
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

مافیای معامله نوزادان
مدیر کل بهزیستی استان اصفهان: خواستار رسیدگی به این آسیب اجتماعی از طریق دستگاه 

قضایی شده ایم
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تداوم کشف و خنثی سازی  فعالیت های ضد امنیتی در کشور
وزیر اطالعات احس��اس امنی��ت را مهمت��ر از وجود 
امنیت دانست و عدم اطالع رسانی فعالیت های وزارت 
اطالعات را در این راستا توصیف کرد و گفت: هفته ای 
 نیست که فعالیت ضد امنیتی در کشور کشف و خنثی

 نشود.
  حجت االسالم محمود علوی که ش��امگاه سه شنبه

 16 اردیبهش��ت طی س��فر یک روزه خود به استان 
الب��رز در جمع گروه��ی از م��ردم و مس��ووالن این 
اس��تان س��خن می گف��ت، از کالم امیرالمومنی��ن 
عل��ی )ع( درب��اره ه��دف از تش��کیل حکوم��ت 
 اس��المی در خطب��ه 131 نه��ج البالغ��ه به��ره 

گرفت.
 وی گف��ت: در ایام��ی ک��ه س��تاد انتخابات��ی آقای 

روحان��ی را تش��کیل دادیم و کس��ی ب��اور نمی کرد 
نتیج��ه ای برایم��ان حاص��ل ش��ود، مقصودم��ان را 
تش��کیل دولت��ی ب��رای احی��ای اه��داف تش��کیل 
 حکوم��ت اس��المی مدنظ��ر ام��ام عل��ی)ع( ق��رار

 دادیم.
وزیر اطالعات ضمن یادآوری برخی اتفاقات در زمان 
مسوولیت دولت س��ابق، از جمله اعتراض گروهی از 
شرکت کنندگان در مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( 
به سخنرانی سیدحسن خمینی، این وقایع را یکی از 
ابعاد انگیزشی برای تشکیل تیم انتخاباتی تدبیر و امید 
معرفی کرد و افزود: به چش��م خودمان دیدیم که در 
برهه هایی احکام شرع اسالم نادیده گرفته شد، راحت 

دروغ گفته...
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 محدودیت  تردد خودروها
 براساس کیفیت

ملت ایران مذاکره در سایه تهدید  
را برنمی تابد

نابودی سفره های آب زیرزمینی 
با خشکی تاالب گاوخونی

 چند ساله هایی که نوساز قالب 
می شوند

 وام خـــودرو ۱۵میلیون
 تومان شد
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براحوال بسکتبال هم باید 
گریست

 خوش بینی بلومبرگ
 به جایگاه آینده پسته ایران

مرضی��ه افخم در نشس��ت خبری خ��ود با خبرن��گاران که 
در وزارت ام��ور خارجه برگزار ش��د، در پاس��خ به س��والی 
درب��اره اق��دام هفت��ه گذش��ته جنگنده های س��عودی در 
ممانعت از ارس��ال کمک ه��ای انسان دوس��تانه هالل احمر 
کشورمان به یمن و بمباران فرودگاه صنعا و اینکه جمهوری 
اس��المی ایران چ��ه برنام��ه ای ب��رای ارس��ال کمک های 
انسان دوستانه دارد، گفت: ما ش��اهد اقدام کامال غیرانسانی 
و حتی ضدانس��انی بودی��م که با بمب��اران ف��رودگاه صنعا 
مانع از ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه ایران ش��دند و 

 حتی ش��اهد ممانع��ت ارس��ال  کمک های دیگر کش��ورها
 هستیم.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه در حال رایزنی گسترده 
کشورها و نهادهای بین المللی و به ویژه سازمان صلیب سرخ 
جهانی برای ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن است، 
اظهار داشت: تالش می کنیم تا این کمک ها در اولین فرصت 

به دست مردم یمن برسد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با یادآوری اینکه محاصره یمن 

اقدامی غیر قابل بخشش است که در حافظه...

احتمال رفع توقیف کشتی مرسک، در یکی دو روز اخیر



رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از معلمان؛

 ملت ایران مذاکره در سایه تهدید
 را برنمی  پذیرد

آیت اهلل العظمی خامنه ای با جمعی از معلمان سراسر کشور پیش از ظهر 
امروز با رهبر انقالب دیدار کردند. ایش��ان فرمودند: هیبت ملت ایران و 

نظام اسالمی باید محفوظ بماند.
 درای��ن چن��د روز دو نف��ر از مقام��ات رس��می سیاس��ی آمری��کا 
تهدی��د نظام��ی کردن��د. مذاک��ره در زی��ر ش��بح تهدی��د چ��ه 
را  تهدی��د  س��ایه  در  مذاک��ره  ای��ران  مل��ت  دارد.   معنای��ی 

برنمی تابد.
رهبر انقالب تصریح کردند: چرا غلط زی��ادی و تهدید به حمله نظامی 
می کنند. من در زمان رییس جمهور قبل��ی آمریکا گفتم که دوران بزن 
و دررو تمام ش��ده، پایتان گیر خواهد افتاد. ملت ای��ران متعرض را رها 

نمی کند.
ولی امر مس��لمین گفتند: آمریکا به مذاکرات کمت��ر از ما احتیاج ندارد 
تا بگویند ایران را پای میز مذاکره آوردیم و فالن مطلب را به او تحمیل 

کردیم.
ایش��ان تاکید کردند: مذاکره کنندگان م��ا بروند و ب��ا رعایت خطوط 
 اصل��ی مذاکره کنن��د؛ اما تحمی��ل، تحقی��ر و تهدی��د را هرگز تحمل

 نکنند.
مق��ام عظم��ای والی��ت افزودن��د: ۴۰ میلیون معل��م و دان��ش آموز و 
والدین، مس��تقیم با آموزش و پ��رورش مرتبطند. آم��وزش و پرورش 
کانون اساس��ی برای خلق دنیای آینده اس��ت. هرچه برای این دستگاه 
هزین��ه کنیم، هزینه نیس��ت س��رمایه گذاری اس��ت. مس��ووالن باید 
 معیش��ت معلم��ان را م��ورد توجه وی��ژه و ج��زو مس��ایل درجه یک

 قرار دهند.
رهبر معظم انق��الب افزودن��د: امروز کار س��عودی ها در یم��ن با هیچ 
منطقی قاب��ل توجیه نیس��ت. آمریکایی ها دارند از ای��ن جنایت عظیم 
حمای��ت می کنن��د. می گویند چ��را ایران ب��ه آنها کم��ک می کند؛ ما 
می خواس��تیم به یم��ن کم��ک دارویی بفرس��تیم. یمنی ها به س��الح 
 م��ا احتی��اج ندارن��د، هم��ه  پادگان ه��ای یم��ن در اختی��ار گ��روه

 انصاراهلل است.

 در نامه اعضای مجمع روحانیون مبارز خطاب به حجت االس��الم 
والمسلمین حسن روحانی آمده است:

برخورداری آحاد ملت از حقوق اساس��ی به عن��وان حقی فطری و 
طبیعی به عنوان عطیه الهی مورد تاکید نظام های سیاسی بوده و 
در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مقرر شده که 
»همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند 
و از همه حقوق انسانی، سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
با رعایت موازین اس��الم برخوردارند« و یک��ی از نتایج آن تبعیت 
مقامات قضایی از قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات هاس��ت که 
طبق آن یگانه مرجع وضع اعمالی که وصف مجرمانه دارند، مجلس 
شورای اسالمی است و نیز تطبیق عمل ارتکابی با عناوین مجرمانه 
در چارچوب قوانین صرفا در صالحیت دادگاه های ذیصالح است؛ 
بنابراین جرم انگاری فعل یا ترک فعل جدای از آنچه تقنین شده و 
نیز وضع هر محدودیت در حقوق افراد به طریق دیگری جز صدور 

حکم دادگاه واجد صالحیت آن و نیز با رعایت قوانین موضوعه فاقد 
اعتبار بوده عمل مرتکب، وصف مجرمانه خواهد داشت.

اعضای مجمع روحانیون مبارز در ادامه با اش��اره به »منع اصحاب 
رسانه از درج تصویر و ذکر نام رییس جمهور اسبق و تایید این اقدام 
از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه« بر ضرورت ارائه مستند 
قانونی این منع تاکید کرده  و خاطرنش��ان کرده ان��د: اصل اصیل 
قانونی بودن جرایم و مجازات ها، س��ابقه ای به قدمت مدنیت بشر 
 داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی – قضایی را ایفا 
می کند که عالوه بر ذکر آن در اصل ۳۶ قانون اساس��ی در ماده ۲ 
قانون مجازات اسالمی نیز آمده اس��ت: »هر رفتاری اعم از فعل یا 
ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب 
می ش��ود.« همچنین در ماده ۱۲ قانون مزبور قید ش��ده: »حکم 

به مجازات یا اق��دام تامینی و تربیتی و اج��رای آن ها باید از طریق 
دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در 
آن باش��د.«اعضای مجمع روحانیون مبارز تاکید کرده اند: حقوق 
اساس��ی ملت از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که قانون گذار در 
س��ال۱۳۸۳ با وضع قانون احترام به آزادی های مش��روع و حفظ 
حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی و انقالب، نظامی، دادسرا ها و 
ضابطان قوه قضاییه را مکلف نموده در انجام وظایف قانونی خویش 
موارد پانزده گانه مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات های اس��المی را 
رعایت و اجرا کنند. بند ۱۵ قانون مجازات های اسالمی رییس قوه 
قضاییه را موظف کرده تا هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای 
موارد چهارده گانه آن تعیین کند تا در صورت مش��اهده تخلف از 
قوانین عالوه بر مساعی در اصالح روش ها و انطباق آن ها با مقررات، 

با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نماید.در بخشی 
از بند دیگری از این نامه که به امضای  آیت اهلل سید محمد موسوی 
خوئینی رس��یده، آمده اس��ت: با مالحظه اصولی از قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران مانند اصل های )۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۳۴، 
۳۶، ۳۷ و نیز اصل های )۵۸، ۷۱، ۷۲( مربوط به صالحیت ذاتی و 
انحصاری مجلس شورای اسالمی در وضع قوانین بدیهی است، اقدام 
مذکور در این نامه خالف موازین قانونی و حقوقی بوده است. مجمع 
روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم 
ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می کند که با استفاده 
از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور 

از قانون اساسی جمهوری اسالمی رخ می دهد جلوگیری کند.
در پایان ضمن آرزوی توفیقات برای دولت محترم تحت ریاست آن  
جناب از تالش��ی که برای حفظ قانون اساسی جمهوری اسالمی و 

خدمت به ملت شریف ایران می نمایید، سپاسگزاریم.
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وزی��ر اطالعات احس��اس امنی��ت را مهمت��ر از وجود 
امنیت دانست و عدم اطالع رسانی فعالیت های وزارت 
اطالعات را در این راستا توصیف کرد و گفت: هفته ای 
 نیست که فعالیت ضد امنیتی در کشور کشف و خنثی

 نشود.
  حجت االس��الم محمود علوی که ش��امگاه سه شنبه

 ۱۶ اردیبهش��ت طی س��فر یک روزه خود به اس��تان 
الب��رز در جم��ع گروه��ی از م��ردم و مس��ووالن این 
اس��تان س��خن می گف��ت، از کالم امیرالمومنی��ن 
عل��ی )ع( درب��اره ه��دف از تش��کیل حکوم��ت 
 اس��المی در خطب��ه ۱۳۱ نه��ج البالغ��ه به��ره 

گرفت.
 وی گف��ت: در ایام��ی ک��ه س��تاد انتخابات��ی آق��ای 
روحان��ی را تش��کیل دادی��م و کس��ی ب��اور نمی کرد 
نتیج��ه ای برایم��ان حاص��ل ش��ود، مقصودم��ان را 
تش��کیل دولت��ی ب��رای احی��ای اه��داف تش��کیل 
 حکوم��ت اس��المی مدنظ��ر ام��ام عل��ی)ع( ق��رار

 دادیم.
وزیر اطالعات ضمن یادآوری برخ��ی اتفاقات در زمان 
مس��وولیت دولت س��ابق، از جمله اعت��راض گروهی 
از ش��رکت کنندگان در مراسم س��الگرد ارتحال امام 
)ره( به س��خنرانی سیدحس��ن خمینی، این وقایع را 

یکی از ابعاد انگیزش��ی برای تش��کیل تی��م انتخاباتی 
تدبیر و امید معرفی ک��رد و افزود: به چش��م خودمان 
دیدیم ک��ه در برهه هایی احکام ش��رع اس��الم نادیده 
 گرفته ش��د، راح��ت دروغ گفته و  به س��ادگی تهمت 

زده شد.
عل��وی در ادام��ه گف��ت: در دول��ت قبل ش��رایط به 
گونه ای بود ک��ه خود من در دانش��گاه نمی توانس��تم 
راحت حرف بزنم یا ش��بهات دانش��جویان را رفع و از 
انقالب دف��اع کنم و اگر صحبتی می ش��د ت��ا مدت ها 
 می ترسیدم که برچسب هایی به من بزنند که اتفاقادیدم 

گاهی زدند.
عل��وی، در تش��ریح اه��داف وزارت اطالع��ات دولت 
یازدهم، وظیفه ای��ن وزارتخان��ه را بر اس��اس تعالیم 
اسالم، فراهم آوردن فضای امن و با نشاط برای فعالیت 
اف��راد جامعه تش��ریح ک��رد و نیت خوانی و تجس��س 
 در زندگ��ی خصوصی م��ردم را مخالف با خط مش��ی

خود دانست.
وزیر اطالعات که در سال های ۱۳۷9 تا ۱۳۸۸ ریاست 
سازمان عقیدتی سیاس��ی ارتش را عهده دار بوده است 
با تاکید بر سیاست خصمانه دولت های غربی در قبال 
ایران، گریزی به مذاکرات هسته ای زد و از مقاومت تیم 
مذاکره کننده برای حفظ حقوق ملت مس��لمان ایران 

تجلیل کرد و افزود: اگر در گذشته نتایجی که تا اینجا به 
دست آمده است، حاصل شده بود، ترتیب جشن های 
زیادی داده می شد؛ اما دولت تدبیر و امید به دنبال شلوغ 

بازی و جنجال نیست.
وی ب��ه دس��تگیری عوامل ت��رور معلم��ان در جنوب 
ش��رق کش��ور و کش��ف و خنثی س��ازی چن��د طرح 
بم��ب گ��ذاری از جمل��ه در مش��هد و زاه��دان و نیز 
در روز قدس در ش��یراز اش��اره و این گون��ه اقدامات را 
هم جهت با برنامه ه��ای قدرت های غرب��ی برای بروز 
 ناامنی در کش��ور و تضعیف موضع مذاک��ره کنندگان

 تفسیر کرد.
علوی، جذب حداکثری و دفع حداقلی را از سیاست های 
اساسی وزارت اطالعات معرفی کرد و افزود: هنر، جذب 
س��رباز برای اردوگاه والیت اس��ت، نه رماندن آن ها به 

سمت دشمن.
نماینده م��ردم اس��تان های تهران و الب��رز در مجلس 
خب��رگان رهب��ری، اثب��ات والیتم��داری را منوط به 
پیروی از آن دسته دس��تورات مقام عظمای والیت که 
بر خالف میل قلبی ش��خص است، دانس��ت و در این 
راس��تا، انتخاب دولت و ملت، همدلی و همزبانی را به 
 عنوان شعار س��ال، آزمون و محک جدی برای این امر

 توصیف کرد.
س��ید محمود علوی با انتقاد از منتقدان دولت، ایشان 
را به تخریب ش��خصیت های دولتی متهم کرد و گفت: 
شاهدیم که بولتن هایی را در اختیار ائمه جمعه، قضات و 
 سایر مقامات کشور قرار داده و مثل »آب خوردن«دروغ 

می گویند.
وی عم��ل در چارچوب ش��رع و اس��تفاده از ظرفیت 
تمام گروه های سیاس��ی را از خصوصیات اصلی دولت 
برش��مرد و تاکید کرد: دول��ت تدبیر و امید، متوس��ل 
 ب��ه دروغ، تهم��ت، توهی��ن و ه��و ک��ردن منتقدان 

نمی شود.
وزیر اطالعات ضمن دعوت از گروه های مختلف سیاسی 
به همدلی و همزبانی با دولت ادامه داد: اما عده ای خود را 
مالک ُملک و ملت و نظام و انقالب و رهبری می دانند و به 
خود اجازه می دهند هرگونه که دوست دارند عمل کنند.   
حجت االس��الم علوی در پایان س��خنان خود با تاکید 
بر اهمی��ت حفظ وحدت در جامعه، اس��تقبال مردمی 
از رییس جمه��ور در س��فرهای اس��تانی را مبنای��ی 
ب��رای س��نجش وح��دت خوان��د و اف��زود: الحمدهلل 
اس��تقبال خودجوش م��ردم از رییس جمه��ور در هر 
 یک از س��فرهای اس��تانی نس��بت به س��فرهای قبل 

پر شورتر است.

وزیر اطالعات؛

تداوم کشف و خنثی سازی فعالیت های ضد امنیتی در کشور
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 توافق هسته ای پیروزمندانه تر
 از قطعنامه 598 است

رفیق دوست، در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا توافق 
احتمالی هس��ته ای را همان قطعنامه ۵9۸ می دانید یا خیر، 
گفت: »خیلی بهتر از قطعنامه است. یعنی پیروزمندانه تر از 
آن است. ما در قطعنامه ۵9۸ برنده بودیم؛ یعنی خواسته های 
ما را در آن قطعنامه آوردند؛ اما در توافق هسته ای در پی اصرار 
سال های سال که شما حق غنی س��ازی ندارید، حق ما را به 

رسمیت شناختند«.
وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس در پاس��خ به این سوال که 
ش��ما به عنوان کس��ی که از ابتدا در کوران جنگ بودید فکر 
می کردید روزی جنگ تمام شود و امام قطعنامه را بپذیرند؟ 
تصریح کرد: »م��ن نمی توان��م بگویم، چرا ام��ام تصمیم به 
پذیرش قطعنامه گرفت؛ اما می توانم بگویم که تصمیم ایشان 
متعاقب نامه ای که اعالم می کرد، برای ادامه جنگ یک سری 
امکانات الزم است و ما قادر به تامین آن نیستیم، عاقالنه ترین 

تصمیم است«.
رفیق دوست در واکنش به نقل قول هایی منتسب به امام)ره( 
مبنی بر اینکه ایشان دو ماه پس از پذیرش قطعنامه فرمود: 
جام زهر برای من شیرین شد، گفت: »هزارتا از این نقل قول ها 
وجود دارد. به نظر من این نقل ها خلط مبحث و دور شدن از 
یک واقعیت است.  من احتیاجی به توجه به این ها نمی بینم. 
بیان برخی از نقل قول های منتسب به امام برای شل کردن 
خط قرمزهاس��ت.  امام، زمانی آتش ب��س را پذیرفت که در 
باطن خود ام��روز ما را می دید و جنگ جن��گ تا رفع فتنه را 

تحقق یافته می انگاشت«.

 خداحافظی پورشه و مازراتی
 با بازار ایران

در تازه ترین آمار گمرک ایران مربوط به فروردین ماه س��ال 
جاری، نشانی از واردات دو خودروی لوکس مازراتی و پورشه 
نیست. آن طور که این آمار نشان می دهد، در ماه فرورودین 
هیچ خودروی مازراتی و پورشه به کشور وارد نشده  است. نکته 
قابل توجه دیگر این آمار، واردنشدن خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
سی سی است که بر اساس آخرین بخشنامه هیات دولت در 
این زمینه بوده  است. س��خنگوی دولت در شهریور ماه سال 
گذشته گفت: واردات این خودروها نه تنها ممنوع شد؛ بلکه 
اگر متروکه شوند باید به کشوری که از آنجا وارد شده اند ارجاع 
شوند و تحت هیچ شرایطی به داخل کش��ور نیایند. نوبخت 
دلیل ممنوعیت واردات این خودروه��ا را نیز این گونه اعالم 
کرد: ما به تردد این خودروها معترض هستیم؛ چرا که با بافت 

فرهنگی کشور ما ناسازگار است.

 ادعای تبانی بانک ها
 درباره سود بانکی

یک روزنامه، نحوه کاهش س��ود بانکی را تبانی بین بانک ها 
عنوان کرد. روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت بیش از چهارماه 
از آخرین ابالغ بان��ک مرکزی در مورد تغییرات نرخ س��ود، 
س��رانجام این نرخ برای س��ه ماهه پیش رو، در شورای پول 
و اعتبار به تصویب رس��ید. از این پس س��پرده های اشخاص 
در بانک ها ۲۰ درصد س��ود س��االنه دریاف��ت خواهد کرد و 
تسهیالت گیرندگان در قالب عقود مبادله ای ۲۱ درصد سود 
می پردازن��د و دریافت کنندگان عقود مش��ارکتی نیز زیربار 
پرداخت سود ۲۴ درصدی خواهند رفت. این روزنامه افزود: 
عمال در جلسه سه شنبه شب، شورای پول و اعتبار، نه حرف 
وزیر که نرخ ۱۷ درصد را مناس��ب می دانس��ت، را به کرسی 
نش��اند و نه نرخ ۱۸ درصد اعالمی رییس کل بانک مرکزی 
مورد موافقت قرار گرفت. نهایتا آن نرخی به تصویب رس��ید 
که پیش از این بانک ها در ش��ورای هماهنگی خود روی آن 
توافق کرده بودند. همین مس��اله یعنی اعم��ال نظر بانک ها 
در جلسه تصمیم گیری پولی  این شائبه را ایجاد می کند که 
سیاست های پولی کش��ور با تبانی اتخاذ می شود. اعتماد در 
ادامه نوشت: این شیوه تعیین نرخ س��ود یک نوع تبانی بین 
بانک های تجاری کشور اس��ت و دراین شرایط بانک ها عمال 
حقوق س��پرده گذاران و حقوق تسهیالت گیرندگان را ضایع 
می کنن��د و باز هم س��رواحدهای تولی��دی کوچک بی کاله 

می ماند.

سناتوری که ظریف را با جنتی 
اشتباه گرفت

تام کاتن سناتور تندرو جمهوری خواه از ایالت آرکانزاس که 
گویا مناظره دیپلماتیک را مباحثه فرهنگی و پاسخ منطقی 
به وزیرخارجه را با گفتگو با وزیر ارش��اد اشتباه گرفته است، 
نسبت به نادیده گرفته ش��دن پیام های فیسبوکی روزهای 
اخیرش که به صفحات فیسبوکی رسمی ایرانی ها )مقامات 
ایرانی( ارسال کرده اس��ت، واکنش نشان داد. به گزارش وب 
سایت روزنامه »آرکانزاس تایمز« مس��ووالن دفتر کاتن در 
روزهای اخیر متوجه ش��ده اند، نه تنها پی��ام هایی که کاتن 
خطاب به صفحات فیسبوکی رس��می ایرانی ها می فرستد 
نادیده گرفته می ش��ود؛ بلکه در بسیاری موارد حتی خوانده 
هم نمی شوند. به نوشته آرکانزاس تایمز، کاتن ناراحتی خود 
از این مس��اله را روز جمعه در س��نای آمریکا عیان کرد و در 
حالی که خش��مگینانه س��خن می گفت ، گناه بی اعتنایی و 
توهین ایرانی ها به او را به گردن دولت اوباما انداخت و گفت 
چنین مساله ای در تاریخ آمریکا سابقه نداشته که یک سناتور 
مستقر در سنا چنین مورد بی احترامی و توهین از سوی یک 
قدرت خارجی قرار بگیرد.کاتن مدعی است در هفته های اخیر 
و با تالش های اینترنتی و دیپلماسی رسانه ای خود تالش کرده است 
به گفته خود جلوی امضای یک توافق بد با ایران را بگیرد و مسایلی 
چون جایگاه قوه مقننه و مجلس س��نا ، اهمیت اعالمیه اس��تقالل 
آمریکا و اصل تفکیک قوا را به عنوان اصول اساس��ی قانون اساسی 

آمریکا به مقامات ایرانی یادآور شود.

شنیده ها 

مرضیه افخم در نشست خبری خود با خبرنگاران که در 
وزارت امور خارجه برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره 
اقدام هفته گذش��ته جنگنده های سعودی در ممانعت از 
ارسال کمک های انسان دوس��تانه هالل احمر کشورمان 
به یم��ن و بمباران ف��رودگاه صنع��ا و اینک��ه جمهوری 
اس��المی ایران چ��ه برنامه ای ب��رای ارس��ال کمک های 
انسان دوستانه دارد، گفت: ما شاهد اقدام کامال غیرانسانی 
و حتی ضدانس��انی بودیم که با بمباران ف��رودگاه صنعا 
مانع از ارس��ال کمک های انسان دوس��تانه ایران شدند و 
 حتی ش��اهد ممانعت ارس��ال  کمک های دیگر کشورها

 هستیم.
وی با بی��ان اینکه وزارت ام��ور خارجه در ح��ال رایزنی 
گسترده کشورها و نهادهای بین المللی و به ویژه سازمان 
صلیب سرخ جهانی برای ارسال کمک های انسان دوستانه 
به یمن است، اظهار داشت: تالش می کنیم تا این کمک ها 

در اولین فرصت به دست مردم یمن برسد.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی ب��ا ی��ادآوری اینکه 

محاصره یم��ن اقدامی غیر قابل بخش��ش اس��ت که در 
حافظه تاریخی م��ردم یمن و منطقه باق��ی خواهد ماند، 
تصریح کرد: تماس های سیاسی از س��وی کشورمان در 
حال انجام است تا از ادامه یافتن محاصره و ادامه حمالت 
ممانعت کند و موجب حل بحران یمن ش��ود. ما راه  های 
حل  مختلف را ادامه می دهیم و در این راستا، طرح چهار 
ماده ای اصلی جمهوری اسالمی ایران ارائه شد. مهم این 

است که منطقه را باید از جنگ و بحران دور کرد.
افخم در پاس��خ به س��وال خبرنگار، مبنی ب��ر اینکه آیا 
رایزنی ها و گفت وگوهای دیپلماس��ی ب��رای رفع توقیف 
کشتی مرس��ک که هفته پیش از س��وی نیروی دریایی 
س��پاه توقیف ش��د، صورت گرفت��ه و در ص��ورت تایید 
نتیجه آن چه ب��وده، خاطرنش��ان کرد: توقیف کش��تی 
مذک��ور کامالا حقوقی اس��ت و جنبه نظامی و سیاس��ی 
 ندارد و نباید بحث کشتی مرس��ک را به موضوعات دیگر

 گره زد.
رییس دستگاه دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه با 
تاکید بر اینکه کشتی توقیف شده، شاکی خصوصی داشته 
و حکم قضایی توقیف آن صادر شده بود، ابراز داشت: حکم 
این توقیف از سوی س��ازمان بنادر و کشتیرانی به نیروی 
 دریایی ابالغ ش��ده ب��ود و متعاقب ورود این کش��تی به

 آب های ایران این حکم اجرا شد. هم اینک این کشتی در 
بندرعباس است.

وی از رایزنی و مذاکره شاکی و متش��اکی در این پرونده 
خبر داد و افزود: احتمال حل و فصل این مساله در یکی دو 

روز آینده وجود دارد.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه ادام��ه داد: خدمه این 
کش��تی آزاد هس��تند و ش��امل حک��م توقیف کش��تی 
 نیس��تند و می توانن��د از خدم��ات کنس��ولی اس��تفاده

 نمایند.

رییس جمه��ور با تبیین جایگاه دو کش��ور ب��زرگ ایران و 
هندوس��تان در منطقه گفت: ته��ران و دهلی ن��و، منافع 
مش��ترک فراوانی دارن��د و اقتص��اد ایران و هندوس��تان 

می توانند مکمل یکدیگر باشند.
حسن روحانی امروز چهارشنبه در دیدار »گاد کاری« وزیر 
حمل و نقل جاده ای، بزرگراه ها و کش��تیرانی هندوستان، 
اظهار داش��ت: با توجه به سابقه روابط دوس��تانه، دیرین و 
تاریخی دو ملت که س��رمایه بزرگی برای دو دولت است، 
تردید ن��دارم که مناس��بات فی مابین روز ب��ه روز افزایش 

خواهد یافت.
وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ترانزیتی کشورمان برای 
اتصال شرق به غرب و جنوب به ش��مال، گفت: جمهوری 
اس��المی ایران می تواند در زمینه ترانزی��ت و اتصال ریلی 
هندوستان به منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی 

نقش بسزایی داشته باشد.
رییس جمهور آمادگی ایران برای جذب س��رمایه گذاری 
خارجی را خاطر نشان س��اخت و گفت: با توجه به اهمیت 
مس��اله ترانزیت جنوب – شمال و توس��عه بنادر ایران، از 
حضور سرمایه گذاران هندی در توسعه بندر چابهار و سایر 
بنادر جنوبی و نیز احداث جاده  و راه آهن استقبال می کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه حجم مبادالت تجاری فی مابین 
باید افزای��ش یابد، گف��ت: اقتص��اد ایران و هندوس��تان 
می توانند مکمل یکدیگر باش��د و آغاز فعالیت مش��ترک 
 در چابهار، باید به س��رفصلی جدید، در مناسبات دو طرف

 منتهی شود.
وی همچنین ادامه داد: تهران و دهلی نو عضو مش��ترک و 
تاثیرگذار برخی سازمان  ها و پیمان های منطقه ای هستند 
و می توانن��د در جهت پای��ان دادن به جنگ ه��ا، مبارزه با 
تروریس��م و هرگون��ه افراطی گری، هم��کاری فزاینده ای 

داشته باشند.

وزی��ر حم��ل و نق��ل ج��اده ای، بزرگراه ها و کش��تیرانی 
هندوس��تان نیز ضم��ن تقدیم پی��ام کتبی نخس��ت وزیر 
کش��ورش به روحانی، از روابط خ��وب فرهنگی و تاریخی 
به عنوان س��نگ بنای مناس��بات امروز دو کشور یاد کرد و 
آمادگی رسمی دهلی نو را برای حضور و توسعه بندر چابهار 

اعالم کرد.
وی ظرفیت های کش��ورش ب��رای حض��ور در بخش های 
مختلف اقتصادی ای��ران را تبیین کرد و اف��زود: دهلی نو 
عالقمند است در حوزه بنادر، راه ها و راه آهن ایران حضور 
فعال داشته باش��د و معتقدیم، همکاری ها در بندر چابهار 
می تواند به افزایش مناس��بات اقتص��ادی فی مابین کمک 

کند.
گاد کاری همچنی��ن با تجلیل از عملک��رد دولت ایران در 
بهبود ش��اخص های اقتصادی در یکی دو س��ال گذشته، 
سیاست های کشورش برای توس��عه و پیشرفت را تشریح 
کرد و گفت: ما معتقدیم توسعه کشور با کمک همه مردم 

امکان پذیر است.

اقتصاد ایران و هندوستان مکمل یکدیگر استاحتمال رفع توقیف کشتی مرسک، در یکی دو روز اخیر

اعضای مجمع روحانیون به رییس جمهور،  نامه نوشتند



یادداشت

 ایست قلبی یک جوان 
و تاخیر۳۵ دقیقه ای اورژانس 

جوان ۳۷ساله ای که دچار ایست قلبی شده بود به دنبال تماس های 
مکرر ب��ا اورژانس پ��س از۳۵ دقیق��ه در نهایت با خودرو ش��خصی 
به بیمارس��تان منتقل ش��د. سه ش��نبه ش��ب یکی از دانشجویان 
دانش��گاه انتخاب، واق��ع در خیاب��ان پروین دچار ایس��ت قلبی می 
ش��ود. ب��ه منظ��ور امدادخواه��ی از اورژان��س از ح��دود س��اعت 
۲۰ اقدام ب��ه تماس با ۱۱۵ می ش��ود ک��ه در هر بار تم��اس اعالم 
 ش��د اورژانس اکنون ماش��ین ندارد و تمام ماش��ین ها به ماموریت 

رفته اند و به محض بازگشت اعزام می شوند.
مس��عود جعفریان یکی از دانش��جویان این دانش��گاه که با شماره 
همراه خ��ود دو مرتبه با مرکز فوریت های پزش��کی اس��تان تماس 
گرفته بود، اعالم کرد: پس از ۳۵ دقیقه که مش��اهده کردیم خبری 
از اورژانس نش��د، اقدام ب��ه انتقال بیم��ار با خودروی ش��خصی به 
بیمارستان کردیم. وی اظهار داش��ت: به دلیل اینکه در توصیه های 
 پزش��کی همواره اعالم می کنند که اگر فردی دچ��ار مصدومیت یا 
حاث��ه ای ش��د، در نخس��تین گام با اورژان��س تم��اس بگیرید و به 
علت اینک��ه احتمال اتفاق��ی ناگوار و ی��ا صدمه به دانش��جویی که 
دچار ایس��ت قلبی ش��ده بود را می دادی��م، بنابرای��ن تمام تالش 
خ��ودرا کردی��م ک��ه بیم��ار از طری��ق اورژان��س انتق��ال یابد که 
در نهایت بیمار با خودروی ش��خصی به بیمارس��تان منتقل ش��د. 
جعفریان گفت: این مس��اله در حالی بود که بیمارس��تان عسگریه 
اصفهان در فاصله کمی با دانش��گاه ق��رار دارد. وی اظهار داش��ت: 
پس از انتق��ال بیمار متوجه ش��دیم که ف��رد مذکور دچار ایس��ت 
 قلبی ش��ده اس��ت. در همی��ن ارتب��اط ریی��س مرک��ز اورژانس و 
فوریت های پزشکی اس��تان اصفهان در این راستا اظهار داشت: فرد 
یا افرادی که سه شنبه شب با اورژانس تماس گرفته اند، باید با اعالم 
ش��ماره تلفنی که از آن تماس حاصل شده است، شکایت کنند و در 
صورت ش��کایت فرد می توانیم موضوع را پیگیری و پاس��خ بدهیم. 
وی در حالی شکایت را تنها راه پاس��خگویی از این اتفاق عنوان کرد 
که هم شماره موبایل فرد تماس گیرنده به رییس اورژانس داده شد 
هم حدود تقریبی تماس که س��اعت ۲۰ سه ش��نبه شب بود به وی 

اعالم شد.

 سقوط چهار نفر از 
کوه های سمیرمدر سال 94

رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان س��میرم گفت: فروردین و 
اردیبهشت ماه امس��ال چهار نفر بر اثر سقوط کوه در این شهرستان 
مصدوم شدند. موسوی اظهار داشت: این تعداد شهروند سمیرمی به 
منظور کوهنوردی و چیدن گیاهان دارویی به کوهس��تان های این 
منطقه رفته بودند. وی افزود: روز گذش��ته نیز یک جوان ۲8 س��اله 
سمیرمی در ارتفاعات دنا از ناحیه پا، سر و کتف مصدوم شده بود که با 
تالش امداگران جمعیت هالل احمر سمیرم به بیمارستان منتقل شد.

 بهره برداری از پارکینگ 
هشت بهشت-بزرگمهر در تابستان 

مدیر منطقه سه شهرداري اصفهان اعالم کرد: عملیات اجرایي احداث 
پارکینگ طبقاتی هشت بهشت- بزرگمهر در تابستان تکمیل و به بهره 

برداري مي رسد.
 منصور نجف��ی با بیان این مطل��ب گفت: عملی��ات اجرایي پارکینگ 
طبقاتي هشت بهش��ت-بزرگمهر تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکي 
داش��ته اس��ت. وي افزود: با توج��ه به ترافی��ک خیاب��ان بزرگمهر به 
خص��وص در مقابل بیمارس��تان صدوقي، اح��داث پارکینگ طبقاتی 
 هش��ت بهش��ت-بزرگمهر در هفت طبقه برنامه ریزي ش��ده اس��ت. 
مدیر منطقه س��ه ش��هرداري اصفهان تصریح کرد: عملی��ات اجرایی 
 پارکینگ هشت بهشت-بزرگمهر تابس��تان تکمیل و به بهره برداري 
مي رس��د. نجفي با بی��ان اینکه پارکینگ هش��ت بهش��ت- بزرگمهر 
ظرفیت پارك ۴۵۰ دس��تگاه خودرو را دارد، تصریح ک��رد: این پروژه 
حدفاصل خیابان هشت بهشت شرقی و بیمارستان صدوقی در دست 

احداث است.

  ۳7 فوق لیسانس 
در زندان های اصفهان

جانشین فرمانده  انتظامی استان اصفهان گفت: مواد مخدر، مشروبات 
الکی و ش��بکه های ماهواره ای، از مهمترین آس��یب های اجتماعی در 
اصفهان اس��ت که نگرانی نس��بت به آنها بس��یار زیاد است. سرهنگ 
حسین حسین زاده، در جمع روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی 
اصفهان اظهار داش��ت: باید برای حل معضالت و مشکالت موجود در 
جامعه خود، در میان کتاب های بزرگان از جمله استاد شهید مرتضی 

مطهری بگردیم و راه حل ها را پیدا کنیم.
 وی با بی��ان اینکه اگر ام��روز از فرصت ج��وان بودن کش��ور و پنجره 
جمعیتی که در کش��ور گشوده ش��ده اس��تفاده کنیم، قطعا آینده ای 
روشن پیش روی کش��ور و جامعه وجود خواهد داشت، افزود: انقالب 
فناوری و انفج��ار اطالعات از ویژگی ه��ای بارز امروز اس��ت و آنهایی 
 که با تغییرات تدبی��ر می کنند، می توانن��د آینده و جوانان کش��ور را 

بسازند. 
جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان ادامه داد: خوش��بختانه 
ام��روز و با وج��ود رش��د دانش��گاه ها در کش��ور، دانش مح��وری در 
حال جا باز ک��ردن در می��ان جامعه اس��ت و نش��انه های آن  انرژی 
 هس��ته ای و ماهواره های��ی اس��ت ک��ه م��دام ب��ه فض��ا پرت��اب 

می شود.
حس��ین زاده اعالم کرد: از هش��ت هزار زندانی موجود در زندان های 
اس��تان اصفهان ۱۱ نفر دکترا و ۳۷ نفر فوق لیسانس دارند و باالترین 
فراوانی نیز متعلق به افراد بی سواد و کم سواد است. وی با بیان اینکه  
بسیاری از کش��ورها از س��ال ها پیش آموزش سواد رس��انه ای را آغاز 
کرده اند، اظهار داشت: جوانان کشور به ش��دت تحت تاثیر رسانه های 
غربی ق��رار می گیرند و ماجراجو می ش��وند و ای��ن ماجراجویی باعث 

ارتکاب جرم می شود.

 برپایی غرفه های مامایی 
در جاده سالمت ناژوان 

س��تاد فرهنگ س��المت به بهانه روز جهان��ی ماما، وی��ژه برنامه ای با 
ه��دف افزایش آگاه��ی و تب��ادل اطالع��ات مابی��ن م��ادر و  ماما در 
 راس��تای س��المتی مادر و نوزاد در قال��ب غرفه های س��المتی برگزار

 می کند.  
دبیر ستاد سالمت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان گفت: 
براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، مبنی بر اهمیت علم مامایی به 
عنوان یکی از علوم پزشکی، ستاد فرهنگ  سالمت شهرداری اصفهان 
در راستای آگاهی بخش��یدن به ش��هروندان اصفهانی از فعالیت های 
 خطیر و دقیق این عل��م در قالب غرفه های  مامایی در جاده س��المت 
برنامه دارد.  حمیدرضا مهماندوست افزود: این برنامه مشاوره در زمینه 
ایمنی و سالمت خانواده، رشد و تکامل کودك، شیردهی، نوع زایمان، 
کاهش درد  زایمان،  بیماری های داخلی و جراحی و سرطان های شایع 

زنان می شود. 
 وی با بیان این مطلب، عنوان کرد: غرفه هایی شامل حرکات اصالحی، 
تکنیک های صحیح تنفس، پایش قندخون، باشگاه همیاران سالمت، 
 کتاب س��المت و   ... در جاده س��المت دایر اس��ت. دبیر ستاد سالمت 
س��ازمان فرهنگی و تفریحی ش��هرداری اصفهان، تصریح کرد: جاده 
س��المت در این هفته ۱8 اردیبهشت ماه از س��اعت 8 تا ۱۲ در محل 
 پارك جنگلی ناژوان ب��ه ارائه خدمات به ش��هروندان و  به ویژه مادران

 می پردازد. 
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مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: افزایش خرید و 
فروش نوزادان در اصفهان در حال تبدیل شدن به آسیب 
اجتماعی اس��ت و این در حالیس��ت ک��ه ۱۶۰۰خانواده 
متقاضی فرزند درصف انتظار بهزیس��تی استان اصفهان 

هستند. 
به گ��زارش زاینده رود ب��ه نقل از مهر، س��عید صادقی با 
اشاره به تحت پوشش قرار دادن بیش از ۳۰۰ هزار نفر از 
توان خواهان در سطح استان اصفهان اظهار داشت: دراین 
راستا باید یادآور شوم که مشارکت بخش خصوصی و به 
ویژه خیران در ساماندهی توان خواهان امر قابل توجهی 

بوده است.
وی با اشاره به وضعیت مناسب رسیدگی به معلوالنی که 
دچار زخم بس��تر ش��ده اند، گفت: در هیچ یک از شهرها 
و استان های کش��ور لوازم پانس��مان و کمک های اولیه 
به این توان خواهان داده نمی ش��ود و این در حالی اس��ت 
که در اس��تان اصفهان با کمک ی��ک خیر ای��ن اقدام از 
 س��ال های گذش��ته تاکنون در دس��تور کار قرار گرفته

 است.
مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
تا سه س��ال گذش��ته هیچ مهدکودکی در حاشیه شهر 
اصفهان وجود نداشته است، افزود: این در حالی است که 
 امروز تعداد زیادی از این مراکز در حاش��یه شهر اصفهان 

راه اندازی شده است.

راه اندازی 4۰ خانه ب�رای نگهداری کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست 

وی با اشاره به فعالیت ۴۰ خانه نگهداری کودك و نوجوان 
در ش��هر اصفهان نیز گفت: تنها یکی از این مراکز دولتی 

است و مابقی با مشارکت بخش خصوصی اداره می شود.
صادقی با بیان اینکه گسترش برنامه های اجتماع محور، از 
اولویت های سازمان بهزیستی در سال جاری است، افزود: 
بر این اس��اس باید یادآور شوم که دس��تگاه ها همکاری 
خوبی را در این زمینه داش��تند که اس��تفاده از ظرفیت 
مهدکودك ها برای گسترش فرهنگ ترافیک، استاندارد، 
بهداشت و درمان و دیگر موارد آموزشی می تواند مصداقی 
بر این مدعا باشد.وی با بیان اینکه کاهش نرخ آسیب های 
اجتماعی از اولویت برنامه های سازمان بهزیستی در سال 
جاری است، ادامه داد: در این راستا در نظر داریم با بردن 
خدمات به منازل توان خواهان این برنامه  را پیگیری کنیم. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خرید و فروش فرزندان 
را نیز از آسیب های موجود در اس��تان اصفهان دانست و 
افزود: با توجه به رشد این آس��یب گزارش هایی را نیز به 

دستگاه قضایی ارسال کرده و خواستار رسیدگی بوده ام.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بی��ش از یک هزار و ۶۰۰ 
خانواده در اس��تان اصفه��ان در انتظار دریاف��ت نوزاد از 
بهزیستی هس��تند، ادامه داد: این در حالی است که تنها 
کودکان معلول به بهزیستی تحویل می شوند. صادقی با 

بیان اینکه در گذش��ته مقبره عالمه مجلسی محل حاجت 
خواهی خانواده هایی که فرزند دار نمی ش��دند بوده است، 
افزود: در گذشته هر خانواده ای که فرزندی را نمی خواسته 
به مقبره این عالم بزرگوار می  ب��رده و متقاضیان فرزند نیز 
همانجا اع��الم حاجت می کردن��د و به این نوع مش��ارکت 
جمعی در ساماندهی این امور بوده است و مشکالت فعلی 

را شاهد نبودیم.
فرهنگس�رای توانمن�دان وی�ژه معل�والن در 

اصفهان راه اندازی شود
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان برگزاری جش��نواره 
فرهنگی تفریحی برای سالمندان را نیز از برنامه های سال 
جاری اداره کل بهزیستی استان اصفهان عنوان کرد و گفت: 

این جشنواره در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اداره کل بهزیس��تی توقع بیش��تری را از 
شهرداری اصفهان در خصوص نصب بنرهای اطالع رسانی 
و فرهنگ س��ازی در خصوص معلولیت ها در س��طح شهر 
دارد، اظهار داشت: راه اندازی فرهنگسرای توانمندان ویژه 
معلوالن نیز یکی از درخواست های بهزیستی از شهرداری 

اصفهان است که امیدواریم محقق شود.
لزوم راه ان�دازی بان�ک اطالعاتی جام�ع برای 

فعالیت نهادهای خیریه ای
صادقی، راه اندازی بانک اطالعاتی جامع در خصوص فعالیت 
نهادهای خیری��ه ای را نیز امری ض��روری خواند و گفت: از 
آنجایی که این بانک اطالعاتی در اصفهان هنوز راه اندازی 
نش��ده اس��ت، امکان ارایه خدمات عادالنه به توان خواهان 
وجود ندارد.وی با بیان اینکه در ح��ال حاضر ارایه خدمات 
ویژه به ۳۰۰ زن سرپرس��ت خانوار با حمایت بهزیس��تی 
صورت می گیرد، افزود: باید توجه داشت که بسیاری از این 
زنان در چکاپ های که از آنها صورت گرفته است نمی دانند 

چه بیماری هایی دارند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تدوین پیوست بهزیستی 
برای پروژه های در دستور کار شهرداری را ضروری دانست و 
گفت: بهزیستی استان اصفهان آمادگی تدوین این پیوست 
را دارد و در صورت نیاز آن را متناسب با هر منطقه و هر نوع 

معلولیت ارائه خواهد داد.
وی با بیان اینکه بیماران اعصاب و روان در استان اصفهان 
از دیگر معضالت این استان اس��ت، افزود: در حال حاضر ۹ 
هزار بیمار اعصاب و روان در استان اصفهان وجود دارد و این 
در حالی است که متولی خاصی برای رسیدگی به امور این 
بیماران وجود ندارد. صادقی اضافه کرد: بس��یاری از مراکز 
نگهداری بیماران اعصاب و روان استان اصفهان ظرفیت شان 
تکمیل شده است ضمن آنکه خانواده بسیاری از این بیماران 

توان مالی برای نگهداری از این بیماران را ندارند.

مافیای معامله نوزادان

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

   

مشاور رییس سازمان محیط زیست گفت: زمانی که آب وارد تاالب گاوخونی 
می شود، به پایین و درون زمین رفته و س��فره های آب زیرزمینی را تغذیه 
می کرد؛  اما اکنون آن سفره هم خش��ک شده و زمین های حاشیه تاالب و 

زمین های باتالقی آن با کمال تأسف خشک شدند. 
اس��ماعیل کهرم،  با اش��اره به وضعیت ت��االب گاوخونی اظهار داش��ت: 
با ن��گاه بر روی نقش��ه متوجه می ش��ویم که ت��االب گاوخون��ی در مرکز 
ایران قرار گرفت��ه و این تاالب به دلی��ل حضور پرنده ه��ای مهاجر ارزش 
زیادی دارد. وی افزود: پرنده های مهاجر در یکی دو س��ال ابتدای زندگی 
خود به س��مت ت��االب گاوخون��ی هدایت می ش��وند و از صفحات س��رد 
ش��مال به  س��مت تاالب در مرکز ایران حرکت کرده و پس از زمس��تان 
 گذارانی و تجدید قوا،  به س��مت خلی��ج فارس و صفح��ات جنوبی ایران

 می روند.
مش��اور رییس س��ازمان محیط زیس��ت در امور محیط طبیع��ی با بیان 
اینکه این پرنده ها براس��اس عادت و مس��یری ذهنی به ت��االب می آیند، 
تصریح کرد: اکنون پرنده های مهاجر که به تاالب گاوخونی می رس��ند با 
تاالب خشک مواجه شده، بنابراین اگر تاالب خش��ک شود این جوجه ها 
به همراه پدر و مادرش��ان مس��یر اج��دادی خ��ود را آمده و بع��د از آن با 

تاالب خش��ک مواجه شده و بیشترش��ان از بین می روند. وی گفت: تعداد 
زیادی از پرنده ه��ا در بین نیزارها زاد و ولد می کردن��د و عالوه بر پرنده ها، 
خزندگان، الك پش��ت ها، مارها و مارمولک ها و انواع جان��وران نیز در این 
 اکوسیس��تم بوده و در آن زندگ��ی می کردند؛ اما اکنون ب��ه این وضعیت 

درآمدند.
کهرم گفت: زمانی که آب وارد تاالب گاوخونی می ش��ود به پایین و درون 
زمین رفته و س��فره های آب زیرزمین��ی را تغذیه می کرده و کش��اورزان 
ورزنه و گاوخون��ی نیز همی��ن آب را از دل چ��اه درآورده و ب��ا آن زراعت 
می کردند؛ اما اکنون آن س��فره، زمین های حاش��یه ت��االب و زمین های 
باتالقی آن با کمال تأسف خش��ک ش��دند. وی افزود: پس از بازشدن آب 
و در فصل مهاجرت، فکر می کنم پرنده در تاالب جمع ش��ده باش��د، البته 
حجم آب موجود در رودخانه گرچه کافی نیس��ت؛ اما به اندازه ای می تواند 
جبران مافات را بکند. باید توجه داش��ت که این رودخان��ه در آب و هوای 
منطقه و ایران، کش��اورزی، دام��داری، پرکردن س��فره آب زیر زمینی و 
 صنعت تاثیرگذار ب��وده و اثرگ��ذاری آن ب��ه مراتب بیش��تر از گاوخونی

 است.
مشاور رییس سازمان محیط زیس��ت در امور محیط طبیعی در پاسخ به 

اینکه خش��کی گاوخونی چه تاثیری در اکوسیس��تم منطقه دارد، اظهار 
داشت: اگر باد غالب از طرف گاوخونی به اصفهان باشد، به طور قطع اثرگذار 
خواهد بود چ��را که وقتی که آب از گاوخونی خش��ک به س��مت اصفهان 
بیاید، بدون شک در هوای منطقه اثر می گذارد. وی گفت: حیوانات موجود 
در تاالب در بین علف ها و نی ها زاد و ولد می کردند؛ اما اکنون با خش��کی 
 تاالب، پناه��گاه و محل زاد و ولدش��ان از بین رفته و بنابرای��ن آنها از بین 

می روند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از 
طراحی محدوده های زیس��ت محیطی شهر خبر 
داد و گفت: بر اس��اس این طرح محدوده های تردد 

براساس کیفیت خودروها مشخص می شود. 
علیرض��ا صلوات��ی، از طراح��ی محدوده ه��ای 
زیس��ت محیطی ش��هر خبر داد و اظهار داشت: با 
توجه ب��ه اینکه آلودگ��ی هوا یک��ی از دغدغه های 
جدی ش��هروندان و مدیریت ش��هری بوده، ایجاد 
محدوده های زیست محیطی ش��هر در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده در سال 
۹۳، ۳۲ روز هوای پاك بیشتری نسبت به سال ۹۲ 
داشتیم، افزود: در حال حاضر سه محدوده زیست 

محیطی برای شهر در نظر گرفته شده که در دست 
مطالعه و طراحی است. معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری اصفهان گفت: با تعیین محدوده های 
زیست محیطی تردد بر اساس کیفیت و نوع خودرو 

در سطح شهر مجاز است.
وی با بیان اینکه خودروها شناس��ایی و دارای سه 
برچسب آبی ، س��بز و زرد می ش��وند، تصریح کرد: 
برچسب آبی به خودروهای پاك، موتورهای برقی 
و خودروهای هیبریدی و متناسب با استانداردهای 
روز تعلق می گیرد و از این طریق این نوع خودروها 
می توانند در تمام سطح شهر حرکت کنند. صلواتی 
گفت: برچس��ب س��بز نیز به خودروهای��ی تعلق 
می گیرد که یکی از ش��رایط الزم را نداشته باشند، 

از این رو تنها در محدوده ه��ای خاصی می توانند، 
حرکت کنند.

وی گفت: برچسب زرد نیز به خوردوهای فرسوده 
تعلق می گیرد که اس��تانداردهای الزم را ندارند، از 
این رو این نوع خودروها با محدودیت های تردد رو 

به رو می شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
اظه��ار داش��ت: ت��ردد خودروها ب��ا اس��تفاده از 
دوربین های نظارتی که ب��ه بانک اطالعاتی مجهز 
ش��ده، کنترل می ش��ود. وی افزود: بر اس��اس این 
طرح محدوده های تردد براساس کیفیت خودروها 
مشخص می ش��ود، از این رو اجرای این طرح تاثیر 

بسزایی در کاهش آلودگی هوا دارد.

مشاور رییس سازمان محیط زیست گفت؛

نابودی سفره های آب زیرزمینی با خشکی تاالب گاوخونی

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان: خواستار رسیدگی به این آسیب اجتماعی از طریق دستگاه قضایی شده ایم 

معاون حمل و نقل شهرداری ؛

محدودیت  تردد خودروها براساس کیفیت
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آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)كد آگهی  :ر- 94004(

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات ، بازسازی بهینه سازی 48397349مناقصه1
قرار دادهای 1394/02/30و تکمیل ساختمانهای خارج از فنس شرکت فوالد مبارکه

خرید

2
آگهی 

فراخوان 
عمومی

 خرید ساخت و نصب پولیتهای ماشین ریخته گری*******
قرار دادهای 1394/02/27 شماره 5

خرید

3
آگهی 

فراخوان 
عمومی

 تهیه مرغ گرم و یا قطعه بندی شده منجمد متناسب*******
قرار دادهای 1394/02/30 با نیاز شرکت

خرید

مناقصه 4
خرید اقالم آزمایشگاهی ) نمومنه استاندارد و کمک ذوب 48391926عمومی 

خرید مواد 1394/02/29مورد استفاده در آزمایشگاه فوالد سازی 
مصرفی 

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی : www.msc.ir يا www.msc.ariatender.comمراجعه فرماييد.
آقای دکتر علی احمد نریمانی، با سپاس از زحمات شما که مرا 

از باتالق اعتیاد نجات دادید. 
بیمار شما فرزانه 



يادداشت

گشتی در اخبار

با تصويب شورای پول و اعتبار؛

وام خودرو ۱۵میلیون تومان شد
 یک هزار و یکصد و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 
1394/2/15 با محوریت تمرکز بیش��تر بانک مرکزی بر تسهیالت 
 خرد و به منظور حمای��ت از تولید و تولیدکنن��دگان داخلی برگزار 

شد.
شورای پول و اعتبار پیش��نهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری 

بانک مرکزی را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:
الف( خرید کااله��ا و خدمات ض��روری از قبیل کااله��ای مصرفی 
بادوام نو و دس��ت اول از مح��ل تولیدات داخل��ی و هزینه تحصیل، 
ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مش��ابه، حداکثر تا مبلغ 80 

میلیون ریال
ب(   تسهیالت جعاله تعمیر مس��کن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون 

ریال
ج(   تسهیالت خرید خودروی سواری )تولید داخل( معادل 60درصد 

بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
د(   تس��هیالت کارت اعتباری بر پایه عقد مرابح��ه، حداکثر تا مبلغ 

50 میلیون ریال
ح(   تس��هیالت خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرس��وده 
ش��خصی از محل تولید داخلی مع��ادل 80 درصد به��ای خودرو و 

حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.
ضمنا شورا مقرر کرد، شیوه نامه اعطای تسهیالت خودرو و کاالهای 
مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توس��ط بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به 

بانک ها ابالغ شود.

 تداوم افزايش خزنده و ماليم
 قیمت نفت اوپک

قیمت هر بشکه نفت این سازمان که حدود 40 درصد عرضه جهانی 
نفت را تامین می کند، با یک درصد افزایش به 62/85 دالر رسید و 
رکورد خود در تقریبا پنج ماه اخیر را شکس��ت. قیمت نفت اوپک از 

هشتم دسامبر 2014 تا کنون به چنین سطحی نرسیده بود.
براساس محاس��بات دبیرخانه اوپک که عصر سه ش��نبه اعالم شد، 
قیمت هر بش��که نفت این س��ازمان دوشنبه گذش��ته با یک درصد 
افزایش به 62/85  دالر رس��ید.قیمت هر بش��که نفت اوپک جمعه 

گذشته 62/23 دالر در هر بشکه بود.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای ش��مال دوشنبه گذشته در پایان 
معامالت بازار آیس فیوچرز لندن 66/45دالر بود که نسبت به جمعه 

گذشته تغییر چندانی نداشت.
الجزایر، آنگ��وال، اکوادور، لیبی، ایران، ع��راق، کویت، نیجریه، قطر، 
عربستان س��عودی، امارات و ونزوئال از اعضای تشکیل دهنده اوپک 

هستند.
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در حالی که یکی از مهم ترین مش��کالت بازار مس��کن را 
کاهش تولید و عدم تعادل بین میزان عرضه و تقاضا عنوان 
می کنند؛ عده ای مدعی اند نه کاهش تولید؛ بلکه احتکار 

این تعادل را بر هم زده است.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، بازار مسکن به یک میلیون 
و 500 هزار واحد مسکونی نیاز دارد و زمانی هم که تقاضا 
از عرضه پیش��ی بگیرد؛  گران��ی وارد بازار می ش��ود. حال 
رکود دو س��اله بازار بر تاثیر گذاری عدم عرضه غالب شده 
و قیمت ها نسبت به سال گذشته ثابت مانده اند. در حالی 
که سازندگان مدعی  کاهش ش��دید میزان ساخت و ساز 
هستند،  مشاوران امالک معتقدند؛ هر چند میزان ساخت 
و ساز کاهش یافته؛ اما پشت پرده این عدم عرضه نه تولید 
بلکه احتکار است. در سطح شهر خانه هایی را می بینیم که 
آماده تحویل هستند؛ اما نما و در و پنجره ندارند و ساخت 
در مرحله نازک کاری متوقف شده است و در حالی که علت 
عدم نقدینگی برای ادامه ساخت مطرح می شود؛ اما گویا 
موضوع احتکار تولید و عرضه آن پس از بازگش��ت گرانی 

به بازار است.
هر چند ک��ه یکی از مهم ترین سیاس��ت ه��ای وزیر راه و 
شهرس��ازی حفظ ثبات قیمت ها و تخلیه حب��اب از بازار 
مسکن است؛ اما بساز بفروش هایی که این روزها تمایلی به 

فروش ندارند؛  به تکرار جهش قیمت ها و تورم یکباره 58 
درصدی در بازار امالک سال 84 امیدوارند.

این روزها بازار مس��کن دچار پدیده احتکار ش��ده اس��ت 
 و تخلف دیگری که س��ازندگان در احت��کار خانه مرتکب 
می ش��وند ادعای نوس��از بودن خانه ها در زم��ان فروش 
 اس��ت،  خانه ای ک��ه بیش از 5 س��ال از زمان س��اخت آن 
می گذرد؛ اما در غیاب ش��هرداری در ح��وزه نظارت پایان 
 کار ندارد و به جای خانه نوس��از به خریدار قالب می شود؛  
خانه هایی چند ساله ای که ظاهر نوساز دارند و مجهز به در 

و پنجره و آشپزخانه به روز هستند.
ابزاری برای برخورد با احتکار وجود ندارد

مصطفی قلی خسروی،  کارشناس بازار مسکن با تاکید بر 
اینکه موضوع احتکار پدیده جدیدی در بازار مسکن نیست، 
گفت: از چند سال گذش��ته احتکار در بین تولیدکنندگان 
باب شد و با احتکار مسکن میزان عرضه کاهش و به دنبال 
آن تقاضا انباشته و افزایش یافت و خانه چند درصد گران 
شد و پس از افزایش چند درصدی خانه های ساخته شده 

را وارد بازار کردند.
وی با بیان اینکه ابزاری برای برخورد با پدیده احتکار وجود 
ندارد،  ادامه داد: یکی از وظایف ش��هرداری ها رسیدگی به 

این موضوع است؛ اما از آن غافل شده اند.       

قلی خس��روی، با اش��اره به توهم��ی که در بازار مس��کن 
ایجاد ش��ده اس��ت ،  گف��ت: در حالی که سیاس��ت دولت 
حفظ ثب��ات قیمت ه��ا اس��ت ع��ده ای فکر م��ی کنند 
 بع��د از دور بع��دی مذاک��رات  در تیرماه، احتم��ال تغییر 
قیمت ها وج��ود دارد و معامالت و عرضه را ب��ه بعد از این 

تاریخ موکول کرده اند.
 وی ادام��ه داد: از س��وی دیگ��ر وقت��ی قان��ون مالیات بر 
خانه های خالی از سکنه به اجرا نمی رسد، سازندگان هم 
هراس��ی از خالی ماندن تولیدات خود ندارند. من معتقدم 
موضوع احتکار تاثیر جدی در تغییر قیمت ها و دوره رکود 
دارد که مسووالن باید ابزار و راهکاری برای کنترل بر روی 

موضوع اتخاذ کنند.     
وقت�ی قبض ب�رق م�الک تعیی�ن عم�ر خانه 

می شود
 موضوعی که هم مس��ووالن و هم فعاالن بازار مس��کن بر 
روی آن اتفاق نظ��ر دارند؛ خروج رکود از بازار مس��کن در 
نیمه دوم سال جاری است؛ البته مسووالن تاکید دارند این 
رونق با افزایش قیمت همراه نخواهد ب��ود. حال گفته می 
 شود با ورود تقاضای موثر به بازار در نیمه دوم سال؛ عرضه 
خانه های احتکار شده هم با نیت افزایش قیمت در همان 

موعد انجام می شود.
یکی از تخلفات ش��ایع در بحث ساخت و ساز عدم دریافت 
پایان کار پس از ساخت است،  در حالی که سازندگان ملزم 
به دریافت این گواهینامه هستند، برای اینکه بتوانند خانه 
چند سال ساخت را نوساز به بازار عرضه کنند،  اقدام به اخذ 
پایان کار نمی کنند و جالب این اس��ت که جریمه ای هم 

برای تاخیر اعمال نمی شود.
رییس س��ابق اتحادیه مشاوران امالک کش��ور در این باره 
تاکید کرد: تاخیر در اخذ پایان کار تخلف اس��ت؛ اما عامل 

احتکار نمی تواند باشد.
 وی ادام��ه داد: بس��یاری از س��ازندگان ب��ه دلی��ل 
بدهی هایی که به شهرداری دارند، اقدام به اخذ پایان کار 
نمی کنند و ایرادات در ساخت هم یکی از عواملی است که 
سازندگان به این دلیل پایان کار نمی گیرند. از سویی دیگر 
هم در حالی دفاتر اسناد نباید نسبت به ثبت خانه هایی که 
پایان کار ندارند اقدام کنند؛ اما مرتکب این تخلف می شوند. 
البته مشاوران امالک هم حق معامله خانه بدون پایان کار 
را ندارند؛ اما بسیاری از معامالت خارج از بنگاه های امالک 

انجام می شود. بنابراین مالباخته نهایی خریدار است.
قلی خس��روی با بیان اینکه با وج��ود افزایش این تخلفات 
دیگر مالک سن ساختمان پایان کار نیست،  گفت: مالک 
تعیین عمر خانه را اولین قبض برق خانه در نظر می گیریم، 
چرا که س��ازندگان ملزم هس��تند در ابتدای کار نسبت به 
 نصب کنتور ب��رق و آب اقدام کنند. البت��ه تاریخ جواز هم 
می تواند مالک باش��د؛ اما معموال این بهانه وجود دارد که 
الزامی وجود ندارد که بالفاصله پس از اخذ جواز نسبت به 

        ساخت و ساز اقدام کرد.

خانه های احتکار ی 

 چند ساله هایی که نوساز قالب می شوند
 خوش بینی بلومبرگ

 به جايگاه آينده پسته ايران
با چشم انداز روشن توافق هسته ای ایران و آماده شدن این کشور 
برای ورود به بازار جهانی، خطر کاهش قیمت، بازار برخی کاالها 

از جمله پسته را تهدید می کند.
پایگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد: با چش��م انداز روشن توافق 
هسته ای ایران و آماده شدن این کشور برای ورود به بازار جهانی، 
خطر کاهش قیمت، بازار برخی کاالها از جمله پس��ته را تهدید 

می کند.
بلومبرگ نوش��ت: عالوه بر بازار نفت، صنعت دیگری نیز وجود 
دارد که می تواند با امضا شدن توافق هسته ای میان ایران و غرب، 
حتی خیلی بیش��تر از بازار نفت دچار اختالل شود و آن صنعت 
پسته است. ایران در این بازار تواناتر است و در حالی که این کشور 
در بازار جهانی نفت، به عن��وان هفتمین تولید کننده بزرگ در 

جهان شناخته می شود، در بازار پسته با آمریکا رقابت می کند.
ایران، همانگونه که به دلیل تحریم ها در فروش نفت دچار مشکل 

شد، از فروش پسته به آمریکا و اروپا نیز بازمانده است.
چنانچه گفت و گوها میان واش��نگتن و تهران به حل مناقش��ه 
هسته ای این کشور که به مدت چند دهه الینحل مانده است، 
منجر ش��ود؛ بازرگانان کاهش قیمت جهانی پسته را نیز پیش 
بینی می کنند. هاکان باهسسی، مسوول ارشد اجرایی شرکت 
هاکان آگرو در دوبی که در زمینه خرید و فروش آجیل و خشکبار 
فعالیت می کند، گفت: هر افزایش جدیدی در عرضه پسته، بر 

قیمت تاثیرگذار است.
 برای عالق��ه مندان به خش��کبار و آجیل، افزای��ش عرضه این 
محص��والت و کاه��ش قیمت، خب��ر خوبی اس��ت. قیمت این 
 محصوالت در پنج  س��ال گذش��ته ب��ه دلیل کاه��ش عرضه ، 

40 درصدد افزایش پیدا کرده است.

نفت نیويورک هم 60 دالری شد
اعتراضات در یک بن��در نفتی لیب��ی، این نگران��ی را به وجود 
آورد که ممکن اس��ت صادرات نفت این کش��ور دچار اختالل 
 ش��ود و قیم��ت نف��ت خ��ام آمری��کا را ب��ه بی��ش از 60 دالر

 رساند.
پایگاه خبری مارکت واچ آمریکا سه شنبه شب اعالم کرد، قیمت 
آتی نفت در بازار نیویورک دیروز باال رفت و برای نخس��تین بار 
در تقریبا پنج ماه گذش��ته، قیمت نفت خ��ام آمریکا به بیش از 

60 دالر رسید.
قیمت نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدیت آمریکا ب��رای تحویل 
در م��اه ژوئ��ن )خ��رداد( در پایان معام��الت ب��ازار نیویورک، 
 2/5 درص��د ب��اال رف��ت و ب��ه 60.40 دالر در ه��ر بش��که 

رسید.
قیمت نفت برنت دریای شمال نیز دیروز به هنگام بسته شد بازار 
آیس فیوچرز اروپا واقع در لندن با 1/6 درصد افزایش به 67/52 
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               تحدید حدود عمومی                      
2/295 پیرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتین 14 و 15 ثبت تحدید حدود 
شش دانگ هر یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه جزء 
بخش 9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد.
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه 

از شماره 33-اصلی نطنز فرعی ذیل 
785-آقای جواد کوچه میری و غیره ششدانگ یکباب خانه مخروبه و باغچه

از شماره 100– اصلي طامه ، فرعی ذیل
2361– خانم عفت کاظمی طامه فرزند غالمرضا ششدانگ قطعه زمین مشجر

تاریخ تحدید:1394/03/09
از شماره120- اصلی روستای خفر

1543-بتول اسالمی فرزندحسین ششدانگ یکباب خانه و زمین متصل به آن 
از شماره 127– اصلي دستجرد،فروعات ذیل

210- شهناز ضرقامی فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ یکدرب باغ معروف حاجی 
یوسف

287–آقای حسن کریمی دستجردی فرزند اسداهلل ششدانگ یکدرب باغ 
تاریخ تحدید:1394/03/10

از شماره 129- اصلی روستای جزن 
403- مرضیه کبیر سلطانی فرزند نعمت اله و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف 

پنج قفیزی چاله کره شهره 
وفوقانی  تحتانی  خانه  یکباب  ششدانگ  رحیم  فرزند  قصبه  رشیدی  846-فاطمه 

داخل در خانه اکبر محمد 
تاریخ تحدید:1394/03/11

دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
از شماره 44– اصلی ابیانه، فرعی ذیل 

527– آقای محمدعلی ماقائی ابیانه فرزند عباس ششدانگ یکباب خانه 
از شماره 128– اصلي هنجن، فروعات ذیل 

یکباب خانه  فرزند حسن و غیره ششدانگ  پور هنجنی  قاسم  2134–آقای رضا 
در محل کشوره 

تاریخ تحدید :1394/03/12
ازشماره 134- اصلی یارند،فروعات ذیل

خانم نازگل امامیان شیراز  فرزند سیدتقی سه دانگ مشاع از ششدانگ   –  195
یکدرب باغ با بنای احداثی 

308 – دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از اداره آموزش و پرورش نطنز 
ششدانگ یکباب مدرسه 

853 – خانم اکرم نجف یارندی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه 
تاریخ تحدید :1394/03/16

ازشماره 145- اصلی مزرعه باقرآباد،فرعی ذیل
119–  آقای سیدعباس میرزاسلیمان برزی فرزند سیدحبیب ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی و مشجر 
تاریخ تحدید :1394/03/17

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 

از شماره 35اصلی مکرر مزرعه مشیت آباد کشه 
10- مرضیه شهریاری کشه و غیره فرزند لطف اله ششدانگ قطعات زمین دائرو 

بائر دو رجلی 
ازشماره 37– اصلي کشه ، فرعی ذیل

20- مقدم کاظمی  فرزند سید یحیی ششدانگ چهار قطعه زمین یک رجل و نیم 
در بخش کمر پیر 

164-عباس مبینی کشه و غیره ششدانگ قطعات مزروعی و مشجر در بخش علی 
کلری تقریبا پنج رجلی 

تاریخ تحدید :1394/03/18
299- اصغر رحیم ملک فرزند علی و غیره ششدانگ یکدرب باغچه جنب طاحونه  

کهنه 
305-عباس ریاضتی فرزند رضا و غیره ششدانگ قطعه زمین در بخش مرغزار 

دو رجلی 
435- اصغر مبینی کشه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین جای یکباب خانه در 

کوی اله آباد 
تاریخ تحدید 1394/03/19

435– آقای مهدی توکلی کشه فرزند روح اهلل ششدانگ یکدرب باغ  
از شماره 38- اصلی  مزرعه مرجوران ،فرعی ذیل

49 – آقای علیرضا عقیلی فرزند عزیز اهلل ششدانگ قطعه زمین محصور 
تاریخ تحدید 1394/03/20

از شماره 44- اصلی مزرعه معروف میرزا معز 
میرزامعزکه  معروف  مزرعه  ششدانگ  غیره  نطنزو  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
مشتمل است بر یک رشته قنات اختصاصی و امالک دائر و بائر باستثناء یکدرب 

باغ
تاریخ تحدید :23و1394/03/21

ازشماره 141 – اصلي باغستان پایین طرق ، فرعی ذیل 
1380- علی یحیائی طرقی فرزند حسین ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی معروف 

هنجوه تقریبا چهار رجلی  
1606– خانم نصرت افتخاری فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه بمساحت مفروز 

و مجزی شده از شماره 964 فرعی
تاریخ تحدید: 1394/03/24

از شماره 152- اصلی نیه ،فرعی ذیل
36- خانم مریم امیر زاده حجازی فرزند قریب ششدانگ یکدرب باغ 

198-عباس محمد بیگی نیه  فرزندابوالقاسم و غیره ششدانگ یکدرب باغ 
201-خسرو مهابادی فرزند حسن و غیره ششدانگ یکدرب باغ مزروعی  هشت 

منی  زیر ال
تاریخ تحدید:1394/03/25

ازشماره 182- اصلی ابیازن 
376-سید محمود نقوی الحسینی فرزند رضا و غیره ششدانگ یکدرب باغ  مشجر 

معروف  بیست قفیزی  دشت گوهر
395- سید محمود نقوی الحسینی فرزند رضا و غیره ششدانگ یکدرب باغ مشجر 

معروف باغ گوهردوازده قفیزی 
زمین  قطعه  ششدانگ  غیره  و  رضا  فرزند  الحسینی  نقوی  محمود  سید   -591

مزروعی معروف ذیل دشت بلنده  هشتاد قفیزی دشت گوهر 
تاریخ تحدید 1394/03/26
باغ   یکدرب  ششدانگ  غیره  و  رضا  فرزند  الحسینی  نقوی  محمود  سید   -1031

مشجر معروف هفتاد قفیزی و اطاق داخل آن  مشهور به باغ باال
زمین   قطعه  غیره ششدانگ   و  فرزند رضا  الحسینی  نقوی  1071- سید محمود 

مزروعی معروف باغ علی دشت باال  پنجاه قفیزی 
تاریخ تحدید1394/03/27

از شماره 183-اصلی میالجرد 
493- یوسف سروی ابیازنی فرزند غالمحسین ششدانگ یکدرب باغ  مشجر سه 

جریبی  معروف لب جوی دشت باال 
تاریخ تحدید :1394/03/28

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 
183–آقای علی افتخاری طرقی و غیره شش دانگ یکدرب باغ 

1954-محمد صادق عابدین فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی دو رجلی 
بخش گاره  با گواهی این که منافع مورد ثبت مادام العمر هاجر دختر میرزا است 

3189 – آقای سعید طالبی طرقی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
تاریخ تحدید 1394/03/30
3246- محمد صادق عابدین فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی دو رجلی 

بخش وی وبا گواهی این که منافع مورد ثبت مادام العمر هاجر دختر میرزا است
3986 –  علیرضا سیف اللهی طرقی فرزند مرتضی ششدانگ دو باب اطاق 

4713 – آقای اصغر جاللیان فرزند محمد آقا ششدانگ یکباب اطاق 
4824 – آقای قدرت جاللیان فرزند میرزا آقا ششدانگ قطعه زمین محصور

تاریخ تحدید:1394/03/31
4825 – بتول ضابطیان طرقی فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ یکدرب باغ 

4826 – آقای عباس طالبی طرقی فرزند محمدآقا ششدانگ قطعه زمین محصور
تاریخ تحدید :1394/04/01

ازشمار277-اصلی نسران
235-رضا زارع نسرانی  فرزند  مهدی ششدانگ یکدرب  باغ محصور و مشجر 

بیست من 
تاریخ تحدید 1394/04/02
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسیله این آگهي به صاحبان امالک و مجاورین 
آنها  ذیل  در  ذکر شده  روزهاي  اداري  اول ساعت  در  که  گردد  مي  اخطار  آنها 
یا  امالک  از صاحبان  یک  هر  چنانچه  و  رسانند  عمل  به  ملک حضور  وقوع  در 
نماینده قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ضمنا ًدر صورتیکه 
توانند  مي  نباشند  حاضر  محل  در  مقرر  موعد  در  مجاورین  و  امالک  صاحبان 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاي ثبتي 
اعتراض خود ظرف  تحدیدي  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از   1373/2/25 مصوب 
مدت 30 روز به این اداره و دادگاه محل تسلیم نمایید مضافًا در صورت تعطیلي 
تعطیلي  از  پس  روز  حدود  تحدید  آگهي  این  در  مندرج  روزهاي  در  مترقبه  غیر 

انجام مي گیرد.
تاریخ انتشار:1394/02/17

م الف:16 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

احضار 
2/334 نظر به اینکه خانم سیده عاطفه علوی شکایتی علیه آقای حامد طاهری فرزند 
محمود مبنی بر آدم ربائی و ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در مخفی کردن شاکیه 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900843ک/18 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی 
المکان مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  تعیین شده  10 صبح  94/4/24 ساعت  روز   برای 

میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
 18 الف:2076 شعبه  نمود.م  اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده 

دادگاه تجدیدنظر)کیفری( استان اصفهان
احضار 

 2/335 نظر به اینکه آقای جلیل صفائی شکایتی علیه آقای سیدعلی سجادی مبنی بر آدم ربائی
و ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900457ک/18 این 
دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 94/4/16 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.م الف:2077 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر)کیفری( استان اصفهان 
ابالغ 

2/336 شماره ابالغنامه: 9310100350106796 شماره پرونده: 9309983723200537 
فرزند  زاده  مشهدی  ابوطالب  حقیقی:  شونده  ابالغ   931203 شعبه:  بایگانی  شماره 
تاریخ  زاده  ارباب  بن.بست   – خ.خورشید   – خ.نظرشرقی   – اصفهان  نشانی  نصرا... 
حضور: 1394/04/13 شنبه ساعت: 08:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ 
شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت 
مقرر  در وقت  به طرفیت شما  بهروز خدابنده شهرکی  حضور: در خصوص دعوی 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.مالف:2080 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

2/337 شماره ابالغنامه: 9410100350100559 شماره پرونده: 9309980350101069 
شماره بایگانی شعبه: 931237 ابالغ شونده حقیقی: محمدکاظم رحیمی چمطاقی فرزند 
تاریخ حضور: 1394/04/10 چهارشنبه ساعت: 08:30  نشانی مجهول المکان  محسن 
کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل 
استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد )شرکت سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی و وکالت مع الواسطه بهروز 
درخشان به طرفیت شما مبنی بر مطالبه مبلغ 232/205/877 ریال در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:2081 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/338 شماره ابالغیه: 9410100350300679 شماره پرونده: 9409980350300042 
شماره بایگانی شعبه: 940052 خواهان مجتبی سفری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  مهربان  یوسفی  مهدی  و  جمالی  نادعلی 
مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
ثبت گردیده که وقت  به کالسه 9409980350300042  ارجاع و  اتاق شماره 305   3
المکان  رسیدگی آن 1394/04/07 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2082 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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مفاد آرا
1/264 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  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  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 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 12221هیأت: آقای حسین فرزین بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   26 شناسنامه  شماره  صفرعلی  فرزند  بیدگلی  فرزین  زهرا  خانم  179و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227 مترمربع شماره 2764 فرعی از پالک 3اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
شماره  غالمرضا   فرزند  بیدگلی  غفاری  طاهره   خانم  9832هیأت   شماره  2.رأی 
پالک  از  مترمربع شماره 2209فرعی   136.78 به مساحت  یکبابخانه    239 شناسنامه 
3اصلی واقع در معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی

احمد  میر  فرزند  بیدگلی  حسینی  حسن  سید  آقای  9936هیأت:  شماره  3.رأی 
علی  شماره شناسنامه  فرزند   آرانی   طالقانی  زهرا  خانم   و  شماره شناسنامه489 
176)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150.36 مترمربع شماره پالک 2216 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علی مینایی
فرزند  بیدگلی  حسینی  مجتبی  سید  آقای  هیأت:  شماره3644  4.رأی 
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    117 شناسنامه  شماره  ابراهیم  سید 
در  واقع  3اصلی  پالک  از  مجزا  فرعی   2124 پالک  شماره  147.14مترمربع 
فرزانگان حسن  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3حوزه  آبادبخش   معین 
شماره  علی  بیدگلیفرزند  زاده  رمضان  زهرا  خانم   آ  شماره12533هیأت:  5.رأی 
شناسنامه 6883، ششدانگ یکبابخانه به مساحت127.25 مترمربع شماره پالک 2769 
فرعی مجزا از98 فرعی از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی   زاده   حاجی  حسین  آقای  هیأت:  شماره29  6.رأی 
اکبر شماره  بیدگلیفرزند   قربان  ایران  و خانم  دانگ مشاع    4 به  نسبت  شناسنامه39 
شناسنامه 5 نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155 مترمربع 
شماره پالک 2776فرعی مجزا از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل ابتیاعی از محسن حاجی زاده بیدگلی و زهرا ابریشمی
7.رأی شماره 27هیأت: آقای محسن حاجی زاده بیدگلی فرزندحسین شماره شناسنامه 
18238 و خانم زهره نعمتی بیدگلی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 83 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75.5مترمربع شماره پالک 2777فرعی مجزا از پالک 3اصلی 
 واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محسن حاجی زاده بیدگلی
شماره  آقا  احمد  فرزند  بیدگلی  ناظمی  طاهره  خانم  هیأت:  شماره12625  رأی   .8
128.7مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  شناسنامه 9859 
پالک 2770 فرعی مجزا از پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از وراث اربابی
9.رأی شماره 11881 هیأت: آقای حسن شاطریان  فرزند مندعلی شماره شناسنامه7190 
 35 هاشم شماره شناسنامه  فرزند  مسکینی  زهره  خانم  و  مشاع  دانگ   4.5 به  نسبت 
2766فرعی  پالک  شماره  245مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ  
مجزا از 17 فرعی پالک 3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

در ازا سهم مشاعی
اله شماره شناسنامه  10.رأی شماره11547 هیأت: آقای حسن بادبرین فرزند رحمت 
9207 و خانم  الهام فاطمی بابایی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 451)بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت164 مترمربع شماره پالک 2758 فرعی مجزا از پالک 

3اصلی واقع در معین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
احمد شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  نساجی  عباس  آقای  هیأت:  11.رأی شماره 47 
 9712 شناسنامه  شماره  ابوالفضل  فرزند   بیدگلی   شبانیان  ملیحه  خانم  7707و 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت203.3 مترمربع شماره پالک 52فرعی مجزا 
از شماره 4فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه شبانیان  و احمد نساج 
12.رأی شماره51 هیأت: آقای  حسین شبانیان بیدگلی فرزندمحمد آقا شماره شناسنامه 
9347 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 173.31مترمربع شماره پالک 53فرعی مجزا از 
شماره4 فرعی از پالک 105اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در 

ازا سهم مشاعی
13.رأی شماره49 هیأت: آقای محمد عنایتی بیدگلیفرزند ماشااله  شماره شناسنامه2225 
و خانم طاهره فتحی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 163 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 279.5مترمربع شماره پالک 11فرعی از پالک 108 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
14.رأی شماره50 هیأت: آقای مهدی سالمی بیدگلی فرزند ماشاا له شماره شناسنامه 375و 
خانم ام البنین  دانیالی بیدگلی فرزندحسین  شماره شناسنامه675 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت200.72 مترمربع شماره پالک 170فرعی مجزا از شماره 3فرعی از 
 پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سیدجالل مطلبی

15.رأی شماره 26 هیأت: آقای جواد عبدالهی بیدکلی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
11131 و خانم فهیمه زراعی بیدگلی  فرزند  ایواله شماره شناسنامه 285 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 201 مترمربع شماره پالک180 فرعی مجزا از شماره 
3فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  سالمی  مجتبی  آقای    : هیأت  شماره10015  16.رأی 
شناسنامه 8797و خانم اکرم دخیلی فرزند عباس شماره شناسنامه 271 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.3 مترمربع شماره پالک 166فرعی مجزا از شماره2 
 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
17.رأی شماره10792 هیأت: آقای محسن چتری بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
41، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت168.26 مترمربع شماره پالک 9فرعی مجزا از شماره 
 2فرعی از پالک 199 اصلی وقسمتی از مشاعات واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسن  فرزند  بیدگل  نوریان  محمد  علی  آقای  هیأت:   8459 شماره  18.رأی 
حسین  فرزند  بیدگلی  جندقیان  اختر  خانم  و  مشاع  2دانگ  به  نسبت  شناسنامه171 
شماره شناسنامه 170  نسیت به 4دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت211.17 
مترمربع شماره پالک 39 فرعی مجزا از پالک 252اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی
سید  .آقا  فرزند  بیدگلی  دوم   مریخی  سیدعباس  آقای   : 8517هیأت  شماره  19.رأی 
حسن شماره شناسنامه 150 ششدان  قسمتی از یکبابخانه به مساحت223.06 مترمربع 
شماره پالک 40فرعی مجزا از شماره 11فرعی از پالک 285 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.در ازا ء سهم مشاعی در ازا سهم مشاعی
شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  صائبی  حسین  آقای  هیأت:   10064 شماره  20.رأی 
شناسنامه 318 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147.75 مترمربع شماره23پالک فرعی 
از پالک972 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه 

شکراهلل صائبی
21.رأی شماره10336 هیأت: آقای عباس طحان بیدگلی فرزندمحمدشماره شناسنامه 
پالک  از  مجزا  1فرعی  پالک  شماره  مترمربع   84 مساحت  به  یکبابخانه  45ششدانگ  
1021 اصلی و شماره 6 فرعی از پالک1035 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
22.رأی شماره 10457 هیأت: آقای محمد قامتی پور  فرزند علی محمدشماره شناسنامه 
پالک  از  پالک1فرعی  شماره  مترمربع   110.8 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،498
 1442اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محسن روز افزای 
شماره  محمد  علی  فرزند  پور  قامتی  اله  روح  آقای  هیأت:   10458 شماره  23.رأی 
فرعی  پالک2  شماره  مترمربع  مساحت107.3  به  یکبابخانه  ششدانگ   499 شناسنامه 
مجزا از پالک 1442 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از محسن روز افزای
شماره  اله  نعمت  فرزند  بیدگلی  نوحیان  محمد  علی  آقای  هیأت:   42 شماره  24.رأی 
شناسنامه152   شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  نوحیان  کفایت  شناسنامه464وخانم 
276فرعی  پالک  شماره  294.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
ثبتی  3حوزه  بخش  دراماکن  واقع  1965اصلی  پالک  از  فرعی  شماره15  از   مجزا 

آران و بیدگل.

25.رأی شماره 12599هیأت:  موسسه هیئت سادات بنی  الزهرا آران  بشماره ثبت 134 
وشناسه 14003595254ششدانگ  یکبابخانه به مساحت374  مترمربع شماره پالک 1 
فرعی مجزا از شماره 2333 و2335اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از پیروز رام و ملک عربی آرانی 
فرزندسید خلیل شماره  آرانی  آقای سیدعلی شریفیان  هیأت:  26.رأی شماره 12659 
شناسنامه 286 ششدانگ یکبابخانه به مساحت91 مترمربع شماره پالک5 فرعی مجزا 
اماکن بخش 3  از مشاعات پالک 2367اصلی واقع در  از 3 فرعی و4 فرعی وقسمتی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
27.رأی شماره 8066 هیأت: آقای علی اکبر قاسمی آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 
236 و خانم کبری دالوریان  آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه402)بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   7795 پالک  197.75مترمربع شماره  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
شماره490 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.در ازا سهم  مشاعی
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مقدم  قنایی  اله  نعمت  آقای  هیأت:  شماره10738  28.رأی 
شناسنامه  شماره  اله  ماشا  فرزند  آرانی  طاهریان  زهرا  خانم  و  شناسنامه49 
213)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254 مترمربع شماره پالک7854 فرعی 
مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. در ازا سهم مشاعی 
شماره  ابوالفضل  فرزند  آرانی  شکاری  مهدی  آقای  هیأت:   12636 شماره  29.رأی 
شناسنامه 1250185653 و خانم ام البنین خرمی آرانی فرزند مسلم  شماره شناسنامه 
382 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت215 مترمربع شماره پالک 7880فرعی 
مجزا از شماره76/5549 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  ابوالفضل شکاری 
30.رأی شماره12638 هیأت: آقای احمد عربیان آرانی فرزندعلی شماره شناسنامه6381  
شماره  عباس  فرزند  آرانی   ریحانی  معصومه  خانم  و  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت 
شناسنامه277  نسبت به 2 دانگ مشاع  و میثم عربیان آرانی فرزند احمد شناسنامه 
شماره 279 نسبت به دو دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 271.3مترمربع 
در  واقع  اصلی   2637 پالک  از  فرعی  شماره1117  از  مجزا  فرعی  پالک7881  شماره 

مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
شماره  پرویز  فرزند  بیدگلی  استادیان  ابوالفضل  آقای  هیأت:  شماره11476  31.رأی 
شناسنامه9260   شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  ربانی  معصومه  خانم  و  شناسنامه185 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96مترمربع شماره پالک 7855 فرعی مجزا 
از شماره135 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از  ابوالفضل استادیان بیدگلی 
شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  امیری  مرتضی  آقای  12252هیأت:  شماره  32.رأی 
 36 شناسنامه  شماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  رحیم  زهرا  خانم  و   8864 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204.21 مترمربع شماره پالک2520 فرعی 
از پالک 2638اصلی واقع در  احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

عباس ایرانی
شماره  رضا  فرزند  آرانی  جمالی  حاجی  سعید  آقای  12068هیأت:  شماره  33.رأی 
پالک2522  شماره  211.52مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه363 
فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حاج محمد کدخدایی
شماره  محمد  فرزند  آرانی  پور  حسینی  محسن  آقای  هیأت:   23 شماره  34.رأی 
شناسنامه  108 نسبت به 2 دانگ مشاع  و خانم فاطمه مرنجابیان آرانی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 386  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
66.95مترمربع شماره پالک 2541 فرعی از پالک 2638اصلی واقع در  احمدآباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
35.رأی شماره1927 هیأت: خانم پروین بابا کمال آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 324، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت96.5 مترمربع شماره پالک 2146فرعی از پالک 2638اصلی 
 واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن  و ثریا اکرمیان

شماره  آقا  حاجی  فرزند  آرانی  آفتابی  ماشااله  آقای  هیأت:  شماره1926  36.رأی 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت138.17  به  یکبابخانه  شناسنامه7786ششدانگ 
2145فرعی از پالک 2638اصلی واقع در  احمدآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسن  وثریا اکرمیان
37.رأی شماره 3511 هیأت: خانم طاهره فایض آرانی فرزند علی آقا شماره شناسنامه  
11827 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122.6مترمربع شماره پالک2213 فرعی مجزا 
ثبتی  3 حوزه  آباد  بخش  احمد  در   واقع  پالک 2638اصلی  از  فرعی   26  از شماره 

آران و بیدگل.
جواد   سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  احمد  سید  آقای  12572هیأت:  شماره  38.رأی 
شماره  مترمربع   120.56 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   11235 شناسنامه  شماره 
پالک 1541فرعی مجزا از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  محمد  آقا  فرزند  آرانی  باغبانی  ابوالقاسم  آقای  هیأت:  شماره10757  39.رأی 
شناسنامه 406ششدانگ یکبابخانه به مساحت278.35 مترمربع شماره پالک 1521فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از صفرعلی قدیریان
شماره   فرزندحسین   آرانی  اجدادی  طاهره  خانم   هیأت:  شماره12209  40.رأی 
شناسنامه 176، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 67.7مترمربع شماره پالک 1526فرعی 
مجزا از شماره 348فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آرا ندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
41.رأی شماره12090 هیأت: خانم طاهره اجدادی آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه 
176  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت173.3 مترمربع شماره پالک 1528 فرعی مجزا از 
شماره 348 فرعی از پالک  2640  اصلی واقع در  آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی
غالمحسین شماره  فرزند  آرانی  آبادی  مهر  زهرا  خانم  12210هیأت:  42.رأی شماره 
شناسنامه 316 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت46.22 مترمربع شماره پالک 1527 
فرعی مجزا از شماره348 فرعی از پالک 2640   اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از طاهره اجدادی آرانی
شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  الهی  نعمت  زهره  خانم  12662هیأت:  شماره  43.رأی 
شناسنامه10427، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131.45 مترمربع شماره پالک1523 
فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک  2645  اصلی واقع  در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  فرزند حسین  آرانی  خرمی  محسن  آقای  هیأت:  شماره54  44.رأی 
9743 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 429.46 مترمربع شماره پالک1550 فرعی مجزا 
از شماره26 فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از  خانم انسی محمدی آرانی
45.رأی شماره 53هیأت: آقایمحسن مرنجابی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   1548 پالک  شماره  175مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  وششدانگ   224
ثبتی  حوزه  بخش3  آراندشت  در  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی   235 شماره   از 

آران و بیدگل.
46.رأی شماره31 هیأت: آقای عباس باصری آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
491 و خانم فاطمه توسلی فرد فرزند محمدرضا  شماره شناسنامه621 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت166.5 مترمربع شماره پالک 1549فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

برابر سند عادی
47.رأی شماره 9830هیأت: آقای  مهدی یتیم پور آرانی فرزند آقاتقی شماره شناسنامه 
257 و خانم ثریا خانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 432 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت  132.85مترمربع شماره پالک 1497فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

 از پالک اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد المع
شماره  فرزندعلی  آبادی  نوش  انتخابی  غالمرضا  آقای  هیأت:  شماره8721  48.رأی 
شناسنامه94 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم زهرا رحمانی نوش آبادی فرزند حسن  
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  شناسنامه44  شماره 
 40 پالک  از  فرعی   2931 شماره  از  مجزا  3683فرعی  پالک  شماره  206.25مترمربع 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی 
شناسنامه  اکبر شماره  علی  فرزند  خطیبی  ابوالقاسم  آقای   44هیأت:  49.رأی شماره 
1594 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت175.5مترمربع شماره پالک 3711فرعی مجزا 
از شماره 2928 فرعی از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.  ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
غالمرضا  فرزند  آبادی  نوش  آتشی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   21 شماره  50.رأی 
اله شماره  فرزندعزیز  آبادی   نوش  دانشوری  قدسی   و خانم  شماره شناسنامه124 
شناسنامه4745  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 185.5مترمربع شماره 

پالک 3710فرعی مجزا از شماره های 1965 و1972 و1974 و2541   فرعی از پالک40  
اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. در ازاء سهم مشاعی

51.رأی شماره  10326 هیأت : آقای علی سقائی نوش آبادی فرزند علی محمد  شماره 
شناسنامه 64 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161.5مترمربع شماره پالک3698 فرعی 
مجزا از شماره1627 فرعی از پالک40  اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد سقایی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  94/2/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/2/17
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   1/296

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
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 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند 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 
و گواهی 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. 
شماره فرعی از 2 اصلی مزرعه فضل آباد 

1-رای شماره 409-94/01/23- سید علی موسوی فرزند طاهر به ش.ش 898 شهرضا 
و شماره ملی 1191199317225 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 958 

به مساحت 190/70 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/17

سیدمهدی میرمحمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
حصر وراثت

2/261 آقای سید بیژن موسوی زاده سده دارای شناسنامه شماره 1160094233 به 
شرح دادخواست به کالسۀ 38/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید محمود موسوی زاده سده بشناسنامه 62 در تاریخ 
93/11/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- منصور موسوی زاده سده فرزند سید محمود ش.ش 27064 ت.ت 1350 
صادره از مسجد سلیمان)پسر متوفی( 2- سعید موسوی زاده فرزند سید محمود ش.ش 
 973 ت.ت 1352 صادره از مسجد سلیمان)پسر متوفی( 3- سید حمید موسوی زاده
متوفی(  )پسر  از مسجدسلیمان  محمود ش.ش 1885 ت.ت 1360 صادره  فرزند سید 
4- سید مسعود موسوی زاده سده فرزند سید محمود ش.ش 909 ت.ت 1365 صادره 
ش.ش  محمود  سید  فرزند  سده  زاده  موسوی  بیژن  سید   -5 متوفی(  لنجان)پسر  از 
زاده  موسوی  طاهره   -6 متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره   1369 ت.ت   1160094233
 سده فرزند سید محمود ش.ش 786 ت.ت 1354 صادره از مسجدسلیمان )دختر متوفی(
از  312 ت.ت 1363 صادره  محمود ش.ش  فرزند سید  زاده سده  موسوی  7- سمیه 
فرزند حسن ش.ش 81 ت.ت 1332  متوفی( 8- خورشید سلطانی سده  )دختر  لنجان 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست  صادره از لنجان )همسر متوفی( والغیر. 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:105 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
احضار متهم 

 2/262 شماره درخواست: 9410463624700002 شماره پرونده: 9309983624700442
شماره بایگانی شعبه: 930470 نظر به اینکه در پرونده کالسه 930470 بازپرسی متهم 
آقای علی میر فرزند عباس به شماره شناسنامه 561 متولد 1342/11/5 محل صدور 
زابل به اتهام تغییر در ارقام پالک انتظامی خودرو پژو405 و حمل افاغنه غیرمجاز از 
نامبرده بدین  با توجه به مجهول المکان بودن  این دادسرا تحت تعقیب می باشد  طرف 
وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردستان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد 
مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:579 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اردستان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  شماره4103به  شناسنامه  دارای  حسینی  سیدمرتضی  2/289آقای 
به کالسه 86/94ش ح 14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
بشناسنامه1016درتاریخ9/11/5 آبادچی  سیداحمدحسینی  شادروان  که  داده  توضیح 

منحصراست  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  3اقامتگاه 
به: 1- سیدمرتضی حسینی ش ش4103، 2- سیدمحسن حسینی آبادچی ش ش975، 
 -5 ش4102،  ش  سیداصغرحسینی   -4 ش77،  ش  آبادچی  حسینی  سیدمجتبی   -3
شهربانوحسینی ش ش10، 6- شهنازحسینی ش ش5، 7-زهراالسادات حسینی آبادچی 
ش ش1764، 8- مریم حسینی ش ش1471، 9- خدیجه سورانی ش ش39، متوفی به جز 
نام بردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م الف:774 رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد  
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  شماره3869به  شناسنامه  دارای  مهدور  محمدعلی  آقای   2/290
کالسه 103/94ش ح 14 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ93/11/21  داده که شادروان عباسعلی مهدور بشناسنامه4 در  توضیح 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- تورج 
ش.ش3869،  مهدور  محمدعلی   -3 ش.ش260،  مهدور  توران   -2 ش.ش227،  مهدور 
4- اکبر مهدور ش.ش7197، 5-رضا مهدور ش.ش1080056041)فرزندان(، 6- منظر 
مهدور ش.ش141)همسر(. متوفی به جز نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام 
کسی  تاهر  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:777 رئیس شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد  
حصر وراثت

2/291 آقای سیدناصرشریعتی دارای شناسنامه شماره-  1109 به شرح دادخواست 
به کالسه 96/94ش ح 14 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
بشناسنامه17056تاریخ  نجف آبادی  آیتی  بیگم  صدیقه  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1393/11/18
 ،651/ اقدس شریعتی ش ش    -2 به: سیدناصرشریعتی ش ش/1109،  منحصراست 
   861 ش.ش  شریعتی  بتول   -4 ش.ش24573،  نجف آبادی  شریعتی  مهرالسادات   -3
انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  نامبردگان  جز  به  متوفی  متوفی(.  551)فرزندان 
کسی  تاهر  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:770 رئیس شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد   
حصر وراثت

شرح  شماره-2439به  شناسنامه  دارای  آبادی  نجف  شریفی  مریم  خانم   2/292
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  70/94ش.ح14  کالسه  به  دادخواست 
بشناسنامه62در آبادی  ناصرشریفی نجف  که شادروان  داده  نموده و چنین توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  تاریخ1361/3/7اقامتگاه 
منحصراست به: پیمان شریفی ش ش26528، 2-مریم شریفی نجف آبادی ش ش2439، 
ش  آبادی  نجف  ابطحی  4-زهرابیگم  ش545،  ش  آبادی  نجف  شریفی  3-مرجان 
ش279)همسر(، 5-غالمرضاشریفی نجف آبادی ش ش17226)پدر(، 6-فاطمه شریفی 
با  اینک  ندارد.  دیگری  ورثه  بردگان  نام  به جز  متوفی  تهرانی ش ش89)مادرمتوفی(. 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تاهر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:771 رئیس شعبه 14 

شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت رسیدگی
2/299 در خصوص پرونده کالسه 94-58 خواهان علی مددالوی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت پیام عرب زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/3/25 ساعت 4عصر 
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:2162 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اکبر  باوکالت  جوکار  اسماعیل  خواهان   152/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/300
محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت یوسف دشتبانی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  مورخه 94/3/23 ساعت 5عصر  برای  وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
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:2163 

شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اکبر  وکالت  با  اسماعیل جوکار  150/93 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   2/301
محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت یوسف دشتبانی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  مورخه 94/3/23 ساعت 4عصر  برای  وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
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:2164 

شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  جوکار  اسماعیل  خواهان  93-151ح42  کالسه  پرونده  در خصوص   2/302
آقای اکبر محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت یوسف دشتبانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/23 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:2165 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2/303 در خصوص پرونده کالسه 1997/93 خواهان اکبر قوام نژاد دادخواستی مبنی 
بر فسخ معامله با احتساب خسارات قانونی به طرفیت عباس سلیمانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:2166 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/304 شماره ابالغیه: 9410100351500657 شماره پرونده: 9309980351501143 
 شماره بایگانی شعبه: 931228 خواهانها عفت کدخدایی و اشرف سیدقلعه و یدا... علی نقیان
خواسته  به  یزدانی  کریم  و  درچه ای  نظری  علی  خواندگان  طرفیت  به   دادخواستی 
تعدیل اجاره بها تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 15 
 باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 348 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351501143 کالسه  به  و  ارجاع 
خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:00 ساعت  و   1394/03/27
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:2616 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/305 شماره ابالغیه: 9410100351500662 شماره پرونده: 9309980351501144 
 شماره بایگانی شعبه: 931229 خواهانها عفت کدخدایی و اشرف سید قلعه و یدا... علی نقیان

تقدیم  بها  اجاره  تعدیل  خواسته  به  جعفرپور  ابراهیم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
دادگاه   15 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351501144 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/27 و ساعت 08:15 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:2617 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/306 در خصوص پرونده کالسه 28/94ش11 خواهان اکبر رضایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت نورا... قربانی بجگردی )معروف به محمد( تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/3/25 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3333 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  حاتمی  رضا  آقای  خواهان   76/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/307
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو پژو206 به شماره انتظامی 723ج12-53 و مطالبه 
فرانک   – کیانی  محمدی  محمد  طرفیت  به  ریال   50/000/000 مبلغ  به  مقوم  خسارات 
اسمعیل زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/3/23 ساعت 
16 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 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 26 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
م الف:3337  اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مواظبی  مهرداد  خواهان   164-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/308
مبنی بر الزام به طرفیت علیرضا گرجی زاده – سید ابراهیم حجازی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/3/27 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
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:3340 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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رضاخانی،  رییس کمیته 
داوران فدراسیون 

وزنه  برداری شد

مصدومیت شدید 
 داداش پور از 

ناحیه دنده

منوچهر رضاخانی، رییس هیات وزنه برداری استان همدان، یکی از داوران درجه 
یک بین المللی وزنه برداری ایران به شمار می رود که سابقه 27 سال حضور در این 
رشته ورزشی را دارد. پیش از این با حکم حسن طباطبایی، سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری، محمد ذهتاب، مس��وولیت سرپرس��تی کمیته داوران فدراسیون را 
عهده دار بود.به دنبال انتصاب منوچهر رضاخانی، به عنوان رییس کمیته داوران، 
جلسه ای با حضور داوران بین المللی کشورمان در محل فدراسیون وزنه برداری 

برگزار شد و این نفرات به عنوان اعضای کمیته داوران مشخص شدند:
سید فخرالدین حمزی، داور درجه یک بین المللی از قزوین، همت کرم پور، داور 
درجه یک بین المللی از البرز، علی سیردانی، داور درجه یک بین المللی از تهران، 
غالمعلی واالمنش، داور درجه یک بین المللی از گیالن و محمد حس��ن شجاع 
فرد داور درجه یک بی��ن المللی از قم. منوچهر رضاخان��ی رییس کمیته داوران 
فدراسیون وزنه برداری، پس از معرفی اعضای این کمیته، استخراج آمار داوران 
فعال و غیر فعال در سطح کشور و برنامه ریزی برای ارتقای حق الزحمه داوران را 

از اولویت های کمیته داوران در شروع دور تازه فعالیت های این کمیته برشمرد.

 در ش��رایطی ک��ه مس��ابقات کش��تی آزاد قهرمان��ی آس��یا از صب��ح 
چهارش��نبه در دوح��ه قط��ر آغ��از خواه��د ش��د، مصدومی��ت س��عید 
 داداش پ��ور ش��رایط را ب��رای حض��ور وی در ای��ن مس��ابقات س��خت 

کرده است. 
داداش پور پیش از حضور در مس��ابقات قهرمانی آس��یا در دوحه از ناحیه دنده با 
مصدومیت شدیدی همراه شد که این درد در دوحه قطر تشدید شده است و وی در 
آخرین تمرین تیم ملی تنها نظاره گر کار سایر آزادکاران بود و مشخص نیست که آیا 

وزن کشی خواهد کرد یا خیر؟
شرایط مصدومیت داداش پور بسیار سخت است؛ اما گفته می شود که پزشکان تیم 
ملی کشتی آزاد در تالش هس��تند تا آزادکار وزن 70 کیلوگرم کشورمان را به این 

مسابقات برسانند. 
سعید داداش پور با تایید این خبر ابراز امیدواری کرد که بتواند در مسابقات قهرمانی 

آسیا با موفقیت به کارش پایان دهد. 

بازی با آبرو ی  بسکتبال تاکی؟!

براحوال بسکتبال هم باید گریست

والیبال قهرمانی زنان زیر ۲۳ سال آسیا؛

تایلند حریف بعدی ایران شد
 تیم والیبال زنان زیر 23 سال ایران در دومین بازی خود از مرحله 
دوم رقابت های آسیا سه شنبه مغلوب ژاپن شد و در جایگاه سوم 

گروه خود قرار گرفت.
با توجه به این نتیجه، ملی پوشان کشورمان چهارشنبه استراحت 
دارند و پنجشنبه باید با تیم دوم گروه مقابل؛ یعنی تایلند بازی 
کنند. این مس��ابقه س��اعت 18 به وقت محلی )14:30 به وقت 

تهران( برگزار می شود.
برنامه کامل دیدارهای فردا به شرح زیر است:

مالدیو - ماکائو، ساعت 6:30 )برای کسب عنوان یازدهمی(
ژاپن – هند، ساعت 8:30

چین – فیلیپین، ساعت 10:30
چین تایپه – کره جنوبی، ساعت 12:30

ایران – تایلند، ساعت 14:30

 دالیل عدم اعزام تیم ملی تنیس
 به مسابقات کشورهای اسالمی

رییس فدراسیون تنیس دالیل عدم اعزام تیم ملی کشورمان را 
به مسابقات تنیس کشورهای اسالمی که قرار است در اندونزی 

برگزار شود، تشریح کرد.
مجید شایس��ته، در خصوص عدم اعزام تیم مل��ی تنیس ایران 
به مسابقات کش��ورهای اسالمی اظهار داش��ت: این تصمیم در 
کمیته فنی فدراسیون اتخاذ شد. یکی از دالیل اخذ شدن چنین 
تصمیمی، این است که ملی پوشان ایران در مقطع کنونی نیاز به 
تمرین بیشتری دارند و شرایط مسابقه برای آنها فراهم نیست. 
برای اینکه به دنبال کسب نتایج بهتری هستیم، باید با آمادگی 

بیشتری به میدان مسابقه برویم.
وی ادامه داد: ورزش��کاران تیم ملی در اردو باقی خواهند ماند و 
برای آنها رقابت های دیگری را تا پیش از مسابقات دیویس کاپ 

و دیدار حساسی که با کویت داریم،  مد نظر قرار خواهیم داد.
رییس فدراس��یون تنیس با بیان اینکه ش��رایط اعزام تیم ملی 
تنیس ب��ه اندونزی خاص بود، گفت:  ورزش��کاران کش��ورمان 
باید مسافت زیادی را برای رس��یدن به محل برگزاری مسابقات 
طی می کردند. آنها همچنی��ن  باید روزهای زی��ادی را  در این 
کش��ور برای برگزاری پیکارهای انفرادی و تیم��ی می ماندند. 
همین موضوع ممکن بود باعث وارد ش��دن صدماتی به آمادگی 
جسمانی ورزش��کاران کش��ورمان برای دیدار با کویت شود؛ به 
همین دلیل از فدراس��یون تنیس اندونزی عذرخواهی و اعالم 
 کردیم که تیم ملی کشورمان در مسابقات فوق شرکت نخواهد 

کرد.

 جدال حساس منیزیم فردوس 
و سپاهان

هفته بیس��تم لیگ برتر هندبال از پنج ش��نبه ب��ا برگزاری یک 
دیدار آغاز می شود و طی آن  از  ساعت 16 نفت و گاز گچساران و 

شهرداری تبریز برابر هم به میدان خواهند رفت.
نفت و گاز گچساران با 13 امتیاز در رده هفتم و شهرداری تبریز 

با 14 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار دارند.
بهنام جمش��یدی و مهدی معصوم��ی قضاوت این دی��دار را بر 

عهده دارند.
در ادام��ه هفت��ه بیس��تم لی��گ برت��ر هندب��ال ش��نبه، 19 
اردیبهش��ت ماه نیز دو دی��دار برگزار می ش��ود که بر اس��اس 
آن از س��اعت 15:30 س��نگ آهن گه��ر زمین، میزب��ان هپکو 
اراک خواهد بود. هپکو با 13 امتیاز شش��م اس��ت و سنگ آهن 
 گهر زمین ب��ا 10 امتی��از در رده ده��م جدول رده بن��دی قرار

 دارند.
در دیگر دیدار نیز از ساعت 17 ثامن الحجج سبزوار، صدرنشین 
لیگ برتر برابر س��نگ آهن بافق به میدان می رود. ثامن الحجج 
س��بزوار 29 امتیازی اس��ت و با چهار امتیاز اختالف نسبت به 
منیزیم فردوس جایگاه مستحکمی در صدر جدول دارد. مهدی 

توکلی وسعید ولدخانی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
روز یکش��نبه 20 اردیبهش��ت م��اه نی��ز  دو دی��دار برگ��زار 
می ش��ود ک��ه ط��ی آن نی��روی زمین��ی ارت��ش میزب��ان 
صنعت م��س کرمان اس��ت و در یک ب��ازی حس��اس منیزیم 
 ف��ردوس و ف��والد مبارک��ه س��پاهان براب��ر ه��م ب��ه میدان

 می روند.
منیزیم ف��ردوس با 24 امتی��از در مکان دوم ج��دول قرار دارد 
و برای اینکه فاصل��ه خود را ب��ا ثامن الحجج س��بزوار کم کند 
به پیروزی در این دیدار نی��از دارد. از طرف دیگر نیز س��پاهان 
دوست ندارد که در این دیدار بازنده باشد؛ چرا که با پیروزی در 
 این دیدار این فرصت را دارد تا ش��رایط خود را در جدول بهبود

بخشد.
برنامه مسابقات هفته بیس�تم لیگ برتر هندبال به شرح 

زیر است:
پنج شنبه 17 اردیبهشت، ساعت 16

نفت و گاز گچساران - شهرداری تبریز
داوران: بهنام جمشیدی و مهدی معصومی

نماینده فدراسیون: عبدالصاحب نیکویی
ناظر داوری: مراد کرمی

شنبه 19 اردیبهشت
سنگ آهن گهر زمین - هپکو اراک، ساعت 15:30

داوران: علیرضا موسویان و مجید کالهدوزان
نماینده فدراسیون: سیدحسن حسینی

ناظر داوری: نصراهلل روشنفکر
ثامن الحجج سبزوار و سنگ آهن بافق، ساعت 17

داواران: مهدی توکلی-سعید ولدخانی
نماینده فدراسیون: علیرضا سلیمانی

ناظر داوری: عبداله کافی

یکشنبه ۲0 اردیبهشت، ساعت 16
نیروی زمینی ارتش - صنعت مس کرمان

داوران: جواد زارع - امیر زارع
نماینده فدراسیون: منوچهر حیدری

ناظر داوری: اسداهلل حسینی
منیزیم فردوس - فوالد مبارکه سپاهان

داوران: اکبر خاکپور و حمید حسین زاده 
نماینده فدراسیون: حسن گل مینا

ناظر داوری: حسین رونق
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هندبال بانوان به دلیل کمبود 
مناب��ع مال��ی، بس��یاری از 
فرصت های موثر در پیشرفت 
خود را از دست داده و می دهد.

 فدراس��یون هندب��ال پ��س 
از م��دت ه��ا اداره ش��دن ب��ا 
سرپرست، باالخره چند ماهی 
است که صاحب رییس شده و 
مس��ووالن فدراسیون در حال 

برنامه ریزی برای اداره ام��ور جاری فدراس��یون و البته ارائه 
برنامه های بلند مدت در امر اس��تعدادیابی هس��تند.در کنار 
این برنامه ها، هندب��ال بانوان نیازمند نگاه ویژه اس��ت تا این 
بخش نیز از روزهای ناخ��وش خود فاصله بگیرد و در آس��یا 
جایگاهی برای خود باز کند. مهم ترین برنامه ای که در بخش 
بانوان فدراس��یون هندبال دیده می ش��ود حضور تیم جوانان 
در مس��ابقات قهرمانی آس��یا اس��ت که این اعزام در راستای 
استعدادیابی و پشتوانه س��ازی برای تیم بزرگساالن است؛ اما 
این امر در هندبال چندان هم راحت به نظر نمی رسد؛ چرا که 
منابع مالی به عنوان پش��توانه در ورزش در این بخش وجود 

ندارد.
۳00 میلیون هزینه برای اع�زام بانوان به قهرمانی 

آسیا
اواخر س��ال گذش��ته تیم ملی هندبال بزرگساالن کشورمان 
به مسابقات قهرمانی آس��یا در حالی که ترکیبی جوان را در 
اختیار داش��ت، اعزام و در نهایت موفق ش��د در مکان ششم 
آسیا قرار بگیرد.در این دوره از مسابقات تیم هندبال بانوان در 
مرحله گروهی و در نخس��تین دیدار با نتیجه 60  بر 11 برابر 
کره جنوبی )قهرمان این دوره از مسابقات( شکست خورد. در 
دومین دیدار خود برابر ژاپن 45 بر 11 تن به شکست داد؛ اما 
در سومین دیدار خود مقابل هند قرار گرفت و با نتیجه 42 بر 

24 به برتری رسید و در رده سوم گروه قرار گرفت.

با ای��ن نتایج ایران برای کس��ب 
عنوان پنجم تا هشتم، ابتدا برابر 
هنگ کنگ به میدان رفت و 42 
بر 14 به پیروزی رسید و سپس 
برابر ازبکستان 30 بر 18 متوقف 
شد و به عنوان ششم دست یافت.

اع��زام بانوان به این مس��ابقات با 
مش��کالت زیادی هم��راه بود و 
مسابقات قهرمانی آسیا همزمان 
با آغاز به کار س��ید ابوالحس��ن مهدوی در راس فدراسیون و 
انباشته شدن مشکالت مالی فراوان در فدراسیون بود؛ اما در 
نهایت این تیم با هزینه ای 300 میلیونی به اندونزی اعزام شد. 
مبلغی که تامین آن برای فدراسیون چندان هم راحت نبود، با 
این وجود دختران هندبالیست بدون حتی یک بازی تدارکاتی 
به مس��ابقات اعزام ش��دند تا این تیم جوان بتواند، حداقل در 

مسابقات بین المللی با تیم های بزرگ بازی کند.
آنچه بیش از کس��ب تجربه برای فدراس��یون اهمیت داشت، 
محک بازیکنان جوان تیم بود تا بتوانند با استفاده از تجربه آنها 
در سال های آینده یک تیم منسجم را به آسیا معرفی کنند و 

برابر قدرت های آسیا حرفی برای گفتن داشته باشند.
جوانان اولویت اصلی برنامه های بخش بانوان

با آغاز سال جدید و تدوین تقویم  فدراسیون، برنامه های بخش 
بانوان مشخص شد و حضور تیم جوانان در مسابقات قهرمانی 
آس��یا به عنوان تنها رویداد بین المللی عنوان ش��د و اردوی 
بانوان نیز از ابتدای اردیبهشت آغاز شد و تا هشت مرحله ادامه 
خواهد داش��ت.پروانه نظرعلی، نایب رییس بانوان فدراسیون 
هندبال تیم جوانان را آماده حضور در مس��ابقات قزاقس��تان 
می کند که این تیم یک پشتوانه مناسب برای تیم بزگساالن 
باشد و در همین راس��تا 5 نفر از بازیکنان جوان حاضر در تیم 
بزرگساالن که امروز تجربه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 

را دارند به تیم جوانان اضافه شد. 

جذب اسپانسر از همایش و حرف تا عمل؛
جایگاه حمایتی وزارت ورزش در هندبال بانوان کجاست؟

در مس��ابقات لیگ برتر فوتس��ال امیدهای کشور، ملی 
حفاری اه��واز رقیب اصلی تی��م آینده گس��ترایرانیان 
محس��وب می ش��ود.تیم آینده گس��تر ایرانیان یکی از 
نماینده های اصفهان در مس��ابقات فوتس��ال امیدهای 
کش��ور روز پنجش��نبه اصفهان را به مقصد اهواز جهت 

حضور در دور رفت این رقابت ها ترک می کند.
 حسین شاهزیدی س��رمربی تیم فوتس��ال امید آینده 
گسترایرانیان پیرامون تمرینات تیم خود اظهار داشت: 
از س��ه ماه قبل تمرینات خود را آغاز کردیم، که 6 هفته 
نخس��ت از بازیکنان تس��ت گرفتیم و برترین ها  به تیم 
اضافه شدند و در مجموع 77 جلسه تمرین برگزار کردیم.

وی ادامه داد: در مس��ابقات لیگ برتر فوتسال امیدهای 
کشور 14 تیم در دو گروه 7 تیمی به طور متمرکز با هم 
رقابت می کنند که اهواز به عنوان میزبان دور رفت است 
و مسابقات روز 19 اردیبهشت ماه استارت خواهد خورد 
که کاروان تیم ما روز 17 اردیبهشت اصفهان را به مقصد 

اهواز ترک می کند.
حسین شاهزیدی پیرامون آمادگی تیم خود بیان داشت: 
آنچه در ح��د بضاعت تیم بود انج��ام دادیم هرچند یک 
س��ری ایراداتی در کارهای تکنیکی داریم که امیدوارم 

برطرف شود.

 77 جلسه تمرین 
برگزار کردیم

ماس��یمیلیانو آلگری، در پی پیروزی مقابل رئال مادرید 
در دور رفت از مرحل��ه نیمه نهایی گفت: دوس��ت دارم 
بگویم از عملکرد بازیکنان��م رضایت دارم. بازی به لحاظ 
فنی فوق العاده بود هرچند به نظرم می توانستیم بهتر هم 
کار کنیم. تمامی بازیکنان ما درگیر بازی بودند و هم در 
کارهای دفاعی و هم در کارهای هجومی شرکت داشتند. 
استفانو اس��تورارو، تنها سه ماه اس��ت که به یوونتوس 
آمده و در این مدت پیش��رفت قابل توجهی کرده اس��ت 
و این برای باشگاه هم مزیتی به شمار می رود.وی افزود: 
اگر ما می خواهیم به فین��ال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا 
کنیم، باید در مادرید دست به ش��اهکار بزنیم. بازیکنان 
من در این دیدار شخصیت باال، تالش و عزم راسخ خود 
را برابر رئال  مادرید به معرض نمایش گذاش��تند. روبرتو 
پریرا هم ک��ه در  دقیقه 86 به جای توس ب��ه بازی آمد 
سرعت باالیی دارد و در صورت نیاز به او، در دسترس مان 
اس��ت؛ ولی حضور آرتورو ویدال در میانه میدان به من 
تضمین بیشتری می دهد و رئالی را به دردسر می اندازد  
و باعث می شود تا آنها در عرض به کار خود ادامه بدهند.

نتیجه ای که در این بازی رقم خورد نشان می دهد که ما 
در سرازیری قرار گرفته ایم؛ ولی گرفتن نتیجه در بازی 

برگشت آن هم در مادرید کار آسانی نیست.

کارمان در بازی برگشت 
آسان نیست
�

     

باالخ��ره ورزش زیب��ای  اصغر 
بسکتبال هم به سرنوشت قلندری

رقت باروالیبال دچارشد.
حقای��ق و واقعی��ت های��ی ک��ه دردل ماجرای 
ورزش های غیر فوتبالی نهفته، متاس��فانه بازهم   
س��وزاننده برای ورزش های پرطرف��داری نظیر 
والیبال و بس��کتبال، همچنان در پرده ابهام باقی 

مانده است وتحقیرآمیزادامه دارد.
حمایت بی تناسب، بی قاعده و بی حساب وکتاب 
از فوتبال در س��ال های اخیرتا حدی پیش��رفت 
کرده که درس��ت همانند غده س��رطانی که بدن 
 بیم��ار را از درون ذره ذره ب��ه تس��خیرخود در 
 می آورد، س��بب ش��ود تا آب��رو وحیثیت س��ایر 
رشته ها به ویژه والیبال و بس��کتبال اصفهان که 
از سوابق درخش��انی در ورزش برخوردار بوده به 

بازی گرفته شود.
می��زان پرداخت��ی باش��گاه های��ی که ب��ه غلط 
ورشکس��ته گفت��ه م��ی ش��وند، پرداخت��ی به 
فوتبالیس��ت ه��ا را ت��ا چه می��زان بی تناس��ب 

 افزایش داده ان��د؟ ارقام نجوم��ی پرداختی های 
فوتبالیس��ت ها اگر با صداقت از پ��س پرده برون 
افت��د وپرداختی ه��ای ناچیز والیبالیس��ت ها و 
بسکتبالیس��ت ها را هم بس��نجیم، پی خواهیم 
برد تفاوت از زمین تا کهکشان است. البته راست 
و دروغش که به جایی برنمی خ��ورد. با این همه 
باید اذعان کنی��م بامبلغ پرداختی س��ه بازیکن 
فوتبال می ش��ود تیمی بس��ت که دررقابت های 
لیگ برترهندب��ال، والیبال و بس��کتبال، مدافع 
آبرو وحیثیت این رش��ته های عنوان دار ورزشی 
اصفهان ش��د که طرف��داران بیش��ماری دارند و 
س��الیان متمادی ونه چندان دور با شایس��تگی، 
پیش��انی افتخار و فخر ومباهات برآسمان ورزش 
کش��ورمان می س��اییده ان��د واز جمل��ه رقبای 
سرس��خت و تهدیدکنن��ده ای ب��رای تیم های 

پایتخت نشین محسوب می شدند.
حرف برای گفتن ومطلب برای نوش��تن پیرامون 
 وضعی��ت نابس��امان این س��ه رش��ته ورزش��ی 
علی الخصوص بسکتبال بسیار است؛ اما نگارنده 

چه کند، وقتی می بیند درراس هیات هایی مثل 
والیبال و بسکتبال تیمور باجول ومحسن صادق 
زاده، دو فرد دلس��وز و عالقه مندی قرارگرفته اند 
ک��ه از جنس ورزش هس��تند و س��ابقه بازیگری 
دارند؛ به ویژه محس��ن ص��ادق زاده ک��ه نه تنها 
بازیکن تیم های ملی بوده که به عنوان مربی تیم 
ملی ه��م خدمات ارزنده ای به ورزش بس��کتبال 

کشورمان کرده است.
 به جرات می ت��وان گف��ت: ورزش اصفهان طی 
س��ه دهه گذش��ته با نام چه��ره های نام��دار و 
افتخارآفرینی گره خورده اس��ت که تعدادش��ان 
از انگش��تان دس��ت تجاوز نم��ی کند. ب��ازی با 
آبرو وحیثیت این بزرگان ورزش��ی ک��ه باوجود 
مش��غله و مش��کالت زندگی ام��روزی حاضر به 
 قبول مس��وولیت خطیراداره هیات های ورزشی 
ش��ده اند، جفایی است نابخش��ودنی، افرادی که 
با اش��راف به این واقعیت که هیات های ورزشی 
به خصوص دراس��تان اصفهان آه دربساط ندارند 
و متاس��فانه به غلط اصفهان به عنوان کالن شهر 

سرمایه دار و صاحب کارخانجات صنعتی عظیم 
شناخته شده که به زعم مقامات بلند پایه کشوری 
نیازی به کمک های مالی ن��دارد، حاضر به قبول 
مسوولیت در هیات های ورزش��ی می شوند چه 
گناهی مرتکب ش��ده اند که باید مورد بی مهری 

مدیران باشگاه های ورزشی قراربگیرند. 
به یقین باجول وص��ادق زاده ازجمله همین افراد 
عاشق و دلس��وخته ورزش هستند که با فداکاری 
وصبر و بردب��اری و به امید همکاری مس��ووالن 
باش��گاه ها و مقامات محلی که از آن ها شناخت 
 کافی دارند، ق��دم پیش نه��اده ان��د و اداره امور

 هیات های��ی را برعه��ده گرفته اند ک��ه علیرغم 
جای��گاه واال  و ویژه ای که س��ال های گذش��ته 
درکشوردارا بوده اند طی سال های اخیردرسایه 
 بی مه��ری و  بی توجه��ی مس��ووالن و مدیران

 باش��گاه های متمول ورزش��ی  از قافله پرشتاب 
ورزش مدرن وپیشرفته  امروزی بازمانده اند.

 بایدبه صراح��ت اذعان کنی��م که فوتب��ال تنها 
هند ب��ال، والیب��ال و بس��کتبال رام��ورد هدف 
قرارن��داده اس��ت؛ بلک��ه کلی��ت ورزش ه��ای 
غیرفوتبالی وتمام کسانی را که دل و دین درگرو 
عش��ق و عالقه خ��ود دارند را به چالش کش��یده 
اس��ت، بحث برس��ر ش��خص بخصوصی نیست؛ 
بلکه همه ی رؤس��ای هیات های ورزشی استان 
اصفهان به این درد مبتال هس��تند؛ البته ناگفته 
نماند که ب��ا این ح��ال دراین دوره از مس��ابقات 
 لیگ برتر و لیگ حرف��ه ای تمام درها به روی این 
رش��ته های ورزشی بسته نش��ده بود و رؤسای با 
دانش و مدبرهیات های مربوطه که خوشبختانه 
از تجارب خوب��ی هم برخوردار هس��تند به طرق 
مختل��ف و ی��اری گرفت��ن از دوس��تان وخیران 
ورزش، باری به هرجهت بیکار ننشس��ته و از کار 
زیر بنایی و س��ازندگی ب��از نمانده ان��د؛ ازجمله 
محسن صادق زاده که با رایزنی هایی که به عمل 
آورد موفق ش��د از س��وی مدیران شرکت غذایی 
پمینا ساپورت مالی شود و با حمایت و پشتیبانی 
بازیکنانی که عرق ویژه ای به زادگاهش��ان دارند، 
تیمی تش��کیل دهد که از بازیکنان بومی بس��ته 
 ش��ده و در کوران مس��ابقات حضور پی��دا کرده 

است.
ش��رایط این تیم با توجه به تیم ه��ای قدرتمند 
و پرس��تاره پایتخت و خوزس��تان وگرگان که از 
سوی باشگاه های متمول حمایت مالی می شدند، 
توان مقابله نداش��ت؛ چرا که بازیکنان ملی پوش 
اصفهانی خ��ود را دراختیار نداش��ت. نظیر جواد 

داوری، اوش��ین س��اهاکیان، آرن داودی، جاب��ر 
روز بهان��ی، محمد تراب��ی، محم��د رضااکبری، 
محمد رضا فالحت،ارس��الن کاظمی و... که پس 
از انحالل تیم فوالد ماهان س��پاهان و ذوب آهن 
به ناچارراهی تهران و دیگرشهرها شدند و دردیگر 
تیم های بزرگ و سرشناسی؛ مانند مهرام تهران، 
پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد تهران عضویت 
یافته ان��د و در اختیارتی��م پمینا، تنه��ا نماینده 
اس��تان پهناور اصفهان نبودند که اگ��ر این همه 
 بازیکن ملی پوش اصفهانی در ترکیب پمینا قرار

 می گرفتند، بی شک تیمی که از اصفهان درلیگ 
برترشرکت کرده بود می توانس��ت قهرمانی این 

دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهد.
با این اوصاف الزم اس��ت مقامات ورزش کش��ور 
 به وی��ژه وزی��ر ورزش و جوان��ان کش��وردرباره

 تفاوت هایی که برای فوتبال با س��ایر رشته های 
ورزشی، تدبیری بیندیشند و فضا و شرایطی را به 
وجود آورند که ورزش ه��ای غیر فوتبالی بیش از 
این آسیب نبینند و افرادی که گوشت و پوست و 
استخوان و خونشان با ورزش درهم سرشته شده 
است و زندگی و جوانی خود راصرف ورزش کرده و 
اینک درکسوت رییس هیات برای رشد و اعتالی 
ورزش دیارش��ان تالش می کنند، ناچار نشوند از 
ورزش تخصصی خود کناره گیری کنند و بیش از 
این تحقیر نشوند و مورد بی احترامی قرارنگیرند.  
 خت��م کالم اینکه محس��ن ص��ادق زاده رییس 
هیات خوش��نام بسکتبال اس��تان اصفهان وقتی 
ازحمای��ت باش��گاه ه��ای متم��ول ذوب آه��ن 
و فوالد ماه��ان س��پاهان محروم مان��د، هرگز نا 
امید نشد و از پای ننشس��ت و به کمک  بازیکنان 
ایثارگ��ری که به خاطر عش��ق وعالق��ه مفرطی 
که به بسکتبال زادگاهش��ان دارند، حاضر شدند 
ب��ا نازلتری��ن دس��تمزد و تحت ش��رایط خاصی 
بمانن��د ونگذارن��د چراغ بس��کتبال شهرش��ان 
خام��وش ش��ود، ازهیچ ت��الش وکوشش��ی باز 
نماند و ب��ه هردری زد تا س��رانجام با مس��ووالن 
ش��رکت مواد غذایی پمینا به توافق رس��ید تا در 
راستای تشکیل تیمی ارزان متش��کل از جوانان 
بخشنده وایثارگردر مس��ابقات لیگ برتر حضور 
پیدا کن��د و از ه��در رفتن س��همیه لی��گ برتر 
 جلوگی��ری به عم��ل آورد. هر چند ک��ه در لیگ 
حرفه ای  ت��وان مقابله ب��ا تیم های سرش��ناس 
و پر س��تاره ای؛ همچون مهنام، دانش��گاه آزاد، 
پتروش��یمی بندر امام و...را نداشت ودر نهایت به 

نتایج مطلوبی دست نیافت.

گشتی در اخبار
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ابالغ وقت رسیدگی
2/309 در خصوص پرونده کالسه 189/94 خواهان اصغر صادقیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت مظاهر محمدی شمس آبادی فرزند علیضامن تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/23 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده 
برابر ماده 73  تقاضای خواهان  به مجهول المکان بودن خوانده حسب  با توجه  است 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3352 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/310 در خصوص پرونده کالسه 94-186 خواهان امین محمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه دو میلیون و هشتاد هزار تومان و مطلق خسارت به طرفیت یاسین احمدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 ساعت 11/30 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
می شود.م الف:3354  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

احمد  وکالت  با  یاوری  احمد  خواهان   2047-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/311
مبلغ  به   93/5/30-1422/642383/49 مطالبه وجه چک  بر  مبنی  دادخواستی  صادقی 
است  نموده  تقدیم  ابراهیمیان  بهروز  طرفیت  به  خسارات  مطلق  و  ریال  میلیون  سی 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:3355 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/312 در خصوص پرونده کالسه 172/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید رسول حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/3/27 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
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:3356 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/313 در خصوص پرونده کالسه 171/94 خواهان محسن کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت رسول مالرمضانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  94/3/27 ساعت 9صبح 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
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:3357 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/314 در خصوص پرونده کالسه 1848/93ش8 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
برای  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  زاده  کریم  یوسف  به طرفیت  مطالبه  بر  مبنی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/3/24 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
اتخاذ می شود.م الف:3368 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  تصمیم مقتضی 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/315 شماره ابالغیه: 9410100353100480 شماره پرونده: 9309980365601987 
شماره بایگانی شعبه: 940102 شاکی منوچهر کاظمی متهم مهران کاویانی کیفرخواست 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  عمدی  جرح  و  ضرب 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   105 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 339 ارجاع و به کالسه 9309980365601987 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/03/30 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
به دادگاه مراجعه و  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:3384 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

2/316 شماره ابالغیه: 9410100354600392 شماره پرونده: 9309980362101068 
برای   9309980362101068 کالسه  پرونده  در   940051 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدرضا کاظمی به اتهام توهین به اشخاص شکایتی طرح که رسیدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/03/31 ساعت 10:30 تعیین 
با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای  گردیده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه 
شهرستان  کیفری  جزایی  دادگاه   120 شعبه  م الف:3386  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی 

اصفهان 
احضار

الریجانی  منیر  خانم  علیه  شکایتی  عباس  فرزند  پورنادر  احمد  آقای  چون   2/317
کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  وکالت  امر  در  دخالت  و  تظاهر  بر  مبنی 

931265ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 94/3/26 ساعت 9 تعیین شده نظر 
اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری  به 
و  نشر می شود  و  کثیراالنتشار محلی طبع  از روزنامه های  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در  از متهم مذکور دعوت 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف:3389 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 2/318 شماره درخواست: 9410460350700007 شماره پرونده: 9309980350700949
محمد  فرزند  هونجانی  کوهی  امیر  آقای  خواهان   931111 شعبه:  بایگانی  شماره 
 -3 پویا صادقی  آقایان   -2 یدک  ماهان  1- شرکت  به طرفیت خواندگان  دادخواستی 
به خواسته مطالبه  آبادی  توکلی فیض  آبادی 4- خانم عصمت  توکلی فیض  علیرضا 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  ریال  میلیون  یکصد  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  وجه 
بدوا قرار تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان  به شعبه هفتم  رسیدگی 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
آن  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   931111 پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره 
و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   9:30 ساعت   1394/03/25
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 

به دادگاه مراجعه و  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:3414 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/319 شماره ابالغیه: 9410100352401431 شماره پرونده: 9309980352400686 
شماره بایگانی شعبه: 930729 خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت غالمحسن تقی 
نتاج ملکشاه دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد شهریار فر و فاطمه عباس بیگلو 
و مجتبی کنارنگ دستنائی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه بابت... 
 24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
کالسه 9309980352400686 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/21 و ساعت 
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:3436 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/320 شماره ابالغیه: 9410100361700891 شماره پرونده: 9409980361700049 
طرفیت  به  دادخواستی  زاهدی  محسن  خواهان   940053 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان شهریار گیوه چیان و علی کمترین و ماه منیر فرحناکیان و رضا گیوه چیان 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
 28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 940053ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/03/20 و ساعت 11:45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:3439 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   93/11/29-2009 دادنامه:  شماره  844/93ش33  پرونده:  کالسه   2/321
نشانی:  خسروی  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 شعبه  رسیدگی: 
جعفر  خوانده:  پالک285  مریم3-  کوچه   – خ.رضازاده   – خ.غرضی   – اصفهان 
ریال   30/280/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  یانچشمه  عظیمی 
وجه سه فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی خسروی به طرفیت آقای جعفر 
عظیمی یانچشمه به خواسته مطالبه مبلغ 30/280/000 ریال وجه چک به شماره های 
به  صادرات  بانک  عهده  به  857842-93/3/5و857822-93/2/27و93/2/1-857821 
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 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
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 به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/280/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و دویست 
و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/5و93/2/27و93/2/1( 
غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا 

می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:2170 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

 33 93/4/31 شعبه  تاریخ   732 رای شماره  موجب  به  393/93ش33  2/322 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای کورش 
ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  شفیعی 
بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال و هزینه نشر آگهی بابت هزینه 
تاریخ  از  احکام  اجرای  واحد  در  محاسبه  قابل  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
93/3/11 تا تاریخ وصول در حق محکوم له خانم انسیه سوری به نشانی اصفهان – 
خ.کاوه – خ.مخابرات – چهارراه اول – ساختمان شمیع یک – واحد5 و نیم عشر در حق 
اجرای احکام مدنی. 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:2171 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/323 شماره دادنامه: 9409970361700123 شماره پرونده: 9309980361701167 
شماره بایگانی شعبه: 931196 خواهان: خانم فریبا شیروانی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان – خ.رباط دوم – خ.شهید علی عادل پور )گلخانه بهروز( – نبش کوی ظفر – 
سمت راست - اولین ساختمان 3طبقه - طبقه همکف خوانده: آقای علی رضا غالمی به 
تادیه  نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه خسارت تاخیر 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  بابت...  وجه  مطالبه   -4 خواسته  تامین   -3
در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی خانم فریبا شیروانی فرزند حسین به طرفیت آقای علی رضا غالمی 
 به خواسته مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال به استناد چهار فقره سفته به شماره های

و   92/10/1-677466  -3 و   92/10/1-677459  -2 و   92/10/1-677465  -1
به  نظر  دادگاه  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   92/10/1-623979  -4
ابرازی خواهان که داللت بر  دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
نیاورده  به عمل  قبال دعوی خواهان  ایراد و دفاعی در  نگردیده و  دادگاه حاضر  در 
است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و515و519 

قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307و309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
 5/065/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   115/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
شاخص  وفق  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  دادرسی  خسارات  عنوان  به  ریال 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست)93/10/18( لغایت هنگام پرداخت در 
از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  حق 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:2547 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
اجراییه 

2/324 شماره اجراییه: 9410420350600029 شماره پرونده: 8909980350600088 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   890088 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   89/12/19 مورخ   8909970350601683
به  زاده  طوسی  محمدحسین  سید  مدیرعامل  به  مستحکم  پروفیل  شرکت  مدیرعامل 
مبلغ  پرداخت  به  است  –پ4 محکوم  ژاله  کوچه   – آبادی  خ.شمس   – اصفهان  نشانی 
یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/956/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت 87/6/12 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له نادر صفری فرزند 
اسفندیار به نشانی اصفهان – خ.نیکبخت – ساختمان ماکان – ط3- واحد34 و پرداخت 
غیابی  به  توجه  با  دولت.  در حق صندوق  عنوان حق االجرا  به  ریال  میلیون  پنج  مبلغ 
بودن آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 

ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
انقضاء مهلت مذکور معلوم  از  ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  اموال خود 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21  آئین  قانون  و  احکام مدنی  اجرای  قانون  به  میباشد 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائید.م الف:2555 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

2/325 شماره دادنامه: 9309970350601547 شماره پرونده: 9209980350601105 
 – اصفهان  نشانی  به  زراعتی  مجتبی  آقای  خواهان:   921239 شعبه:  بایگانی  شماره 
خ.پروین – روبروی پارک کوهسار – مجتمع برنا پنج – طبقه چهار- واحد12 خوانده: 
آقای سید مسعود شیروانیان به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات 
آقای مجتبی زراعتی  دادگاه: در خصوص دعوی  دادرسی 2- مطالبه وجه چک رای 
خواسته  به  اکبر  فرزند  شیروانیان  مسعود  سید  آقای  طرفیت  به  عبدالرسول  فرزند 
 1393/5/15-1303/161443/61 شماره  چک  وجه  ریال   450/000/000 مبلغ  مطالبه 
عهده بانک ملت به انضمام خسارات تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود 
آگهی  نشر  و  اخطاریه  ابالغ  با وصف  خوانده  اینکه  و  خواهان  ید  در  مدارک  اصول 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و 
تلقی و دعوی خواهان وارد  فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت  اند  دفاعی ننموده 
به ماده 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون  و ثابت بوده مستنداً 
آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 
1392/10/21 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی 
با  اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد و  اعالم و حین 
توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره 633-1393/4/11 خواهان از اعسار و معافیت 
موقت از پرداخت هزینه دادرسی استفاده نموده و محکوم له واقع و از اعسار خارج 
شده حین اجرای حکم مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.م الف:2556  بیست روز 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/326 شماره دادنامه: 9409970350600109 شماره پرونده: 9309980350601005 
آبادی  داستانپور حسین  آقای محمدابراهیم  بایگانی شعبه: 931139 خواهان:  شماره 
فرزند عبدا... به نشانی شهرستان اصفهان – چهارراه عالمه امینی – ابتدای خ.عالمه امینی 
شرقی – ساختمان مهرداد – شماره123 خوانده: آقای محمدرضا سوری فرزند یاسین 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- تامین خواسته 4- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای محمد ابراهیم داستانپور حسین آبادی فرزند عبدا... به طرفیت 
ریال  217/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  یاسین  فرزند  سوری  محمدرضا   آقای 
وجه 7 فقره چک شماره 737580 - 1391/6/15 و 737581 - 1391/7/30و737582-

1391/9/20و737583-1391/9/5و737584-1391/10/15و1391/11/30-737585 
هر کدام به مبلغ 30/000/000 ریال و 737586-1391/12/25 مبلغ 37/000/000 ریال 
عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع 
بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  رونوشت  و  پرونده  محتویات 
محال علیه و وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه 
کارسازی و پرداخت گردد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه 
دفاعی  و  ایراد  خویش  ذمه  برائت  و  خواهان  دعوی  قابل  در  و  نشده  حاضر  دادگاه 
ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 310-313 قانون 
پرداخت  به  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  ماده  و  تجارت 
خسارات  پرداخت  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  هفده  و  دویست  مبلغ 
دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه به جهت عدم رعایت مواعد 
قانونی و خروج آن از امتیازات اسناد تجاری از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ 
1393/9/11 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی 
اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای  اعالم و حین 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان 

می باشد.م الف:2558 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/327 شماره دادنامه:9409970351400051 شماره پرونده: 9309980351401056 
به  عجم  فرزند  گله  موسائی  قربانعلی  آقای  خواهان:   931138 بایگانی شعبه:  شماره 
محمدعلی  آقای  خوانده:  پ377   – هفتم  فرعی  یاس14-   – خ.امام   – اشکاوند  نشانی 
طفالن آب فرزند مانده علی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: 
مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  عنایت  با  دادگاه 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای قربانعلی موسایی گله 
فرزند عجم به طرفیت آقای محمدعلی طفالن آب فرزند مانده علی مبنی بر مطالبه مبلغ 
این توضیح که  با  تادیه و  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و  به  68/000/000 ریال 
تاریخ 92/2/30 مبلغ 68/000/000  تا  به موجب سند عادی خوانده متعهد شده است 
اصول  ابقاء  به  نظر  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  بپردازد  خواهان  به  ریال 
اینکه  بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و  نزد خواهان که داللت  مستندات 
خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 
519و198و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
ریال  مبلغ 2/000/000  و  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 68/000/000  پرداخت  به  را 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکی از تاریخ 
92/2/30 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
دادگاه   14 شعبه  می باشد.م الف:2560  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

2/328 شماره اجراییه: 9410420351400022 شماره پرونده: 9309980351400057 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930057 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  خسرو  فرزند  بصیری  زند  راضیه  علیه  محکوم   9309970351401705 دادنامه 
اصل  بابت  ریال   70/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی 
خواسته و مبلغ 2/060/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
براساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید )93/2/26( تا زمان وصول در حق محکوم 
 – خ.نیکبخت   – اکبر به نشانی اصفهان  ابوالفضل نقیبی زاده فرزند سید علی  له سید 
پ46- ط1 و مبلغ 3/500/000 ریال  روبروی دبستان شاهد زینب –  ک.ش ابطحی – 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
اموال خود را معرفی نکنید  لیکن برای فرار در پرداخت  اید  به بوده  پرداخت محکوم 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه  نمائید.م الف:2564 شعبه 14  محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجراییه 
2/329 شماره اجراییه: 9410420351400021 شماره پرونده: 9309980351400550 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   930564 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 9309970351401889 محکوم علیهما 1- محمود خانزاده فرزند معروف 2- 
غالمرضا برقی فرزند بهمن هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به نحو تضامن 
به پرداخت مبلغ 58/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/755/000 ریال بابت 
پرداخت  و  اجرا(  و  )بدوی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  همچنین  و  دادرسی  هزینه 
تا زمان  تاریخ سررسید 92/02/31  از  بانکی  براساس شاخص  تادیه  تاخیر  خسارت 
وصول در حق محکوم له حامد حاجی حیدری ورنوسفادران فرزند مرتضی به نشانی 
اصفهان – محمودآباد – خ20- سنگبری مهسا با وکالت رسول حق شناس فرزند حسن 
به نشانی شاهین شهر - خیابان عطار - خیابان شریعتی)ژاندارمری(- بعد از سه راه 
انوری - پالک140 جنوبی - دفتر آقای علیرضا یزدانی و مبلغ 2/925/000 ریال بابت 
ماده   2 تبصره  رعایت  نماید.  پرداخت  بایست  می  دولت  صندوق  حق  در  حق االجرا 
306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
اموال خود را معرفی نکنید  لیکن برای فرار در پرداخت  اید  به بوده  پرداخت محکوم 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
دادگاه  نمائید.م الف:2567 شعبه 14  محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

2/330 شماره دادنامه: 9409970352400131 شماره پرونده: 9309980352401109 
به  اکبر  علی  فرزند  مراد  محمدرضا  آقای  خواهان:   931221 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی شهرستان اصفهان – اتوبان ذوب آهن – مقابل زندان مرکزی – شهرک قدس 
– ک.فاطمی6- پ68 خوانده: آقای محمد خلجی فرزند سهراب به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت 2- مطالبه خسارات دادرسی 
آقای محمد خلجی  به طرفیت  آقای محمدرضا مراد  دادگاه: در خصوص دعوی  رای 
به  پژو  دستگاه خودرو سواری  یک  تنظیم سند رسمی  و  انتقال  به  الزام  به خواسته 
شماره انتظامی 446ب31ایران43 مقوم به 51 میلیون ریال و خسارات دادرسی نظر 
به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه گزارش مدیر دفتر وقت دادگاه به اینکه 
خودرو را خوانده به خواهان بابت پرونده اجرایی تحویل داده که داللت بر واگذاری آن 
می نماید و اینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و 
دلیلی بر رد دعوی وی و بی حقی خواهان ارائه ننموده است و با توجه به احراز مالکیت 
و  مدنی  قانون  140و10و219و223  مواد  به  مستنداً  دادگاه  خوانده  رسمی  و  قانونی 
به  خواهان  نام  به  پالک  تعویض  با  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515 
حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد و تنظیم و انتقال رسمی مالکیت خودرو مورد دعوی 
به نام خواهان و به پرداخت خسارت دادرسی به میزان مقرره قانونی در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه می باشد.م الف:2611 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
2/331 شماره دادنامه: 9309970351501723 شماره پرونده: 9309980351500662 
نشانی  به  جواد  فرزند  کردزاده  علی  آقای  خواهان:   930683 شعبه:  بایگانی  شماره 
امیرحسین  آقای  پتو خوانده:  پارس   – کوچه مشیر   – خ.هاتف   – شهرستان اصفهان 
چیت ساززاده فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان اصفهان – کوچه کرمانی – جنب 
پارکینگ فروشگاه تخت جمشید خواسته: مطالبه وجه چک تصمیم دادگاه: با عنایت به 
محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا 
رای مینماید. رای دادگاه: آقای علی کرد زاده فرزند جواد به طرفیت آقای امیرحسین 
میلیون  مبلغ یکصد  به خواسته مطالبه  دادخواستی  فرزند محمدرضا  زاده  چیت ساز 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 669395-92/4/1 از جاری 0100863527005 به 
نموده است.  تقدیم  تادیه  تاخیر  انضمام خسارات دادرسی و  به  بانک صادرات  عهده 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت 
به مستندات تقدیم ننموده است با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
پرداخت  به  را  آن خوانده  استفساریه  و  قانون صدور چک   2 ماده  الحاقی  تبصره  و 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان 
وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه 
خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست 
روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  اعتراض  قابل  واخواهی  مهلت  انقضا  از 

می باشد.م الف:2615 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

2/332 شماره اجراییه: 9410420351500036 شماره پرونده: 9209980351501271 
شماره بایگانی شعبه: 921280 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9309970351501431 محکوم علیه مسعود غزنوی به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت نود و هفت میلیون و ششصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/10/4( لغایت 
زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 
و  پانصد  و  میلیون  آگهی سه  نشر  هزینه  از جمله  دادرسی  کلیه خسارت  پرداخت  و 
سیزده هزار و ششصد ریال بابت حق الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی پس از وصول 
از خواهان )با توجه به بررسی اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی( در حق محکوم 
نظامی  حکیم  راه  سه  خیابان  نشانی  به  مرید  فرزند  میرزاعوضی  بابادی  ایران  له 
رای  دولتی.  عشر  نیم  پرداخت   -2 یان  قاسمی  شهید  کوچه   – ارتش  خیابان  اول   –
ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  است.  غیابی  صادره 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
اموال خود را معرفی نکنید  لیکن برای فرار در پرداخت  اید  به بوده  پرداخت محکوم 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:2620 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

2/333 شماره دادنامه: 9309970351501831 شماره پرونده: 9309980351500460 
با  ابوحیدری فرزند رضا  بایگانی شعبه: 930467 خواهان: آقای محمدحسین  شماره 
شیخ صدوق شمالی  وکالت خانم جلیله آتش طینت فرزند حسن به نشانی اصفهان – 
ساختمان 34- طبقه دوم خواندگان: 1- آقای حسن علیپور   – جنب پل هوایی میر   –
آقای   -2 افق  بن بست   – عدالت  کوی   – خ.حافظ شرقی   – مبارکه  نشانی  به  سرملی 
محمدرضا بزرگ زاده فرزند ایوب به نشانی مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی رای دادگاه: آقای محمد حسن ابوحیدری فرزند رضا با وکالت خانم 
جلیله آتش طینت به طرفیت آقایان محمدرضا بزرگ زاده فرزند ایوب و حسن علیپور 
سرملی دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مبلغ چهارصد 
به مفاد دادخواست  با توجه  تقدیم نموده است  پانصد هزار  نه میلیون و  و هشتاد و 
اظهارات شهود و عدم حضور   – شهادت نامه ضمیمه   – اظهارات خواهان   – تقدیمی 
خواندگان در دفاع از دعوای مطروحه خواسته ثابت مستنداً به ماده 504و514 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر اعسار 
میلیون  دو  ماهیانه  است  مکلف  نامبرده  دادرسی  هزینه  یکجای  پرداخت  از  خواهان 
ریال تا زمان استهالک هزینه دادرسی پرداخت نماید. رای صادره ظرف بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.

م الف:2624 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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رویش دندان ها اتفاق دردناکی نیس��ت؛ ولی باعث خارش شده 
و ممکن است حس ناخوش��ایندی برای کودک ایجاد کند که 

موجب ناراحتی اش شود.
 اگر دقت کرده باش��ید، وقتی بچه ها در حال دن��دان درآوردن 
هستند، هر جس��می را داخل دهانش��ان می کنند و آن را گاز 
می گیرند و ب��ه همین دلیل هم پ��در و مادره��ا فکر می کنند 
دندان درآوردن با درد ش��دیدی همراه اس��ت که کودک برای 
کاهش درد چنین کاری را انجام می دهد. بعضی ها هم به دنبال 
تاول های دردناکی روی لثه کودک هستند و منتظر خونریزی 

می مانند.
 رویش دندان ها اتفاق دردناکی نیست، ولی باعث خارش شده 
و ممکن است حس ناخوش��ایندی برای کودک ایجاد کند که 
موجب ناراحتی اش ش��ود. برای آرام تر کردن ای��ن بی قراری و 
ناراحتی کودکان باید با نظر پزش��ک از داروهایی که برای این 
منظور تهیه شده، استفاده کنید. عالوه بر این، اجسام ژله  مانند 
سفت مثل اسباب بازی های تمیز ژله ای نیز  می تواند به کاهش 

عالئم آزاردهنده ناشی از رویش دندان ها کمک کند.
رویش اولین دندان ها معموال در س��نین چهار تا شش ماهگی 
اتفاق می افتد، در این زمان معموال سطوح ایمنی که از مادر به 
شیرخوار رس��یده کاهش می یابد و کودک کم کم خودش باید 
عناصر ایمنی را بسازد. بنابراین کاهش عناصر ایمنی منتقل شده 
از مادر به کودک می تواند دلیلی برای تب یا بروز عفونت باشد که 
این فقط یک همراهی با دندان درآوردن است و رویش دندان به 
تنهایی باعث چنین اتفاقی نمی شود. همچنین در کودکانی که 
مشکل یا بیماری خاصی ندارند، معموال در محل رویش دندان ها 

خونریزی اتفاق نمی افتد.
به والدین توصیه می کنیم زمانی که کودک دچار مشکلی مانند 
تب یا اسهال شدید می شود، حتما به پزشک مراجعه کنند و این 

مشکالت را به حساب دندان درآوردن نگذارند.
 اینکه بچه شما موقع دندان درآوردن، اذیت شود کامال طبیعی 
 است؛ اما راه هایی که ش��ما برای کاهش دندان درد او استفاده 
 می کنید، ممکن اس��ت بچه ش��ما را بیمار کند. با به کار بردن 
شیوه های درست از راه های امن تر که مانع بیمار شدن بچه شما 

می شوند، برای کاهش  درد دندان در کودکان استفاده کنید.
وقتی اشک بچه سرازیر و ناله های او شروع می شوند، یک مادر 
همه کار برای آرام کردن درد دندان بچه اش انجام می دهد؛ اما 
طبق گزارش سازمان غذا و داروی ایاالت متحده، مادران هنگام 

درد دندان کودکان نباید راهی داروخانه شوند. این سازمان به 
والدین هش��دار داده که ژل های های بی حس کننده دهان و 
مایعات ضررهای زیادی دارند. این س��ازمان اخی��را به والدین 
آمریکایی هشدار داده بود که از ژل های بی حس کننده دهان 
حاوی محصوالت بنزوکائین  استفاده نکنند؛ ولی هشدارهای 
جدید نسخه های تجویز شده پزشکان نظیر لیدوکائین ویسکوز 
را هم به فهرست داورهایی که نباید بچه های زیر دو سال -مگر 

زیرنظر پزشک متخصص- استفاده کنند، اضافه کرده اند.
بچه هایی که به آنها لیدوکائین ویسکوز زیادی داده شده، ممکن 

است عالیم مصرف بیش از حد و این نشانه ها در آنها بروز کند:
گیج شدن

وحشت
خیلی زود به خواب رفتن

تکان خوردن
مشکالت بینایی

تب و لرز
مشکالت قلبی

تشنج
آسیب های جدی مغزی

پارچه حوله ای خیس و سرد برای تسکین درد دندان در آوردن 
مفید است.

همچنین محصوالت بی حس کننده دهان ممکن اس��ت درد 
دن��دان درآوردن را کاه��ش دهن��د؛ ولی درعین ح��ال بچه را 
درمعرض متهمو گلوبینمی، اختاللی که میزان اکس��یژن را در 

جریان خون محدود می کند، قرار می دهد.
بچه هایی که از این شرایط رنج می برند، پوست آبی رنگی پیدا 

کرده و دچار تنگی نفس و کمبود انرژی می شوند.
راه های امن کاهش دندان درد:

سعی کنید به جای این داروها از شیوه های طبیعی برای کاهش 
درد دندان بچه اس��تفاده کنید. درد دندان حدود شش ماهگی 
بچه شروع می شود و تا سه سالگی تقریبا طول می کشد. زمانی 

که دهان بچه با دندان های موقتی پر شده است.
برای کاهش درد دهان کودکان، این کارها را انجام دهید:

1- پارچه حوله ای نم دار
پارچه حول��ه ای خیس و س��رد یکی ار روش ه��ای خوب برای 
تسکین درد درآوردن دندان اس��ت. این پارچه را روی لثه های 
کودک قرار دهید تا بجود. حتی می توانید یک تکه یخ هم میان 

پارچه بگذارید و محکم ببندید تا خدای نکرده در گلوی کودک 
نپرد و سپس پارچه را در دهان کودک بگذارید تا بجود.

برای این منظور می توانید پارچه را در چای بابونه خیس کنید 
و در یخچال ق��رار دهید تا س��رد و خنک بماند ی��ا حلقه های 
پالس��تیکی که برای دندان درآوردن کودکان اس��ت را نیز در 
یخچال قرار دهید تا سرد شود، سپس به کودک بدهید تا بجود.

2- دندونی
برای کودکانی که از درد لثه رنج می برند، می توانید دندونی های 
لرزان خریداری کنید. انواعی از دندونی وج��ود دارند که با گاز 
گرفتن کودک، ش��روع به لرزش می کنند و این مس��اله بسیار 
برای کودک خوش��ایند و دوست داش��تنی اس��ت. برای اینکه 
باعث تس��کین دردش هم بش��ود، آن را در یخچال قرار دهید 

تا سرد شود.
3- غذاهای منجمد

سرما و یخ به کاهش درد لثه کودکانی که در حال دندان درآوردن 
هستند بسیار کمک می کند. می توانید غذاهایی که کودک در 
آن س��ن مجاز به خوردن آنهاس��ت را در فریزر منجمد کنید تا 
کودک آنها را بجود و س��رمای آن درد دندانش را کاهش دهد. 
موز یخ زده یا شیر منجمد نیز روش های خوبی برای کم کردن 

درد هستند.
4- پستانک در یخ

برای کودکانی ک��ه پس��تانک می خورند می توانید پس��تانک 
آنها را در فری��زر منجمد کنید تا هنگام مک زدن آن، س��رمای 
 موج��ود باعث بی ح��س ش��دن لثه ها و ک��م ش��دن درد آنها

 شود.

درد قفسه سینه و اشکال در بلع از عالئم بیماری 
ریفالکس معده است.

اصطالح »ترش کردن« در بین مردم جامعه زیاد 
رواج دارد. ع��ده ای این حالت را بع��د از خوردن 
غذا دارند، ع��ده ای هنگام خ��واب و گروهی هم 
به طور م��داوم. ترش ک��ردن فقط ی��ک عالمت 
است و گاهی عالئم دیگری نیز همراه با آن وجود 
دارد. ترش کردن به نوبه خود بیماری محس��وب 
نمی شود؛ ولی اگر نادیده گرفته شود و فرد نسبت 
به درمان آن اق��دام نکند، می توان��د در آینده به 

بیماری خطرناکی تبدیل شود.
بيماری ریفالکس چگونه بيماری ای است؟

غذا داخل دهان جویده و سپس وارد لوله ای به نام 
مری می شود، این لوله به معده متصل است. داخل 
معده اسیدی است و اگر اسید معده به مخاط مری 
برخورد کند، باعث بروز عالئمی در فرد خواهد شد. 
این افراد معموال با شکایت ترش کردن به پزشک 
مراجعه می کنند. اسفنکتر مری ، که این عضو را از 
معده جدا می کند، هنگام عبور غذا به طرف معده 
باز می شود. اس��فنکتر طبیعی و سالم بعد از عبور 
غذا باید به سرعت بسته شود؛ ولی گاهی این اتفاق 
نمی افتد و اسفنکتر باز می ماند و اسید وارد مری 
می ش��ود. این پدیده »ریفالکس« ن��ام دارد و به 

خودی خود بیماری محسوب نمی شود.
چه موقع می گویيم فرد به بيماری ریفالکس 

مبتال است؟
همه ما ریفالکس را چند بار در زندگی مان تجربه 
کرده ایم؛ مثال وقتی غذای تند می خوریم، ترشی 
مصرف می کنیم که حاوی س��رکه زیادی است یا 
پرخوری می کنیم. این ریفالکس ها موقتی است 
و خیلی زود از بین می رود؛ ام��ا وقتی ریفالکس 
دو بار در هفته یا هر روز تکرار شود، به طوری که 
قفسه س��ینه یا جناغ دچار س��وزش شدید شود، 
می گوییم فرد مبتال به بیماری ریفالکس است و 

نیاز به درمان دارد.
آیا سوزش سر دل یا جناغ سينه تنها عالمت 

این بيماری است؟
ریفالک��س با عالئ��م دیگ��ری نیز همراه اس��ت. 
سکس��که، آروغ زدن، حال��ت تهوع و اس��تفراغ، 
خونریزی، درد قفس��ه س��ینه، اش��کال در بلع، 
سرفه های مزمن و تش��دید بیماری های تنفسی 
مانند آسم از عالئم دیگری است که بیماران مبتال 

به ریفالکس به آن دچارند.
علت بيماری ریفالکس چيست؟

علت آن هنوز به درستی مشخص نشده و امروزه 
تعداد بیمارانی که به این دلیل به پزشک مراجعه 
می کنند، روبه افزایش اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
دالیل وج��ود ریفالک��س، چاقی اس��ت و چاقی 
معضل مهمی در هم��ه جوامع به خصوص جامعه 
ماس��ت. محققان مواردی مانند خ��وردن مداوم 
غذاهای ترش و اس��یدی، چاقی زیاد، اس��ترس 
)اگر فرد مضطرب و پراسترس��ی هس��تید، حتما 
به فکر راه حل باش��ید، چون استرس نقش مهمی 
در ایجاد بیماری ریفالکس و تش��دید آن دارد(، 
پوشیدن لباس های تنگ و سفت، خوردن کافئین 
زیاد، مصرف س��یگار و الکل و... را در بروز بیماری 

ریفالکس موثر می دانند.
شما چه راهکارهایی را برای کاهش ابتال به 

ریفالکس پيشنهاد می کنيد؟
کنترل ای��ن بیم��اری معم��وال چند م��اه طول 
می کش��د. برای درم��ان نی��ز بای��د از داروهای 
آنتی اسیدی استفاده کرد که معموال به مدت یک 
تا دو ماه تجویز می شود. درمان دارویی به تنهایی 
اثری ندارد و بیمار باید حتما رژیم غذایی سالم و 

بی خطری را در پیش بگیرد.
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با 3 سبک اصلی در دکوراسيون 
داخلی آشنا شوید

 در طراحی دکوراس��یون داخلی همیش��ه پیروی از س��بکی 
خ��اص م��ی توان��د ب��ه انس��جام و هماهنگی بخ��ش های 
مختل��ف کار کمک کن��د، ظاه��ری زیباتر به آن ببخش��د و 
اس��تفاده از آن فضا را بهبود دهد. بنابراین ش��ناخت س��بک 
ه��ای مختلف ض��روری به نظ��ر می رس��د. در ای��ن مطلب 
م��ی خواهیم به ص��ورت مختص��ر ش��ما را با اصول س��بک 
 ه��ای رمانتی��ک، مین��ی مالیس��م و کانتری بیش��تر آش��نا 

کند.
آشنایی با سبک های اصلی دکوراسيون

اگر م��ی خواهید فض��ای مورد نظر همیش��ه تداع��ی کنندۀ 
فصل بهار باش��د، طراحی دکوراسیون به س��بک رمانتیک را 
انتخاب کنید. بهار همیشه طراوت و ش��ادابی را القا می کند. 
با اس��تفاده از این س��بک چنین حس و حالی را به خانه خود 
 ببخش��ید و از رنگ های طبیعت در فضای داخلی اس��تفاده

 کنید.
این س��بک طراحی می تواند فضایی خیال انگیز و اسرار آمیز 
بیافریند و به احساسات انس��انی بها بدهد. رمانتیک  با نوعی 
حالت عارفانه به زندگ��ی می نگرند و گرفته از س��بک مدرن 
است، از ویژگی های آن می توان به تخت های مزین به حریر و 
تافته و حمام هایی با دِر شیشه ای و جکوزی های تعبیه شده 

در اتاق اشاره کرد.
سبک مينی ماليسم در طراحی دکوراسيون

س��بک مین��ی مالیس��م در معم��اری برگرفت��ه از طراحی 
و فرهنگ ژاپن اس��ت که میل ب��ه آرامش و تع��ادل معنوی 
دارد. ای��ن س��بک ک��ه از پرطرفدارتری��ن س��بک ه��ای 
دکوراس��یون اس��ت، مناس��ب اف��رادی اس��ت ک��ه ب��رای 
 اس��تراحت پس از یک روز پ��رکار در طلب ی��ک فضای آرام 

هستند.
رنگ ه��ای غالب س��بک مینی مال؛ س��فید، خاکس��تری و 
س��یاه اند. از دیگر ویژگی ه��ای این نوع طراحی اس��تفاده از 
مجس��مه ها و تابلوهای لوکس اس��ت. این روزها که بیش��تر 
خانه ها مانند قوطی کبریت ش��ده اند و زندگی شهری رونق 
زی��ادی دارد، طراح��ی مینی مال ب��ه کمک تان م��ی آید تا 
 بتوانی��د خانه ه��ای کوچک تان را ب��دون ات��الف فضا دکور 

کنید.
سبک کانتری در طراحی دکوراسيون

این س��بِک طراح��ی، س��اده، بی آالی��ش، خال��ی از تصنع، 
بس��یار دنج و راحت اس��ت و با یک زندگی آرام سازگار است. 
کانتری برای هر کشور یک س��بک سنتی محسوب می شود. 
بنابراین شما با س��بک های محلی مختلفی مانند فرانسوی، 
 انگلیس��ی، آمریکای��ی، ایتالیای��ی ی��ا توس��کانی و ... مواجه 

می شوید. 
هر نوع س��بک کانتری ویژگی هایی دارد که بیانگر فرهنگی 
است که این سبک از آن زاده شده است. براساس یک قاعده، 
دیوارها با دیوارپوش پوشانده شده و فضای اتاق از صندلی، میز، 
 چراغ خواب، تخت، فرش، تابلوهای نقاشی و مبلمان پُر شده 

است.
در مجموع، ویژگی های اصلی س�بک طراحی داخلی 

کانتری یا محلی عبارتند از:
دنج و راحت؛ اما گاهی شلوغ و بهم ریخته

س��بکی س��نتی در هر فرهنگ )مثال محلی فرانسوی، محلی 
آمریکایی و... (

نقوش گل و گیاه، چهار خانه ای و راه راهی
مبلمان درشت و سنگین

سطوح خشن و پرداخت نشده
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 بدافزاری که حين بررسی
 خود را نابود می  کند

معموال زمانی ک��ه وی��روس  کامپیوتری برای 
اولین بار کشف می شود، محققان امنیتی آن را 
برای دریافت اطالعات بیشتر مورد بررسی قرار 
می دهند؛ اما به تازگی نوع جدید ویروسی کشف 
شده که حین آنالیز با نرم افزارهای امنیتی خود 

را به طور کامل نابود و تخریب می کند.
محققان امنیتی شرکت سیسکو اخیرا تحقیقات 
جدید خ��ود را روی نوعی بداف��زار جدید با نام 
Rombertik منتش��ر کردند.عملک��رد این 
ویروس به طرز عجیبی شگفت آور اس��ت؛ زیرا با پاک کردن اطالعات ضروری موجود 
در MBR ویندوز، باعث می شود تا سیستم عامل در حلقه بی نهایت راه اندازی دوباره 
سیستم قرار گیرد. همچنین این بدافزار با عملکرد خاص خود محققان را فریب می دهد؛ 

زیرا قادر است چندین بایت اطالعات را ۹۶۰ میلیون بار در حافظه سیستم ثبت کند.
گراهام کلولِی یکی از محققان امنیتی اعالم کرده که بداف��زار Rombertik یکی از 
نادرترین و متفاوت ترین بدافزار و ویروس شناخته شده است؛ زیرا این بدافزار قادر است 

تا خود را به طور کامل نابود کرده و اطالعات را مخفی نگه دارد. 
زمانی که کامپیوتر قربانی به این بدافزار آلوده می ش��ود، اطالع��ات الگین و اطالعات 
شخصی از جمله پسوردها و کارت های بانکی را ربوده و به شیوه ای خاص این اطالعات 

را به مهاجم می فرستد.

 نيروهای پليس آمریکا 
به دوربين های همراه مجهز می شوند

 وزارت دادگس��تری آمری��کا اعالم ک��رد: دولت 
این کش��ور برای خرید دوربین ه��ای همراه برای 
نیروهای پلیس این کشور ۲۰ میلیون دالر هزینه 

خواهد کرد.
این کمک اولین قسمت کمک ۷۵ میلیون دالری 

است که باید به تایید کنگره برسد.
دولت اوباما قصد دارد در یک برنامه سه ساله پلیس 
این کش��ور را به دوربین های هم��راه مجهز کند.

این دوربین ها به یونیف��ورم ماموران پلیس نصب 
می شوند و نحوه صحبت و برخورد ماموران با شهروندان را ثبت می کنند.

درخواست این دوربین ها در پی اتفاقات خونبار بین پلیس آمریکا و سیاه پوستان غیرمسلح این 
کشور که تظاهرات اعتراض آمیزی را در چندین شهر آمریکا به همراه داشت، مطرح شده است.

استفانی رولینگز بلیک، ش��هردار بالتیمور گفت: پس از کشته شدن یک شهروند سیاه پوست 
بر اثر آسیب نخاعی در بازداشتگاه پلیس، وی برنامه دوربین های همراه را اجرا خواهد کرد.

برخی منتقدان اوباما را به ع��دم واکنش به تیراندازی های خونبار پلیس به ش��هروندان متهم 
کرده اند.هیالری کلینتون، نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا گفته اس��ت آمریکا باید 

مطمئن شود که تمام نیروهای پلیس دوربین همراه دارند.
خرید این دوربین ها برای پلیس آمریکا که هنوز نتوانسته سطح بودجه خود را به قبل از دوران 

رکود اقتصادی در آمریکا بازگرداند، پرهزینه تمام می شود.

فناوری
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