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جابه جایی میلیونی برای فرار از کارموقت

به همت پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه انجام شد:

LEDEX تبدیل ایده ساخت سیستم هوشمند روشنایی به تولید انبوه المپ های

تحقیقات نشان می دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در 
ایران وجود دارد که از مهم ترین آنها دستمزد پایین 
و قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک 
کار، باعث گرایش شدید کارجویان ایرانی به مشاغل 

دولتی شده است. 
به گ��زارش زاین��ده رود به نق��ل از مهر، ب��ه عقیده 
کارشناسان بازار کار دالیل جابه جایی و تغییر شغل 
در ایران به صورت مستقیم با ماهیت شغل، وضعیت 
امنیت آن، حقوق و مزایا و جای��گاه اجتماعی آن در 

ارتباط اس��ت؛ از این رو درص��دی از نیروهای کار در 
میانه راه تصمیم می گیرند ش��غل خود را تغییر داده 
و به اصطالح از نو تجربه جدی��دی را در جایی دیگر 

شروع کنند.
بی ثباتی بازار کار، تعدیل نیرو توسط بنگاه ها و مراکز 
 تولیدی کش��ور، تالش ش��اغالن برای دس��تیابی به

 جای��گاه های باالت��ری از اش��تغال، بازنشس��تگی، 
خوداشتغالی و موضوعاتی از این دست نیز به عنوان 

دیگر دالیل اختیاری و غیر اختیاری...

به همت پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه، ایده ساخت سیستم هوشمند روشنایی به 
محصول تبدیل شده و المپ های LEDEX به صورت انبوه در بازار تجاری تولید شد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه، عبور از اقتصاد وابسته به »منابع اولیه« و 
متکی بر »فروش مواد خام« و »کم فرآوری شده« تنها از مسیر اقتصاد نوآور بر مبنای تولید 
پژوهش محور و دانش بنیان میسر است، به ویژه برای اقتصاد کشورمان که »الهام بخشی در 

جهان اسالم« و »برخورداری از دانش پیشرفته« را هدف گرفته است.
در ش��رایطی که تحریم های اقتصادی علیه کشورمان انجام شده اس��ت، توجه بیشتر به 
شرکت های دانش بنیان و کمک به توسعه و ارتقای توانمندی آنها، با هدف رهایی از فروش 
منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت »تولید دانش بنیان« بیش از پیش ضرورت می یابد 
به عبارت دیگر، راه »جهاد اقتص��ادی« و »اقتصاد مقاومتی«، از مس��یر »اقتصاد و تولید 

پژوهش محور دانش بنیان« می گذرد.
با پیشرفت صنعت و افزایش تولید، مشکالت متعدد زیست محیطی در سطح کره زمین 
بروز پیدا کرده  و روز به روز جدی تری شده اند، از سوی دیگر مشکالت سیاسی و اقتصادی 
که کشور با آن مواجه است نیاز به یک تغییر اساسی در منابع انرژی و نیز مدیریت صحیح 
استفاده از منابع انرژی را الزامی می کند. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یکی از مهم ترین 
راه حل های این مشکالت است، در عین حال اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیازمند 
الزاماتی است که یکی از این الزامات دست یابی به منابع و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده 
از این فناوری ها اس��ت.بر همین اساس و در راستای حفظ محیط زیس��ت و نیز استفاده 

از فناوری های سبز مدرن و بومی سازی آن، پژوهشگاه ش��اخص پژوه با همکاری شرکت 
آمایش و توسعه شرق با استفاده از پژوهشگران و متخصصین خود سیستم های هوشمندی 

با قابلیت مدیریت مصرف نور و انرژی با نام LEDEX را طراحی و به مرحله تولید رساند.
»سیستم های روش��نایی هوش��مند« از جمله تکنولوژی ها و فناوری های سبز است که 
 Green به عنوان یکی از انرژی های تجدید پذیر به حس��اب می آید، تکنولوژی س��بز یا
Technology جزیی از تحقیقات آینده پژوهی است و به استفاده و بهره برداری از لوازم و 

پروژه هایی اطالق می شود که با محیط زیست سازگار هستند.
به همین منظور در راس��تای ایده کاهش و مدیریت مصرف انرژی و به منظور استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی سبز، پژوهشگاه شاخص پژوه ایده تحقیق و پژوهش در 
خصوص سیستم های هوشمند روشنایی را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که این ایده بر اساس 
نیاز صنعتی، بررسی منابع علمی، جایگزینی واردات و نیازهای راهبردی کشور شکل گرفت.

فرآیند توسعه فناوری معموالً با خلق ایده آغاز می شود و پس از ارائه ایده ایجاد سیستم های 
هوش��مند روش��نایی طراحی فناوری و محصول مبتنی بر ایده آغاز شد و پس از طراحی 
فناوری، نمونه آزمایشی محصول تهیه و ارائه ش��د. فناوری های الزم برای تولید محصول 
انجام گرفت و در طول زمان با استفاده از بازخوردهای دریافتی و نیز با ترکیب فناوری های 

مختلف و ایجاد سیستم های یکپارچه بهبود فناوری صورت گرفت.
راندمان این محصول به نسبت نمونه مشابه خود ۹۴ درصد کارآرایی بیشتری داشته و عالوه 

بر افزایش طول عمر محصول، امکان کنترل بهینه مصرف آن نیز وجود دارد.

این محصول عالوه بر عدم تولید اختالالت الکترومغناطیسی، 
شدت نور بیشتری را منعکس کرده که امکان کنترل آن به صورت دستی نیز موجود است.

امکان ذخیره بیش از ۱۲۰ برنامه پیش فرض در هر چراغ برای اجرای ایفکت های نوری، 
امکان مانیتور کردن چراغ های معیوب از راه دور، امکان کنترل چراغ ها بر اس��اس واقعه و 
امکان انتقال داده ها برنامه های نوری و فرامین کنترل شدت نور به صورت بی سیم از دیگر 

مزایای این المپ های هوشمند است.
این محصول انعطاف پذیری فراوانی برای شکل حجمی خود داشته و امکان تولید هر نوع 

چراغ با هر اندازه و شکلی در این تکنولوژی موجود است.

مهم ترین مزایای سیس��تم های هوش��مند روش��نایی LEDEX را می توان استفاده از 
المپ های ال .ای .دی Light Emitting Diode، بهینه س��ازی مصرف انرژی، امکان 
مدیریت و کنترل شدت نور، شدت نور و روش��نایی باال، عدم وابستگی شدت نور به درجه 
حرارت محیط، طول عمر باال، عدم حساسیت به کلیدزنی، زاویه پرتاب و عمق روشنایی، 
س��رعت کلیدزنی، تولید نور س��رد، اس��تقامت فیزیکی و کاهش خطرات برق گرفتگی، 

سوختگی و حریق دانست.
گفتنی است عالوه بر تولید محصول مذکور، پژوهشگران این پژوهشگاه بیش از ده ها ایده و 
خالقیت دیگر در حوزه های مختلف داشته که برخی دیگر از این ایده های نوآورانه و در حال 

تبدیل به محصول تجاری بوده و در آینده در بازار ارائه خواهد شد.
کلیه پژوهش��گران و فعاالن خلق ایده و تفکر می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
در خصوص راه های تبدی��ل ایده های خود به محص��ول، با راه های ارتباطی پژوهش��گاه 

شاخص پژوه تماس بگیرند.
کلیه پژوهش��گران و فعاالن حلق ایده و تفکر می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
درخصوص راه های تبدیل ایده های خود به محصول، با راه های ارتباطی پژوهشگاه شاخص 

پژوه تماس حاصل کنند.
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انتقال آب
 به رفسنجان پذيرفتنی نيست

 توليد داروی موثر جديد 
در درمان ام اس

 گوشت گوساله
 ارزان می شود

 مصاف سپاهان 
با سربازهای ليگ

 نهارتان را خودتان
 چاپ کنيد!
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پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از اول فصل و 
با توجه به اتفاقاتی که در بحث مدیریت و کادر فنی برای 
پرس��پولیس به وجود آمد مش��خص بود این تیم امسال 

شرایط خوبی نخواهد داشت.
 مهدی مهدوی کیا، در خصوص گروه بندی مسابقات زیر 
۱۴ س��ال که تیم آکادمی وی در آن شرکت کرده است، 
وضعیت لیگ برتر در هفته های پایانی، شرایط پرسپولیس 
در لیگ امس��ال و حضور برانکو ایوانکووی��چ در این تیم، 

صحبت هایی داشت که در زیر می خوانید.
گروه بندی مسابقات زیر ۱۴ س��ال برگزار شد و تیم شما 

حریفان شان را شناخت
خوشبختانه باید بگویم که در گروه بدی قرار نداریم و این 
مسابقات قطعا می تواند تجربه خوبی برای بازیکنان کم 
سن و سال ما باشد؛ البته ما برای قرعه کشی این مسابقات 
به اتریش دعوت شده بودیم و به این کشور رفتیم و باید 

بگویم که مراسم خوبی هم برگزار شد و در نهایت...

مهدی کيا؛

مربيان جوان، مربی گری را بيمه می کنند

3 3

  شهرک طالی اصفهان
 در انتظار جانمايی زمين

بازگشت 41 سکه صفوی به 
ميراث فرهنگی

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهی مزایده عمومی 
چوب )پالت( و تخته ضایعاتی

 شركت فوالد سفيد دشت 
چهارمحال و بختياری در نظر دارد چوب و 

تخته های ضايعاتی خود را به ميزان تقريبی 
60 تن از طريق مزايده عمومی به فروش 

برساند. لذا از متقاضيان دعوت می شود جهت 
دريافت اسناد مربوطه و بازديد از مورد مزايده 
از تاريخ نشر آگهی به مدت 3 روز به آدرس: 

 شهركرد – كيلومتر 35 جاده 
شهركرد _ بروجن – شركت فوالد سفيد 
دشت چهارمحال و بختياری واحد خريد 

مراجعه و يا با شماره تلفن 03834264564 
داخلی 252 تماس حاصل نمايند.

»آگهی فراخوان « نوبت  سوم
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

ساير موارد :
متقاضيان می توانند جهت تهيه آگهی فراخوان به سايت اينترنتی  www.esfahansteel.comمراجعه نمايند. 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

شناسایی متقاضی 1 
04-94اجاره 

شناسایی متقاضیان اجاره سالن آمفی تئاتر ذوب آهن واقع در 
فوالدشهر محله B1 با در نظر گرفتن برنامه ی تعمیرات، بازسازی 

سالن و نگهداری فضای سبز
94/2/1694/2/16

آگهی مناقصه عمومی 
)نوبت  دوم شماره 800/1931(

    روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 

مناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: 

-واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعميرات جايگاه سوختگيری گاز طبيعی فشرده )CNG( قلعه شور.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

-ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ 71/500/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه.
به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )سيبا بانک ملی( و شناسه واريز 26.100.000.026 به نام شركت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه.
 مهلت اع�الم آمادگ�ی و دریافت اس�ناد: به م�دت دو هفت�ه ازتاري�خ آگه�ی نوب�ت دوم من�درج در روزنام�ه كه از س�ايتهای
 http://iets.mporg.ir  و       www.monaghese.niopdc قابل رؤيت می باشد. ضمنًا مناقصه گران می توانند مدارک را از آدرس 

اصفهان – خيابان چهارباغ باال – جنب پمپ بنزين – امور قراردادها دريافت نمايند. تلفن: 36244618.
شرایط متقاضی:

.CNG مورد تأييد مدير طرح CNG كليه شركتهای مجاز بهره برداری از جايگاه های-
-عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهای سنوات گذشته.

ضمناً متن آگهی در سايت www.shana.ir.قابل رؤيت می باشد.

    شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 منطقه اصفهان
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  مبلغ تضمينبرآورد )ريال ( اعتبار

 ) ريال ( 

94-1-29
بهره برداری )اپراتوری( و نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ، ابزار 
دقیق از کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب بابا شیخ علی اصفهان بزرگ و 

ایستگاههای پمپاژ مبارکه و زرین شهر و نوگوران
13/156/844/580455/000/000جاری

وزارت نيرو ضمن برگزاری آزمون استخدامی متمركز در روز 
پنج شنبه مورخ 94/02/31 جهت شركت آب و فاضالب شهری 
استان اصفهان استخدام می نمايد. داوطلبان می توانند از تاريخ 

94/02/01 لغايت 94/02/10 به سايت
 www.azmoon-niroo.ir 
مراجعه نموده و ثبت نام نمايند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



 سیگار ایران به ترکیه

 قاچاق می شود
مأموران مب��ارزه با قاچاق و جرایم س��ازمان یافته پلیس 
ترکیه، از یک کامیون ایرانی ۵۷۰ هزار بسته سیگار کشف 
و راننده و ش��خص دیگری که وی را همراهی می کرد را 
دس��تگیر کردند. این دومین عملیات پلی��س و مأموران 
گمرک ترکیه در یک هفته گذشته علیه قاچاق سیگار از 
ایران به این کشور است. هفته گذشته نیز از یک کامیون 
ایرانی در نزدیکی ارزروم، ۱۲۸ هزار بسته سیگار قاچاق 
کشف و راننده ایرانی آن دس��تگیر شد.  در حالی که یک 
بس��ته س��یگار در ترکیه معادل بیش از ۳ ۷دالر )۱۰لیر 
ترک( فروخته می ش��ود، س��یگاری که از ترکیه به ایران 
صادر ش��ده و دوباره قاچاق وارد این کش��ور می ش��ود، 
حداکثر ۲، ۲ دالر در دستفروش��ی ها عرضه می گردد. با 
توجه به اینکه از اول سال جاری میالدی مالیات دخانیات 
و بس��یاری از کاال ها و خدمات در ترکی��ه افزایش یافته، 
قاچاق کاال به ویژه سیگار به این کشور جذابیت اقتصادی 

بیشتری یافته است. 

 کشف یک میلیون مدرک  
تحصیلی جعلی

علی زرافش��ان معاون آموزش متوس��طه وزیر آموزش و 
پرورش گفته: در سال گذشته دو مورد مدارکی که آماده 
توزیع بود، کش��ف ش��د که از هر کدام ۵۰۰ هزار مدرک 
تحصیلی جعل��ی شناس��ایی و منهدم ش��د. در هر حال 
حاضر ممکن اس��ت مدارک تحصیلی مثل سایر مدارکی 
که دارای ارزش و اعتبار هستند، جعل شود و این یک امر 
واقعی است و مثل سایر دستگاه ها، زیر نظر وزارت کشور، 
آموزش و پرورش س��تادی را به نام »س��تاد پیشگیری و 

مبارزه با جعل اسناد« را تشکیل داده است. 

 دانشگاه ها رصد می شود،
 مواظب باشید

منصور حقیقت پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به اتفاقات هفته اخیر دانش��گاه امیرکبیر و اعطای مجوز 
به تش��کلی که اعضای هیأت موس��س آن از دانشجویان 
ستاره دار هستند اشاره کرده و به نسیم گفته: به نظر من 
دوستان عزیز دانش��جو با رعایت اصول و خطوط قطعی 
نظام در دانشگاه ها فعالیت کنند. اگر قرار باشد که تحت 
عنوان فضای آزاداندیشی بخواهند اصل نظام را زیر سؤال 
ببرند باز هم به   همان غائله دوره اصالحات برمی گردیم که 

حتی خودشان هم از این مسأله سودی نبردند. 
وی ادامه داده: شنیده شده که ابراهیم اصغرزاده در آیین 
افتتاح تش��کلی به نام »انجمن اس��المی ترقی خواه« در 
دانشگاه امیرکبیر گفته که ایران به دنبال تولید و ساخت 
بمب اتم است، اگر این حرف را به صراحت زده باشد به نظر 
من مدعی العموم می تواند پیگیری کند و برخورد الزم را 
با آن ها داشته باشد. دانشگاه ها رصد می شود و با سخنان 

ساختارشکنان برخورد صورت می گیرد. 

 ادعای انتصابات فامیلی
 در وزارت نفت

برخی از اعضای خانواده آقای اصغر هندی، مشاور حقوقی 
و بین الملل بیژن زنگنه، وزیر نفت در برخی س��مت های 
مهم مدیریتی وزارت نفت به کار گمارده ش��ده اند. اصغر 
هندی، مش��اور حقوقی و بین الملل وزارت نفت است. او 
یکی از اعضای ش��ورای  پنج نفره زنگنه برای فروش نفت 
اس��ت. ش��ورایی که عملیات فروش نفت را بر عهده دارد 
و نیز برخ��ی »تخفیفات« در قرارداده��ای بزرگ فروش 
نفت نیز از جمله اختیارات آن اس��ت. برخی ش��نیده ها 
می گوید هندی اختیارات ویژه ای نی��ز از زنگنه دریافت 
کرده است. اما موضوع دیگر درباره اصغر هندی که نقش 
او برای بیژن زنگن��ه را ملموس تر می کند؛ آن اس��ت که 
 او وکیل تام االختیار زنگنه در ماجرای پرونده کرس��نت

 است. 
جهان نیوز با طرح ادعای فوق نوش��ته: آنچ��ه این روز ها 
در میان برخی مدیران نفت��ی موجب دغدغه و نارضایتی 
ش��ده، انتصاب برخی اعض��ای خانواده اصغ��ر هندی در 
مدیریت های حس��اس وزارت نفت اس��ت. به گونه ای که 
خبر انتص��اب صالح هن��دی، برادرزاده اصغ��ر هندی در 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تعجب مدیران باسابقه 
نفتی را موجب شده اس��ت. صالح هندی با حکم سلبعلی 
کریمی به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد. سلبعلی کریمی 
در حالی برادرزاده اصغر هندی را سرپرست شرکت نفت 
مناطق مرکزی کرده است که نامبرده سوابق مدیریتی در 

حوزه نفت نداشته است. 
نکته قابل تأملی این است که همین نبود سابقه و تجربه 
مدیریت نفتی باعث ش��ده بود برخی مدیران ارشد نفتی 
از حضور صالح هندی در مجموع��ه تحت مدیریت خود 
ممانعت بعم��ل آورند به گونه ای ک��ه در حالی که تالش 
می شد برادرزاده اصغر هندی به عنوان عضو هیات مدیره 
ش��رکت پتروپارس منصوب ش��ود؛ با مخالف��ت مدیران 
ش��رکت پتروپارس ای��ن انتصاب صورت نگرف��ت. با این 
حال سلبعلی کریمی، برادرزاده اصغر هندی را به عنوان 
سرپرس��ت مدیریت برنام��ه ریزی ش��رکت نفت مناطق 
مرکزی منصوب کرد.انتصاب دیگر، مربوط به پسر اصغر 
هندی است. پسر مشاور حقوقی بیژن زنگنه اکنون مشاور 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت است. این صندوق 
که در کنار پیگیری امورات خانواده نفت و بویژه کارکنان 
 بازنشسته نفتی، یک مجموعه بسیار بزرگ سرمایه گذاری

 است. 

دولت  قبل هیچ اقدامی برای ممانعت
 از ورودزنجانی به عرصه نفت نکرد

عضو کمیته تحقیق درباره اموال بابک زنجانی، با بیان اینکه زنجانی پیش از ورود به عرصه معامالت نفتی 
با سه شناسنامه فعالیت های اقتصادی خود را انجام می داده است، گفت:  همچنین در آن دوران وی حدود 
۱۵ تخلفات مالی و اقتصادی داش��ته که این مسائل ش��امل دریافت وام های کالن و عدم بازپرداخت این 

تسهیالت و بروز تخلف در حوزه هایی مانند ورزش، رسانه، کشتیرانی، هواپیمایی و بازار دالر بوده است.
امیرعباس سلطانی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره سرمایه گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در 
کشور روسیه از سوی بابک زنجانی، گفت: قطعا این اظهارات تنها برای انحراف افکار عمومی و تغییر روند 

بررسی پرونده مربوطه صورت می گیرد.
نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اس��المی، ادامه داد:  بر اساس بررس��ی های انجام شده بخشی 
اعتبارات از سوی زنجانی در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و تاجیکستان سرمایه گذاری شده، همچنین 

بخشی از اموال حاصل از این درآمدها به اسم دیگران درآمده است.
وی ادامه داد: در ش��رایط کنونی قرار بود که مجموع��ا حدود یک هزار میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 
درآمدهای نفتی که در اختیار زنجانی بود، به وزارت نفت منتقل شود که متأسفانه تاکنون این اقدام صورت 

نگرفته و همین موضوع و اموال مربوطه مدعیان بسیاری دارد.
سلطانی ادامه داد: از طرف دیگر بر اس��اس گزارش اعالمی مجموعه بدهی بابک زنجانی حدود ۱۰ تا ۱۲ 
هزار میلیارد تومان است، که این تنها منابعی بوده که اثبات شده است، همچنین طی آمار اعالمی حدود 

۸۰ درصد از بدهی ها در خارج از کشور وجود دارد.
وی با اشاره به سوابق و تخلفات بابک زنجانی در سال های گذشته، گفت: بر اساس گزارشات واصله بابک 
زنجانی پیش ورود به عرصه معامالت نفتی، حدود ۱۵ تخلفات مالی و اقتصادی داشته که این مسائل شامل 
دریافت وام های کالن و عدم بازپرداخت این تس��هیالت و بروز تخلف در حوزه هایی مانند ورزش، رسانه، 

کشتیرانی، هواپیمایی و بازار دالر بوده است.
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اصفهان همواره در عرصه هاي سیاسي در همه 
دوران تاریخ اثرگذار بوده اس��ت. فریادهاي آیت 
اهلل مدرس در مجلس ملي براي آزادي و عدالت، 
مبارزات حاج آق��ا نوراهلل نجفي علیه اس��تبداد 
رضاخاني و حضور وزراي تاثیرگذار اصفهاني در 
کابینه هاي بعد از انقالب نقش پررنگ این شهر 

را در تاریخ معاصر نشان مي دهد.
سیدحسن مدرس در س��ال ۱۲۴۹ در روستای 
سرابه شهرستان اردس��تان متولد شد. در شش 
س��الگی به همراه پدرش به قمش��ه رفت و نزد 
پدر بزرگش میر عبدالباق��ی درس خواند و پس 
از درگذش��ت میر عبدالباقی در شانزده سالگی 
برای ادامه تحصیالت به اصفهان رفت.او تحصیل 
خود را در علوم اس��المی در اصفهان نزد عالمه 
شیخ مرتضی ریزی، جهانگیر خان قشقایی ادامه 
داد. وي پس از اتمام تحصی��الت در اصفهان در 
۱۲۷۲ وارد نجف اشرف شد و پس از زیارت بارگاه 
مقدس نخستین فروغ امامت و تشرف به حضور 
آیة اهلل میرزاي ش��یرازي در مدرسه منسوب به 
صدر سکونت اختیار کرد. در نجف نزد مراجعی 
چون میرزای ش��یرازی، آخوند خراسانی و سید 
محمدکاظم ی��زدی به تحصی��ل پرداخت. وی 
تحصیالت حوزوی اش را تا درجه اجتهاد ادامه 
داد؛ آنگاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس 
فقه و اصول شد. تسلط وي به هنگام تدریس در 
حّدي بود که از این زمان به »مدرس« مش��هور 
شد. مدرس یکی از  پنج مجتهد طراز اولی است 
که ب��ه مجل��س اول راه یافتند. وی ک��ه درپنج 
دوره نماینده مجل��س ب��ود در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ 
دس��تگیر و به دامغان و مشهد و سپس به خواف 
تبعید کرد. مدرس  هفت سال در خواف توسط 
مأموران تح��ت نظر ب��ود و در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ از 
خواف به کاشمر منتقل ش��د و سرانجام در شب 
۱۰ آذر ۱۳۱۶ به ش��هادت رسید. از وی نزدیک 
به ۲۰عنوان کتاب و رساله به یادگار باقی مانده 

است.

برگ بزرگ  سیاسی بعد از مشروطه
حاج آقا نوراهلل نجفي، یکي از مهمترین فصل های 
تاریخی سیاسی اصفهان پس از نهضت مشروطه، 
جریان قیام علمای اصفهان ب��ه رهبری حاج اقا 
نوراهلل علیه اس��تبداد رضاخانی در سال ۱۳۰۶ 
هجری شمسی اس��ت.وی زمانی که محمدعلی 
شاه قاجار، مجلس ش��ورای ملی را به توپ بست 
و عده ای از آزادی خواهان را در باغ ش��اه تهران 
کشت، س��پاهی از جوانان مش��روطه خواه را در 
اصفهان بس��یج کرد و آنها را برای فتح تهران به 
یاری ایل بختیاری فرس��تاد و با صدور فتوایی، 
دولت مشروطه را واجب و مخالفت با آن را حرام 

اعالم کرد. 
بهشتی، حزب جمهوری اسالمی را تاسیس 

کرد

سید محمد حسینی بهش��تی ۲ آبان ۱۳۰۷ در 

محله لنبان اصفهان اس��ت. وی در سال ۱۳۲۱ 
وارد مدرسه صدر ش��د و پس از تحصیل ادبیات 
عرب، منطق، کالم و سطوح فقه و اصول، در سال 
۱۳۲۵ راهی قم شد و به مدرسه حجتیه رفت.در 
س��ال ۱۳۲۷ دیپلم ادبی را با شرکت در امتحان 
متفرقه اخذ ک��رد و به دانش��کده الهیات و علوم 
اس��المی دانش��گاه ته��ران وارد ش��د و مدرک 
کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسالمی را در 
سال ۱۳۳۰ از دانش��گاه تهران دریافت کرد.در 
سال ۱۳۳۵ دوره دکتری خود را در رشته فلسفه 
آغاز کرد، اما با توجه به فعالیت در قم و مبارزات 
و سفر به آلمان نتوانست به موقع دوره را به پایان 
برساند و سرانجام در س��ال ۱۳۵۳ از پایان نامه 
دکتری دفاع کرد. وی دبیر ش��ورای انقالب بود. 
پس از پی��روزی انقالب ۱۳۵۷، در ۲۹ اس��فند 
۱۳۵۷ حزب جمهوری اسالمی را به همراه تنی 
چن��د از مقامات بلندپایه انقالب تأس��یس کرد. 
سرانجام در سمت ریاست قوه قضاییه، در شامگاه 
۷ تیر س��ال ۱۳۶۰ در حین س��خنرانی در تاالر 
حزب جمهوری اسالمی بر اثر انفجار ساختمان 
حزب توسط گروهک منافقین به همراه ۷۲ نفر 
از بلندپایه ترین مقامات ایران، به شهادت رسید. 

عارفی از دیار چرمهین

حاج آقا رحیم ارب��اب ۱۲۹۷ هجری قمری برابر 
۱۲۵۹ در چرمهین لنجان است. پدرش حاج علی 
پناه، مش��هور به ارباب حاج آق��ا )فرزند عبداهلل 
مش��هور به ارباب آقا( فرزند حاج علی پناه فرزند 
مال عبداهلل شیرانی بود. آقا رحیم در خانواده ای 
رشد کرد که افرادی باس��واد، اهل شعر و ادب و 
تاریخ بودند. پدر ایشان در شعر، تخلص »لنگر« 
داشت و سال ها با عمان سامانی و دهقان سامانی 
و مال محمد همامی و دیگر ش��عرای معاصرش 
جلسات شعر داشت. آیت اهلل ارباب جواهر،فقه و 
ش��رح لمعه را تدریس می کرد. وی در ۱۸ ذی 
الحجه ۱۳۹۶ مصادف با ۱۹ آذر ماه ۱۳۵۵ در روز 
عید غدیر دارفانی را وداع گفت. بدن مطهرش را 
در تخت ف��والد اصفهان، حوال��ی تکیه ملک به 

خاک سپردند.
ایه اهلل اشرفی به دست منافقان شهید شد

عطاءاهلل اشرفی اصفهانی در سال ۱۲۸۱ ش در 
خمینی ش��هر اصفهان در خان��واده ای روحانی 
متولد شد. ش��هید اش��رفی تحصیالت ابتدایی 
مقدماتی را در خمینی شهر گذرانده و در سن ۱۲ 
سالگی جهت ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و 
طی حدود ده س��ال از محضر علمایی چون آیت 
اهلل س��ید مهدی درچه ای ، آیت اهلل سید محمد 
نجف آبادی، مرحوم فش��ارکی و مرحوم مدرس 
استفاده کردند. شهید اشرفی در سن ۴۰ سالگی 
اجازه اجته��اد خ��ود را از آیت اهلل خوانس��اری 
دریافت کرد. وی پس از ۸۰ سال زندگی پرافتخار 
و خدمت به اسالم و قرآن، توسط یکی از مزدوران 
آمریکا و منافقین کوردل در ساعت ۱۲/۱۵ ظهر 

۲۳ مهرماه ۱۳۶۱ در س��نگر نماز جمعه مسجد 
جامع کرمانش��اه و در مح��راب نماز ب��ه افتخار 

شهادت نائل آمد. 
سرداری از جنس ایمان

شهید حس��ین خرازی به سال ۱۳۳۶ در یکی از 
محله های مستضعف نشین اصفهان در خانواده ای 
آگاه، متق��ی و با ایم��ان متولد ش��د. در دوران 
کودکی به دلیل مداومت پ��در بر حضور در نماز 
جماعت و مراسم دینی، او نیز به این مجالس راه 
پیدا کرد. در سال ۱۳۵۷ به دنبال صدور فرمان 
حضرت ام��ام خمینی مبنی بر فرار س��ربازان از 
پادگان ها و س��ربازخانه ها، او و برادرش هر دو از 
خدمت سربازی فرار کردند و به خیل عظیم امت 
اس��المی پیوس��تند به خاطر روحی��ه نظامی و 
اس��تعدادی که در این زمینه داشت، مسوولیت 
هایی را در اصفهان پذیرفت و با ش��روع فعالیت 
ضد انقالبیون در گنب��د، ماموریتی به آن خطه 
داش��ت.با ش��روع غائله کردس��تان وی در اوج 
درگیری ها، بعد از رش��ادت هایی که در زمینه 
آزاد کردن ش��هر س��نندج همراه با شهید علی 
رضاییان از خود نشان داد، در آزادسازی شهرهای 
دیگ��ر از قبیل دیواندره، س��قز، بان��ه، مریوان و 
سردش��ت، نقش موثری را ایفا کرد. در عملیات 
خیبر که ت��وأم با صدمات و مش��قات زیادی بود 
دشمن، منطقه را با انواع و اقسام جنگ افزارها و 
بمب های شیمیایی مورد حمله قرار داده بود، اما 
شهید خرازی هرگز حاضر به عقب نشینی و ترک 
موضع خود نش��د، تا اینکه در این عملیات یک 
دس��ت او در اثر اصابت ترکش قطع ش��د و پیکر 
زخم خورده او به عقب فرستاده شد. این سردار 
بزرگ در روز هشتم اس��فند ۱۳۶۵ در عملیات 

کربالی ۵ به شهادت رسید.
وزیری از جنس اصفهان

محمد ج��واد ظری��ف ۱۷ دی ۱۳۳۸ در تهران 
متولد شد. پدرش از تجار به نام اصفهان بود. وی 
در دوران تحصیل در مدرس��ه عل��وی از طریق 
مطالع��ه آث��ار متفکرانی چون علی ش��ریعتی و 
محمود طالقانی با اسالم انقالبی آشنا شد. ظریف 
در سال ۱۳۵۵ با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت 
و لیس��انس و فوق لیس��انس روابط بین الملل و 
کارشناسی ارشد مطالعات بین المللی در ۱۹۸۱، 
۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ )۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳( از 
دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دانشگاه دنور 
گرفت و پس از آن تحصی��الت خود را در مقطع 
دکترا ادام��ه داد. او از س��ال ۵۷ تا ۵۹ مش��اور 
سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو و بعد از 
آن تا سال ۶۱ مشاور سیاسی، رایزنی و کارداری 
نمایندگ��ی ایران در س��ازمان ملل بوده اس��ت. 
ظریف به مدت ۵ سال از ۱۴ مرداد سال ۱۳۸۱ تا 
۵ تیر سال ۱۳۸۶ سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران در س��ازمان ملل متحد بوده است.

پ��س از گذراندن آزم��ون جام��ع دکترایش در 

۱۳۶۴، اداره مهاجرت ایاالت متحده، روادید او را 
باطل کرد، بنابراین او س��ه س��ال بعد از راه دور 
تحصیالت خود را تکمیل کرد و دکترای حقوق و 
رواب��ط بین المل��ل در ۱۹۸۸ از دانش��گاه دنور 
دریاف��ت کرد.س��رانجام در ۲۴ م��رداد ۱۳۹۲ 
همزمان با روز سوم بررسی کابینه دولت یازدهم، 
وی توانس��ت ب��ا کس��ب ۲۳۲ رای از ۲۸۱ رای 
ماخوذه تصدی وزارت امور خارجه دولت یازدهم 

رابه دست بیاورد.
پدرش از تجار اصفهان بود

س��ید عباس عراقچی در ۱۳۴۱ در تهران متولد 
شد.خانواده او اصالتاً از تجار اصفهان بودند و پدر 
وی پیش از تولدش به تهران مهاجرت کرده بود. 
وی دارای مدرک لیس��انس روابط بین الملل از 
دانش��کده وزارت خارجه، فوق لیس��انس علوم 
سیاسی از دانش��کده علوم سیاسی واحد تهران 
مرکز و دکترای اندیشه های سیاسی از دانشگاه 
کنت انگلس��تان اس��ت.وی با انتصاب از جانب 
محمدجواد ظریف، از تاری��خ ۱۹ مهر ۱۳۹۲ به 
عضویت تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درآمد.

از جمله مسوولیت های وی تا کنون می توان به 
این موارد اشاره کرد.

 موسس روزنامه رسالت

س��ید محمد غرضی در سال ۱۳۲۰ در اصفهان، 
متولد شد. بعد از گذراندن تحصیالت ابتدایی و 
خورش��یدی   ۱۳۴۰ س��ال  در  متوس��طه 
وارددانشکده فنی دانشگاه تهران شد و موفق به 
دریاف��ت درج��ه ف��وق لیس��انس در رش��ته 
الکترومکانیک شد. او از جمله موسسان روزنامه 
رس��الت، قدیمی ترین روزنامه اصولگرای ایران 
است او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بود.

او از موسسین کمیته امداد انقالب اسالمی بود. 
او در انتخابات می��ان دوره ای دوره اول مجلس 
شورای اسالمی شرکت کرد و با کسب ۷۷ درصد 
آراء به مجلس راه یاف��ت. پس از پیروزی انقالب 
ایران س��مت های مختلف در س��پاه پاسداران، 
اس��تانداری کردستان و اس��تانداری خوزستان 
عهده دار شد. در سال ۱۳۶۰ به عنوان وزیر نفت 
انتخاب و از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به عنوان وزیر 
پس��ت و تلگراف و تلف��ن در دولت مش��غول به 
خدمت بود که در این دوره پست بانک ایران به 
پیشنهاد غرضی به منظور خدمت رسانی در کنار 
پست و بانک در مناطق محروم تاسیس شد. وی 
از زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی کشور تا 
س��ال ۱۳۸۹ ریاس��ت این س��ازمان را برعهده 

داشت. .
امام جمعه موقت تهران

احمد جنت��ی در ۳ اس��فند ۱۳۰۵ در اصفهان 
متولد شد. دوره ادبیات عرب و مقدمات سطح را 
تا س��ال ۱۳۲۴ در حوزه علمیه اصفهان خواند و 

پس از تکمی��ل مقدمات و طی ک��ردن برخی از 
دروس س��طح به حوزه علمیه قم آم��د. پیش از 
پی��روزی انق��الب اس��المی، در س��خنرانی ها، 
اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به 
تبلیغ ضد حکومت پهلوی می پرداخت و بارها در 
قم، رفس��نجان و جزیره خارک م��ورد تهدید و 
تعقیب رژیم ش��اه قرار گرفت و چن��د بار در قم 
بازداشت شد. او سه نوبت به زندان رفت و مجموعاً 
سه ماه زندانی ش��د و یک بار هم دس��تگیر و به 
مدت سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد.  وی 

همچنین امام جمعه موقت تهران است.
یار دیرینه شهید صیاد شیرازی

س��ید یحیی )رحیم( صفوی، پس��ر سیدعباس 
متولد ۱۳۳۱ خورشیدی در روس��تای همام از 
بخش باغ بهادران شهرس��تان لنج��ان، از توابع 
استان اصفهان می باشد. وی در دوران اوج گیری 
انقالب در اصفهان بسیار فعال بود و در روزهای 
اول انقالب به همراه ش��هید صیاد ش��یرازی به 
س��اماندهی انقالبیون اصفه��ان پرداخت.  او در 
حال حاض��ر به عنوان دس��تیار و مش��اور عالی 
فرمانده��ی کل قوا در امور مرب��وط به نیروهای 
مس��لح فعالی��ت می کن��د.او هم اکنون اس��تاد 
جغرافیای سیاسی در دانش��گاه های خوارزمی 
تهران،ش��هید بهش��تی،تهران و تربیت مدرس 

میباشد.
یزدی و مجلس خبرگان

محمد یزدی در س��ال ۱۳۱۰ در اصفهان متولد 
شد. تحصیالت مقدماتی را در زادگاهش گذراند 
و سپس برای تحصیل دروس حوزوی به قم رفت. 
وی از میانه های اسفند سال ۱۳۹۳ سمت ریاست 

مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد.
توصی�ه ش�هید بهش�تی ب�ه  آق�ای وزیر

عل��ی طیب نی��ا زاده ۱۶ فروردی��ن ۱۳۳۹ در 
اصفهان اس��ت. تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و 
دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و به 
دانشگاه راه یافت. با توجه به عالقه شخصی اش 
به رشته های علوم انسانی و همچنین توصیه آیت 
اهلل بهشتی رش��ته اقتصاد دانش��گاه تهران را به 
عنوان رشته دانشگاهی انتخاب کرد.وی یک سال 
از دوره دکتری خود را در مدرس��ه اقتصاد لندن 
زیر نظر پروفسور الرنس هریس گذراند. در حال 
حاضر وی با مرتبه علمی دانش��یار در دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی 
اس��ت. در پایان جلس��ات رأی اعتماد به کابینه 
دکتر حسن روحانی روحانی، طیب نیا با کسب 
۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه و کسب 
حدود ۹۷ درصد آراء، عنوان کسب باالترین رأی 
اعتماد در تاریخ جمهوری اسالمی ایران را به خود 
اختصاص داد. او در حال حاضر وزیر امور اقتصاد 

و دارایی است.

تاریخ معاصر ایران گره خورده به نام سیاستمداران دیار نصف جهان؛

از سيد حسن مدرس تا محمد جواد ظريف
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شنیده ها 



یادداشت

معاون اجتماعی فرماندهي نیروی انتظامی؛

 برابری کالهبرداری های فضاي مجازي
 با سرقت هاي کشفي پلیس 

 معاون اجتماعی فرماندهي نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: 
حجم جرایم اقتصادی و کاله برداری های در فضاي مجازي در یک 
برش زمانی 15 ماهه در اصفهان به اندازه تمام سرقت هایی بود که 
پلیس آگاهی کشف کرده است. سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان 
اینکه چهار وظیفه پیش بینی، پیش��گیری، برخورد و بازس��ازی و 
برون رفت از آس��یب های اجتماعی؛ از جمله مهم ترین وظایف در 
حوزه معاونت اجتماعی پلیس اس��ت، اظهار داشت: فناوری هایی 
که امروز در خدمت بشر هستند از سرعت بس��یاری برخور دارند؛ 
 به گونه ای که روزانه ش��اهد تحوالت چشم گیری در این فناوری ها

 هستیم.
وی افزود: در گذشته افراد برای اس��تفاده از اینترنت و امکانات آن 
با مش��کالت بس��یاری مواجه بودند و این در حالی است که اکنون 
این مشکالت وجود ندارد و روزانه بر میزان دسترسی به شبکه ها و 
فضای مجازی افزوده می شود. معاون اجتماعی فرماندهي نیروی 
انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه برخی فکر می کنند که فضای 
مجازی یک تهدید است تا فرصت، خاطر نشان کرد: در صورتی که 
آسیب ها را بشناسیم فرصت های فضای مجازی بیشتر از تهدیدهای 
 آن است؛  اما متاسفانه سرعت علم از آموزش ها در این زمینه بیشتر 

است.
کریمی با بی��ان اینکه یک��ی از تهدیدهای فض��ای مجازی حجم 
بس��یار جرایم اقتصادی و کاله برداری ها اس��ت، اضافه کرد: حجم 
جرایم اقتصادی و کاله برداری ها در یک ب��رش زمانی 15 ماهه در 
اصفهان به اندازه تمام س��رقت هایی بود که پلیس آگاهی کش��ف 
کرده اس��ت. وی با بیان اینکه ش��بکه های مجازی زمانی به عنوان 
تهدید ش��ناخته می ش��وند که انس��ان ها فارغ از اخالق، دست به 
اعمال غیراخالقی می زنند، گفت: بای��د در زندگی بایدها و نبایدها 
را بشناسیم، متاس��فانه امروزه مرزها برداشته شده اند و ارزش های 
 انس��انی، اخالقی و آداب و رس��وم تح��ت تاثیر این ش��بکه ها قرار

 گرفته اند.
معاون اجتماعی فرماندهي نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه یکی از نتایج  فضای مج��ازی جوالن کاله برداران و مجرمان 
اس��ت، افزود: پرونده های��ی در معاونت اجتماعی وج��ود دارد که 
حاکی از تجاوز به عنف هس��تند و در اکثر موارد ش��کایات حاکی 
از فیلم برداری ها و عکس هایی اس��ت که در فضای مجازی پخش 
شده اند. کریمی با اش��اره به اینکه فضای مجازی ناامن ترین جای 
ممکن اس��ت که هیچ قفلی برای آن وجود ندارد، گفت: نخستین 
و گسترده ترین مشکل در ش��بکه هاي مجازي عدم سواد رسانه ای 
کاربران اس��ت و ایجاد چنین س��وادي باید علمي و از دانش��گاه ها 

ایجاد شود. 
وی با بی��ان اینکه ام��کان محدود ک��ردن فناوري وج��ود ندارد؛ 
بلک��ه بای��د آن را مدیری��ت ک��رد، ادام��ه داد: مدیری��ت صحیح 
بای��د در خص��وص ش��بکه های اجتماع��ي انج��ام ش��ود؛ زی��را 
ای��ن فضاها حتي موج��ب بل��وغ زودرس در نوجوانان می ش��ود و 
 در صورت ع��دم مدیری��ت فرصت  هاي آن ه��ا تبدیل ب��ه تهدید

مي شود.

زمان ثبت نام کالس اولی ها
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ثبت نام 
کالس اولی ها از اول خرداد آغاز می شود، گفت: خانواده ها می توانند به 
صورت داوطلبانه به مدارس پول پرداخت کنند. محمد دیمه ور درباره 
ثبت نام پایه اول ابتدایی و میان پایه ها، اظهار داشت: ثبت نام پایه اول 

ابتدایی در سراسر کشور اول خرداد صورت می گیرد.
وی افزود: ثبت نام میان پایه ها در مدارس ب��ه طور خود به خود انجام 
می گیرد و نیاز به مراجعه اولیای دانش آموزان نیست. دیمه ور یادآور 
شد: دانش آموزان از اوایل خرداد به مراکز سنجش باید مراجعه کنند. 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آم��وزش و پرورش درباره پرداخت پول 
توس��ط اولیای دانش آموزان گفت: ثبت نام در مدارس دولتی رایگان 
است، به جز مدارس خاص همانند استعدادهای درخشان، غیردولتی 
و...  که اولیا وجه پرداخت می کنند؛ اما دریافت وجه در مدارس دولتی 
خالف قانون است. وی تاکید کرد: اولیا می توانند به صورت داوطلبانه 

پول برای مشارکت در مدرسه در طول سال تحصیلی پرداخت کنند.

 تولید داروی موثر جدید 
در درمان ام اس

کمپانی بیوتکنولوژی فرانسوی تحت نام »MedDay« گزارش داد 
که داروی آزمایشی برای کاهش پیشرفت بیماری ام اس موفقیت آمیز 
بوده و می تواند بهبودی چشمگیری را در بیماران نوید دهد. مدیر ارشد 
اجرایی این کمپانی اعالم کرده این برای نخستین بار است که دارویی 
چنین نتایج موفقیت آمیزی را بر جای گذاشته است. نتایج این پژوهش 

طی نشست سالیانه آکادمی نورولوژی آمریکا مطرح شد.
 محققان طی این پژوهش مش��اهده کردند که نسبت قابل توجهی از 
بیماران طی 12 ماه بهبود چشمگیری را از خود نشان دادند؛ عالوه بر 
این اثبات شد که داروی »MD1003« خطر پیشرفت  این بیماری را 
کاهش می دهد. به گفته محققان، داروی »MD1003« درمان بالقوه 
مهم و جدیدی برای بیمار و البته پزش��کان به حساب می آید.  انتظار 
می رود تا پایان سال 2015 و به دست آمدن نتایج سایر آزمایش های  

این دارو مجوز ورود به بازار را دریافت کند.

مرداد ماه و زنگ خطر بروز بیماری سالک 
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
زنگ خطر بروز و هشدار بیماری سالک در اصفهان مردادماه به صدا در 
می آید؛ زیرا در آن زمان به بعد شاهد هجوم پشه ها هستیم. رضا فدایی 
اظهار داشت: بیماری س��الک، بیماری جدیدی نیست و سال هاست 
که استان اصفهان با آن درگیر است. وی با بیان اینکه به دنبال افزایش 
ساخت و سازها و نخاله های بیمارستانی با موج جدید بیماری سالک 
مواجه می شویم، ادامه داد: نخاله های بیمارستانی یکی از عوامل تاثیر 
گذار در بروز بیماری سالک اس��ت. مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
مرکز بهداشت اس��تان اصفهان گفت: نمی توان پیش بینی کرد که با 
روند باالی ساخت و سازها طی سال ها و مساله نخاله های بیمارستانی 
بیماری س��الک افزایش می یابد یا خیر. وی با اشاره به اینکه هر ساله 
شاهد بروز سالک در شهرستان های اردستان، برخوار، شاهین شهر و 
نظنز هستیم، گفت: در شهر اصفهان مشکلی نداریم و تنها در روستاها 
و شهرهای اقماری نزدیک به باتالق گاوخونی شاهد بروز این بیماری 
هس��تیم. فدایی با بیان اینکه اگر در اصفهان ش��اهد بیماری س��الک 
نیس��تیم؛  به این دلیل است که  ساخت و س��ازهای پروژه ای نداریم،  
 گفت: در ش��هرهای مثل اردس��تان و برخوار که س��اختمان س��ازی 
پروژه ای انجام می گیرد ش��اهد بروز س��الک هس��تیم. وی گفت: در 
شهرهایی که نزدیک به کویر است و همچنین شهرک ها که ساخت و 
سازها زیاد انجام می گیرد با این بیماری مواجهیم. مدیر گروه مبارزه 
 با بیماری های مرکز بهداش��ت اس��تان افزود: مخالف ساخت و ساز و
  پروژه های ساختمانی نیس��تم؛  بلکه اگر نخاله های ساختمانی زود

 جمع آوری و آسفالت ش��ود که مانع انتش��ار ریزگردها و گرد و غبار 
گردد، و در پروژه های س��اختمانی تدابیر محافظتی اندیشیده شود با 
مشکل سالک مواجه نخواهیم شد.وی با اعالم اینکه در جهت کنترل 
بیماری سالک با حمایت استانداری اقدامات بسیار خوبی انجام شده 
است، گفت: این اقدامات در صورتی پاسخ می دهد و شاهد کاهش این 
بیماری می شویم که به صورت مستمر انجام گیرد، نه اینکه یک سال 
اعتبارات اختصاص یابد و س��ال دیگر هزینه ای برای کنترل بیماری 

وجود نداشته باشد.

 برگزاری همایش »اقوام درآیینه تاریخ«
 در نجف آباد 

 انجمن ادبی قیصر نجف آباد، دهم اردیبهشت ماه همزمان با روز ملی 
خلیج فارس همایشی را با عنوان اقوام در آیینه تاریخ را برگزار می کند. 
به گزارش روزنامه زاینده رود ،دبیر اجرایی این همایش اظهار داشت: با 
توجه به نیاز فعلی کشور به اتحاد وانسجام ملی و نظر به فرمایش مقام 
معظم رهبری درباره همدلی و همزبانی دولت وملت برآن شدیم که این 
همایش را برگزار کنیم. فتح اهلل مهدور  افزود: نقش تاثیر گذاراقوام  در 

تحوالت کشور از همه جهات حایز اهمیت است.
 وی تصریح ک��رد: این همایش در س��الن چند منظ��وره یزدان پاک 
ش��هر یزدانش��هر با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان و دکتر شلی پور ، عضو انجمن ملی نخبگان 

کشور  برگزار می شود. 
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دومین جش��نواره ملی عکس و فیلم 
جلوه های آب در اصفه��ان با حضور 
برخی از مقام��ات ملی و اس��تانی و 
همچنین هنرمندانی از سراسر کشور آغاز به کارکرد. ستار 
محمودی، قائم مقام وزیر نیرو در این آیین، تکنولوژی را 
عامل اصلی وضعیت نامناسب تاالب ها و چشمه ها در سطح 
کشور دانست و اظهار داشت: در گذشته مردم بدون دخالت 
دولت تمام اقدامات بهره برداری بهینه از آب را انجام دادند 
و این در حالی است که با پیشرفت تکنولوژی مردم دراین 

دام گرفتار آمدند و مشکالتی را ایجاد کردند.
وی با اش��اره به اینکه ایران اسالمی با وجود ظرفیت های 
خوب خدادادی از یک مشکل دیرینه رنج می برد، گفت: 
85 درصد مساحت کش��ور ایران در منطقه  خشک واقع 
شده اس��ت و با چنین ماهیتی باید انتظاری مشابه از آن 
داش��ت. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: از حدود چهار دهه 
قبل میانگین بارش کشوری از حدود 250 میلی متر بارش 
به 240 ،  روان آبها از 86 میلیارد مترمکعب به 46 منبع 
آب تجدید شونده کشور از صد و 35 میلیارد متر مکعب 
به صد و 10 میلیارد رسیده است. محمودی تصریح کرد: 
بر این اساس با توجه به رشد و گسترش شهرها و در نتیجه 
رش��د جمعیت، افزایش آالینده ها و صنعت  که در روند 
کاهش آب تاثیرگ��ذار خواهد بود نیازمن��د چاره جویی 

اثرگذار هستیم.
وی  اضافه کرد:  ع��الوه بر اعمال زیرس��اخت های الزم 
نرم افزاری و فیزیکی برای کاهش مصرف آب در کش��ور 
بخ��ش مهم تر تغیی��ر رفتار مصرف��ی مطابق با ش��رایط 
طبیعی کش��ور اس��ت. قائم مقام وزیر نی��رو در ادامه، در 
خصوص برگزاری دومین جش��نواره مل��ی فیلم و عکس 

جلوه های آب در اصفهان اظهار داشت: از  شهری همچون 
اصفهان با س��ابقه دیرین��ه تاریخی خ��ود در زمینه هنر، 
موسیقی، مدیریت و ابعاد گوناگون اجتماعی  برگزاری  
 چنین جش��نواره هایی ک��ه روح انس��انی را هنرمندانه

 می نوازند،  انتظار می رود. وی تصریح کرد: بر این اساس 
فرهنگ س��ازی در زمینه مصرف آب در هم��ه زمینه ها 
ضرورت دارد و راه های مختلفی ب��رای این امر از ادبیات 

موسیقی فیلم عکس و غیره وجود دارد.
اضافه برداشت ها، لغو شود

عباس مقتدایی، رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه زاینده رود باید برای 
خود زاینده رود باش��د و در هنگامی که خود اصفهان در 
تنگنای خشکسالی قرار دارد، نباید آب های روان استان 
 به اس��تان های دیگر، مگر برای ش��رب انتقال یابد افزود:

 آب های جاری درون استان اصفهان در گام نخست باید 
تنها و تنها س��یراب ش��دن زاینده رود اصفهان و نه هیچ 

استان دیگر را مدنظر داشته باشد. 
وی اضافه کرد: انتقال آب  از سولگان سمیرم به منطقه ای 
از کرمان انتقال پیدا کند و تا زمانی که خود اصفهان به آب 
نیاز دارد، انتقال آب به رفسنجان پذیرفتنی نیست. رییس 
مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان در مجلس با اشاره به 
طومار شیخ بهایی و قانون توزیع عادالنه آب در سال 1361 
افزود: بعد از قانون توزیع عادالنه آب دیگر هیچ قانونی در 
شورای آب کشور به نفع زاینده رود به تصویب نرسید که 
باعث شد مردم، کشاورزان و مسووالن همگی بگویند آب.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل زاینده رود در سه سطح 
ملی، استانی و شهرستانی کمیته هایی تشکیل شد، گفت: 
در این کمیته ها مطالبات مردم پیگیری شد و  با تصویب 

7 مصوبه پیشنهادی به زاینده رود جانی دوباره تزریق شد.
مقتدایی با اش��اره ب��ه اینکه در س��ال 92 ب��رای اولین بار 
مصوبه ای به نفع رودخانه زاینده رود در ش��ورای عالی آب 
به تصویب رسید خاطرنشان کرد: ما نتوانستیم کمیته جدا 
برای حل مشکل زاینده رود تشکیل دهیم،  به همین خاطر 
مصوبات پیش��نهادی خود را طی یک جلس��ه اختصاصی 
زاین��ده رود در کمیت��ه دریاچه ارومیه مط��رح کردیم و به 
تصویب رس��اندیم و در حال حاضر در خواست ما از دولت 
اجرای این مصوبات اس��ت. وی ادامه داد: ح��ق زاینده رود 
باید به زاینده رود برگردد و اضافه برداش��ت ها از اصفهان و 

چهارمحال بختیاری برداشته شود.
زاینده رودی ک�ه از مدیریت نامطل�وب به نفس 

نفس افتاده
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در چند س��ال گذشته زاینده رود 
از ناکار آمدی ه��ای مدیریتی به نفس نفس افتاده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه مدیران امروز اس��تان به 
هوشیاری الزم رس��یده اند تا بتوانند رودخانه زاینده رود را 

به طور صد درصد زنده کنند.
مقتدایی اضاف��ه کرد: آب زاین��ده رود در گام اول باید برای 
خود زاینده رود باش��د و معنا ندارد زمانی که خود اصفهان 
نیاز به آب دارد و در تنگی جریان افتاده است، آب از سولگان 
سمیرم در منطقه ای از کرمان انتقال پیدا کند. وي با بیان 
اینکه  تا زمانی که خود اصفهان به آب نیاز دارد انتقال آب 
به رفسنجان پذیرفتنی نیست، گفت: سربه سر داشته های 
اصفهان نگذارید.هاشم امینی، دبیر دومین جشنواره ملی 
فیلم و عکس جلوه های آب نیز در ادامه آیین افتتاحیه این 
جش��نواره گفت: در فراخوان جش��نواره دوم از هنرمندان 
دعوت به عمل آمد تا با استفاده از ابزار هنر در ترویج سبک 
زندگی اسالمی ایرانی با رویکرد مدیریت مصرف بهینه آب 
تالش کنند. وی اظهار داش��ت: نگاه تیزبین هنرمندان به 
 موضوع آب شعاری اس��ت که بنیان گذاران این جشنواره

 برگزیده ا ند، با این هدف که هنرمندان را به خلق آثاری برای 
حساس کردن افکار عمومی نسبت به استفاده بهینه از این 

مایع حیات بخش ترغیب کنند.
وی مقوله خشکسالی از مهم ترین چالش های قرن بیست 
و یکم برش��مرد که نمی توان این موض��وع را نادیده گرفت 
 و اف��زود: از دهه ه��ای پایانی قرن گذش��ته ای��ن جمله بر

 سرزبان ها افتاد که جنگ آینده جنگ آب است. مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان تاکید کرد: در این 
میان هنرمندان ادر هر شاخه  هنری که هستند وظیفه دارند 
همه تالش خود را به کار ببندند ت��ا با زبان بین المللی هنر 
جهانی بدون جنگ و توام با صلح و ارامش را برای مردم به 

تصویر درآورند.
گفتنی است؛ در بخش های متعددی از این جشنواره با پخش 
کلیپ و همچنین همزمان بودن آیین افتتاحیه جشنواره با 
تولد زاون یاد و خاطره این هنرمند بزرگ اصفهانی گرامی 

داشته شد.

درگشایش دومین جشنواره ملی جلوه های آب  مطرح شد؛

انتقال آب به رفسنجان پذیرفتنی نیست

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

و  دس��تی  صنای��ع  فرهنگ��ی،  می��راث  سرپرس��ت 
گردش��گری شهرس��تان خمین��ی ش��هر از تحوی��ل 
41 س��که صف��وی کش��ف ش��ده در ای��ن ش��هر ب��ه 
 اداره کل می��راث فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان خب��ر

 داد.
 علی رضا حبیبی درباره علت کشف س��که ها در این شهر 
افزود: چهارش��نبه هفته گذش��ته لودرهای شهرداری در 
خیابان 17 ش��هریور مش��غول به عملیات تعریض خیابان 
بودند که به ک��وزه ای قلک مانن��د و پر از س��که در داخل 
یک مطبخ برخ��ورد می کنند که به دنب��ال آن تعدادی از 
کس��به و رهگذران به دور آن جمع می ش��وند. سرپرست 
 میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری شهرستان 
خمینی ش��هر با بی��ان اینک��ه تع��داد زیادی از س��که ها 
مورد هج��وم و برداش��ت افراد س��ودجو ق��رار می گیرد، 

ادام��ه داد: پیمان��کار ش��هرداری س��ریع موض��وع را به 
اطالع پلی��س می رس��اند و تعداد 41 س��که باق��ی مانده 
 در اختی��ار کالنت��ری 13 در خمین��ی ش��هر ق��رار 

می گیرد.
حبیبی ب��ا بیان اینکه ح��دس می زنیم بی��ش از یک هزار 
س��که در داخل کوزه وجود داش��ته اس��ت، خاطر نش��ان 
کرد: چهارش��نبه هفته گذش��ته ب��ا ش��نیدن موضوع در 
محل حاضر ش��دم و پرونده ای در دادس��را تشکیل دادیم 
و ب��ا پیگی��ری در اوایل همی��ن هفته س��که های موجود 
 در اختی��ار پلی��س را ب��ه اداره می��راث فرهنگی اس��تان

 باز گرداندیم.
 وی تاکی��د ک��رد: پرون��ده قضای��ی اف��راد س��ودجو 
همچنان ب��از اس��ت و حتی تع��دادی از آن افراد توس��ط 
پلیس شهرس��تان شناس��ایی ش��ده اند و به ت��الش خود 
ب��رای بازگ��ردادن این می��راث تاریخ��ی به بی��ت المال 
ادامه خواهی��م داد. سرپرس��ت میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردش��گری شهرس��تان خمینی ش��هر تصریح 
ک��رد: س��که های یافت ش��ده عصر صف��وی از ن��وع زرد 
 مس��ی و با  نقش ه��ای سرس��نگی، تصویر حیوان��ات و ...

 است. 
حبیبی ادامه داد: این مس��کوکات به طور محلی در غرب 
اصفهان ضرب شده؛ اما دوره دفن سکه ها نیز مربوط به عصر 
 قاجار است؛ زیرا بقایای کوزه متعلق به همین دوره تاریخی

 است.

نایب ریی��س اتحادیه طال و جواهر کش��ور گف��ت: راه اندازی 
 ش��هرک طالی اصفهان در انتظار تعیین زمین مورد نیاز برای

 راه ان��دازی و انتقال کارگاه  ها و راه اندازی نمایش��گاه اس��ت.  
هوشنگ شیشه بران با اش��اره به اینکه ش��هر اصفهان یکی از 
تاثیرگذارترین شهرهای کشور در زمینه تولید و صادرات طال 
است اظهار داش��ت: در حال حاضر بیش از 70 درصد از طالی 

کشور در استان اصفهان تولید می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه به منظور بهبود شرایط تولید و صادرات 
طال در استان اصفهان باید اقداماتی در راستای آموزش و تربیت 
 صنعتگران طال و جواهرات صورت گیرد، افزود: دراین راس��تا

 راه ان��دازی دانش��گاه و پژوهش��کده تخصصی ب��رای تربیت 
صنعتگران طال و جواهر در اصفه��ان که پایتخت طالی ایران 

معرفی می شود،  امری تاثیرگذار خواهد بود.
نایب  رییس اتحادیه طال و جواهر کشور در ادامه با بیان اینکه 
در حال حاضر بیشترین بخش از طالی استان اصفهان از استان 
تهران صادر می ش��ود، اظهار داش��ت: این امر باید در اصفهان 
ساماندهی ش��ود و از این رو صادرات طال از استان اصفهان به 
عنوان بندر خشک باید در دس��تور کار قرار گیرد. وی ساخت 
شهرک تخصصی و توریستی طال در اصفهان را مهم دانست و 
افزود: از این رو شهریور ماه سال گذشته زمینی در کنار فرودگاه 
اصفهان برای راه اندازی این ش��هرک تعیین شد که پس از آن 
بهره برداری از این زمین با مشکل مواجه شد و در حال حاضر 
همچنان برای جانمایی زمین شهرک طال بررسی ها ادامه دارد.

شیشه بران با بیان اینکه شهرک طال تنها جوالنگاهی است که 

یک سازنده، صنعتگر و صادر کننده می تواند از این سکو پرش 
داشته باشد، اظهار داشت: ایجاد این شهرک مستلزم همکاری 
بین نهادهایی چون محیط زیست، شهرداری و استانداری است 
تا زمینه ساز رش��د و ایجاد شهرک ش��ود. وی افزود: بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته در ص��ورت تعیین زمین مورد 
نیاز برای راه اندازی ش��هرک طال در اصفهان،  فاز نخست آن 
در راستای حمایت از محیط زیس��ت و رفع مشکالت زیست 
محیطی ش��هر اصفهان با انتقال کارگاه های تولید طال همراه 

خواهد شد.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به ظرفیت باالی 
صنعت طال برای جذب نیروی کار اش��اره کرد و اظهار داشت: 
صنعت طال و جواهر به دلیل گردش باالی مال��ی، توانایی در 
جذب نیروی کار و ایجاد ارزش افزوده باال می تواند در راستای 

توسعه اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد.

 شهرک طالی اصفهان در انتظار جانمایی زمینبازگشت 41 سکه صفوی به میراث فرهنگی
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گوشتگوسالهارزانمیشود
رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از خروج بی رویه دام س��بک از کشور 
ابراز نگرانی ک��رد و گفت: این موضوع بازار داخلی را دچار مش��کل می کند. 
علی اصغر ملکی، با اشاره به خروج دام س��بک از کشور در استان کردستان، 
اظهارداش��ت: این خروج احتماال مجوز ندارد و حتی اگر با مجوز هم انجام 
می شود، در آینده ما را دچار مشکل خواهد کرد. وی با بیان اینکه هم اکنون 
حمل دام از کردستان به تهران کاهش یافته است، افزود: این مساله قیمت 
گوشت گوسفندی را تحت تاثیر قرار می دهد. ملکی با اشاره به اینکه درحال 
حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه دار بین ۲۷ هزار و 
۵۰۰ تومان تا ۲۸ هزار تومان است، گفت: قیمت این نوع گوشت تحویل به 
مصرف کننده بین ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان است. وی با بیان اینکه برای روزهای 
آینده معضلی وجود ندارد و اصوال نباید کمبودی وجود داشته باشد، اضافه 
کرد: تنها مشکل ما خروج دام سبک از کش��ور است و باید کارشناسی شده 
در این زمینه عمل ش��ود اگر صدور مجوز بی رویه باش��د یا خروج غیرمجاز 
صورت بگیرد بازار داخلی تحت تاثیر قرار می گیرد و مش��کل ایجاد ش��ود. 
همچنین علی خندان روی جوان رییس اتحادیه گوشت گاوی با بیان اینکه 
قیمت گوشت گوساله در بازار تغییری نداش��ته است، گفت: در حال حاضر 
 قیمت هرکیلوگرم گوش��ت گوس��اله به صورت مخلوط برای مصرف کننده

۳۰ هزار تومان است. وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوساله در روزهای 
آتی افزایش نخواهد یافت، افزود: احتمال کاهش قیمت این نوع گوشت در 
خردادماه وجود دارد؛ چراکه دام فراوان  و هوا گرم اس��ت و خرید مردم کم 

می شود.

افزايشنرخبانکی۲۳ارز
بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعالم کرد که براین اساس نرخ 
بانکی ۲۳ ارز نسبت به روز گذش��ته افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی کاهش 
یافت و نرخ ۵ ارز نیز تغییری نداشته است. نرخ دالر آمریکا با یک ریال رشد 
۲۸،۳۷۱ریال، پون��د انگلیس با ۱۵۳ریال افزای��ش ۴۳،۲۱۴ ریال و یورو با 
۶۳ ریال کاهش ۳۰،۸۶۲ ریال تعیین ش��د.  فرانک سوئیس ۲۹،۷۱۴ریال، 
کرون س��وئد ۳،۲۹۶ریال، کرون نروژ ۳,۶۶۹ ریال، کرون دانمارک ۴،۱۳۷ 
ریال، روپیه هند ۴۴۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷،۷۲۵ ریال، دینار 
کویت ۹۳،۹۶۶ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷،۸۷۰ ریال، یکصد ین ژاپن 
۲۳،۸۲۶ریال، دالر هن��گ کنگ ۳،۶۶۱ ریال، ریال عم��ان ۷۳،۷۳۱ریال، 
دالر کانادا ۲۳،۴۴۸ ریال، ران��د آفریقای جنوبی ۲،۳۶۰ ری��ال، لیر ترکیه 
۱۰،۵۸۳ریال قیمت خورد. نرخ روبل روسیه ۵۵۰ ریال، ریال قطر ۷،۷۹۵ 
ریال، یکصد دینار عراق ۲،۴۴۰ ریال، لیر س��وریه ۱۵۱ ریال، دالر استرالیا 
۲۲،۳۳۳ ریال، ریال سعودی ۷،۵۶۷ ریال، دینار بحرین ۷۵،۲۵۷ ریال و دالر 
سنگاپور ۲۱،۳۴۲ ریال است.  همچنین نرخ ده روپیه سریالنکا ۲،۱۳۶ریال، 
یکصد روپیه نپال ۲۷،۹۱۹ ریال، یکصد درام ارمنستان ۵،۹۸۷ ریال، دینار 
لیبی ۲۰،۷۵۸ریال، یوان چین ۴،۵۷۲ ریال، یکص��د بات تایلند ۸۶،۸۴۳ 
ریال، رینگیت مالزی ۷،۹۸۲ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶،۵۰۲ ریال، 
یکصد تنگه قزاقس��تان ۱۵،۲۷۹ ریال، افغانی افغانستان ۴۹۴ ریال، منات 
آذربایجان ۲۶،۹۸۶ ری��ال، یک هزار روبل بالروس ۱،۹۹۲ ریال، س��امانی 

تاجیکستان ۴،۵۶۱ ریال و بولیوار ونزوئال ۴،۵۱۵ ریال اعالم شد.
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تحقیقات نش��ان می دهد ۱۳ عامل برای ترک شغل در 
ایران وج��ود دارد که از مهم ترین آنها دس��تمزد پایین و 
قراردادهای موقت کار است. هراس از اخراج و ترک کار، 
باعث گرایش ش��دید کارجویان ایرانی به مشاغل دولتی 

شده است. 
به گزارش زاینده رود به نقل از مهر، به عقیده کارشناسان 
بازار کار دالیل جابه جایی و تغییر شغل در ایران به صورت 
مستقیم با ماهیت شغل، وضعیت امنیت آن، حقوق و مزایا 
و جایگاه اجتماعی آن در ارتباط است؛ از این رو درصدی 
از نیروهای کار در میانه راه تصمیم می گیرند شغل خود 
را تغییر داده و به اصطالح از نو تجربه جدیدی را در جایی 

دیگر شروع کنند.
بی ثباتی بازار کار، تعدیل نیرو توس��ط بن��گاه ها و مراکز 
 تولی��دی کش��ور، تالش ش��اغالن ب��رای دس��تیابی به

 جای��گاه ه��ای باالت��ری از اش��تغال، بازنشس��تگی، 
خوداشتغالی و موضوعاتی از این دست نیز به عنوان دیگر 
دالیل اختیاری و غیر اختیاری انجام ج��ا به جایی های 

نیروی کار کشور است.
در عین حال، برخی می گویند درصدی از رفت و آمدهای 
نیروی کار کشور به دلیل نوع نگاه و طرز فکر کارفرمایان 
درباره نیروهای کاری است. به بیان دیگر، کارفرمایانی که 

همواره برای تصاحب نیروه��ای قوی و توانمند در عرصه 
 ش��غلی تالش می کنند، غالب��ا دارای محیط های کاری
 بی ثبات و هراس انگیز برای نیروهای کاری خود هستند.

هراسدائمیبازارکارازاخراجوبیکاری
متاس��فانه در اینگونه فضاهای کاری و بنگاه ها، به دلیل 
هراس دائم��ی اف��راد از احتمال بی��کاری، ام��کان بروز 
 اس��تعدادها، خالقیت ها و توانمندی ه��ای افراد فراهم

 نمی شود. از س��ویی، به دلیل پایین بودن امنیت شغلی، 
میزان بهره وری نیروی کار نیز به ص��ورت ناخودآگاه به 

جای افزایش، کاهش خواهد یافت.
گزارش جدید وزارت کار درباره دالیل ترک کار در ایران 
نش��ان می دهد طبق آمارهای موج��ود، از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار نفری که در س��ال ۹۲ ترک کار کرده اند، یک 
میلی��ون و ۱۰۰ هزارنفر م��رد و تنها ۱۲۰ ه��زار نفر زن 
بوده اند. این موضوع می تواند بی ارتباط با میزان حقوق 
و دس��تمزد م��ردان و در نتیجه تالش آنها برای کس��ب 

موقعیت های بهتری در بازار کار باشد.
 پایین ب��ودن درآم��د در طول س��ال های اخی��ر یکی از 
مهم ترین دالیل ترک ش��غل در ایران محسوب می شود 
که در کنار برخی دیگر از دالیل از جمله تعطیلی دائمی 
محل کار، فصلی بودن کار، موقتی بودن کار، جا به جایی 

محل کار، تحصیل و یا آموزش، اخراج و یا تعدیل نیروی 
کار وجود دارد.

همچنی��ن ب��روز مس��ایل خانوادگ��ی، مهاجرت ه��ا، 
بازنشس��تگی، به پایان رس��یدن دوران خدمت وظیفه، 
کهولت سن و بیماری از دیگر دالیل ۱۳ گانه ترک کار در 
ایران است. براساس آمارهای موجود در سال ۹۱ مجموعا 
یک میلیون و ۵۶۱ هزار و ۳۵۱ مورد ترک شغل در ایران 

به ثبت رسید.
عالوه بر این، در س��ال ۹۲ تعداد یک میلیون و ۱۸۷ هزار 
و ۸۴۳ مورد ترک شغل دیگر نیز در ایران به ثبت رسیده 
است. می توان گفت موقتی بودن شغل ها در ایران دلیلی 
محکم تر از میزان حقوق و دستمزد برای افرادی است که 
نسبت به ترک شغل خود اقدام کرده اند به نحوی که در 
س��ال ۹۲ تعداد افرای که به دلیل پایین بودن حقوق ها 
کار خود را ترک کرده اند ۱۹۰ هزار نفر بوده و افرادی که 
به دلیل موقتی بودن کار، شغلشان را ترک کرده اند ۲۹۲ 

هزارنفر بوده است.      
ايرانیهابهکدامداليلکارشانراتغییرمیدهند؟
 بررس��ی وضعیت ترک ش��غل در ۵ سال گذش��ته نشان

 می دهد که چهار عامل نسبت به بقیه عوامل تاثیرگذاری 
بیشتری داشته که اولین مورد آن موقتی بودن کار با ۲۴/۶

 درصد اس��ت. این عامل یکی از موثرتری��ن عوامل ترک 
شغل از سوی شاغالن ۱۰ ساله و بیشتر در کشور است.

عموما م��ردان در این زمین��ه دارای آماره��ای به مراتب 
باالتری از زنان هس��تند که نش��ان دهنده نگرانی بیشتر 
مردان نسبت به زنان به عنوان سرپرستان خانوار برای از 

دست دادن شغل و هراس از بیکار شدن است.
پایین بودن درآمد به عنوان دیگر عامل مهم و تاثیرگذار 
ترک شغل در ایران محس��وب می شود که ۱//۱۶ درصد 
کل ترک شغل ها را به خود اختصاص می دهد. همچنین 
۱۵/۶ درصد افرادی که به عنوان س��رباز مش��غول به کار 
می شوند نیز پس از دوران سربازی به جمع بیکاران می 
پیوندند؛ بنابراین این گروه نیز دارای آمار باالیی به لحاظ 

ترک شغل در ایران است.
از سویی اخراج و تعدیل نیروی کار در ایران ۱۲/۱ درصد 
دالیل ترک ش��غل و بیکاری را تشکیل می دهد. بنابراین 
مباحث مربوط ب��ه حق��وق و دس��تمزد و قراردادها که 
در طول س��ال های اخیر از مباحث اساس��ی و چالش��ی 
بی��ن نماین��دگان کارگ��ری و کارفرمایی کش��ور بوده؛ 
 بیشترین نقش را در ریزش و جا به جایی نیروی کار بازی 

می کنند.

1۳علتبیکاریناگهانیدرايرانرابشناسید؛

جابه جایی میلیونی برای فرار از کارموقت
محاکمهدوبانکبهدلیل

تخلفازنرخسود
دبیرکل بان��ک مرکزی با اعالم اینکه چه��ار بانک بزرگ 
خصوصی به موسس��ات فاقد مجوز خدمات می دهند، از 
معرفی دو بانک به دستور سیف به علت دریافت سود باالتر 
به هیات انتظامی خبر داد که محاکمه خواهند شد. سید 
محمود احمدی، عضو س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در دوره جدید دو رویکرد مقابله ای و دیگری پیشگیرانه 
 وجود دارد اف��زود: بحث مقابله ای اینگونه اس��ت که در

 دستگاه های مختلفی که عضو ستاد هستند مواردی که 
به اطالع آنها می رسد یا مدارکی را که دریافت  در ستاد 
مطرح می کنند و هماهنگی از س��وی معاون اول رییس 
جمهور ایجاد می شود برای اینکه آن مورد خاص بررسی 
و آسیب شناسی شود و کسانی که مرتکب تخلف شدند 
به س��زای عمل خود برس��ند. وی ادامه داد: بحث دیگر، 
 بحث پیش��گیری اس��ت از این بابت در خود سازمان ها، 
کارگروه ها و کمیته هایی را ایجاد کردند که گلوگاه های 
فساد را در سازمان خود شناسایی می کنند؛ زیرا اعتقاد 
 س��تاد این اس��ت که خود دس��تگاه ها بهتر از هر کسی 
می توانند فساد و گلوگاه ها را شناسایی و برای آن راه حل 
ارائه کنند. احمدی گفت: این سامانه بر اساس کار گروهی 
که در ستاد ایجاد شده است هر حوزه ای برای مثال بانکی 
و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته هایی،  گلوگاه های 
 فساد را در سازمان های خود شناس��ایی و راه حل ارائه و 
برنام��ه ه��ای خ��ود را معرف��ی کردن��د. وی اف��زود: 
ای��ن س��امانه برنام��ه ه��ا را مص��وب م��ی کن��د و در 
بان��ک مرک��زی و ش��بکه بانک��ی ۹ اق��دام سیاس��تی 
 و س��امانه ای ت��دارک دی��ده ش��ده اس��ت ک��ه 
س��ال ه��ای ۹۴ و ۹۵ اجرای��ی خواهن��د ش��د و این ها 
 ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول 
می رسانند. احمدی که دبیر کل بانک مرکزی نیز است در 
پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می توان جلوی 
مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم 
حق و حقوق خود و امکان پیگی��ری کار خود را بدانند و 
مرجعی باشد تا دغدغه ها و مشکالت خود را مطرح کنند 
و اگر حوزه هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق 
خواهد بود؛ زیرا به زیرساخت ها  توجه می کند و تدابیری 
را در س��ازمان ها پیش بینی می کند که از اساس جلوی 
فس��اد را بگیرند. احمدی درباره آمارهای رس��می فساد 
اداری گفت: ارزیابی هایی که می شود خیلی قابل استناد 
نیس��ت زیرا آن طور که باید طرفین فاسد به فساد خود 
اظهار نمی کنند و سازمان ها هم آمار و ارقامی دارند؛ اما 
قابل استناد نیست. یکی از کارهایی که سامانه می تواند 
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ابالغ رای 
دادنامه: 1660-93/9/29 مرجع رسیدگی:  پرونده: 945/93ش6 شماره  2/134 کالسه 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نشانی:  سلیمانی  سیما  وکیل:  تاالرفرشچیان  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری 
ساختمان ماکان5- طبقه دوم- واحد24  خ.چهارباغ باال- خ.شهیدنیکبخت –  اصفهان – 
به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  ورتونی  ندیمی  مجتبی  خوانده: 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
خواسته  به  ورتونی  ندیمی  مجتبی  آقای  طرفیت  به  سلیمانی  سیما  وکالت  با  اقتصاد 
مبلغ  به  به شماره 901/01150500  یک چک  وجه  از  ریال   44/500/000 مبلغ  مطالبه 
50/000/000 ریال به عهده بانک پست بانک ایران کد 00803 به انضمام مطلق خسارت 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
اعتراض نسبت  نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان 
قانون تجارت و 198و515و519و522  به مواد 313و314  نظر می رسد که مستندا  به 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 44/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/12/17( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:1465 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

دادنامه: 1662-93/9/29 مرجع رسیدگی:  پرونده: 944/93ش6 شماره  2/135 کالسه 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
نشانی: اصفهان-خ توحید-جنب تاالرفرشچیان وکیل: سیما سلیمانی نشانی: اصفهان – 
خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان ماکان5- طبقه دوم-واحد24 خواندگان: 
با  ایمان بخارائی 2- قاسم رحمانی هر دو نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه   -1
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد با وکالت سیما سلیمانی به طرفیت ایمان بخارایی – قاسم رحمانی به خواسته 
 مطالبه مبلغ 48/700/000 ریال از وجه یک چک به شماره 809273-65/000/000ریال

به عهده بانک صادرات کاشان به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا 
بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  249و313و314  مواد  به 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 48/700/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 225/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/8/8( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:1466 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/21-2276 دادنامه:  شماره   1892/93 پرونده:  شماره   2/136
نشانی:  نجفی  شیخ  علی  شمس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هفت  شعبه 
نشانی:  لوادار  امین  خوانده:  پ25   – سروستان  بلوار  خ.2-   – امیرحمزه   – اصفهان 
 – دادرسی  هزینه های  و  تصادف  از  ناشی  خسارات  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
مشورتی  نظریه  و  پرونده  محتویات  مالحظه  با  شورا  قاضی  گردشکار:  کارشناسی 
اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان 

به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از 
تصادف به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع 
تصادف بین موتورسیکلت به شماره 624-6567 متعلق به خواهان و پراید به شماره 
و  است  شناخته شده  مقصر  خوانده  و  بوده  محرز  خوانده  رانندگی  به  53-887ج43 
حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده تامین دلیل شعبه 16 شورای حل اختالف 
اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ 6/500/000 
در جلسه رسیدگی شورا  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  و  است  گردیده  تعیین  ریال 
حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال 
بابت خسارات وارده و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون 
ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است.م الف:1468 شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 22 شعبه   93/6/26 تاریخ   489 شماره  رای  موجب  به   1140/92 شماره:   2/137
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علیرضا 
محکومیت  به  اند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  دو  هر  امامی  ابوالقاسم   -2 شمس 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
120/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
017190/18 مورخ 92/10/18 در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت 
آقای قاسمی به نشانی هشت بهشت غربی – نبش کوچه ش.عمویی- ساختمان یاس- 
ط.اول و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1469 شعبه 22 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/138 شماره: 92-1142 به موجب رای شماره 226 تاریخ 93/3/31 شعبه 22 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- عصمت مختاری 
مانتوسرای سن تیک 2- محسن مختاری  ابتدای خ.شریعتی –  به نشانی فالورجان – 
به  ریال  میلیون  دو  پرداخت چهل و  به  اند  به نشانی مجهول المکان  محکوم  کرچگانی 
صورت تضامنی بابت اصل خواسته و یکصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف تا تاریخ اجرای حکم بابت چک شماره 933663-89/11/17 در حق محکوم له 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
مقابل تاالر –سرپرستی تعاون ثامن االئمه و نیم عشر حق االجرا.  به نشانی خ.جی – 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:1470 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 93/12/16 تاریخ:   93/11/29-964 دادنامه:  شماره   860-93 پرونده:  کالسه   2/139
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مصطفی 
 – خ.حکیم فرزانه   – فلکه دانشگاه صنعتی   – محمدی نشانی: اصفهان- خ.امام خمینی 
بعد از چهارراه بهداری – کوی فرش مدائن – کارگاه یادگاری خوانده: سعید رضائی 
خرمنانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ دو میلیون تومان یک فقره چک 
شماره 504121-89/4/1 و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به تاریخ 93/12/16 
پرونده  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 شعبه 
کالسه 93-860 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال 
آقای  دعوای  در خصوص  رای شورا:  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح 
مصطفی محمدی به طرفیت آقای سعید رضایی خرمنانی به خواسته مطالبه مبلغ دو 

میلیون تومان بانک رفاه کارگران موضوع یک چک به شماره 504121 مورخ 89/4/1 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
برائت  بر پرداخت دین و  و مدرک و دفاع موجهی درخصوص دعوی مطروحه مبنی 
ذمه خویش به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198و519و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 255/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/4/1 تا زمان 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  آخرین  براساس  حکم  اجرای 
قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:1473 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 93/12/16 تاریخ:   93/11/29-963 دادنامه:  شماره   861-93 پرونده:  کالسه   2/140
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مصطفی 
محمدی نشانی: اصفهان- خ.امام خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی – خ.حکیم فرزانه – بعد 
از چهارراه بهداری – کوی فرش مدائن – کارگاه یادگاری خوانده: خانم فرشته کرمی 
فقره  بابت یک  هومانی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یک میلیون تومان 
تاریخ 93/12/16  به  تادیه  تاخیر  چک 670303-91/7/20 و کلیه خسارات دادرسی و 
پرونده  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 شعبه 
خداوند  از  استعانت  با  شورا  پرونده  اوراق  مالحظه  با  است  مفتوح   861-93 کالسه 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوای 
آقای مصطفی محمدی به طرفیت خانم فرشته کرمی هومانی به خواسته مطالبه مبلغ 
یک میلیون تومان بانک صادرات موضوع یک چک به شماره 670303 مورخ 91/7/20 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
برائت  بر پرداخت دین و  و مدرک و دفاع موجهی درخصوص دعوی مطروحه مبنی 
ذمه خویش به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198و519و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 250/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 91/7/20 تا زمان 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  آخرین  براساس  حکم  اجرای 
قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:1474 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2/141 کالسه پرونده: 93-869 شماره دادنامه: 962-93/11/29 تاریخ: 93/12/17 مرجع 
ایرج خیرالهی  آقای  اصفهان خواهان:  اختالف  کننده: شعبه 31 شورای حل  رسیدگی 
نشانی: اصفهان- میدان امام – بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیرالهی 
خوانده: خانم سارا چاله چاله نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک 
بانک به شماره های 295437-91/2/10و295440-91/5/10 به مبلغ 36/000/000 ریال 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به تاریخ 93/12/17 شعبه 31 شورای 
حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 93-869 مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوای آقای ایرج خیرالهی به طرفیت 
خانم سارا چاله چاله به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 ریال معادل سه میلیون و 
به شماره 295437-91/2/10و295440- فقره چک  تومان موضوع دو  ششصد هزار 

به  توجه  با  تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  ملی  بانک   91/5/10
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی  اشتغال ذمه خوانده دارد و 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی درخصوص دعوی مطروحه 
لذا شورا دعوی خواهان  نیاورده  به عمل  برائت ذمه خویش  بر پرداخت دین و  مبنی 

آیین  قانون  198و519و515و522  مواد  به  مستنداً  و  داده  تشخیص  ثابت  و  محرز  را 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک )اخیرالذکر( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و 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 قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.م الف:1475 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/29-961 دادنامه:  شماره   868-93 پرونده:  کالسه   2/142
اصفهان  نشانی  خیرالهی  ایرج  آقای  اصفهان خواهان:  اختالف  31 شورای حل  شعبه 
فروشگاه خیرالهی خوانده: آقای سیدمنیرالدین   – مقابل پاساژ صدر   – –بازار بزرگ 
میرمحمدی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته 471116-471118 به مبلغ 
جمعًا چهل میلیون ریال و خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
به  میرمحمدی  منیرالدین  سید  آقای  طرفیت  به  خیرالهی  ایرج  آقای  دعوی  خصوص 
خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 471116-

471118 سری الف به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
از  خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   250/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   40/000/000
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله 
تقدیم دادخواست 93/11/6 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:1476 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 93/12/24 تاریخ:   93/12/24-1026 دادنامه:  شماره   670-93 پرونده:  کالسه   2/143
حمید  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 شعبه  کننده:  رسیدگی  مرجع 
بن.بست میالد خوانده: مجید   – نگین نقش جهان  برج   – پل چمران  نیا نشانی:  باطنی 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  نژاد  خسروی 
به  تادیه  تاخیر  و  قانونی  خسارات  و  ریال   27/000/000 مبلغ  به   93/6/24-156251
تاریخ 93/12/24 شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده زیر 
تشکیل پرونده کالسه 93-670 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص 
به خواسته مطالبه  نژاد  آقای مجید خسروی  به طرفیت  نیا  باطنی  آقای حمید  دعوای 
فقره  یک  موضوع  تومان  هزار  هفتصد  و  میلیون  دو  معادل  ریال   27/000/000 مبلغ 
دادرسی  هزینه  انضمام  به  ایران  ملی  بانک   93/6/24 مورخ   156251 شماره  به  چک 
ید  در  بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  تادیه  تاخیر  و خسارات 
خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی درخصوص دعوی مطروحه مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به 
عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198و519و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )93/6/24( تا زمان اجرای 
حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 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 قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد.م الف:1477 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
1/142 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

اول- شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
به شناسنامه شماره  محمد  انصاریپورفرزند  احمد   -93/10/8  – 1.رای شماره 9457 
482حوزه 16 اصفهان وشماره ملی 1284246914 ششدانگ قسمتی از یکباب پاساژ 
مفروزی از پالکهای 1354 و 1355 به مساحت 87 متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالکهای 1353 و8009 جمعا تشکیل یک باب پاساژ را داده است.
به شناسنامه  عباسعلی سبزواری فرزند محمود   –  93/10/21  – 2.رای شماره 9986 
شماره 790 شهرضا وشماره ملی 1198915765 ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی از 

پالک 1468 به مساحت 24 متر مربع.
به  هاشم  سید  فرزند  بحرینی  طاهر  محمد  سید   –  93/9/18  –  8796 شماره  3.رای 
از  مشاع  چهاردانگ   1198916567 ملی  وشماره  شهرضا   870 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2217 به مساحت ششدانگ 66/70 مترمربع.

4.رای شماره 8797 – 93/9/18 – جنت نعیم  فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 752 
شهرضا وشماره ملی 1198989734دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه  مفروزی 

از پالک 2217 به مساحت 66/70 مترمربع.
5.رای شماره 12138 – 93/12/4- احمد رضا بهرامیان فرزند سیف اله به شناسنامه 
282 شهرضا وشماره ملی 1198985038 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به شماره 
2429/1 که به پالک 8201 تبدیل شده است به مساحت 246/85 مترمربع که بانضمام 

ششدانگ پالک 6333 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
6.رای شماره11294-93/11/18- سید احمد قریشی فرزند سید مصطفی به شناسنامه 
یک  از  قسمتی  ششدانگ    1209832097 ملی  وشماره  سمیرم  دو  حوزه   33 شماره 
باب خانه مفروزی از پالک 3481 به مساحت 50 مترمربع که بانضمام ششدانگ پالک 

4820جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
7.رای شماره 10029 – 93/10/22 - سید حبیب اله شریفی فرزند مسیح اله به شناسنامه 
شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1198920025پنجاه و شش حبه و هشتاد- یکصد و 
سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک4237 به 

مساحت ششدانگ 504/25  مترمربع.
8.رای شماره 10030 – 93/10/22 - احترام شریفانی فرزند محمد مهدی به شناسنامه 
و  یکصد  وسه-  وسی  حبه  1198945079پانزده  ملی  وشماره  146شهرضا  شماره 
سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک4237 به 

مساحت ششدانگ 504/25  مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو اصلی فضل آباد

9.رای شماره 9961 – 93/10/21 -  داود رحمانی فرزند سلیمان به شناسنامه شماره 
1977 شهرضا وشماره ملی 1199264849 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 59 به  مساحت 217/50 مترمربع.
10.رای شماره 2620 – 93/4/4 – ولی اله کشور شهرضا فرزند غالمعلی به شناسنامه 
شماره 210 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199338605 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 108 باقیمانده و12645 به مساحت ششدانگ 255/93 

مترمربع.
11.رای شماره 4217 – 93/5/15 - سیما لطفی فرزند رضا به شناسنامه شماره 627 
شهرضا وشماره ملی 1199077364 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 108 باقیمانده و12645 به مساحت ششدانگ 255/93 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  محمدرضاگرامی   -93/10/20-  9922 شماره  12.رای 
شماره 677 حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199354341چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت  تبدیل گردیده  به 13998  از پالک 124 و 125 که  باب خانه مفروزی  یک 

ششدانگ 272 مترمربع.
13.رای شماره 9923- 93/10/20 - مریم دهقان فرزند عزیز اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  ملی1199171816دودانگ  وشماره  شهرضا   707
به مساحت ششدانگ 272  تبدیل گردیده  به 13998  که  از پالک124 و 125  مفروزی 

مترمربع.
به  مصطفی  سید  فرزند  رضوان  مرتضی  سید   -93/10/28-10336 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 286 حوزه یک قمشه وشماره ملی1199247936 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک482که به 13729 تبدیل گردیده  وپالک 9280به 

مساحت ششدانگ 164 مترمربع.
شناسنامه  به  سهراب  فرزند  سرحدی  93/10/28-شهرزاد   –  10337 شماره  15.رای 
یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی 1199852562سه  و شماره  شماره 1761 شهرضا 
باب خانه مفروزی از پالک 482 که به 13729 تبدیل گردیده  و پالک 9280به مساحت 

ششدانگ 164 مترمربع.
16.رای شماره 8753 – 93/09/17 - امیر  قاسمی فرزند منصور  به شناسنامه شماره 
243 شهرضا و شماره ملی1199268402 چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از 486 به مساحت ششدانگ 120/77 مترمربع.
17.رای شماره 8754 – 93/09/17 - اعظم مهدیون فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
24 حوزه دو قمشه  وشماره ملی1199836321 یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از 486 به مساحت ششدانگ 120/77 مترمربع.
18.رای شماره11308-93/11/18- فاطمه محسنی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
497 شهرضا و شماره ملی1199129054یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

مفروزی از پالک835 به مساحت ششدانگ199/96مترمربع.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  شهرضا  مطهر  احمد  شماره93/11/18-11309-  19.رای 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  ملی1199056510چهار  وشماره  شهرضا   20 شماره 

یکباب خانه مفروزی از پالک835 به مساحت ششدانگ 199/96مترمربع.
93/10/8 - پروین عطائی قراچه فرزند کلبعلی به شناسنامه   – 20.رای شماره 9478 
شماره 154 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209348136 ششدانگ یک باب 
تبدیل شده است و13588به مساحت  به پالک 13587  از پالک 967که  خانه مفروزی 

130/50 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند رمضان  پور  کاظم  علیرضا   -  93/8/27  – 21.رای شماره 7592 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1817847422 ملی  شماره  و  آبادان   3 حوزه   1159 شماره 

مفروزی از پالک 999 به مساحت130/20 مترمربع.
22.رای شماره 10027- 93/10/22- فردوس ملکیان فرزند محمد رضا به شناسنامه 

شماره 100 شهرضا وشماره ملی 1199194662 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1027به مساحت ششدانگ 211 مترمربع.

به  اله  مسیح  فرزند  شریفی  اله  حبیب  سید   -  93/10/22  –  10028 شماره  23.رای 
شناسنامه شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1198920025 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1027به مساحت ششدانگ 211 مترمربع.
24.رای شماره 11499– 93/11/20- فاطمه مقصودی فرزند علی به شناسنامه شماره 
از پالک  695 شهرضا و شماره ملی 1198950560 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

1048به مساحت 118/15 مترمربع.
25. رای شماره 9675 – 93/10/14 - عباسعلی آزاد فرزند رضا به شناسنامه شماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199360694 ملی  وشماره  شهرضا  شش  حوزه   611

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068به مساحت ششدانگ231/86 مترمربع.
26.رای شماره 9677 – 93/10/14 - عزت السادات میرمحمدی فرزندسید عبدالحسین به 
شناسنامه شماره 822 شهرضا وشماره ملی 1199004332 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068به مساحت ششدانگ231/86مترمربع.
شناسنامه  به  علی  امیر  فرزند  شهریاری  -مسعود   93/10/7-  9455 شماره  27.رای 
شماره 531 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209367866 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1068/2به مساحت ششدانگ280/19 مترمربع.
28.رای شماره 9915 – 93/10/20 - عبدالعلی رحمتی شهرضا  فرزند محمد رضا  به 
شناسنامه شماره 348 شهرضا  وشماره ملی 1199269451 بیست ونه حبه وهفتصد 
وسیزده  – یکهزار وششصدو نود ویکم  حبه مشاع از  72ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ167/35 مترمربع.

93/10/20 - منیره عابدی فرزند قاسم به شناسنامه شماره   – 29.رای شماره 9917 
1933 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199854281 چهل ودوحبه ونهصد وهفتاد 
وهشت – یکهزار وششصدو نود ویکم  حبه مشاع از  72ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  

مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ167/35 مترمربع.
30.رای شماره 10295 – 93/10/27 - محمود رحمتی شهرضا فرزند محمد رضا  به 
شناسنامه شماره 1479 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199240516 چهل و دو حبه 
و نهصد و هفتاد وهشت – یکهزار وششصدو نود و یکم حبه مشاع از  72 ششدانگ 

یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/47 مترمربع.
31.رای شماره 10296 – 93/10/27 - زهره کسائی فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 
ونه حبه وهفتصد  بیست  ملی 1199859427  قمشه وشماره  یک شهری  2447 حوزه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   72 از  مشاع  حبه  ویکم  نود  وششصدو  یکهزار   – وسیزده  

مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/47 مترمربع.
32.رای شماره 10297-93/10/27- مجید رحمتی شهرضا فرزند محمدرضا به شناسنامه 
شماره 1178 حوزه یک قمشه و شماره ملی 1199297976 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
 یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/24 مترمربع.
33.رای شماره 10298 – 93/10/27 - الهام گالبی فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 
4095 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199875902 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1073 به  مساحت ششدانگ170/24 مترمربع.
به  عباسعلی  فرزند  شهرضا  دهقان  حسین   -  93/10/21  –  9962 شماره  34.رای 
شناسنامه شماره 49 حوزه سه شهرضا  وشماره ملی 1199402699 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه  با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 1099 و 

9907 مساحت ششدانگ88/41 مترمربع.
35.رای شماره 9964 – 93/10/21 - مرضیه قبادی شهرضافرزند اکبر به شناسنامه 
دانگ مشاع  ملی 1198495111 سه  قمشه وشماره  یک شهری  شماره 21524 حوزه 
از ششدانگ یک باب مغازه  با ساختمان احداثی برروی آن  مفروزی از پالک 1099 

و9907مساحت ششدانگ88/41 مترمربع.
36.رای شماره 10300 – 93/10/27 - پروانه صدری فرزند عبدالحسین  به شناسنامه 
شماره 187حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199343005 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه  مفروزی از پالک 1284 مساحت 162/58 متر مربع.
اله به شناسنامه  37.رای شماره 9453 -93/10/7 - احمد شاهمنصوری فرزند فضل 
شماره 233 شهرضا وشماره ملی 1198899077 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1356 به مساحت  764/75 مترمربع.
38.رای شماره 9902 -93/10/20 - حجت اله جانقربان  فرزند جهانگیر  به شناسنامه 
شماره 1238 شهرضا وشماره ملی 1199083461 ششدانگ  یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1367 به مساحت  186/15 مترمربع.
به  رمضانعلی   فرزند  محرابی   حسن  محمد   -  93/10/23-  10184 شماره  39.رای 

شناسنامه شماره 109 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199376183:
الف- سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 به 
مساحت ششدانگ 13/28 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1380/1  جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب - سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 به 
مساحت ششدانگ 160/98 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1373جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  ایزدی  ناهید   -  93/10/23-  10185 شماره  40.رای 

شماره 9 حوزه مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199622516:
الف – سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1373 به 
مساحت ششدانگ 13/28 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1380/1  جمعا تشکیل 

یک باب خانه راداده است.
ب - سه دانگ مشاع از ششدانگ  قسمتی از  یک باب خانه مفروزی از پالک 1380/1 
به مساحت ششدانگ 160/98 مترمربع که بانضمام  قسمتی از پالک 1373جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
41.رای شماره 10091 -93/10/22 - منصور زعفرانی فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 647 شهرضا و شماره ملی 1199092878سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1456 و 8739 الی 8745 به مساحت ششدانگ 201/50مترمربع.

42.رای شماره 10092- 93/10/22 - پریسا امین پور فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
973 شهرضا و شماره ملی 1199218431 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1456 و 8739 الی 8745 به مساحت ششدانگ 201/50 مترمربع.
43.رای شماره 3511– 93/4/26 - پروانه شادمند فرزند مقصود علی به شناسنامه شماره  

459 شهرضا وشماره ملی 1199015385 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
از19250سهم17/5جریب  مشاع  ازاء200سهم  مترمربع.در   199/90 مساحت  به   1484

قطعه ملک75جریبی انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه عبداله آریا.
به  غالمحسین  فرزند  اقبال  نیک  پریوش   -93/04/26-3514 شماره  44.رای 
باب  یک  1199081272ششدانگ  ملی  شماره  و  شهرضا   1018 شماره  شناسنامه 
مشاع  ازاء200سهم  در  مترمربع.   198/60 مساحت  به   1484 پالک  از  مفروزی  خانه 
ازطرف ورثه  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ملک75جریبی  قطعه  از19250سهم17/5جریب 

عبداله آریا.
45.رای شماره 3516 -93/4/26- شهناز نیک اقبال فرزند منصور به شناسنامه شماره 
758 حوزه5آبادان وشماره ملی 1818904047 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
از19250سهم17/5جریب  مشاع  درازاء300سهم  مترمربع.   298/55 مساحت  به   1484

قطعه ملک75جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
46.رای شماره 3815 - 93/5/2 - فرزانه امیری فرزند عباس به شناسنامه شماره 94 

شهرضا وشماره ملی 1199115797 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به 
مساحت 199/90متر مربع. درازاء200سهم مشاع از19250سهم17/5جریب قطعه ملک 

75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
93/9/1 - فرخ نیک اقبال فرزند یداله به شناسنامه شماره 6  47.رای شماره 7751 – 
شهرضا وشماره ملی 1198779438 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به 

مساحت 253/46 مترمربع.
شناسنامه  به  منصور  فرزند  اقبال  نیک  مهدی   -  93/11/11-  10943 شماره  48.رای 
شماره 1343 شهرضا و شماره ملی 1199084514 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 1484 به مساحت 159/90 متر مربع. در ازاء159/90 سهم مشاع از19250سهم 

17/5جریب قطعه ملک 75 جریبی انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه عبداله آریا.
شناسنامه  به  اله  کرامت  فرزند  طریقتی  الهه    -  93/10/23  -  10159 49.رای شماره 
شماره 572 شهرضا وشماره ملی 1199147516 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1526 به مساحت 246/90 مترمربع.
50.رای شماره 9456 -  93/10/8 - نبی اله پورکرمان فرزند یوسف علی به شناسنامه 
شماره 1057 شهرضا وشماره ملی 1198907312 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک1687 به مساحت 259/28 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  کهزاد  فرزند  حیدری  مهدی  شماره93/10/14-9667-  51.رای 
دوطبقه  خانه  یکباب  ملی1199661937ششدانگ  وشماره  قمشه  مرکزی  یک  62حوزه 

نیمه تمام مفروزی ازپالک1719به مساحت108/21مترمربع.
اله به شناسنامه  52.رای شماره 9758 - 93/10/16 - ساسان بهرامی فرزند شهرت 
از  شماره 413 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293902757 چهار دانگ مشاع 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 109/4 مترمربع.

53.رای شماره 9759 -93/10/16 - فلک ناز رضائی فرزند خداخواست به شناسنامه 
شماره 3634 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209557894 دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 109/4 مترمربع.
شناسنامه  به  نوروز  فرزند  قاسمی  پنجعلی   –  1093/22  –  10073 شماره  54.رای 
شماره 3 حوزه یک مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209757117 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1719 به مساحت 132/07 مترمربع.
به شناسنامه  مظاهر  فرزند  پیرمرادیان  صدیقه    –  93/8/22  – 55.رای شماره 7381 
خانه  باب  یک  1209058642 ششدانگ  ملی  و شماره  1 سمیرم  حوزه   6838 شماره 

مفروزی از پالک 1761به مساحت 154 مترمربع.
56.رای شماره 10313 – 93/10/27- حسین جعفری فرزند بهروز به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209977923 ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   34

مفروزی از پالک 1761به مساحت 110/50 مترمربع.
به  خلیل  سید  فرزند  شهرضا  کهنگی  زهرابیگم   -93/10/20  –  9919 شماره  57.رای 
از   مشاع  دانگ  سه   11991555 ملی61  وشماره  شهرضا   257 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت 

ششدانگ 152/75 مترمربع.
به  مهدی  سید  فرزند  بطحائی  محسن  سید   -93/10/20  –  9918 شماره  58.رای 
از  دانگ مشاع  ملی 1199376256سه  شناسنامه شماره 116حوزه3شهرضا وشماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1763 باقیمانده و8193 به مساحت 

ششدانگ 152/75 مترمربع.
59.رای شماره 10074 – 93/10/22 – علیرضا صدری  فرزند اکبر به شناسنامه 1703 

شهرضا وشماره ملی 1199283002 یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 176/71 مترمربع.

شناسنامه  به  مهدی  فرزند  غالم ضاد  فاطمه   –  93/10/22  –  10075 60.رای شماره 
5340 حوزه 9 تهران و شماره ملی 0071028544یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 176/71 مترمربع.
به  ناز  علی  سید  فرزند  موسوی  محمد  سید   -93/10/22  –  10076 شماره  61.رای 
دانگ  سه   1199925837 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   9088 شناسنامه 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1780 به مساحت ششدانگ 

176/71 مترمربع.
62.رای شماره 10187- 93/10/23 – محمد علی براهیمی فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 728 شهرضا وشماره ملی 1198858729 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2231 باقیمانده که به شماره13670تبدیل گردیده به مساحت 98/91 مترمربع. 
به شناسنامه  فرزند جعفر  ابوالقاسم جانقربان   -93/10/22  – 63.رای شماره 10072 
322 شهرضا  و شماره ملی 1199156213 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

2890 که به شماره 14105 تبدیل شده است به مساحت 30/68 مترمربع.
اکبر به شناسنامه وشماره  64.رای شماره12415-93/12/12- نگارشاه نظری فرزند 
ملی1190131171ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک2890 که به شماره 14105 

تبدیل شده است به مساحت23/15مترمربع.
65.رای شماره 11299 -99/11/18- خداخواست سلطانی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 36 حوزه1روستائی شهرضا و شماره ملی1199458988ششدانگ یکباب مغازه 
با طبقه تحتانی و فوقانی آن مفروزی از پالک3517 که به شماره 13594 تبدیل شده 

و10131الی10134به مساحت62/84مترمربع.
66.رای شماره9430-93/10/07- شهپر علوی فرزند حسن به شناسنامه شماره 761 

شهرضا و شماره ملی1198964261:
به شماره  که  پالک3402  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  از  قسمتی  الف:ششدانگ 
13375تبدیل شده به مساحت 92/73 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک3403 جمعا 

تشکیل یکباب خانه نیمه تمام را داده است.
ب:ششدانگ قسمتی از یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3403 به مساحت 69/15 
تبدیل شده جمعا   13375 به شماره  پالک3402که  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

تشکیل یکباب خانه نیمه تمام را داده است.
67.رای شماره 9678 – 93/10/14 – غالمرضا سبزواری  فرزند قدرت اله به شناسنامه 
725 شهرضا و شماره ملی 1199185973 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 116/80 مترمربع.
68.رای شماره 9679 – 93/10/14 – الهه شبانپور فرزند غالمحسین  به شناسنامه 354 
قمشه و شماره ملی 1199248614 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 3754 به مساحت ششدانگ 116/80 مترمربع.
69.رای شماره 10197 – 93/10/23 – پروانه گالبی فرزند رضا به شناسنامه شماره 
از پالک  482 شهرضا و شماره ملی 1198901561 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

3764 به مساحت 200/25 مترمربع.
شناسنامه  به  یداله  فرزند  فرد  زنجانی  عفت   –  93/10/24  –  10241 شماره  70.رای 
شماره 119 حوزه دو شهرضا و شماره ملی 1199819484 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 6209 به مساحت 96/85 مترمربع.
به  علی  نوروز  فرزند  تنها  نیا  عاشوری  درویش  شماره93/10/27-10301-  71.رای 
چهل    3520302608 ملی  و شماره  دشتستان  مرکزی  حوزه   920 شناسنامه شماره 
وسه حبه و دویست وچهل ویک- سیصد وهفتاد وهفتم  حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 6209 به مساحت 170/30 مترمربع.
سوم – شماره های فرعی از سه اصلی موغان

ابراهیم شیر علی فرزند یوسف به شناسنامه   –  93/10/23  – 72.رای شماره 10177 
شماره 542 شهرضا وشماره ملی 1198925191 ششدانگ یک باب خائه مفروزی از 

پالک 540 به مساحت 261/70 مترمربع.
به شناسنامه  اله  نعمت  فرزند  زاد  علی  مصطفی   –  93/10/7  – 73.رای شماره 9434 
شماره 632 حوزه3شهرضا وشماره ملی 1199387967 ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 745به مساحت 280 مترمربع.
شناسنامه  به  خسرو  فرزند  غالمی  اله  رحمت   –  93/10/16  -  9764 شماره  74.رای 
شماره 839 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199410594 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 768 باقیمانده به مساحت ششدانگ 83 مترمربع.
لیلی دهقان فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره   – 93/10/16 75.رای شماره 9765 – 
1029 شهرضا و شماره ملی 1199236020 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 768 باقیمانده به مساحت ششدانگ  83 مترمربع.
76.رای شماره 8350 – 93/09/10 – امید احمدیان  فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1041 شهرضا وشماره ملی 1199236144 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ  252/58 مترمربع.
77.رای شماره 8352 – 93/09/10 – ژیال دهقان  فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
1548 شهرضا وشماره ملی 1199301671 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ  252/58 مترمربع.
78.رای شماره 10323-93/10/28- فاطمه صغرا صفیان فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 
شماره 5856 شهرضا وشماره ملی 1198338547 نسبت به 6 حبه مشاع و ژیال دهقان 
 1199301671 ملی  وشماره  شهرضا   1548 شماره  شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند 
نسبت به 10/5 حبه مشاع وسمیه دهقان فرزند علی اکبر به شناسنامه و شماره ملی 
11890261294 بوالیت پدرش  نسبت به 10/5 حبه مشاع از 27 حبه از 72 ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ153 مترمربع 

که بانضمام  قسمتی از پالک 783 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
به شناسنامه  اله  اسد  فرزند  دهقان  اکبر  علی   –  93/10/28  – 79.رای شماره 10326 
شماره 454 شهرضا و شماره ملی 1199000655 چهل وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 782 به مساحت ششدانگ 153 مترمربع 

که بانضمام  قسمتی از پالک 783 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
شناسنامه  به  اسداله  فرزند  دهقان  اکبر  علی   –  93/10/27  –  10315 شماره  80.رای 
شماره 454 شهرضا و شماره ملی 1199000655 چهل وپنج حبه مشاع از 72 ششدانگ 
قسمتی از  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت ششدانگ37 مترمربع 

که بانضمام قسمتی از پالک782 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.
به  عبدالرحیم  فرزند  صفیان  صغرا  فاطمه   –  93/10/28  –  10322 شماره  81.رای 
شناسنامه شماره 5856 شهرضا و شماره ملی 1198338547 نسبت به 6 حبه مشاع 
ملی  وشماره  شهرضا   1548 شماره  شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  دهقان  ژیال  و 
1199301671 نسبت به 10/5 حبه مشاع و سمیه دهقان فرزند علی اکبر به شناسنامه و 
شماره ملی 11890261294 بوالیت پدرش نسبت به 10/5 حبه مشاع از 27 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 783 به مساحت 
ششدانگ 37 مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 782 جمعا تشکیل یک باب خانه دو 

طبقه را داده است.
82.رای شماره 8658 – 93/9/16 – علیرضا سقیمی فرزند محمد حسین  به شناسنامه 
شماره 519 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199394386 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 814 به مساحت 138/95 مترمربع.
83.رای شماره 8774– 93/9/17 – نعمت اله باقرپور فرزند نصراله به شناسنامه شماره 
622 شهرضا وشماره ملی 1199140104 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 819 

به مساحت 216/20 مترمربع.
84.رای شماره 9924 – 93/9/21 – اکبر براتی شهرضا فرزند یداله به شناسنامه شماره 
621 شهرضا وشماره ملی 1199077305 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1/ 1112به مساحت ششدانگ 284/96 مترمربع.
85.رای شماره 9925 – 93/9/21 – عصمت غضنفری فرزند ناصر به شناسنامه شماره 
178 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199366331 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1/ 1112 به مساحت ششدانگ 284/96 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  محمد  فرزند  رضائی  بهرام  شماره93/10/22-10026-  86.رای 
175 شهرضاوشماره ملی1198821922ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1152به 

مساحت 299/20مترمربع.
به  اکبر  فرزندسید  میر شهرضا  السادات  ملیحه   –  93/10/8  –  9498 87.رای شماره 
شناسنامه و شماره ملی 1190019711 یکدانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.
محمد حسن کاظمی فرزنداسماعیل به شناسنامه   – 93/10/8 88.رای شماره 9499 – 
شماره 406 شهرضا  وشماره ملی 1198935804 سه دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.
89.رای شماره 9500 – 93/10/8 – صدیقه بهرامی فرزند حیدر علی به شناسنامه121 
حوزه دو شهرضاوشماره ملی 1199742341 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1192 به مساحت ششدانگ222/85 مترمربع.
محمود عسکری مهدی آبادی فرزند محمدتقی به   – 90.رای شماره 9410 -93/10/6 
شناسنامه شماره 692 شهرضا وشماره ملی 1198950536 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ212/22مترمربع.
91.رای شماره 9411 -93/10/6 -مجتبی عسکری فرزند محمود به شناسنامه شماره 
8367 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199918628 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1246 به مساحت ششدانگ212/22 مترمربع.
به  یداله  فرزند  شهرضائی  حیدرپور  -امراله   93/10/21-  10014 شماره  92.رای 
از  مشاع  دانگ  دو   1199006130 ملی  وشماره  شهرضا   1002 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1279 به مساحت ششدانگ 123/83 مترمربع.
ازطرف  الواسطه  مع  عادی  انتقال  ششدانگ  از1000سهم  مشاع  درازاء61/915سهم 

مسیح اله سپهرموضوع اظهارنامه ثبتی.
93.رای شماره 10015 -93/10/21- مهناز صفرپور شه رضا فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 9 لردگان وشماره ملی 4669526774 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1279 به مساحت ششدانگ 123/83مترمربع. درازاء61/915سهم 
مشاع از1000سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مسیح اله سپهر موضوع 

اظهارنامه ثبتی.
شناسنامه  به  محمدحسین  فرزند  قاسمی  هاشم  شماره93/10/22-10056-  94.رای 
شماره 3 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199539724 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی ازیکباب خانه مفروزی از پالک 1318 به مساحت ششدانگ 181 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک1321 و1322 و قسمتی از حریم رودخانه جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
95.رای شماره10058-93/10/22- فاطمه دانائی فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
8028 سمیرم وشماره ملی 1209070545 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
 خانه مفروزی از پالک 1318 به مساحت ششدانگ 181مترمربع که به انضمام قسمتی 
را  خانه  باب  یک  تشکیل  جمعا  رودخانه  حریم  از  قسمتی  و  و1322  پالک1321   از 

داده است.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  تسلیم  حسین   –  1093/18  –  9856 شماره  96.رای 
وشماره ملی 1190090716 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 2949 به مساحت ششدانگ 169/75 مترمربع.
شناسنامه  به  رضا  محمد  فرزند  اردوئی  آناهیتا   -93/10/18-9857 شماره  97.رای 
وشماره ملی 4560007330 سمنان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 2949 به مساحت ششدانگ 169/75 مترمربع.
بندب(

اول- شماره فرعی از50- اصلی مزرعه آله آباد
اله حجت   93/12/23-12849 شماره  اصالحی  رای  و  شماره93/07/24-6446   رای 
مندکیان فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 6117 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره 
پالک 1253به مساحت199/20  از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی 1199896128 ششدانگ 
مترمربع که در رای و آگهی اولیه پالک مفروزی اشتباها 1235 قید گردیده اینک تجدید 

آگهی میگردد.
دوم- شماره فرعی ازیکصداصلی مزرعه فیض آباد

رای شماره6445-93/07/24 و رای اصالحی شماره12913-93/12/24جمال اطرشی 
ششدانگ  ملی1190042606شهرضا  شماره  و  شناسنامه  به  علیرضا  فرزند  شهرضا 
مساحت  به  گردیده  شماره1635تبدیل  به  پالک280که  از  مفروزی  خانه  یکباب 
135/16مترمربع که در رای و آگهی اولیه شماره پالک اصلی اشتباها 23- اصلی قید 

گردیده اینک تجدید آگهی می گردد. 
سوم- شماره مفروزی ازپالک157- اصلی محمودیه

رئیسی  لحاک  شماره94/01/09-45  اصالحی  رای  و  شماره93/07/24-6450  رای 
ده کهنه فرزندخان طال به شناسنامه شماره335 لردگان و شماره ملی6329747891 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت249/50 مترمربع که در رای و آگهی اولیه نام مالک 

اشتباها لحاد قید گردیده است اینک تجدید آگهی می گردد.
چهارم- شماره فرعی از171- اصلی مهدیه

رای شماره6451-93/07/24- شهین دنانیان فرزند حشمت اله به شناسنامه شماره420 
حوزه2 سمیرم و شماره ملی1209424878 ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک15 
به مساحت 229/85 مترمربع که در آگهی اولیه نام متقاضی اشتباها شهناز قید گردیده 

اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/25
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/09

م الف:554 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی  

در  واقع  اصلي   – از 23  فرعي  تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 398  اینکه  نظربه 
سودآباد بخش یک ثبت شهرضاکه طبق سوابق و پرونده ثبتی بنام آقاي پرویز حسامي 
فرزندحسن علي و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانوني آن به عمل 
نیامده است اینک بنا به دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
یکشنبه مورخ 94/03/10 ساعت 9 صبح در محل  تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهي در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1394/02/09 سیدمهدي میرمحمدي رئیس اداره ثبت 

اسنادوامالک شهرضا
آگهی حکم موت فرضی 

 9309980352301291 پرونده:  شماره   9310110352301660 نامه:  شماره   2/120
شماره بایگانی شعبه: 931500 با توجه به دادخواست تقدیمی سید قاسم و سیده لیال 
هر دو نوربخش جعفری فرزندان سید رحیم و همچنین بیگم جان محمدی فرزند محمد 
نوربخش جعفری  آقای سید رحیم  برای  فرضی  تقاضای صدور حکم موت  بر  مبنی 
فرزند کریم متولد 1319/5/17 صادره از شهرکرد لذا در اجرای ماده 1023 قانون مدنی 
از اشخاصی که از غایب مذکور خبری داشته باشند دعوت می گردد هرگونه اطالعی از 
وی دارند به شعبه 23 دادگاه حقوقی )خانواده( اصفهان واقع در اصفهان – خ.نیکبخت 
دادگاه   23 شعبه  نمایند.م الف:2059  اعالم  اتاق455  طبقه4-   – نیکبخت  دادگستری   –

عمومی حقوقی اصفهان
تاسیس موسسه

تاریخ  در  اردستان  مهرصبای  زنان  خیریه  غیرتجاری  موسسه  تاسیس   2/121
1394/01/30 به شماره ثبت 45 به شناسه ملی 14004857461 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
موسسه: کمک به زنان بی سرپرست و بد سرپرست مشاوره به دختران جوان جذب 
خیرین جهت کمک به مستمندان ایجاد اشتغال جهت زنان و دختران جویای کار. مدت 
شهرک   – اردستان  موسسه:  اصلی  مرکز  نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  موسسه: 
طباطبائی – روبروی اداره راه و شهرسازی اردستان – کدپستی 8381837441. سرمایه 
موسسه: مبلغ 16/000/000 ریال می باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده 
پیران زاده کاشانی  لیال  اولین مدیران موسسه:  قرار گرفته است.  اختیار کانون  و در 
کدملی 1261844041 به سمت رئیس هیئت مدیره و االهه دهقانی کدملی 1189339927 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پری یزدان بخش کدملی 1189312263 به عنوان 
خزانه دار و سعیده ملکی کدملی 1189914719 به عنوان مدیرعامل و عضو علی البدل 
خارج از اعضای اصلی هیات مدیره و شمسی سادات کاظمی کدملی 0055922325 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره و کبری لباف قاسمی زواره کدملی 1188935161 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مهین مومنیان کدملی 1189303507 به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره انجمن برای مدت دو سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات قراردادهای 
نایب  یا  رئیس  دار  خزانه  غیاب  در  و  دار  خزانه  و  مدیرعامل  امضا  با  اسالمی  عقود 
رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
البدل: منصوره آدم یار کدملی 0420632931 بعنوان بازرس  بازرسین اصلی و علی 
اصلی هیات مدیره و معصومه ذبیحی کدملی 1188830945 بعنوان بازرس علی البدل 
هیات مدیره برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.م الف:573  ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری اردستان
آگهی فوت فرضی 

2/125 شماره درخواست: 9410463623100002 شماره پرونده: 9309983623101046 
شماره بایگانی شعبه:931332 خواهان: خانم محبوبه سادات قهاری فرزند سید عزیز 
خوانده: آقای سید عزیز قهاری فرزند سید رحیم خواسته: رسیدگی و صدور حکم مبنی 
بر فوت فرضی خوانده خواهان به تاریخ 93/12/16 دادخواستی با موضوع فوق تقدیم 
این شعبه نموده که به کالسه 931332ح/1 ثبت گردیده است با توجه به اینکه خوانده از 
تاریخ 1374/1/1 از محل زندگی )آخرین اقامتگاه( خود به نشانی اردستان – روستای 
سرهنگچه – منزل عباس دهقانی)کدخدا( خارج شده و تاکنون هیچ اطالعی از نامبرده 
به دست نیامده است لذا دادگاه بنا به درخواست صدور حکم از ناحیه خواهان طبق 
ماده 1023 قانون مدنی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه اشخاصی از غایب 
نامبرده خبری دارند به دادگاه اعالم نمایند بدیهی است چنانچه یکسال از تاریخ اولین 
اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی صادر خواهد شد.م الف:572 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان



یادداشت
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 آغاز مرحله دوم اردوی 
تیم هندبال بانوان جوان

فوالدی ها 
به ما توهین کردند

نایب  رییس بانوان فدراسیون هندبال از اردوی تیم بانوان جوان کشورمان 
ابراز رضایت کرد. مرحله نخست اردوی تیم ملی جوانان هندبال بانوان در 
حالی به پایان رسید که در مرحله دوم این اردو که از دوازدهم اردیبهشت 
آغاز می شود 25 نفر حضور خواهند داشت. در این مرحله 20 نفر منتخب 
از اردوی اول و 5 نف��ر از جوان��ان حاضر در تیم ملی بزرگس��االن حضور 

خواهند داشت.
نظرعلی، نایب  رییس بانوان فدراس��یون هندبال ضم��ن ابراز رضایت از  
اردوی تیم ملی جوانان گفت: در مرحله نخس��ت ای��ن اردو 4،5 بازیکن 
زیر 18 سال مستعد را شناس��ایی کردیم که حضور آنها می تواند به تیم 
کمک کند. وی افزود: قرعه کشی مسابقات جوانان قهرمانی آسیا برگزار 
شد و با توجه به عدم استقبال تیم های ضعیف، این مسابقات در یک گروه 

برگزار می شود.
مرحله دوم اردوی تیم ملی هندبال جوانان از 12 تا 20 اردیبهش��ت ماه 

برگزاری می شود.

مهدی رجب زاده ضم��ن بیان این مطلب در مورد پی��روزی تیمش مقابل 
فوالد خوزستان گفت: قبل از این بازی دو سه نفر از فوالدی ها در مورد تیم 
ما گفته بودند که ذوب آهن آنقدرها هم تیم خوبی نیست و اگر اینطور بود 
االن در باالی جدول قرار داشت. حرف های آنها توهین به تیم ما بود؛ اما با 
یک بازی خوب ساکت شان کردیم. صحبت های فوالدی ها غیرت و انگیزه 
ما را چند برابر کرد. بازیکنان فوالد باید بدانند اگر حرفی وجود دارد، باید آن 

را در زمین مسابقه بزنند.
وی در ادامه با اشاره به شانس ذوب آهن برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا از طریق لیگ برتر گفت: فکر می کنم اگر 9 امتیاز بگیریم، سهمیه آسیا 
را به دست خواهیم آورد. البته ما باید منتظر نتایج تیم های باالتر از خودمان 
نیز باشیم. کارمان سخت است ولی تالش می کنیم تا سهمیه را بگیریم. برای 
ما چندان فرقی ندارد که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را از طریق لیگ برتر 

بگیریم یا از راه قهرمانی در جام حذفی.

 احتمالی که با رسیدن تیم اصفهانی به رده
 پنجم قوت گرفت؛

گرفتن مجوز آسیایی قبل از روز فینال
 از چهاردهم آذرماه گذشته که ذوب آهن با برتری برابر پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادی جواز حضور در فینال جام حذفی را پیدا کرد، ش��مارش معکوس برای 
بازگشت این تیم به آسیا آغاز شد. آن زمان 1۶ هفته از لیگ چهاردهم سپری 
ش��ده بود و ذوب آهن با قرار داش��تن در کمربند میانی جدول هنوز در دایره 
مدعیان قهرمانی و کسب سهمیه قرار نداش��ت. با اینکه از همان زمان روند رو 
به رشد سبزپوشان اصفهانی آغاز شده بود؛  اما یازده هفته فوتبالی دیگر که به 
خاطر تعطیالت طوالنی و وقفه های زیاد پنج ماه تقویمی به درازا کشید الزم 
بود تا ذوب آهن رسما به جمع پنج تیم باالی جدول بپیوندد. تیم اصفهانی که 
هفته ها بود در رده ششم جا خوش کرده بود باالخره این هفته با عبور از استقالل 
تهران به جایگاه پنجم رسید و با فوالد خوزستان یعنی همان تیمی همسایه شد 
که تا قبل از باخت به ذوب آهن سودای قهرمانی در سر داشت. با شکست خانگی 
برابر ذوب آهن نه تنها رویای قهرمانی برای تیم اهوازی بر باد رفت که شاگردان 
دراگان اسکوچیچ اکنون کسب سهمیه آس��یایی را هم در خطر می بینند. به 
عبارت دیگر، همان قدر که باخت خانگی فوالد به ذوب آهن برای تیم اهوازی 
گران تمام شد و بهایی معادل از دست رفتن شانس قهرمانی و تهدید سهمیه 
آسیایی داش��ت، این پیروزی ارزشمند، سبزپوش��ان اصفهانی را امیدوار کرد 
تا از طریق لیگ و حتی قبل از برگ��زاری فینال جام حذفی ج��واز حضور در 
دست کم پلی آف لیگ قهرمانان فصل بعد را به دس��ت آورند. به عبارت دیگر، 
 شاگردان یحیی گل محمدی از این پس ناچار نیستند تا همه سرنوشِت بودن یا

 نبودن شان در لیگ قهرمانان س��ال آینده را منوط به تک دیدار با نفت تهران 
کنند؛  بلکه می توانند عالوه بر آن در سه هفته باقیمانده لیگ هم شانس خود را 
برای جبران عقب ماندگی دو امتیازی نسبت به فوالد امتحان کرده و با گرفتن 
جای این تیم در رده چهارم مجوز شرکت در پلی آف را بگیرند. البته در حالت 
کلی و به فرض عدم کاهش سهمیه ایران در آسیا ایستادن بر پله سوم شرط اخذ 
مجوز پلی آف لیگ قهرمانان است؛ اما از آنجا که حریف ذوب آهن در فینال جام 
حذفی به احتمال خیلی زیاد در پایان مسابقات لیگ جزو سه تیم اول جدول 
خواهد بود تیم چهارم که ممکن اس��ت ذوب آهن باشد هم خود به خود جواز 
پلی آف لیگ قهرمانان فصل بعد را خواهد گرفت.شانس ذوب آهن برای ورود به 
منطقه کسب سهمیه آسیایی تا پایان مسابقات لیگ وقتی بیشتر به نظر می رسد 
که به یاد داشته باشیم از سه بازی باقیمانده تیم اصفهانی، دو دیدار خانگی است 
و در ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد. هرچند قهرمانی در جام حذفی قطعا 
راه بهتر و باشکوه تری برای بازگشت به آسیاست و ذوب آهن از این طریق دیگر 
نه از کانال خطرناک پلی آف که مستقیما و بدون دردسر جواز شرکت در جدول 
اصلی مسابقات لیگ قهرمانان فصل بعد را می گیرد؛ اما سبزپوشان اصفهانی 
اگر تا پایان لیگ چهاردهم همچنان دور از دسترس استقالل مانده و با پیشی 
گرفتن از فوالد دست کم به رده چهارم برسند در روز برگزاری فینال جام حذفی 

با آسودگی خاطر بیشتر و استرس کمتر به مصاف نفت خواهند رفت.

مهدی کیا؛

مربیان جوان، مربی گری را بیمه می کنند

قلعه نویی امسال بیشتر روی مسایل 
حاشیه ای تمرکز داشت

مجید نامجومطلق در مورد انتقادهایی که از سرمربی استقالل 
صورت می گیرد، اظهار داش��ت: قلعه نویی افتخ��ارات زیادی را 
برای استقالل به دست آورده اس��ت؛ با اینکه او نتوانست در این 
دو سال اخیر عملکرد خوبی داشته باش��د ولی باید پذیرفت که 
زحمات زیادی برای استقالل کشیده است. قلعه نویی در دو سال 
گذشته در استقالل ناموفق بوده اس��ت؛ اما نباید گذشته اش را 

فراموش کنیم.
وی در ادامه افزود: اینکه قلعه نویی بخواهد برای فصل آینده چه 
تصمیمی بگیرد، به خودش مربوط است. ش��اید او در استقالل 
بماند و ش��اید هم از این تیم جدا شود. به نظر من قلعه نویی باید 
خودش و همچنی��ن کادرش را تقویت کند تا اگ��ر فصل آینده 
سرمربی استقالل بود، بتواند نتایج دو فصل اخیر را جبران کند. 
من قباًل هم گفتم که او امس��ال بیش��تر روی مسایل حاشیه ای 

تمرکز داشت.
هافبک پیش��ین تی��م فوتبال اس��تقالل در خص��وص جدایی 
آندرانیک تیموریان از این تیم خاطرنش��ان کرد: آندو، یک وزنه 
تاثیرگذار بود و استقالل از رفتن او ضرر کرد. با این حال ما از این 
تیم دور هستیم و نمی توانیم در مورد چنین مسایلی قضاوت های 
دقیقی داشته باشیم. نکته مهم این اس��ت که یک بازیکن برای 
اینکه بازدهی مثبتی داشته باش��د، همیشه باید با سرمربی تیم 

ارتباطی خوب و یک هماهنگی مناسب داشته باشد.

از کمیته ملی المپیک به خاطر جوایز 
کسب سهمیه تشکر می کنم

علیرضانصرآزادانی اظهار داش��ت: تمرینات خوبی را پشت سر 
گذاشتم و امیدوارم بتوانم در روسیه دومین مدال طالی جهانی ام 
را به دس��ت بیاورم. در رقابت های جهانی 2011 که به میزبانی 
کره به انجام رسید نیز توانستم با گذشتن از سد حریفان به مدال 

طال برسم و امیدوارم این مرتبه نیز شرمنده مردم نشوم.
وی ادامه داد: ب��ا توجه به ش��رایط توقع از وزن چهارم بس��یار 
باالس��ت و خود من نیز این موضوع را قبول دارم؛ اما نکته ای که 
باید در این مورد به آن اش��اره کنم این اس��ت که با تمام قدرت 
برای پرچم کشورم می جنگم و به هیچ وجه کم نخواهم گذاشت. 
خوشبختانه تمام نفرات تیم از لحاظ آمادگی در وضعیت بسیار 
خوبی برخوردارند و مشکل خاصی در اردوهای تیم ملی نداریم.

ملی پوش وزن چهارم تیم تکواندوی بزرگس��االن ایران در مورد 
جوایزی ک��ه کمیته ملی المپی��ک برای بازیکنانی که س��همیه 
حضور در المپیک 201۶ کس��ب می کنند در نظر گرفته است 
 نیز عنوان کرد: بله ش��نیده ام ک��ه کمیت��ه ملی المپیک جوایز

 10 میلیون تومانی برای کسب سهمیه گذاشته است و جا دارد 
از مسووالن تش��کر کنم. گذاش��تن جایزه قطعا انگیزه و روحیه 

بچه ها را باال می برد.

خوشحال می شویم ژاوی برای مدت 
بیشتری در کنارمان بماند

 پس از اینک��ه لوئیس انریکه تابس��تان گذش��ته در پی هدایت 
تیم هایی همچون بارسلونای B، رم و سلتاویگو جانشین خراردو 
مارتینو در بارس��لونا ش��د،  در ابتدا به خاطر سبک بازی تیمش 
مورد انتقاد بود؛ اما در ادامه توانست تیمش را به ثابت موردنظر 

برساند.
ایوان راکیتیچ با تمجید از سرمربی 44 ساله آبی پوشان کاتالونیا 
که سعی کرده در این فصل با فاصله گرفتن از فوتبال تیکی تاکا 
تیمش را به سمت فوتبالی مستقیم بکشاند، گفت: در پست های 
کلیدی خود پیشرفت های خوبی با انریکه داشته ایم. ما صددرصد 

به او اعتماد داریم.
بارسلونا در حال حاضر با دو امتیاز برتری نسبت به رئال مادرید، 
صدرنشین اللیگای اسپانیاست و در فینال جام حذفی اسپانیا هم 
باید به مصاف اتلتیک بیلبائو برود. آنها همچنین در مرحله نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان به بایرن مونیخ خورده ان��د و تا به اینجای 

فصل تیم پرنشاط و خوبی نشان داده اند.
هافبک کروات کاتاالن ها همچنین در خصوص جدایی محتمل 
کاپیتان اول این تیم در پایان فصل گفت: همه ما قدردان ژاوی 
هس��تیم. او در داخ��ل و خارج از زمین انس��ان بزرگی اس��ت و 

خوشحال می شویم اگر او برای مدتی بیشتر در باسلونا بماند.
درصورت واگذاری یا اجاره هیات مدیره ها تغییر می کنند

 این بار استقالل و پرسپولیس 
خریدار دارند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد 
که به احتمال فراوان باش��گاه های اس��تقالل و پر س��پولیس در 

سومین مزایده به فروش خواهند رفت.
امیر رضا خادم در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایسنا، اظها ر کرد: 
بر اساس ش��نیده ها و بررسی ها به نظر می رس��د که به احتمال 
باالی 90 درصد دو باشگاه استقالل و پر س��پولیس در سومین 
مزایده به فروش خواهند رف��ت چرا که این دو باش��گاه این بار 

خریدار دارند.
وی گفت: افرادی برای خرید باشگاه استقالل و پر سپولیس اقدام 
کرده اند که بر این اساس به نظر می رسد مشکلی برای واگذاری 
این دو باش��گاه در این مرحله وجود نداش��ته باشد و به احتمال 
فراوان دو باشگاه استقالل و پر سپولیس به فروش خواهند رفت.

خادم تاکید ک��رد: در ص��ورت واگ��ذاری یا اجاره اس��تقالل و 
پر س��پولیس قطعا هیات مدیره و مدیریت این باش��گاه متاثر از 

تغییرات جدید، تغییراتی را خواهند داشت.
به  گزارش  ایسنا ، بر اس��اس پیش بینی ها اگر تحت هر شرایطی 
اعم از قیمت نامناسب یا عدم تایید اهلیت خریداران، باشگاه های 
استقالل و پر سپولیس در مرحله سوم مزایده نیز نهایتا فروخته 
نش��وند وزارت ورزش و جوانان اقدام به جذب اسپانسر سه ساله 
جدید برای این باش��گاه ها خواه��د کرد.هم چنین پس از جذب 
اسپانسر جدید ترکیب هیات مدیره و مدیر عامل این دو باشگاه 
نیز با فرمول انتخاب از س��وی اسپانس��ر و تایید از سوی وزارت 
ورزش و جوانان رقم خواهد خورد.گفتنی اس��ت که در صورت 
وجود اسپانسر های مختلف بهترین پیشنهاد برای سه سال آینده 
س��رخابی ها نهایی خواهد شد اما اگر اسپانس��ر های کنونی نیز 
پیشنهاداتی داشته باشند در صورت وجود شرایط برابر، باشگاه  

به این اسپانسر ها اجاره داده خواهد شد.
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محس��ن ص��ادق زاده در خص��وص ش��رایط تیمش در 
پایان هفته ش��انزدهم لی��گ حرفه اي بس��کتبال اظهار 
کرد: بازي دیروز رقابت��ي بود صرفا براي ب��رد. بازیکنان 
هف��ت الماس مح��روم بودند و مج��ددا برگش��تند، این 
مس��اله روي عملکرد بازیکن��ان تیم ما تاثیرگ��ذار بود، 
باعث ش��د تا با آمادگ��ي رواني خوبي وارد بازي نش��وند 
و کیفیت مناس��بي را ارائه نکنند. با اینک��ه در این دیدار 
 به پی��روزي رس��یدیم؛ ام��ا از کیفیت فني تی��م راضي 

نبودم. 
وي اف��زود: ش��رایط تی��م م��ا کام��ال تعری��ف ش��ده و 
مش��خص اس��ت، از اولین روزي که پمینا تش��کیل شد 
اه��داف کامال تعریف ش��د و م��ا طبق اهداف مش��خص 
 ش��ده حرک��ت خ��ود را ش��روع کردی��م، حس��ن این 
برنامه ریزي ای��ن بود که تی��م ما در طول فص��ل فراز و 
 فرودي نداش��ت و براي نتیجه گیري بسیار خوب تالش

 مي کرد. 
صادق زاده با بیان اینکه آسیب دیدگي بازیکنان و تجربه 
پایین نیمکت نش��ین ها مش��کالت پمین��ا در این فصل 
بود گفت: اگر این مس��ایل نبود مي توانستیم بهتر نتیجه 
بگیریم، ما در بازي ب��ا تیم هاي بزرگ نتیج��ه را واگذار 
مي کردیم در حالي که تا لحظ��ات پایاني مي جنگیدیم؛ 
اما به لحاظ تجربه، نیمکت نش��ینان ما در سطح پاییني 
هستند و زماني که نیاز به تجربه داشتیم تا پیروز شویم، 
برد را با باخت عوض مي کردیم. با این حال کیفیت کلي 
تیم در طول مسابقات قابل قبول بود در حالي که نتیجه 

نهایي به نفع ما رقم نمي خورد. 
س��رمربي تیم بس��کتبال پمینا گفت: ما ب��ا بضاعتي که 
داشتیم سعي کردیم شرایط خوبي را رقم بزنیم و به عنوان 
یک مدعي حضور داشته باشیم که البته انتظار اسپانسر 

هم باید از این تیم معقول باشد. 

صادق زاده در پاس��خ به این س��وال که تکلیف تیم هاي 
س��قوط کنن��ده در پایان فصل به چه ش��کل مش��خص 
مي ش��ود گف��ت: از این موض��وع اطالع��ي ن��دارم، در 
مجموع ش��رایط لیگ ما به گون��ه  اي نبود که بش��ود از 
آن نتیج��ه گیري درس��تي ک��رد، ای��ن ن��وع برگزاري 
 مسابقات باعث آس��یب دیدگي و فشار رواني به بازیکنان

 مي شود. 
وي در مورد شرایط اسپانسر براي ادامه حمایت از این تیم 
بیان کرد: فکر مي کنم این حضور باعث شد تا اسپانسر به 
بازخوردي که نیاز داشت رسید و حضور خود در بسکتبال 
اصفهان را محک زد. ما براي برندسازي پمینا بسیار خوب 
تالش کردیم و توانستیم ارتباط متقابل ایجاد کنیم. باید 
ببینیم هیات مدیره و تصمیم گیران کالن آیا عالقه مند 
به ادامه هس��تند یا خیر؛ اما فکر مي کن��م اگر این تیم به 
حضور خود ادامه بدهد در فصل آینده شرایط بسیار بهتر 
و متفاوت تري خواهد داشت، چرا که شخصیت بسکتبال 

اصفهان حضور در جمع بزرگان  است.

از شرایط لیگ نمي شود نتیجه گیري درستي کرد؛
 براي برندسازي تالش کردیم

   هفته نوزدهم لیگ برتر هندبال باش��گاه های کش��ور 
 از چهارش��نبه و ب��ا انجام س��ه دی��دار همزم��ان آغاز 

می شود.
در یکی از دیدارها، س��پاهان در اصفهان میزبان نیروی 

زمینی تهران است. 
نیروی زمینی که در رده یازدهم ج��دول رده بندی 1۳ 
تیمی لیگ برتر هندبال قرار داش��ت،  با انصراف دو تیم 
انتهای جدولی صبام قم و همیاری شهرداری ارومیه، حاال 

تبدیل به تیم قعرنشین این رقابت ها شده است.
این تیم هنوز موفق به کسب پیروزی در مسابقات امسال 
نشده و با یک تساوی و 1۳ شکست در رده یازدهم جدول 
قرار گرفته است.س��پاهان اصفهان هم که در بازی رفت 
موفق به شکست نیروی زمینی با نتیجه ۳۷ بر 29 شده 
اس��ت، با 1۶ امتیاز در جایگاه چه��ارم جدول رده بندی 
قرار دارد.در دیگر دیدارها، سنگ آهن گهر زمین میزبان 
ثامن الحجج س��بزوار اس��ت. هپکو اراک نی��ز به مصاف 

ثامن الحجج مشهد خواهد رفت.
دو دیدار باقیمانده هفته نوزدهم لی��گ برتر روز جمعه 
برگزار می شود. در این روز، نفت و گاز گچساران از سنگ 
آهن بافق یزد پذیرای��ی می کند و ش��هرداری تبریز به 

مصاف منیزیم فردوس می رود.

 مصاف سپاهان 
با سربازهای لیگ

کیومرث هاشمی در خصوص حضورش در فدراسیون 
کشتی و دیدار با ش��ورای فنی تیم های ملی کشتی 
آزاد اظهار داشت: امسال سال کسب سهمیه المپیک 
است و کش��تی نیز یکی از رش��ته های بسیار مهمی 
است که امید زیادی برای موفقیت در المپیک دارد. 
وی افزود: من برای خسته نباشید به تیم  ملی کشتی 
آزاد و رس��ول خادم به آنجا رفته بودم. در این جلسه 
در خصوص جام جهانی و وزن به وزن این مسابقات 
بحث و تبادل نظر ص��ورت گرفت و گزارش هایی در 
خصوص تیم ملی کش��تی آزاد و فرنگی ارائه ش��د. 
پس از آن نیز ب��رای حضور در مس��ابقات قهرمانی 
آسیا گزارشی ارائه شد و نفراتی که قرار است به این 

مسابقات اعزام شوند مورد بحث قرار گرفتند.
رییس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: امسال 
مس��ابقات جهان��ی در الس وگاس آمری��کا برگزار 
می ش��ود و س��همیه المپیک در آنجا گرفته خواهد 
ش��د. باید تیم کش��تی آزاد و فرنگی خوبی را به این 
مس��ابقات اعزام کنیم تا با کس��ب س��همیه کامل، 
در المپیک ریو مدال های خوش رنگی را به دس��ت 
آوریم. کشتی یکی از رشته هایی است که ما بیشتر از 

سهمیه از آن انتظار مدال آوری داریم. 

از کشتی بیشتر از سهمیه 
انتظار مدال آوری داریم

�

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از اول فصل و 
با توجه به اتفاقاتی که در بحث مدیریت و کادر فنی برای 
پرسپولیس به وجود آمد مش��خص بود این تیم امسال 

شرایط خوبی نخواهد داشت.
 مهدی مهدوی کیا، در خصوص گروه بندی مس��ابقات 
زیر 14 س��ال که تیم آکادمی وی در آن ش��رکت کرده 
اس��ت، وضعیت لیگ برتر در هفته های پایانی، شرایط 
پرسپولیس در لیگ امس��ال و حضور برانکو ایوانکوویچ 

در این تیم، صحبت هایی داشت که در زیر می خوانید.
گروه بندی مسابقات زیر 14 سال برگزار شد و تیم 

شما حریفان شان را شناخت
خوشبختانه باید بگویم که در گروه بدی قرار نداریم و این 
مسابقات قطعا می تواند تجربه خوبی برای بازیکنان کم 
سن و سال ما باشد؛ البته ما برای قرعه کشی این مسابقات 
به اتریش دعوت شده بودیم و به این کشور رفتیم و باید 
بگویم که مراسم خوبی هم برگزار شد و در نهایت با یک 
تیم کم نام و نشان، بایرن مونیخ و اونتراخینگ از آلمان، 
یک تیم فنالندی و تیم منتخب ش��هر تیرول که محل 
برگزاری مس��ابقات است هم گروه ش��دیم و قطعا برای 

بازیکنان ما تجربه خوبی خواهد شد.
برنام�ه تیم تان در این مس�ابقات ب�ه چه صورت 

خواهد بود؟
قرار است چند روز زودتر به اتریش برویم تا هم بتوانیم 

بازی دوستانه انجام بدهیم و هم بچه ها با شرایط محیط 
آش��نا ش��وند. همچنین قرار است از اس��تادیوم مونیخ 
بازدید کنیم که قطعا این موضوع یک تجربه خوب برای 
بازیکنان کم س��ن و س��ال ما خواهد بود و قرار است در 

اوایل خرداد هم این فستیوال در دو روز برگزار شود.
چقدر امیدوار هس�تید که از بین ای�ن بازیکنان 
تعدادی آینده ساز برای فوتبال کشورمان بیرون 

بیاید؟
ما ب��رای ای��ن بازیکن��ان زحم��ات زیادی کش��یدیم 
و ب��رای ش��ان هزین��ه ش��ده و بای��د همه س��عی مان 
را بکنی��م ت��ا ای��ن بازیکن��ان حف��ظ ش��وند. قطع��ا 
اس��تعدادهای خوب��ی در بی��ن ای��ن بازیکن��ان وجود 
 دارد ک��ه بای��د ب��ا کش��ف و نگ��ه داری آنه��ا آین��ده 

فوتبال مان را بیمه کنیم.
لیگ برتر به هفته های پایانی خودش رسیده است. 

شما این مسابقات را چطور ارزیابی می کنید؟
باید بگویم لیگ امسال لیگ جذابی بود و شاهد هستیم 
که رقابت باالی جدول چقدر داغ اس��ت. در حال حاضر 
چهار تیم ب��رای قهرمانی می جنگن��د و قطعا همه چیز 
در روز پایان مشخص خواهد ش��د و این نشان دهنده با 
کیفیت بودن لیگ ما است. از طرف دیگر پایین جدول 
هم تیم ها برای نیفتادن تالش می کنند و باید بگویم که 
پرگل شدن مس��ابقات در هفته های پایانی به جذاب تر 

شدن بازی ها کمک کرده است.
پیش بینی شما از قهرمان لیگ امسال چیست؟

واقع��ا پیش بینی ک��ردن دراین ش��رایط کار س��ختی 
اس��ت. ش��اید س��پاهان به دلیل اینکه بازی های نسبتا 
آس��ان تری در پیش دارد، کار راحت تری داشته باشد؛ 
اما نمی توان از تراکتورسازی و نفت تهران که در کورس 
قهرمان��ی ق��رار دارند بی تف��اوت گذش��ت؛ هرچند که 
 فوالد خوزستان هم ش��انس خوبی برای قهرمان شدن 

دارد.
از پنج تیم�ی که در باالی جدول هس�تند دو تیم 
سرمربیانی دارد که هم دوره خود شما در تیم ملی 
بودند و به نظر می رسد که مربیان آینده داری برای 
فوتبال کشورمان در حال به وجود آمدن هستند.

ببینید همانطور که در بخش بازیکنان نیاز به جوان گرایی 
و تغییر و تحول اس��ت، قطعا در مربی گری هم این نیاز 
وجود دارد. علیرض��ا منصوریان و یحی��ی گل محمدی 
نشان دادند که آینده فوتبال برای مربیان جوان است و 
جای خوشحالی دارد که مربیان جوان به چرخه فوتبال 
ما اضافه می ش��وند و این می تواند مربیگری در ایران را 

بیمه کند.
شب گذشته در برنامه نود هم علی کریمی دوست 
صمیمی ش�ما به عنوان محبوب ترین بازیکن دو 

دهه اخیر فوتبال کشورمان انتخاب شد.
م��ن متاس��فانه نتوانس��تم برنام��ه را ت��ا آخ��ر ببینم؛ 
ام��ا عل��ی کریم��ی بازیک��ن بس��یار خوب��ی ب��ود و 
کاره��ای تاثیرگ��ذاری ه��م همیش��ه انج��ام داد 
 و ب��ه عنوان یک دوس��ت ای��ن انتخاب را ب��ه او تبریک

 می گویم.
درباره پرسپولیس هم صحبت کنید که تیم سابق 

شما این روزها اصال حال و روز خوبی ندارد.
خیلی نمی توان��م دقیق درباره پرس��پولیس حرف بزنم 
چراکه از این تی��م دورم؛ اما ش��رایط پرس��پولیس در 
ابتدای فصل نش��ان داد که این تیم امسال مشکل دارد. 
تغییرات پی در پی مدیریت و کادر فنی و مشکالتی که 
برای بازیکنان وجود داش��ته و دارد، باعث شد تا امسال 
پرسپولیس شرایط خوبی نداشته باشد؛ اما به نظرم دیگر 
درباره لیگ امسال نباید صحبت کرد و باید لیگ امسال 
را تمام کرد و فقط ب��ه لیگ قهرمانان آس��یا فکر کرد و 
 مهم برای پرسپولیسی ها االن باید لیگ قهرمانان آسیا

 باشد.

اس�تقالل و پرس�پولیس
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مفاد آرا
1/39 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  علی  آقای  هیأت:   11484 شماره  1-رأی 
شناسنامه 217 و خانم ملیحه علی دادائی بیدگلی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 236 
)بالمناصفه(ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/50 مترمربع شماره پالک 2757 فرعی 

مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  قاسم  فرزند  بیدگلی  زاده  بقال  ابوالفضل  آقای  هیأت:   11481 شماره  2-رأی 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  دولوسی  ملیحه  خانم  و   36 شناسنامه 
9362)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87/70 مترمربع شماره پالک 2759 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
3-رأی شماره 11544 هیأت: آقای حسن علی قربانعلی زاده بیدگلی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 165 و خانم قمرسلطان تقی زاده آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
 2760 پالک  شماره  مترمربع   170 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   229)بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اله  فتح  آقای  هیأت:   6545 شماره  4-رأی 
شناسنامه  349 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 311/10 مترمربع شماره پالک 135 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
ابلی آرانی فرزند رمضانعلی شماره  5-رأی شماره 9778 هیأت: خانم فاطمه سلطان 
 159 پالک  شماره  مترمربع   273/84 مساحت  به  یکبابخانه  61، ششدانگ   شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
6-رأی شماره 12226 هیأت: آقای علی جمالی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
75 و خانم طیبه ایمانیان مفرد بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 839 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 69/31 مترمربع شماره پالک 172 فرعی مجزا از شماره 

3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آرانی  دهقانی  محمد  علی  آقای  هیأت:   12224 شماره  7-رأی 
  7343 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  غنی  منیر  خانم  و   159 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 211/56 مترمربع شماره پالک 173 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
8-رأی شماره 12558 هیأت: خانم کبری تقدیری آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
از  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک 11  به مساحت 93/70  یکبابخانه  21، ششدانگ 
شماره 8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 12557 هیأت: آقای حسین غفوری فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
8480 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91/55 مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از 
شماره 8و9 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 8387 هیأت: خانم گوهر صباغی بیدگلی فرزند رحیم شماره شناسنامه 
175 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 192/60 مترمربع شماره پالک 68 فرعی مجزا از 

شماره 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  مهدی  آقای  هیأت:   11479 شماره  11-رأی 
شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی  سلمانی  سمیه  خانم  و   178 شناسنامه 
8815  )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 85/50 مترمربع شماره پالک 73 
 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
12-رأی شماره 12057 هیأت: آقای رضا قائمی فر فرزند حسن شماره شناسنامه 305 
)بالمناصفه(،   334 شناسنامه  غظنفر شماره  فرزند  بیدگلی  عبدالمجیدی  سمیه  خانم  و 
مجزا  فرعی   74 پالک  شماره  مترمربع   139/60 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   235 پالک  از  فرعی   5 شماره   از 

آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  آسمانی  فهیمه  خانم  هیأت:   11871 شماره  13-رأی 
شناسنامه 1571 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/50 مترمربع شماره پالک 75 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
14-رأی شماره 726 هیأت: آقای علی عباس اهوز فرزند ماشااله شماره شناسنامه 432 
و خانم زهرا ذاکری فرزند تقی شماره شناسنامه 139 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 545 مترمربع شماره پالک 45 فرعی مجزا شماره 2 فرعی از پالک 252 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 11507 هیأت: آقای علی اکبر سیالخوری بیدگلی فرزند فرج اله شماره 
شناسنامه 370 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 367/50 مترمربع شماره پالک 44 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
شماره  محمدتقی  فرزند  بیدگلی  خادم  اسماعیل  آقای  هیأت:   12556 شماره  16-رأی 
شناسنامه  شماره  تقی  سید  فرزند  پردل  سادات  زهرا  خانم  و   196 شناسنامه 
 42 پالک  شماره  مترمربع   122/90 مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ     7
 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
خیراله شماره شناسنامه  فرزند  اکبریان  آقای حسین  هیأت:   10674 17-رأی شماره 
197 و خانم کبریا رحیمی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 316  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از شماره 6 
ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  از پالک 481 اصلی  از مشاعات  فرعی و قسمتی 

آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  استادی  عباس  آقای  هیأت:   11583 شماره  18-رأی 
شناسنامه 103 و خانم محمدرضا استادی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 97 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 183/76 مترمربع شماره پالک 9 فرعی 
ثبتی  3 حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  مشاعات  از  قسمتی  و  اصلی   525 پالک  از  مجزا 

آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  عصارپور  عبداله  آقای  هیأت:   11896 شماره  19-رأی 
شماره  محمد  سید  فرزند  آبادی  دولت  سادات  فاطمه  خانم  و   10129 شناسنامه 
شناسنامه 69  )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 170/50 مترمربع شماره 
پالک 14 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 1378 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علی  فرزند  آرانی  نوروزی  اله  نصرت  آقای  هیأت:   9292 شماره  20-رأی 
 39 شناسنامه  شماره  اله  نصرت  فرزند  آرانی  نوروزی  لیال  خانم  و   100 شناسنامه 
نسبت  ترتیب  )به   125 شناسنامه  شماره  حبیب  فرزند  آرانی  اردبیلی  قدسیه   خانم 
به 2دانگ و 1دانگ و 3 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 340/18 مترمربع 
مشاعات  از  قسمتی  و  فرعی  1و5و6و7و8  شماره  از  مجزا  فرعی   11 پالک   شماره 
ثبتی  اماکن بخش 3 حوزه   از پالک  2042 و 2043 و 2041 و2040  اصلی واقع در 

آران و بیدگل.
21-رأی شماره 11566 هیأت: آقای عزیزاله دادگر آرانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 
101 ششدانگ یکباب انباری به مساحت 148/26 مترمربع شماره پالک 83 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 12091 هیأت: آقای محمد بادپی فرزند احمد شماره شناسنامه 1174 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 37 مترمربع شماره پالک 7862 فرعی مجزا 
ثبتی  واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2637 اصلی  از شماره 804 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  ملکیان  عبداله  آقای  هیأت:   12573 شماره  23-رأی 
شناسنامه 365 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 226/41 مترمربع شماره پالک 2483 

فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  کریم  فرزند  آرانی  منصوری  علیرضا  آقای  هیأت:   10434 شماره  24-رأی 
شناسنامه 9749 و خانم معصومه عرب زاده فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 174  
 2502 پالک  شماره  مترمربع   176/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 

فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  مرتضی  فرزند  حضرتی  خادم  داود  آقای  هیأت:   12092 شماره  25-رأی 
شناسنامه 205 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/45 مترمربع شماره پالک 2512 

فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند حسین شماره  آرانی  مؤمن  آقای حسن حاجی  هیأت:  26-رأی شماره 12236 
شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  آرانی  باقرزاده  خانم  اکرم  خانم  و   95 شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   374/72 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   178
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2517 

آران و بیدگل.
27-رأی شماره 12084 هیأت: آقای مهدی احمدی فرزند حسین شماره شناسنامه 406 
و خانم زهرا نوروزی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1250070740  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع شماره پالک 2518 فرعی مجزا از پالک 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آرانی  ابتدائی  سعید  آقای  هیأت:   12066 شماره  28-رأی 
شماره  مترمربع   138/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    1250182001 شناسنامه 
ثبتی  احمدآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2638 اصلی واقع در   پالک 2519 فرعی مجزا 

آران و بیدگل.
عباس  فرزند  آرانی  منصوری  اله  نصرت  آقای  هیأت:   12522 شماره  29-رأی 
شماره  مترمربع   210/95 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   512 شناسنامه  شماره 
ثبتی  احمدآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2638 اصلی واقع در   پالک 2526 فرعی مجزا 

آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  دهقانی  محبوبه  خانم  هیأت:   12526 شماره  30-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   107 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   3282 شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2528 

آران و بیدگل.
شماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  نجاتی  جنت  خانم  هیأت:   12571 شماره  31-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   86/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   8595 شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 پالک  از  مجزا  فرعی   2530 

آران و بیدگل.
32-رأی شماره 3209 هیأت : آقای محمد امین پور فرزند علی شماره شناسنامه 219 و 
خانم عذرا بیابانی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 246 )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 126/14 مترمربع شماره پالک 1376 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 3478 هیأت: آقای قاسم خانی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   26 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  پور  خندان  ناهید  خانم  و   79
از  مجزا  فرعی   1385 پالک  شماره  مترمربع   165 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی   235  شماره 

آران و بیدگل.
34-رأی شماره 5970 هیأت: آقای میثم امین پور فرزند محمد شماره شناسنامه 242 
و خانم زینب احمدی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه 1657 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 74/50 مترمربع شماره پالک 1438 فرعی مجزا از شماره 235 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 9801 هیأت: آقای حسین خانی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 
289 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 159/50 مترمربع شماره پالک 1491 فرعی مجزا 
ثبتی  آران دشت بخش 3 حوزه  واقع در  از پالک 2640 اصلی  فرعی  از شماره 235 

آران و بیدگل.
36-رأی شماره 10439 هیأت: آقای عباس خدمتی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
9343 و خانم صفیه نایب آرانی فرزند عباس آقا شماره شناسنامه 263 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   1511 پالک  مترمربع شماره   65/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
شماره 358 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
37-رأی شماره 10755 هیأت: آقای محمدعلی افشاری فرزند حسن شماره شناسنامه 
عباسقلی شماره شناسنامه 139  فرزند  آرانی  مفرد  پور  و خانم رضوان حاجی   211
 1520 پالک  مترمربع شماره   216/58 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه( 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  از شماره 235 فرعی  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبدالرحیم  فرزند  آرانی  ابتدائی  کریم  آقای  هیأت:   12551 شماره  38-رأی 
3 شناسنامه  شماره  عبدالرحیم  فرزند  آرانی  ابتدائی  محمد  دین  آقای  و   5  شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382/57 مترمربع شماره پالک 1538 فرعی 

مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

39-رأی شماره 12576 هیأت: آقای احمد کوزه گر آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
2403 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 111/45 مترمربع شماره پالک 1539 فرعی مجزا 
ثبتی  آران دشت بخش 3 حوزه  واقع در  از پالک 2640 اصلی  فرعی  از شماره 302 

آران و بیدگل.
40-رأی شماره 10437 هیأت: آقای محمد درخشی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
2230 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/50 مترمربع شماره پالک 1037 فرعی مجزا 
از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
41-رأی شماره 10436 هیأت: آقای رضا درخشی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
 1038 پالک  مترمربع شماره   177/10 مساحت  به  یکبابخانه  6190005055 ششدانگ 
فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آبادی  نوش  اقبالی  جواد  آقای  هیأت:   10750 شماره  42-رأی 
شناسنامه 129 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220/30 مترمربع شماره پالک 3704 
فرعی مجزا از شماره 3003 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
43-رأی شماره 12065 هیأت: آقای مهدی سلیمی نوش آبادی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 138 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 290 مترمربع شماره پالک 3708 فرعی 
مجزا از شماره 2240 فرعی و قسمتی از 2566 فرعی)مشاعات( از پالک 40 اصلی واقع 

در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند رضا شماره  آبادی  نوش  غفورزاده  زیبا  خانم  هیأت:   12067 44-رأی شماره 
شناسنامه 22 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 203/50 مترمربع شماره 
پالک 805 فرعی مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
حسین  فرزند  مهویزانی  زاده  خدابخش  محسن  آقای  هیأت:   12559 شماره  45-رأی 
شماره  غالمرضا  فرزند  آبادی  نوش  رحمانی  طاهره  خانم  و   239 شناسنامه  شماره 
شناسنامه 178 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 254/75 مترمربع شماره 
پالک 34 فرعی مجزا از پالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/01/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/02/09

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

آیین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهی  شماره:1394/1/26-1394/16/23213   2/50
نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل 

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139360302013001497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر گلی فرزند عبدا... 
به شماره شناسنامه 295 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 167/70 
مترمربع پالک 435 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی 
 واقع در وحدت آباد کوچه 15 خرداد بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع الواسطه

از مالک رسمی آقای حسن احمدی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139360302013001498 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حاجی زاده خنامانی 

فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 286 صادره از بردسیر در یک باب خانه به مساحت 
113/50 مترمربع پالک 239 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 73 فرعی 
از 230 اصلی واقع در وحدت آباد خیابان عطار بخش 13 ثبت فریدونشهر خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای حسن نظری محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139360302013001518 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی ایران به 
نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان اصهفان در یک 
باب ساختمان به مساحت 480/10 مترمربع پالک 177 فرعی از 34 اصلی مجزی شده از 
1 فرعی از 34 اصلی واقع در فریدونشهر روستای چقا خریداری از مالک رسمی آقای 

سید قاسم حسنی چقائی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139360302013001519 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  باتوانی  ا...  عزت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
ملک محمد به شماره شناسنامه 109 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و فوقانی 
مسکونی به مساحت 51/70 مترمربع پالک 2477 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان شریعتی خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد باتوانی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139360302013001520 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید حبیبی فرزند نجفقلی 
به مساحت 296/90  باب خانه  یک  در  فریدونشهر  از  به شماره شناسنامه 9 صادره 
مترمربع پالک 436 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 231 
اصلی واقع در فریدونشهر روستای بیجگرد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

علی محمد حسینی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139360302013001551 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا انیکازی فرزند 
پرویز به شماره شناسنامه 184 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه و مغازه متصله 
به مساحت 290 مترمربع پالک 2478 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان مدنی خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقایان اکبر آقاملیانیان و مصطفی انیکازی محرز گردیده است.
7- برابر رای شماره 139460302013000009 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  کیماسی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
علی اصغر به شماره شناسنامه 31 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
110/20 مترمربع پالک 240 فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 83 فرعی 
از 230 اصلی واقع در فریدونشهر وحدت آباد کوچه پردیس خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای مسیب صادقی محرز گردیده است.
8- برابر رای شماره 139460302013000026 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی موسوی فرزند 
سید احمد به شماره شناسنامه 41 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
363/40 مترمربع پالک 36 فرعی از 233 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
233 اصلی واقع در فریدونشهر روستای بیجگرد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای سید احمد موسوی بادجانی محرز گردیده است.
9- برابر رای شماره 139460302013000027 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا رحیمی فرزند 
عبدا... به شماره شناسنامه 55 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 220 
مترمربع پالک 2481 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 238 
اصلی واقع در فریدونشهر بلوار بسیج جنب بیمارستان خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی شهرداری فریدونشهر محرز گردیده است.
10- برابر رای شماره 139460302013000029 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم اصالنی فرزند عیدی 
به شماره شناسنامه 129 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 129/60 
مترمربع پالک 2337 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 360 فرعی از 
237 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان شریعتی کوچه رزمنده1 خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای رضا قلی اصالنی محرز گردیده است.
11- برابر رای شماره 139460302013000030 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته حسینی فرزند مختار 
به شماره شناسنامه 61 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 204/10 
از  از پالک 1 فرعی  از 238 اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک 2482 فرعی 
 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان مدنی نبش کوچه پارسا1 خریداری مع الواسطه

از مالک رسمی آقای نورمحمد اصالنی محرز گردیده است.
12- برابر رای شماره 139460302013000038 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  گوگونانی  هادی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
امامقلی به شماره شناسنامه 20 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 
393/10 مترمربع پالک 2483 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 238 اصلی واقع در فریدونشهر خیابان چشمه گالز خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی آقای سیف ا... گگونانی محرز گردیده است.
13- برابر رای شماره 139460302013000040 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی هارون رشیدی 
فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 50 صادره از شوشتر در یک باب خانه به مساحت 
فریدونشهر  در  واقع  اصلی   270 از  شده  مجزی  فرعی   37 پالک  مترمربع   590/90
هارون  علی  جوز  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  دوم  میدانک  روستای 

الرشیدی محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 94/02/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 94/02/24 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
ابالغ رای 

2/127 کالسه پرونده: 93-88 شماره دادنامه: 105-93/12/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – اصفهان  نشانی  زاده  ذالک  حمیده  خانم  خواهان:  اصفهان  اختالف  42 شورای حل 
واحد501 خوانده: آقای پیمان  ساختمان مقصود –  خ.فردوسی – خ.شهید موحدیان – 
تبریزی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته به شماره 776963 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال به انضمام تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم حمیده ذالک زاده به طرفیت آقای پیمان تبریزی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 776963 مورخ 92/5/30 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 قانون 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/10/22 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
اجرای  بر عهده  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 
محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:1454 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2/128 کالسه پرونده: 93-87 شماره دادنامه: 104-93/12/24 مرجع رسیدگی: شعبه 
42 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: خانم نسرین ذالک زاده نشانی اصفهان – خ 
بزرگمهر – خ.فرهنگیان – کوی صدری زادگان – پالک37 خوانده: آقای پیمان تبریزی 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته شماره 0160741 به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال به انضمام تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
به خواسته  طرفیت  به  تبریزی  پیمان  آقای  طرفیت  به  زاده  ذالک  نسرین  خانم  دعوی 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 0160741 مورخ 
بقای اصول مستندات در ید  به  با عنایت  قانونی  به انضمام مطلق خسارات   92/5/30
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
از هرگونه  ماندن خواسته  دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/10/22 لغایت تاریخ وصول 
ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه 
رای  اعالم می نماید  و  در حق خواهان صادر  احکام می باشد  اجرای محترم  بر عهده 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:1455 شعبه 42 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

2/129 کالسه پرونده: 93-57ش.ح42 شماره دادنامه: 71-93/11/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مسعود غزل گو نشانی: اصفهان 
خوانده:  گو  غزل  فروشگاه   – الوی  ابتدای   – غازی  سردار حسن  فلکه   – خ.سجاد   –
ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  عسگرانی  جابر  آقای 
پرونده  محتویات  به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  احتساب  با  چک  فقره  دو  بابت 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مسعود 
)پنج  ریال   50/000/000 مطالبه  خواسته  به  عسگرانی  جابر  آقای  طرفیت  به  گو  غزل 
میلیون 5/000/000 تومان( وجه چک شماره 05769472-92/7/15و92/8/30-200138 
به عهده پست بانک و صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
)پنج  معادل  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
میلیون 5/000/000 تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و شصت و پنج هزار 
موصوف  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
)92/7/15و92/8/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی 
قابل  ابالغ  از  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس  صادر و 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 
حقوقی   42 شعبه  میباشد.م الف:1456  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/130 شماره: 93-1404شعبه14 به موجب رای شماره 1797 تاریخ 93/10/22 شعبه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدحسن 
دشتبان مکارمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون 
بانک ملی و  به عهده  به شماره 735491و494370  بابت وجه چک  و صد هزار ریال 
قانونی  تعرفه  دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق  بابت هزینه  ریال  مبلغ دویست هزار 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 91/4/14و90/5/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی صدیقی فرزند صادق شغل کارمند به نشانی 
اصفهان – خ.سه راه سیمین – سهروردی – جنب رستوران شیرین نخل – شرکت کیان 
پالست سپاهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
نماید.م الف:1458 شعبه 14 حقوقی شورای حل  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  کند و 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 14 شعبه   93/10/22 تاریخ   1804 شماره  رای  موجب  به   1425-93 شماره:   2/131
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی تقوی 
شانزده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  تقی  فرزند  کفشگری 
به   707125 به شماره  وجه چک  بابت  ریال  هزار  و شش  و سی  و ششصد  میلیون 
عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
91/6/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی صدیقی فرزند صادق شغل 
کارمند به نشانی اصفهان – خ.سه راه سیمین – سهروردی – جنب رستوران شیرین 
نخل – شرکت کیان پالست سپاهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1459 شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/11/30 شعبه  رای شماره 2060  به موجب  2/132 شماره: 93-1749ش14 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آبادی  نجف  خزائیلی 
میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 054899 مورخ 91/6/15 عهده بانک سپه و مبلغ 
یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 91/6/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محسن کریمی 
به نشانی اصفهان – خ.مدرس – کوی نرگس – پ223 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:1460 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

دادنامه: 1663-93/9/29 مرجع رسیدگی:  پرونده: 947/93ش6 شماره  2/133 کالسه 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نشانی:  سلیمانی  سیما  وکیل:  تاالرفرشچیان  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی:  نوری 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان ماکان5- طبقه دوم- واحد24 
نشانی  به  سه  هر  شیرکول  حسین   -3 فانی  سیاوش   -2 فانی  پریسا   -1 خواندگان: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
با وکالت سیما سلیمانی به  اقتصاد  بانک مهر  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
طرفیت 1- پریسا فانی 2- سیاوش فانی 3- حسین شیرکول به خواسته مطالبه مبلغ 
به مبلغ 40/000/000  40/500/000 ریال وجه یک چک به شماره 92/10/8-851462 
ریال به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا 
بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  249و313و314  مواد  به 
محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/10/8( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.نسبت به مازاد خواسته با توجه به اینکه مبلغ 
م الف:1464 شعبه ششم  می شود.  دعوی صادر  رد  می باشد  ریال   40/000/000 چک 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



 پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم :
 من پيامبر نش��ده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه 

 رسیدن به آرامشمبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.
 در پنج دقیقه

 پنج درمان برای مشکالت تخلیه سینوس
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

در سینوس  خود احساس خوبی ندارید؛ بینی 
شما مانند یک شیر آب چکه می کند و احساس 
می کنید که سرتان را با یک گیره گرفته اند؟ 
شما با بسته نگه داش��تن چشم خود احساس 
بهتری دارید؛ زی��را آنها باد ک��رده و دردناک 
هستند و در گلوی خود احساس بلعیدن ناخن 

دارید.
 مشکالت سینوس می تواند کامال پر از بدبختی 
باشد آنها در اثر تعدادی از موارد ایجاد می شوند 

که این موارد عبارتند از:
س�ینوزیت؛ س��ینوزیت عفونتی اس��ت که 
 باعث التهاب و تورم سینوس ها است؛  انجمن

 بیماری های عفونی آمریکا )IDSA( می گوید 
که 90 - 98 درصد از موارد س��ینوزیت توسط 
ویروس ها، که با آنتی بیوتیک درمان نمی شود 

ایجاد می شود.
س�ینوزیت مزمن: این یک حالت التهابی اس��ت که به طور 
معمول بیش از سه ماه طول می کش��د. پولیپ بینی، که رشد 

غیر سرطانی دارد اغلب همراه با سینوزیت مزمن می باشند.
ضد احتقان و آنتی هیستامین ها را در سینوزیت استفاده نکنید 
مگر در مواردی که شما رینیت آلرژیک دارید. ضد احتقان ها 
و آنتی هیستامین به سینوزیت کمک نمی کنند؛  در برخی از 

موارد، آنها آن را بدتر می کنند.
رینیت آلرژیک: اگر شما رینیت آلرژیک دارید، سیستم ایمنی 
بدن شما باعث رها شدن هیستامین شده که غشاء بینی شما را 
تحریک کرده و باعث احتقان و عطسه می شود رینیت آلرژیک 

می تواند به سینوزیت منجر شود.
سوپ مرغ التهاب همراه با احتقان سینوس را کاهش می دهد.

خوش��بختانه، راه حل های موثر برای کاه��ش درد و ناراحتی 
ناشی از مش��کالت س��ینوس وجود دارد که ش��ما می توانید 

استفاده کنید.
1. آب بنوشید

نوش��یدن مایعات و برقراری یک مرطوب کننده و یا بخارساز 
مفید اس��ت چرا این مهم اس��ت؟ زیرا مایعات و رطوبت سبب 
نازک شدن مخاط و به تخلیه س��ینوس ها کمک می کند آنها 
 همچنین سینوس های شما را روان و پوست شما را هیدراته نگه

 می دارد.

2. بینی ها را با سرم شستشو آبیاری کنید
آبیاری بینی در تس��کین احتقان بینی و س��وزش بسیار موثر 
است. آبیاری سرم نمکی به  این معنی است که به سادگی و به 
 آرامی بینی خود را با یک محلول س��الین شستشو دهید. شما 
می توانید این کار را با بطری های خاص، س��رنگ حبابدار، یا 
دستگاه ارزان قیمت که شبیه المپ عالءالدین است انجام دهید 
مخلوط نمکی نیز در داروخانه ها در دسترس است. همچنین 
می توانید  یک قاشق چای خوری نمک دریا را در   یک پاینت 
) وزن معادل نیم کوارت ( آب مقطر، سترون شده یا فیلتر شده 
حل کنید ) از نمک طعام، که معموالً شامل مواد افزودنی است 
استفاده نکنید ( سپس  کمی جوش شیرین به مخلوط اضافه 
کنید. برای آبیاری سینوس در حالی که ایستاده اید محلول را  یا 
سرنگ به یک سوراخ بینی در حالی که سر خود را کج کرده اید 

بریزید تا  از سوراخ بینی دیگر جریان یابد.
3. بخار

بخار به از بین بردن احتقان با ش��ل کردن موکوس کمک می 
کند خودتان می توانید درمان را با اس��تفاده از یک کاسه آب 
داغ و یک حوله بزرگ انجام دهید. اگر دوست دارید می توانید 
منتول، کافور و یا روغن اوکالیپتوس را به آب اضافه کنید. حوله 
را روی سر خود انداخته و سپس در امتداد دو طرف کاسه پایین 
اندازید تا بخار در داخل به دام افتد اکثر مردم این کار را تا زمانی 
که پراکندگی بخار وجود دارد انجام می دهند بخار دوش گرم 

نیز می تواند موثر باش��د اما متمرکز شدن 
بخار کمتر است.
4. سوپ مرغ

این یک داستان قدیمی نیس��ت. تعدادی 
از مطالعات از منافع س��وپ مرغ در کمک 
به س��هولت احتقان حمایت می کنند. یک 
مطالعه نش��ان داد که س��وپ مرغ التهاب 
همراه با احتقان سینوس و سرماخوردگی 
را کاهش م��ی دهد.پس چ��ه رازی  در آن 
است؟ دانشمندان ماده فعال در سوپ مرغ 
را مش��خص نکرده اند؛ اما آنها بر این باورند 
که بخار همراه با اثرات آنتی اکسیدانی و ضد 
التهابی مواد تشکیل دهنده سوپ به شفاف 

کردن سینوس کمک می کنند.
5. کمپرس گرم

 آکادم��ی آمریکای��ی جراح��ی گ��وش و حل��ق و س��ر و 
گردن )AAO-HNS(،  توصیه چرخش کمپرس گرم و سرد 
روی سینوس ها دارند.دراز بکش��ید و یک کمپرس گرم را به 

مدت سه دقیقه در سراسر بینی، گونه ها و پیشانی قرار دهید.
کمپرس گرم  را برداشته و به مدت 30 ثانیه کمپرس سرد قرار 
دهید.این عمل را دو تا سه بار انجام دهید. شما می توانید این 

کار دو تا شش بار در هر روز تکرار کنید.
6-چه هنگامی باید به پزشک مراجعه کنید

عالئمی که شما باید به پزشک مراجعه نمایید عبارتند از: 
عالئم بیشتر از10  روز طول بکشد.

تب 102  درجه،  یا باالتر باشد.
عالئم بدتر و بدتر ش��ده، از جمله باال رفتن تب و یا ترش��حات 

مایل به سبز بینی شما افزایش یافته باشد.
تغییرات در بینایی رخ دهد.

اگر ش��ما مبتال به آسم یا آمفیزم هس��تید و یا داروهایی برای 
سرکوب سیستم ایمنی بدن مصرف می کنید.

نکته: توجه داش��ته باش��ید که ش��ما تنه��ا این بیم��اری را 
ندارید بلکه ب��ا توجه به نظ��ر AAO-HNS، بی��ش از 37 
میلی��ون آمریکای��ی حداق��ل یک ب��ار س��ینوزیت را در یک 
س��ال داش��ته اند اما این داروه��ای خانگی می توان��د زودتر 
 به تس��کین عالئ��م و داش��تن تنفس آس��ان به ش��ما کمک

 کنند.

ظرف غذا از دس��ت تان س��ر خورده و در وسط 
آش��پزخانه ریخت��ه اس��ت؟ تلفن می��ز کارتان 
مرتب زنگ مي خورد و دس��ت تان بند اس��ت؟ 
چاي روي ش��لوارتان ریخته، آن را کثیف کرده 
و جلس��ه تان 10 دقیقه دیگر ش��روع مي شود 
و ش��ما هنوز تای��پ گزارش ت��ان را ه��م تمام 
نکرده اید؟ هم��ه خانه تان به هم ریخته اس��ت 
و مهم��ان ها ت��ا 10 دقیق��ه دیگر مي رس��ند؟ 
 اشتباه نکنید حاال وقت آن است که آرامش پیدا 

کنید!
س��فر به یک جزی��ره خ��وش آب و ه��وا، پیاده 
روي در جنگل یا لب س��احل در یک آخر هفته 
رویای��ي، راه حل ای��ده آلي ب��راي خداحافظي 
 ب��ا نگراني ها و اس��ترس هاس��ت؛ ول��ي خیلي

 وقت ها ما فقط پنج دقیقه ی��ا کمتر وقت داریم 
تا خودم��ان را پی��دا کنیم و به آرامش برس��یم. 
راهش را بلد نیس��تید؟ نگران نباش��ید ما هشت 
 روش را براي رس��یدن به آرامش براي تان پیدا 

کرده ایم.
هش�ت روش براي رس�یدن به آرامش در 

پنج دقیقه
1 - تمرکز

 نیازي نیس��ت به س��راغ دش��ت و ک��وه بروید! 
پن��ج دقیق��ه س��کوت و آرام��ش م��ي تواند به 
 ش��ما در انجام بقیه کارهاي ت��ان کمک زیادي 

کند.
 شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد اختصاص 
دادن یک زمان کوتاه براي آرامش و س��کوت در 
طول روز مي تواند افسردگي و استرس را در افراد 
کاهش ده��د. روي تنفس تان، تمرک��ز کنید و 
 احساس کنید همه اضطراب ها از وجودتان خارج 

مي شود.
2 - شمارش معکوس

 وقتي نگراني هاي تان بیش از حد ش��د، س��عي 
کنید از یک تا 10 بش��مارید و س��پس شروع به 

شمارش معکوس کنید. 
وقت��ي مش��غول ش��مردن و تمرک��ز روي 
اع��داد هس��تید، فک��ر مصاحب��ه ه��اي کاري 
 و مش��غله هاي دیگ��ر خانه ت��ان ک��م رنگ تر

 مي شود.
3 - بستن چشم ها

 کاف��ي اس��ت در ش��لوغي و هیاه��وي روزمره 
چن��د دقیق��ه پل��ک ه��اي ت��ان را روي ه��م 
بگذاری��د. ای��ن کار یک��ي از روش هاي بس��یار 
 آس��ان براي به دس��ت آوردن آرام��ش و تمرکز

 است.
4 - نفس عمیق کشیدن

 نفس ه��اي آرام، ش��مرده و عمیق ب��ه کاهش 
فش��ارخون و ضربان قلب کمک مي کند. سعي 
کنید روش هاي مختلفي را ب��راي عمیق نفس 

کشیدن امتحان کنید. 
همچنین ش��ما مي توانید س��راغ آب خنک هم 
بروید. وقتي اس��ترس و اضطراب سراغ تان آمد، 
مقداري آب خنک روي مچ دس��ت تان بریزید و 
کمي هم به پش��ت الله گوش تان بزنید. این کار 
کمک مي کند در تمام بدن تان احساس آرامش 

کنید.
5 - تنهایي

بعضي افراد فقط به پنج دقیق��ه زمان براي تنها 
ماندن نی��از دارند تا بتوانند افکارش��ان را مرتب 

کرده و آرامش پیدا کنند. 
یک جاي خلوت پیدا کنید و به یک برنامه ریزي 

مناسب براي انجام کارهاي تان فکر کنید.
6 - تماشاي منظره بیرون

 قرار نیست به کوچه یا خیابان بروید تا حال تان 
را متحول کنید. وقتي اوضاع کمي پیچیده شد، 
کار را فقط براي پنج دقیقه رها کنید و از پنجره 

منزل یا محل کار نگاهي به بیرون بیندازید.
  ن��گاه ک��ردن ب��ه مناظ��ر طبیع��ي مانن��د

 درخت ه��ا، پارک ه��اي عمومي و رف��ت و آمد 
مردم خیلي بیش��تر از نگاه کردن ب��ه تلویزیون 
 مي تواند فکر ش��ما را آرام کند و اضطراب تان را 

کاهش دهد.
7 - بخندید

»من؟اس��ترس؟چي م��ي گ��ي؟! ه��ا ه��ا ها« 
خن��ده یک��ي از راه ه��اي عال��ي ب��راي مبارزه 
 با اس��ترس اس��ت. یک کتاب پ��ر از لطیفه هاي 
خنده دار کنار دست تان داش��ته باشید یا حتي 
سري به س��ایت هایي که کلیپ هاي خنده دار 

دارند، بزنید.
8 - بو کنید

 حتم��ا ش��ما ه��م موافقی��د ک��ه عصبان��ي 
ب��ودن آن هم وقت��ي مش��غول بو ک��ردن گلي 
 هس��تید، کار خیل��ي س��خت و دش��واري

 است! 
ی��ک گل��دان پ��ر از گل ه��اي محب��وب 
ت��ان را نزدی��ک می��ز کار ق��رار دهی��د و 
 ه��رگاه احس��اس خس��تگي کردی��د س��راغ

 آن ها بروید و بوي شان کنید.
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 چند نکته برای حل 
سوءتفاهم های زوج ها

لیال و علی نزدیک به دو سال است که ازدواج کرده اند. لیال که 
ش��غل او ایجاب می کرد کل طول هفته در س��فر باشد و فقط 
آخر هفته ها به خانه بیاید، ش��دیدا به اس��تراحت نیاز داشت. 
 او از فعالیت های انفرادی مثل کت��اب خواندن و دویدن لذت
  می برد؛ ام��ا علی واقع��اً در ط��ول هفته دلتنگ همس��رش

 می ش��ود و به همین دلیل دوس��ت دارد که آخر هفته ها را با 
هم بیرون بروند.

اوایل علی تمایل لیال به تنها ب��ودن را به خاطر راضی نبودن از 
ازدواج شان تصور می کرد و لیال هم تصور می کرد که علی به 

نیازهای او بی تفاوت است.
این ممکن است داس��تان زندگی خیلی از ش��ما باشد. خیلی 
س��اده ممکن اس��ت درمورد اولویت ها و دیدگاه همسر دچار 
سوءتفاهم شویم، مخصوصاً اگر فردی زودرنج باشیم و نتوانیم 

خیلی راحت حرف های مان را به زبان بیاوریم.
مشکل اینجاس��ت که حرف نزدن خودش بزرگ ترین مشکل 
اس��ت. وقتی زوج ها اس��یر چرخه منفی مکالمه شوند، دیگر 

اصالح آن برای شان دشوار خواهد بود.
 خوش��بختانه، با ایجاد بعض��ی اصالح��ات در روش گفتگو و

 ارتب��اط ت��ان م��ی توانی��د از ب��روز ای��ن س��وءتفاهم ه��ا 
 جلوگی��ری ک��رده و یا در ص��ورت ب��روز آنها را ح��ل و فصل 

کنید.
1. از ته قلب گوش کنید

گوش دادن ب��ه حرف ها و نظرات همس��رتان رمز موفقیت در 
روابط اس��ت. این کار باعث می ش��ود در حل مش��کالت تان 
پیش��رفت کنید. همانطور که گوش دادن به کسی که با شما 
مخالفت می کند یا از ش��ما انتقاد می کند سخت است، گوش 
 دادن ب��ه نارضایتی های یک فرد هم کار س��ختی اس��ت؛ اما 
می تواند کمک تان کند، بفهمید مش��کل کجاست و راه حلی 

برای آن پیدا کنید.
2. حق را به خودتان ندهید

بیشتر زوج ها به جای اینکه درک کنند آن موقعیت چطور بر 
همسرشان تاثیر گذاشته اس��ت، به فکر ثابت کردن خودشان 
هس��تند. نتیجه این کار چیزی جز این نخواهد بود که هر دو 
طرف آسیب ببینند و ناراحت شوند. به جای اینکه سعی کنید 
به طرف تان بفهمانید که حق با شما بوده است، سعی کنید به 

حرف های همسرتان بیشتر گوش دهید.
چیزی ک��ه خیل��ی اهمی��ت دارد این اس��ت که همس��رتان 
 بفهم��د ک��ه ارزش زی��ادی ب��رای او و رابط��ه ت��ان قای��ل

 هستید.
3. بر احساسات تمرکز کنید

افکارش��ان  ب��ر  مش��اجرات  ط��ی  معم��والً  ه��ا  زوج 
 متمرک��ز م��ی ش��وند و احساس��ات خ��ود را نادی��ده 
م��ی گیرن��د. قب��ل از اینک��ه ش��روع ب��ه مش��اجره کنی��د، 
 مکث ک��رده، نفس��ی عمی��ق بکش��ید و ببینید چه حس��ی

 دارید.
بعد احساسات تان را با همسرتان در میان بگذارید؛ اما یادتان 
باشد که احساساتی مثل »من ناراحتم« یا »احساس نا امیدی 
می کنم« متفاوت با افکاری مثل »من احساس می کنم به من 

بی توجه هستی« هستند.
زوج های سالم قادرند به طور س��ازنده ای اختالفات زناشویی 

را پشت سر بگذارند .
4. وقتی دچار مشاجره می شوید، کمی وقفه ایجاد کنید

وقتی اوضاع خ��ارج از کنترل می ش��ود، بهتر اس��ت با توافق 
همدیگر وقفه ای در مش��اجره ایجاد کرده و سعی کنید زمانی 
 را به تنهای��ی بگذرانید تا کمی آرامتر ش��وید.  به عنوان مثال؛ 
می توانید به پیاده روی بروید ی��ا تمرین تنفس کنید. رمز کار 
این اس��ت که کاری انجام دهید که عصبانیت تان را فروکش 

دهد نه اینکه عصبانی ترتان کند.
وقتی ه��ر دو آرامتر ش��دید، ب��ه احساس��ات همدیگر گوش 
 دهید و س��عی کنی��د به کم��ک هم مش��کالت ت��ان را حل

 کنید.
5. همسرتان را دوست تان بدانید

یادتان باش��د که همس��ر ش��ما دش��من تان نیس��ت. شما و 
همس��رتان هر دو در ی��ک تیم هس��تید. فقط همی��ن تغییر 
دیدگاه به ش��ما کمک می کند همدیگر را بهتر درک کرده و 
 برای رسیدن به یک راه حل مشترک برای مشکالت تان تالش 

کنید.
6. درمورد روابط تحقیق کنید

درم��ورد بیش��تری  اطالع��ات  داری��د  دوس��ت   اگ��ر 
 روش ه��ای ارتق��ای رابط��ه ت��ان پی��دا کنید، کت��اب های 
 مختلفی که درمورد ازدواج و زناش��ویی وجود دارد را مطالعه 

کنید.
۷. نزد مشاور بروید

رفتن نزد مشاورهای ازدواج فواید بسیار زیادی دارد و به شما 
کمک خواهد کرد الگوی ارتباط تان را از نو بس��ازید و راه های 

سالمی برای ارتباط پیدا کنید.
وقتی دو نفر با شخصیت های مختلف و از خانواده های مختلف 
 به هم میرس��ند، ب��روز اخت��الف غیرقابل اجتناب اس��ت؛ اما 
زوج های س��الم قادرند به طور س��ازنده ای ای��ن اختالفات را 
پش��ت س��ر بگذارند. یادتان باشد ش��ما و همس��رتان در یک 
تیم هس��تید نه در مقابل هم. احساس��ات تان را بشناسید و با 
 آرامش اب��راز کنید و صادقانه به حرف های همس��رتان گوش

 کنید.
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شماره 1570 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

مشخصات گوشی جدید اچ تی سی، لو رفت
کمپانی اچ تی سی، اسمارت فون متفاوتی را با نام »باترفالی3« عرضه خواهد کرد که 
از مشخصات آن می توان به مواردی مانند صفحه نمایش5/1اینچی و پردازنده هشت  

هسته ای را نام برد.
در س��ال های اخیر، کمپانی های فناوری به تولید و عرضه اسمارت فون های متفاوت 
روی آورده اند تا بتوانند نگاه مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند. اچ تی سی، یکی 

از کمپانی هایی است که در عرضه گوشی های هوشمند موفق بوده است.
اکنون مشخصات یکی از محصوالت جدید این کمپانی با نام Butterfly 3 لو رفته که 
با داشتن قابلیت های متفاوت می تواند تبدیل به محصولی برجسته از این کمپانی شود؛ 

اما هنوز خبر رسمی از سوی کمپانی اچ تی سی اعالم نشده است.
از قابلیت های این محصول می ت��وان به مواردی مانند صفح��ه نمایش 5/1 اینچی با 
رزولوشن QHD و  Snapdragon 810،  وضوح تصویر 2560×1440 و تراکم 576 
پیکسل را نام برد. این اس��مارت فون مجهز به پردازنده 8 هسته ای  64 بیتی، گرافیک 
از ن��وع Adreno 430 ، رم 3 گیگابایت��ی و 32 گیگابایت حافظه داخلی و سنس��ور 
دوربین 20 مگاپیکسلی است که با دوربین جلویی 13 مگاپیکسل می تواند تبدیل به 
 4K گوشی متفاوتی برای طرفداران اچ تی سی شود. دوربین دوم از قابلیت فیلمبرداری
"UHD نیز برخوردار است. مشخصات اولیه این گوشی در CompuBench لو رفته

 است.
محصوالت قبلی از س��ری خانواده Butterfly نیز اس��مارت فون ه��ای قدرتمندی 
با بدن��ه ای مس��تحکم بودند؛ ام��ا باید منتظر ب��ود تا ای��ن محصول به طور رس��می 
 توس��ط این کمپانی رونمایی ش��ود تا از مش��خصات بیش��تر این گوش��ی اطالع پیدا 

کرد.

سرکه سیب فواید و خواص زیادی دارد، از کمک به برداشتن 
زگی��ل گرفته تا راه��ی طبیعی ب��رای درمان س��وختگی و 

پاک کننده طبیعی عالی.
اما آیا می دانستید سرکه سیب می تواند محصولی عالی برای 

مراقبت از موهای تان هم باشد؟
سرکه سیب یک پاک کننده طبیعی و عالی برای موهاست، 
موهای تان را س��الم نگه داش��ته، به آن درخشش��ی سالم 
بخشیده، از ریزش مو جلوگیری کرده و حجم موهای تان را 

هم بیشتر می کند.
عالوه بر این، اگر ش��ما یا کس��ی از خانواده تان از ش��وره مو 
رنج می برد، س��رکه س��یب می تواند جایگزینی عالی برای 
محصوالت درمانی شیمیایی باشد که هم برای محیط زیست 
مضر اس��ت و هم می تواند عوارض جانبی در بر داشته باشد؛ 

اما چطور؟ 
سرکه س��یب با از بین بردن باکتری ها و قارچ ها که سالمت 
پوس��ت س��رتان را به خطر می اندازد، به کنترل ش��وره سر 

کمک می کند.
چرا سرکه سیب می تواند ماده ای عالی برای موها 

و پوست سرتان باشد؟
چون سرکه سیب حاوی میزانی طبیعی و سالم از اسید آلفا 
هیدروکسی اس��ت. این ماده مهم برای کمک به پاک سازی 

طبیعی بقایای محصوالت دیگری است که برای موهای تان 
استفاده می کنید.

با جلوگیری از از ایجاد این بقایا، موهای تان درخشش زیبایی 
پیدا کرده و از این مهمتر توازن pH موهای تان به حد ایدآل 

رسیده که به ارتقای سالمت موهای تان کمک می کند.
سرکه سیب خواص پیشگیری کننده مختلفی هم دارد؛ زیرا 
گردش خون را در مویرگ هایی که درست زیر پوست سرتان 

هستند، افزایش می دهد.
از اینها گذش��ته، س��رکه س��یب به خاطر خواص ضدقارچ 
و ضدباکت��ری ک��ه دارد، می توان��د به اندازه یک ش��امپوی 
ضدعفونی کننده موثر باش��د. این خواص، سرکه سیب را به 
محصولی بس��یار عالی برای جلوگیری از عفونت پوست سر 

تبدیل می کند.
همچنین با استفاده از سرکه سیب برای درمان فولیکول هایی 
که توس��ط باکت��ری بس��ته ش��ده اند )ک��ه باع��ث ایجاد 
پوسته پوسته هایی در منافذ موها روی پوست سر می شود( 

می توانید از ریزش موهای تان جلوگیری کنید.
حاال که متوجه شدید سرکه سیب تا چه اندازه می تواند برای 
موهای تان مفید باش��د، احتماال دوست دارید بدانید چطور 

باید از آن استفاده کنید.
فرمول استفاده از سرکه سیب برای سالمت موها

بیش��تر افراد توصیه می کنند که سرکه س��یب را با آب گرم 
مخلوط کنید؛ اما بااینکه همه موها ش��بیه به هم نیس��تند، 
 فرمول هایی ب��رای تان آورده ای��م که می توانی��د طبق نوع 

موهای تان از آن استفاده کنید.
- اگر موهای تان ضخیم و بلند است، نسبت سرکه و آب گرم 

مصرفی تان یک به یک باشد.
- اگر موهای تان نازک و کوتاه است، نسبت سرکه سیب به 
آب گرم باید یک به چهار باشد. همچنین اگر به طور مداوم 
موهای تان را با موادش��یمیایی صاف می کنید، بهتر است از 

همین نسبت استفاده کنید.
- اگر موهای تان ضخیم، مجعد یا فر اس��ت، نس��بت سرکه 

سیب به آب گرم باید یک به سه باشد.
همچنین می توانید رایحه محبوب تان را به این فرمول اضافه 

کنید تا بوی سرکه سیب اذیت تان نکند.
فرموالسیون سرکه سیب خودتان را درس��ت بعد از شامپو 
کردن موها استفاده کنید، سپس موها را آب گرفته و وقتی 
می خواهید موهای تان را خش��ک کنید، دقت کنید که آنها 
را در حوله نپیچید. موهای تان برای اینکه بوی سرکه سیب 

زیاد نماند، باید تنفس کنند.
توصیه می کنیم یک بار در ماه از این درمان عالی اس��تفاده 

کنید.

نهارتان را خودتان چاپ کنید!
در آینده ای نه چندان دور تهیه غذا به ویژه برای بیماران خاص با اس��تفاده از فناوری 

چاپ سه بعدی دیگر یک اتفاق هیجان انگیز یا تخیلی نخواهد بود.
 فناوری چاپ س��ه بعدی این روزها حتی به خانه ه��ا نیز راه پیدا کرده اس��ت و مردم

 می توانند با خرید یکی از آنها، اشیای مختلف و مد نظرشان را به سرعت تولید کنند و در 
تازه ترین ابتکارعمل صورت گرفته در این عرصه، تالش می شود تا غذاهای مختلفی با 
استفاده از این فناوری تهیه شود. به تازگی شکالت هایی به شکل کره زمین و با استفاده 
از فناوری چاپ سه بعدی تولید شده است که شاید با تکیه بر روش های سنتی و فعلی 
به سختی بتوان محصولی با چنین کیفیت و ظرافت ارایه کرد. در این محصول جدید، 
بخشی از کره زمین به ضخامت تنها هش��ت دهم میلیمتر و با استفاده از رنگ طالیی 
برجسته شده تا ظرافت محصول نهایی به اوج برس��د. این ابتکارعمل در هلند صورت 
گرفته و طی آن گروهی از محققان تغذیه درصدد تهیه نخستین محصوالت غذایی به 
روش چاپ سه بعدی هس��تند. آنها حتی چندی پیش در این کشور گردهم آمده و در 
نخس��تین کنفرانس تهیه مواد غذایی با اس��تفاده از فناوری چاپ سه بعدی به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. در عین حال از اسپانیا خبر می رسد که تا پایان امسال یک شرکت 
متخصص در زمینه تولید این دسته از ماشین آالت، فناوری چاپ سه بعدی ویژه تهیه 
غذا را وارد بازار می کند. در این خصوص محققان به بررس��ی ابعاد مختلف این فرآیند 
پرداخته اند. هاد لیپسون، از محققان دانشگاه کورنل در نیویورک می گوید: بحث های 
زیادی درباره توسعه فناوری چاپ سه بعدی در دنیا صورت گرفته و در این میان پرسشی 
اساسی مطرح می شود: آیا روزی فراخواهد رسید که هر شخص دستگاه چاپ سه بعدی 
نظیر یک رایانه شخصی در خانه داشته باشد؟ من فکر می کنم پاسخ این پرسش»بله« 

باشد؛ اما نه برای چاپ اشیای پالستیکی بلکه برای چاپ سه بعدی غذا!

فناوری
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