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از سانتریفیوژ مهم تر، قدرت تیم مذاکره کننده است
ريی��س جمه��ور در اجتم��اع م��ردم اس��تان فارس 
با تاکید براينکه دول��ت قبل از آن ک��ه تحريم ها لغو 
ش��ود، اقتصاد را از رکود خ��ارج و ت��ورم را مهار کرد، 
گفت: ب��ا ق��درت، منطق و اس��تدالل حقوق��ی تمام 
قطع نامه های نا حق شورای امنیت را لغو خواهیم کرد. 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی دقايقی 
 پیش در اجتماع پرشور مردم اس��تان فارس در حرم 

شاه چراغ)ع( به ايراد سخنرانی پرداخت.
ريیس جمهور  در بخ��ش ابتدايی س��خنانش با بیان 
اينکه »شیراز ش��هر معنويت و ش��هر ادب و فرهنگ 
است«، اظهار داشت: شیراز ش��هر عاشقان و خاندان 
رسالت و حرم س��وم اهل بیت، ش��هر فرهنگ، ادب و 
هنر و شهر سعدی و حافظ است. استان فارس، استان 
تمدن باس��تان ايران و آثاری بوده که مايه فخر ملت 

ايران اس��ت. آثار تمدن و معماری فرزندان اين مرز و 
بوم از قرن ها پیش در تخت جمش��ید و پاسارگارد به 
يادگار مانده است. وی افزود: شهرياران سخن فارسی، 
س��عدی و حافظ در ق��رون میانی در اين س��رزمین، 
رنس��انس بزرگ تمدنی و معنوی را به وجود آوردند و 
اين دو شاعر بزرگ نه تنها پاسدار زبان پارسی بودند؛ 
بلکه درس زندگی و راه سیاس��ت داخلی و خارجی را 
به ما آموختند.حجت االسالم روحانی با اشاره به بیت 
»آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است«، ادامه 
داد: امسال س��ال وحدت، برادری، دوستی و محبت 
اس��ت، س��ال انس��جام ملی به ويژه در فارس و شیراز 
است. اعتدال بهار، در بهار شیراز بهتر ملموس است، 
 اعت��دال خلق و خوی ايرانیان در ش��یراز بهتر آش��کا

ر است....

با حضور سردار نقدی؛

 یادواره 14 هزار شهید کارگری کشور
 در شهرکرد برگزار می شود

فرمانده س��پاه حضرت قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال و بختیاری گفت: 
برگزاری يادواره سردار شهید حسینعلی ترکی، شهید شاخص کارگری و 
بزرگداشت 14 هزار شهید کارگری کشور با حضور سردار نقدی در شهرکرد 

برگزار می شود.
سردار رضا محمدسلیمانی، با تبريک هفته کار و کارگر بر همه زحمت کشان 
عرصه تولید و خصوصا کارگران اظهار داشت: ش��هید شاخص کارگری ما 
شهید حسینعلی ترکی است که واقعا زندگی و جلوه های ويژه ای از زندگی 
اين شهید در سیره عملی و نظری در زمان جهاد و هم در زمان قبل از جهاد 

وجود داشت.
وی به برگزاری يادواره س��ردار ش��هید حس��ینعلی ترکی شهید شاخص 
کارگری سال 94 و بزرگداش��ت ياد و خاطره 14 هزار شهید کارگر کشور 
در ش��هرکرد خبر داد و افزود: قرار اس��ت فردا يادواره اين شهید با عنوان 
 شهید شاخص کارگری س��ال که عالوه بر اين اس��تان در سطح کشور هم 

طنین انداز شود.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاش��م)ع( چهارمحال و بختیاری از حضور 
مسووالن کشوری و لشکری در اين يادواره خبر داد و خاطرنشان کرد: در 
اين رابطه ما افتخار پیدا کرديم که میزبان ريیس سازمان بسیج مستضعفین 

باشیم.
محمدس��لیمانی به حضور مسووالن اس��تانی هم اش��اره کرد و افزود: اين 
يادواره با حضور گسترده خانواده های شهدا، کارگران، کارفرمايان بسیجی و 
نماينده ولی  فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، استاندار و ساير مسووالن 

ارشد استانی برگزار می شود.
وی تصريح کرد: محلی که برای برگزاری اين يادواره انتخاب شده متناسب با 
فضای کارگری و در محل شهرک صنعتی شهرکرد برگزار می شود تا بتوانیم 

از حال و هوا و فضای کارگری هم استفاده کنیم.

 همایش پدران آسمانی
 در شهرکرد برگزار می شود

اسماعیل عسگری  اظهار داشت: هم زمان با سالروز والدت با سعادت امام 
علی)ع(، همايش پدران آسمانی در شهرکرد برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری اين همايش را همدلی و هم بس��تگی بیشتر فرزندان 
شهدا عنوان کرد و افزود: تجديد بیعت با آرمان های پدران شهید از مهم ترين 

اهداف برگزاری اين همايش است.
ريیس بنیاد شهید شهرکرد بیان کرد: برنامه های امسال با برنامه ريزی های 

انجام شده نسبت به سال گذشته متفاوت تر است.
عسگری خاطرنش��ان کرد: يکی از کارکردهای بس��یار موثر مناسبت های 
مذهبی، الگوسازی مبتنی بر ارزش ها و بسترسازی برای تعالی انسان هاست 
که فرصتی مغتنم برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و تحقق آرمان شهدای 

گرانقدر است.
وی بهره گیری از ظرفیت و توانايی جامعه ش��اهد و ايثارگر شامل پدران و 
فرزندان ش��هدا در تهیه محتوا و اجرای برنامه ها و تکريم پدران آسمانی و 
پدران شهدا را ضروری دانس��ت و ادامه داد: در برگزاری همايش ها بايد از 

حضور خانواده های شهدا بهره مند شد.
ريیس بنیاد شهید شهرکرد گفت: فرزندان شهدا در پايان برنامه با حضور در 

گلزار شهدا با اهدا گل با پدر آسمانی خود تجديد میثاق می کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری؛

نخستین گردهمایی فعاالن 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

  حضرت حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکون��ام، نماينده 
 ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهارداشت:

 هم زمان با والدت با س��عادت حضرت علی)ع( نخستین گردهمايی 
فعاالن استان برگزار می شود.

وی ارتق��اء اس��تان را يک��ی از دغدغه های همیش��گی خ��ود عنوان 
کرد و اف��زود: بی��ش از 3/5 س��ال از مس��وولیت خطیر اي��ن جانب 
در اس��تان ب��ا عن��وان نماين��ده مق��ام واالی واليت می گ��ذرد که 
در تم��ام اين م��دت آنچ��ه براي��م مه��م ب��وده و هم��واره دغدغه 
 آن را داش��ته ام، ارتق��ای اس��تان در تمام��ی عرصه ه��ا ب��وده 

است.
نماينده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در 36 س��ال 
گذش��ته از عمر پر برکت نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی گام های 
مهمی در توس��عه برداش��ته ش��ده اس��ت که در طول مدت خدمت 
اين جانب نیز با مشورت دهی به مجريان و با مطالبات و پیگیری های 
مس��تمر، ش��تاب حرکتی اس��تان تا ح��دود قابل توجه��ی افزايش 
يافته اس��ت؛ اما ارتقای جايگاه بالقوه رفیع اس��تان ب��ه مراتب بیش 
از گذش��ته عزم جدی و همدل��ی می طلبد و بايد هم��ه توانمندی ها 
 به ويژه نیروه��ای انس��انی کارآمد ب��رای تحقق اين مه��م متمرکز

 شود.
نکونام با بی��ان اينکه متاس��فانه زمین��ه بهره من��دی از ظرفیت ها و 
پتانسیل های اس��تان به خوبی فراهم نشده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه اس��تان در عرصه های مختلف س��رمايه های ذی قیمتی 
 دارد که زمینه بهره مندی از وجودش��ان، آنگونه که شايس��ته اس��ت

 فراهم نشد.
امام جمعه ش��هرکرد گفت: اگرچه دي��ر هنگام؛ اما بن��ا به ضرورت، 
وقت آن رس��یده ک��ه کلیه صاحب��ان انديش��ه و توانمن��دان ذی اثر 
از هر س��لیقه و فکر و با ه��ر گراي��ش، دور هم جمع ش��وند و با يکی 
کردن دل ها و فش��ردن دس��ت های يکديگر، برای ارتقاء استان عزم 
 راس��خ خويش را تقويت ک��رده و دريچه ای ن��و برای تعالی اس��تان

 بگشايیم.
ريیس ش��ورای فرهن��گ عموم��ی چهارمح��ال و بختی��اری ادامه 
داد: ب��ه ويژه امس��ال که از س��وی مق��ام معظ��م رهبری، به س��ال 
دولت و مل��ت، همدل��ی و همزبان��ی نام گرفته اس��ت، ع��زم جدی 
کلی��ه عزي��زان صاح��ب انديش��ه را می طلبد ک��ه تا ب��ا گردهمايی 
 ي��ک روزه، برگ زرين��ی از اوراق رش��د و تعال��ی اس��تان را ورق 

بزنیم.
نماينده ولی فقیه در اس��تان با تاکی��د بر اينکه اي��ن مجمع به هیچ 
وج��ه نمی خواهد فعالیت های گذش��تگان را زير س��وال بب��رد و کار 
حزبی و سیاس��ی انجام ده��د، تصريح کرد: دع��وت از صاحب نظران 
با امضای اين جانب صورت گرفت تا هیچ س��مت و س��و و هیچ خط 
و نش��ان از س��اليق و جناح های سیاس��ی ک��ه هريک جاي��گاه ويژه 
دارند، مطرح نباش��د و هم��ه آن ها که ن��گاه واليی و ارزش��ی دارند 
و دغدغ��ه رش��د و تعال��ی اس��تان را در دل و ذه��ن می پرورانن��د 
 از ه��ر ن��گاه سیاس��ی در اي��ن محف��ل گ��رم و صمیمی گ��رد هم

 آيند.

قاسم سلیمانی از رشد 43 درصدی بودجه امسال 
نسبت به س��ال گذش��ته خبر داد و اظهار داشت: 
مجموع بودجه کش��ور 10/8درصد افزايش يافته 

است.
وی با اش��اره به اينکه بودجه اختصاصی اس��تان 
سال گذشته نسبت به سال 92، 4/5 برابر افزايش 
داشته است، افزود: سال گذشته مجموع اعتبارات 
کشور پنج هزار و 900 میلیارد ريال بوده که چهار 
هزار و 500  میلیارد ريال به استان تخصیص يافت 

و اين میزان نشانگر يک حرکت بزرگ است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان هم انديشی 
با سران جناح های سیاسی و قومی در استان، بیان 
کرد: همراهی اين سران موجب تسهیل در توزيع 
متعادل و مت��وازن اعتبارات بین نق��اط مختلف 

استان شده است.
سلیمانی با بیان اينکه پروژه های آب رسانی و انتقال آب، راه سازی و گازرسانی در 
استان انجام شده است، خاطرنش��ان کرد: با توجه به اينکه در دولت تدبیر و امید 
به پیش��رفت و توسعه اس��تان توجه ويژه شده اس��ت از همین رو توزيع اعتبارات 

استان های کمتر توسعه يافته در اولويت قرار داده شده است.
وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای عملیات تونل گالب را 120 میلیارد ريال اعالم کرد 
و گفت: با برنامه ريزی های انجام شده میزان برداشت آب چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان از زاينده رود محاس��به و آبی که به صورت مازاد برداشت می شود، حذف 

شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه مسووالن استان برای حفظ زاينده رود 
و حمايت از منافع مردم استان بسیار تالش کردند، ادامه داد: عملیات اجرايی تونل 

گالب بايد به صورت کارشناسی و قانونی انجام شود.

سلیمانی از اختصاص اعتبار 70 میلیارد ريالی 
به راه آهن اس��تان در س��ال جديد خبر داد و 
گفت: اجرای طرح راه آهن استان 140 میلیارد 

ريال اعتبار نیاز دارد.
وی ادام��ه داد: ط��رح راه آه��ن اس��تان در 
 قال��ب 450 کیلومتر طول اجرا می ش��ود که

 150 کیلومت��ر آن در چهارمحال و بختیاری 
قرار دارد و با همکاری اس��تان های خوزستان 
و اصفهان عملی��ات اجرايی راه آهن اس��تان 

پیشرفت چشمگیری داشته است.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری توجه به 
پروژه ه��ای عمران��ی، پروژه ه��ای تولیدی و 
اش��تغال زا را از مهم تري��ن اهداف اس��تان در 
س��ال جاری عنوان و بی��ان کرد: اس��فند ماه 
سال گذشته يک هزار و 880 میلیارد ريال از 
صندوق توسعه ملی برای استان تصويب شد که در همین راستا کارگروهی برای 
رسیدگی به کارگاه های تولیدی مشکل دار، در استان تشکیل شد که اين کارگروه 

تاکنون پنج کارگاه تولیدی را در استان احیا کرده است.
س��لیمانی، برگزاری انتخاب��ات قانون مند و س��الم با حفظ همدل��ی و همزبانی را 
يکی ديگر از اهداف مهم اس��تان معرفی ک��رد و افزود: کانديداتوره��ا اين دوره از 
انتخابات به سمت تخريب يک ديگر حرکت نکنند و برنامه هايشان قانون مند باشند 

و در چارچوب وظايف يک نماينده حرکت کنند.
وی عملک��رد رس��انه های اس��تان را در س��ال گذش��ته مثب��ت ارزياب��ی کرد و 
گف��ت: انتق��ادات باي��د ب��ا واقعیت ه��ا هم خوانی داش��ته باش��د؛ چرا ک��ه تنها 
 راه خروج از بن بس��ت توس��عه اس��تان، همدلی و اتح��اد با حفظ نق��د منصفانه

 است.

شهردار شهرکرد؛

 واگذاری خدمات عوارض خودرو 
به دفاتر پیشخوان

ن��وراهلل غالمی��ان  از واگ��ذاری خدم��ات و پرداخ��ت ع��وارض خ��ودرو اي��ن 
 ش��هرداری به دفاتر پیش��خوان دولت در س��ال جاری خبر داد و اظهارداش��ت:

 برون سپاری خدمات قابل ارائه شهرداری از طريق دفاتر پیشخوان دولت با هدف 
 تسهیل، تکريم، کاهش مراجعات حضوری و رضايت مندی بیشتر شهروندان اجرا

می شود.
وی اف��زود: تعام��ل و هم��کاری بی��ن ش��هرداری و دفات��ر پیش��خوان 
س��بب خدم��ات رس��انی بهت��ر ب��ه ش��هروندان است.ش��هردار ش��هرکرد 
از جمل��ه  را  توس��عه کش��ور خدمات��ی  پنج��م  برنام��ه  ک��رد:   بی��ان 
ب��رون س��پاری ع��وارض خ��ودرو در چارچ��وب ضواب��ط، مق��ررات و قوانی��ن 
موج��ود ب��ه دفات��ر پیش��خوان واگ��ذار می کند.غالمی��ان خاطرنش��ان ک��رد: 
ب��ه زودی ب��ا معرف��ی کارب��ران دفات��ر خدمات��ی از س��وی انجم��ن دفات��ر 
 پیش��خوان، ک��د کارب��ری و کلم��ه عب��ور ب��رای متصدي��ان اي��ن ام��ر صادر 
واگ��ذاری  خص��وص  در  گام  نخس��تین  اي��ن  گف��ت:  می ش��ود.وی 
ک��ه  اس��ت  پیش��خوان  دفات��ر  ب��ه  ش��هرکرد  ش��هرداری  خدم��ات 
 در ص��ورت موفقی��ت، خدم��ات ديگ��ر نی��ز ب��ه اي��ن دفات��ر واگ��ذار

 می شود.

رییس شورای شهر شهرکرد؛

اجرای طرح های فرهنگی در شهرکرد 
گسترش می یابد 

مصطفی حیدری در نشس��ت با اعضای شورا، با اش��اره به اينکه اجرای طرح های 
فرهنگی در شهرکرد گسترش می يابد، اظهارداشت: با توجه به اينکه شهرکرد مرکز 
استان محسوب می شود، بايد توجه مسووالن بايد شود. وی با بیان اينکه شهرکرد 
مديريت واحد و يکپارچه ندارد، افزود: برای توس��عه  مرکز استان بايد مديريت و 

برنامه ريزی بلند مدت تبیین شود.
ريیس شورای شهر ش��هرکرد بیان کرد: تاکنون مشکالت توسعه راه های استان، 
توسعه بیمارس��تان ها، ايجاد اشتغال، توس��عه زير ساخت های اس��تان راه آهن، 
چهاربانده کردن مبادی ورودی و خروجی شهرکرد و س��اماندهی کوچ عشاير با 

همکاری مسووالن برطرف شده است.
حیدری رسیدگی به ناحیه غرب ش��هرکرد را از مهم ترين اقدامات خود در شورا 

اعالم و خاطرنشان کرد: تمام معابر و جداول ناحیه غرب شهرکرد بهسازی شد.
وی با بیان اينکه ساخت مسکن در منظريه 32 شهرکرد ،غیر قانونی و بدون مجوز 
است، گفت: ساخت مسکن در اين محل غیرقانونی بوده و تعاونی ها احداث معبر 
در اين محل را انجام نمی دهند. ريیس شورای شهر شهرکرد، شورا را نقطه اتصال 
دولت و ملت معرفی کرد و ادامه داد: برای برطرف ش��دن مشکالت مردم اعضای 

شورا بايد تالش کنند.
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جانشین ولیعهد

 تکمیل گزارش 
شهر رویاها

 تابستان با صرفه جویی
 ۲۵ درصدی مصرف آب

 احتمال ازسرگیری صادرات 
نفت ایران به قاره آفریقا
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رئال مادرید و اتلتیکو در 
انتظار محرومیت فیفا

استاندار چهارمحال و بختیاری؛
بودجه چهارمحال و بختیاری 4۳ درصد افزایش یافت

محصوالت دریایی ایران راهی 
بازار اوراسیا می شود

6

 ايمان مبعلی در خص��وص نتايج نفت تهران و ش��انس 
قهرمانی اين تیم صحبت های زير را مطرح کرد.

 به نظر می رسد برد به موقعی مقابل ملوان کسب کرده ايد.
همینطور اس��ت. م��ا به اين پی��روزی احتیاج داش��تیم 
چون بايد خودمان را به تراکت��ور نزديک می کرديم. فکر 
 می کنم بعد از دو شکست اين پیروزی خیلی به ما کمک

 می کند.
 می توانید قهرمان شويد؟

کارمان خیلی سخت است. سه بازی مانده و يک بازی هم 
مستقیما با تراکتورس��ازی داريم و اگر هر سه بازی خود 
را ببري��م قهرمانیم. من فکر می کن��م روز آخر همه چیز 

معلوم می شود.
 به جز شما و تراکتورسازی تیم ديگری را مدعی قهرمانی 

می دانی؟
سپاهان هم شانس دارد. آنها بازی هايشان راحت است؛ 

اما سرنوشت دست خودشان نیست. اگر ما...

مبعلی ؛

»غول ُکش« نیستیم؛خودمان غول هستیم!

 دهم  اردیبهشت روز
 ملی خلیــج فارس



ريیس جمهور در اجتماع مردم اس��تان فارس 
با تاکید براينکه دول��ت قبل از آن که تحريم ها 
لغو ش��ود، اقتصاد را از رکود خ��ارج و تورم را 
مهار کرد، گفت: با قدرت، منطق و اس��تدالل 
حقوق��ی تم��ام قطع نامه های نا حق ش��ورای 
امنی��ت را لغ��و خواهیم کرد. حجت االس��ام 
والمسلمین حس��ن روحانی دقايقی پیش در 
 اجتماع پرش��ور مردم اس��تان فارس در حرم 
س��خنرانی اي��راد  ب��ه  چ��راغ)ع(   ش��اه 

 پرداخت.
ريیس جمهور  در بخش ابتدايی س��خنانش با 
بیان اينکه »شیراز ش��هر معنويت و شهر ادب 
و فرهنگ اس��ت«، اظهار داش��ت: شیراز شهر 
عاشقان و خاندان رسالت و حرم سوم اهل بیت، 
شهر فرهنگ، ادب و هنر و شهر سعدی و حافظ 
است. استان فارس، استان تمدن باستان ايران 
و آثاری بوده ک��ه مايه فخر ملت ايران اس��ت. 
آثار تمدن و معماری فرزندان اين مرز و بوم از 
قرن ها پیش در تخت جمش��ید و پاسارگارد به 
يادگار مانده است. وی افزود: شهرياران سخن 
فارسی، سعدی و حافظ در قرون میانی در اين 
سرزمین، رنس��انس بزرگ تمدنی و معنوی را 

به وجود آوردند و اين دو ش��اعر بزرگ نه تنها 
پاسدار زبان پارسی بودند؛ بلکه درس زندگی و 
راه سیاست داخلی و خارجی را به ما آموختند.

حجت االسام روحانی با اشاره به بیت »آسايش 
دو گیتی تفسیر اين دو حرف است«، ادامه داد: 
امسال سال وحدت، برادری، دوستی و محبت 
است، س��ال انس��جام ملی به ويژه در فارس و 
شیراز اس��ت. اعتدال بهار، در بهار شیراز بهتر 
ملموس است، اعتدال خلق و خوی ايرانیان در 

شیراز بهتر آشکار است.
وی در ادامه با بیان اينکه منطق دولت تدبیر و 
امید با همه جهان »با دوستان مروت با دشمنان 
مدارا« است، خاطرنشان کرد: به تیم هسته ای 
پیام می فرستم که احساسات جوانان شیرازی و 
عشاير غیور را ببینید؛ مردم به خادمان اين ملت 
احترام می گذارند. روحانی با تاکید بر اينکه از 
س��انتريفیوژ مهم تر، قدرت تیم مذاکره کننده 
است، ادامه داد: امروز تیم مذاکره کننده ما در 
قلب دنیای غرب با صدای رس��ا، از حقوق ملت 
ايران دفاع می کند، با قدرت، منطق و استداالل 
حقوقی به حول قوه الهی تم��ام قطع نامه های 
نا بحق ش��ورای امنیت را لغو خواهیم کرد. وی 

تاکید کرد: با حمايت مردم و هدايت های مقام 
معظم رهبری در آينده ای ن��ه چندان دور، در 
ش��ورای امنی��ت قطع نامه های نابح��ق را لغو 
خواهیم کرد، هنر اين نیس��ت که در گوشه ای 
شعار دهیم، هنر آن اس��ت که به سازمان ملل 

رفته و در همان جا قطع نامه ها را لغو کنیم.
ريیس  جمهور با بیان اينکه مس��یر و راه احقاق 
حقوق ملت ايران و بازکردن درب ها را نه برای 
واردات مصنوعات اين ج��ا و آن جا؛ بلکه برای 
باز کردن درب صادرات محص��والت ايرانی به 
منطقه و جه��ان ادامه می دهی��م، گفت: بايد 
درب ها را ب��رای رونق اقتصادی در کش��ور باز 

کنیم.  
وی اف��زود: م��ا قب��ل از آن ک��ه تحريم ه��ا 
برداشته و لغو ش��ود، تورم را توانس��تیم مهار 
کنی��م و از رکود خارج ش��ويم، اگ��ر تحريم ها 
را می شکس��تیم و آن وق��ت از رک��ود عب��ور 
می کرديم، می گفتند چش��م دول��ت به بیرون 
است. چشم دولت يازدهم، اول به آسمان ها و 
 بعد از آن چشمش به دستان پرتوان ملت ايران

 است.
روحانی خاطرنش��ان کرد: با کمک مردم، هم 
رش��د اقتصادی را پیش��رو خواهیم داش��ت، 
بی ترديد راه را برای رشد، برای رفاه اقتصادی 
آماده می کنیم. در س��ال گذشته 8/5 میلیون 
 نفر را تحت پوش��ش بیمه درمانی قرار داديم.
  اي��ن ه��ا هم��ه ب��ه خاط��ر حماي��ت مردم

 بود.
وی تاکی��د کرد: دول��ت با همه تاش مس��یر 
رونق اقتصادی را آماده خواه��د کرد، تصمیم 
دولت، در آغاز امس��ال برای صندوق توس��عه 
ملی و تس��هیات صندوق توس��عه اين بود که 
س��ود تس��هیات از ۱۴ تا حداکثر ۱۶ درصد 
را تصويب ک��رد، همچنین با توج��ه به مصوبه 
شورای پول و اعتبار می توان اعام کرد که همه 
 زمینه ها برای رونق اقتصادی در کش��ور آماده 

است.
ريیس جمهور همچنین ب��ه تصمیمات دولت 
برای اس��تان فارس اش��اره کرد و گفت: برای 
اس��تان فارس  ۹۲ طرح و پروژه توس��عه ای با 
۹5۳ میلیارد تومان اعتبار مدنظر قرار داريم که 
همه اين طرح ها در سال ۹۴ و ۹5 تکمیل و به 

اتمام می رسد.

رييس جمهوري در اجتماع مردم شيراز؛

از سانتریفیوژ مهم تر، قدرت تیم مذاکره کننده است

»سعودالفيصل« وزير خارجه و »مقرن بن عبدالعزيز« وليعهد برکنار شدند

وليعهد جانشين وليعهد

يادداشت
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در ايران روز ۱۰ ارديبهشت روز ملی خلیج 
فارس نام گذاری ش��ده که س��الروز اخراج 
پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

اين روز در تاريخ ايران روز مهمی است. شاه 
عباس صفوی با کمک انگلیسی ها در اين روز 
در سال ۱۶۲۱ میادی توانست هرمز را از 
چنگ پرتقالی ها درآورد، تا همیشه به خاطر 
اين اقدامش از او به نیکی ياد شود. اين روز 
در سال های اخیر شرايط ديگری پیدا کرده 
اس��ت. وجه اهمیت تاريخی اين روز تحت 
شعاع تصمیم شورای عالی انقاب فرهنگی 

و دولت ايران قرار گرفته است. 
حال پرس��ش اين اس��ت ک��ه چ��را امروز 
روز مل��ی خلی��ج ف��ارس اس��ت؟ چ��ه 
دلیل��ی ب��رای انتخ��اب روز مل��ی خلیج 
فارس وج��ود دارد؟معم��وال روزهای ملی 
 براس��اس اهمی��ت ي��ک م��کان انتخاب

 نمی ش��وند. در تقويم اي��ران روزهای ملی 
همچون روز مل��ی حمل و نق��ل، روز ملی 
مقاومت و ايثار، روز ملی ش��عر و ادب، روز 
ملی يوز پلنگ، روز ملی انرژی هسته ای را 
می توان يافت؛ اما روز ملی اصفهان، شیراز، 
خزر، درياچه ارومی��ه و.. را نمی توان يافت. 
پس بر چه اساس��ی ام��روز روز ملی خلیج 

فارس نام گذاری شده است؟
 محمود احمدی نژاد در يکی از اظهاراتش 
درباره ی روز ملی خلیج فارس گفته است: 
»برخ��ی خیال می کنن��د،  اع��ام اين روز 
به نام خلیج ف��ارس دعوا بر س��ر يک نام يا 
يک عکس العمل است، درحالی که چنین 
نیس��ت. ثبت يک روز به نام روزملی خلیج 
فارس يک غبار روبی و يک يادآوری است.« 
اين اظهارات نشان می دهد جنجال برسر نام 
خلیج فارس، دلیل انتخاب اين روز به عنوان 
روز ملی خلیج فارس بوده است. جنجالی که 
بارها و بارها در رسانه ها و از سوی سیاسیون 

عرب زبان مطرح می شود.
 اماراتی ها، کويتی ها و عربستانی ها از غافله 
ساالران اين جريان هستند، آن ها به داليل 
سیاسی برای مقابله با ايران و به رخ کشیدن 
اختافات شان بر سر جزايره سه گانه از نام 
مجعول خلیج »ع ر ب ی« استفاده می کنند. 
جريانی که البته ريش��ه در س��ال ها پیش 
دارد. در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی به تحريک 
انگلیسی ها کشورهای عربی اين نام جعلی 
را برای خلیج فارس انتخ��اب کردند. البته 

اين نام گذاری ابتدا به گونه ای ديگر صورت 
گرفت؛ اما چون با اقبال مواجه نشد، تغییر 

پیدا کرد.
دولت انگلیس در سال ۱۲۱۹ خورشیدی، 
نام دريای بريتانیا را ب��رای خلیج فارس به 
کار بردن��د؛ اما اي��ن نام پذيرش��ی نیافت و 
آن را ره��ا کردند. پس از ملی ش��دن نفت 
ايران و خلع يد از ش��رکت های انگلیسی و 
قطع روابط ايران و انگلی��س ابتدا نماينده 
 سیاسی انگلیسی مقیم بحرين از سال ۱۳۲۹ 
)۱۹5۰ م.( عبارت س��احل عرب��ی را برای 
منطق��ه جغرافیايی بخ��ش جنوبی خلیج 
فارس که متعلق به عرب های تحت الحمايه 
انگلیس بود، مرس��وم س��اخت و سپس به 
مرور کلمه خلی��ج عرب��ی را جايگزين آن 
س��اخت و س��پس اين نام را ب��ه کل خلیج 
فارس تعمیم داد. اين در حالی است که تا 
اوايل ده��ه ۱۹۶۰ درباره ن��ام خلیج فارس 
هیچ گونه بح��ث و جدلی در می��ان نبوده 
اس��ت و در تمام منابع اروپايی و آس��یايی 
و امريکاي��ی، دانش��نامه ها و نقش��ه های 
جغرافیايی اين کشورها نام از خلیج فارس 
 درتمام زب��ان ها ب��ه همین نام ياد ش��ده

است.
 اصطاح »خلیج ع رب ی« برای نخستین 
بار در دوره تحت قیمومت شیخ نشین های 
خلیج فارس توس��ط کارگ��زاران انگلیس 
و به طور ويژه از طرف يک��ی از نمايندگان 
سیاس��ی انگلیس مقیم در خلی��ج فارس 
 ب��ه ن��ام رودري��ک اوون در کتابی ب��ه نام 
حباب های طايی در خلی��ج ع رب ی در 
سال ۱۹58 نوش��ت که »من در تمام کتب 
و نقش��ه های جغرافیايی نامی غیر از خلیج 
فارس نديده بودم؛ ولی در چند سال اقامت 
در س��واحل خلیج فارس)بحرين( متوجه 
 شدم که س��اکنان س��احل عرب هستند،

 بنابر اين ادب حک��م می کند که اين خلیج 
را ع رب ی بنامیم«؛ اما داليل عرب هاي آن 
طرف خلیج فارس نیز برای اين نام گذاری 
در نوع جالب توجه است. آن ها هیچ توجهی 
به پیشینه تاريخی اين منطقه ندارند و تمام 
تحلیل ش��ان مبتنی بر اين مساله است که 
ساکنان س��واحل خلیج فارس عموما عرب 
زبان هس��تند. برخی از اي��ن تحلیل ها نیز 
 بر عدم تبعیت س��واحل از دولت ايران اتکا

 دارد.

دختر مسلمان ۱۵ ساله از ورود 
به مدرسه در فرانسه منع شد

 ممانع��ت از حض��ور يک دختر ۱5 س��اله مس��لمان 
در کاس درس ب��ه دلیل پوش��یدن ي��ک دامن بلند 
سیاه رنگ منجر به اعتراضات زيادی در جامعه فرانسه 

شده است.
خبرگزاری فرانس��ه اعام کرد مس��وول اين مدرسه 
به اين دلی��ل که احس��اس می کرد، دام��ن بلند اين 
دانش آموز نشان دهنده گرايشات مذهبی وی است از 

حضور او در مدرسه ممانعت به عمل آورد.
اين دانش آموز ب��ر اس��اس قوانین پی��ش از ورود به 
مدرس��ه اش در شمال شرقی فرانس��ه مجبور می شد 
حجاب از سر بر دارد؛ اما مقامات مدرسه به اين امر قانع 
نشده و از وی خواسته بودند که از پوشیدن دامن بلند 

نیز خودداری کند.
بر اس��اس قانونی که در س��ال ۲۰۰۴ تصويب ش��د، 
دانش آموزان فرانسوی نمی توانند از حجاب اسامی، 
عرقچی��ن يهودی ي��ا صلیب ه��ای ب��زرگ در مراکز 

آموزشی استفاده کنند.
دانش آموز مس��لمان که رس��انه های محلی نام وی را 
س��ارا معرفی کرده اند می گويد: دامن��ش »اصا چیز 
خاصی نداشته و بسیار س��اده است، هیچ گونه مساله 
ويژه ای درباره اين دامن وج��ود ندارد. اين دامن هیچ 

نماد مذهبی ندارد.«
س��ازمان های ديدبان اعام کرده اند که تنها در سال 
گذش��ته ۱۳۰ دانش آموز مس��لمان به بهانه استفاده 

از نمادهای مذهبی از ورود به مدرسه منع شده اند.

 »توقيف کشتی تجاری«
در حال بررسی است 

 ي��ک منبع آگاه با اش��اره به انتش��ار خبری مبنی 
بر تیراندازی و توقیف يک کش��تی خارجی توسط 
نیروی دريايی اي��ران، گفت: موضوع احتمال قريب 
به يقین، هیچ ارتباطی با مباحث نظامی يا سیاسی 
نداش��ته و ندارد. يک منبع آگاه با اش��اره به انتشار 
خب��ری مبنی ب��ر تیراندازی و توقیف يک کش��تی 
خارجی توسط نیروی دريايی ايران، گفت: ما درباره 
صحت يا عدم صحت اي��ن موضوع به  زودی اطاع 
رس��انی خواهیم ک��رد و در حال بررس��ی موضوع 

هستیم.
يک منبع آگاه ديگر در همین باره گفت: اين موضوع 
احتمال قريب به يقین، هیچ ارتباطی با مباحث نظامی 
يا سیاسی نداش��ته و ندارد و بلکه بیش��تر به مباحث 
حقوقی مرتبط اس��ت که س��ازمان بنادر و کشتیرانی 

می تواند درباره آن اطاع رسانی کند.

 تغییرات گسترده و عزل و نصب های جديد در حاکمیت آل سعود »سلمان بن 
عبدالعزيز« پادش��اه عربس��تان س��عودی، با صدور احکامی پادشاهی عزل و 

نصب های جديدی در برخی از پست های سیاسی و امنیتی ايجاد کرد.
براساس اين فرامین، ملک س��لمان »مقرن بن عبدالعزيز« ولیعهد سعودی را 
برکنار و شاهزاده »محمدبن نايف« را با حفظ سمت در وزارت کشور به عنوان 
ولیعهد جديد و معاون نخست وزير منصوب کرد. امیر مقرن، کوچکترين فرزند 
ملک عبدالعزيز بنیانگذار عربستان سعودی است که بعد از مرگ ملک عبداهلل 

به عنوان ولیعهد انتخاب شده بود.
روزنامه لبنانی االخبار در گزارش��ی نوش��ته ب��ود: در حقیق��ت اطاعاتی به 
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان رسیده مبنی بر اينکه متعب بن عبداهلل 
وزير گارد ملی عربستان و فرزند شاه سابق به همراه شاهزادگان ديگر سعودی 
از جمله »مقرن بن عبدالعزيز« ولیعهد )که برکنار شده( به دنبال راهکاری برای 
متوقف کردن تکروی  های ملک سلمان و پسرش هستند؛ به همین علت ملک 
سلمان تصمیم به انتقال گارد ملی عربستان به مرزهای جنوبی گرفته تا از شر 

شورش احتمالی در رياض در امان باشد.
فرزند ملک سلمان جانشين وليعهد شد

ملک سلمان در حکمی ديگر همچنین »محمدبن سلمان« فرزند خود و وزير 
دفاع را با حفظ سمت به عنوان جانشین ولیعهد منصوب کرد.

به دس��تور ملک سلمان پادشاه عربس��تان، مراس��م بیعت با ولی عهد جديد و 
جانشین ولی عهد در قصر پادشاهی عربستان برگزار خواهد شد.

المنار لبنان گزارش داد که اين تغییرات در ش��رايطی ص��ورت می گیرد که 
برخی اخبار از شدت درگیری بین خاندان سعودی برای تحقق دستاوردهای 

سیاس��ی و امنیتی، بین محمدبن س��لمان وزير دفاع و فرزند ملک س��لمان 
و محمدبن نايف وزير کش��ور ک��ه در حال حاض��ر برای ولیعه��دی انتخاب 
ش��ده، حکايت دارد؛ به ط��وری که محمدبن س��لمان ت��اش دارد در جنگ 
يمن دس��تاوردهايی را کس��ب کند و در مقاب��ل محمدبن نايف وزير کش��ور 
)ولیعهد کنونی(  نیز تاش می کند در عرصه داخلی و تعقیب تروريست ها به 

موفقیت هايی دست يابد.
پادشاه عربستان سعودی همچنین »س��عود الفیصل« وزير خارجه 75ساله 
بیمار اين کش��ور را برکن��ار و »خالد الجبیر« س��فیر عربس��تان در آمريکا را 
 به عنوان وزير خارج��ه جديد منصوب کرد. بر اس��اس اين حکم، ش��اهزاده 

سعود الفیصل وزير مشاور در امور خارجه شد.
س��عود الفیصل از ۴۰ س��ال قبل وزير خارجه عربس��تان اس��ت. وی تاکنون 
بیش از ۶ بار عمل س��تون مهره انجام داده و بیماری و ناتوانی جس��می او در 

کنفرانس های مطبوعاتی و اجاس ها کاما مشهود بود.
س��عود الفیصل که از مارس ۱۹75 وزير خارجه است، نقش مهمی در تدوين 
موضع کش��ورش در قبال بس��یاری از بحران های خاورمیانه داش��ته اس��ت.

شاهزاده سعود الفیصل دومین فرزند ملک »فیصل بن عبدالعزيز« و برادرزاده 
»س��لمان بن عبدالعزيز« پادشاه جديد عربستان اس��ت. سلمان پس از مرگ 
»عبداهلل بن عبدالعزيز« پادشاه سابق اين کش��ور، بر تخت سلطنت تکیه زد و 
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که پادشاه جديد وزير خارجه را 
برکنار خواهد کرد و علی رغم تغییرات گس��ترده قبلی در دربار شاه سعودی، 
وی در س��مت خود باقی ماند. وی چندی پیش در آمريکا تحت عمل جراحی 

قرار گرفت و دربار سعودی نیز عمل وی را موفقیت آمیز توصیف کرده بود.
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 
 ) یک مرحله ای- نوبت اول  ( 

   احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان

چاپ   دوم

   دادگس�تری كل اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد طب�ق موافقتنام�ه اح�داث س�اختمان  دادس�رای عموم�ی و انقالب خمينی ش�هر
 )شماره طرح 10301012 –شماره پروژه235( و در قالب قرارداد سرجمع ) موضوع بخشنامه شماره 6405 / 100  مورخه 4 / 2 / 1389 ( و جهت  

اجرای پروژه مزبور نسبت به شناسنائی پيمانكاران واجد صالحيت ) حداقل پايه3 ابنيه( از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد . 
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : دادگستری كل استان اصفهان به نشانی :اصفهان –خيابان شهيد نيكبخت –دادگستری كل استان 

اصفهان   تلفن 36635091 
2-موضوع مناقصه : احداث ساختمان  دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر

3- نحوه دريافت و تحويل اسناد اس�تعالم : متقاضيان می توانند از تاريخ انتش�ارآگهی به مدت 7 روز با ارائه معرفی نامه كتبی وتصوير 
گواهی صالحيت وفيش واريزی به مبلغ 400.000 ريال به شماره حساب105500043005 0 بانک ملی به نام ساير منابع دادگستری  نسبت به 
خريد اسناد مربوطه  اقدام و پس از تكميل فرم های استعالم ارزيابی به انضمام كليه مدارک و مستندات خواسته شده حداكثر تا ساعت 12 

مورخ  1394/3/7  با اخذ رسيد، به دبيرخانه دادگستری به نشانی  فوق االشعار اتاق 420 فوق تحويل نمايند. 
4-محل دريافت اسناد مديريت  فنی مهندسی دادگستری استان اصفهان به نشانی  فوق االشعار  اتاق  402  است .

با عنايت به اينكه تعداد داوطلبان تأييد صالحيت شده عضويت در هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنف لبنيات ساز و لبنيات فروش شهرستان اصفهان 
كمتر از حد نصاب مقرر در آئين نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام 
 صنفی( می باشد. بدينوسيله به اطالع می رس�اند اعضای اتحاديه ياد ش�ده كه داوطلب عضويت در بازرس آن اتحاديه می باشند حداكثر ظرف مدت

 15 روز )بدون احتس�اب روزهای تعطيل( از روز ش�نبه مورخ 94/1/29 تا پايان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ 94/2/15 جهت ثبت نام و تكميل 
پرسشنامه مربوط، با در دست داشتن اصل و تصاوير: پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملی، مدرک تحصيلی و نيز شش قطعه عكس 4×6 شخصاً به دفتر 
هيأت اجرايی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی مستقر در ساختمان شهيد كاظمی سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانی: خيابان 22بهمن – 

مجموعه اداری اميركبير مراجعه نمايند.

1-تابعيت جمهوری اسالمی ايران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران 

3- نداشتن سوء پيشينه كيفری مؤثر 
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند: حجر ، ورشكستی و افالس

5- عدم اعتياد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد 

7- داشتن حداقل مدرک تحصيلی ديپلم 
برای افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره 

8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم 

)پروانه كسب معتبر، مجوزی است كه تاريخ اعتبار آن منقضی نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفی خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده 
باشد، واحد صنفی فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.(

10- وثاقت و امانت 
تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:

*داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه های اجرايی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوری در انتخابات 
هيأت مديره اتحاديه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پيش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(

*عضويت افراد در هيأت مديره، بيش از دو دوره متوالی و يا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.)تبصره6 ماده 6 آيين نامه اجرايی(
*تعداد اعضای هيأت مديره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحاديه های دارای كمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی 

البدل برای اتحاديه های دارای بيش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
*همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود.)ماده 23 قانون(

*چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيأت مديره برای اتحاديه های دارای كمتر از هزار عضو، كمتر از ده نفر و در اتحاديه های دارای بيش از هزار عضو 
كمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد مهلت ثبت نام حداكثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمديد می گردد و چنانچه 

پس از آن تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب ياد شده شوند نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خواهد شد. )ماده 7 آيين نامه اجرايی(

      سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
                      هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در بازرس اتحادیه صنف لبنیات 
 ساز و لبنیات فروش شهرستان اصفهان

 شماره:94/114 تاریخ:94/1/15

م الف:3274   

شرایط داوطلبان عضویت در بازرس 

دادگستری کل استان اصفهان 
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 
 ) یک مرحله ای- نوبت اول  ( 

   احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان

چاپ   دوم

   دادگس�تری كل اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد طب�ق موافقتنام�ه اح�داث س�اختمان  دادس�رای عموم�ی و انقالب خمينی ش�هر
 )شماره طرح 10301012 –شماره پروژه235( و در قالب قرارداد سرجمع ) موضوع بخشنامه شماره 6405 / 100  مورخه 4 / 2 / 1389 ( و جهت  

اجرای پروژه مزبور نسبت به شناسنائی پيمانكاران واجد صالحيت ) حداقل پايه3 ابنيه( از طريق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نمايد . 
1-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : دادگستری كل استان اصفهان به نشانی :اصفهان –خيابان شهيد نيكبخت –دادگستری كل استان 

اصفهان   تلفن 36635091 
2-موضوع مناقصه : احداث ساختمان  دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر

3- نحوه دريافت و تحويل اسناد اس�تعالم : متقاضيان می توانند از تاريخ انتش�ارآگهی به مدت 7 روز با ارائه معرفی نامه كتبی وتصوير 
گواهی صالحيت وفيش واريزی به مبلغ 400.000 ريال به شماره حساب105500043005 0 بانک ملی به نام ساير منابع دادگستری  نسبت به 
خريد اسناد مربوطه  اقدام و پس از تكميل فرم های استعالم ارزيابی به انضمام كليه مدارک و مستندات خواسته شده حداكثر تا ساعت 12 

مورخ  1394/3/7  با اخذ رسيد، به دبيرخانه دادگستری به نشانی  فوق االشعار اتاق 420 فوق تحويل نمايند. 
4-محل دريافت اسناد مديريت  فنی مهندسی دادگستری استان اصفهان به نشانی  فوق االشعار  اتاق  402  است .

با عنايت به اينكه تعداد داوطلبان تأييد صالحيت شده عضويت در هيأت مديره و بازرسان اتحاديه صنف لبنيات ساز و لبنيات فروش شهرستان اصفهان 
كمتر از حد نصاب مقرر در آئين نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام 
 صنفی( می باشد. بدينوسيله به اطالع می رس�اند اعضای اتحاديه ياد ش�ده كه داوطلب عضويت در بازرس آن اتحاديه می باشند حداكثر ظرف مدت

 15 روز )بدون احتس�اب روزهای تعطيل( از روز ش�نبه مورخ 94/1/29 تا پايان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ 94/2/15 جهت ثبت نام و تكميل 
پرسشنامه مربوط، با در دست داشتن اصل و تصاوير: پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملی، مدرک تحصيلی و نيز شش قطعه عكس 4×6 شخصاً به دفتر 
هيأت اجرايی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی مستقر در ساختمان شهيد كاظمی سازمان صنعت، معدن و تجارت به نشانی: خيابان 22بهمن – 

مجموعه اداری اميركبير مراجعه نمايند.

1-تابعيت جمهوری اسالمی ايران 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران 

3- نداشتن سوء پيشينه كيفری مؤثر 
4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند: حجر ، ورشكستی و افالس

5- عدم اعتياد به مواد مخدر 
6- عدم اشتهار به فساد 

7- داشتن حداقل مدرک تحصيلی ديپلم 
برای افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره 

8- حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم 

)پروانه كسب معتبر، مجوزی است كه تاريخ اعتبار آن منقضی نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفی خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده 
باشد، واحد صنفی فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.(

10- وثاقت و امانت 
تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:

*داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه های اجرايی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوری در انتخابات 
هيأت مديره اتحاديه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پيش از ثبت نام در انتخابات می باشد. )تبصره 6 ماده 22 قانون(

*عضويت افراد در هيأت مديره، بيش از دو دوره متوالی و يا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.)تبصره6 ماده 6 آيين نامه اجرايی(
*تعداد اعضای هيأت مديره، پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحاديه های دارای كمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی 

البدل برای اتحاديه های دارای بيش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
*همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( برگزار می شود.)ماده 23 قانون(

*چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيأت مديره برای اتحاديه های دارای كمتر از هزار عضو، كمتر از ده نفر و در اتحاديه های دارای بيش از هزار عضو 
كمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد مهلت ثبت نام حداكثر برای دو نوبت متوالی به مدت ده روز تمديد می گردد و چنانچه 

پس از آن تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب ياد شده شوند نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خواهد شد. )ماده 7 آيين نامه اجرايی(

      سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
                      هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در بازرس اتحادیه صنف لبنیات 
 ساز و لبنیات فروش شهرستان اصفهان

 شماره:94/114 تاریخ:94/1/15

م الف:3274   

شرایط داوطلبان عضویت در بازرس 

دادگستری کل استان اصفهان 

م الف 3118

 روز ملی خليج فارس



یادداشت

تابستانباصرفهجویی
۲۵درصدیمصرفآب

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید 
بر اینکه با صرفه جویی ۲۰ تا ۲۵ درصد می توان بدون مشکل 
تابستان ۹۴ را پشت سر بگذاریم، گفت: با بسته شدن زاینده رود 
تاثیرات خشکی رودخانه سریع اتفاق می افتد و دوباره آبدهی و 

ذخایر چاه های فلمن کاهش می یابد.
 مجتب��ی قبادیان در خصوص ش��رایط آبی اس��تان اصفهان با 
توجه به قرار گرفتن در هش��تمین س��ال خشکسالی و مناسب 
 نبودن ب��ارش ها، اظه��ار داش��ت: در برخی از نق��اط همچون

 سرشاخه های زاینده رود شاهد افزایش نسبی بارندگی ها نسبت 
به سال گذشته بودیم اما این افزایش با توجه به تبدیل بارش ها 
از برف به باران در ش��رایط خشکسالی از ماندگاری و ثبات الزم 

برخوردار نیست. 
وی با تاکید بر اینکه منابع آبی در شرایط عدم توازن بین منابع 
تامین و مصرف قرار دارد، اظهار داشت: در این راستا با همکاری 
مردم در تابس��تان گذش��ته توانس��تیم بر بحران آب با حداقل 
تنش ها عبور کنیم و مش��کل خاصی ایجاد نشود. معاون بهره 
برداری شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: همچنین 
در زمستان و اسفند سال گذشته برای عبور از افزایش مصارف 
 پایانی سال با همکاری مردم بدون مشکل خاصی از بحران عبور 

کردیم. 

اختصاص۸میلیاردمستمری
برایدانشآموزانشینآبادی

نماینده مردم سردش��ت و پیرانش��هر در مجل��س گفت: مبلغ 
هش��ت میلیارد تومان در الیحه بودجه دولت برای مس��تمری 
 س��ال ۹۴ دانش آموزان حادثه دیده ش��ین آبادی ب��ه تصویب 

رسیده است. 
رسول خضری درباره آخرین وضعیت دانش آموزان شین آبادی،  
اظهار داشت: درمان دانش آموزان ش��ین آبادی در بیمارستان 
حضرت فاطمه )س( صورت می گی��رد. وی تصریح کرد: مبلغ 
هش��ت میلیارد توم��ان برای تمام��ی دانش آموزان ب��ه عنوان 
مس��تمری س��ال ۹۴ در مجلس شورای اس��المی مصوب شد. 
خضری ادام��ه داد: این مبلغ در الیحه بودج��ه در ردیف تامین 
اجتماعی، به نام دانش آموزان ش��ین آبادی که ۲۶ نفر هستند، 
اختصاص یافته است. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر اظهار 
داشت: با والدین دانش آموزان شین آبادی در دفتر آقای نوبخت، 
س��خنگوی دولت و معاون حقوقی ایش��ان مالقاتی داشتیم تا 
مشکل این خانواده ها را که با بیمه ایران دارند، حل شود؛ هشت 
نفر از این دانش آموزان دیه کامل دریافت کرده اند و مابه التفاوت 
این دیه به مابقی دانش آموزان پرداخت خواهد شد. وی یادآور 
شد: در بحث مس��تمری مادام العمر هر س��ال ردیف بودجه ای 
مشخص می شود که برای سال ۹۴، هشت میلیارد تومان است 
و ما درخواس��ت افزایش تا ۱۲ میلیارد توم��ان را دادیم؛ اما به 
 دلیل کمبود بودجه در دولت، با هش��ت میلیارد تومان موافقت

 شد.

تکمیلگزارششهررویاها
مخبر شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: گزارش شهربازی 
رویاها تکمیل ش��ده اس��ت و با توجه به نتایج به دست آمده در 
اولین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان در این خصوص 

از شهردار سوال می شود.  
عدن��ان زادهوش با اش��اره به تش��کیل آخرین جلس��ه کمیته 
تحقیق و تفح��ص از ش��هربازی رویاها اظهار داش��ت: گزارش 
تهیه ش��ده از س��وی این کمیته در بهمن ماه س��ال گذش��ته 
 آماده ش��ده و روز گذش��ته مورد بررس��ی نهایی ق��رار گرفته

 است. 
وی دلیل تاخیر در بررس��ی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از 
ش��هربازی رویاها را بررسی الیحه بودجه س��ال ۹۴ شهرداری 
عنوان کرد و افزود: بر این اساس در اولین جلسه علنی گزارش به 
دست آمده از شهربازی رویاها اعالم عمومی خواهد شد و نتایج 

آن در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
مخبر کمیته تحقیق و تفحص از شهر بازی رویاها و عضو شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با بیان اینکه در راستای گزارش های به 
دست آمده در اولین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
از شهردار اصفهان سوال خواهد شد، ادامه داد: سواالتی دراین 
خصوص از سوی اعضای شورا طرح ش��ده و از شهردار پرسیده 

خواهد شد. 
وی افزود: نحوه س��وال از ش��هردار به صورت کتبی خواهد بود 
و در اولین جلس��ه علنی اجرایی خواهد ش��د. زادهوش با بیان 
اینکه ش��هردار اصفهان هر گون��ه اطالع رس��انی در خصوص 
روند پیش��رفت تحقیق و تفح��ص از ش��هربازی رویاها و طرح 
این مسایل در رس��انه ها را به گونه ای فعالیت سیاسی می داند، 
افزود: در این راس��تا سیاس��ت شورای اسالمی ش��هر اصفهان 
 در خص��وص این پ��روژه حرکتی اصول��ی و ب��ه دور از جنجال

 است.
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ش��یگلوزیس درحالی طی یک هفته چندین هزار نفر از 
مردم اس��تان را مبتال کرده که مس��ووالن دانشگاه علوم 
پزشکی اصرار دارند، س��بزیجات آلوده عامل آن است؛ اما 
برخی بیماران اذعان دارند، با آب آلوده مبتال ش��دند. به 
گزارش زاینده رود به نقل از مهر، در نشس��ت اخیری که 
اصحاب رسانه اصفهان با مسووالن دانشگاه علوم پزشکی 
داش��تند، آمار مبتالیان به بیماری ش��یگلوزیس بیش از 
۵۰۰ نفر اعالم ش��د و این در صورتی که دو روز پیش در 
همایش ایمنی غذا از مزرعه تا س��فره، رییس دانش��گاه 
علوم پزش��کی اصفهان خبر از ابتالی چندین هزار نفر از 
مردم اس��تان اصفهان به این بیماری داده است. رسیدن 
آمار ۵۷۲ بیمار مبتال به شیگلوزیس به چند هزار نفری در 
عرض چند روز خبر از روند پرسرعت این بیماری در استان 

اصفهان می دهد.
هر چند مسووالن دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که عامل ابتال، مواد خوراکی اعم از 
سبزیجات، میوه و صیفی جات است که با آب آلوده آبیاری 
شدند؛ اما بیش از اینکه این موضوع را بیان کنند، بیشتر بر 
این قضیه تاکید دارند که مصرف سبزیجات آلوده ای که 
خوب شستشو نشده باش��د دلیل ابتالی افراد به بیماری 

شیگلوزیس شده است.
جریان آبیاری سبزیجات با پساب های فاضالب که امروز 
به صراحت از س��وی مس��ووالن دانش��گاه علوم پزشکی 

اصفهان مطرح می شود و عامل اصلی ابتال به این بیماری 
عنوان شده در حالیست که سال هاست خطر آن از سوی 
کارشناسان مختلف به مسووالن بهداشت و درمان اعالم 
شده اس��ت؛ اما تاکنون به یک پیگیری س��اده ختم شده 

است.
هر چند آمارهایی از ارجاع پرونده خاطیان به دادگستری 
داده می شد؛  اما نه تنها هر سال از بار این کشاورزان خاطی 
کم نشد؛ بلکه کار به جایی رسید که امروز شاهد بیماری 
ش��یگلوزیس بر اثر مصرف س��بزجات آلوده که با پساب 
فاضالب آبیاری شده اند، هستیم. اینکه مشکل کجا ست 
و کم کاری ناش��ی از چه مساله ای اس��ت که دیگر شاهد 
بهداش��ت مواد غذایی در مزارع نیس��تیم، پرسشی است 
که باید ناظران تضمین کننده کیفیت غذای مردم به آن 

پاسخ دهند.
و از س��وی دیگر در هفته ای که به نام س��المت و با شعار 
ایمنی غذا از مزرعه تا بش��قاب نامگذاری شده، مسووالن 
بهداش��ت و درمان اصفهان قرار است چه اقداماتی در این 
خصوص انجام دهن��د تا دیگر نه در ح��رف بلکه در عمل 

شاهد رفع این معضل چندین ساله در اصفهان باشیم.
در این میان محمد ابراهیمی، مرد ۳۸ س��اله ای که بر اثر 
خوردن طالبی به بیماری ش��یگلوزیس مبتال شده است، 
گفت: خودم و دو دخترم دو ساعت پس از خوردن طالبی به 
تب و لرز شدید مبتال و به دلیل استفراغ و اسهال خونی در 

بیمارستان گلدیس شاهین شهر به مدت دو روز بستری 
شدیم.

ابراهیمی با اعالم اینکه به هنگام مراجعه به بیمارس��تان 
شاهد ابتال بس��یاری از افرادی خواهید بود که بر اثر میوه 
و سبزیجات آلوده به بیماری شیگلوزیس مبتال شده اند، 
اعالم کرد: با اغلب آنها که صحبت کنید متوجه می شوید 
که بیشتر میوه، سبزیجات و صیفی جات خود را از میدان 

میوه تره بار فدک شاهین شهر خریداری کرده اند.
شاید عدم بهداش��ت فردی و رعایت نکردن اصول ایمنی 
بهداشت در هنگام شستشوی میوه و سبزیجات عامل ابتال  
اس��ت که به فرهنگ آن خانواده بر می گردد؛ اما خانواده 
 ای که به فرض در شستشوی س��بزیجات توجه کامل را

 نمی کند این عادت چند س��اله اش بوده و اینکه چرا هم 
اکنون مبتال به این بیماری شده است، خبر از جریان عمیق 
تر و آبیاری میوه و سبزیجات با پساب فاضالب را می دهد.

لیال امینی، یکی دیگر از بیمارانی اس��ت که بر اثر ابتال به 
شیگلوزیس در بیمارس��تان غرضی اصفهان به مدت یک 
شب بستری شده بود. وی در مورد نحوه ابتالی خود گفت: 
در آن روز نه میوه خوردم و نه صیفی و سبزیجات؛ بلکه بعد 
از نوشیدن یک لیوان آب دو تا سه ساعت بعد به تب و لرز 
شدید، اسهال خونی و استفراغ مبتال شدم. وی اعالم کرد: 
بسیاری همچون من در بیمارستان غرضی بر اثر آب آلوده 
به شیگلوزیس مبتال شده بودند. امینی با اظهار اینکه پس 

از ابتال به این بیماری به شدت دچار کاهش وزن و با افت 
فشارخون مواجه شدم ، خاطرنش��ان کرد: در بیمارستان 
غرضی بخش وی��ژه ای برای این بیم��اران در نظر گرفته 

شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
این بیماری گف��ت: ۳۰ فروردین ماه م��واردی از بیماری 
اسهال از شهرستان س��میرم گزارش ش��د که به محض 
رسیدن گزارش، اکیپی از کارشناسان به منطقه رفته و با 
توجه به فراگیر بودن آن، ابتدا شبکه آب رسانی شهرستان 
مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفت و تمام سوابق نظارتی و 
نمونه های گذشته آن و همچنین میزان کلر موجود در آب 
و سالم بودن آن بررسی شد و مشخص شد که آب منطقه 

هیچ گونه مشکلی ندارد.
وی افزود: پس از آن گزارش هایی نیز از شهرستان شهرضا 
در خصوص بیماری رسید که با بررسی های صورت گرفته 
در آب منطقه ش��هرضا نیز مش��خص ش��د آب موجود از 
 لحاظ علمی سالم اس��ت. صدری اظهار داشت: روز بعد و 
هم زمان با پیگیری های مختلف در این خصوص مواردی از 
بیماری اسهال از تعدادی از بیمارستان های شهر اصفهان 
نیز گزارش داده ش��د و پس از آن مش��خص شد به غیر از 
مناطق گرمسیر؛ مانند شهرس��تان های نایین، اردستان، 
نطنز و خور و بیابانک که همگی این مناطق از سبزیجات 
محلی استفاده می کند، بقیه مناطق استان نیز دچار این 
اپیدمی ش��ده اند. وی اعالم کرد: همچنین موارد بیماری 
نیز در استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد. صدری 
افزود: با بررسی های به عمل آمده و نمونه گیری از بیماران، 
مشخص شد عامل این بیماری میکروبی به نام »شیگل ال« 
اس��ت که این میکروب عامل ایجاد تهوع، اسهال و اسهال 
خونی، استفراغ و نیز مقداری تب است که پس از مشخص 
شدن عامل بیماری نظام درمانی استان اعم از کلینیک ها 
و مراکز درمانی با آمادگی کامل، به ارائه س��رویس دهی و 

خدمات درمانی بیماران پرداختند.
وی با اش��اره به خوش خیم بودن بیم��اری تصریح کرد: 
خوشبختانه این بیماری به س��ادگی قابل درمان است و 
درمان اکثر بیماران به صورت سرپایی صورت می گیرد و 
 در کمتر از ۲۵ درصد مواردی که بس��تری می شوند، بین 

۶ تا ۲۴ ساعت بعد ترخیص می شوند.
رییس مرکز بهداشت استان با تاکید بر رد اتهام از آب شرب 
مصرفی اصفهان گفت: به دالیل موارد پراکنده بیماری، آب 
نمی تواند گزینه مناسبی برای به وجود آمدن این مشکل 
باش��د، چرا که اگر موضوع آب درمیان ب��ود هم اکنون با 
اپیدمی بیماری میلیون ها نفر از مردم مواجه بودیم،  مهمتر 
اینکه در یک زمان مش��خص نمی تواند سیستم آب تمام 

مناطق استان آلوده شود.
البته این پزشک مس��وول می گوید: آب آشامیدنی آلوده 
نیست؛ اما آبی که برای میوه و سبزیجات با آن آبیاری شده 

است، آلوده به پساب فاضالب است.

یادداشت

اخبارکوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
مراسم معارفه نماینده ریاست عالی دانشگاه و 
دبیر هیات نظارت دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان با حضور جمعی از روسای دانشگاه ها و 

معاونان و مدیران استان برگزار شد.
ایمان شجاعی، نماینده ریاست عالیه دانشگاه و 
دبیر هیات نظارت دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: مفتخریم که این مسوولیت در 
سالی ب��ه بنده مح�ول  می شود که توسط مقام 
معظم رهبری سال »همدلی و همزبانی دولت 

و ملت« نام گذاری شده است.
شجاعی ادامه داد: دولت در مجامع بین المللی 
نماینده آحاد ملت ایران اس��ت. بدیهی است 
دولت زمانی  می تواند از مناف��ع ملی و حقوق 
مل��ت در برابر جامع��ه جهانی دف��اع کند که 
 پشتوانه قدرتمند ملی داشته باشد. در حقوق 
بین المللی همین که دولتی مشروع و قانونی بر 
سر کار بیاید، کافی است تا مسوولیت حقوقی 
داش��ته باش��د؛ اما میزان حمایت حداکثری 
مردم و جامعه از دولت اثرگذاری جوی بر دید 
جامعه جهانی و جامعه بین المللی نس��بت به 
توانمندی ها و قدرت یک دول��ت دارد. جامعه 
دانشگاهیان نیز نقش جدی و کلیدی در تحقق 
منویات مقام معظم رهبری باالخص در مورد 
نام گذاری سال و زمینه س��ازی تحقق عینی 

آن را دارند.
ش��جاعی گفت: با توجه به سیاست گذاری که 
در حوزه تشکل ها انجام ش��ده انتظار  می رود 
نوع حرکت تشکل ها به س��مت ایجاد فضای 
توام با نشاط در دانشگاه در عرصه های مختلف 

فرهنگی اجتماعی و سیاسی باشد که این امر از 
طریق فعال شدن تشکل ها میسر خواهد شد. 
اگر فضای عمومی دانشگاه توام با رکود و رخوت 
باشد و فضای یاس بر دانشگاه حاکم شود، مانع 
از رشد علمی � پژوهش��ی دانشجویان خواهد 
ش��د و انگیزه فعالیت در بین دانشجویان را از 
بین خواهد برد. از تشکل ها انتظار می رود که 
حرکت و فعالیت آنها بر موارد اعتدال و پرهیز 
از تندروی های بی مورد باش��د. دانش��جو باید 
با بصیرت و بینش باش��د و دانشگاه نیز همان 
طور که رییس جمهور محترم سال گذشته در 
جمع دانشجویان گفتند، کارگاه سیاست ورزی 
است؛  اما باشگاه احزاب نیست، پس تشکل های 
دانشجویی سعی کنند پیاده نظام جریان های 

سیاسی بیرون از دانشگاه نباشند. 
 وی ادام��ه داد: پس��وند اس��المی ب��رای

 تش��کل های اسالمی � سیاس��ی دانشجویان 
ایج��اب می کند ت��ا خواس��تگاه فعالیت های 
دانش��جویی بر مبنای دین و اخالق قرار گیرد. 
یکی از مهمتری��ن برنامه های هی��ات نظارت 
جلوگیری از خدشه دار شدن مرزهای اخالقی 
است.  فعالیت تشکل ها بایستی بر مدار اخالق 
باش��د. یکی از مهمترین ن��کات حائز اهمیت 
حرکت مجموعه ه��ای مختلف دانش��جویی 
در چارچ��وب قوانی��ن باالخ��ص مصوب��ات 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و در چارچوب 
رهنموده��ای مق��ام معظ��م رهبری اس��ت.  
 قطعا درچارچوب فعالیت قانونمند س��الیق و 
گرایش های مختلف با تفکرات و رویکردهای 

متفاوت اجازه فعالیت خواهند داشت.
 ش��جاعی گف��ت: آنچ��ه ک��ه اهمی��ت دارد، 
کیفی سازی فعالیت مجموعه های دانشجویی 
اس��ت که این امر در حوزه تش��کل ها جلوه و 
اهمیت مضاعف دارد. اولوی��ت هیات نظارت، 
ارتقای س��طح محتوای فعالیت ها نس��بت به 
ظرف و غالب و کمیت آنهاست. با انتخاب دکتر 
میرزاده به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
ش��اهد تحوالت ج��دی در عرص��ه مدیریت 
دانش��گاه هس��تیم. رویکرد مبتنی بر ارتقای 
سطح کیفیت و توسعه کیفی دانشگاه توسط 
دکتر میرزاده نشان ازحسن تدبیر ایشان دارد. 
با حضور دکتر میرزاده شاهد آنیم که دانشگاه 
آزاد پرچمدار تحصیالت تکمیلی در کشور شده 
است. همچنین س��طح دانش و محتوای ارائه 
شده به دانشجویان و سطح خدمات و نیز سطح 
شاخص های کیفیت آموزشی ارتقاء یافته است.

 وی گف��ت: رویک��رد ایش��ان نس��بت ب��ه 
تش��کل های دانش��جویی رویکردی ت��وام با 
حمایت و راهبردی است. تالش و همت ریاست 
جدید، بر چابک سازی، تحصیل و روان سازی 
امور دانشگاه از جمله با ادغام برخی معاونت ها 
و مدیریت ها همچنین کاهش میزان وابستگی 
بودجه واحدها به شهریه دانشجویان و تاکید بر 
ارتباط حداکثری دانشگاه با فضای کسب و کار 
و صنعت و اقتصاد و پیوند دانشگاه با صنعت از 
جمله با تاکید بر تاسیس و تقویت شرکت های 

دانش بنیان است.
وی افزود: یکی از گذاره های مدیریت توانمند 

دکت��ر می��رزاده انتخ��اب مدیران س��تادی و 
معاونان برجسته و توانمند و مدیرانی با تدبیر 
در حوزه های مختلف و اس��تان ها است. از بدو 
حضور دکتر طه هاش��می در معاونت فرهنگی 
ش��اهد تحوالت چش��مگیری بوده ایم؛ چه از 
نظر کیفی و چه از نظر کمی. افزایش ۱۰ برابری 
بودجه فرهنگی، افزایش صد درصدی بودجه 
تشکل ها، افزایش ۱۰ برابری بودجه نشریات 
به عنوان ش��اخص های کمی و ارتقای سطح 
کیفی و تولید محتوا تشکیل شورای راهبردی 
فرهنگی و اجتماعی در سطوح ستادی و استانی 
و اهتمام ویژه به توس��عه فرهنگ��ی به عنوان 
زیربنای توس��عه علمی از جمله دستاوردهای 

کیفی معاونت فرهنگی است.
وی ادامه داد: با دیدگاه مثب��ت دکتر میرزاده 
و دکتر طه هاش��می و تاکید بر ارتقای س��طح 
فرهنگی دانش��گاه به عنوان زیربنای رش��د و 

توسعه دانش��گاه آزاد و اعتقاد به اینکه هزینه 
کرد در عرصه فرهنگی � اجتماعی و تلقی آن 
به عنوان یک سرمایه گذاری درازمدت به جز 
به رشد و توسعه و ارتقای شاخص های علمی � 

پژوهشی دانشگاه آزاد خواهد شد.
نماین��ده ریاس��ت عال��ی دانش��گاه در هیات 
نظارت اس��تان اصفه��ان در پایان گف��ت:  با 
حضور دکتر قدمی��اری هم ش��اهد تحول در 
عرصه تش��کل ها و احیای مجموعه دبیرخانه 
تشکل ها بودیم. شاید ظهور و بروز آن را بتوان 
در ابالغ بخش��نامه تسهیل مش��اهده کرد. با 
به روز ک��ردن و تدوین این آئین نام��ه بر پایه 
آسیب شناس��ی که از حوزه تش��کل ها شده و 
ارتقای س��طح و جایگاه آنها بس��تری مناسب 
جهت فعالیت های مجموعه های دانش��جویی 
 فراهم ش��ده اس��ت که ای�ن امر ج��ای تقدیر 

دارد. 

دبیرهیاتنظارتدانشگاهآزاداسالمیمعرفیشد
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نقشی به رنگ اصفهان

س:ایمنا
]عک

اصفهان زیر پای شیگلوزیس
آبیاریسبزیجاتباپسابهایفاضالبقربانیمیگیرد



يادداشت

گشتی در اخبار

 احتمال ازسرگیری صادرات 
نفت ايران به قاره آفريقا

در جدیدترین پرده از این تحوالت، تینا جومت - پترس��ون، 
وزیر انرژی آفریقای جنوبی در خصوص نحوه همکاری های 

نفتی در آینده به گفت و گو پرداخت.
 مذاکرات نفتی ایران و آفریقای جنوبی، احتمال از سرگیری 

صادرات نفت به آفریقای جنوبی را افزایش داده است.
با ایجاد شکاف در دیوار تحریم ها، شرکت ها و دولت ها به پای 
میز مذاکره با ایران بازگشته و رایزنی ها برای برقراری تعامالت 

نفتی با ایران را آغاز کرده اند.
آفریق��ای جنوبی پی��ش از تحریم های س��ال ٢٠١٢ یکی از 
مشتریان سنتی نفت خام ایران بوده است، به طوری که این 
کش��ور در ماه پیش از توقف واردات نفت از ایران، روزانه ٦٨ 

هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری می کرد.
آفریقای جنوبی تالش می کند همانند بسیاری از کشورهای 
غربی پیش از لغو تحریم های ای��ران، زمینه های همکاری با 

این کشور را بررسی کند.
تا پیش از تش��دید تحریم ه��ا، آفریقای جنوب��ی، بزرگترین 

مشتری نفت ایران در قاره آفریقا بوده است.

 تورم تولیدکننده 
تک رقمی شد

بانک مرکزی تورم تولیدکننده در فروردین ماه را با ٠/7 درصد 
کاهش ١4/١ درصد و ت��ورم نقطه به نقطه را ب��ا ٢/4 درصد 

کاهش ٨/9 درصد محاسبه کرد.
بانک مرکزی ش��اخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه را 
اعالم کرد. براس��اس خالصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص 
بهای تولید کننده در ایران براس��اس سال پایه ١٠٠=١39٠  

به شرح ذیل است:
ش��اخص بهای تولید کننده در  ایران در فروردین ماه ١394 
به عدد ٢٠9 رسید که نس��بت به ماه قبل ٠/٢ درصد افزایش 

یافت.
شاخص مذکور در فروردین ماه ١394 نس��بت به ماه مشابه 

سال قبل معادل ٨/9 درصد افزایش داشته است.
ش��اخص بهای تولیدکننده در ای��ران در دوازده ماه منتهی 
به فروردین م��اه ١394 نس��بت ب��ه دوازده م��اه منتهی به 
 فروردین م��اه ١393 به می��زان ١4/١ درصد افزایش نش��ان

 می  دهد.
ت��ورم نقطه ب��ه نقط��ه تولید کنن��ده در اس��فند ماه س��ال 
گذش��ته١١/3 درصد بود که با توجه به رقم اعالم ش��ده این 
ش��اخص به ٢/4 درصد کاهش داشته اس��ت. همچنین تورم 

میانگین هم ٠/7 درصد افت داشته است.
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موانع صادرات آبزیان به روس��یه برداش��ته شده 
است و بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی 

ایران است.
ریی��س س��ازمان ش��یالت ب��ا بی��ان اینک��ه 
برنامه ریزی تولی��د ١٠٠٠ تن ماه��ی در قفس 
انج��ام ش��ده اس��ت، گف��ت: موان��ع ص��ادرات 
آبزیان به روس��یه برداش��ته شده اس��ت و بازار 
 اوراس��یا در انتظ��ار محص��والت دریای��ی ایران

 است.
سید حسن صالحی رییس س��ازمان شیالت در 
مورد اقدامات این س��ازمان برای پرورش ماهی 
در قفس در س��ال جاری گفت: قرارداد مطالعات 
تکمیلی در آب های جنوب کشور )خلیج فارس و 
دریای عمان( منعقد شده تا طی آن مناسب ترین 
نقاط و لکه ها ب��رای پرورش ماه��ی در قفس به 

سرمایه گذاران معرفی شود.
وی افزود: در فروردین ماه امسال هیاتی از دولت 
شامل وزرا و معاونان رییس جمهور از قفس های 
پرورش ماهی در ش��مال کش��ور دیدن و با این 

صنعت آشنا شدند.
رییس سازمان ش��یالت تصریح کرد: همچنین 

تعداد افرادی که س��ال گذش��ته موافقت اصولی 
اخذ کرده بودند به بانک کشاورزی برای دریافت 

وام معرفی شدند.
صالح��ی اف��زود: در س��فر ریی��س جمه��ور به 
اس��تان گیالن برنامه تولید ماه��ی در قفس در 
اس��تان به میزان ١٠ هزار تن تا پایان س��ال 95 
به تصوی��ب دولت رس��ید و اقدام��ات الزم برای 
 اجرایی ش��دن این پیش��نهاد دولت شروع شده

 است.
ریی��س س��ازمان ش��یالت تصریح ک��رد: طبق 
مطالعات انجام ش��ده پرورش ماهیان خاویاری، 
کپور دریای��ی، ماه��ی س��فید و آزاد ماهیان در 
آب های شمال کشور در دس��تور کار قرار دارد و 
در آب های جنوب هم پروش گونه های مختلفی 
همچون حلوای سفید، س��ویتی، شانک و سرخو 
مورد نظر است، ضمن اینکه پرورش گونه های با 

ارزش  اقتصادی باال حائز اهمیت است.
مزايای پرورش ماهی در قفس

صالحی در مورد مزای��ای پرورش ماهی در قفس 
اظهار داش��ت: با توجه به محدودیت آب شیرین 
برخورداری از این ظرفیت آب ه��ا برای پرورش 

ماهی دارای اهمیت است.
وی با بیان اینکه یکی از مزای��ای پرورش ماهی 
در دریا رش��د آن در محیط طبیعی است و مورد 
تمایل بیش��تری برای مصرف این ن��وع ماهیان 
دارند، گف��ت: با پرورش ماهی در قفس مش��کل 

محدودیت در آب های شیرین برطرف می شود.
رییس سازمان ش��یالت تصریح کرد: همچنین 
می��زان س��رمایه گذاری ب��رای پ��رورش ماهی 
در قف��س بس��یار کمت��ر از س��رمایه گذاری 
در خش��کی اس��ت و عالوه ب��ر آن جریانات آب 
باع��ث اکس��یژن دهی در آب می ش��ود و نیاز به 
 تجهیزات اکسیژن دهی در این نوع شیوه وجود

 ندارد.
وی افزود: تغذیه ماهیان پرورش یافته در قفس از 
جلبک های دریایی و این قبیل موجودات دریایی 
میزان مصرف غذا را در قفس ها نسبت به استخرها 

کاهش می دهد.
صالحی میزان تولی��د ماهی در قفس در س��ال 
گذشته را ٢٠٠ تن عنوان کرد و گفت: امیدواریم 
با اقدامات انجام ش��ده و در دس��ت اجرا تا پایان 
س��ال حدود هزار تن تولید ماه��ی از این روش 

محقق شود.
وی در مورد هزینه های الزم برای سرمایه گذاری 
بیان داش��ت: برای ایجاد یک مزرع��ه 5٠٠ تنی 
حدود ٨ میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری ثابت و 
حدود 5/5 میلیارد تومان هم سرمایه در گردش 

مورد نیاز است.
کاه�ش تعرف�ه واردات آبزي�ان ب�ه 

روسیه
رییس سازمان ش��یالت در مورد صادرات آبزیان 
به روسیه گفت: یکی از مشکالت سر راه صادرات 
آبزیان ب��ه روس��یه تعرف��ه ٢٦ درص��دی برای 
واردات محصوالت شیالتی به روس��یه بود که با 
رایزنی های دولت و مس��ووالن روسیه این تعرفه 
کاهش یافت و  از نیمه فروردین 94 برای صادرات 
انواع مختلف آبزیان به روسیه بین ٢/5 تا 7 درصد 

تعیین شد.
وی اف��زود: این موض��وع فضا را ب��رای صادرات 
ما به کش��ورهای اوراس��یا از جمله قزاقس��تان، 
تاجیکستان، بالروس، قرقیزس��تان و ازبکستان 

باز می کند.

ريیس سازمان شیالت؛

 ثروتمندترين زنان جهان محصوالتدریاییایرانراهیبازاراوراسیامیشود
  در حوزه فناوری

هر چند می��زان درآم��د ای��ن بان��وان موفق در مقایس��ه ب��ا م��ردان فع��ال در حوزه 
فن��اوری؛ چون بی��ل گیت��س و زاکربرگ ب��ه مرات��ب کمتر اس��ت؛ اما نش��انگر نقش 
 موث��ر و خالقیت ه��ای ب��االی آنها در س��طوح ب��االی موقعی��ت های ش��غلی خواهد

 بود.
  ت��ا کن��ون رده بن��دی ه��ای مختلف��ی از ثروتمندتری��ن های جهان منتش��ر ش��ده

 است.
 م��واردی مانن��د ثروتمندتری��ن اف��راد، ج��وان تری��ن ثروتمن��دان، ثروتمندتری��ن 
 زن��ان جه��ان و س��ایر رده بن��دی ه��ای متن��وع در ح��وزه درآمدزای��ی

 وثروت.
اخی��را موسس��ه ول��ث- ایک��س، یک��ی از مراک��ز بی��ن الملل��ی فع��ال در ح��وزه 
مدیری��ت و ث��روت  ک��ه حض��وری فع��ال در زمین��ه ارائ��ه تحلی��ل ه��ا و راهکاری 
ه��ای مرتب��ط ب��ا بخ��ش ف��روش، بازاریاب��ی و مدیری��ت دارد، ی��ک رده بن��دی 
 جال��ب از ثروتمنتری��ن زن��ان جه��ان در ح��وزه فن��اوری منتش��ر ک��رده

 است.
در ادامه با گزارش ولث- ایکس همراه خواهیم بود:

ماريسا ماير
سن: 39 سال

عنوان: مدیرعامل یاهو
کشور: آمریکا

میزان دارایی: 4١٠ میلیون دالر
وانگ هونگ
سن: 5٦ سال

عنوان: مدیرعامل کمپانی اچ تی سی)تولیدکننده تلفن همراه هوشمند(
کشور: تایوان

میزان دارایی: ٨9٠ میلیون دالر
لوسی پنگ
سن: 4٢ سال

عنوان: یکی از مدیران ارشد گروه علی بابا
کشور: چین

میزان دارایی: ١/٢ میلیارد دالر

با سرمايه داران
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اخطار اجرایی
2/160 شماره: 808/93ش8 به موجب رای شماره 1667 تاریخ 93/9/29 شعبه 8 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر حسنعلی نژاد

فرزند بدرا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
وجه چک 494909 و 170/000 ریال و هزینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 92/5/1 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: حسین 
لطف ا... خواجوئی فرزند علی به نشانی خ چهارباغ – کوچه پشت بارو – پالک18. 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 کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:1478 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

2/161 شماره: 1514/93 به موجب رای شماره 1951 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 شورای 
به  مهرابی  علیه سعید  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ریال   165/000 و  آگهی  نشر  هزینه های  و 
سررسید چک شماره 539413-93/7/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له منصور 
کوی52- بن.ش.ترکی و  خ.شریف شرقی –  امام خمینی –  ترکی به نشانی اصفهان – 
پرداخت 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 کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1479 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

162/ 2شماره: 1513/93 به موجب رای شماره 1930 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 شورای 
به  مهرابی  علیه سعید  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  ریال   165/000 و  آگهی  نشر  هزینه های  و  خواسته 
منصور  له  محکوم  حق  در   93/7/5-539412 شماره  به  چک  سررسید  ازتاریخ  تادیه 
کوی52- ب.ش ترکی و پرداخت   – خ.شریف شرقی   – به نشانی خ.امام خمینی  ترکی 
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 
محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 
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:1480 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/163 کالسه پرونده: 93-738 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان شماره دادنامه: 1192-93/12/24 خواهان: محمدعلی بندگیان به نشانی: اصفهان 
– خیابان میر – کوی کیانی – شماره4- طبقه اول وکیل: سید ناصر شجاعی به نشانی: 
 -1 خواندگان:  طبقه سوم   – فردوسی  پزشکی  مجتمع   – فردوسی  خیابان   – اصفهان 
شهرک   – نشانی: گرگان  به  پورمند هر دو  شرکت سپیدگران سبز گرگان 2- سامان 
صنعتی آق قال – فاز اول – خ.سازندگی 2- دومین کوچه – فعال هر دو مجهول المکان 
خواسته: مطالبه به تاریخ 93/12/16 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  هفده  شعبه  محترم  اعضای 
در خصوص دعوی  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح 
محمدعلی بندگیان با وکالت سید ناصر شجاعی به طرفیت 1- شرکت سپیدگران سبز 
گرگان 2- سامان پورمند به خواسته مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد و چهل 
هزار ریال بابت یک فقره چک به شماره 252872 مورخ 1393/6/29 به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف 
رونوشت  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  فلذا شورا  عنوان ضامن/ظهرنویس  به  دوم 

ادعا وصف  مورد  چک  اینکه  و  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق 
تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و استقرار 
دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه به دادگاه ارائه ننموده 
دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض 
قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198و515و522و519 
هیات عمومی  رویه 536 مورخ 1369/7/10  رای وحدت  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
دیوانعالی کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون 
و هشتصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 93/6/29 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:1482 

شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/28-2024 دادنامه:  شماره   1422/93 پرونده:  کالسه   2/164
اصفهان-  نشانی:  سعیدی  فرزانه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه 
نشانی:  احمدی  محمد  خوانده:  طوسی  درب   – آبان  کلینک  روبروی   – خ.سپهساالر 
انضمام  به  چک  فقره   2 وجه  بابت   28/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
فرزانه سعیدی به طرفیت محمد احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه 
بانک  به شماره های 1- 828674-90/4/8 و 2- 828673-90/3/20 عهده  فقره چک   2
صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
را  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
200/000 به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخهای فوفق لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد..م الف:1484 شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

2/165 شماره: 1065/93ش12 به موجب رای شماره 1573 تاریخ 93/9/25 شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید صابری 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال 
صادرات  بانک  عهده  930168-92/11/13و92/9/30-930166  های  شماره  چک  وجه 
آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   200/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخهای فوق( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان محمدعلی بیات به نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – عاشق 
آباد – گلزار شهدا – سیسمونی آفتاب مهتاب صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا. 
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 کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:1485 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/166 شماره: 728/93 به موجب رای شماره 976 تاریخ 93/11/6 شعبه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای حمیدرضا حوله 
فرزند رحمن شغل کارمند به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سی 
و یک میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/12 لغایت 
اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: آقای میالد تجلی فرزند 
محمدرضا شغل دانشجو به نشانی خیابان سروش – نرسیده به فلکه احمدآباد – سمت 
راست – فرش شاهکار. 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 کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1487 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/28-1969 دادنامه:  شماره   1183-93 پرونده:  کالسه   2/167
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی حاتمی قهساره نشانی: شاهپور 
جدید – نبش خ.پرتو خوانده: مهین بادیه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با 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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای مجتبی حاتمی قهساره به طرفیت مهین بادیه به خواسته مطالبه مبلغ 2/000/000 
ریال وجه چک به شماره 131/418110 به عهده بانک 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 اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته 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 خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/10/8( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:1490 شعبه 

5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

2/168 شماره: 1453/93ح33 به موجب رای شماره 93-1880 تاریخ 93/10/30 شعبه 
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی 
آبرخ به نشانی مجهول المکان  محکوم است به تحویل عین خودرو پژو GLX به شماره 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 مبلغ  پرداخت  و  695ب12ایران34  انتظامی 
حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و نیم عشر دولتی در حق اجرای احکام. 
مشخصات محکوم له: رسول احمدی با وکالت مهرداد علوی به نشانی اصفهان – خ.وحید 
قانون  طبقه دوم- واحد2. ماده 34   – مجتمع عسگری   – آباد  ابتدای خیابان حسین   –
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 کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:1495 شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ نظریه کارشناسی 

2/169 شماره:93/366/2-93/12/10 ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام شورای حل 
اختالف استان احتراما بازگشت به نامه شماره 3707/93 مورخ 93/11/26 به استحضار 
می رساند حسب االمر آن مقام محترم در ساعت 16 مورخ 93/11/28 در معیت آقای 
هادی میرشمشیری به آدرس اصفهان – شاپور جدید – جنب بانک صادرات – خیابان 
مبتکران – فروشگاه میرشمشیری مراجعه و از اموال توقیفی طبق صورت جلسه مورخ 
92/12/22 بازدید به عمل آمد که گزارش کارشناسی با رعایت جمیع عوامل موثر در 
قیمت گذاری و قیمت عادالنه روز به عنوان پایه مزایده به شرح دو برگ پیوست تقدیم 
می گردد.صورت اجناس توقیفی آقای رضا انارکی: ردیف 1: رادیاتور 405 رولئو آرمکو، 
4 عدد، قیمت هر مورد 780/000ریال، قیمت کل 3/120/000ریال. 2- رادیاتور 405 مدل 
سون استار)مستعمل(، 1 عدد، قیمت هر مورد 900/000ریال، قیمت کل 900/000ریال. 3- 
رادیاتور جی ال ایکس، 2 عدد، قیمت هر مورد 620/000ریال، قیمت کل 1/240/000 ریال. 
4- رادیاتور کولرEFV، 2 عدد، قیمت هر مورد 450/000ریال، قیمت کل 900/000ریال. 

5- رادیاتور نیسان کوشش)مستعمل(، 1 عدد، قیمت هر مورد 100/000ریال، قیمت کل 
100/000ریال. 6- بخاری رنو بدون مارک، 5 عدد، قیمت هر مورد 70/000ریال، قیمت کل 
350/000 ریال. 7- بخاری پراید مارک ایران، 12 عدد، قیمت هر مورد 75/000ریال، قیمت 
کل 900/000 ریال. 8- بخاری نیسان انژکتور، 3 عدد، قیمت هر مورد 80/000ریال، قیمت 
کل 240/000 ریال. A.M.C -9 رادیاتور بخاری چینی)شکستگی دارد(، 4 عدد، قیمت هر 
مورد 150/000ریال، قیمت کل 720/000ریال. 10- بخاری نیسان معمولی، 6 عدد، قیمت 
هر مورد 120/000ریال، قیمت کل 720/000 ریال. 11- بخاری نیسان مینی بوس نوین 
صنعت، 1 عدد، قیمت هر مورد 450/000ریال، قیمت کل 450/000 ریال. 12- رادیاتور 
 2/000/000 کل  قیمت  2/000/000ریال،  مورد  هر  قیمت  عدد،   1 صنعت،  نوین  خاور 
کل  قیمت  2/100/000ریال،  مورد  هر  قیمت  عدد،   2 خاور،  کامل  رادیاتور   -13 ریال. 
4/200/000 ریال. 14- بخاری پراید آرمکو، 32 عدد، قیمت هر مورد 70/000ریال، قیمت 
یا مانیز، 14 عدد، قیمت هر مورد  ام.وی.ام)110(  کل 2/240/000 ریال. 15- رادیاتور 
450/000ریال، قیمت کل 6/300/000 ریال. 16- رادیاتور بادسان، 1 عدد، قیمت هر مورد 
1/200/000ریال، قیمت کل 1/200/000 ریال. 17- رادیاتور پیکان، 2 عدد، قیمت هر مورد 
750/000ریال، قیمت کل 1/500/000 ریال. 18- رادیاتور تک لول 405 پاورگلد)مستعمل( 
، 6 عدد، قیمت هر مورد 350/000ریال، قیمت کل 2/100/000 ریال. 19- رادیاتور نیسان 
پیکاب، 1 عدد، قیمت هر مورد 1/250/000ریال، قیمت کل 1/250/000 ریال. 20- رادیاتور 
قیمت کل 450/000 ریال. 21-  قیمت هر مورد 450/000ریال،  کولر مزدا323، 1 عدد، 
رادیاتور جنی تو، 2 عدد، قیمت هر مورد 1/100/000ریال، قیمت کل 2/200/000 ریال. 
22- ته رادیاتور پراید، 22 عدد، قیمت هر مورد 40/000ریال، قیمت کل 880/000 ریال. 
23- ته رادیاتور پژو206، 23 عدد، قیمت هر مورد 50/000ریال، قیمت کل 1/150/000 
ریال. 24- رادیاتور 206، 7 عدد، قیمت هر مورد 550/000ریال، قیمت کل 3/850/000 
کل  قیمت  435/000ریال،  مورد  هر  قیمت  عدد،   14 پراید،  کولر  رادیاتور   -25 ریال. 
6/090/000 ریال. 26- ته تک لول ساده405، 4 عدد، قیمت هر مورد 60/000ریال، قیمت 
کل 240/000 ریال. 27- درب رادیاتور405، 100 عدد، قیمت هر مورد 55/000ریال، قیمت 
کل 5/500/000 ریال. 28- ته رادیاتور اردونس)405قدیمی( ، 18 عدد، قیمت هر مورد 
85/000ریال، قیمت کل 144/000 ریال. 29- دستگاه خنک کن گیربکس مستعمل، 1 عدد، 
قیمت هر مورد 600/000ریال، قیمت کل 600/000 ریال. 30- رادیاتور تیبا، 1 عدد، قیمت 
هر مورد 600/000ریال، قیمت کل 600/000 ریال. 31- جنت206، 9 عدد، قیمت هر مورد 
65/000ریال، قیمت کل 585/000 ریال. 32- رادیاتور نیسان صنعت)شبکه رادیاتور(، 5 
عدد، قیمت هر مورد 1/000/000ریال، قیمت کل 5/000/000 ریال. 33- رادیاتور بخاری

GLI، 1 عدد، قیمت هر مورد 150/000ریال، قیمت کل 150/000 ریال. 34- کولر405 
کوشش، 1 عدد، قیمت هر مورد 420/000ریال، قیمت کل 420/000 ریال. 35- رادیاتور 
پراید مارک کوشش)مستعمل(، 1 عدد، قیمت هر مورد 110/000ریال، قیمت کل 110/000 
کل  قیمت  550/000ریال،  مورد  هر  قیمت  عدد،   2  ،AMC رادیاتور206   -36 ریال. 
1/100/000 ریال. 37- رادیاتور نیسان دلیکا، 1 عدد، قیمت هر مورد 1/100/000ریال، 
مورد  هر  قیمت  عدد،   2  ،RDرادیاتور سر)مخزن(   -38 ریال.   1/100/000 کل  قیمت 
 2 مستعمل،  چرخدار  مدیریتی  صندلی   -39 ریال.   180/000 کل  قیمت  90/000ریال، 
عدد، قیمت هر مورد 400/000ریال، قیمت کل 400/000 ریال. 40- جنت رادیاتور کولر

RD، 1 عدد، قیمت هر مورد 60/000ریال، قیمت کل 60/000 ریال. 41- یک عدد چادر 
خودرو فرسوده، 1 عدد، قیمت هر مورد 50/000ریال، قیمت کل 50/000 ریال. 42- کولر

AC)کندانسور پراید( ، 1 عدد، قیمت هر مورد 470/000ریال، قیمت کل 470/000 ریال. 
43- رادیاتورL90)کوشش رادیاتور( ، 1 عدد، قیمت هر مورد 750/000ریال، قیمت کل 
750/000 ریال. جمع کل: 62/239/000 )شصت و دو میلیون و دویست و سی و نه هزار( 
ریال. چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض دارید ظرف مهلت سه روز به اجرای احکام 
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق – چهارراه وکال اقدام نمایید. 

م الف:1496 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/176 در خصوص پرونده کالسه 93-895 خواهان امیرحسین توشقانیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول فخرینیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/3/10 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2691 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ماريسا مايروانگ هونگلوسی پنگ
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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
1/41 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 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
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 و امالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 6494 هیأت: آقای عطیه نمکی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 
96 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210/30 مترمربع شماره پالک 760 فرعی مجزا از 
ثبتی  بیدگل بخش 3 حوزه  آباد  در حسین  واقع  اصلی   6 از پالک  فرعی  شماره 106 

آران و بیدگل.
2-رأی شماره 12663 هیأت: آقای علیرضا قندی بیدگلی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 
340 و خانم معصومه قندی فرزند رضا شماره شناسنامه 7243  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 162/80 مترمربع شماره پالک 791 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   12562 شماره  3-رأی 
شناسنامه 56 و آقای محسن نمکی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 93 و خانم 
عصمت حاجی علی زاده بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 16 )بالسویه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 189/30 مترمربع شماره پالک 794 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
4-رأی شماره 12611 هیأت: خانم زهرا ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند محمدعلی شماره 
شناسنامه 7532  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196 مترمربع شماره پالک 795 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 12532 هیأت : آقای اسماعیل رحیمی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شماره  حسین  سید  فرزند  بیدگلی  جوادیه  سادات  حمیده  خانم  و   8904 شناسنامه 
شماره  مترمربع   156/26 مساحت  به  یکبابخانه  260)بالمناصفه( ششدانگ  شناسنامه 
اماکن بخش 3 حوزه  در  واقع  از پالک 112و112مکرر اصلی  فرعی مجزا  پالک 177 

ثبتی آران و بیدگل.
6- رأی شماره 12605 هیأت: آقای سعید احسانی فرد فرزند جعفر شماره شناسنامه 
85 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/28 مترمربع شماره پالک 10 فرعی مجزا از 

شماره 5 فرعی از پالک 253 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
العابدین شماره  زین  فرزند  نسب  افشار  احسان  آقای  هیأت:  رأی شماره 12606   -7
شناسنامه 1250152143 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86/21 مترمربع شماره پالک 

1 فرعی از پالک 664 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8- رأی شماره 10046 هیأت: آقای ابوالفضل یاهو فرزند حسن شماره شناسنامه 7005 
و خانم طیبه بدرقه فرزند حسین شماره شناسنامه 6239 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب 
ساختمان به مساحت 137 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از 

پالک 1072و1035و1021 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  مهدی  علی  عباس   آقای  هیأت:   12643 شماره  رأی   -9
 10726 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  مطلق  مهدوی  رقیه  خانم  و   18 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره پالک 7878 فرعی 
مجزا از شماره 472 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
10- رأی شماره 12626 هیأت : آقای عباس انصاری فرزند جلیل آقا شماره شناسنامه 
35 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 140/95 مترمربع شماره پالک 2539 فرعی مجزا 
ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی  از پالک 2715 اصلی واقع در  از شماره 3130 فرعی 

آران و بیدگل.
شماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  گلی  غالمرضا  آقای   : هیأت   11543 شماره  رأی   -11
شناسنامه 6199434730 ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر انباری به مساحت 311/50 
مترمربع شماره پالک 4973 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
12- رأی شماره 9794 هیأت: آقای حسین صفاجو فرزند علی شماره شناسنامه 21760 
و خانم طاهره شومالی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 219)بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 82/50 مترمربع شماره پالک 4986 فرعی مجزا از شماره 247 
ثبتی  حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 پالک  از   فرعی 

آران و بیدگل.
13- رأی شماره 12213 هیأت: آقای احسان دشتبان پور بیدگلی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 134 و خانم محبوبه دشتبان پور بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
15531 )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 54/75 مترمربع شماره 
پالک 5133 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
14- رأی شماره 12545 هیأت: آقای مهدی دارچینی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
102 و خانم آمنه میرزائی دامغانی فرزند مهدی شماره شناسنامه 28942)بالمناصفه(، 
به مساحت 17/22 مترمربع شماره پالک 5143 فرعی  یکبابخانه  از  ششدانگ قسمتی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  لحمی  حجت  سید  آقای  هیأت:   12654 شماره  رأی   -15
شماره  ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  لحمی  هادی  سید  آقای  و   606 شناسنامه  شماره 
مترمربع   532/55 مساحت  به  انباری  یکباب  ششدانگ   )بالمناصفه(،   176 شناسنامه 
در  واقع  اصلی  از پالک 2840  فرعی  از شماره 163  فرعی مجزا  شماره پالک 5146 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اله شماره  ولی  فرزند  بیدگلی  آقای محمدهالل خادم  هیأت:  16- رأی شماره 12652 
  572 اکبر شماره شناسنامه  فرزند  زارعی  خانم معصومه صالحی  و  شناسنامه 459 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310/50 مترمربع شماره پالک 5147 فرعی 
مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  فاضلی  زهرا  خانم  هیأت:   12651 شماره  رأی   -17
شناسنامه 218 ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی مشتمل بر مغازه به مساحت 74 
مترمربع شماره پالک 5148 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
نصراله شماره شناسنامه  فرزند  خدمتی  اعظم  خانم  هیأت:   12650 رأی شماره   -18
 5149 پالک  مترمربع شماره   143/50 مساحت  به  یکباب ساختمان  8830، ششدانگ  
فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
19- رأی شماره 12658 هیأت: آقای احسان زکاری فرزند حمزاله شماره شناسنامه 50 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89 مترمربع شماره پالک 1034 فرعی مجزا از شماره 
50 فرعی از پالک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  فرد  ناصری  اسماعیل  آقای  هیأت:   9837 شماره  رأی   -20

شناسنامه 113 و خانم اکرم تقی زاده فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 1391)به ترتیب 
مترمربع  به مساحت 123/25  یکبابخانه  2دانگ مشاع(، ششدانگ   و  4دانگ  به  نسبت 
شماره پالک 3690 فرعی مجزا از شماره 3030 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 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:  94/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10

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

1/42 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.

1-رأی شماره 12623 هیأت: آقای مجتبی کربال فرزند مصطفی شماره شناسنامه 67 
و خانم اعظم دلشاد آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 242)بالمناصفه( ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 99 مترمربع شماره پالک 2771 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
2-رأی شماره 12618 هیأت: آقای ابوالفضل کربال فرزند مصطفی شماره شناسنامه 
124)بالمناصفه(   شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  فرهادی  زهرا  خانم  و   9447
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/50 مترمربع شماره پالک 2772 فرعی مجزا از پالک 

3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  علی  فرزند  نسب  حسینی  محمد  آقای  هیأت:   12616 شماره  3-رأی 
شناسنامه 491 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 2773 فرعی 
مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  قاسمی  محمدعلی  آقای  هیأت:   12615 شماره  4-رأی 
شناسنامه 159 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 2774 فرعی 
مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
جواد  سید  آقا  فرزند  بیدگلی  مهدی  آقاحسام  آقای  هیأت:   12614 شماره  5-رأی 
شماره شناسنامه 137 و خانم اشرف رجبیان بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
19)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 365/75 مترمربع شماره پالک 2775 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 11477 هیأت: آقای علیرضا گل بیدی فرزند حسین شماره شناسنامه 
9567 و خانم زهرا روحی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 2324)بالمناصفه( ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 148/34 مترمربع شماره پالک 171 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 

از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  صدرالدین  فرزند  بیدگلی  احمدی  علی  آقای  هیأت:   12552 شماره  7-رأی 
شناسنامه 9506 و خانم وجیهه نجات خواه فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 560 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/50 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا 
از شماره 4 فرعی از پالک 249 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  کاظم  فرزند  بیدگلی  مسکینی  محمدرضا  آقای  هیأت:   10461 شماره  9-رأی 
شناسنامه 9435 و خانم زهره مسکینی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 551 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 86 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از 

شماره 6 فرعی از پالک 696 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محسن  آقای  هیأت:   11472 شماره  10-رأی 
شناسنامه 249 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/50 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

مجزا از پالک 900 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محسن  آقای  هیأت:   11471 شماره  11-رأی 
شناسنامه 249 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/30 مترمربع شماره پالک 2 فرعی 

مجزا از پالک 900 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
ماشااله  آقا  فرزند  بیدگلی  صباغی  زهرا  خانم  هیأت:   11470 شماره   12-رأی 
شماره شناسنامه 172)بالمناصفه( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 119/90 مترمربع 
ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   900 پالک  از  مجزا  فرعی   3 پالک   شماره 

آران و بیدگل.
شماره  اله  فتح  فرزند  آرانی  حاجی  علی  اکرم  خانم  هیأت:   12075 شماره  13-رأی 
شماره  مترمربع   83/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  162)بالمناصفه(  شناسنامه 
پالک 183 فرعی مجزا از شماره 19 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 5963 هیأت: آقای مهدی مهتری آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
544 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/30 مترمربع شماره پالک 15 فرعی مجزا از 
شماره 4و6و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1828 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
15-رأی شماره 5962 هیأت: خانم فاطمه سلطان وشادی آرانی فرزند حسین شماره 
شماره  مترمربع   137/35 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(   71 شناسنامه 
پالک 16 فرعی مجزا از شماره 4و6و7 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1828 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اصغر  علی  فرزند  آرانی  صادقی  مهدی  آقای  هیأت:   12645 شماره  16-رأی 
 7876 پالک  شماره  مترمربع  مساحت190/10  به  یکبابخانه  376 ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزااز شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
17-رأی شماره 12646 هیأت: آقای سید محمد میرحسینی آرانی فرزند سیدحسین 

شماره شناسنامه 391 و خانم طیبه وجدانیان آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
11370)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/08 مترمربع شماره پالک 7877 
فرعی مجزا از شماره 1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 12641 هیأت: آقای حسن خان دل فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
1064 و خانم فاطمه منصوره آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 7157)به ترتیب نسبت 
به 2دانگ و4دانگ مشاع( ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 317/60 مترمربع شماره پالک 
در مسعودآباد  واقع  اصلی  پالک 2637  از  فرعی  از شماره 1189  فرعی مجزا   7879

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 12634 هیأت: خانم زهرا قامتی آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 
32 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع شماره پالک 2534 فرعی مجزا از 

پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 12630 هیأت: خانم فاطمه سربلوکی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
504 و خانم اشرف سربلوکی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 275 و خانم زهرا 
آرانی  سربلوکی  طاهره  خانم  و   182 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  سربلوکی 
فرزند علی شماره شناسنامه 141 )بالسویه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 745/50 
مترمربع شماره پالک 2535 فرعی مجزا از شماره 26 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر شماره  21-رأی شماره 12627 هیأت: خانم نسرین منصوری آرانی فرزند علی 
شماره  مترمربع   144/60 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   6190005667 شناسنامه 
ثبتی  احمدآباد بخش 3 حوزه  از پالک 2638 اصلی واقع در   پالک 2537 فرعی مجزا 

آران و بیدگل.
شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  نورانیان  فاطمه  خانم  هیأت:   723 شماره  22-رأی 
 2538 پالک  شماره  مترمربع   226/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   23 شناسنامه 

فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالم  فرزند  پور  ابوالفضلی  حسینعلی  آقای  هیأت:   11523 شماره  23-رأی 
شناسنامه 3266 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 226 مترمربع شماره پالک 3705 
در  واقع  اصلی   40 پالک  از  فرعی  1954و1956و1958و2540  از شماره  مجزا  فرعی 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 12567 هیأت: آقای احمد خیامی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
 121 شناسنامه  شماره  علی  مانده  فرزند  فر  رمضانی  باشی  مریم  خانم  و   559
فرعی  مترمربع شماره پالک 809  به مساحت 170  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  
مجزا از شماره 188 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 12560 هیأت: آقای روح اله گرج فرزند محمد شماره شناسنامه 11980 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/35 مترمربع شماره پالک 32 فرعی مجزا از پالک 

42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 3 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: 94/1/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10

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

1/17 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  واز 

ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  دادگاه عمومی محل 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  محل  عمومی  دادگاه   به 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000967 مورخ 93/11/18 – آقای مرتضی برخوردار 
فرزند خلیل بشماره ملی 1189621101 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  1339فرعی  شماره  پالک 

اصفهان به مساحت 345/60 مترمربع خریداری عادی از خلیل برخوردار.
2- رای شماره 139360302021000997 مورخ 93/11/30 – آقای محمد باقری حبیب 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189576181 ملی  بشماره  قاسم  فرزند  آبادی 
قسمتی از پالک شماره 1812 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
ورثه  از  الواسطه  مع  عادی  مترمربع خریداری   222/95 به مساحت  اصفهان  ثبت   17

میرزا حسن و سید مهدی شاهمرادی زواره.
 3- رای شماره 139360302021000998 مورخ93/11/30 – شرکت یاقوت کویرمهاباد 
بشماره ثبت677 و شناسه ملی 10320273734 ششدانگ یکباب گاوداری احداثی بر 
روی قسمتی از مزرعه حسین آباد پالک شماره 49 اصلی واقع در دهستان گرمسیر 

بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 15340/27 مترمربع مالک رسمی.
مختاریان  رضا  آقای   –  93/12/21 مورخ   139360302021001051 شماره  رای   -4
برروی  احداثی  یکبابخانه  1189396221ششدانگ  ملی  بشماره  عباس  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 2013 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 429/90 مترمربع مالک رسمی.
5- رای شماره 139360302021001052 مورخ 93/12/21 – آقای رضا الیاسی زواره 
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  1189584336 ششدانگ  ملی  بشماره  عباس  فرزند 
از پالک شماره 1348 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 293 مترمربع مالک رسمی.
6- رای شماره 139360302021001053 مورخ 93/12/21 – خانم اعظم تقی پور فرزند 
حسین بشماره ملی 1189601354 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 6169 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 102/75 مترمربع مالک رسمی.
7- رای شماره 139360302021001054 مورخ 93/12/21 – آقای جواد حدیدی زواره 
فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189439239در شصت و یک حبه و پنج-هفتم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب اطاق احداثی برروی پالک شماره 2126 فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ  30 

متر مربع خریداری عادی از ورثه میرزا نصراله و مرصع آزادگان زواره.
عبدالعلی  سید  آقای   –  93/12/21 مورخ   139360302021001055 شماره  رای   -8
واحدی طبائی زواره فرزند سید هدایت اله بشماره ملی 1189467127 ششدانگ قطعه 
ملک مزروعی پالک شماره 1640فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
از ورثه   17 ثبت اصفهان به مساحت 1420 مترمربع مالک رسمی و خریداری عادی 

سید محمد هاشمی نسب زواره.
رضاپور  آقای حسین   –  93/12/21 مورخ   139360302021001056 رای شماره   -9
باقرآبادی فرزند حسن بشماره ملی 1180009290ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
 16 زواره  در  واقع  فرعی   2336 شماره  پالک  از  قسمتی  و  3925فرعی  شماره  پالک 
مترمربع   261/20 مساحت  جمعابه  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان   اصلی 

مالک رسمی.
گل  علیرضا  آقای   –  94/01/09 مورخ   139460302021000001 شماره  رای   -10
بهای  باستثنای  یکبابخانه  1189945568ششدانگ  ملی  بشماره  احمد  فرزند  محمدی 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مشاع  حبه  پنجم  دو  و  حبه  شش  و  بیست  اعیانی  ربعیه 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  2153فرعی  شماره  پالک 
زاده و  از ورثه رضا سالمت  مترمربع خریداری عادی  به مساحت 456/70  اصفهان 

شوکت باقرنژاد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1394/01/26                                                                                                                                   
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1394/2/10                                                                                                                        

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
مزایده 

2/41 اجرای شعبه هشتم دادگستری اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
فرزند  جنتی  علیرضا  آقای  علیه  ا...  رحمت  فرزند  دهقانی  حسن  آقای  92/146ح.ج8 
 -83 ساختمان   – پلیس  چهارراه   – شریعتی  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  ناصرقلی 
شرکت صنایع گیتی پسند به خاطر مطالبه مبلغ 167/918/735 بابت اصل خواسته و 
هزینه های اجرایی و همچنین مبلغ 6/625/000 بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای 
را برای روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای شعبه 
هشتم دادگستری واقع در اصفهان – خیابان نیکبخت – جنب بیمه پارسیان واحد اجرای 
احکام حقوقی – طبقه چهارم – واحد8 برگزار نماید در این خصوص مال مورد مزایده 
ثبتی  از پالک  مقدار 966 حبه  از  عبارت  دادگستری  نظر کارشناسی رسمی  براساس 
شماره 191/22 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان نظرمیانی – کوچه 
باغ به – نبش بن.بست بهناز- مجموعه مسکونی سپهر که در 6 واحد و 5 طبقه احداث 
نما  شده با اسکلت بتن آرمه سقف تیرچه بلوک بدنه و کف البی و پله ها از سنگ – 
از سنگ و آجر می باشد که آپارتمان مذکور در طبقه چهارم واقع شده و دارای حدود 
و  گچ  سقف  رنگ  و  گچ  بدنه  پارکت  کف  خواب  چهار  شامل  مساحت  مترمربع   257
پنجره ها آلومینیوم دو   – دربها چوبی   – رنگ و حمام و سرویس کاشی و سرامیک 
جداره دارای شومینه – کولر موتورخانه – انباری – پارکینگ – آسانسور – آب و گاز 
مشترک و برق می باشد که با توجه به موقعیت محل ارزش ششدانگ پالک مذکور به 
بنابراین ارزش 0/966 حبه از  مبلغ 13/000/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد 
ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 174/543/735 ریال برآورد و اعالم می گردد و طالبین 
خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از پالک ثبتی فوق الذکر بازدید نمایند مزایده 
قیمت  باالترین  که  هستند  افرادی  یا  فرد  مزایده  برنده  و  شروع  کارشناسی  قیمت  از 
کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10%  از مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند.

م الف:2088 مدیر اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
وقت رسیدگی 

2/146 شماره ابالغیه: 9410103623500290 شماره پرونده: 9309983623500060 
آزادی  حمید  طرفیت  به  دادخواستی  مهابادی  رضا   930914 شعبه:  بایگانی  شماره 
دائر بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
دادگستری  عمومی)جزایی(  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اردستان 
شهرستان اردستان واقع در اردستان ارجاع و به کالسه 9309983623500060 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/16 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه مربوطه آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:575 شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اردستان
حصر وراثت

شرح  به   9 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  صادق  خدابخش  شهناز  خانم    2/147
نموده و  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسۀ 22/94  دادخواست 
آبادی بشناسنامه 176 در  داده که شادروان عزیزا... خدابخش صادق  چنین توضیح 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   84/9/25 تاریخ 
)فرزند   620-008332-0 ش.ش  آبادی  صادق  خدابخش  مریم  به:1-  است  منحصر 
متوفی( 2- صفرعلی خدابخش صادق آبادی ش.ش 824 )فرزند متوفی( 3- غالمرضا 
خدابخش  4- شهناز  متوفی(  )فرزند   620-003161-4 آبادی ش.ش  خدابخش صادق 
صادق آبادی ش.ش 9 )فرزند متوفی( 5- علی خدابخش صادق آبادی ش.ش 14 )فرزند 
با  اینک  متوفی(.  )همسر  محمد  حیدر  فرزند   9 ش.ش  بوگری  بنی  مهری   -6 متوفی( 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:82 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

2/22 شماره آگهی: 139403902004000016 شماره پرونده: 139304002004000191 
و139304002004000189 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9300864و9300866 
شش دانگ یکبابخانه پالک شماره سه هزار و ششصد و هشتاد و پنج واقع در بخش یک 
اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان استانداری – خیابان پشت مطبخ – سه پالک مانده 
به میدان نقش جهان – کدپستی 14381-81469 که سند مالکیت آن در صفحه 521 دفتر 
49 امالک با شماره چاپی 703863 ذیل ثبت 5980 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل دیواریست به کوچه جدیداالحداث به طول 11/70 متر شرقًا به دیوار اشتراکی 

با پالک 3686 به طول 21/75 متر جنوبًا درب و دیواریست به خیابان حشمتیه به طول 
11/70 متر غربًا دیواریست به کوچه به طول 21/75 متر که طبق نظر کارشناس رسمی 
اعیانی پالک فوق به صورت یک ساختمان قدیمی شامل دو طبقه به انضمام زیرزمین 
از  بنا می باشد که کوچه شمالی توسط یک درب آهنی اختصاصی  از  در زیر بخشی 
گذر عمومی مجزا گردیده است و همچنین در گوشه جنوب غربی ضمن تخریب دیوار 
یک پخ به طول حدود 3/5 ایجاد گردیده و در گوشه شمال غربی نیز یک پخ کوچک به 
طول 70 صدم متر مشاهده می گردد لذا مساحت عرصه ملک در حال حاضر حدود 250 
مترمربع می باشد مساحت اعیانی مجموعا حدود 375 مترمربع با اسکلت دیوار باربر 
تیرآهن و طاق ضربی است. در  در اطراف و ستون آهنی در قسمت میانی و سقفها 
زیرزمین کفسازی موزاییک و بدنه ها پالستر سیمان می باشد طبقه همکف شامل اتاق 
ها – سالن – هال تقسیم – آشپزخانه – سرویس بهداشتی و ایوان می باشد که دارای 
دربهای  درب و پنجره خارجی آهنی شیشه خور –  کمد –  کفپوش چوب مصنوعی – 
فلزی  ها  کابینت  آشپزخانه  در  است.  دیواری  کاغذ  دیوارها  پوشش   – چوبی  داخلی 
قدیمی و بدنه کاشی و گچ می باشد. همچنین سیستم سرمایش آن کولرآبی و اسپیلیت 
و گرمایش بخاری گازی است. در طبقه اول کفسازی موزاییک – سقف و بدنه ها کاغذ 
کابینت ها فلزی قدیمی و درب و پنجره آهنی شیشه خور می باشد.  دیواری قدیمی – 
سیستم سرمایش آن کولرآبی و گرمایش بخاری گازی است. کفسازی حیاط موزاییک 
و نمای ساختمان سنگ و آجر می باشد.اشتراکات شهری موجود یک کنتور آب – یک 
کنتور گاز و دو کنتور برق است ملکی آقای مصطفی خدادادزاده که طبق سند رهنی 
شماره 130897 مورخ 1388/6/9 و سند متمم شماره 130968 مورخ 1388/6/14 و 
سند رهنی شماره 139257 مورخ 1390/03/31 تنظیمی دفترخانه شماره 12 اصفهان 
در رهن بانک صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 1394/2/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود.   – خیابان هشت بهشت شرقی 
پایه هفده میلیارد ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین  از مبلغ  مزایده 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/2/10 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:2379 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده 

1/32 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
این  880487ش9 در روز یکشنبه مورخ 94/2/27 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل 
اجرا )اتاق 030- ط.همکف دادگستری شهیدنیکبخت( له آقای ابراهیم کریمی با وکالت 
آقای محمد حاج باقری و علیه آقای مرتضی نواری فر فرزند احمد به نشانی خ.امام 
خمینی – جنب کارخانه رحیم زاده تولیدکنندگان وان حمام و جکوزی مبنی بر مطالبه 
مبلغ دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال به عنوان اصل محکوم به و هزینه های 
دادرسی و مبلغ 56/680/000 ریال حق االجرای دولتی جهت فروش سهم االرث احتمالی 
آقای مرتضی نواری فر از پالکهای ثبتی 141/5 بخش 14 ثبت اصفهان و پالک ثبتی 
141/799 بخش 14 ثبت اصفهان به شرح کارشناسی ذیل برگزار نماید پالکهای فوق 
اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه است 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از ملک خواهند بود تا با تودیع 
باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت  درصد   10 نقدی 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظر هیات 5 نفره کارشناسان: 
محل دو پالک موردنظر به شماره امالک 141/5و141/799 بخش 14 ثبت اصفهان به 
آدرس اصفهان – خ.امام خمینی – نبش کوچه مهدیه به ترتیب فروشگاه لوازم استخر 
فروشگاه  پشت  در  واقع  انباری  همچنین  و   8195833144 کدپستی  ایران  جکوزی  و 
ثبتی و ساختمانی ملک 141/5 بخش 14 اصفهان: ششدانگ  می باشد. 1- مشخصات 
این پالک دارای یک جلد سند مالکیت بوده که تحت شماره 78937 در صفحه 230 دفتر 
358 به نام آقای احمد نواری فر ثبت گردیده است طبق سند مالکیت این ملک دارای 
عرصه ای به مساحت 337/70 مترمربع بوده که قسمتی از آن در طرح تعریض خیابان 
امام خمینی)ره( قرار گرفته و براساس سند انتقال 3935 مورخ 90/1/14 مقدار 144/90 
سهم مشاع از 337/70 سهم ششدانگ ملک فوق به شهرداری اصفهان انتقال یافته و لذا 
باقیمانده آن پس از کسر میزان واگذار شده به شهرداری به مساحت 192/80 مترمربع 
در حال حاضر به فروشگاه لوازم استخر و جکوزی اختصاص داده شده است. اسکلت 
ساختمان احداثی بر روی این ملک شامل دیوارهای باربر آجری و ستونهای بتنی و 
فلزی در وسط و سقف تیرچه و بلوک بوده و نازک کاری آن شامل درب سکوریتی با 
حفاظ کرکره ای اتوماتیک کنترل از راه دور و نمای کامپوزیت در خیابان امام خمینی 
و نمای آجری با بندکشی در کوچه مهدیه کف سرامیکی و بدنه های نماسازی شده 
با ورق های PVC در فروشگاه می باشد. در شمال این ملک انبار و سرویس بهداشتی 
می باشد.  نیز  برق  و  آب  اشتراکات  دارای  پالک  است.  شده  ساخته  کوچکی  حیاط  و 
2- مشخصات ثبتی و ساختمانی ملک 141/799 بخش 14 ثبت اصفهان: ششدانگ این 
پالک که در سند مالکیت کارگاه نامیده شده و دسترسی آن از طریق کوچه مهدیه بوده 
و دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ورقه 118147 می باشد طی شماره 79085 در 
صفحه 77 دفتر 359 به نام آقای احمد نواری فر )مورث خواندگان( به ثبت رسیده است. 
مساحت این کارگاه طبق سند مالکیت 167/50 مترمربع است. این پالک که به صورت یک 
کارگاه دو دهانه ساخته شده و در آن فعالیت تولیدی مشاهده می شود دارای اسکلتی با 
دیوارهای آجری – ستونهای فلزی و بتنی – کف موزاییکی – بدنه سیمانکاری شده و 
دو درب فلزی ماشین رو از طرف کوچه مهدیه و یک درب فلزی که فضای دو کارگاه 
را به هم راه می دهد می باشد. پالک دارای اشتراکات آب و برق می باشد. 3- کاربری: 
شهرداری اصفهان کاربری حاشیه خیابان امام خمینی و از جمله هر دو پالک را فضای 
سبز اعالم نموده است. 4- نظریه: هیات کارشناسان منتخب با توجه به موقعیت وقوع 
وجود   – میزان و کیفیت و قدمت ساخت در دو پالک   – –مساحت عرصه  دو پالک 
اشتراکات آب و برق و سایر عوامل موثر در قضیه ارزش روز دو پالک را به شرح 
باقیمانده واقع در بخش 14 ثبت  الف: پالک 141/5  زیر برآورد و اعالم می نماید: 4- 
اصفهان به صورت فروشگاه لوازم استخر و جکوزی به ارزش 7/150/000/000 ریال 
)هفت میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال(. 4-ب: پالک 141/799 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان به صورت کارگاه تولیدی به بهای 2/350/000/000 ریال )دو میلیارد و 
سیصد و پنجاه میلیون ریال(. با توجه به تعداد ورثه )یک همسر و سه پسر و دو دختر(: 
ثبتی 141/5 بخش 14 ثبت اصفهان  از پالک   1- سهم االرث آقای مرتضی نواری فر 
و  میلیارد  یک  مبلغ  به   .} ریال1/564/062/500=2×}8÷7/150/000/000× 
سهم   -2 ریال.  پانصد  و  هزار  دو  و  شصت  و  میلیون  چهار  و  شصت  و  پانصد 
اصفهان  ثبت   14 بخش   141/799 ثبتی  پالک  از  فر  نواری  مرتضی  آقای   االرث 
ریال514/062/500=2×}8÷2/350/000/000×   { به مبلغ پانصد و چهارده میلیون و 
 شصت و دو هزار و پانصد ریال بالغ و اعالم می گردد. 1- سهم االرث آقای مرتضی نواری فر

از پالک ثبتی 141/5 بخش 14 ثبت اصفهان به میزان چهل و دو سهم و یکصد و هفتاد  
و پنج هزار سهم مشاع )42/175 سهم مشاع( از 192/80 سهم مشاع از 337/70 سهم 
ششدانگ می باشد و قیمت آن به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و 
شصت و دو هزار و پانصد ریال )1/564/062/500ریال( محاسبه می گردد. 2- سهم 
االرث آقای مرتضی نواری فر از پالک ثبتی 141/799 بخش 14 ثبت اصفهان به میزان 
36/640 سهم مشاع از 167/50 سهم ششدانگ )هر سهم معادل یک مترمربع می باشد( 
و به عبارتی پانزده حبه و هفتاد و پنج صدم حبه مشاع )15/75 حبه مشاع( از 72 حبه 
ریال  پانصد  و  هزار  دو  و  میلیون و شصت  و چهارده  پانصد  مبلغ  به  و  دانگ  شش 
مدیر شعبه  محمد خضری  می گردد.م الف:345  اعالم  و  محاسبه  )514/602/500ریال( 

نهم اجرای احکام کیفری اصفهان 
تحدیدحدوداختصاصی  

فرعي   14574 شماره  پالک  دوطبقه  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  نظربه 
آبادبخش یک ثبت شهرضاکه  از2 اصلي واقع درفضل  از761 و 762 فرعي  مفروزي 
طبق سوابق وپرونده ثبتی بنام آقاي سیدمجتبي قرشي فرزند سیدکمال وغیره درجریان 
ثبت است وعملیات تحدیدحدودقانوني آن به عمل نیامده است اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازماده 15 قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودپالک مرقوم درروزشنبه 
مورخ 09 / 03 / 94 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این 
درمحل  آگهي  مقرردراین  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  مجاورین  کلیه  به  آگهی 
تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون  یامجاورین مطابق ماده 20  حضوریابندواعتراضات مالکین 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:1394/02/10 مرتضي 

قدیري معاون واحد ثبتي شهرضا 
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رئال مادرید و اتلتیکو 
در انتظار محرومیت 

فیفا

آغاز سال جدید دو و 
میدانی با رقابت های 

آغاز فصل

به گزارش منابع خبری، این محرومیت که به دلیل نقض قوانین مربوط به نقل 
و انتقال بازیکنان جوان خارجی است، از فصل نقل و انتقاالت آتی شروع خواهد 

شد و تا فصل نقل و انتقاالت ژانویه آینده ادامه خواهد داشت.
فیفا فقط در صورت وجود سه ش��رط زیر، اجازه نقل و انتقال بازیکنان خارجی 
جوان را می دهد: والدین بازیکن به دالیلی غیر از فوتبال به کش��ور مقصد نقل 
مکان کرده باش��ند؛ این نقل مکان در حوزه کش��ورهای اتحادیه اروپایی و در 
زمانی که سن بازیکن بین 16 تا 18 سال بوده، انجام شده باشد؛ منزل بازیکن 
در فاصله کمتر از 50 کیلومتر از مرز کش��ور باشد.پیش از این باشگاه بارسلونا 
نیز به دلیل نقض همین قوانین در چندین مورد از سوی فیفا محروم شد. فیفا، 
فدراسیون فوتبال اس��پانیا را از محرومیت قریب الوقوع رئال مادرید و اتلتیکو 
مادرید آگاه کرده و به باشگاه اتلتیکو به صورت رسمی گفته است که حق خرید 
بازیکن جدید برای فصل آینده را ندارد. ظاهرا رئال مادرید نیز از این محرومیت 
اطالع دارد و به همین دلیل اقدام به خرید زودهنگام لوکاس س��یلوا، مارتین 

اودگارد و دانیلو در ماه های اخیر کرده است.

این رقابت ها امسال قرار است در روزهای 10 و 11 اردیبهشت به میزبانی مجموعه 
تخصصی آفتاب انقالب تهران برگزار ش��ود.  این دوره از رقابت ها درتمام مواد 23 
گانه دو و میدانی شامل دوهای 100، 200، 400، 800، 1500، 5 هزار و 10 هزار 
متر، 10 کیلومتر پیاده روی، دوه��ای 4 در 100 و 4 در 400 متر امدادی، دوهای 
110، 400 و 3 هزار متر با مانع، دهگانه، پرش ارتفاع، پرش با نیزه، پرش طول، پرش 
سه گام و پرتاب نیزه، دیسک، چکش و وزنه برگزار خواهد شد.سهمیه استان ها نیز 
براساس نتایجی که ورزشکاران استان در رقابت های سال گذشته به دست آورده اند 
در نظر گرفته شده است. به این ترتیب استان های اصفهان، فارس، تهران، گلستان، 
خراسان رضوی و کرمانشان می توانند با 10 ورزشکار و 2 سرپرست و مربی در این 
رقابت ها شرکت کنند و استان های قم، همدان، لرستان، تهران ب، قزوین وکرمان 
مجاز به شرکت 7 ورزشکار و2سرپرست ومربی، استان های خوزستان، آذربایجان 
شرقی، مازندران، بوشهر، البرز و کرمان 5 ورزشکار و یک سرپرست یا مربی و دیگر 

استان ها هر کدام چهار ورزشکار و یک مربی هستند.

مبعلی ؛

»غول ُکش« نیستیم؛خودمان غول هستیم!

اعتراض خانزاده مانع اجرای حکم 
نیست

رییس کمیته اخالق فدراس��یون فوتبال تاکی��د کرد که پرونده 
محمدرضا خانزاده با کرار جاسم تفاوت دارد.

عل��ی اکبر محم��دزاده، درباره اعتراض باش��گاه پرس��پولیس و 
محمدحسین نژاد فالح، در مورد محرومیت محمدرضا خانزاده 
 و سوش��ا مکان��ی و اینکه مدیرعامل سرخ پوش��ان ای��ن حکم را 
کم  لطفی به باشگاه پرس��پولیس می داند، اظهار داشت: کمیته 
اخالق با افرادی که با عواطف مردم بازی کرده و به هوادار ناس��زا 
بگویند، برخورد می کند. آقایان انتظار داشتند کمیته اخالق این 
بازیکنان را تشویق کند؟ وی در مورد اینکه نژادفالح مدعی شده 
که پرونده  های حادتر از پرونده خانزاده وجود داش��ته؛ اما احکام 
این چنینی صادر نش��ده اس��ت، تصریح کرد: پرون��ده ای مانند 
خانزاده نداشتیم که رکیک ترین الفاظ به هوادار نسبت داده شود، 
آن هم به هواداری که با هزینه زیاد در دوحه قطر حضور داش��ت 
تا بازی پرس��پولیس را ببیند. رییس کمیته اخالق فدراس��یون 
فوتبال خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه محرومیت امثال خانزاده 
یک سال لحاظ شده است؛ اما رعایت حال این بازیکن را کردیم و 
به دلیل اظهار ندامت و اینکه در مصاحبه های خود از ملت ایران 
عذرخواهی کرده بود، سه ماه محرومیتش را کسر کردیم، بنابرین 

به خانزاده و باشگاه پرسپولیس لطف هم کرده ایم.
محمدزاده در مورد اینکه برخی ه��ا انتقاد می کنند که چرا حکم 
محرومیت کرار جاس��م، هافبک عراقی تیم استقالل برای فصل 
آینده لحاظ ش��ده اس��ت؛ اما در مورد خانزاده این اتفاق نیفتاد، 
گفت: کمیته انضباطی باش��گاه پرس��پولیس این بازیکن را سه 
جلسه محروم کرده بود که تا پایان لیگ نیز سه بازی بیشتر باقی  
نمانده اس��ت، بنابراین خود به خود این حک��م برای فصل آینده 
خواهد بود. ضمن اینکه پرونده خانزاده با کرار تفاوت دارد و کاری 
که کرار کرده بود با کاری که خانزاده انجام داد، مانند هم نیست.

رییس کمیته اخ��الق فدراس��یون فوتبال تصریح ک��رد: 9 ماه 
محرومیت خانزاده از زمان ابالغ حکم خواهد بود که به اواخر نیم 
فصل اول سال آینده می رس��د. این حکم قابل اعتراض است؛ اما 

اعتراض مانع اجرای حکم نخواهد شد.

وضعیت نامعلوم برخی سرخپوشان 
برابر پیکان

برخی بازیکن��ان تیم فوتبال پرس��پولیس به عل��ت مصدومیت 
فیزیوتراپی می کنند و احتمال دارد به بازی پیکان نرسند.

نوروزی در اختیار کادر فنی قرار گرفت
رضا نوروزی به علت مصدومیت از ناحی��ه دو قلو پا،  فیزیوتراپی 
می کند. گفتنی اس��ت مصدومیت نوروزی همچنان ادامه دارد. 

همچنین این بازیکن در اختیار کادر فنی قرار گرفته است.
جدایی تادئو از پرسپولیس

تادئو مهاجم برزیل��ی پرس��پولیس اولین خارجی اس��ت که از 
پرسپولیس می رود. به نظر می رس��د که برانکو از عملکرد تادئو 
رضایت ندارد، بر این اساس طبق شنیده ها وی اولین خارجیست 

که از پرسپولیس می رود.
تالش سرخپوشان برای حفظ گابریل

گابریل هافبک برزیلی پرس��پولیس از چند تیم قطری پیشنهاد 
دارد، بر این اساس مسووالن پرسپولیس تالش می کنند که این 
بازیکن را برای فصل بعد حفظ کنند. به هرحال گابریل ازشرایط 

مالی اش ناراضی است.
سرخپوشان نصف قراردادشان را گرفتند

سرخپوش��ان تا االن 50 درصد از مبلغ قراردادش��ان را گرفتند 
همچنین مس��ووالن باش��گاه قول دادند که تا پایان فصل مابقی 

قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند.
بنگر به بازی با پیکان نمی رسد

محسن بنگر، مدافع تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه هفته آینده 
گچ پایش را باز می کند. بر این اس��اس اگر بنگر بعد از باز ش��دن 
پایش از گچ، درد داشته باشد حضورش در دربی نامعلوم خواهد 
بود. حقیقت پزش��ک سرخپوشان اذعان داش��ته، اگر بنگر درد 
داشته باشد به بازی با گسترش نمی رس��د؛ اما گابریل می تواند 

بدون پیشانی  بند بازی کند.
اظهار ندامت خانزاده از حرکت زشتش در قطر

محمدرضا خان��زاده پ��س از اینکه کمتی��ه انضباطی باش��گاه 
پرس��پولیس تصمیم گرفت به عنوان جریمه مبل��غ 30 درصد 
قراردادش را کس��ر کند و از همراهی تیم از ادامه مسابقات منع 
ش��د، تصمیم گرفت نزد کریم باقری برود و ازروی درخواس��ت 
وس��اطت کند. اظهار ندامت خانزاده و اش��ک های وی در مقابل 
دوربین های تلویزیونی ش��انس او را افزایش داده تا بلکه مدیران 

باشگاه درمورد حکم تجدید نظر کنند.
احتمال محرومیت برای سوشا مکانی

جلس��ه روز گذش��ته کمیت��ه انضباط��ی بررس��ی اتفاق��ات 
و بی انضباطی ه��ای بازیکن��ان پرس��پولیس در قط��ر ب��ود و 
بی انضباطی های خانزاده هم رس��یدگی ش��د؛ اما سوشا مکانی 
دراین جلسه حاضر نبود. شنیده ها حکایت از آن دارد که جلسه 
کمیته انضباطی برای دروازه بان پرس��پولیس برگزار خواهد شد 

تا تصمیماتی در خصوص بی انضباطی این بازیکن اتخاذ شود.
هواداران منتظر عذرخواهی صادقیان

پیام صادقیان که این فصل عصیانگری هایش صدای اهالی فوتبال 
را هم درآورده است، در آخرین بی انضباطی خود نسبت به کریم 
باقری موضع گرفت و واکن��ش بدی نش��ان داد. همین حرکت 
پیام صادقیان منجر ب��ه موضع گیری هواداران و پیشکس��وتان 
پرسپولیس شد. بر همین اساس چندتن از نزدیکان پیام صادقیان 
از وی خواستند هر چه سریعتر نس��بت به این اقدام خود رسما 
عذرخواهی کند تا بلکه زمینه برای بازگش��تش فراهم شود؛ اما 
گویا این بازیکن عالقه ای به این کار ندارد و س��ودای بازگشت به 

پرسپولیس را در سرش ندارد.

 صحبت های نژادفالح با برانکو 
در مورد اتفاقات اخیر

نژاد فالح و برانکو دریک جلسه به بحث و تبادل نظر با یکدیگر در 
مورد مسایل مختلف از جمله نتایج ضعیف تیم پرداختند. در این 
دیدار صعود مقتدرانه به عنوان تیم اول در لیگ قهرمانان آس��یا 
هدف قرار گرفت و مقرر شد تمامی عوامل باشگاه دست به دست 
هم دهند تا پرس��پولیس در آخرین دیدار مرحله اول باپیروزی 
بربنیاد کار ازبکستان راهی مرحله بعد شود. در همین زمینه نژاد 
فالحیان جلسه ای هم با تاج برگزار کرد تا شرایط را برای رایگان 
شدن تماشای این دیدار فراهم شود. همچنین نژاد فالح از برانکو 
خواست تدبیری بیندیشد که پرسپولیس در سه بازی پایانی لیگ 

برتر با اقتدار لیگ را به پایان برساند.
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سرمربی 44 ساله بارس��لونا معتقد اس��ت مردانش برابر 
ختافه نمایشی شگفت انگیز ارائه داده اند.لوئیس انریکه که 
شاگردانش در هفته سی و چهارم اللیگای اسپانیا با نتیجه 
پر گل شش بر صفر از سد ختافه گذشتند گفت: وقتی تیم 
چنین سطح تاثیرگذاری دارد، کار هر تیمی برای رویارویی 
با بارسلونا دشوار است. وی افزود: یادم نمی آید پیش از این 
بازی دیده باشم که این قدر گل های تماشایی در آن به ثمر 
رسیده باشد با این حال هنوز هم جای پیشرفت داریم. در 
مورد استفاده چرخشی از بازیکنانم در خط حمله هم باید 
بگویم که این بستگی به بازی های ما دارد. پیش از بازی ها 
به وضعیت مهاجمانم نگاه می کن��م و البته همه این ها به 
این بس��تگی دارد که در آن لحظه چه فکر و برنامه ای در 
سر دارم.سرمربی آبی و اناری پوشان کاتالونیا همچنین در 
مورد جدایی احتمالی هافبک تیمش از بارسا در پایان فصل 
جاری گفت: در این مورد این قدر صحبت کرده ام که دیگر 
خسته شده ام. همان طور که پیش از این هم گفته ام باید به 
تصمیم ژاوی احترام بگذاریم. من ژاوی را زمانی که بازی 
می کردم مالقات کردم، او در آن موقع بازیکن جوانی بود 
و به چیزی که امروز از او می بینید شباهتی نداشت. ژاوی 
حاال رکورد بیشترین بازی را در باش��گاه بارسلونا دارد. او 

بازیکنی از کهکشانی دیگر و یک نعمت الهی است.

س��رمربی تیم فوتبال بورس��یا دورتموند اعالم کرد: طرز 
تفکر اشتباه شاگردان پپ گواردیوال دلیل شکست خانگی 
آنها برابر زردپوشان وستفالن بوده است.یورگن کلوپ در 
هفته های آخر حضورش روی نیمک��ت دورتموند موفق 
شد دس��تاورد بزرگی برای زردپوش��ان وستفالن کسب 
کند که آن غلبه ب��ر بایرن مونیخ در آلیانت��س آره نا برای 
رس��یدن به فینال جام حذفی آلمان بود. دورتموندی که 
فصل جاری برایش فصل��ی توام با ناکامی بوده اس��ت، با 
غلبه بر باواریایی ها در ضربات پنالتی دیداری که در پایان 
وقت های معمول و اضافی اش یک بر یک مساوی شد، تنها 
شانس خود برای کس��ب جام در فصل جاری را زنده نگه 
داشت و حاال باید منتظر مشخص شدن حریفش در بازی 
فینال )9 خرداد( که یکی از دو تیم ولفسبورگ یا آرمنیا 
بیلفلد بود بماند.کلوپ که طی توافقی دوجانبه باش��گاه 
دورتموند، در پایان فصل جاری زردپوش��ان وستفالن را 
ترک کند، پس از گرفتن انتقام شکست فصل گذشته اش 
در جام حذفی از باوریایی ها، گفت: این یک بازی  جهنمی 
بود. هر دو تیم با تمام توان ش��ان جنگیدند و هر کاری که 
می توانستند انجام دادند؛ اما من دوست داشتم که تیمم در 
نیمه اول با دل و جرات بیشتری کار کند. ما خوش شانس 

بودیم و هیچ بحثی هم در این مورد وجود ندارد.

ژاوی از کهکشانی دیگر 
است

بازیکنان بایرن مونیخ فکر 
می کردند بازی تمام شده 

تربیت بدنی نیروهای مس��لح و فدراس��یون جانبازان و 
معلولین تفاهم نامه ورزشی امضا کردند.

  تفاهم نامه همکاری مش��ترک تربیت بدن��ی نیروهای 
مس��لح و فدراس��یون ورزش های جانبازان و معلولین با 
حضور س��ردار مهرعلی باران چشمه، رییس تربیت بدنی 
نیروهای مس��لح، امیر کاظمی و امی��ر حیدری، رییس 
تربیت بدن��ی جانب��ازان نیروه��ای مس��لح و محم��ود 
خسروی وفا، رییس فدراس��یون ورزش های جانبازان و 

معلولین به امضا رسید.
خسروی وفا در شروع این نشست اظهار داشت: نیروهای 
مسلح همواره با افتخار شهادت و جانبازی روبه رو هستند، 
بنابرای��ن ورزش جانبازان همیش��ه در بی��ن نیروهای 
مس��لح فعال اس��ت. هدف از امضای این تفاهم نامه بین 
فدراسیون جانبازان و نیروهای مسلح جذب و مشارکت 
استعدادهای فعال در این زمینه است تا کسانی که دچار 
معلولیت های ماموریتی و انقالبی می شوند جذب ورزش 

جانبازان شوند. 
در ادامه امیر حیدری گفت: این تفاهم نامه فتح بابی است 
برای خدمت رسانی به جانبازان، امیدواریم که هیچ گاه به 
جمعیت جانبازان کشور اضافه نشود؛ اما در هر حال اضافه 

شدن بر شمار جانبازان و معلولین کشور طبیعی است. 

امضا تفاهم نامه ورزشی 
نیروهای مسلح و جانبازان

حمید اس��تیلی اظهار داش��ت: بعد از نتایج ضعیفی که 
پرس��پولیس از ابتدای لیگ کس��ب کرد با شروع لیگ 
قهرمانان آس��یا این تیم توانست به س��ه برد مهم دست 
یابد؛ اما تغیی��رات در کادرفن��ی ش��رایطی را به وجود 
آورده که این تیم در چهار بازی اخیر خود س��ه شکست 
داشته است. من امیدوارم باش��گاه پرسپولیس به زودی 
خصوصی ش��ود و فرد و یا ش��رکتی این تیم را بخرد که 
بتواند به وضعیت نابس��امان باشگاه سروسامان دهد. هر 
چند باشگاه پرسپولیس متعلق به مردم است و ای کاش 
به جای خصوصی شدن، س��هامش به هواداران فروخته 
می شد. س��رمربی پیش��ین تیم راه آهن در پاسخ به این 
سوال که آیا باش��گاه پرس��پولیس در صورت خصوصی 
شدن به سرنوش��ت باش��گاه هایی چون پاس و راه آهن 
دچار نخواهد ش��د، گفت: تیم هایی مثل راه آهن  هوادار 
ندارند و صداوسیما هم دولتی است و باشگاهی نمی تواند 
از آن درآمد داشته باش��د. چنین تیم هایی خیلی سخت 
مورد حمایت قرار می گیرند؛ اما تیمی مثل پرسپولیس 
با میلیون ها هوادار در صورت خصوصی ش��دن می تواند 
از راه های مختلف درآمد زایی داش��ته باشد. البته خیلی 
مهم است که در این باشگاه مدیریت قوی انجام گیرد تا 

بتواند منابع اقتصادی خوبی را فراهم کند.

ای کاش سهام پرسپولیس 
به هواداران فروخته می شد

�

 ایمان مبعلی در خص��وص نتایج نفت تهران و ش��انس 
قهرمانی این تیم صحبت های زیر را مطرح کرد.

 به نظر می رس�د برد به موقعی مقابل ملوان کسب 
کرده اید.

همینطور اس��ت. م��ا به این پی��روزی احتیاج داش��تیم 
چون باید خودمان را به تراکت��ور نزدیک می کردیم. فکر 
 می کنم بعد از دو شکست این پیروزی خیلی به ما کمک

 می کند.
 می توانید قهرمان شوید؟

کارمان خیلی سخت است. سه بازی مانده و یک بازی هم 
مستقیما با تراکتورس��ازی داریم و اگر هر سه بازی خود 
را ببری��م قهرمانیم. من فکر می کن��م روز آخر همه چیز 

معلوم می شود.
 به جز شما و تراکتورس�ازی تیم دیگری را مدعی 

قهرمانی می دانی؟
سپاهان هم شانس دارد. آنها بازی هایشان راحت است؛ اما 

سرنوشت دست خودشان نیست. اگر ما یا تراکتورسازی 
 بازی ه��ای م��ان را ببریم س��پاهان نمی توان��د قهرمان

 شود.
خیلی ها تصور می کردند نف�ت تهران در نیم فصل 

دوم افت کند. چرا این اتفاق نیفتاد؟
این نشان می دهد که ما با برنامه جلو آمده ایم. هر چیزی 
که کادر فنی می خواست انجام دادیم و شناخته نشدن ما 
در ابتدای فصل خیلی کمک کرد که امتیاز جمع کنیم  ما 
نزدیک به 15 هفته صدرنشین بودیم و این نشان می دهد 

خیلی با ثبات عمل کردیم.
 چرا در هفته های اخیر دو شکست پیاپی داشتید؟

فکر می کنم عامل این مساله خستگی بود دو بازی مقابل 
تیم های بزرگ و خوب انجام دادیم؛ اما به نظرم در شرایط 
عادی به این تیم ه��ا نمی باختیم. انصافا خیلی خس��ته 
بودیم و آنها هم از خستگی ما استفاده کردند. خوشحالم 
نفت تهران به ش��خصیت رس��یده و با وجود اینکه اوایل 

فصل همه به ما می گفتند غول کش؛ اما حاال باید اعتراف 
کنم، اگر تیم های دیگر و تیم های باالنشین جدول غول 
هستند نفت تهران هم غول است. ما هم تیم های پایین 
جدول را می بریم و هم تیم های باالی جدول را شکست 
 داده ایم، پ��س این نش��ان می دهد تیم ما بس��یار خوب

 است.
 به نظر نفت می تواند بازیکنان بیشتری در تیم ملی 

داشته باشد؟
من این اعتقاد را دارم، اگر سیاس��ت باش��گاه حفظ این 
بازیکنان باش��د، قطعا نفت ه��م در تیم مل��ی بازیکنان 
زیادی خواهد داش��ت. مثل زمانی که ما در فوالد حضور 
 داش��تیم و همیش��ه پنج بازیکن م��ا در تیم مل��ی بوده

 است.
 نقش منصوریان در موفقیت های شما چقدر است؟

نق��ش او پررنگ و مه��م بود. ب��ا توجه به اینکه امس��ال 
تیم از نظر مال��ی کمی دچار مش��کل ب��ود، منصوریان 
ای��ن مس��ایل را مدیری��ت ک��رد. خیلی ه��ا می گفتند 
 نف��ت از لح��اظ مال��ی مش��کلی ن��دارد؛ اما ای��ن گونه

 نبود. 
منصوریان اجازه نداد تیمش بپاش��د و شاید اگر شخص 
دیگری بود ما ضرر می کردیم. او چون سال ها در استقالل 
بازی کرد و با حاشیه های این تیم آشنا بود توانست تیم 
ما را جمع کند. شاید باور نکنید؛ اما با توجه به اینکه تیم 
جوانی داریم اگر وارد حاشیه می شدیم سخت می شد تیم 
را به شرایط عادی برگرداند. خدا را شکر رفته رفته باشگاه 
 پرداختی ها را به حالت طبیعی برگرداند و توانستیم موفق

 شویم.
شما یک بازی س�خت با العین در امارات دارید به 

نظرت نفت می تواند صعود کند؟
ما می توانس��تیم در بازی قب��ل کار را یکس��ره کنیم؛ اما 
نش��د. فکر می کن��م کار صعود دس��ت خودمان اس��ت 
و اگر به قول مع��روف فوتب��ال خودمان را ب��ازی کنیم 
می توانی��م از این مرحله س��خت عبور کنی��م. من بارها 
در ورزش��گاه العین بازی ک��رده ام و می دان��م که بازی 
در آنجا خیلی س��خت اس��ت و هم��ه با یکدیگ��ر متحد 
 هس��تند. امی��دوارم که ای��ن اتف��اق بیفتد و م��ا موفق 

شویم.
 تا امروز چند پاس گل در لیگ برتر دادی؟

خدا را ش��کر 12 پاس گل دادم که هفت ت��ای آن ضربه 
ایستگاهی بوده و پنج پاس گل دیگرم در جریان مسابقات. 

خوشحالم توانستم تاثیرگذار باش��م؛ اما یادتان باشد که 
بازیکنان دیگر نفت هم تاثیر مس��تقیمی در موفقیت ما 
داشتند. شاید سال های گذش��ته این گونه نبود  و کسی 
نبود که پاس های م��ن را تبدیل به گل کن��د؛ ولی حاال 
بازیکنان نفت این توپ ها را تبدیل به گل می کنند و کار 

من هم بیشتر به چشم می آید.
 آیا سال بعد در نفت می مانی؟

من بازیک��ن آزاد هس��تم ولی هن��وز تصمی��م نگرفتم. 
تمام فکر و ذکرم این س��ه، چه��ار بازی آین��ده و دیدار 
 ج��ام حذفی اس��ت. باید دید چ��ه اتفاق��ی در آینده رخ 

می دهد.
 این روزها شایعات زیادی درباره حضور منصوریان 
در استقالل شنیده می شود و عده ای هم می گویند 
او نمی تواند در تی�م بزرگی مثل اس�تقالل موفق 

باشد. تو چه نظری داری؟
علیرضا منصوری��ان در تیم ه��ای بزرگ رزوم��ه دارد و 
با تی��م مل��ی در ج��ام جهان��ی حضور داش��ته اس��ت. 
او س��ال ها کاپیتان اس��تقالل بوده و مطمئن��ا باید یکی 
از گزینه های اس��تقالل باش��د. یادتان باش��د تیم بزرگ 
 مربی بزرگ می خواهد و به نظرم می تواند در اس��تقالل 

موفق شود..
 مطمئن باشید هواداران استقالل هم از آمدن منصوریان 
به این تیم خوش��حال می ش��ود؛ ولی او هنوز تصمیمی 
نگرفته و قطعا فکر و ذکرش فعال به نفت تهران و لیگ برتر 

و جام حذفی و لیگ قهرمانان است.
 او در مورد اینکه به اس�تقالل می رود با بازیکنان 

حرفی نزده است؟
اصال فقط یادم می آید گفته که هنوز تصمیمی نگرفته ام و 
فقط به نفت فکر می کنم. او از ما هم می خواست که فقط 

به موفقیت نفت فکر کنیم.
 صحبت خاصی نداری؟

دوست دارم با نفت قهرمان شوم؛ چون حق مان قهرمانی 
است. ما بی حاش��یه بودیم و با وجود اینکه خیلی ها به ما 
کم لطفی داش��تند؛ ولی توانس��تیم خوب نتیجه بگیریم 
حتی حاال هوادار هم پیدا کرده ایم و خیلی ها سبک بازی 

تیم ما را می پسندند. 
در پای��ان دوس��ت دارم بگوی��م ک��ه آرزو می ک��ردم 
اس��تقالل ه��م در ک��ورس می مان��د و امی��دوارم ای��ن 
 تیم س��همیه آس��یا را بگیرد ت��ا هوادارانش خوش��حال

 باشند.

اس�تقالل و پرس�پولیس
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

   مفاد آرا
1/143 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 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  و  میشود  آگهی  اصفهان  چاپ  امروز 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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. 
اول – شماره فرعی از 4 اصلی برزوک آباد

یک  به شناسنامه  فرزند حسین  مفرد  فالمرزی  فرخ   –93/8/1  – 1.رای شماره 6671 
سمیرم  و شماره ملی 1209829029 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 

833 به مساحت ششدانگ 98/54 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه

2.رای شماره 9437 – 93/10/7 – محسن صفدریان  فرزند نوروز  به شناسنامه شماره 
634 شهرضا وشماره ملی 1199272310 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام 

مفروزی از پالک 40 به مساحت 88/81 مترمربع.
3.رای شماره 9987 – 93/10/21 – ابوالقاسم شبانی فرزند رسول به شناسنامه شماره 
1366 شهرضا وشماره ملی 1199114634 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

67 به مساحت129/85 مترمربع.
به شناسنامه  قربانعلی  فرزند  زاده  عسگر  لیال   –  93/10/23  –  10192 4.رای شماره 
شماره 3 حوزه یک روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129910818 ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 103 به مساحت 107/65 مترمربع.
5.رای شماره 10309 – 93/10/27 – اکبر امیری  فرزند مصطفی  به شناسنامه شماره 
از پالک  251 شهرضا  وشماره ملی 1199103489 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

133 به مساحت 141 مترمربع.
6.رای شماره 11327-93/11/18- سید محمود  امیری  فرزند سید محمد به شناسنامه 
مغازه  باب  یک  ملی 1199845159 ششدانگ  قمشه وشماره  یک  شماره 1020 حوزه 

مفروزی از پالک 395 به مساحت 5 مترمربع.
اصغر ربیعی فرزند رمضان به شناسنامه شماره   – 93/9/16 7.رای شماره 8662 – 
264 شهرضا وشماره ملی 1199046388 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 452 به مساحت 177 متر مربع.
8.رای شماره7412-93/08/22- سیدحسن میرمحمدی فرزند سیدحسین به شناسنامه 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی1199222321 ششدانگ  و شماره  شماره1362 شهرضا 

پالک468و2130 به مساحت101/46مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  باباربیع  محمود   -93/10/23  –  10194 شماره  9.رای 
شماره 736 حوزه سه شهرضا و شماره ملی 1199409561چهل ویک حبه ویکهزار 
حبه   72 از  مشاع  حبه  وپنجم  وبیست  وششصد  یکهزار   – ودو  وبیست  وششصد 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 482 به مساحت ششدانگ 124 مترمربع
ابوالقاسم به شناسنامه  93/10/23- مرضیه محمدی فرزند   – 10.رای شماره 10195 
–یکهزار  سه  و  حبه  ملی1199330477سی  وشماره  قمشه  یک  حوزه   2222 شماره 
وششصد وبیست وپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

482 به مساحت ششدانگ 124 مترمربع.
11.رای شماره 10175 – 93/10/23 – حسن ابوالفضلی  فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 106 حوزه یک سبزوار وشماره ملی 0793095786 پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
 163/25 ششدانگ  مساحت  به  و1109  و1105   615 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک 

مترمربع.
پروین خان احمدی فرزند رضا به شناسنامه   –  93/10/23  – 12.رای شماره 10176 
شماره 688 شهرضا وشماره ملی 1198914742 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 615 و1105 و1109 به مساحت ششدانگ 163/25 مترمربع.
13.رای شماره 10440– 93/10/30- عباس انصاریپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 7 حوزه یک روستائی شهرضا وشماره ملی 1199561169چهار دانگ مشاع از 
باقیمانده و1247به مساحت ششدانگ  از پالک 518  باب خانه مفروزی  ششدانگ یک 

154/40 مترمربع.
14.رای شماره 10441-93/10/30- پروین انصاریپورفرزند هرمزبه شناسنامه شماره 
4399 حوزه دوماهشهروشماره ملی 6619444059 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 518 باقیمانده و1247به مساحت ششدانگ 154/40 مترمربع.
سوم – شماره فرعی از 23 اصلی سود آباد

15.رای شماره 10162 -93/10/23 –مصطفی  پوینده  فرزند باقر به شناسنامه شماره 
689 شهرضا وشماره ملی 1198989106 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمرضا  فرزند   تاکی  –پریوش   93/10/23-  10163 شماره  16.رای 
شماره 202 شهرضا وشماره ملی 1199349593 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 240/70 مترمربع.
به  علی  محمد  فرزند  پور  اسماعیل  غالمرضا   –  93/10/21-  9988 شماره  17.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199241954 ملی  وشماره  شهرضا   1623 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 188/93 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  محمد  فرزند  یونسی  مهدیه   -  93/10/21-  9989 شماره  18.رای 
شماره 21068 شهرضا وشماره ملی 1198490551 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 48 به مساحت ششدانگ 188/93 مترمربع.
19.رای شماره 9459 - 93/10/8 - پوریا لطفی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 

1473 شهرضا وشماره ملی 1199193445 یکدانگ مشاع از ششدانگ:
 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
 ب: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/1 به مساحت ششدانگ 119/45 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه را داده 

است
20.رای شماره 9460 – 93/10/8 – مینا انور فرزند علیرضا به شناسنامه وشماره ملی 

4310006914 حوزه 2 قزوین یکدانگ مشاع از ششدانگ:
 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
 ب: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/1 به مساحت ششدانگ 119/45 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه رادادهاست

21.رای شماره 9461 – 93/10/8 – شهناز کاظمی پور فرزند قاسم به شناسنامه شماره 
3850 حوزه 3 آبادان وشماره ملی 1817874330 چهار دانگ مشاع از ششدانگ:

 الف: قسمتی از یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67 به مساحت ششدانگ 34/04 
را  طبقه  دو  خانه  یکباب  تشکیل  جمعا   67/1 پالک  از  قسمتی  انضمام  به  که  مترمربع 

داده است.
مساحت ششدانگ  به   67/1 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  یکباب  از  قسمتی  ب:   

119/45 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 67 جمعا تشکیل یکباب خانه دو طبقه 
را داده است

به شناسنامه  فرزند منصور   93/10/27- حمید رضا خیر   – 22.رای شماره 10303 
شماره 633 شهرضا وشماره ملی 1199353906 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 112 به مساحت 183 مترمربع. 
شناسنامه  به  جعفر  فرزند  فرزانه  پروین   –  93/10/22  –  10040 شماره  23.رای 
مشاع  سهم  پنج  و  وپنجاه  صد   1198949708 ملی  وشماره  شهرضا   609 شماره 
ازنهصدونودوسه سهم سیزده شصتم سهم ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله 
به آن مفروزی از پالک 136 که به شماره 2441 تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 

888/15 مترمربع
24.رای شماره 10041 – 93/10/22 – محمدعلی براهیمی فرزند هیبت اله به شناسنامه 
شماره 728 شهرضا وشماره ملی 1198858729 نسبت به هشتصدوسی وهشت سهم 
وسیزده شصتم سهم مشاع از ازنهصدونودوسه سهم سیزده شصتم سهم ششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله به آن مفروزی از پالک 136 که به شماره 2441 تبدیل 

شده است به مساحت ششدانگ 888/15 مترمربع
25.رای شماره 10011  -93/10/21 – احسان فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638234 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  یک  حوزه   38

مفروزی از پالک 151 به مساحت 201/90 متر مربع.
به شناسنامه  فرزند سید علی اصغر  تقوی   مهین  26.رای شماره 93/09/10-8358- 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209814293 ملی  وشماره  سمیرم   دو  حوزه   41 شماره 

مفروزی از پالک 151 به مساحت 207/85 مترمربع.

چهارم- شماره فرعی از28- اصلی مزرعه محمدیه
شناسنامه  به  عبدالعلی  فرزند  ساالری  عباس  شماره93/12/10-12363-  27.رای 
شماره3حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی1199453994ششدانگ یکقطعه زمین 

مزروعی به شماره75فرعی به مساحت6000مترمربع.
پنجم – شماره های فرعی از 32 اصلی دست قمشه

به شناسنامه 51  اله  28.رای شماره 10142-93/10/23- محمد شجاعی فرزند سیف 
شهرضا وشماره ملی 1198878673چهاردانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
خانه مفروزی از پالک 47 به مساحت ششدانگ294/80مترمربع که بانضمام پالک 46 

باقیمانده جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
29.رای شماره 10143  - 93/10/23  - پروین سالک فرزند رسول به شناسنامه 1237 
باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  1198969024دودانگ  ملی  وشماره  شهرضا 
خانه مفروزی از پالک 47 به مساحت ششدانگ294/80مترمربع که بانضمام پالک 46 

باقیمانده جمعا تشکیل یک باب خانه راداده است.
شناسنامه  به  رمضان  فرزند  آقاسی  اله  رحمت   –  93/10/7  –  9451 شماره  30.رای 
شماره 50 شهرضا و شماره ملی 1198827807 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 57/1 به مساحت 209/74 مترمربع.
31.رای شماره 10060– 93/10/22 – مهدی روئین تن  فرزند عباسعلی  به شناسنامه 
شماره 718 حوزه یک  شهرضا و شماره ملی 1199078271 ششدانگ یک باب مغازه  

مفروزی از پالک 102 به مساحت 97/08 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  احمد  خان  خاتونجان   –  93/10/6  –  9413 شماره  32.رای 
شماره 544 شهرضا و شماره ملی 1999001554 به قیومیت مصطفی فاتحی پیکانی 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 104 به مساحت 144/48 مترمربع
شناسنامه  به  فرزندرضا  اسفه  مدرسی  علی  9424-93/10/07-محمد  33.رای شماره 
از  مشاع  1199553311چهاردانگ  ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   4 شماره 
104به  پالک  از  مفروزی  متصله  پارکینگ  و  طبقه  سه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 

مساحت ششدانگ 201/42 مترمربع
34.رای شماره 9425 – 93/10/7 – افسانه سرائی فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 
1193 حوزه9 تهران وشماره ملی 0044526148 دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ششدانگ  مساحت  104به  پالک  از  مفروزی  متصله  پارکینگ  و  طبقه  سه  ساختمان 

201/42 مترمربع.
شناسنامه  به  تیمور  فرزند  بهرامی   نوشین   –  93/10/22  –  10129 شماره  35.رای 
شماره 8193 شهرضا  وشماره ملی 1199916889دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه  مفروزی از پالک 618 به مساحت ششدانگ 122/16 متر مربع.
36.رای شماره 10130 – 93/10/22 – سید محمد رضا میر اجاق شهرضا فرزند سید 
مهدی  به شناسنامه شماره 1104 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199319287چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه  مفروزی از پالک 618 به مساحت ششدانگ 122/16 

مترمربع.
37.رای شماره 9449 – 93/10/7 – فاطمه عباسی فرزند ناصر به شناسنامه شماره 2 
حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209816369 ششدانگ یک باب  خانه مفروزی از پالک 

764 باقیمانده به مساحت 117/80 مترمربع.
ششم- شماره فرعی از 33 اصلی مهر قویه

38.رای شماره 10188 – 93/10/23 – اشرف رفیعی فرزند علی  به شناسنامه شماره 
6 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199601349 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت ششدانگ  پالک 213  از  مفروزی  اعیانی  بهاءثمنیه  باستثناء  خانه  باب  یک 

133 مترمربع.
تقی رفیعی فرزند حسین به شناسنامه  محمد   –  93/10/23  – 39.رای شماره 10189 
از  شماره 7 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199568198 سه دانگ مشاع 
به مساحت  پالک 213  از  مفروزی  اعیانی  بهاءثمنیه  باستثناء  خانه  باب  یک  ششدانگ 

ششدانگ 133 مترمربع.
40. رای شماره 11892 – 93/11/29 – غالمحسن رفیعی  فرزند حسین  به شناسنامه 
شماره 25 شهرضا وشماره ملی 1199597376سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 351 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شاهنظری  طاهره   –  93/11/29  –  11897 شماره  41.رای 
شماره 433 شهرضا وشماره ملی 1198587156 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 351 به مساحت ششدانگ 230/20 مترمربع.
هفتم– شماره های فرعی از 50 اصلی اله آباد

به  اله  نصیب  سید  فرزند  قریشی  محسن  سید   – شماره93/10/27-10299  42.رای 
شناسنامه شماره 13 حوزه دو سمیرم وشماره ملی 1209831899 ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 10 به مساحت 185/80 مترمربع.
به  اله   فضل  فرزند  شهرضا  دانائی  فاطمه   –  93/10/22  –  10095 شماره  43.رای 

شناسنامه شماره554 شهرضا وشماره ملی 1198962194 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 185/50 مترمربع

شناسنامه  به  قلی  رضا  فرزند  رضائیه  اکبر   –  93/10/22  –  10084 شماره  44.رای 
شماره676 حوزه یک شهرضا وشماره ملی 1198914629 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 185/50 مترمربع.
45.رای شماره 10340 – 93/10/28 – محسن صادقی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
17 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199594679 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 161/24 مترمربع.

درازاءیک دوم ازپنج حبه وسه دهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف 
رحمت اله مختاری.

به  محمدعلی  فرزند  بابوکانی  صادقی  زهرا   –  93/10/28  –10341 شماره  46.رای 
شناسنامه شماره 26 شهرضا وشماره ملی 1199610739 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 161/24 مترمربع. 

در ازاء یک دوم از پنج حبه وسه دهم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف 
رحمت اله مختاری. 

شناسنامه  به  اله  امین  فرزند  صادقی  حسام   –  93/10/22  –  10069 شماره  47.رای 
شماره 112 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199412619 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1252 به مساحت 118 مترمربع
به شناسنامه  اله  نعمت   فرزند  غالمرضا خانی    –  93/4/4  – رای شماره 2597   .48
شماره 488 شهرضا وشماره ملی 1199128961 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 1966 به مساحت 204/50 مترمربع
 هشتم- شماره های فرعی از 69 اصلی شاهرضا 

حسام فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره   – 93/8/20 49.رای شماره 7253 – 
200 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199670324 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 46 به مساحت 215/50 مترمربع.
به  حیدرعلی  فرزند  شاهرضایی  قدیری  وحید   –  93/10/7  –  9426 شماره  50.رای 
شناسنامه شماره 18 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199661491 ششدانگ 

یک باب خانه سه طبقه  مفروزی از پالک 121/1 به مساحت 90/22 مترمربع.
51.رای شماره 10178-93/10/23- احسان فارسی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
38 حوزه یک مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199638234سه دانگ مشاع از ششدانگ 
مساحت  به   121/1 پالک  از  مفروزی  آن  برروی  احداثی  با ساختمان  مغازه  باب  یک 

ششدانگ 100/25 مترمربع.
شناسنامه  به  ابوالقاسم  فرزند  صالحپور  اکرم   -93/10/23-10179 شماره  52.رای 
شماره 121 حوزه یک قمشه و شماره ملی 1199309451سه دانگ مشاع از ششدانگ 

مساحت  به   121/1 ازپالک  مفروزی  آن  برروی  احداثی  ساختمان  با  مغازه  باب  یک 
ششدانگ 100/25 مترمربع.

نهم – شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد
شناسنامه  به  فرزند حسن  حفاری  ابوالقاسم   –  93/10/23  –  10198 53.رای شماره 
شماره 230 شهرضا وشماره ملی 1198958952 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 70 به مساحت 208/40 مترمربع.
54.رای شماره 9414 – 93/10/6 –زهرا پناه پوریان فرزند علی اصغر  به شناسنامه 
شماره 154 حوزه دو مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209500418 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.
پرویز رضایی فرزند حسنعلی به شناسنامه   – 93/10/23 55.رای شماره 10178 – 

شماره 2921 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209550709 ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 265 به مساحت 200 مترمربع

به  اله  نعمت  فرزند  شهرضائی  منصف  عشرت   –  93/10/8  –  9493 شماره  56.رای 
شناسنامه شماره 1096 شهرضا و شماره ملی 1198993170 یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 

مترمربع.
57.رای شماره 9496 – 93/10/8 – حسینعلی معظم زاده فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 856 شهرضا وشماره ملی 1198940301 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسینعلی  زاده  جعفر معظم   –  93/10/8  – 58.رای شماره 9497 
وشماره ملی 1190081717 شهرضا یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 267 به مساحت ششدانگ 197/38 مترمربع.

59.رای شماره 8641 – 93/9/15 – کاوس رحیمی کربکش فرزند عبد اله به شناسنامه 
شماره 2155 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293791548 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 272 به مساحت 181 مترمربع.
به  عبدالرسول   فرزند  فر   بهزاد  محمود   –  93/10/28  –  10329 شماره  60.رای 
شناسنامه شماره 3 حوزه دو شهرضا  وشماره ملی 5129818865  چهل حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
شناسنامه  به  قربانعلی   فرزند  رضائی  زهرا   –  93/10/28  –  10332 61.رای شماره 
شماره 5حوزه یک روستائی دهاقان  وشماره ملی 5129850483  بیست  حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
مریم موسی زاده فرزند ابراهیم به شناسنامه   – 93/10/28 62.رای شماره 10333 – 
شماره 330 حوزه یک سمیرم سفلی وشماره ملی 5129977718  دوازده حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 277 به مساحت ششدانگ 

171/60 مترمربع.
63. رای شماره 9412 – 93/10/6 – کفایت بشیری قراچه  فرزند منوچهر  به شناسنامه 
شماره 149 حوزه یک مرکزی سمیرم  وشماره ملی 1209277700 ششدانگ یک باب 

خانه سه طبقه مفروزی از پالک 384 به مساحت 219/10 مترمربع.
64.رای شماره 11288 – 93/11/8 – محمد رضا امیری فرزند خداخواست به شناسنامه 
از  باب خانه مفروزی  ملی 1199208681 ششدانگ یک  شماره 1504 قمشه وشماره 

پالک 498 به مساحت 162 مترمربع.
شناسنامه  به  بهمن  فرزند  سرحدی  اله  ولی   –  93/10/21  –  10012 شماره  65.رای 
شماره 1602 حوزه یک  شهری قمشه و شماره ملی 1199302228 سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 27/39 مترمربع.
شناسنامه  به  فریدون  فرزند  مهدی سرحدی   –  93/10/21  –  10013 شماره  66.رای 
شماره 185 حوزه یک قمشه وشماره ملی 1199267821 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت ششدانگ 27/39 مترمربع.
به شناسنامه  ارجعلی رضائی فرزند مرادقلی   –  93/10/23  – 67.رای شماره 10157 
شماره 38 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209268914 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 511 به مساحت 119 مترمربع.
به  محمد  فرزند  عمله  قرخانی  حسین  ملک    –  93/10/23  –  10193 شماره  68.رای 
شناسنامه شماره 212 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2391475640 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 514 به مساحت 210/85 مترمربع.
دهم – شماره فرعی از 106 اصلی ارش آباد

 1270 شماره  شناسنامه  به  مرتضی  فرزند  فرمانی  ایرج   –  10100 شماره  69.رای 
شهرضا وشماره ملی 1198994916 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 322 به 

مساحت 130/86 مترمربع
یازدهم –157 اصلی محمودیه

 2 شماره  شناسنامه  به  حاتم  فرزند  حاتمی  اصغر   -93/10/8-9464 شماره  70.رای 
بروجن و شماره ملی 6299868708 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

157 به مساحت 202/39 متر مربع
دوازدهم – شماره فرعی از 171 اصلی مهدیه 

شناسنامه  به  بهلول  فرزند  پوری  پناه  مراد   -  93/10/21  -  9958 شماره  71.رای 
دانگ  سه   2293792307 ملی  شماره  و  شیراز  قشقائی  یک  حوزه   2207 شماره 
مساحت ششدانگ217/90  به   14 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع 
ازطرف  الواسطه  انتقال عادی مع  از72حبه ششدانگ  مترمربع.درازاء1/165حبه مشاع 

غالمرضابهرامی.
72.رای شماره 9960 - 93/10/21- جنت پناهپوری  فرزند بهرام به شناسنامه شماره 
2135  حوزه قشقائی شیراز  وشماره ملی 2293791149 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ217/90 متر مربع. درازاء1/165حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضابهرامی. 
73.رای شماره 8519 -93/9/12 - اکبر غیاثی فرزند صفر علی به شناسنامه شماره 48  
حوزه دو مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209399296ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 15 به مساحت 205 مترمربع.
74.رای شماره 9049 - 93/9/23 - مریم عنصری جوان فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
باب  یک  ملی 1209425211 ششدانگ  مرکزی سمیرم وشماره  دو  شماره454 حوزه 

خانه مفروزی از پالک 15 به مساحت 202 مترمربع.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/01/26
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/02/10

م الف:556 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مفاد آرا

1/40 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.
امراله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  غنی  آقای محمدحسین  هیأت:  1-رأی شماره 12574 
شماره شناسنامه 4794  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50 مترمربع شماره پالک 
343 فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد 

بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  داود  آقای  هیأت:   12575 شماره  2-رأی 
شناسنامه 4832 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 251 مترمربع شماره پالک 344 فرعی 
مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  داود  آقای  هیأت:   12537 شماره  3-رأی 
انباری به مساحت 234 مترمربع شماره پالک 345  شناسنامه 4832 ششدانگ یکباب 
فرعی مجزا از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   10284 شماره  4-رأی 
علی شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  زاده  علی  و خانم عصمت حاجی  شناسنامه 56 
مترمربع شماره پالک 785  به مساحت 188/08  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   16
فرعی مجزا از 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمعلی  فرزند  بیدگلی  دیاری  معصومه  خانم  هیأت:   10795 شماره  5-رأی 
شناسنامه 8578 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/30 مترمربع شماره پالک 790 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  جعفرزاده  حسین  آقای  هیأت:   11879 شماره  6-رأی 
 5229 شناسنامه  شماره  نصراله  فرزند  ناصری  زهرا  خانم  و   352 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/50 مترمربع شماره پالک 792 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  کبوتری  محمد  علی  آقای  هیأت:   11875 شماره  7-رأی 
 6665 شناسنامه  شماره  اله  حزه  فرزند  ذاکر  فخری  خانم  و   6405 شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک 793  به مساحت 198  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  
مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  کریمیان  اصغر  علی  آقای  هیأت:   11517 شماره  8-رأی 
شناسنامه 7475 و خانم حمیده ادهمی بیدگلی فرزند سلطانعلی شماره شناسنامه 8570  
فرعی   8 پالک  مترمربع شماره   123/72 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
اماکن  در  واقع  از پالک 415 اصلی  از مشاعات  فرعی وقسمتی  از شماره 6و7  مجزا 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 11891 هیأت: آقای حسن ابراهیم پور فرزند علی شماره شناسنامه 449 
و خانم اعظم ابراهیم پور آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 463 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 308/88 مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره 
1و2و3و4و5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1296 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمود  فرزند  بیدگلی  زینلی  حسین  آقای  هیأت:   10793 شماره  10-رأی 
شناسنامه 244 و خانم مریم آقائی شعری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 9986  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74/75 مترمربع شماره پالک 2 فرعی مجزا 

از پالک 1930 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  اله  قدرت  فرزند  نژاد  صمیمی  زهرا  خانم  هیأت:   10400 شماره  رأی   -11
شناسنامه 174 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101 مترمربع شماره پالک 7844 فرعی 
مجزا از شماره 3559 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
: آقای محمد سهیلی فرد فرزند علی شماره شناسنامه  12-رأی شماره 12215 هیأت 
394 و خانم مریم معتمد نیا فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 400 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 224/10 مترمربع شماره پالک 1524 فرعی مجزا از شماره 107 

فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  صالحیان  مهدی  آقای  هیأت:   12218 شماره  13-رأی 
شناسنامه 1250091144 و خانم آسیه خان آبادی آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 
مترمربع   42 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ  )بالمناصفه(،   6190036465
شماره پالک 1525 فرعی مجزا از شماره 140 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 12565 هیأت: آقای حسین شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
11571 و خانم اسماء آقا بیکی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 229 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 138/50 مترمربع شماره پالک 1042 فرعی مجزا از 
 شماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

امراله شماره شناسنامه  15-رأی شماره 9858 هیأت: آقای مصطفی صبوحی فرزند 
2904 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139 مترمربع شماره پالک 1193 فرعی مجزا از 
شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
امراله شماره شناسنامه  فرزند  انصاری  آقای محمود  16-رأی شماره 10737 هیأت: 
2932 و خانم فاطمه کاشانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 2  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 505/40 مترمربع شماره پالک 1206 فرعی مجزا از شماره 152 
 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 9938 هیأت: خانم ناهید هاشمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
345 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134/30 مترمربع شماره پالک 5093 فرعی مجزا 
از شماره 3985 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  کرباسیان  سمیه  خانم  هیأت:   9961 شماره  18-رأی 
شناسنامه 2046 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/35 مترمربع شماره پالک 5094 
فرعی مجزا از شماره 3985 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اله  نعمت  فرزند  بیدگلی  مفرد  ایمانیان  اله  ذبیح  آقای  هیأت:   11474 شماره  19-رأی 
شماره شناسنامه 275 و خانم فاطمه سادات میرافضل آرانی فرزند سید محمود شماره 
شناسنامه 391  )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 50/75 مترمربع 
در  واقع  اصلی   2840 پالک  از  فرعی   14 شماره  از  مجزا  فرعی   5128 پالک  شماره 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 12208 هیأت: آقای حسن دشتی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
50  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 59/40 مترمربع شماره پالک 5129 فرعی 
مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رأی شماره 12211 هیأت: آقای روح اله رحیمی بیدگلی فرزند محمدرضا شماره 
شناسنامه 28، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 113/74 مترمربع شماره پالک 5132 
فرعی مجزا از شماره 4219و345 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 11872 هیأت: آقای محمد پامیلی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
شناسنامه  شماره  مجتبی  سید  فرزند  بیدگلی  سیدی  سادات  فاطمه  خانم  و   418
شماره  مترمربع   78/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   1250130141
پالک 5138 فرعی مجزا از شماره 596 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 10662 هیأت: آقای اکبر زوار نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 
از  125، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 472 فرعی مجزا 

پالک 43 اصلی واقع در غیاث آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 10399 هیأت: آقای اکبر زوار نوش آبادی فرزند علی شماره شناسنامه 
125 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173/50 مترمربع شماره پالک 476 فرعی مجزا از 

پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 11900 هیأت : آقای سید دخیل متولی نوش آبادی فرزند سید حسین 
به  انباری  و  باسکول  بر  مشتمل  یکباب ساختمان  ، ششدانگ   168 شناسنامه  شماره 
مساحت 3860 مترمربع شماره پالک 478 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث 

آباد 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: 94/1/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/10
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ رای 
2/148 کالسه پرونده: 58/92ش4ح شماره دادنامه: 19 مورخ 93/8/28 مرجع رسیدگی: 
احمدی  رحیم  خواهان:  لنجان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  چهارم  شعبه 
–پ12  فرد  مراد هاشمی  ک.ش   – فارسی  خ.سلمان   – نشانی: زرین شهر  قباد  فرزند 
خواندگان: 1- عباس رمضانی رستمی فرزند عیدی 2- سیما سمندرجان فرزند محمود 
نشانی: زرین شهر – خ.کاشانی – کوچه شهید حقیقتی – انتهای کوچه – پ27 خواسته: 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  ریال  میلیون  دو  مبلغ  مطالبه 
به  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی  مشورتی 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
آقای رحیم احمدی فرزند قباد به طرفیت آقای/خانم 1- سیما سمندرجان فرزند محمود 
میلیون  مبلغ جمعًا شش  مطالبه  به خواسته  عیدی  فرزند  عباس رمضانی رستمی   -2
ریال مستند به 3 فقره سفته به شماره های 0308701)91/5/20(-0308719)91/5/20(-

به  نظر  پرونده  محتویات  و  اوراق  به جامع  عنایت  با  0308702)91/5/20( سررسید 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی اخطاریه با عدم حضور مرحله رسیدگی و دفاع 
نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده لذا دعوا وارد تشخیص مستند 
تجارت  قانون   3073-10313 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و522  مواد  به 
خواندگان را به پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان وجه 3 فقره سفته به معدت متقاضی 
و خسارت  اصل خواسته  بابت  متعهد  دوم  اول ظهرنویسی خوانده  عنوان خوانده  به 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 92/4/4 لغایت اجرای حکم که در دایره اجرای احکام 
براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 
بود.م الف:62 شعبه چهارم  لنجان خواهد  قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ رای 

2/150 شماره دادنامه: 9309973623501370 شماره پرونده: 9209983624700494 
شماره بایگانی شعبه: 930614 شاکی: آقای امیرعباس رحمتی فرزند حسین به نشانی 
 اردستان – بعد از پلیس راه – به طرف کاشان – رستوران جوان متهم: آقای سیدامین قیاسیان
فرزند سید عبدالرضا به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر دادگاه با 
عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
سیدعبدالرضا  فرزند  قیاسیان  محمدامین  سید  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای 
متواری موضوع شکوائیه تقدیمی آقای امیرعباس رحمتی فرزند حسین دایر بر سرقت 
وجه نقد به مبلغ 15 میلیون تومان در شب از داخل گاوصندوق مورخه 1392/8/2 با 
عنایت به شکایت تقدیمی و اظهارات شاکی خصوصی به لحاظ فقد ادله مثبه وجود وجه 
و اموال موضوع شکوائیه سرقت در گاوصندوق ادعایی به لحاظ فقد ادله مثبته حضور 
وقوع  نحوه  لحاظ  به  رستوران  محل  در  ادعایی  در شب سرقت  عنه  مشتکی  شخص 
اثر  بوده است و هیچ  عنه  افراد خاص غیر مشتکی  )کلید صرفا دست  ادعایی  سرقت 
تخریبی در محل نبوده( با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ 
به اصول   فقد ادله اثباتی وقوع بزه اعالمی و نتیجتا عدم احراز بزه موصوف مستنداً 
یکصد و شصت و شش و یکصد و شصت و نه قانون  سی و هفت –  سی و شش – 
اساسی و مواد 2و3و12و13و120 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و بند الف از 
ماده 177 و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
با تمسک به اصل برائت حکم بر برائت متهم صادر و اعالم می گردد رای صادره  و 
حضوری ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان است.م الف:556  شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

در برابر مسایل زندگی حالت مثبتی داشته باشید. 
به آرامی از جای خود برخیزید. قدم بزنید. با دوستان 
خود مشورت کنید و تا می توانید نگرانی ها را از خود 
دور کنید. با خودتان گفتگو کنید تا بتوانید راحت 
تر مش��کالت را بپذیرید. یک شخصیت»مقاوم به 

استرس« پرورش دهید.
 با خدای خود راز و نیاز کنید. به پیش بروید و قدرتی 
را که متعلق به خداست، به او واگذارید که او خود، 
 امور را کنترل می کند. افرادی که همیش��ه حمله 
می کنند و هل می دهند، خیلی کمتر از انسان های 

آرام و مومن به موفقیت می رسند.
 نفس عمیق بکشید وهوا را به آرامی خارج کنید. این 

کار، شما را موقتا آرام می سازد.
 با دیگران ارتباط برقرار کنید. عدم ارتباط مناسب 
با دیگران، ریشه بسیاری ازمش��کالت؛ مانند سوء 

تفاهم و احساسات جریحه دارشده است.
 ورزش کنید. یک بدن سالم بهتر می تواند در برابر آثار استرس 
مقاومت کند. ورزش یک اثر آرام کننده دارد که پس از پایان 
آن تا مدتی به طول می انجامد. ورزش هوازی ) آیروبیک( به 
مدت ۲۰ دقیقه سبب آزاد شدن مواد شیمیایی به نام اندورفین 
از مغز می گردد که اس��ترس را کاهش می دهد. ورزش های 
غیرهوازی کششی نیز آرامش دهنده هستند؛ زیرا سبب تنفس 
عمیق و حالت روحانی می شوند. این ورزش ها مناسب ترند: 
راه رفتن، شنا، دوی آهسته، دوچرخه سواری، نرمش همراه 

با حرکات موزون.
 از یک برنامه سالمتی کامال متعادل شامل تغذیه خوب و خواب 
کافی پیروی کنید.  همراه با خانواده خود غذا را مصرف کنید.

 مصرف قند، نمک و غذاهای چ��رب را کاهش دهید و میوه و 
سبزیجات بیشتری بخورید.

کنار آمدن با استرس
اگراسترس رو به افزایش بود حتما به پزشک مراجعه شود.

 از تغییرات بزرگ ناگهانی در زندگی خود اجتناب کنید.
 وقت ت��ان را تنظیم کنید و ب��ه زندگی خود س��امان دهید. 

بسیاری از نگرانی های روزمره درارتباط با بی نظمی هستند.
به انجام کارهای مورد عالقه خود بپردازید. گوش سپردن به 
موسیقی ، نگرانی و تنش را کاهش می دهد. مشکالت تان را 
در جعبه ی کهنه وسایل تان بیندازید و بخندید و بخندید. به 

سرگرمی هایی نظیر نقاشی، آش��پزی، باغبانی و شرکت در 
فعالیت های اجتماعی توجه کنید.

 به اخبار ناخوشایند توجه نکنید . شاید گاهی الزم باشد تا با 
صدای بلند گریه کنید. در این مواقع خیلی راحت اشک بریزید 

تا تخلیه شوید.
 دیگران را دوست بدارید. شوخی کردن از بهترین روش هایی 
اس��ت که می تواند در مقابل نگرانی های روزمره آن را به کار 
بست. حتی در س��خت ترین لحظات نیز »خندیدن« ، موثر 
خواهد بود. خود را درگیر مسایل کوچک و بی اهمیت نسازید 
و با دیدی جامع به قضایا بنگرید تا مشکالت بزرگ در نظرتان 

ناچیز جلوه کند.
گروهی از دانش��مندان متخصص روان شناسی از کشورهای 
آلم��ان و ایتالیا »خندی��دن« را بهترین وس��یله برای حفظ 
سالمتی، از بین بردن افسردگی و باالخره بهتر شدن کار قلب 
انس��ان به مردم جهان توصیه می کنن��د. نتایج پژوهش ها و 
مطالعات دانشمندان آلمانی و ایتالیایی درباره فواید بی شمار 
خنده در آخرین شماره مجله معتبر» علوم طبیعی « به چاپ 
رسیده است. به موجب مندرجات مجله، خنده های از ته دل بر 
آمده ، حتی به دانشجویان ، در فهم و درک بهتر و بیشتر دروس 

دانشگاهی کمک خواهد کرد.
دانشمندان به خصوص خندیدن یک سره و بدون قطع و وصل 
را توصیه می کنند که به بازتر شدن عروق قلب و کارکردن این 

عضو حیاتی بدن می انجامد. به عقیده پژوهشگران 
آلمان��ی و ایتالیایی که س��ال ها درب��اره ی فواید 
خندیدن تحقی��ق کرده اند، خندیدن به بیش��تر 
ش��دن اعتماد به نفس فرد نیز کم��ک می کند و 
سبب می ش��ود آدم های کم رو  و خجالتی رفته 
رفته از ش��ّر این عارضه ی رن��ج آور خالصی پیدا 
کنند. شوخی نوعی راهبرد ) استراتژی( کنار آمدن 

با استرس نیز باشد.
شوخی می تواند روش��ی برای تخلیه کردن تنش 
ناش��ی از استرس باشد، ممکن اس��ت مردم برای 
پنه��ان کردن افس��ردگی ش��ان واقع��ا بخندند؛ 
 چون ش��وخی، به خاطر رهایی از ناهماهنگی رخ 
می دهد و نه به خاطر تنش ایجاد شده. این عقیده 
که شوخی، تنش را با خنده می پوشاند، پذیرفتنی 
نیست. برعکس شوخی به این دلیل کارساز است 
که به شخص این امکان را می دهد تا واقعیت را به گونه ای از 

نظر اجتماعی پذیرفتنی و نسبتا معقول بیان کند.
 از روش های آسوده سازی اعصاب ) ریلکس کردن ( استفاده 
کنید و راه های مقابله با تنش های خارجی را به کمک مراقبه 
)Meditation( و سایر تمرین های آسوده سازی بیاموزید. 
این تمرین ها می توانند ترش��ح هورمون استرس را کاهش 
دهند و به کم شدن ضربان قلب و فشارخون کمک کنند. ماساژ 
پاها نیز روش موثر دیگری برای رفع تنش ها  است. روش های 
بس��یار دیگری مانند یوگا، بازخورد زیس��تی ) بیوفیدبک( و 
موسیقی درمانی هم وجود دارند که در مقابله با استرس موثر 

واقع می شوند.
اگر استرس همچنان روبه افزایش بود، از پزشک خود و سایر 
افراد و دوس��تان کمک بگیرید. کمک خواستن نشانه ضعف 
نیست. ش��اید مصرف داروهای آرام بخش ) با تجویزپزشک( 
مورد نیاز باش��د. به هیچ وجه برای کاهش استرس از سیگار 
یا مواد مخدر استفاده نکنید و مواظب باشید تا از چاله به چاه 
نیفتید. در ی��ک کالم می توان گفت هرچیزی که احس��اس 
کنترل درون��ی را در ما پرورش دهد ، به م��ا اجازه می دهد تا 
یک قربانی محض نباشیم و همیشه آمادگی مقابله با حوادث 
را داشته باشیم. بنابراین باید یاد بگیریم که استرس را کنترل 
کنیم  و از همین امروز برنامه های کاهش اس��ترس را شروع 

کنیم.

در این مطلب در مورد عوارض اس��تفاده زیاد نمک و 
بروز مشکالتی چون فشار خون باال، پوکی استخوان، 
سرطان معده، آسم، سکته های قلبی و ... و همچنین 

میزان صحیح مصرف نمک مطالبی می خوانید.
کاهش مصرف نمک، سریعا باعث کاهش فشار خون 
باال می شود و اگر همیش��ه به مقدار کم نمک مصرف 
شود، فرد با افزایش سن دچار فشار خون باال نخواهد 

شد.
نمک چه نقشی در بدن دارد؟

نمک یکی از مواد مورد نیاز برای س��وخت وساز مواد 
غذایی در بدن، انتق��ال پیام های عصب��ی و کارکرد 
صحیح عضالت است. این ماده به مقدار محدود مورد 
نیاز بوده و مصرف متعادل آن الزم است. به طور مثال 
در هنگام اسهال و استفراغ و یا فعالیت شدید بدنی و 
در هوای گرم با مصرف کم��ی نمک می توان امالح از 

دست رفته بدن را جبران کرد.
چه مقدار نمک بخوریم؟

در حال حاضر مصرف نمک که به وی��ژه در غذاهای 
آماده به میزان زیاد مورد اس��تفاده قرار می گیرد در 
کشور ما باال اس��ت. طبق توصیه س��ازمان بهداشت 
جهانی، حداکثر مقدار مص��رف روزانه نمک پنج گرم 
اس��ت. این درحالیس��ت که میزان مصرف نمک در 
کشور دو  تا سه برابر این مقدار برآورد شده است. نمک 
دریافتی ش��امل نمک نمکدان، نمک موجود در مواد 

غذایی و نمک اضافه شده به غذا در زمان طبخ است.
مصرف زی�اد نمک ی�ا غذاهای ش�ور چه 

عوارضی را به دنبال دارد؟
در صورتی که نمک به مقدار مناس��ب مصرف شود و 
کلیه ها هم سالم بوده و عملکرد خوبی داشته باشند 
نمک مورد نی��از بدن تامین می ش��ود؛ اما در صورت 
تداوم مص��رف زیاد نمک و مواد ش��ور و یا اختالل در 
کارکرد کلیه ها یا یکی از سیستم های مربوط به دفع، 
نمک اضافی موجب تجمع آب در بدن ش��ده و ایجاد 

ورم در تمام و یا قسمت هایی از بدن می شود.
مصرف زیاد نم��ک و غذاهای ش��ور از عوامل موثر بر 
افزایش فشار خون و بروز بیماری های قلبی – عروقی 
به ویژه در افرادی که سابقه این بیماری ها را در خود 
یا خانواده دارند، می ش��ود. طبق تحقیقات مشخص 
شده است که دریافت زیاد نمک عالوه بر افزایش فشار 
خون، اث��رات مضر دیگری نظیر س��کته قلبی، پوکی 
استخوان، سرطان معده، آسم و ... نیز بر سالمت دارند.

 مصرف زیاد نمک و سکته های قلبی
مقدار مصرف نمک با میزان ش��یوع س��کته قلبی در 
جامعه مرتبط است. عالوه بر اینکه نمک باعث افزایش 
فشار خون می شود، به نظر می رسد به طور مستقیم 
و بدون اینکه اثری بر فش��ار خون داشته باشد، باعث 

سکته قلبی نیز می شود.
 نمک و سرطان معده

کاهش مصرف نمک، خطر ش��یوع س��رطان معده را 
کاهش می ده��د. در مطالعه کش��ورهای مختلف در 
جهان، ارتباط نزدیک��ی بین مقدار مص��رف نمک و 
تعداد افراد مبتال به سرطان معده آشکار شده است. در 
مناطقی که مردم نمک کم مصرف می کنند، ش��یوع 

سرطان معده کمتر است.
 ارتباط مصرف زیاد نمک و پوکی استخوان

نمک زیاد، کلسیم را از اس��تخوان ها جدا می کند و 
باعث دفع آن از ادرار می ش��ود. به همین دلیل باعث 
نازک ش��دن و پوکی استخوان می ش��ود، در نتیجه 
با افزایش س��ن، اس��تخوان ها به راحتی می شکنند. 
برای کاهش خطر پوکی استخوان، مصرف نمک باید 

کاهش یابد.
مصرف زیاد نمک و آسم

مصرف نمک زیاد، ش��رایط آسم را تش��دید می کند، 
یعنی اگ��ر مس��تعد ابتال به آس��م هس��تید، به طور 
غیرمس��تقیم، بیم��اری ش��ما را وخیم تر م��ی کند. 
مطالعات متعدد نش��ان داده اند ک��ه کاهش مصرف 
نمک، همراه با سایر عوامل درمانی آسم، در بهبود این 

بیماری موثر و مفید است.
نگهداری مایعات بدن  

مصرف نمک زیاد، باعث افزایش احتباس مایعات در 
بدن می ش��ود.کاهش مصرف نمک در این ش��رایط، 
حدود دو لیتر از مایعات بدن )۲کیلوگرم از وزن بدن( 
را کاهش می دهد. در بس��یاری از زنان که دچار ورم 
قوزک پا و تنگ شدن انگشتر در دست شان هستند، 
با کاه��ش مصرف نم��ک در غذای خود، ورم بس��یار 

کاهش می یابد.
چگونه نمک کمتری مصرف کنیم؟

شما به روش های زیر می توانید نمک کمتری مصرف 
کنید:

1- غذاهای کم نمک را انتخاب کنی��د و یا غذاها را با 
مقدار نمک کمتری تهیه کنید.

۲- سر سفره غذا نمکدان را حذف کنید.
 3- برای طع��م دادن ب��ه غذاه��ا، به ج��ای نمک از 
 چاش��نی هایی مانن��د س��رکه، آبلیمو، س��یر، پیاز، 

سبزی های معطر و سایر ادویه ها استفاده کنید.
4- تا حد امکان از مصرف غذاهای صنعتی )غذاهای 
آماده و کنس��روها( که نمک زی��ادی دارند، اجتناب 

کنید.
5- سعی کنید نان های کم نمک یا بی نمک استفاده 
کنید.توجه داشته باش��ید که مقدار نمک موجود در 

نان معموال زیاد است.
6- س��عی کنید مواد غذایی تازه و طبیعی بخورید و 
مصرف مواد غذایی شور، دودی و ترشی ها را کاهش 

دهید.
7- برای کم کردن مقدار نم��ک پنیرها، آنها را قبل از 

مصرف در آب بخیسانید.
8- برچس��ب های روی بس��ته مواد غذای��ی را برای 
دانستن مقدار سدیم )ماده اصلی نمک( مواد غذایی، 

مطالعه کنید.
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تمیز و مرتب کردن اتاق خواب
درس��ت اس��ت که اتاق خواب به دلیل رفت و آم��د کمتر اعضای 
خانواده، نس��بت به دیگ��ر فضاهای خان��ه کم تر بی نظ��م و کثیف 
می ش��ود؛ اما این مس��اله به این معنی نیس��ت که می توانید توجه 

کم تری نسبت به دیگر اتاق های خانه به این فضا بکنید.
اتاق خواب، خصوصی ترین فضای زندگی ماس��ت و به همین دلیل 
 باید توجه ویژه ای به تمیزی آن داشته باشید. حاال که نوروز را بهانه

 کرده ایم که نظم و تمیزی و تغییر را در خانه به وجود بیاوریم، بهتر 
است از فضای شخصی خود شروع کنیم.

 تمیز کردن اتاق خ��واب ممکن اس��ت در نگاه اول س��اده به نظر 
برس��د؛ اما اگر برای این کار برنامه نداشته باش��ید و از قبل ندانید 
که چه می خواهید انجام دهید در طول کار دچار مشکالت زیادی 
می شوید. با ما همراه شوید و مراحل تمیز و مرتب کردن اتاق خواب 

را مرور کنید.
قبل از انجام هر کاری به فضای اتاق خواب خود فکر کرده و کارها را 
طبق اولویت و بر اساس یک زمان بندی درست انجام دهید. یادتان 
باشد که اتاق خواب شما مخصوص به خود شماست و شما بهتر از 
هر کسی آن جا را می شناسید؛ اما برای این که کار شما ساده تر شود 
و بتوانید راحت تر این کارها را انجام دهید، ما چهار نکته بسیار مهم 
در تمیز کردن ات��اق خواب را گردآوری کرده ایم تا ش��ما بتوانید با 
 پیروی از آن ها اتاق خواب خود را در سریع ترین زمان ممکن تمیز

 کنید
به تمام بی نظمی ها سر و سامان بدهید

بهتر است مانند دیگر اتاق ها کارهای مربوط به تمیز کردن را از باال 
به پایین انجام دهید. اولین گام در تمیز کردن و نظم  بخشیدن به هر 
اتاقی خالص شدن از شر چیزهای کوچک یا نظم بخشیدن به آن ها 
اس��ت. این چیزهای کوچک می تواند کاغذهایی که روی هم قرار 
گرفته اند، لباس هایی که روی زمین پخش شده اند و یا کتاب هایی 
باشد که در کنار تخت خواب ش��ما قرار گرفته اند. پس سعی کنید 
در اولین گام به این بی نظمی ها نظم دهید و تکلیف آن ها را روشن 

کنید. اکنون می توانید کار را آغاز کنید.
تمیز کردن اتاق خواب، مرتب کردن اتاق خواب

وقتی مشغول تمیز کردن اتاق خواب هستید، در حالی که یک سطل 
آشغال و یک سبد رخت های چرک در دس��تان تان است در درون 
خانه کمی چرخ بزنید. این کار باعث می شود تمام لباس های کثیف 
را داخل سبد رخت ها و دورریختنی ها را داخل سطل آشغال بریزید. 

این کار کمک زیادی به راحت تر شدن ادامه کار شما می کند.
به تخت خواب خود نظم دهید

شاید در نگاه اول نظم  بخشیدن به تخت خواب بیهوده به نظر برسد؛ 
چراکه ش��ب دوباره مجبوریم نظم آن را به هم بزنید؛ اما وقتی این 
کار را انجام دهید، متوجه می ش��وید که ی��ک تخت خواب منظم و 
جمع شده می تواند حس و حال یک اتاق خواب را به سادگی تغییر 
دهد و ظاهر آن را منظم و جذاب تر کند. با این کار می توانید با نگاهی 
بازتر بخش های دیگر اتاق خواب خ��ود را نظم دهید و به راحتی از 

پس کارها در کم ترین زمان ممکن برآیید.
بهتر اس��ت پیش از نظم بخش��یدن به تخت خواب، بالش ها، لحاف 
یا پتو، روتختی و ... را بش��ویید. خوابیدن بر روی تخت خواب حس 
و حال بسیار خوبی دارد، چه برس��د به این که تمام قسمت های آن 

پاکیزه نیز باشد.
به کمد لباس های خود نظم دهید  

این کار را شما باید هر روز انجام دهید. اگر این کار را نکنید کنترل 
کمد لباس های ش��ما به مرور از دس��ت تان خارج می ش��ود. کمد 
لباس های خود را در ذهن تان تجسم کنید: شلوارها، لباس های زیر، 
جوراب ها، و غیره هر کدام در کجا قرار دارند؟ سپس به سراغ کمد 
رفته و به قسمت های مختلف آن نظم بدهید. فقط یادتان باشد که 
بهتر است لباس هایی که بیش از بقیه از آن ها استفاده می کنید در 
دسترس شما باش��ند تا هر گاه به آن ها نیاز داشتید بدون معطلی 

آن ها را از کمد لباس ها بیرون بیاورید.
یکی از پیشنهادهای ما این اس��ت که به دقت به کمد لباس ها خود 
توجه کنید و ببینید که کدام لباس ها را می توانید بیرون بریزید؛ مثال 
لباس هایی که برای شما کوچک شده اند و یا دیگر از آن ها استفاده 
نمی کنید. مطمئن باشید همیشه لباس هایی وجود دارند که شما 
به آن ها عالقه ای ندارید و به همین دلیل از آن ها استفاده نمی کنید 
و فقط کمد شما را ش��لوغ کرده اند. البته بهتر است آن ها را بیرون 

نریزید؛ بلکه آن ها را به یک موسسه خیریه اهدا کنید.
ات��اق خ��واب را گردگیری کنی��د و س��پس جاروبرقی بکش��ید و 
 در نهای��ت ی��ک عط��ر بس��یار خوش ب��و را در هوای آن اس��پری

 کنید.
قفس��ه ها، گوش��ه ها، ش��کاف ها و البته زیر و پش��ت تخت خواب 
قس��مت هایی هس��تند که گرد و خ��اک در آن ها بس��یار موجود 
اس��ت. بهترین کار این اس��ت که با یک دس��تمال پارچه ای نم دار 
این گ��رد و خاک ها را تمیز کنید.  به یاد داش��ته باش��ید که برخی 
از گرد و خاک ها با یک بار دس��تمال کش��یدن از بین نمی روند. در 
این حالت یک بار روی آن ها را تمیز کنید، س��پس دس��تمال خود 
را آب بکش��ید و بعد برای بار دوم این قس��مت را تمیز کنید. وقتی 
 کل ات��اق را گردگی��ری کردید می توانی��د کف آن را ج��ارو برقی 

بکشید.
با برخی از وسایل موجود در اتاق خواب خود مانند آباژورها و پرده ها 
مهربان باش��ید. در مورد این وسایل بهتر اس��ت گرد و خاک آن ها 
را با یک دس��تمال نرم و کامال پاکیزه تمیز کنی��د. البته می توانید 
جارو برقی را در کم ترین حالت مکش خود قرار دهید و س��پس با 
 فاصله آن را در مقابل این وسایل بگیرید تا گرد و خاک آن ها از بین 

بروند.
پس از این ک��ه تمام این کاره��ا را انجام دادید، یک م��اده معطر و 
خوش بو را در هوای اتاق خواب خود اس��پری کنید. این کار باعث 
می ش��ود که حس و حال اتاق خواب ش��ما به کلی دگرگون شود و 
 روحیه ش��ما در آن بیش تر ش��ده و در نهایت خواب بهتری داشته 

باشید.
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 نرم افزاری برای باهوش
 کردن کودکان

برنامه های بسیاری تولید و عرضه می شوند؛ اما 
محققان آمریکایی معتقدند، استفاده از برخی 
برنامه ها می تواند س��طح دان��ش و یادگیری 

کودکان را افزایش دهد.
ن��رم افزاره��ای بس��یاری ب��رای افزای��ش 
هوش کودکان تولی��د و عرضه ش��ده اند؛ اما 
محققان معتقدند اس��تفاده از یک ن��رم افزار 
تحصیلی می توان��د انگیزه و ش��وق کودکان 
 برای انج��ام تمرین ه��ا و همی��ن طور حس 
 مسوولیت پذیری برای انجام تکالیف را افزایش

 دهد.
 ن��رم افزارهای تحصیلی م��ی توانند باع��ث ایجاد انگیزه و ش��وق برای انج��ام تمرین

 شود.
 Learn with Homer  از می��ان برنام��ه های ارائه ش��ده م��ی ت��وان ب��ه برنام��ه 
 اش��اره ک��رد ک��ه ب��ه آم��وزش مه��ارت ه��ای دوران پی��ش دبس��تانی ک��ودکان 

می پردازد.
 این برنامه همزمان ب��ا صداهای واژگان، تلف��ظ را نیز در برابر ک��ودکان به نمایش در 
 می آورد تا ک��ودکان با این برنام��ه بتوانند در حد ابتدایی و س��طحی با واژگان آش��نا 

شوند.

 پیشگیری از مرگ کودکان در گرمای ماشین 
با یک دستگاه کوچک

محققان دستگاه کوچکی طراحی کرده اند که 
جاماندن کودک داخل خودرو را از طریق تلفن 
همراه به والدین اطالع داده و از مرگ کودک 

در اثر گرما پیشگیری می کند.
در آمریکا به طور متوس��ط هر 9 روز یک بار 
یک کودک در اثر غفلت والدین، داخل خودرو 
جامانده و جان خود را در اثر گرما و تش��نگی 
از دس��ت می دهد. محققان برای کاهش این 
حوادث، دس��تگاه کوچکی طراحی کرده اند 
که والدی��ن را از جاماندن ک��ودک در خودرو 

مطلع می کند.
دستگاه Starfish در حقیقت حسگری است که به صندلی کودک متصل شده و به 
وزن حساس است؛ این حسگر از طریق بلوتوث با تلفن همراه ارتباط برقرار می کند. 
حسگر 3/8 س��انتی متری با قرار گرفتن کودک در صندلی فعال می شود؛ زمانی که 
والدین از خودرو خارج شوند؛ اما کودک همچنان داخل خودرو باقی بماند، درصورتی 
که فاصله به بیش از شش متر برسد، پیام هشداری بر روی تلفن همراه والدین ارسال 

می شود.
اگر این پیام هشدار از سوی والدین نادیده گرفته شود، ظرف پنج دقیقه با مرکز امداد 

تماس برقرار شده و موقعیت جغرافیای دقیق خودرو اعالم می شود.

فناوری

تست هوش

معمای قهوه چی
یک نفر به قهوه خانه رفت و یک چای خواست. قهوه چی یک 
چای برایش آورد. مرد پس از چند دقیقه، با رفیقش مشغول 
صحبت شد. آنگاه متوجه شد مگسی در استکان چایش افتاده 
است. قهوه چی را صدا کرد و از او خواست تا چای را برده، 

عوض کند. قهوه چی چای را برد و پس از چند دقیقه، یک چای 
بازگرداند. مشتری پس از نوشیدن جرعه ای از چای، قهوه چی 
را احضار کرد و بدو گفت: چرا چای مرا عوض نکردی و همان را 

آوردی؟ او از کجا فهمید قهوه چی چای را عوض نکرده است؟

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا 
کردکه پدر تمامی آفریدگان پروردگارش، لقب گرفت . پیشاپیش والدتش مبارک . . .
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