفرستد.
خط میانی؛هافبک تهاجمی: در خط هافبک تهاجمی فرشاد احمدزاده 
 بازیکنی است که احتماال برانکو روی او حس��اب ویژه ای باز کرده است.
 در این پست اگر امید عالیشاه محروم نبود شاید در کنار احمد زاده بازی

 می کرد، اما با توجه به محرومیت این بازیکن ش��اید محس��ن مسلمان 
جانشین او شود...؛ اما اگر این اتفاق نیفتد شاید رضا خالقی فر در ترکیب 
ثابت سرخ ها قرار بگیرند. هادی نوروزی گزینه س��وم برانکو برای بازی 
کردن مقابل پدیده است. او هم یکی از بازیکنان تهاجمی خواهد بود که 
با توجه به سرعت باال و قدرتی که در گلزنی دارد می تواند کمک بزرگی 

به پرسپولیس کند.
خط حمله: در نوک پیکان خط حمله پرسپولیسی ها هم مهدی طارمی 
حضور دارد که محروم است.گزینه ای که قرارگرفتنش در ترکیب ثابت 
 خیلی محتمل بود، اما از س��ایر گزینه ها چون علیپور اس��تفاده

 می ش��ود. با این حال ترکیب ارائه شده احتماالت است و شاید 
برانکو تصمیمات دیگری بگیرد و از بازیکنانی در ترکیب تیمش 

استفاده کند که کمتر کسی پیش بینی آن را می کند.

تمجید بازیکن استقالل از اکبرپور
حنیف عمران زاده به خداحافظی س��یاوش اکبرپور از فوتبال واکنش 
نش��ان داد. مدافع تیم اس��تقالل نوش��ت: » )بودن کنار ت��و براي من 
خاطره بود و افتخار( سیاوش اکبرپور عزیز تمام زحماتي که در فوتبال 
کش��یدي از یادها نخواهد رفت. امیدوارم در دور جدید زندگي ات هم 

موفق باشي«.
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س��نتر تیم ملی بس��کتبال گفت: با توجه به حضور 
حریفان با تیم های دوم ش��ان، آمدن م��ا به چین با 

نفرات اصلی به ضررمان می شود.
 حامد حدادی، باارزشترین بازیکن آسیا تا حدودی 
از آسیب دیدگی کمرش دور شد و این روزها سخت 
تمرین می کند تا به ش��رایط مورد نظر و دلخواهش 

برسد.
 این بازیکن که هواداران خاصی ه��م در چین دارد 
از م��ردم ایران می خواه��د حرفه ای تر ب��ه نتایج در 
دیدارهای تدارکاتی بنگرند؛ چرا که این مسابقات و 
تورنمنت ها، آمادگی برای قهرمانی در جام ملت های 

آسیا و صعود به المپیک ۲0۱6 ریو است.
ملی پ��وش کش��ورمان در آغ��از ای��ن تورنمنت به 
ناهماهنگ��ی های بازیکن��ان اش��اره می کند:» یک 
هفته است تمرین کرده ایم و روز به روز به سمت جلو 
حرکت می کنیم. هنوز هماهنگ نیس��تیم و خیلی 
ضعیف کار کردیم. به هر حال طبیعی است، اگر چه 

بازیکنان همدیگر را کامال می شناسند، اما مربی تازه 
آمده و با سیستم کاری جدید، دفاع جدید و تاکتیک 
حمله نو  زمان می برد تا تیم با آنها هماهنگ ش��ود. 

پس باید منتظر ماند«.
در ادامه حدادی از نیامدن تیم های اصلی کش��ورها 
به چی��ن ناراض��ی به نظ��ر می آی��د:» هم��ه گفته 
بودند با تیم ه��ای اصل��ی می آییم، ام��ا االن وقتی 
آمدیم مطلع ش��دیم که با تیم دوم ش��ان هس��تند. 
در این میان م��ا ضرر کردی��م و تیم های آس��یایی 
 ما را ارزیاب��ی می کنند و ممکن اس��ت ب��رای ما بد 

شود«.
 سنتر تیم ملی با توجه به مش��کل کمرش می گوید:

» بعد از ۱0 ماه تمرین و بازی های س��خت، یک ماه 
اس��تراحت به خودم دادم و همین مس��اله عضالت 
کمرم را کم��ی ضعیف کرده و به دنبال آن مش��کل 
لگنم حاد ش��د. ولی همزم��ان با اس��تراحتم وزنه و 
فیزیوتراپی انجام دادم. خ��ود فیزیوتراپی از تمرین 
هم سخت تر است، اما االن آرام آرام تمرین را شروع 

کردم«.
این بازیکن همچنین قهرمان��ی در این تورنمنت را 
زیاد مهم نمی دان��د:» این تورنمن��ت و قهرمانی در 
آن مهم نیس��ت. باید طرز فکرمان حرفه ای ش��ود. 
 همه در ای��ن تورنمنت ب��ازی می کنند و س��رمربی 
به دنبال شناخت از نفراتش است. پس بهتر است به 
نتیجه فکر نکنید. ما داریم تست می شویم.تدارکاتی 
برگزار می کنیم. مهم این اس��ت دو ماه دیگر نتیجه 

خوب بگیریم«.

رقابت های جام باش��گاه های فوتسال آس��یا در حالی 
 ب��رای دومین بار ظ��رف پنج س��ال اخیر ب��ه میزبانی

 نصف جه��ان برگزار می ش��ود که در پن��ج دوره قبلی 
این مس��ابقات نمایندگان ایران و اصفهان س��هم قابل 
مالحظه ای از عناوین فردی و تیمی داشته اند. ششمین 
دوره مسابقات فوتسال جام باش��گاه های آسیا  از روز 
جمعه به میزباني سالن ۲5 آبان ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان آغاز می ش��ود. در این دوره خ��ود اصفهانی ها 
س��همی از مس��ابقات ندارند؛ زیرا تنها نماین��ده ایران 
 در این رقابت ها تیم تهرانی تاسیس��ات دریایی است. 
 ام��ا ایرانی ه��ا و مخصوص��ا اصفهانی ه��ا ک��ه ب��رای 
دومین بار میزبانی در جام باش��گاه های فوتسال آسیا 
را تجربه می کنند در گذش��ته سهم بس��یار پررنگی از 
این رقابت ها داشته اند. فوالد ماهان در اولین دوره جام 
باشگاه های فوتسال آسیا که در سال ۲0۱0 در اصفهان 
 برگزار ش��د با برتری برابر الس��د به مقام قهرمانی این

 رقابت ها رس��ید. یک س��ال بعد، منصوری با شکست 

برابر ناگویا اوشنز در فینال به نایب قهرمانی اکتفا کرد. 
جام قهرمانی در سال ۲0۱۲ با پیروزی گیتی پسند برابر 
اردوس، بار دیگر به اصفهان بازگش��ت. گیتی پسند اما 
یک سال بعد و در س��ال ۲0۱۳ نتوانست این عنوان را 
تکرار کند و با شکست برابر چونبوری به نایب قهرمانی 
اکتفا کرد.دوره قبلی جام باشگاه های فوتسال آسیا تنها 
دوره ای بود که در آن ایرانی ها نه قهرمان شدند و نه نایب 

قهرمان؛ زیرا تیم دبیری موفق به صعود به فینال نشد.
 افتخ��ارات ایرانی ه��ا در ادوار گذش��ته تنه��ا ب��ه

 موفقیت های تیمی محدود نمی شود. وحید شمسایی 
که امسال در کسوت مربی � بازیکن تاسیسات در این 
رقابت ها شرکت می کند در س��ال ۲0۱0 و زمانی که 
بازیکن فوالد ماه��ان بود عنوان بهتری��ن بازیکن جام 
باشگاه های فوتس��ال آس��یا را به خود اختصاص داد. 
محمد کش��اورز هم دو بار این عنوان را تصاحب کرده 
و جالب آنکه مرتبه اول با پیراهن منص��وری و بار دوم 
با پیراهن گیتی پس��ند به عنوان بهتری��ن بازیکن این 
رقابت ها انتخاب ش��ده اس��ت. عالوه ب��ر آن، ایرانی ها 
سابقه آقای گلی در جام باشگاه های آسیا را هم دارند. 
وحید شمسایی، در س��الی که با فوالد ماهان قهرمان 
این رقابت ها شد و عنوان بهترین بازیکن را هم تصاحب 
کرد، همزمان عنوان آقای گلی را هم به خود اختصاص 
داد. یک سال بعد اصغر حسن زاده در حالی که پیراهن 
الریان قطر را به تن داشت به این عنوان رسید. آخرین 
آقای گل ایرانی این رقابت ها هم احمد اسماعیل پور بود 
که در س��ال ۲0۱۲ با پیراهن گیتی پسند، این عنوان 

را تصاحب کرد.

حضور پررنگ اصفهانی ها در جام باشگاه های آسیاحضور در چین، به ضررمان تمام می شود  ��

پانزدهمی��ن دوره لی��گ برتر در ش��رایطی از 
روز پنجش��نبه با حضور ۱6 تیم آغاز می ش��ود 
که نگرانی اصل��ی اهالی فوتب��ال خالی ماندن 

سکوهای ورزشگاه هاست. 
با این حال بازگش��ت دایی و مظلومی به لیگ از 

نکات بارز است.
فصل جدید از رقاب��ت های فوتب��ال لیگ برتر 
باشگاه های کشور امروز با برگزاری چهار مسابقه 
آغاز می شود تا باالترین سطح فوتبال در کشور 
پانزدهمین سال برگزاری خود را جشن بگیرد؛ 
رقابت هایی که از پنجش��نبه هش��تم مردادماه 
آغاز و قرار اس��ت ۲۴ اردیبهشت ماه سال آینده 

به پایان برسد.
در روز نخست این مسابقات که ۲۸۸ روز طول 
می کش��د، قهرمان لیگ، ب��ازی افتتاحیه را در 
ورزشگاه خانگی و مقابل اس��تقالل خوزستان 
برگزار می کند و در روزی که سه تیم آبی پوش 
تهران��ی و اهوازی ب��ه میدان می روند، س��ایپا 
با کاپیتان پیش��ین تیم ملی می��زان یک تیم 

تبریزی است.
در زیر نگاهی به دیدارهای روز نخست از هفته 
اول پانزدهمین دوره لیگ برتر خواهیم داشت:

سپاهان اصفهان - استقالل خوزستان
قهرم��ان چهاردهمی��ن دوره لی��گ برتر که 
جام این مس��ابقات را در ش��بی تاریخی و در 
ش��رایطی که فینال لیگ بین دو تیم تراکتور 
و نف��ت برنده نداش��ت، فت��ح ک��رد؛ در بازی 
افتتاحی��ه لی��گ پانزدهم، میزبان اس��تقالل 
 خوزستانی است که هدایت آن را یک سپاهانی

برعهده دارد .
س��پاهان اصفه��ان که دس��تی ب��ه ترکیبش 
ن��زده و تقریبا با همان اس��تخوان بندی فصل 
گذش��ته، خود را مهیای حضور در لیگ جدید 
 کرده اس��ت، با حفظ محرم نویدکیا، احس��ان 
حاج صفی، رحمان احمدی و تکیه بر ستارگان 
جوان��ی از جمله مه��دی ش��ریفی قطعا یکی 
از مدعی��ان قهرمانی در لیگ پانزدهم اس��ت؛ 
به همی��ن دلی��ل می خواهد ب��رای اثبات این 

 موضوع مس��ابقات را با یک نتیجه شیرین آغاز 
کند.

البت��ه میهم��ان زردپوش��ان اصفهان��ی ک��ه 
مدیرعامل خ��ود را هم تغیی��ر داده، یکی از دو 
تیم آبی پوش اهواز است، تیمی که با برتری در 
بازی پلی آف مقابل م��س کرمان فرصت حضور 
 در لیگ پانزده��م را به دس��ت آورد. البته آنها

 خوش شانس��ی هم آوردند که بازی راه آهن با 
پیکان ۳ بر صفر نشد؛ وگرنه به طور مستقیم به 

دسته اول سقوط می کردند.
استقالل خوزستان هم در فصل نقل و انتقاالت 
س��تاره بزرگی جذب نکرد و با از دس��ت دادن 
۱۳ مه��ره اش و ج��ذب همین تع��داد بازیکن 
جدید، مهیای حضور در مسابقات فصل جاری 

ش��د، در اولین گام کار س��ختی مقاب��ل مدافع 
عنوان قهرمانی دارد. البته ش��ناخت ویس��ی از 
تیم س��پاهان اصفهان و غیبت محرم نویدکیا و 
پادوانی امتیاز بزرگی اس��ت تا این تیم اهوازی 
حتی به فکر آغاز لیگ با ش��گفتی باشد، اتفاق 
جالبی که با بردن سپاهان یا کسب امتیاز از این 

تیم در اصفهان رخ خواهد داد.
صبای قم - استقالل اهواز

بازگش��ت علی دایی به لیگ به عنوان سرمربی 
یکی از اتفاقات ویژه فصل جاری و فوتبال ایران 
است؛ مربی ای که پس از ناکامی در پرسپولیس 
در هفت��ه هفتم لی��گ چهارده��م و در اتفاقی 

عجیب و غری��ب جایش را به حمید درخش��ان 
 داد تا ح��دود ۲۳ هفته از مس��ابقات لیگ دور 

باشد.
البته با توجه به خصوصی شدن تیم صبا فضای 
بهتری دراختیار علی دایی و تیمش قرار گرفت 
تا با آمادگی بیش��تر، خود را مهی��ای حضور در 
لیگ پانزدهم کند؛ آن هم در شرایطی که مهدی 
تارتار به عنوان س��رمربی، این تیم را آماده کرد 
و امروز ب��ه عنوان مربی در کن��ار دایی، هدایت 
 صب��ا را برعه��ده دارد. جذب نفرات��ی همچون

 امیرحس��ین صادقی، هاش��م بیک زاده، محمد 
قاض��ی، رض��ا حقیق��ی، حام��د لک و قاس��م 
 دهنوی نی��ز ش��رایط این تی��م را بهت��ر کرده

 است.

صبایی ها ه��م می خواهند لیگ را ب��ا پیروزی 
ش��یرین خانگ��ی آغاز کنن��د، اما رقیب ش��ان 
اس��تقالل اهوازی اس��ت که با خری��دن امتیاز 
فوالدنوی��ن اهواز بعد از س��ال ها ب��ه لیگ برتر 
بازگش��ته اس��ت؛ تیم��ی ک��ه در پای��ان لیگ 
دس��ته اول و با شکس��ت در بازی پل��ی آف به 
دس��ته دوم س��قوط کرد، اما به لطف خصوصی 
ش��دن و تفاهمی ک��ه در اس��تان خوزس��تان 
 ش��کل گرفت، دوباره ب��ه لیگ برتر برگش��ته

 است.
اس��تقالل اه��واز که بی��ش از دیگ��ر آبی پوش 
این ش��هر یعنی اس��تقالل خوزس��تان هوادار 

دارد، امی��دوار اس��ت بتواند با تکی��ه بر جذب 
۱6 بازیک��ن جدید و نی��روی جوان��ی حداقل 
س��همی اش را در لیگ پانزدهم حف��ظ  کند و 
برای رس��یدن به چنین اتفاق مهمی دوس��ت 
 دارد، رقاب��ت ه��ا را ب��ا کس��ب امتی��از آغ��از 

کند.
سایپا تهران - گسترش فوالد تبریز

بازگشت به تهران و جذب جواد نکونام کاپیتان 
پیش��ین تیم مل��ی دو اتف��اق مهم ب��رای تیم 
نارنجی پوش��ان پیش از آغاز لی��گ پانزهم بود، 
تیمی که با حفظ مجید جاللی و نفرات کلیدی 
خود و ب��ه خدمت گرفتن بازیکن��ان دیگر ی از 
جمله رضا ن��وروزی و غالمرض��ا رضایی به فکر 

مدعی بودن در لیگ پانزدهم هستند.

سایپا که روزهای پرنوسانی را در فصل گذشته 
تجربه ک��رد، امس��ال درحال��ی به ورزش��گاه 
دستگردی برمی گردد که مجید جاللی و جواد 
نکونام از این ورزش��گاه خاطرات خوشی دارند. 
سرمربی و کاپیتان پیشین پاس تهران در همین 
ورزشگاه توانستند فاتح سومین دوره لیگ برتر 
ش��وند و حاال بعد از ۱۱ س��ال به فکر تکرار آن 

روزهای خوب و فراموش نشدنی هستند.
این تیم نارنجی پوش پایتخت، لیگ پانزدهم را 
در رقابت با گسترش فوالدتبریز آغاز می کند که 
در فصل نقل و انتقاالت با جذب سعید دقیقی، 
مق��داد قباخلو، مهدی کیان��ی، محمد نصرتی، 

امیرحسین کریمی و شهرام گودرزی در اندیشه 
کسب نتایج بهتری نسبت به فصل گذشته است.

نماینده دوم شهر تبریز که در هفته های پایانی 
لیگ چهاردهم توانس��ت س��همیه خود در این 
رقابت ه��ا را حفظ کن��د، در روزی ک��ه محمد 
نصرتی با مجید جاللی و ج��واد نکونام روبه رو 
می شود، به فکر گرفتن امتیاز از تیمی است که 
 می خواهد شروع جذاب در این رقابت ها داشته

 باشد.
سیاه جامگان مشهد - استقالل تهران

نای��ب قهرمان لیگ دس��ته اول ک��ه در رقابتی 
سخت با مس رفسنجان، پاس همدان، صنعت 
نفت آبادان و پارسه تهران، راهی لیگ برتر شد، 
با کنار گذاش��تن رضا مهاجری، انتخاب رسول 

خطیبی به عنوان سرمربی و جذب ۱۸ بازیکن 
جدید از جمل��ه رضا عنایتی، محس��ن فروزان، 
میثم حسینی، علیرضا نقی زاده و حمید جوکار 

قصد ندارد دوباره به این رقابت ها بازگردد.
این تیم در شروع س��خت در لیگ برتر، میزبان 
اس��تقالل تهران اس��ت و اگر بتواند ب��ا هدایت 
س��رمربی جدید خود که س��ابقه بازی در تیم 
این تیم آبی  پوش تهران��ی را دارد، در این بازی 
پیروز شود یکی از شگفتی س��ازان لیگ جدید 
لقب می گیرد و اگر از این تیم امتیاز بگیرد، آغاز 

موفقی در این رقابت ها خواهد داشت.
اس��تقالل اما ب��ا ش��رایطی ویژه راهی مش��هد 
می ش��ود، تیمی که تاری��خ برایش تکرار ش��د 
و بعد از دو س��ال دوباره پروی��ز مظلومی را در 
راس هرم فن��ی اش می بیند. ای��ن مربی که در 
پایان لیگ یازدهم جایش را ب��ه امیر قلعه نویی 
داد، دوباره جای این مرب��ی را گرفت، آن هم با 
تکیه برخاطرات ش��یرینی که در دربی ها برای 

هواداران رقم زد.
آتیال حجازی پسر مرحوم ناصر حجازی و فرزاد 
مجیدی برابر فرهاد مجی��دی، هم به کادرفنی 
این تیم اضافه ش��دند و سیدمهدی رحمتی نیز 
بعد از یک فصل به این تیم بازگش��ته است. آنها 
با جدایی صادقی، بی��ک زاده، فروزان و عنایتی، 
 نفرات جوان��ی همچون فرش��ید اس��ماعیلی، 
روزب��ه چش��می، جاب��ر انص��اری، محمدامین 
حاج محم��دی و میث��م مجیدی را ب��ه خدمت 
گرفتند، همچنی��ن ریوالدو برزیل��ی را در خط 
میانی جذب کرد تا در کنار کرار جاس��م و امید 

ابراهیمی، شرایط بهتری را تجربه کند.
ب��ا تکیه بر ای��ن تغیی��رات گس��ترده ای که در 
کادرفن��ی و بازیکن��ان اس��تقالل رخ داد، آنها 
باید لی��گ پانزدهم را با نتیجه ای خوب ش��روع 
کنن��د، آن ه��م در مس��ابقه ای که ف��روزان و 
عنایتی بازیکنان فصل پیش این تیم با پیراهن 
س��یاه  جامگان به میدان آمده و ب��ه فکر اثبات 
توانایی های خ��ود به پرویز مظلومی هس��تند. 
ضم��ن اینک��ه حنی��ف  عم��ران زاده، مگویان، 
میالد فخرالدینی، خسرو حیدری و دو بازیکن 
خارجی ه��م در این بازی نمی توانن��د آبی ها را 
همراهی کنند، اتفاقی که دستان سرمربی این 
 تیم را ب��رای به دس��ت آوردن ترکیبی منطقی 

می بندد.
قطعا از دس��ت دادن امتیاز در مسابقه با تیمی 
که نخس��تین بازی تاری��خ خ��ود در لیگ برتر 
را برگ��زار می کن��د، آغاز بخ��ش انتق��ادات از 
کادرفن��ی و بازیکن��ان جدید این تی��م خواهد 
ب��ود. مطمئن��ا ه��واداران امی��ر قلعه نوی��ی و 
بازیکنانی که از این تیم جدا شده اند، در مقابل 
ناکامی های این تیم س��کوت نکرده و حواش��ی 
 جدیدی را برای این تیم آبی پوش رقم خواهند

 زد.

سرخابی ها

لنز دوربین
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امام  خ  اصفهان-  نشانی:   – موجودی  حمیدرضا  خوانده:  غفاری  ک  کهندژ،  خ 
خواسته:  المکان(   )مجهول  غروب  مبل   ،29 کوچه  شرقی،  شریف  خ  خمینی، 
مطالبه مبلغ 46/700/000 تومان طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده 
آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  نظریه ی مشورتی  اخذ  و 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص 
دعوی محمدعلی مانیان به طرفیت آقای حمیدرضا موجودی به خواسته مطالبه 
مبلغ 46/700/000 ریال طبق فاکتور مورخ 91/10/2 به انضمام مطلق خسارات 
خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  باتوجه  قانونی، 
و  نیافته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و 
نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
آیین  قانون   522 و   519 و   515 و   198 مواد  استناد  با  و  داده  تشخیص  ثابت 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون و 
هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا تاریخ )93/1/13(  اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل  بیست روز  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  و پس  باشد  این شعبه می  در 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م/الف 11682  

قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

رسیدگی:  مرجع   94/2/5/27 دادنامه:  شماره   1077/93 پرونده:  کالسه   5/139
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد برزگری نائینی به نشانی 
میثم  توحید پ 330. خوانده:  قهوه خانه ک 32 ب ب  ایستگاه  اصفهان خ کاوه 
ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه.  خواسته:  المکان.  مجهول  نشانی  به  کریمی 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی  نظریه 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد 
برزگری نائینی به طرفیت میثم کریمی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک 930060 مورخ 85/12/25 و 390061 مورخ 86/1/30 
هزینه های  ازجمله  وارده  قانونی  خسارات  مطلق  مطالبه  و  حکم  اجرای  لغایت 
دادرسی و مطالبه حق الوکاله وکیل مقوم به 5 میلیون ریال با این توضیح که 
به گواهی شماره 139304902003002999 مورخ 93/7/10  استناد  با  خواهان 
مدعیست خوانده وفق به دو فقره چک به شماره های 930060 مورخ 85/12/25 
و 390061 مورخ 86/1/30 جمعًا به مبلغ یک میلیون و صد و چهل هزار ریال 
به مشارالیه بدهکار بوده که با استخدام وکیل و از طریق اجرای ثبت وجه مورد 
به استناد به گواهی مستندا دعوی مدعیست  اینکه  طلب را وصول نموده است 
گرفته  صورت  طوالنی  زمانی  فاصله  با  مذکور  چکهای  وصول  آنجائیکه  از 
نموده  مطالبه  آنرا  لذا  شده  تحمیل  وی  به  خواسته  ستون  شرح  خساراتی  و 
جلسه  در  رسیدگی  وقت  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  دیگر  سوی  از  است 
دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه 
توجه  با  شورا  لذا   است  نیاورده  عمل  به  هم  دفاعی  و  ننموده  تقدیم  باشد  را 
به  محمول  طروحه  دعوی  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اول  اداره  گواهی  به 
صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق آ د م خوانده به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ یک میلیون و صد و چهل هزار ریال از تاریخ 
85/12/25 لغایت تاریخ 93/7/10 به همراه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 
یکصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می رسد. م الف 11671 قاضی شعبه 

17 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9409970350100180 دادنامه  شماره   5/137
9209986794700331 شماره بایگانی شعبه: 930391 خواهان: خانم شیدا پاک 
نژاد به نشانی اصفهان خ برازنده کوی یاور 28 ک شقایق 4 پ 34 . خواندگان: 
1- شرکت پارسا مهر صفاهان به نشانی اصفهان مجتمع کوثر فاز 2 طبقه اول 
خواسته:  المکان.  مجهول  نشانی  به  هادی  کاظم  آقای   -2  .350 و   344 واحد 
با  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  دادرسی.  هزینه  پرداخت  از  اعسار 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  انشاء  ذیل  بشرح  دادرسی  ختم  اعالم 
مهر  پارسا  و شرکت  هادی  کاظم  آقای  طرفیت  به  نژاد  پاک  خانم شیدا  دعوی 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  بر  مبنی  حکم  صدور  خواسته  به  صفاهان 
مرحله نخستین به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات استشهادیه 
پیوست دادخواست و موادی اظهارات شهود در جلسه دادرسی که همگی داللت 
نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی در جهت پرداخت  ادعای  بر صحت 
هزینه دادرسی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی 
از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجب بطالن و بی اعتباری آن را فراهم 
دادگاه  به  باشد  اعسار  مالی مدعی  توانایی  تمکن و  از  دلیلی که حاکی  آورد و 
ارائه نشده ودر پرونده موجود نیست لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر 
و مقررات مواد 504-508-513 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت 
ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم بر معافیت موقت خواهان از تادیه هزینه 
این دعوی را صادر و اعالم می  به  تمام مراحل رسیدگی مربوط  دادرسی در 
نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
11614دادرس  الف  م  میباشد.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی 

شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی اصفهان
ابالغ رای

خواهان:   94/2/5-26 دادنامه:  شماره   1078/93 پرونده  کالسه   5/140
 32 ک  خانه  قهوه  ایستگاه  کاوه  خ  اصفهان  نشانی  به  نائینی  برزگری  محمد 
المکان  مجهول  نشانی  به  شمابادی  محمدرضا  خوانده:   .330 پ  توحید  ب  ب 
به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته: 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
به طرفیت محمدرضا  نائینی  برزگری  قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد 
زمان سررسید چک های  از  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  خواسته  به  شمابادی 
شماره 229186 مورخ 87/9/10 و 229187 مورخ 87/10/10 بانک سپه لغایت 
اجرای حکم و مطالبه مطلق خسارات قانونی وارده ازجمله هزینه های دادرسی 
این توضیح که خواهان  با  5 میلیون ریال  به  الوکاله وکیل مقوم  و مطالبه حق 
مدعیست   93/4/4 گواهی شماره 139304902003001475 مورخ  به  استناد  با 
خوانده وفق به دو فقره چک به شماره های 229186 مورخ 87/9/10 و 229187 
مورخ 86/10/10 جمعًا به مبلغ دو میلیون ریال به مشارالیه بدهکار بوده که با 
از طریق اجرای ثبت وجه مورد طلب را وصول نموده است  استخدام وکیل و 
آنجائیکه وصول چکهای  از  به گواهی مستندا دعوی مدعیست  استناد  به  اینکه 
مذکور با فاصله زمانی طوالنی صورت گرفته و خساراتی شرح ستون خواسته 
به وی تحمیل شده لذا آنرا مطالبه نموده است از سوی دیگر خوانده با وصف 
که  الیحه ای  و  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی  وقت  قانونی  ابالغ 
حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه را باشد تقدیم ننموده و دفاعی هم به 
عمل نیاورده است لذا  شورا با توجه به گواهی اداره اول اجرای اسناد رسمی 
اصفهان دعوی طروحه محمول به صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 ق آ د م خوانده به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ دو میلیون 

ریال از تاریخ 87/9/10 لغایت تاریخ 90/12/2 به همراه حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می رسد. م الف 11670 

قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

محمد  خواهان:   94/2/5-28 دادنامه:  شماره   1079/93 پرونده  کالسه   5/141
ب  ب   32 ک  خانه  قهوه  ایستگاه  کاوه  خ  اصفهان  نشانی  به  نائینی  برزگری 
المکان  مجهول  نشانی  به  گهرویی  رئیسی  محمدرضا  خوانده:   .330 پ  توحید 
به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته: 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
رای  می نماید:  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
به طرفیت محمدرضا  نائینی  برزگری  قاضی شورا: در خصوص دعوی محمد 
سررسید  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  گهرویی  رئیسی 
مطلق  مطالبه  و  حکم  اجرای  لغایت  چک  ملت  بانک   87/10/15 مورخ   269116
الوکاله وکیل  دادرسی و مطالبه حق  ازجمله هزینه های  قانونی وارده  خسارات 
با استناد به گواهی شماره  این توضیح که خواهان  با  مقوم به 5 میلیون ریال 
139304902003001471 مورخ 93/4/4 مدعیست خوانده وفق به یک فقره چک 
به شماره  269116 مورخ 87/10/15 به مشارالیه بدهکار بوده که نامبرده یک 
میلیون و ششصد هزار ریال از خوانده طلبکار بوده که با استخدام وکیل و از 
به  استناد  به  اینکه  است  نموده  وصول  را  طلب  مورد  وجه  ثبت  اجرای  طریق 
فاصله  با  مذکور  چکهای  وصول  آنجائیکه  از  مدعیست  دعوی  مستندا  گواهی 
تحمیل  به وی  گرفته و خساراتی شرح ستون خواسته  زمانی طوالنی صورت 
قانونی  ابالغ  با وصف  از سوی دیگر خوانده  نموده است  آنرا مطالبه  لذا  شده 
وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار 
نیاورده  عمل  به  هم  دفاعی  و  ننموده  تقدیم  باشد  را  مطروحه  دعوی  تکذیب  و 
است لذا  شورا با توجه به گواهی اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان دعوی 
طروحه محمول به صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
میلیون و ششصد  مبلغ یک  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارات  به  د م خوانده  آ  ق 
هزار ریال از تاریخ 87/10/15 لغایت تاریخ 92/8/29 به همراه حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره  تا زمان  نشر آگهی 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می رسد. م 

الف 11669 قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

5/142 کالسه پرونده: 1744/93/ش 6 شماره دادنامه: 449-94/4/23 خواهان: 
آباد،  جعفر  روستای  کاشمر،  شهرستان  مشهد،  عیسی  فرزند  نوری  سعید 
اصفهان، خ حکیم  نشانی  به  قندی  برادران  نوری. وکیل: حوراء  منزل شخصی 
کاظمی  منصور  خوانده:   . طبقه سوم   ،110 حکیم، ساختمان  مسجد  روبروی   ،
فرزند غالمرضا مجهول المکان. خواسته: مطالبه. با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
آقای  دعوی  در خصوص  قاضی شورا  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت 
سعید نوری با وکالت حوراء برادران قندی به طرفیت آقای منصور کاظمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو چک به شماره های 318461-
به  بهشتی  دکتر  خ  تجارت  بانک  عهده  به   92/10/26-318459 و   92/10/30
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارت  مطلق  انضمام 
بانک محال  مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که مستندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515، 519، 
522 قانون آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی 800/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سر رسید چک های موصوف )92/10/30 و 92/10/26( تا تاریخ اجرای 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20  حکم در حق خواهان صادر و 
روز پس از ابالغ قابل و گواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف11665 شعبه 

ششم شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

خواهان:   93/12/27-2253 دادنامه  شماره   1931-93 پرونده:  کالسه   5/143
فروشگاه   105 کوچه  نبش  قائمیه  خ  اصفهان  نشانی  به  دینه  خدابنده  مهدی 

خواسته:  المکان  مجهول  بیننده  محمدرضا  خوانده:  سیستم  مبین  کامپیوتری 
مطلق  انضمام  به  کامپیوتر  دستگاه  یک  وجه  ریال   6/670/000 مبلغ  مطالبه 
به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  قانونی.  خسارات 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
رای  می نماید:  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
آقای  طرفیت  به  دینه  خدابنده  مهدی  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی 
دستگاه  یک  وجه  ریال   6/670/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بیننده  محمدرضا 
با  که  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به   89123 فاکتور شماره  طبق  کامپیوتر 
توجه به فاکتور شماره 89123 ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده در 
ذیل آن قرار دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده 
طبق فاکتور پیوست پرونده یک دستگاه کامپیوتر خریداری نموده ولیکن نسبت 
به پرداخت مبلغ آن اقدامی ننموده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده شورا دعوی خواهان 
را محمول بر صحت دانسته با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/670/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص  از تاریخ تقدیم دادخواست )93/11/11( 
خواهان  حق  در  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   320/000 مبلغ  و  مرکزی  بانک 
ابالغ  از  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف11661 شورای حل اختالف شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
تاریخ   94/4/14-190 دادنامه:  شماره   107-93 اصلی:  پرونده  5/145کالسه 
اصفهان  نشانی  به  عطائی  عباس  آقای  خواهان:   42 شعبه   94/3/10 رسیدگی: 
، خ احمد آباد، موبایل مدرن. خوانده: عزیزاله صادقی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک شماره 194713-93/1/28 به مبلغ 2/000/000 ریال به انضمام 
خسارات قانونی و تاخیر تادیه به تاریخ 94/3/10 شعبه 42 شورای حل اختالف 
مفتوح   93-107 کالسه  پرونده  تشکیل،  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 

است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت ازخداوند متعال به شرح آتی 
عباس  آقای  دعوی  در خصوص  رای شورا:  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت 
 2/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صادقی  عزیزاله  آقای  طرفیت  به  عطائی 
انضمام  به   93/1/28 مورخ   194713 شماره  به  چک  فقره  یک  موضوع  ریال 
بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تادیه،  تاخیر  و خسارات  دادرسی  هزینه 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
و  نیافته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه خوانده  و  دارد 
بر  مبنی  دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه  دلیل و مدرک و  هیچگونه 
ثابت  و  محرز  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  نیاورده،  بعمل  خویش  ذمه  برائت 

دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،198 مواد  به  مستنداً  و  داده  تشخیص 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال  مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
خواسته و مبلغ 255/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
آخرین شاخص  اساس  بر  اجرای حکم  زمان  تا   )93/1/28( تاریخ سررسید  از 
و  غیابی  رای صادره  نماید.  می  اعالم  و  در حق خواهان صادر  مرکزی  بانک 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام 
عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز   20 ظرف  مذکور،  مدت 
شورای   42 شعبه  قاضی   11656 الف  م  می باشد.  اصفهان  شهرستان  حقوقی 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ تعیین وقت افراز

از  احدی  دادگر سرشکی  جعفر  اینکه  به  نظر   1394/04/73019 شماره   5/126
از  فرعی   982 پالک  شماره  به  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  مشاعی  مالکین 
ثبتی شهرستان  نطنز جزء بخش 9 حوزه  شماره 71- اصلی واقع در سرشک 
از  خود  سهمی  افراز  خواستار  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  مالکیت  با  نطنز 
زهرا  از  است  عبارت  ثبتی  پرونده  حکایت  برابر  که  مالک  دیگر  مشاعی  سهام 
رزاقی و مرضیه دادگر سرشکی هر کدام یک دانگ مشاع از ششدانگ گردیده 
و اعالم نموده که از آدرس مرضیه دادگر سرشکی اطالعی ندارند لذا باستناد 
قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تاریخ 1394/9/28 
جهت عملیات افراز تعیین و برابر ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
الزم االجراء بدینوسیله به نامبرده فوق اعالم می گردد در موعد مقرر در محل 
و  رسیدگی  از  مانع  حضور  عدم  است  بدیهی  بهمرسانند  حضور  ملک  وقوع 
اسناد  ثبت  کفیل  عمرانی-  عباسعلی   119 الف  م  بود.  نخواهد  قانونی  اقدامات 

و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر   1394/04/71087 5/125 شماره صادره: 
قطعه زمین محصور پالک شماره 4816 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در 
طرق جزء بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم نصرت 
تحدید حدود  عملیات  و  است  ثبت  در جریان  فرزند غالمحسین  شکوهی طرقی 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
موجب  به  لذا  آمد،  عمل خواهد  به  و  در محل شروع  9 صبح  94/6/17 ساعت 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
 20 ماده  یا مجاورین مطابق  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی 
پذیرفته خواهد  30 روز  تا  تحدیدی  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون 
اسناد  اداره  رئیس  عمرانی-  عباسعلی   94/5/8 انتشار:  120تاریخ  الف  م-  شد. 

و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

5/148 شماره صادره: 1394/04/72986 آقای محمدرضا علمی فرزند محمدتقی 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده 
است مدعی است که سند مالکیت هفده و نیم سهم مشاع از 210 سهم ششدانگ 
 9 بخش  در سرشک جزء  واقع  اصلی   -71 از  فرعی   193 بشماره  خانه  یکباب 
محمدرضا  نام  به   146 دفتر   92 18022 صفحه  ثبت  ذیل  که  نطنز  ثبتی  حوزه 
علمی به شماره چاپی 253509 صادر و تسلیم گردیده است. نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
مقرر  مهات  طرف  اگر  گردد.  مسترد  کننده  ارائه  یا  سند  واصل  صورتمجلس 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
عمرانی-  عباسعلی   124 الف  م  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  صادر  مرقوم 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای

5/147 کالسه پرونده: 1076/93 شماره دادنامه: 32- 94/2/5 مرجع رسیدگی 
به   – نائینی  برزگری  محمد  اصفهان خواهان:  اختالف  17 شورای حل  : شعبه 
نشانی اصفهان خ کاوه ایستگاه قهوه خانه ک 32 ب ب توحید پ 330 خوانده: 
سید جواد حسینی عاشق آبادی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید:رای قاضی شورا در خصوص دعوی محمد 
مطالبه  به خواسته  آبادی  به طرفیت سید جواد حسینی عاشق  نائینی  برزگری 
 87/5/2 مورخه   62363 شماره  چک  سررسید  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
بانک صادرات چک لغایت اجرای حکم و مطالبه مطلق خسارات قانونی وارده از 
جمله هزینه های دادرسی و مطالبه حق الوکاله وکیل مقوم به 5 میلیون ریال با 
 139304902003002375 گواهی شماره  به  استناد  با  که خواهان  توضیح  این 
مورخ 93/6/4 مدعیست خوانده یک فقره چک به شماره 662363 مورخ 87/5/2 
به مشارالیه بدهکار بوده که نامبرده مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال از 
مورد  وجه  ثبت  اجرای  طریق  از  و  وکیل  استخدام  با  که  بوده  طلبکار  خوانده 
مدعیست  دعوی  گواهی مستندا  به  استناد  با  اینک  است  نموده  را وصول  طلب 
و  گرفته  صورت  طوالنی  زمانی  فاصله  با  مذکور  چکهای  وصول  آنجائیکه  از 
خساراتی شرح ستون خواسته به وی تحمیل شده لذا آنرا مطالبه نموده است 
از سوی دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادرسی 
باشد  مطروحه  دعوی  تکذیب  و  انکار  از  حکایت  که  ای  الیحه  و  نیافته  حضور 
گواهی  به  توجه  با  لذا شورا  است  نیاورده  عمل  به  هم  دفاعی  و  ننموده  تقدیم 
اول اجرای اسناد رسمی اصفهان دعوای مطروحه را محمول به صحت  اداره 
پرداخت  به  د م خوانده  آ  استناد مواد 198و515و519و522 ق  به  تشخیص و 
 87/5/2 تاریخ  از  پانصد هزار ریال  تادیه مبلغ شش میلیون و  تاخیر  خسارات 
مبلغ یکصد و  و  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  به همراه حق   93/5/22 تاریخ  لغایت 
هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی تا زمان اجرای حکم 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روزس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م/الف 11672 قاضی شعبه 17 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

تاریخ   94/4/14-141 دادنامه:  شماره   104-93 اصلی:  پرونده  کالسه   5/144
اصفهان  اختالف  حل  شورای   42 شعبه   : رسیدگی  مرجع   94/3/10 رسیدگی: 
خ احمدآباد- موبایل مدرن  خواهان: آقای عباس عطائی- به نشانی: اصفهان – 
شماره  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نجمی  اکرم  خانم  خوانده: 
310327-91/2/31 به مبلغ 3/900/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی 
به  اصفهان  اختالف  حل  شورای   42 شعبه   94/3/10 تاریخ  به  تادیه  تاخیر  و 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 104-93 مفتوح است. با مالحظه 
اوراق پرونده، شورا با استعانت از خدای متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
خانم  طرفیت  به  عطائی  عباس  دعوی  خصوص  در  شورای  مینماید.رای  رای 
اکرم نجمی به خواسته مطالبه مبلغ 3/900/000 ریال موضوع یک فقره چک به 
تاخیر  دادرسی و خسارات  انضمام هزینه  به   91/2/31 شماره 310327 مورخ 
که  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  باتوجه  تادیه، 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع 
موجهی درخصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده، 
لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 

و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 3/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 255/000 ریال بابت 
زمان  تا   91/2/31 سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و  بر اساس آخرین شاخص  اجرای حکم 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م/الف 

11657 قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

مرجع   93/11/3-1984 دادنامه:  شماره   1553-93 پرونده:  شماره   5/146
قائدی  محسن  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه   : رسیدگی 
جمالوئی- نشانی: اصفهان- خ خرم- تعمیرگاه 110- مکانیکی مسعود خوانده: 
مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  به   - آبادی  وکیل  ابراهیمی  سجاد 
خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی، کارشناسی گردشکار: قاضی 
شورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا کفایت و ختم 
بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
طرفیت  به  دادخواست خواهان  در خصوص  قاضی شورا  رای  نماید.  می  رای 
خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 17/700/000 ریال بابت خسارات ناشی از 
کارشناس  نظریه  به  توجه  با  کارشناسی  و  دادرسی  هزینه  اضافه  به  تصادف 
به خواهان و  متعلق  به شماره 781/13 و26  پژو 206  بین  فنی وقوع تصادف 
پراید به شماره 448/23 ی 52 به رانندگی خوانده محرز بوده و خوانده مقصر 
شناخته شده است. و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل 
در  خواهان  اتومبیل  بر  وارده  اصفهان خسارات  اختالف  حل  8 شورای  شعبه 
خوانده  و  است  گردیده  تعیین  ریال   17/700/000 مبلغ  تصادف  این  وقوع  اثر 
علی رغم ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در جلسه حضور نیافت و هیچ گونه 
الیحه یا دفاعیه ای ابراز و ارائه ننموده لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد 
و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 17/700/000 ریال بابت خسارات وارده و مبلغ 175/000 هزار ریال بابت 
بابت  ریال   1/000/000 قانونی  تعرفه  طبق  نشرآگهی  هزینه  و  دادرسی  هزینه 
هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مهلت 
حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   20 ظرف  واخواهی 

اصفهان می باشد. م/الف 11677 شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ششدانگ  تمامی  که  این  به  نظر   1394/04  -73777 صادره:  شماره   5/149
بخش  کشه  در  واقع  اصلی    -37 از  فرعی   62 شماره  پالک  خانه  یکباب 
شماره رای  بموجب  و  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  که  نطنز  ثبت   11 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  هیات   1393/05/27-139360302033000768
به  نطنز  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان 
تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  اله  حبیب  فرزند  آگاهی  مهدی  آقای  نام 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه 
مورخ 1394/05/29 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 
مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل  در  آگهی  این  در 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 94/5/8  م/الف 125 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز 
آگهی ابالغ

5/164 کالسه پرونده: 97/93 تاریخ رسیدگی: 94/2/10 خواهان: حسین جوانی 
پالستیک.  آسیا  دوم،  تقاطع  روبروی  کهندژ،  خ  اصفهان،  محمدعلی  فرزند 
وجه  مطالبه  خواسته:  مرکزی.  زندان  فعال  محمد  فرزند  ایوبی  محسن  خوانده: 
چک. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در 
ایوبی  به طرفیت محسن  خصوص دادخواست حسین جوانی فرزند محمد علی 
چک  فقره  یک  وجه  ریال   23/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  محمد  فرزند 
خسارات  انضمام  به  مبارزان  خ  شعبه  سپه  بانک  عهده   933336 شماره  به 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
خواهان  اظهارات  به  توجه  با  و  علیه  محال  بانک  ازناحیه  چک  وجه  پرداخت 
در جلسه  خوانده  موثر  غیر  دفاعیات  و   93/10/17 مورخه  در جلسه رسیدگی 
از  اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت  به  رسیدگی شورا و نظر 
مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
و   93/10/17 مورخه  صورتجلسه  شرح  به  شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  به 
قانون   11 ماده  به  مستنداً  و  دین  استصحاب  و  خوانده  ذمه  اشتغال  احراز  با 
شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مواد  و  چک  صدور  قانون   2 ماده  به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجتمع  مصوب 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 150/000 در حق خواهان صادر و اعالم می 
تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  و ظرف  رای صادره حضوری  گردد 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 11644 دفتر شعبه 30 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

5/165 کالسه پرونده: 162/94 شماره دادنامه: 346-94/4/22 خواهان: حسین 
مجتبی رجبی  قائم. خوانده:  رنگ  قائم  خ  اصفهان، خ سجاد،  نشانی  به  اسالمی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون ریال هزینه دادرسی، 
به  عنایت  با  گردشکار:  تادیه.  تاخیر  خسارت  خواسته،  تامین  قرار  صدور 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی 
می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست حسین اسالمی به طرفیت 
مجتبی رجبی بخواسته مطالبه مبلغ بیست هفت میلیون ریال 27/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 825249 عهده بانک ملی شعبه دلیجان به انضمام 
مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده ودر قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ذمه  ازاشتغال  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد 
دانستن  ثابت  هذا ضمن  علی  می کند.  حکایت  را  خواهان  به  خواندگان  خوانده/ 
دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به   27/000/000 ریال  میلیون  هفت  و  بیست 
پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به   170/000 ریال  هزار  هفتاد  و  یکصد 
خسارات تاخیر و تادیه ازتاریخ 94/1/21 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
بود.  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  غیابی 
محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  از  پس  و 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 11645 شعبه 28 شورای حل اختالف 

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

 تنبلي س��ابقه اي تاريخي دارد. واقعيت اين اس��ت كه سيستم ها 
تا جاي ممكن از صرف انرژي طفره مي روند. حتي رد پاي تنبلي را 
در قوانين فيزيك هم مي شود پيدا كرد؛ وقتي صحبت از اينرسي 
سكون به وس��ط مي آيد يعني ميل اشياي ساكن به حفظ سكون 
خود. اما همه  ما يك چي��ز را هم قبول داري��م؛ اينكه تنبلي اصال 
چيز خوبي نيست، خصوصا با اين اخالقش نمي شود كنار آمدكه با 
موفقيت يك جا جمع نمي شود. پس اول از همه بياييد اين مساله 
را باهم حل كنيم، بعد مي رويم سراغ چند راهكار عملي براي كنار 

گذاشتنش. راستي چرا تنبلي مي كنيم؟
تنبالن كالسيك؛ تنبالن هوشمند

ما از نظر تنبلي عموم��ا در دو گروه قرار مي گيريم؛ كالس��يك و 
هوشمند. از يك جماعت بزرگوار كه بگذريم - و ما دوست داريم 
اينجا تنبل هاي كالسيك صداي شان كنيم- مابقي ما معموال جزو 
دسته تنبل هاي هوشمند هستيم؛ يعني از طرفي مثل تنبل هاي 
كالسيك نيس��تيم كه همه جا تكليف شان روش��ن است و تن به   
 هيچ كاري نمي دهند. از طرف ديگر خودمان هم مي دانيم كه پاي 
همت مان، موقع انجام درست و حسابي خيلي از كارها مي لنگد 
و خالصه حال و حوصل��ه  انجام هر كاري را نداري��م. اين موضوع 
 خصوص��ا در موارد خاص��ي بدجور خ��ودش را نش��ان مي دهد؛ 
مثل وقتي كه مي خواهيم دو خ��ط مطلبي مطالعه كنيم و قرص 
خواب معروف مان يعني كتاب را دست مي گيريم؛ يا مثل موقعي 
كه بعد از كلي برنامه ريزي مي خواهيم كار واجبي را انجام دهيم 
و بعد مي بينيم از بد حادثه حالش نيس��ت. خالصه خودمان بهتر 

مي دانيم كجاها تنبلي مان مي آيد.
اما فرق اين دو گروه چيست ؟ اين روزها كه دور و برمان پر شده از 
اين همه   چيزهاي هوشمند، از سيستم ترافيك هوشمند و نظارت 
هوش��مند گرفته تا كارت هوشمند و جريمه ش��دن هوشمند و 
خالصه هزار چيز هوشمند ديگر، شايد ديگر انتظار تنبلي هوشمند 

را نداشته باشيم.
اما اين پدي��ده مال همين چند دهه اخير نيس��ت و راس��تش را 
بخواهيد تنبالن هوش��مند خود ماييم كه به قدمت خلقت مان، 

سابقه درخشان در اين عرصه داريم.
بگذاريد منظور از تنبلي هوشمند را با يك مثال ساده براي خودمان 
روشن كنيم. براي اكثر ما، مثال درس خواندن كار راحتي نيست. 
يك س��اعت مطالعه انگار كه از نص��ف روز كار و جان كندن يدي 
بيشتر نفس مان را مي گيرد. اما همين يك روز كامل را ما مي توانيم 
صرف دويدن توي اين بازار و آن بازار براي خريدن گوشي موبايل 
مورد عالقه مان كنيم يا 6 س��اعت تمام از خواب شب مان بزنيم و 
مش��غول مطالعه عميق در مباحث ارزنده وايبر و امثالهم شويم، 

بي آنكه ذره اي احساس خستگي كنيم. اگر مالك تنبلي، حس و 
حال نداشتن براي انجام كار و صرف انرژي باشد اينجا به تناقض 
خورده ايم، اما واقعيت اين است كه انگار مغز ما با هوشمندي خاصي 
ياد گرفته براي بعضي كارها تا دل تان بخواهد مجوز فعاليت و صرف 
هزينه و انرژي صادر كند و براي بعضي ديگ��ر تا دل تان بخواهد 
بخيل باشد. پس مي شود فهميد كه هوشمندي ما همه جا هم در 

جهت موفقيت مان همراهي مان نمي كند.
واقعا هم همينطور اس��ت؛ يعني مغز ما مديري��ت صرف انرژي را 
براس��اس اولويت هاي تعريف ش��ده اش تعيين مي كند كه مثال 
اولويت هاي زيس��تي در درجه  اول هس��تند. اگر از شما بخواهند 

100متر بدويد ش��ايد س��خت تان باش��د، خصوصا اگر ورزشكار 
نباشيد ؛ اما اگر سگ هاري را پشت سرتان داشته باشيد 100متر 
 كه س��هل اس��ت يك كيلومتر هم مي دويد بي آنكه حتي زمين را 
متر كنيد.حاال تمام هنر ما در اين است كه چطور بتوانيم جوري 
اين مغز را مديريت كنيم  كه اولويت هايش را به جاي هوا و هوس 
با نتيجه معلوم الحالش، در چيزهايي تعريف كند كه موفقيت مان 
را تضمين كند. ما مي توانيم همچنان تنبالني هوشمند باشيم؛ اما 
به شرطي كه تنبلي ما در كارهايي باشد كه به نفع ما نيست نه در 

كارهايي كه به نفع ماست.
اين ماييم ك��ه بايد هوش��مندانه اين هوش��مندي را به س��مت 
صحيح اولويت ها هدايت كني��م. براي اين كار بايد ش��گرد هاي 
 تنبل��ي هوش��مند را بشناس��يم و پاتك��ش را به خودم��ان 

بزنيم.
 هفت گام بلند براي گذر از هفت  خوان تنبلي:

1- مغزتان را گول بزنيد
خيلي وقت ها ديده ايد كه يك كار مهم داريد، اما مشغول شدن به 
كارهاي جزئي و بي اهميت اينقدر وقت تان را مي گيرد كه اصل كار 

از دست مي رود؛ با اين بهانه كه اين يكي را هم انجام بدهم و بروم 
سراغ كار اصلي. خب، همين كلك را به مغزتان بزنيد. مثال هر وقت 
مغزتان مي خواهد به بهانه اي از زير كاري مهم در برود به او بگوييد 
اين يكي را هم انجام بدهيم و برويم دنبال داستان شيرين تنبلي 
خودمان . اين قصه را مثل خودش آنقدر چراغ خاموش ادامه دهيد 

تا يك وقت كه چشم باز كنيد و ببينيد كل كار را انجام داده ايد. 
2- كارها را به تاخير نيندازيد

ما هميشه سعي مي كنيم با هزار و يك برنامه ريزي اولويت هايي را 
به مغزمان ديكته كنيم. همان برنامه ريزي هاي هميشگي كه براي 
خودمان مي كنيم تا اولويتي خاص را كه براي موفقيت مان حياتي 

است انجام دهيم. 
مثل اينكه االن وق��ت تلويزيون ديدن، مهمان��ي رفتن، كارهاي 
متفرقه كردن، وقت تلف كردن و...  نيست و مثال بايد مطابق برنامه، 
فالن قدر مطالعه كنم ي��ا فالن زبان خارج��ي را كار كنم يا فالن 
كار مهم را انجام بدهم؛  اما مغز هم با زرنگ��ي تمام و با هزار و يك 
لطايف الحيل از زير بار انجام آنها طفره مي رود؛ مثال به ما نمي گويد 
انجامش نمي دهم، بلكه با چش��م گفتن و به تاخير انداختن كار، 
آنقدر اولويت هاي خ��ود را دنبال مي كند تا عم��ال كار مورد نظر 

انجام نمي شود. 
به اين كار مي گويند تسويف؛ همان فردا، فردا كردن معروف و همان 
قصه فرداي ناپيداي من. امام باق��ر)ع( مي فرمايند: » مراقب باش 
فريب شيطان را نخوري و در كار خير امروز و فردا نكني كه تسويف 
دريايي اس��ت كه هر كس در آن بيفتد غرق مي شود و به هالكت 

مي رسد«.
3- كارهاي بزرگ را به اجزاي كوچك تقسيم كنيد 

 از ديگر ش��گردهاي مغ��ز، بزرگ جل��وه دادن كارهاس��ت و بعد
عذر ناتواني آوردن. هيچ كار بزرگي نيس��ت كه قابل تقس��يم به 
اجزاي كوچك نباشد و اين اجزاي كوچك به مراتب به عملي شدن 
نزديك ترند. پس با تقس��يم كار به اجزاي كوچ��ك و انجام دادن 
راحت آنها كم كم مي بينيد كل كار را انجام داده ايد. امتحان كنيد 

و نتيجه اش را ببينيد.
4- شروع كار، نصف انجام آن است

س��خت ترين مرحله مبارزه با تنبل��ي، گام اول آن يعني ش��روع 
كار اس��ت. اگ��ر از اي��ن خوان س��خت ب��ا س��رعت و بي معطلي 
بگذري��د نص��ف راه را رفته اي��د. پ��س كاري ك��ه باي��د انج��ام 
 ش��ود و مصمم به انجام آن هس��تيد را بي معطلي ش��روع كنيد. 

5-به خودتان جايزه بدهيد
وقتي كاري را طبق برنامه ريزي و درس��ت انج��ام مي دهيد لذت 
اين موفقيت را با خود مزه مزه كنيد. اگرچه روانشناسان رفتارگرا 
 مي گويند بهترين پاداش، چش��يدن طعم همان موفقيت است؛ 
اما حتما با جايزه اي مغزتان را  به انجام اولويتي جديد و تعريف شده 

عادت دهيد. اينگونه مي شود كه به جز داستان شرطي شدن رفتار، 
مغز مي آموزد ك��ه از انجام اولويت هاي حقيقي و مورد نظر ش��ما 
تبعيت كند و دفعات بعد براي انجام آن، مجوز صرف انرژي الزم را 
راحت تر صادركند. يكي از داليلي كه افراد موفق را به انجام كارهاي 
سخت وادار مي كند لذتي است كه از موفقيت حاصل از انجام آن 
كارها در خود حس مي كنند و مغزشان را به لذت بردن از طعم هاي 

واقعي عادت داده اند.
6- در عوض فكر كردن به كار؛ انجامش دهيد

به مغز براي تحليل بيش از حد كارها مهل��ت ندهيد؛ چون غالبا 
با  تخمين هايش از حجم و ابعاد كار، ش��ما را از انجام آن منصرف 
مي كند. به جاي فكر كردن عمل كنيد. افراد معموال در برخورد با 
كارها يا فكرگرا هستند و يا عملگرا. افراد فكرگرا عادت دارند هزار 
و يك بار از ابع��اد مختلف كار را ببينند و تحلي��ل كنند، در عوض 
افراد عملگرا بيش��تر به عملي كردن يك كار هم��ت دارند تا فكر 
كردن در حول و حوش آن. هر دو گروه مزايا و معايبي دارند مثال 
فكرگراها ممكن است آنقدر به تحليل متن و حواشي كار مشغول 
شوند كه اصال وارد خود كار نش��وند؛ و عملگراها هم ممكن است 
ضرر بي گدار به آب زدن و بي تحقيق وارد كاري ش��دن ش��ان را 
ببينند. در مورد تنبلي به جد مي ش��ود گفت فكرگرا ها به تنبلي 
خيلي نزديك ترند تا عملگراها؛ پس سعي كنيد فكرگراي عملگرا 
 باشيد. كار را شروع كنيد و تا به پايانش نرسانده ايد رهايش نكنيد.

7- آهسته و پيوسته
از ديگر راه هاي غلبه بر تنبلي، آهسته رفتن است چون ميانه  اين 
روش با استراتژي هاي تنبلي هوشمند براي صرف انرژي كم، كامال 
سازگار است. از طرف ديگر همين آهسته رفتن وقتي پيوسته شد 
مسلما شخص را به مقصد هم مي رساند و از تند رفتن و ايستادن 
به مراتب بهتر است؛ پس مي تواند مشكل تنبلي با موفقيت را هم 
حل كند. تخت گاز رفتن و بعد بريدن، روش معقولي براي برخورد 
با تنبلي نيست. پس در عوض جوگير ش��دن، با ميانه روي، رهرو 

آهسته ولي پيوسته  باشيد. 

تنبلی  را كنار بگذاريد

پادشاه زير درخت نارنج ، مجموعه 
س��رداران ايران، داريوش9 ؛ به قلم 
مهدي زارع در چاپ نخس��ت خود 
با ش��مارگان 3000 نسخه توسط 
شركت س��هامي كتاب هاي جيبي 
وابس��ته ب��ه موسس��ه انتش��ارات 

اميركبير به چاپ رسيده است. 
ناش��ر در ابتداي كتاب حاضر بيان 
مي كن��د ك��ه برآمي��دن و باليدن 
مردان بزرگ كه بزرگي را به اعتبار 
منش انساني و ويژگي هاي سترگ 
آسمان انديشي ، بدست آورده اند، 

مديون فرهنگ ، باور و بس��ترهاي تاريخي معرفتي اس��ت كه در آن نفس 
كش��يده اند و از سرچش��مه هاي آن س��يراب شده اند . ش��ركت سهامي 
 كتاب هاي جيب��ي ادامه م��ي دهد كه همانط��ور كه از ش��وره زار چيزي 
نمي رويد ، از خاك حاصلخيز و دامنه هاي پرباران كه نور مهربان خورشيد 
 را هماره برجان خود دارند ، دام��ن دامن ريحان و باغ در باغ درخت هايي با 

ميوه هاي شيرين و آبدار قد مي كشد و سايه مي گستراند .
مردان بزرگ ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان ب��زرگ خود وام مي گيرند. 
 بزرگي جوهره و سرشت ش��ان است ، عاريه اي نيس��ت ، وصله اي نيست 
بر لباس شان. ناشر در بخشي ديگر از مقدمه خود يادآور مي شود كه ايرانيان 
 مردمي بزرگ زاده اند و به  همين دليل ب��زرگان زيادي را در خود و با خود 

ديده اند. 
شركت س��هامي كتاب هاي جيبي در پايان پيشگفتار خود به اين موضوع 
اشاره مي كند كه مجموعه » سرداران ايران « با اين انگيزه نوشته شده است 
تا به بايس��تگي بخش اندكي از زواياي پنهان چهره آنان نمايانده شود و در 
پرتو درخشش نام و يادشان ، زندگي امروز را روشن تر ديد و فرداها و فرداها 

را همسنگ تاريخ ميهن رقم زند .
شماره نهم مجموعه سرداران ايران به داريوش اختصاص دارد و در سه بخش 

زندگي او را مورد كنكاش قرار مي دهد:
داريوش در راس سپاه حركت مي كرد. هنگ نظام پياده نظام از نظم بسيار 
بااليي برخوردار بود . اما هنگ هاي سواره نظام نامرتب بود. هواي بهاري ، 
اسب هاي جنگجو را به موجوداتي س��ركش و پرانرژي بدل كرده بود كه با 
كمترين غفلت سوار ، از مس��ير نظم خارج مي شدند . داريوش كوتاه ترين 
مسير را انتخاب كرده بود . مسيري كه از كنار رود و جنگل هاي كم پشت 
بلوط عبور مي كرد ، اما چندين دژ در همين مس��افت كم وجود داشت كه 

هركدام مي توانستند نقطه پاياني براي سپاه داريوش باشند .

   

پادشاه زير درخت نارنج

 معرفى كتاب
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