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 خشکانده می شود!

سرپرست رفتگران طبیعت استان اصفهان؛ 
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ورود به مسیر ویژه دوچرخه سواران ممنوع!
برخورداری از شهری توسعه یافته و بسامان ، منوط به 

پیوند مدیریت شهری و شهروندان می باشد.
مقوله مدیریت ش��هری تم��ام ارکان و اصول ش��هر و 
شهرنشینی را شامل می ش��ود که یکی از این اصول 
بحث ترافیک و حمل و نقل در معابر شهری است که 
یکی از مهمترین بحثهای مدیریت ش��هری محسوب 
می گردد ،زیرا هدف از اداره و مدیریت ش��هری ایجاد 
فضا و محیطی امن و آرام و به دور از استرس و هیاهو 
برای شهروندان می باشد بنابراین عدم توجه به موضوع 
حمل و نقل شهری عمال عدم توجه به آسایش و ایمنی 

شهروندان محسوب مي شود.
شهروندان خواهان برخورداری از فضاهایی امن ،راحت 

و در دس��ترس برای تردد و رفت و آمد می باشند که 
این میسر نمی گردد مگر با برخورداری شهروندان از 
معابری راحت ، قابل اس��تفاده و ایمن . مسلما تمامی 
موارد ف��وق انجام نمی گردد مگر با فرهنگ س��ازی و 
ایجاد فرهنگ مناس��ب ترافیکی در شهر زیرا فرهنگ 
شاخص جامعه محسوب میگردد و خصوصیات و رفتار 
احساسی ، فکری و غیر مادی شهروندان و تمایل آنان 
را شامل می شود فرهنگ درون مایه هر گروه ،سازمان 

، گردهمایی و جامعه است.
توس��عه فرهنگ دوچرخه س��واری براي رفع مسائل 

ترافیکی
اندیشمندان برای روشن ساختن معنی...
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اجازه بازرسی از هیچ یک از 
مراکز نظامی داده نخواهد شد

بحران آب، جهان را به سمت 
همکاری مشترک سوق می دهد

 جوانان به اتاق بازرگانی
 راه می یابند؟

 طارمی برترین بازیکن
 پرسپولیس در دیدار برابر الهالل

 راه حل هایی برای
 کودکان بد غــذا
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طراحی هواپیما بدون سرنشین 
با الهام از زنبور عسل

اکبری: نشان دادیم یار اول و 
دوازدهم نداریم

س��رمربی تیم فو تبا ل س��پاهان می گوید ط��رح موضوع 
مافیای اصفهانی ها برای قهرمانی س��پاهان در لیگ برتر 
بسیار زشت اس��ت و اگر کس��ی، یک جایی این مساله را 
عنوان می کند دور از اخ��الق و ورزش بوده و می خواهند 

سپاهان را متهم کنند.
حسین فرکی درباره ی تمامی اتفاقاتی که پس از امضای 
قرارداد با تیم سپاهان از هفته  هفتم در  رابطه با این تیم 
رخ داد، از جمله شرایط سختی که به دلیل از دست دادن 
بازیکنان سرباز به این تیم تحمیل شد، مصدومیت محرم 

نوید کیا، حضور بازیکنان بز ر گس��ال و امید در اردوهای 
مختلف تیم  ملی، تغییر تاکتیک در تیم س��پاهان، قبول 
سرمربیگری س��پاهان به دلیل حواشی و شایعات مطرح 
شده در  رابطه با سرمربیگری تیم  ملی بز ر گساالن، قطع 
یا ادامه همکاری اش در فصل بعد با زردپوشان اصفهانی، 
وقایع رخ داده در هفته  پایانی لیگ و نیز صحبت هایی که 
پس از آن در  رابطه با مافیای اصفهانی ها در لیگ برتر شد، 

صحبت کرد که در ادامه آن را می خوانیم:
 از هفته  هفتم تیم سپاهان را تحویل گرفتید ...

اتهام» مافیای اصفهان « بسیار زشت است
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 مژده                                                   مژده

افتتاح می شود رد مراسم افتتاح ما را همراهی کنید .رد اصفهان  بابا بستنی سنتی شیراز  

ر : خیابان زبرگمهر رنسیده هب چهارراه نورباران جنب داروخاهن مختاریان بستنی  محل دیدا

گان بابا سنتی   رای

31ساعت     13/2/49 � زمان : روز  

هب هم استانی اهی زعزی مژده    

 بابا بستنی سنتی شیراز

رد اصفهان    

کنید . مانهمراهی  این مراسمافتتاح می شود رد   

گان رد روز افتتاحیه  توزعی بستنی رای

ر : خیابان زبرگمهر رنسیده هب چهارراه نورباران جنب داروخاهن مختاریان بستنی  محل دیدا
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رد اصفهان    

کنید . مانهمراهی  این مراسمافتتاح می شود رد   
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گان بابا سنتی   رای

هب هم استانی اهی زعزی مژده    

 بابا بستنی سنتی شیراز

رد اصفهان    

کنید . مانهمراهی  این مراسمافتتاح می شود رد   
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گان رد روز افتتاحیه  توزعی بستنی رای

ر : خیابان زبرگمهر رنسیده هب چهارراه نورباران جنب داروخاهن مختاریان بستنی  محل دیدا

گان بابا سنتی   رای
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افتتاح می شود رد مراسم افتتاح ما را همراهی کنید .رد اصفهان  بابا بستنی سنتی شیراز  

ر : خیابان زبرگمهر رنسیده هب  جنب داروخاهن مختاریان بستنی  نوربارانچهارراه محل دیدا

گان بابا سنتی   رای

  31ساعت     13/2/49زمان : روز هبنشجنپ 

هب هم استانی اهی زعزی مژده    

 بابا بستنی سنتی شیراز

رد اصفهان    

کنید . مانهمراهی  این مراسمرد  .افتتاح می شود  

گان رد روز افتتاحیه  توزعی بستنی رای

ر : خیابان زبرگمهر رنسیده هب چهارراه نورباران جنب داروخاهن مختاریان بستنی  محل دیدا

گان بابا سنتی   رای

ت + وب رن  اینت

  پاسخی جامع و با کیفیت به نیاز آنهایی که می خواهند به روز زندگی کنند .
-ارائه خدمات میزبانی وب و دامنه شبکیه با تخفیف استثنائی با تکنولوژی روز دنیا SSD Cloud و برای 

اولین بار در ایران
-ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شبکیه با طرح های رنگارنگ بهاری با کیفیت و قیمتی استثنائی

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055     
www.shabakieh.com : وب سایت 
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70000 تومان
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25 گیگ+10 گیگ فوق 

العاده 100000 تومان 555 روزه

15 گیگ+15 گیگ فوق 

العاده+ مودم وایرلس 

رایگان 155000 تومان
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قرمز آبی سبز زرد

Web + Internet



هراقدام علیه کشتی نجات واکنش همه نهادهای 
بین المللی را درپی دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت: اگر رفتار خالف هماهنگی های صورت 
گرفته در مورد کشتی نجات ایران به یمن صورت گیرد، این امر نه تنها واکنش ما بلکه 
واکنش تمام نهادهای بین المللی را در پی خواهد داشت.مرضیه افخم، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اظهارات علی اکبر والیتی 
و صالحی مبنی بر دبه ک��ردن آمریکایی ها در مذاکرات و اینکه ادامه چنین روش��ی در 
صورت توافق نهایی چه واکنشی از طرف ایران در پی خواهد داشت، گفت: روش و رفتار 
مذاکراتی آمریکایی ها برای تیم مذاکره کننده ما کامال روشن و واضح است و تیم ما به 
طور قاطع در برابر زیاده خواهی ایستادگی خواهد کرد و بر پایه روشی که مبتنی بر منطق 
و عقل باشد، کار مذاکرات را دنبال می کند.وی ادامه داد: متاسفانه تکرار روش های این 
چنینی در مذاکرات و بی اثر بودن آنها روشن شده اس��ت اما اینکه آنها اصرار دارند یک 
روش ناکارآمد و تکراری را دنبال کنند، بحثی است که تیم مذاکره کننده ما نیز به طور 
قاطع به آن پاسخ داده اس��ت.افخم گفت: ما خیلی صریح اعالم کرده ایم که در برابر هر 
زیاده خواهی ایس��تادگی خواهیم کرد و حقوق ملت ایران بحث مهمی است که به طور 
جدی دنبال می ش��ود و در مقابل همه گونه بحث هایی که زیاده خواهی طرف مقابل را 
نشان می دهد، به صورت شفاف ایستادگی کرده ایم.سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه 
داد: این روش تکراری آنها در مذاکرات اس��ت و اتفاق خیلی ویژه و جدیدی نیست. در 
عین حال اعمالی اعالم کرده ایم که در مورد هرگونه رفتار، اظهارات و طراحی های آنها 
سناریوهای احتمالی خود را داریم و متناسب با ش��رایط کامال هوشمند عمل خواهیم 
کرد.وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تهدیدهای عربستان مبنی بر حمله 
به کشتی نجات ایران در صورت نزدیک شدن به آب های یمن و اینکه ایران در صورت 
چنین اقدامی از سوی عربستان چه واکنشی خواهد داش��ت؟ گفت: تحوالت منطقه و 

یمن را به دقت دنبال می کنیم و اجازه دهید که خیلی روی احتماالت صحبت نکنیم.
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 در آستانه روز پاسدار و همچنین سوم خرداد سالروز عملیات 
غرور آفرین بیت المقدس و فتح خرمش��هر، صبح چهارشنبه، 
مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری 
دانشگاه امام حس��ین )ع( با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای 

فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، با حضور 
بر مزار شهدای گمنام و قرائت فاتحه، برای شهدای دفاع مقدس 

علّو درجات را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان سرافراز حاضر در 
میدان را مورد تفقد قرار دادند.

حضرت آیت اهلل خامنه اي در این مراس��م در سخناني با اشاره 
به »گفتمان نوین اس��المي« و »گفتمان جاهلیت« به عنوان 
دوگفتمان اصلي دنیاي امروز، نزدیکي و آشتي این دوگفتمان 
را غیرممکن دانستند و با اشاره به زیاده خواهي هاي جدید در 
مذاکرات هس��ته اي از جمله درخواست براي بازرسي از مراکز 

نظامي و گفتگو با دانش��مندان ایراني، تأکید کردند: این اجازه 
مطلقا داده نخواهد شد و دشمنان بدانند که ملت و مسئوالن 
ایران در مقابل زیاده خواهي ها و زورگویي ها بهیچ وجه کوتاه 

نخواهند آمد.
فرمانده کل قوا همچنین با اش��اره به اخب��اري مبني بر تالش 
بدخواهان ملت و برخي مس��ئوالن منطقه خلیج فارس براي 
کش��اندن جنگ هاي نیابتي ب��ه مرزهاي ای��ران، گفتند: اگر 
شیطنتي صورت بگیرد، واکنش جمهوري اسالمي ایران بسیار 

سخت خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي در این مراسم، رویکرد انجام کارهاي نو، 
ابتکاري، و پرمغز را در همه مس��ایل مورد تأکی��د قرار دادند و 
با اشاره به وجود این ویژگي ها در مراس��م امروز دانشگاه امام 
حسین )ع(، خاطرنشان کردند: باید از انجام کارهاي سطحي در 

همه مسایل پرهیز کرد.
حضرت ایت اهلل خامنه اي با تأکید بر اینکه، س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمي شجره طیبه اي است که به مرحله قابل قبولي از 

توانایي ها و پیشرفت و بلوغ فکري و عملي رسیده است، افزودند: 
دانشگاه امام حسین)ع( یکي از نشانه هاي تکامل و حرکت روبه 

جلو سپاه است.
ایش��ان عقبه این دانش��گاه را، عملیات هاي مهم دوران دفاع 
مقدس و مجاهدت و فداکاري پیشکسوتان سپاه برشمردند و 
خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفتند: امروز پرچم حرکت 
انقالب عظیم اس��المي که پرچم گفتمان نوین اسالمي است، 
بدست شما رسیده و باید آن را همانند گذشتگان خود، با قدرت 

و استحکام به پیش ببرید.
رهبر انقالب اس��المي، پرچم گفتمان نوین اس��المي را براي 
سعادت بش��ریت راهگشا و براي نس��ل جوان دنیا، پرکشش و 
پرجاذبه دانستند و خاطر نش��ان کردند: این حرکت پرافتخار، 
با رهبري ام��ام بزرگوار ما بوج��ود آمد و ملت ای��ران با ازخود 
گذشتگي و فداکاري، از این حرکت پاس��داري و این پرچم را 

بلند کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اش��اره به وجود گفتمان دیگري 
تحت عنوان »گفتمان جاهلی��ت«، افزودند: گفتمان جاهلیت 
امروز که گفتماني ظالمانه، زورگویانه، متکبرانه و خودخواهانه 
و از جانب قدرتهاي س��لطه گر جهان است، در مقابل گفتمان 
اسالمي قرار دارد که طرفدار عدالت، آزادي بشر و از بین رفتن 

زمینه هاي است÷ثمار و استعمار، و نابودي نظام سلطه است.
ایشان با تأکید بر اینکه چشمان تیزبین ملتها قادر به تشخیص 
این دو گفتمان و شناخت حرکت منافقانه و ریاکارانه گفتمان 
جاهلیت، تحت پوشش الفاظي همچون »حقوق بشر« و »عدم 
خشونت«، است، گفتند: امکان آشتي و نزدیکي این دوگفتمان 
به یکدیگر هیچگاه وجود نخواهد داشت زیرا یک گفتمان قائل 
به ظلم و ستیزه گري با ملت ها است، درحالي که گفتمان دیگر، 

قائل به حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است.
رهبر انقالب با اشاره به تبلیغات دشمنان مبني بر منزوي بودن 
جمهوري اسالمي ایران، خاطر نش��ان کردند: نظام اسالمي از 
ابتدا تاکنون همواره در دل ملت ها جاي داشته است و نشانه بارز 
آن، ابراز عالقه و شیفتگي مردم کشورهاي مختلف دنیا نسبت 
به روساي جمهور ایران، در طول سي و شش سال گذشته است.

حضرت آیت اهلل خامنه اي، نام ملت ای��ران را در میان ملتها و 
حتي دولتمردان منصف و مستقل و آزادگان جهان، نامي بلند 
آوازه و پرافتخار خواندند و تأکید کردند: منزوي کساني هستند 
که فقط مي توانند با زور و دالر، برخي افراد را جذب خود کنند.

ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران، عزت خود را به وسیله اسالم و 
حرکت و آرمان هاي انقالبي بدست آورده است، به وجود برخي 

چالش ها در مقابل نظام اسالمي اش��اره کردند و گفتند: ما از 
این چالشها هیچ ابا و واهمه اي نداریم زیرا وجود چالش نشان 

دهنده تحرک، زنده و فعال بودن، و حرکت روبه رشد است.
رهبر انق��الب تأکی��د کردند: مل��ت ای��ران، از این چالش��ها، 
 باقدرت و ب��ا توکل بر خدا و ب��ا اعتماد به نف��س، عبور خواهد

 کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي یکي از این چالشها را زورگویي ها و 
زیاده خواهیهاي طرف مقابل در مذاکرات هسته اي دانستند و 
خاطر نشان کردند: دشمنان، همچنان ملت ایران و مسئوالن 
را به خوبي نشناخته اند که حرف زور مي زنند زیرا ملت و دولت 

ِ برآمده از این ملت، هیچگاه تسلیم حرف زور نخواهند شد.
ایش��ان با تأکید بر اینکه هر مق��دار در مقابل زی��اده خواهي 
هاي طرف مقاب��ل کوتاه آم��ده ش��ود، آنها جلوت��ر خواهند 
آمد، خاطرنش��ان کردند: بای��د در مقابل این زی��اده خواهي 
 ها، دیواره مس��تحکمي از ع��زم و توکل و اقت��دار ملي بوجود

 آید.
رهبر انقالب یک نمونه از زیاده خواهي ه��اي طرف مقابل در 
مذاکرات هسته اي را، درخواست براي بازرسي از مراکز نظامي 
و گفتگو با دانشمندان و محققان ایراني بیان کردند و افزودند: 
همانگونه که قبال هم گفته ش��د، اجازه هیچگونه بازرس��ی از 
هیچیک از مراکز نظام��ي و همچنین گفتگو با دانش��مندان 
هسته اي و سایر رش��ته هاي حس��اس و اهانت به حریم آنها، 
داده نخواهد ش��د.حضرت آیت اهلل خامن��ه اي تأکید کردند: 
من اجازه نخواهم داد ک��ه بیگانگان بیایند و با دانش��مندان و 
 فرزندان عزیز و برجس��ته این ملت صحبت و از آنان بازجویي

 کنند.
ایش��ان با تأکید براینکه هیچ ملت و دولت عاقلي اجازه چنین 
کاري را نمي دهد، گفتند: دشمن پررو و وقیح، انتظار دارد که ما 
اجازه دهیم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره یک پیشرفت 
اساس��ِي بومي و علمی گفتگو کنند اما مطلقاً چنین اجازه اي 
داده نخواهد شد.رهبر انقالب خاطر نشان کردند: این موضوع 
را دشمنان نظام اسالمي و همه کساني که منتظر تصمیم نظام 

هستند، به روشني متوجه شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: مس��ئولین عزیز کشور که 
با ش��جاعت در این میدان حرکت مي کنند، بدانند که تنها راه 

مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است.
ایش��ان تأکی��د کردن��د: مس��ئوالن و مذاک��ره کنن��دگان 
 بای��د پی��ام عظم��ت مل��ت ای��ران را در مذاک��رات نش��ان

 دهند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دانشگاه افسری امام حسین)ع(:

اجازه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد
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 ورود رسمی کارگزاران
 به انتخابات

حسین مرعشی عضو ارش��د حزب کارگزاران در گفت و گو 
با فارس، درباره آخرین دس��تورکار تشکل متبوعش از در 
دستور کار قرار گرفتن انتخابات مجلس در شورای مرکزی 
حزب کارگزاران خبر داد. مرعش��ی درباره آغاز شناسایی 
مصادیق برای انتخابات گفت: هنوز این شناس��ایی شروع 
نشده است و همانطور که در جبهه اصالحات توافق شده، 
این مس��أله به عهده نیروهای اصالح طلب هر شهرس��تان 
گذاشته شده اس��ت. این عضو ارش��د حزب کارگزاران بر 
همین اساس خاطرنشان کرد: ما به واحدهای استانی خود 
دستور العمل داده ایم که در حوزه های انتخابیه کاندیدای 

حزب را معرفی و حمایت کنند.
وی همچنی��ن تأکید کرد: ح��زب کارگزاران در ش��ورای 
هماهنگ��ی جبه��ه اصالحات و ش��ورای مش��ورتی آقای 
خاتمی حضور دارد. مرعش��ی درباره دیدار شورای مرکزی 
حزب کارگ��زاران ب��ا ش��خصیت های سیاس��ی از جمله 
هاشمی رفس��نجانی گفت: ب��ه طور خاص خی��ر، دیداری 

نداریم اما  منظم این دیدار ها انجام می شود.

بعضی ها که مسئولیت  دارند، 
چشم ديدن واليت فقیه را 

ندارند
آیت اهلل جنتی در دی��دار اعضای »مرکز موضوع شناس��ی 
احکام فقهی« گفت: راهکارهای فقهی باید به طور کاربردی 
و ملموس در زندگی مردم دیده شود و پاسخگوی مسائل و 
مشکالت آنان باشد. دبیر شورای نگهبان با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 
در اسفند امس��ال گفت: باید با حساسیت از مسائل مربوط 
به انتخابات و کیفیت فعالیت افراد در آن مطلع باشید. اآلن 
افرادی در این انتخابات فعال ش��ده اند که مسئولیت های 
باالیی هم دارند، اما اساساً چشم دیدن والیت فقیه را ندارند 
ش��ان افزایش قدرت خودش��ان و کاهش اقتدار  و همه َهمِّ
والیت است. البته تا اآلن خدا لطف کرده و مانع تحقق اهداف 

آنان شده است.

اظهارات عجیب سخنگو درباره 
تغییرات در دولت

در حالی در چند روز اخیر زمزمه های تغییر در دولت یازدهم 
ش��نیده می ش��ود که امروز آقای نوبخت در اظهار نظری 
عجیب اعالم می کند که دولت اکنون هیچ برنامه ای برای 
تغییر وزیران و اس��تانداران ندارد و می افزاید: ممکن است 
در آینده تغییری متناس��ب با ش��رایط انجام شود. نوبخت 
در پاسخ به س��ؤالی درباره تغییرات دولت در کابینه افزود: 
اینکه فرمانداری تغییر کند و یا استانداری تشخیص بدهد، 
فرمانداری را تغییر دهد و یا ممکن است بنده معاون خود 
را به علتی تغییر دهم و فرد جدیدی را منصوب کنم این ها 
را نباید به این مسأله ارتباط داد، زیرا این ها در برنامه دولت 
قرار ندارد و نباید این گونه تصور شود که دولت گفته بود من 

قصد تغییر ندارم اما تغییرات انجام دادند.

احمدی نژاد می خواهد الهام 
بخش باشد

امیر محبیان در گفت و گو با روزنامه آرمان پیرامون بازگشت 
احمدی نژاد به سیاست گفت: احمدی نژاد طبعا خود را فرا تر 
از آن می داند که به عنوان سرلیست یا مسئول مستقیم یک 
لیس��ت معرفی کند. احمدی نژاد خود را در جایگاه لیدری 
یک خط و اندیشه می داند و به گمانم فعال بیشتر تالش دارد 
در نقش یک الهام بخش برای یک جریان سیاسی عمل کند 

تا یک نیروی عملیاتی!

واکنش يک اصالح طلب به 
اظهارات دبیرکل اعتماد ملی

مسعود پزشکیان، وزیر دولت اصالحات در گفتگو با  آریا در 
واکنش به اظهارات منتجب نی��ا، قائم مقام دبیر کل حزب 
اعتماد ملی درباره ضرورت منحل ش��دن شورای مشورتی 
اصالحات برای ایجاد وح��دت، گفت: من نمی دانم این چه 
منطقی اس��ت که اگر یک شورا منحل ش��ود اتحاد ایجاد 
می ش��ود. وی افزود: مگر می ش��ود گروهی تشکیل شود 
س��پس بعضی از آقایان بگویند این گروه را به هم بزنید تا 

وحدت کنیم.

الت بازی دربیاوريد، ۱۰ تای شما 
را حريف هستم

جلسه امورز شورای ش��هر تهران متشنج بود، به نحوی که 
در میانه جلس��ه، اسماعیل دوستی عضو ش��ورای شهر در 
تذکری بیان کرد: نمی دانم  چرا دوس��تان در ش��هرداری و 
شورای شهر عصبانی هستند؟ مگر چه اتفاقی افتاده آقای 
س��روری به ما می گویند، توهم زده اید، اما ما توهم نزدیم، 
دلواپس هم نیستیم و به دولت و حکومت امیدواریم، آینده 
نظام مانند خورشید روشن است.وی خاطرنشان کرد: بحث 
هیأت امنای شورایاری ها از نظر روانی و اجتماعی خطرناک 
است. در این میان تقی پور، دیگر عضو شورای شهر خطاب 
به دوستی گفت: مسائل را با هم قاطی نکنید، بحث هیأت 
امنا و شورایاری ها جداست. دوستی خطاب به چمران گفت: 
باز هم دوستان عصبانی شده اند. تقی پور خطاب به دوستی 
عنوان کرد: وقت��ی چرت و پرت می گویی��د، باید عصبانی 
شوند، مباحث از یکدیگر جداست. اگر الت بازی در بیاورید، 

۱۰ تای شما را حریف هستم.

شنیده ها 

 
نعمت اهلل امام زاده س��فیر تاجیکس��تان در تهران امروز 
)چهارشنبه( در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره 
کنفران��س بین المللی دهه »آب ب��رای حیات« 2۰۰5-

2۰۱5 که قرار اس��ت در تاریخ 9 تا ۱۱ ژوئن سال جاری 
میالدی در ش��هر دوش��نبه برگزار ش��ود، گفت: 6۰ رود 
منطقه از کوه های تاجیکس��تان سرچش��مه می گیرد و 
9 ه��زار رود و رودخانه بزرگ و کوچک در تاجیکس��تان 
وجود دارد. ضمن اینک��ه نزدیک به 3 هزار و 5۰ رودخانه 
فصلی نیز در کشور ما جاری است.وی افزود: تاجیکستان 
می کوش��د ب��ا س��رمایه گذاری ش��رکت های مختل��ف 
بین المللی وضعیت آب در کشور خود را بهبود بخشد.وی 
در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس درباره روابط 
جمهوری اسالمی ایران و تاجیکستان گفت: ایران یکی از 
شرکای مهم و حیاتی برای تاجیکستان محسوب می شود 
ضمن اینکه از روز اول اس��تقالل تاجیکستان، جمهوری 
اسالمی ایران در کنار ما بود و کمک های بسیار خوبی از 

آن زمان تاکنون ارائه داده است.
امام زاده اظهار داش��ت: همدلی و همزبانی و هم فرهنگی 
ایران و تاجیکستان از گذش��ته های دور تاکنون همواره 

وجود داشته است.
سفیر تاجیکس��تان در تهران با اش��اره به سرمایه گذاری 
شرکت های ایرانی در این کش��ور خاطرنشان کرد: سد و 
نیروگاه سنگ توده در تاجیکستان با کمک شرکت های 

ایرانی احداث شده و فاز اول آن به بهره برداری نیز رسیده 
اس��ت. ضمن اینکه به زودی فاز دوم آن ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید.
امام زاده گفت: ایران در صنایع و کشاورزی سرمایه گذاری 
خوبی در تاجیکس��تان انجام داده، ضم��ن اینکه بیش از 
2۰۰ ش��رکت ایرانی هم اکن��ون در بخش های مختلف 

تاجیکستان فعالیت می کنند.
وی افزود:  بزرگترین سد تاجیکستان نارک نام دارد که 3 
هزار مگاوات برق آبی تولید می کند. ضمن اینکه ساالنه 
بیش از ۱۱ ه��زار کیلووات برق نیز از این س��د وارد مدار 

کشور تاجیکستان می شود.
س��فیر تاجیکس��تان در تهران با بیان اینکه کش��ور من 
با کمبود 5 ه��زار مگاوات برق س��االنه ب��ه خصوص در 
فصل زمس��تان روبروس��ت، اظهار داش��ت: تالش داریم 
با س��رمایه گذاری مش��ترک با کش��ورهای خارجی این 
مش��کل را رفع کنیم.وی خاطرنش��ان کرد: تاجیکستان 
می توان��د در زمینه انتقال آب به کش��ورهای همس��ایه 
خود کمک کند. ضمن اینکه ای��ن آمادگی را دارد که اگر 
سرمایه گذاری مشترک برای احداث خط لوله آب فراهم 

شود به کشورهای همسایه آب صادر کند.
امام زاده با بیان اینکه تاجیکس��تان کشوری پرآب است،  
گفت:  مردم کش��ور من نس��بت به آب و رعای��ت الگوی 

مصرف اهمیت زیادی قائل هستند.

وی درب��اره ص��ادرات آب تاجیکس��تان به کش��ورهای 
ن��د مان��ع از  همس��ایه گف��ت: هی��چ ک��س نمی توا
 انتقال آب ج��اری در رودخانه ه��ا به کش��ورهای دیگر 

شود.
سفیر تاجیکستان در تهران در ادامه این نشست خبری با 
اشاره به کنفرانس بین المللی »آب برای حیات« 2۰۰5-

2۰۱5 که در تاریخ 9 تا ۱۱ ژوئن سال جاری که در شهر 
دوشنبه برگزار خواهد شد، گفت: طبق اطالعات موجود 
بیش از یک میلیارد نفر از جمعی��ت جهان از کمبود آب 
س��الم رنج می برند که این موضوع باع��ث نگرانی جامعه 

جهانی شده است.
وی اظهار داشت: مس��ئله آب یکی از مسائل مهم جهانی 

ارزیابی ش��ده و به همین دلیل کشورها را برای همکاری 
مشترک در این بخش مجبور کرده است.

ام��ام زاده خاطرنش��ان کرد: تاجیکس��تان از نخس��تین 
کش��ورهایی اس��ت که برای حل مس��ئله آب ابتکارات 
بسیار سازنده ای ارائه داده اس��ت. ضمن اینکه به مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد نیز پیشنهاداتی را ارائه کرده 
و سازمان ملل سال 2۰۰3 را »سال آب سالم« و سال های 
بی��ن 2۰۰5 تا 2۰۱5 را ده��ه عملیات��ی بین المللی آب 
برای حیات و همچنین سال 2۰۱3 را »سال بین المللی 
همکاری در بخش آب« با هدف تهیه نقشه برای مدیریت 

مشترک در جهت حفظ ذخایر آبی اعالم کرده است.
وی در این نشست خبری گفت: ۱9 دسامبر سال 2۰۱4 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد قطعنامه ای را تحت 
عنوان دهه بین المللی عمل »آب ب��رای حیات« 2۰۰5 
تا 2۰۱5 تصویب کرد تا تالش های کش��ورهای مختلف 
را برای حمایت و رش��د ذخایر آبی به وجود بیاورد و این 

قطعنامه از طرف 5۰ کشور عضو مورد حمایت واقع شد.
امام زاده اظهار داش��ت: دولت تاجیکس��تان کنفرانسی 
بین المللی در س��طحی باال با عن��وان »آب برای حیات« 
2۰۰5-2۰۱5 در تاری��خ 9 تا ۱۱ ژوئن س��ال جاری در 
شهر دوشنبه به طور مش��ترک با دیگر نهادهای سازمان 
ملل متحد، س��ازمان های بین المللی و منطقه ای برگزار 

خواهد کرد.

بحران آب، جهان را به سمت همکاری مشترک سوق می دهد
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

شماره 94/3/ن 

نوبت   دوم

م الف 5632

اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های  زير را به شركتهای دارای صالحيت و با رعايت ظرفيت 
كاری و رتبه بندی از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد.

 از متقاضيان دعوت می گردد جهت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 94/3/8  به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
كشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .
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یادداشت

واژگونی اتوبوس در محور 
»اصفهان - آباده« 8 مصدوم 

بر جا گذاشت
مدیر روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان فارس اعالم کرد واژگونی اتوبوس 
در مح��ور »اصفه��ان - آب��اده« 8 مص��دوم بر جا 

گذاشت.
»ده بزرگی« زمان وقوع این حادثه را س��اعت 4 و 
 13 دقیقه بامداد چهارشنبه 30 اردیبهشت اعالم 

کرد.
وی گفت: بالفاصله پ��س از تماس ب��ا مرکز پیام 
اورژانس، خودروه��ای امدادی از آب��اده به محل 
حادثه اعزام شدند و یک مصدوم را در محل مداوا 
کرده و 7 مصدوم دیگر نیز به بیمارس��تان منتقل 

شده اند.
مدیر روابط عمومی اورژانس فارس خاطرنش��ان 
کرد: خوش��بختانه این حادثه تلفات جانی در پی 

نداشت

 انفجار سيلندر اكسيژن
 در مغازه تعمير یخچال

خبرگ��زاري ایمن��ا: ب��ر اث��ر انفج��ار س��یلندر 
اکس��یژن در یک مغ��ازه تعمیر یخچ��ال واقع در 
 خیابان مش��تاق اصفهان، صاحب مغ��ازه مجروح

 شد.
س��اعت 11 و 4 دقیق��ه، ش��هروندان اصفهاني در 
تماس��ي با س��امانه 1۲۵ س��تاد فرماندهي آتش 
نش��اني اعالم کردن��د که یک م��ورد انفج��ار در 
مغازه تعمی��ر یخچال واق��ع در خیابان مش��تاق 
اصفهان رخ داده اس��ت ل��ذا بالفاصل��ه نیروهاي 
 عملیات��ي ایس��تگاه ۵ ب��ه مح��ل حادث��ه اعزام 

شدند.
بر اس��اس این گزارش، در حادثه مذکور، سیلندر 
اکسیژن بر اثر انفجار، به داخل زمین کناري پرتاب 
و صاح��ب مغازه به نام ش��هرام. ر ۲7 س��اله دچار 

سوختگي از ناحیه دست شد.
گفتني است، ماموران آتش نش��اني،  مصدوم را از 
محل حادث��ه، خارج و به عوام��ل اورژانس تحویل 

دادند.
شایان ذکر اس��ت، علت این حادثه، تماس دست 
چ��رب کارگر با والو س��یلندر اکس��یژن و واکنش 

شیمیایي تشخیص داده شد.

 توزیع عادالنه پاركهای تفرجگاهی 
در كليه مناطق شهری

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: به منظور 
توس��عه عادالنه امکانات تفرجگاهی قرار اس��ت امسال مناطق 
برخوردار همچون 4، ۵ و ۶ برای توسعه فضای سبز در مناطق ۲، 

7، 8 و 14 سرمایه گذاری کنند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، محسن رنجبر با بیان این مطلب گفت: یکی از سیاست 
شهرداری اس��تفاده از پتانسیل کل ش��هر برای توزیع متعادل و 

عادالنه سرانه فضای سبز در سطح شهر اصفهان است. 
وی افزود: امسال در بودجه ش��هرداری برخی مناطق برخوردار 
ردیف هایی به تملک فضای سبز اختصاص داده شده است که در 

مناطق دیگر هزینه می شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: قرار است 
امسال مناطق برخوردار همچون 4، ۵ و ۶ برای توسعه فضای سبز 

در مناطق ۲، 7، 8 و 14 سرمایه گذاری کنند. 
رنجبرخاطرنش��ان کرد: هدف از اجرای ای��ن کار توزیع عادالنه 
خدمات و پارکهای تفرجگاهی در کلیه مناطق ش��هری است در 
این صورت شهروندان می توانند در نزدیکی محل زندگی خود از 

امکانات تفرجگاهی استفاده نمایند. 
وی اظهار داشت: احداث پارک ظهرآبادی در منطقه 11، پارک 
شمس آباد در منطقه ۲ و پارک س��لمان در منطقه 14 در حال 

پیگیری است. 

آزادسازی گلوگاهها و تکميل خيابان 
های نيمه كاره در سال جاری

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان اظهار داشت: به منظور رفع 
محرومیت منطقه 14 پروژه های امس��ال به س��مت آزادسازی 
گلوگاهها و تکمیل خیابان های نیمه کاره همچون خیابان های 

مهدیه و محوری اصفهانی حرکت کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، حسین کارگر با بیان این مطلب گفت: یکی از مهمترین 
اقدامات امسال در منطقه 14 ارتقای کیفی محالت محروم منطقه 

14 است. 
وی اف��زود: ۲۵ میلیارد تومان از س��وی ش��هردار اصفهان برای 

محرومیت زدایی منطقه 14 اختصاص داده شده است. 
مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان تصریح کرد: پروژه های این 
منطقه به سمت آزادسازی گلوگاهها و تکمیل خیابان های نیمه 
کاره همچون خیاب��ان های مهدیه و مح��وری اصفهانی حرکت 

کرده است. 
کارگر خاطرنشان کرد: همچنین احداث مجموعه های ورزشی 
روباز و احداث دو پارک بزرگ 10 هزار متری س��لمان در خیابان 
زینبیه و پارک مغنیه در محله دارک نیز در دستور کار قرار دارد. 

در صدد ایجاد ایستگاههای ورزش 
عصرگاهی در اصفهان هستيم

معاون فني و اجرایي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اصفهان 
اعالم کرد: این س��ازمان در ص��دد ایجاد ایس��تگاههای ورزش 
عصرگاهی در اصفهان است تا افراد شاغل نیز بتوانند پس از ساعات 

کاری خود به ورزش بپردازند.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، دکتر اس��ماعیل عبداللهي در این ب��اره افزود: به زودی 
بس��ترهای تحقق این هدف از نظر س��خت افزاری و نرم افزاری 
فراهم می شود.وی با ابراز تاسف از اینکه سرانه ورزشی اصفهان 
نس��بت به س��رانه کش��ور و حتی جهانی بس��یار پایین است ، 
اظهارداشت:متاسفانه در اصفهان ارگان ها و سازمان های مسؤول 
در امر ورزش به وظایف خود عمل نمی کنند و شهرداری در این 
راه یکه تازی می کند.مع��اون فني و اجرایي س��ازمان فرهنگي 
ورزشي ش��هرداري اصفهان تاکید کرد: ارگان های مسؤول برای 
ترویج فرهنگ ورزش و ترغیب مردم به انجام ورزش باید به میدان 
بیایند و شهرداری را که در این راه گام های ارزشمندی برداشته 
است ، یاری کنند تا سرانه ورزشی اصفهان ارتقا یابد.وی با اشاره به 
برگزاری جشنواره “زیر چتر ورزش “ در سطح پارک های اصفهان 
، یادآور شد: این جشنواره هفته گذشته در پارک گل محمدی)در 
محدوده منطقه 8 ش��هرداری اصفهان( همراه با موسیقی های 

ورزشی و ایجاد شادابی و تحرک برگزار شد.
عبداللهی تصریح کرد: در جش��نواره “زیر چت��ر ورزش “ حدود 
۹ رشته ورزش��ی همچون فوتبال، والیبال ، بسکتبال ، اسکیت، 
تنیس روی میز ، دارت و ... برگزار کردیم که با استقبال با شکوه 
شهروندان همراه بود.وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان فرهنگي 
ورزشي شهرداري اصفهان همگانی کردن ورزش در میان مردم 
است ، گفت: این جشنواره هر هفته در پارک های شهر اصفهان 
برگزار می شود و شهروندان می توانند بدون هیچ هزینه ای در این 

جشنواره شرکت کنند.
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برخورداری از شهری توسعه یافته و بسامان ، منوط به پیوند 
مدیریت شهری و شهروندان می باشد.

مقوله مدیریت شهری تمام ارکان و اصول شهر و شهرنشینی 
را شامل می شود که یکی از این اصول بحث ترافیک و حمل 
و نقل در معابر شهری اس��ت که یکی از مهمترین بحثهای 
مدیریت شهری محس��وب می گردد ،زیرا هدف از اداره و 
مدیریت ش��هری ایجاد فضا و محیطی امن و آرام و به دور 
از استرس و هیاهو برای شهروندان می باشد بنابراین عدم 
توجه به موضوع حمل و نقل ش��هری عمال ع��دم توجه به 

آسایش و ایمنی شهروندان محسوب مي شود.
ش��هروندان خواهان برخورداری از فضاهایی امن ،راحت و 
در دسترس برای تردد و رفت و آمد می باشند که این میسر 
نمی گردد مگر با برخورداری شهروندان از معابری راحت ، 
قابل استفاده و ایمن . مسلما تمامی موارد فوق انجام نمی 
گردد مگر با فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ مناسب ترافیکی 
در شهر زیرا فرهنگ ش��اخص جامعه محسوب میگردد و 
خصوصیات و رفتار احساسی ، فکری و غیر مادی شهروندان 
و تمایل آنان را شامل می شود فرهنگ درون مایه هر گروه 

،سازمان ، گردهمایی و جامعه است.
توسعه فرهنگ دوچرخه سواری براي رفع مسائل ترافیکی

اندیشمندان برای روشن س��اختن معنی و مفهوم فرهنگ 
تا امروز صدها تعریف گوناگون عرضه کرده اند و هر رده از 

تعاریف یاد شده در تعریف فرهنگ ،بر پدیده های اجتماعی 
خاصی تکیه می کند.

یکی از تعاریف جامعه شناسانه چنین است : فرهنگ یعنی 
مجموع ارزشها و نهادها ،به طور ساده . ارزش هر امر یا مطلب 
در خور توجه گروه و نهاد پاس��خ به ی��ک نیاز جمعی تلقی 
می گردد .پس کنش غیر قابل کتمانی میان خود ارزشها و 
نهادها وجود دارد . و بین این ارزشها و نهاد ها در جامعه یک 
همسازی و همنوایی وجود دارد که جامعه و بویژه فرهنگ 

محصول این همسازی است.
توجه به افزوده شدن جمعیت شهراصفهان طی سال های 
گذشته و به تبع آن افزوده شدن وسیله نقلیه شخصی و بروز 
ترافیک و ... منجر به پیچیده ترشدن روابط شهری گردیده 
اس��ت ، با توجه به این گس��ترش ناموزون ، شهر به شدت 
نیازمن��د رویکردهای فرهنگی و به عب��ارت دیگر فرهنگ 

سازی است .
فرهنگ سازی عبارتست از توسعه رفتارهای مثبت ، پرهیز 
از خش��ونت ، توجه به حقوق دیگران ، توجه به بهداش��ت 
روانی و س��المت عمومی مراعات قوانین شهروندی توجه 
به مسائل ش��هری از قبیل ترافیک ، حمل و نقل ،تبلیغات 
ش��هری و هزاران هزار موضوع دیگر میباش��د که در حوزه 
فرهنگ عمومی و شهری قرار دارند و بی توجهی به هر یک 
از این موارد میتواند آثار زیانباری را بر توسعه شهری بر جای 

گذارد به جرات می توان گفت که خسارات زیادی بر شهر 
گذاشته است.

همه مدیران و مسئوالن ش��هر از مصرف بی رویه بنزین و 
آلودگی هوا و مردم نیز از ترافیک بسیار سنگین شهر گله می 
کنند اما مسلما در کوتاه مدت استفاده از دوچرخه بهترین 

راه حل می باشد .
استفاده از دوچرخه به عهده یک ارگان یا سازمان 

خاصی نيست
استفاده از دوچرخه بعنوان وسیله حمل و نقل روزمره نیاز 
به رشد و توسعه فرهنگ دوچرخه در بین افراد جامعه دارد 
که وظیفه این رشد و بستر سازی و ایجاد فرهنگ استفاده از 
دوچرخه به عهده یک ارگان یا سازمان خاصی نیست بلکه 
نیاز اس��ت تمامی عوامل فکری و اجرایی همت کنند و در 

انجام این رسالت مهم ایفای وظیفه نمایند .
توس��عه فرهنگ دوچرخه س��واری به لحاظ کمک به رفع 
مسائل ترافیکی ، زیست محیطی و توسعه همگانی استفاده 
از دوچرخه اهمیت ویژه ای در تامین سالمتی فرد و اجتماع 
دارد که نیازمند همکاری همه جانبه ارگانهای مسئول شهر 
می باشد .در کش��ورهایی مثل چین ، هند ، هلند ، مالزی ، 
فرانسه و دهها کش��ور دیگر دوچرخه یکی از وسایل نقلیه 

کاربردی در جابجایی و حمل و نقل شهری است.
در این کش��ورها افراد با توجه به وجود مس��یرهای ایمن و 
وضع قوانین و مقررات خاص حمایتی از دوچرخه سواران و 
احساس مسئولیت نسبت به شهر و شهروندان از دوچرخه 

استفاده می نمایند .
در شهر اصفهان نیز طرح های خوبی برای فرهنگ سازی و 
آموزش و آگاهی شهروندان برای استفاده از دوچرخه و جهت 

حمایت از دوچرخه سواران اجرا شده است .
اما فرهنگ مناس��ب یعنی عدم تجاوز به مس��یر دوچرخه 

سواران هنوز می لنگد.
موضوع فرهنگ و فرهنگسازی به قدری مهم می باشد که 
به آن علم و مهندسی فرهنگ اطالق ش��ده است و جهت 

فرهنگ سازی میبایست برنامه ریزی نمود .
برنامه ریزی فرهنگی نیازمند یک ترکیب آگاهانه از عوامل 
عقلی و شناختی و بسترسازی هیجانی و احساسی می باشد 
بنابراین دو فرآیند ذهنی در ارتباط ب��ا موضوع تبلیغات و 
مهندسی فرهنگی می تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست 
ذهن عقلی که منظور از آن ذهنی است که فرایند یادگیری 
آن به وس��یله اس��تدالل و برهان و زمینه های ش��ناختی 
مبتنی بر قیاس ش��کل می گیرد و دوم “ذهن احساسی و 
 تجربی” که در مهندسی فرهنگی بس��یار موردتوجه قرار

 می گیرد.
جهت فرهنگ س��ازی و ترویج اجرا و پی��اده نمودن طرح 
دوچرخه سواری همگانی چند عامل مهم میبایست بستر 
سازی شود که از جمله آنها ایجاد ابزار و ساز و کار انجام کار 
، ایجاد ش��رایط و زمینه های انجام و اجرای یک کار ، وضع 
قوانین و مقررات حمایتی در ط��رح دوچرخه همگانی می 

باشد.

فرهنگ ترافيک ،فرهنگ شاخص یک جامعه محسوب می شود

ورود به مسیر ویژه دوچرخه سواران ممنوع!

یادداشت

شهرداری ها حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه حضور جوان��ان در اتاق بازرگانی در 
رسیدن به اهداف موثر است، گفت: حضور جوانان در اتاق 

بازرگانی در حل مسائل ضروری است.
محمد گوهریان  پیرامون برنامه های آت��ی اتاق بازرگانی 
اس��تان اصفهان اظهار کرد: جایگزینی عبارت “می شود” 
با “شد” باید یکی از نوآوری های این دوره از اتاق بازرگانی 

باشد.
وی با بیان اینکه همه فعالیت های اتاق را منعکس خواهیم 
کرد، افزود: پیشنویس برنامه های آینده اتاق بازرگانی تا 31 
اردیبهشت ماه، در دس��ترس همه اعضا و عالقمندان قرار 
خواهد گرفت. پس از آن به مدت یک هفته نظرات دریافت 
و بررسی می شود و در نهایت با تایید هیئت رئیسه برنامه ها 

شروع خواهد شد.
دبیر کل اتاق بازرگانی با اشاره به تشکیل اتاق جوانان اضافه 

کرد: در مورد تشکیل اتاق بازرگانی جوانان شنیده ام؛ اتاق 
جوانان در بیشتر کشورها مس��تقل و در ساختار اتاق های 
بازرگانی تعریف می شود و در این خصوص در حال بررسی 
هس��تیم.گوهریان ادام��ه داد: در حال ش��کل دهی نظام 
 تس��هیلگری هس��تیم که هدف اصلی این نظ��ام جوانان

 است.
وی خاطر نشان کرد: جوانان در اتاق بازرگانی می توانند در 
رسیدن به اهداف موثر واقع شوند و این خیزش جدید در 
حوزه جوانان، تنها با همراهی این قشر از جامعه ممکن است 
و حضور جوانان در اتاق بازرگانی در حل مس��ائل ضروری 
است.دبیر کل اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که در 
حال حاضر استقبال جوانان از برنامه های اتاق بازرگانی و 
حضور در فعالیت های اقتصادی چگونه است؟ اظهار کرد: 

فرصت دهید هنوز کاری نکرده ایم.
گوهریان پیرامون مشکالت موجود در اتاق بازرگانی استان 
اصفهان گفت: مشکلی وجود ندارد، مسائلی است که یک 
به یک و با صبر، دقت و درایت رفع می ش��ود. البته شخصا 
تعریفی از جوان دارم که خیلی با تعاریف متعارف مشابهت 

ندارد.
وی تعریف��ی جدی��د از جوان ارای��ه داد و اظه��ار کرد: به 
نظر من عی��ار جوانی به توانایی پذیرش اش��تباه و جبران 
آن اس��ت و هر فردی بیش��تر توانایی پذی��رش خطاهای 
خود را داشته باشد، جوان تر اس��ت. جوان آن است که از 
صمیم قلب اشتباه خود را می پذیرد و به راحتی می گوید 
 “متاس��فم”، “اش��تباه کردم”، “مرا ببخش��ید”، “جبران 

می کنم”.

سرپرست رفتگران طبیعت اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه 
بیشه زیبای ناژوان تا ۲0 سال آینده به طور کامل نابود می شود، 
گفت: باغات این منطقه به عمد از س��وي مالکان خش��کانده 

مي شود تا کاربري زمین  تغییر کند.
زهره نادریان در گفت و گو با خبرن��گار اجتماعی خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( منطقه اصفهان، با تاکید بر اهمیت 
زیست محیطی بیشه ناژوان در حاشیه زنده رود، اظهار کرد: با 
توجه به موقعیت این منطقه قصد مالکان از خشکاندن باغ ها 

فروش زمین براي برج سازي است.
وی با تاکید بر اینکه این بیش��ه زیبا با روند فعلی تا ۲0 س��ال 
آینده به کلی نابود و به برج و آپارتمان بدل می ش��ود، افزود: 
استانداری اصفهان باید با جدیت جلوی این امر را بگیرد چراکه 
شهرداری ها با انواع قوانین و تبصره ها می توانند کاربری باغات 

را برای ساخت وساز تغییر دهند.
سرپرس��ت رفتگران طبیعت اس��تان اصفه��ان هم چنین از 

برگزاری همایش مردمی “پاک س��ازی ناژوان” با همکاری و 
تعامل بین شورای ش��هر اصفهان و این سازمان مردم نهاد در 
تاریخ – پنج تیرماه امس��ال- خبر داد و گف��ت: این عمل در 

راستای آگاه سازی جامعه در نظافت و حفظ این بیشه است.
نادریان گفت: با کمال تأسف زباله ریزی و سوزاندن درختان 
امری رای��ج در ناژوان اس��ت و حتی مش��اهده مي ش��ود که 
صندلی های چوبی قس��مت های پ��ارک نیز خ��رد و طعمه 
آتش شده اس��ت.وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
کرد: متاسفانه زباله و پالس��تیک ریزی در ورودی شهرهای 
استان مسئله ای بغرنج شده و باید مسئوالن چاره ای برای آن 
بیاندیشند.این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه اصفهان در 
کشور به عنوان شهری تمیز زبانزد است، خاطرنشان کرد: البته 
نظافت خوب داخل شهر و پارک ها را انکار نمی کنیم اما ورودی 
شهری مثل بهارس��تان یا در جاده خروجی به سمت سپاهان 
شهر و ... انواع ظرف و زباله های پالستیکی ریخته شده است.

نادریان تاکید کرد: در حال حاضر منظره ورودی شیراز بسیار از 
اصفهان تمیزتر است و این نکته را در حین مسافرت به آن شهر 
می توان مشاهده کرد.وی درباره برنامه آموزش حفظ محیط 
زیست در مدارس گفت: گروه رفتگران طبیعت از سال گذشته 
تاکنون در تعدادی از مدارس و در تمام مقاطع تحصیلی اقدام 
به آموزش دانش آموزان دختر کرده است. سرپرست رفتگران 
طبیعت استان با بیان اینکه آموزش به دانش آموزان پسر نیز 
در دستور کار این سازمان مردم نهاد قرار خواهد گرفت، افزود: 
به طورکلی دانش آموزان دبس��تانی را بهتر از دبیرس��تانی ها 
می توان آموزش داد چراکه دبیرس��تانی ها ب��ه نوعی از دوره 
کودکی عبور کرده اند و آموزش آنان تالش بیشتری را نیاز دارد.

در گفت و گو با دبير اتاق:

جوانان به اتاق بازرگانی راه می یابند؟
سرپرست رفتگران طبيعت استان اصفهان؛ 

ناژوان،به عمد خشکانده می شود!
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 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1393 
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )نوبت دوم(         
و  امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   11 ماده  بموجب   1/15
ماده 59 اصالحي آيين نامه مذكور امالكي كه تقاضاي 
ثبت آنها در سه ماهه چهارم سال 93 پذيرفته شده و 
افتاده و مدت  قلم  از  قبلي  نوبتي  آگهي  در  كه  امالكي 
اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار )94/2/1( به مدت 90 

روز مي باشد. به شرح ذيل آگهي مي گردند:
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره يک – اصلي اوره ، فرعی ذيل
2135 – آقای رحمت اله سليمانی فرزند احمد ششدانگ 
قطعه زمين محصور بمساحت 151/36 مترمربع مفروز 

ومجزی شده از پالك 1856 فرعی   
ازشماره 33 – اصلي شهر نطنز ، فروعات ذيل 

1864 – آقای محمدآقا شهرينانی فرزند عزيزاله نسبت 
به چهاردانگ و نيم مشاع از ششدانگ مشاعات خانه 

بمساحت 135/68 مترمربع 
1867 –  آقای محمدآقا شهرينانی فرزند عزيزاله نسبت 
به سه دانک مشاع از ششدانگ اتاق فوقانی بمساحت 

17/60 مترمربع 
ازشماره 74 – اصلي ويشته ، فرعي ذيل 

فرزند حسن  ويشته  قاسمی  آقای غالمحسين   –  673
مترمربع   352/60 بمساحت  خانه  يکباب  ششدانگ 

مفروز و مجزی شده از شماره 228 فرعی
از شماره 100 – اصلی طامه ، فرعی ذيل 

1673 – آقايان سيد اسد اهلل و سيد فضل اهلل و سيد علی 
اكبر شهرت همگی ميرزاده واقفی فرزندان سيد حسين 
از دوازده سهم  هر يک دو سهم مشاع از شش سهم 
مساحت  به  مشجر  و  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

1368/70 مترمربع  
  از شماره 118 – اصلي جاريان ، فرعی ذيل

12 – آقای حسين جاريانی فرزند علی پنج سهم مشاع 
از هشت سهم  ششدانگ قطعه زمين مزروعی بمساحت 

745 متر مربع 
از شماره 120 – اصلي خفر ، فرعی ذيل 

1403 – آقای علی پناهی خفری فرزند حسين و خانم 
زهرا سيديان خفری فرزند حسين بالمناصفه ششدانگ 

يکباب خانه بمساحت 515/24 مترمربع  
از شماره 144 – اصلي قناتين مزرعه كريم آباد كه مدار 
 گردش و مبدا و مظهر و مقسم آن به شرح آگهی های

نوبتی قبلی است  

-آقايان رضا و عباس و محمد شهرت همگی كريميان 
راد فرزندان شکراله هر كدام يک طاق از سه طاق از 

جمله 24 طاق ششدانگ قناتين مزرعه كريم آباد 
از شماره 144 –  اصلی مزرعه كريم آباد ، فرعی ذيل 
آقايان رضا و محمد شهرت هر دو كريميان راد   – 4
فرزندان شکراله بالمناصفه دو دانگ مشاع از ششدانگ 
 3824/10 بمساحت  مشجر  و  محصور  باغ  يکدرب 

مترمربع
دوم ( ازبخش 10 چيمه رود وبرزرود و قراء حومه

از شماره 25 – اصلي چيمه ، فروعات ذيل 
1472 – آقای علی زمانيان فريزهندی فرزند غالمرضا 
و  خانه  يکباب  ده سهم  ششدانگ  از  يک سهم مشاع 

باغچه بمساحت 278/90 متر مربع 
1478 –  آقای علی زمانيان فريزهندی فرزند غالمرضا 
خانه  يکباب  ششدانگ  سهم   ده  از  مشاع  سهم  يک 

بمساحت 200/50 متر مربع
3338 – آقای سيدرحيم جاللی چيمه فرزند سيدمرتضی 
يک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ يکباب بوم كند 

بمساحت 126/60 متر مربع 
از شماره 44 – اصلی ابيانه، فرعی ذيل 

528 – آقای صادق خانقاهی ابيانه فرزند محمدحسين 
بالسويه  رحيم  ميرزا  فرزند  خانقاهی  فاطمه  خانم  و 

ششدانگ يکباب خانه بمساحت 255/40 متر مربع 
از شماره 101 – اصلي ده زيره ، فرعی ذيل

اكبرششدانگ  آقای نصراله رضايی فرزند علی   –  59
يکباب خانه بمساحت 82/85مترمربع   

از شماره 128 – اصلي هنجن ، فروعات ذيل 
725 –آقای حسين زارع هنجنی فرزند عباس ششدانگ 
قطعه باغچه محصور و بائره متصل به ان  بمساحت 

215مترمربع
ششدانگ  محمد  فرزند  كيهانيان  هاجر  خانم   –938
يکدرب باغ  معروف باال مير بمساحت 481/15 مترمربع

1331 – آقای علی مقيمی هنجنی فرزند محمد ششدانگ 
يکدرب باغ بمساحت 333/52 مترمربع 

1752 - آقای علی مقيمی هنجنی فرزند محمد ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی بمساحت 162/39 مترمربع 

ازشماره 134- اصلی يارند، فرعی ذيل
اله  نعمت  فرزند  البنين حسن شريف  ام  خانم   –  884

ششدانگ يکباب خانه بمساحت 131/41 مترمربع
از شماره 149 – اصلي طره ، فرعی ذيل

3139 – خانم كبری آبادئی فرزند اكبر ششدانگ يکباب 

مترمربع   67/20 بمساحت  آن  جلو  حصار  و  اطاق 
مفروز و مجزی شده از شماره 511 فرعی 

ازشماره 165- اصلی کمجان، فرعی ذيل
ماشااهلل  فرزند  نظری  حيدری  زهرا  خانم   –   1500

ششدانگ يکباب خانه بمساحت 147/15 مترمربع
سوم ( از بخش يازده طرقرود و قراء حومه 

ازشماره 37– اصلي کشه ، فروعات ذيل
انتقال  حسين  فرزند  كشه  پرياری  عبداهلل  آقای   –  87
مع الواسطه از هاجی آقا پرياری ششدانگ يکباب اتاق 

تحتانی بمساحت 27 مترمربع 
893 – آقای اصغر مبينی كشه فرزند حسن ششدانگ 

يکباب خانه بمساحت 200 مترمربع 
996 – آقای عبداهلل پرياری كشه فرزند حسين ششدانگ 

قسمتی از يکباب خانه بمساحت 25/60 مترمربع 
ازشماره 41– اصلي ورگوران ، فرعی ذيل

نمايندگی  به  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت   –  50
واحد  يکباب  نطنز ششدانگ  پرورش  و  آموزش  اداره 

آموزشی بمساحت 1840/60 مترمربع 
از شماره 141 – اصلي باغستان پايين طرق، 

فروعات ذيل 
شعبان  فرزند  طرقی  صفر  اله  نعمت  آقای   –  643
 880 بمساحت  كارگر  معروف  باغ  يکدرب  ششدانگ 

مترمربع
شعبان  فرزند  طرقی  صفر  اله  نعمت  آقای   –  814  

ششدانگ يکباب خانه بمساحت 52/13 مترمربع
ازشماره 147 – اصلي مزده ، فرعی ذيل 

شهرت  باهره  وخانم  داريوش،رضا  آقايان   –  181
همگی آگاهی زاده نيه فرزندان ولی اله و خانم طوبی 
صالحی مزده فرزند حسين باالسويه شش دانگ يکباب 

خانه بمساحت 120/50 مترمربع  
از شماره 152 – اصلي نيه ، فروعات ذيل 

207– خانمها مريم،سيمين دخت شهرت هردو مهابادی 
مهاباد فرزندان محمد بالمناصفه ششدانگ يکدرب باغ 

بمساحت 1404 متر مربع 
1365-آقای عباس محمدبيگی نيه فرزند ابوالقاسم شش 
دانگ قطعه زمين محصور به مساحت 440/05مترمربع

ازشماره 182 – اصلي ابيازن ، فرعی ذيل 
1732-آقای ابوالقاسم اسماعيلی ابيازانی فرزند صادق 

شش دانگ يکباب خانه بمساحت 803/20 مترمربع 
ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذيل 

وآقای  علی  فرزند  طرقی  عبدالهی  قدم  آقای    –2523

بالمناصفه  قدم  فرزند  طرقی  عبدالهی  حميدرضا 
بمساحت  مشجر  و  محصور  باغ  يکدرب  ششدانگ 

1506/40 مترمربع 
ونيم  يک  فرزندعباس  محمدصفرعابد  آقای   –  4290
زمين  قطعه  ششدانگ  رجل  ونيم  سه  از  مشاع  رجل 

مزروعی ومشجر  بمساحت 988 مترمربع
ازشماره 215- اصلي الدريجه ، فروعات  ذيل  

153 – آقای عليرضا كاويان پور فرزند محمد ششدانگ 
يکباب خانه  بمساحت334/07مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
فرزند محمد ششدانگ  پور  كاويان  امير  آقای   –  154
يکباب خانه بمساحت 256/30 مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
155-آقای حسن كاويان پور فرزند محمد شش دانگ 
يکباب خانه بمساحت 250/22 مترمربع مفروز ومجزی 

شده از پالك 131 فرعی  
امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
چنانچه اشخاص نسبت به امالك مندرج در اين آگهي 
نوبت  دو  در  به مدت 90 روز  انتشار  اولين  تاريخ  از 
واخواهي  باشند  داشته  اعتراضي  منتشر شده  و  درج 
خود را به اين اداره و دادگاه صالحه تسليم نمايند و 
اقامه دعوي  آگهي  اين  انتشار  از  قبل  كه  در صورتي 
اعتراضات  نمايند  تسليم  فوق  مدت  ظرف  باشد  شده 
مرقوم  مدت  انقضاء  از  بعد  كه  دعوي  گواهي طرح  يا 
اثر و مطابق قسمت اخير ماده 16 و  واصل شود بال 
تبصره آن و ماده 17 قانون ثبت مي باشد و همچنين 
برابر تبصره 2 ماده قانون تعيين و تکليف پرونده هاي 
ثبتي مصوب 1373/3/6 معترض مي بايست از تاريخ 
انتشار اعتراض خود را كتبًا به اداره ثبت و دادگاه محل 
بر  مشعر  گواهي  ماه  يک  مدت  ظرف  و  نمايد  تسليم 
طرح دعوي از مراجع صالحه ارائه دهد و همچنين طبق 
ماده 56 آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع 
تحديد حدود مشخص مي شود و واخواهي صاحبان 
امالك و مجاوران حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 
دو  در  آگهي  اين  شد.  خواهد  پذيرفته  ثبت  قانون   20
نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه زاينده رود درج و 

منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:  1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31

م الف:9 مجتبي شادمان كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز                                                                                                            

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1393 
اداره ثبت اسناد و امالک میمه )نوبت دوم(

1/11 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و 
ماده 59 اصالحی آئين نامه مربوط امالكی كه در سه 
ماهه چهارم سال 1393 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
افتاده و نيز آنچه طبق  از قلم  و همچنين شماره های 
آرائ هيات محترم نظارت آگهی آنها بايد تجديد شود 
مربوط به حوزه ثبتی ميمه به شرح ذيل آگهی مينمايد:

 شماره های فرعی از شماره 1 اصلی واقعات
در ميمه

2221- خانم عالمتاج صابر جوشقانی فرزند عزيزاله 
تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به 

مساحت 585/12 مترمربع
2471- خانم فردوس شهبازی فرزند احمد آقا به تمامت 
يک دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين مزروعی دشت 

سرا خواجه به مساحت 2692/42 مترمربع
اسداله  فرزند سيد  11521- سيد جعفر رضوی مقدم 

ششدانگ يک باب خانه به مساحت 155/50 مترمربع
شماره های 1و9و10 اصلی مشهور به مزدآباد و رويه 
و بير كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آنها به شرح 

آگهی های نوبتی قبلی ميباشد
بانو سکينه خاتون قرقانی فرزند ميرزا عبداله مجاری 
از قنوات  المياه يک سهم از جمله 2016 سهم هر يک 

مزبور
آقايان مصطفی واحدی و محمدرضا واحدی فرزندان 
جمله  از  نيم  و  سهم  يک  مشاعا  باالمناصفه  حسن 

2016 سهم هر يک از قنوات مزبور
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در 

ونداده
ششدانگ  اسداله  فرزند  فرزانه  فرشته  خانم   -1939
 157/60 مساحت  به  دردشت  كوی  در  خانه  باب  يک 

مترمربع 
2407- آقايان جعفر و رضا خدابنده فرزندان حسنعلی 
باالمناصفه مشاعا سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب 

خانه جوی درازيان به مساحت 678/12 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
غالمحسين  فرزند  زاده  اقدامی  اكبر  آقای   -189
ششدانگ يک باب خانه مخروبه واقع در كوی پايين به 

مساحت 224/50 مترمربع

1076- آقای مهدی صالح فرزند غالمحسين ششدانگ 
مساحت  به  ماهور  دشت  به  محصور  زمين  قطعه 

168/80 مترمربع
غالمحسين  فرزند  زاده  اقدامی  اكبر  آقای   -3292
ششدانگ قطعه زمين مزروعی دشت چمبه به مساحت 

459 مترمربع
4419- آقای ابوالفضل ابراهيمی فرزند هاشم ششدانگ 
 382/15 مساحت  به  كهنه  باغ  محصور  زمين  قطعه 

مترمربع
حسن  آقا  فرزند  اقدامی  عباسعلی  آقای   -4420
به  كهنه  باغ  كوی  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

مساحت 314/35 مترمربع 
و  محمد  فرزند  دوست  كريم  سيروس  آقای   -4850
خانم سميه بی سخن فرزند حسنعلی باالمناصفه مشاعا 

ششدانگ يک باب خانه به مساحت 379/20 مترمربع 
4946- آقای ستار ارشادی فرزند محمدعلی ششدانگ 
قطعه زمين ساده در كوی باغ كهنه به مساحت 476/65 

مترمربع
4950- خانم افسانه اسالمی فرزند حسن ششدانگ يک 

باب خانه در كوی باال به مساحت 351 مترمربع
4951- آقای احمد رضا خدادوست فرزند غالمحسين 

ششدانگ يک باب خانه به مساحت 273/12 مترمربع
غالمحسين  فرزند  خدادوست  بهنام  آقای   -4952
غير  زمين  قطعه  ششدانگ  زمين  قطعه  ششدانگ 

محصور به مساحت 261/16 مترمربع
4953- آقای ابوالفضل ابراهيمی فرزند هاشم ششدانگ 
قطعه زمين محصور كوی باغ كهنه به مساحت 392/47 

مترمربع 
شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در 

خسرو آباد
43- آقای شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفی 
مساحت  به  قلعه  پشت  كوی  اطاق  باب  يک  ششدانگ 

36/78 مترمربع
44- آقای شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفی 

مساحت  به  قلعه  پشت  كوی  اطاق  باب  يک  ششدانگ 
34/71 مترمربع

45- آقای شيخ حسين زنده دل فرزند شيخ مصطفی 
مساحت  به  قلعه  پشت  كوی  اطاق  باب  يک  ششدانگ 

37/96 مترمربع
يک  حسين ششدانگ  فرزند  جورمند  احمد  آقای   -46

باب اطاق به مساحت 62 مترمربع
49- خانم فاطمه فرجيان فرزند حسين ششدانگ خانه 

كوی پشت قلعه به مساحت 71/90 متر مربع
يک  حسين ششدانگ  فرزند  جورمند  احمد  آقای   -52

باب خانه به مساحت 417/27 مترمربع
واقع  اصلی   67 شماره  از  فرعی   شماره 

در حسن رباط
تمامت  نقی  علی  فرزند  اميری  محمد  آقای   -794
 8880/55 به مساحت  مزروعی  زمين  قطعه  ششدانگ 

مترمربع
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در 

لوشاب
محمد  فرزند  مسافری  محمدتقی  آقای   -502
مساحت  به  محصور  زمين  قطعه  باقرششدانگ 

1690/89 مترمربع
505- خانم فاطمه گرامی فرزند محمد صالح ششدانگ 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 1546/58 مترمربع

551- آقای جواد گرامی فرزند عبداله تمامت ششدانگ 
به مساحت  به آن  باب خانه و قطعه زمين وصل  يک 

2308/40 مترمربع
تمامت  حسين  فرزند  ميرزائی  بهنام  آقای   -552

ششدانگ يک باب خانه به مساحت 501/86 مترمربع
553- آقای محمد علی هادی فرزند اله بخش و آقای 
مشاعا  باالمناصفه  بخش  اله  فرزند  هادی  علی  جواد 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 1046/70 مترمربع

ششدانگ  عباس  فرزند  چوپانی  طاهره  خانم   -554
يکبابخانه در ده لوشاب بمساحت 40/307 مترمربع

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در 
الی بيد

خانم  و  جعفر  فرزند  توكلی  اصغر  علی  آقای   -357
مشاعا  بالمناصفه  قنبرعلی  فرزند  زارعی  صديقه 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 2234/70 مترمربع 
چهار  به  نسبت  علی  فرزند  كريمی  رضا  آقای   -397
دانگ مشاع و خانم آرزو پارياد فرزند جمشيد نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 

500/40 مترمربع
399- آقای رمضانعلی رستمی فرزند جعفر نسبت به 
دو دانگ مشاع  و آقايان محمدعلی رستمی و صفرعلی 
به  نسبت  مشاعا  باالمناصفه  جعفر  فرزندان  رستمی 
به  زمين محصور  قطعه  از ششدانگ  دانگ مشاع  سه 

مساحت 6310/10 مترمربع
شماره فرعی از شماره 89 اصلی واقع در قنات مشهور 
جقدو الی بيد كه مبدا و مظهر و مقسم و گردش آنها به 

شرح آگهی های نوبتی قبلی ميباشد 

آقای برات توكلی فرزند علی مجاری المياه نيم شعير از 
جمله 96 شعير ششدانگ قنات مزبور

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در 
موته

نمايندگی  به  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت   -304
دانشگاه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
استان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم 
اصفهان ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 3886 

مترمربع
367- آقای مجتبی هدائيان فرزند علی اصغر ششدانگ 

يک باب خانه به مساحت 467/80 مترمربع
تمامت  براتعلی  فرزند  حيدری  قاسم  آقای   -368
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 2125/40 مترمربع

483- خانم خديجه فصاحت فرزند محمد ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 55/ 251 مترمربع

484- آقای محمد صادق فيروزی فرزند علی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی به مساحت 2255/33 مترمربع

امالك  و  اسناد  ثبت  قانون   16 ماده  موجب  به  لذا 
آگهی  اين  در  مندرج  امالك  به  نسبت  كسی  چنانچه 
اعتراض )واخواهی( داشته باشد به آنهايی كه تقاضای 
آگهی  نوبت  اولين  انتشار  تاريخ  از  پذيرفته شده  ثبت 
)واخواهی(  اعتراض  دادخواست  روز   90 مدت  ظرف 
دارد  دريافت  رسيد  نموده  اداره  اين  تسليم  را  خود 
ضمنا معترض بايستی از تاريخ تسليم اعتراض ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  ماه  يک  مدت 
قضايی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به اين اداره 
اين آگهی  انتشار  از  قبل  نمايد در صورتی كه  تسليم 
گواهی  بايستی  دعوا  طرف  باشد  نشده  اقامه  دعوايه 
دادگاه را مشعر بر جريان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم 
تسليم نمايد اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از 
انقضائ مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق 
خواهد  رفتار  ثبت  قانون   17 ماده  تبصره  و   16 ماده 
شد . ضمنا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق 
ارتفاقی در موقع تعيين حدود و صورتمجلس تحديدی 
نسبت  مجاورين  و  امالك  صاحبان  واخواهی  و  قيد 
پذيرفته  ثبت  قانون  ماده 20  ارتفاقی مطابق  به حقوق 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز  خواهد شد 
چاپ  رود  زاينده  روزنامه  در  انتشار  اولين  تاريخ  از 
اصفهان درج و منتشر ميشود.                                     

تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه  1394/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 1394/02/31

م الف:1116 رئيس ثبت ميمه-حسين نوروز



یادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1587 | پنجشنبه 31  اردیبهشت 1394 | 2  شعبان   1436

یادداشت

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 آگهی نوبتی سه ماهه  چهارم سال1393
اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )نوبت دوم(

1/14 بموجب ماده 11- قانون ثبت اسناد وماده 59- 
اصالحی آيين نامه مربوط به امالكی كه در سه ماهه 
شده  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای   1393 سال  چهارم 
وهمچنين شماره های از قلم افتاده ونيز آنچه طبق آراء 
تجديد شود  بايد  آنها  ثبت،آگهی  نظارت  محترم  هيات 
آگهی  زير  شرح  به  را  شهرضا  يک  بخش  به  مربوط 

می نمايد:
شماره های فرعی ازيک اصلی ابنيه شهرضا

محمدحسن:  سيد  فرزند  قرشی  زهراسادات   -2199
ششدانگ يکباب خانه به مساحت197مترمربع.

دانگ  عباس:پنج  فرزند  حاجگداعلی  عوضعلی   -3866
مشاع از ششدانگ يکباب خانه.

4302- سيدرضاموسوی فرزند سيدنظر و محمدحسن 
نصرتی فرزند حسين باالسويه:ششدانگ قطعه زمين به 

مساحت142مترمربع.
شمار های فرعی از2- اصلی فضل آباد

6655- حسن نره ئی فرزند مراد:ششدانگ يکباب خانه 
شماره  رای  بموجب  كه  مساحت272/10مترمربع  به 
3207-77/11/19 هيئت حل اختالف در سهم نامبرده 

مستقر گرديده است.
ششدانگ  شيکوه:  فرزند  فر  قرقانی  بناز  گل   -9071

يکباب خانه به مساحت268/90مترمربع.
13966- عبدالمطلب قرخلوفرزند انوشيروان:ششدانگ 

قطعه زمين به مساحت177/75مترمربع.
فرضعلی:ششدانگ  فرزند  پور  حسن  الهام   -13970

يکباب خانه به مساحت195مترمربع.
14393- سجاد رمضانی فرزند مهدی:ششدانگ يکباب 

خانه به مساحت118/75مترمربع.
14437- نسرين مرادی حاجی دولو فرزند نجيم علی: 

ششدانگ يکباب خانه به مساحت144/95مترمربع.
14464- عسکرپورحاجی حاجی دولو فرزند جهانشير: 

ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/50مترمربع.
قطعه  يار:ششدانگ  فرزندعلی  قرقانی  رامين   -14469
زمين مجزی شده از9026به مساحت127/40مترمربع.

14517- ثريا همتی زاده فرزند سين:ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت140مترمربع.

زهره  و  اله  حبيب  فرزند  پورغالم  اله  امين   -14519
باالسويه:  سيدعليرضا  فرزند  ميرفتاح  السادات 
ششدانگ قطعه زمين مجزی شده از3255به مساحت 

224/70 مترمربع.
14537- عاطفه مهديان فرزند آيت اله:ششدانگ قطعه 

زمين مجزی شده از1015به مساحت46/50مترمربع.
شماره های فرعی از3- اصلی موغان

سهم   135/5 حسن:تمامت  فرزند  كفيل  اصغر   -1305
بموجب  كه  زمين  قطعه  ششدانگ  سهم  از460  مشاع 
رای شماره 6398-93/07/24هيئت حل اختالف قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی در سهم نامبرده مستقرگرديده است.
4910- حسن جاوری شهرضا فرزند رضا نسبت به 
عباس  فرزند  اسکندرپور  نصرت  و  مشاع  دانگ  نيم 
فرزند  جاوری  ومهری  مشاع  ونيم  دودانگ  به  نسبت 
جاوری  رضا  و  مشاع  دانگ  نيم  به  نسبت  اله  نعمت 
شهرضا فرزند عوض نسبت به دو دانگ و نيم مشاع 
از: ششدانگ قسمتی از يکباب خانه محل جوی متروكه 
ششدانگ  انضمام  به  كه  مساحت13/95مترمربع  به 

پالك 1889جمعا تشکيل يکباب خانه را داده است.
وپروانه عسگری  يداله  فرزند  اصغر عسگری   -4950
مجزی  خانه  يکباب  باالسويه:ششدانگ  فريدون  فرزند 

شده از 1221به مساحت219/43مترمربع.
شمار های فرعی از4- اصلی بروزک آباد

1713- فرخنده بختيارتل محمدی  فرزندقدمعلی:ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت215/38مترمربع.

كولی:ششدانگ  فرزند  زاده  قشقائی  نصراله   -2453
قطعه زمين به مساحت203/80مترمربع.

2585- محمد تيموری فرزند خسرو و زينب تيموری 
فرزند احمد باالسويه:ششدانگ يکباب خانه به مساحت 

160/10مترمربع.
قطعه  اله: ششدانگ  لطف  فرزند  كاويانی  علی   -2641
مساحت  به   1750 از  شده  مجزی  محصور  زمين 

235/60مترمربع.

شماره های فرعی از19- اصلی زرهه
ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  علی  حسين   -315
مساحت  به  از304  شده  مجزی  دامداری  يکواحد 

1517/15مترمربع.
يکواحد  ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  جواد   -316

دامداری مجزی شده از 304به مساحت999مترمربع.
يکواحد  ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  كاظم   -317
دامداری مجزی شده از 304 به مساحت945مترمربع.

شماره های فرعی از21- اصلی رشکنه
قطعه  عمرانپورفرزنديداله:ششدانگ  صولت   -2618

زمين مجزی شده از434به مساحت191/30مترمربع.
ششدانگ  ابوالقاسم:  فرزند  كاويانی  زهرا   -2625
به  84و88  از  شده  مجزی  شده  كنی  پی  زمين  قطعه 

مساحت168مترمربع.
شماره فرعی از23- اصلی سودآباد

يکباب  احمدرضاحميديافرزندحسين:ششدانگ   -2605
خانه مجزی شده از157به مساحت286/10مترمربع.

شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه
قسمتی  جواد:ششدانگ  فرزند  گالبی  اله  امان   -2541
به  متروكه  كوچه  محل  مخروبه  نيمه  خانه  يکباب  از 
مساحت10/05مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

2484جمعا تشکيل قطعه واحد را داده است.
شماره فرعی از33- اصلی مهرقويه

كيومرث  فرزندان  پورخاقان  وهادی  1049-كاظم 
 271/80 مساحت  به  خانه  يکباب  ششدانگ  باالسويه: 
های 4098و4099- آراء شماره  بموجب  كه  مترمربع 

تکليف  تعيين  قانون  اختالف  حل  هيئت   93/05/14
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
پالك  ششدانگ  سهم   12 از  مشاع  ازاء2/5سهم  در 
گرديده  مستقر  نامبردگان  سهم  در  33/85باالسويه 

است.
شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

2391- منيرالدين شريعت فرزند حميد:ششدانگ يکباب 
خانه مجزی شده از200به مساحت137/10مترمربع.

يکباب  نوروز:ششدانگ  فرزند  قاسمی  امراله   -2403
مساحت  به   724 از  شده  مجزی  تمام  نيمه  خانه 

145/50مترمربع.

شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
41- هادی ضيائی فرزند رضا:ششدانگ يکباب خانه به 

مساحت201/20مترمربع.
شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد

390- علی صالحی فرزندعلی ضامن:ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت199/80مترمربع.

979- ابراهيم سوندی فرزندمحمدجان:ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت208مترمربع.

 به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه كسی نسبت به 
داشته  واخواهی  آگهی  اين  در  مندرج  رقبات  و  امالك 
باشد بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی نسبت به 
آنهائی كه تقاضای ثبت شده به شرح رديف های الف 
وب ظرف مدت 90 روز ونسبت به آنهائی كه طبق آراء 
هيات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح رديف 
ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به 
اين اداره ارائه وطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت ،معترض می بايست 
ظرف مدت 30 روز از تاريخ تسليم اعتراض خود به 
اين اداره گواهی تقديم دادخواست رااز مراجع ذيصالح 
قضائی اخذ وبه اين اداره تسليم نمايد درصورتی كه 
طرف  باشد  شده  اقامه  دعوائی  آگهی  انتشار  از  قبل 
دعوا  جريان  بر  مشعر  را  دادگاه  گواهی  بايد  دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نمايد .اعتراضات ياگواهی طرح 
دعوا كه بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است 
ومطابق قسمت اخير ماده 16 وتبصره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آيين نامه قانون 
درصورت  حدود  تعيين  درموقع  ارتفاقی  حقوق  ثبت 
ومجاورين  امالك  صاحبان  وواخواهی  قيد  مجلس 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت وتبصره 2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده 
های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد.اين آگهی نسبت 
به رديف های الف وب دردونوبت به فاصله 30 روز 
انتشار  تاريخ  از  نوبت  يک  فقط  ج  رديف  به  ونسبت 
نوبت اول در روز نامه زاينده روداچاپ اصفهان درج 

و منتشر می گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول:94/02/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:94/02/31

ثبت  اداره  رئيس  ميرمحمدی  مهدی  سيد  الف:43  م 
اسناد و امالك شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم  سال 1393- اداره 
ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش 12 کاشان 

)نوبت دوم(
1/12 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و 
كه  امالكی  به  مربوط  نامه  آيين  و  اصالحی   59 ماده 
در سه ماهه چهارم  ارتسال 1393 تقاضای ثبت آنها 
و  افتاده  قلم  از  های  شماره  همچنين  و  شده  پذيرفته 
نيز آنچه طبق آراء هيات محترم نظارت آگهی آنها بايد 

تجديد شود بشرح ذيل آگهی می گردد:
شده  پذيرفته  آنها  ثبت  تقاضای  كه  امالكی  الف(  )بند 
نوبت  اولين  تاريخ  از  آنها  به  نسبت  اعتراض  مدت  و 

انتشارآگهی  90 روز ميباشدبدين شرح است:
شماره های فرعی ازپالک يک اصلی ابنيه و امالک 

جوشقان قالی
4147 فرعی- خانم سکينه يعقوب زاده  فرزند بمانعلی   
متروكه    شارع  محل  محصور  زمين  قطعه  ششدانگ 

واقع جوشقان به مساحت 88/96 مترمربع
پالک يازده اصلی جوشقان قالی

ان  بانوان خانم تاج ستاری و فرخ تاج ستاری فرزند 
فتح اله بالمناصفه تمامت سه سهم و نيم مشاع از جمله 
2100 سهم ششدانگ قنوات ثالثه الرستان مشهور به 
گنبد و سقابه و ذهاب بانضمام چشمه سارهای تابعه 

آن
شماره های فرعی از پالک بيست و يک اصلی ابنيه 

و امالک  کامو
900 فرعی- آقای علير ضا مردان فرزند حسن تمامی 
از ششدانگ  از يکدانگ  سه دانگ و سه چهارم مشاع 
به  كامو  خير  دشت  در  واقع  مزروعی  زمين  قطعه 

مساحت 2273/86 مترمربع
و  احمد  فرزند  شکيبائی  حسن  آقای  فرعی-   2058
بالمناصفه ششدانگ  علی  فرزند  احمديان  فاطمه  خانم 
يکبابخانه مخروبه واقع در كامو به مساحت 221/23 

مترمربع 
2059 فرعی – آقای غالمرضا عارضی فرزند عباس و 
خانم شهپر اربابيان فرزند حسين بالمناصفه ششدانگ 
مساحت  به  كامو  در  واقع  محصور  زمين  قطعه 

1097/57 مترمربع 
غالمعلی  فرزند  عارضی  محمود  آقای  فرعی-   2060
هم   به  متصل  خانه  و  گيری  گالب  كارگاه  ششدانگ 

واقع در كامو به مساحت 964/25 مترمربع.
شماره های فرعی از پالک 38 –اصلی ابنيه و امالک 

مزرعه کرسکان عليا
رضا  فرزند  محمدزاده  اسمعيل  –آقای  فرعی   105

به  عليا  كرسکان  مزرعه  در  واقع  يکبابخانه  ششدانگ 
مساحت 714/64 مترمربع 

پالک 76- اصلی قنات چاله بلور
خانم فاطمه شکيبائی فرزند علی اكبر و آقای حسينعلی 
شکيبائی فرزند محمد آقا و آقای رضا شکيبائی فرزند 
و  فرزند محمد  مرق سرخ   عباس  علی  آقای  و  حيدر 
اشاعه  بنحو  اكبر  علی  فرزند  سرخ  مرق  حسن  اقای 
تمامت نيم طاق از 32 طاق ششدانگ مجاری قنات چاله 

بلور عليا.
)بند ب( امالكی كه آگهی های نوبتی آنها در موعد مقرر 
منتشر ليکن بواسطه اشتباه موثری كه در انتشار آنها 
رخ داده است و بموجب آرای هئيت نظارت استان يا 
دستور اداری مستند به اختيارات تفويض هئيت نظارت 
موضوع بند های 385 و386و387 مجموعه بخشنامه 
تجديد  به  منجر  مهرماه سال 1365  اول  تا  ثبتی  های 

آگهی شده اند بدين شرح هستند:
شماره های فرعی از پالک 21- اصلی ابنيه و امالک 

کامو 
علی  فرزند  بزرگيان  حسنعلی  آقای   – فرعی   765
ششدانگ باغ مشجر واقع در كامو به مساحت 632/12 
مترمربع كه قبال اشتباها نام مالک حسينعلی آگهی شده 

است.
به  نسبت  كسی  چنانچه  ثبت  فانون   16 ماده  طبق  لذا 
باشد  داشته  اعتراضی  اگهی  اين  در  مندرج  امالك 
روز   90 مدت  به  آگهی  انتشار  نوبت  اولين  تاريخ  از 
دادخواست واخواهی خود را كتبا" به اين اداره تسليم 
و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم معترض در دادگاه 
صالحه اقامه دعوی نمايد و گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.در صورتی كه قبل از 
انتشار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد 
مدت  را ظرف  بر جريان دعوی  دادگاه مشعر  گواهی 
دعوی  طرف  گواهی  يا  نمايد.اعتراض  تسليم  مذكور 
كه پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبال اثر می 
باشد و برابر قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد.ضمنا"طبق ماده 56 آيين 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود 
ودر صورت مجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 

ثبت پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1394/02/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:1394/02/31
اداره ثبت اسناد و امالك  الف:1401 زرگری  كفيل  م 

جوشقان

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1393 
ثبت اردستان بخش هفده ثبت اصفهان )نوبت دوم(

اسناد و  ثبت  قانون  به ماده 12  الف مستند  بند   1/13
امالك و ماده 59 اصالحی آيين نامه آن امالك و رقبات 
واقع در اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه تقاضای 
ثبت آن در سه ماهه اول سال 1393پذيرفته شده است 

مربوط به بخش 17 را بشرح زير آگهی می نمايد
وقوع  محل  و  مالک  مشخصات  و  پالك  شماره  الف( 
مربوطه  ماهه  سه  در  آنها  اظهارنامه  كه  امالكی 
منظور  رديف  در  اگهی  انتشار  جهت  و  تنظيم   قبل 

گرديده اند
                          دهستان گرمسير

شهر اردستان بشماره يک اصلی و فرعی زير
عباس  دخيل  فرزند  مراديان  بهجت  خانم   -1928

نيمدانک مشاع از ششدانک يکبابخانه
دهستان سفلی 

قريه کچومثقال بشماره 75 اصلی و فرعی زير
1467- اقای علی كچويی زاده فرزند يوسف 38 سهم مشاع 
از 166/18 سهم ششدانک ساختمان پاركينگ و انباری 
 و زمين متصله كه مساحت ششدانک 166/18 مترمربع.
 به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كسی نسبت 
باشد  داشته  واخواهی  آگهی  اين  در  مندرج  امالك  به 
بايد از تاريخ انتشار اولين نوبت نسبت به آنهائی كه 
تقاضای ثبت شده بشرح رديف الف ظرف مدت 90 روز 
دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق 
 تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های
تاريخ  از  ماه  يک  مدت  ظرف  معترض  ثبت  معترضی 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
را  دادخواست  تقديم  گواهی  قضائی  ذيصالح  مرجع 
قبل  نمائی و در صورتيکه  اداره تسليم  اين  به  و  اخذ 
طرف  باشد  شده  اقامه  دعوائی  آگهی  اين  انتشار  از 
دعوی  بر جريان  را مشعر  دادگاه  گواهی  بايد  دعوی 
گواهی  يا  اعتراضات  نمايد.  تسليم  مرقوم  مدت  ظرف 
طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود 
بالاثر است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد.
ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعيين حدود در صورت مجلس قيد و واخواهی 
صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
ماده   2 تبصره  و  ثبت  قانون  ماده 20  ارتفاقی مطابق 
واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت 

پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/02/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31 

م الف:548 عصاری اسناد وامالك اردستان

آگهی نوبتي سه ماهه چهارم سال 1393 ثبت اسناد 
وامالک زواره بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت دوم(

اسناد وامالك و  ثبت  قانون  به موجب ماده 11   1/10
ماده 59  اصالحي آئين نامه مربوطه ، امالكي كه در 
سه ماهه چهارم سال 1393 تقاضاي ثبت آنها در اداره 
ثبت اسناد و امالك  زواره پذيرفته شده به شرح ذيل 

آگهي مي گردد:
دهستان گرمسير

شهر زواره 16 اصلی و فرعی ذيل:
6270-آقای محمد ريحانيان زواره فرزند علی و خانم 
متروكه  جوی  ششدانگ  حسن  فرزند  مهرفر  زينب 

بمساحت40 /22  مترمربع بالمناصفه.
دهستان سفلی

قريه شهراب 28 اصلی وفروعات ذيل:
388-آقای صفرعلی نظری فرزند غالمرضا  ششدانگ 

دكان و زمين متصله  بمساحت 55 /336  مترمربع.
عباس  فرزند  شهرابی  عامری  حسين  390-آقای 

ششدانگ قطعه زمين  بمساحت 10 /573  مترمربع.
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد وامالك و ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت چنانچه كسي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي واخواهي داشته باشد بايد از تاريخ 
اولين نوبت انتشار آگهي به مدت  90 روز دادخواست 
واخواهي خود را كتبًا به اين اداره تسليم نموده و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي 
تسليم  تاريخ  از  روز   30 مدت  ظرف  ثبتی  معترض 
اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم  دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ 
و به اين اداره تسليم نمايد، ضمنًا گواهي طرح دعوي 
كه پس از انقضاء مهلت قانوني واصل شود بال اثر بوده 
و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامه ثبت، 
حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و در صورتمجلس 
قيد و واخواهي صاحبان امالك و مجاورين نسبت به 
قانون ثبت و  ارتفاقي مطابق ماده 20  حدود و حقوق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هاي 
دو  در  آگهي  اين  شد.  خواهد  پذيرفته  ثبت  معترض 
نوبت به فاصله 30 روز از تاريخ انتشار اولين آگهي 
منتشر  و  درج  اصفهان  رود چاپ  زاينده  روزنامه  در 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/02/01               

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/31
اسناد  ثبت  اداره  رئيس  فدائی  اله  ذبيح  الف:534  م 

وامالك زواره   
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شکست اوساسونا برابر 
الس پالماس با حضور 

نکونام و انصاری فرد

عملکرد ملی پوشان 
جوان مقابل ایتالیا 

مطلوب بود

در چارچوب هفته سی و هش��تم لیگ دس��ته دوم فوتبال باش��گاه های اس��پانیا 
موس��وم به لیگا آدالنته س��ه ش��نبه  ش��ب  اوساس��ونا در حالی که در ورزشگاه 
الس��ادار پذی��رای الس پالم��اس بود ب��ا نتیجه 2 بر یک شکس��ت خ��ورد. برای 
زردپوش��ان قناری، جانات��ان ویرا )7( و س��رخیو اس��کیل آراخ��و )28( گلزنی 
 کردن��د و در مقاب��ل دروازه ش��ان در دقیق��ه 26 توس��ط نیک��وال وویادینوویچ 

باز شد.
در این بازی جواد نکونام، هافبک ایرانی اوساسونا که از ابتدا در ترکیب تیمش بود 
با شروع نیمه دوم جای خود را به رائول لو داد و کریم انصاری فرد هم در دقیقه 81 

به جای اویر به بازی آمد.
الس پالم��اس با این ب��رد 69 امتیازی ش��د و در رده چهارم ایس��تاد و در فاصله 
س��ه هفته مانده به پای��ان این رقابت ها ش��انس خ��ود را برای صع��ود به اللیگا 
افزای��ش داد. سرخپوش��ان پامپلون��ا هم ب��ا این شکس��ت 40 امتی��ازی باقی 
 ماندند و در رده هجده��م و یک پله باالتر از منطقه س��قوط به دس��ته پایین تر

 ایستادند.

سرپرست کمیته جوانان گفت: طبق نیازهای کادر فنی تیم های پایه اردوها و برنامه 
های تدارکاتی را اجرا می کنیم.فریدون معینی درباره اردو و بازی تدارکاتی تیم ملی 
جوانان در ایتالیا گفت: هنوز گزارشی از س��وی کادر فنی این تیم به ما ارائه نشده 
است تا بررسی دقیقی بر نحوه عملکرد بازیکنان و یا کادر فنی در این دیدار دوستانه 
داشته باشیم اما طبق صحبت هایی که با پیروانی، سرمربی تیم ملی جوانان داشته ام، 
معتقدم عملکردشان قابل قبول بوده است.وی افزود: تیم ملی فوتبال جوانان ایتالیا 
تیم بسیار قوی و قدرتمندی است و رقابت بازیکنان ما با این تیم می تواند به کسب 
تجربه و بهبود شرایط ملی پوشان کمک بسزایی کند. طبق اعالم سرمربی این تیم، 
بازیکنان در حد توانشان در این باز دوستانه به رقابت پرداختند و تجربه خوبی نیز 
کسب کردند.وی در ادامه درباره برگزاری اردوهای تدارکاتی و مسابقات دوستانه 
خارجی برای تیم های ملی پایه گفت: ما طبق درخواست کادر فنی تیم ها، اردو ها 
و یا بازیهای دوستانه را برنامه ریزی می کنیم. روز 15 خرداد ماه قرعه کشی مرحله 

مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا صورت می گیرد. 

فرکی: می خواهند سپاهان را متهم کنند

اتهام» مافیای اصفهان « بسیار زشت است

افشارزاده: تا روز آخر برای استقالل 
تالش می کنم

مدیرعامل استقالل می گوید قصد دارند تا با یک تصمیم عقالنی 
استقالل را در مسیر درست قرار دهند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقالل، بهرام افشارزاده درباره 
جلسه امروز هیات مدیره اس��تقالل گفت: با توجه به حساسیت 
پس از فصل تصمیم گرفتیم تا بر اساس عدل و منطق تصمیماتی 
را اتخاذ کنیم. من از هواداران بابت صبوری شان در فصل گذشته 
متشکرم و به آنها می گویم که برای سال آینده با آسیب شناسی 
انجام شده، تصمیم گرفتیم از بین مربیان داخلی و خارجی مد 
نظر هیات مدیره شرح کار دریافت کنیم. بعد از این که مطالعات 
مورد نظر انجام شد، درباره آینده تصمیم گیری می کنیم. فرصت 
کم است و باید این کار رخ دهد. امیدواریم یک تصمیم عقالنی 
برای باشگاه بزرگ استقالل بگیریم؛ چرا که وظیفه داریم از نام 

65 ساله این باشگاه دفاع کنیم.
او افزود: در مدتی که در اینجا بوده ام، عالقمندی مردم را دیده ام 
و این مسئله وظیفه ما را سنگین تر می کند. امیدوارم در جلسه 
بعدی تصمیمی به نفع استقالل بگیریم و از آقای سبک دست هم 
بابت کمک هایش در این فصل تشکر می کنم. امروز هم مقرر شد 
تا لیس��ت بدهی های تیم بیرون بیاید و آقای سبک دست آنها را 

پرداخت کند.
مدیرعامل اس��تقالل در پاسخ به این س��وال که آیا از قلعه نویی 
هم برنامه می گیرد، اظهار کرد: هر کس برنامه بدهد، آن را نگاه 
می کنیم و اگر برنامه اش مورد تایید ق��رار گرفت کار را با او آغاز 
می کنیم. ما محدودی��ت داخلی و خارجی نداری��م. البته من با 
قلعه نویی صحب��ت نکرده ام ولی می گویم هر ک��س به ما برنامه 

بدهد آن را بررسی می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که خادم گفته است 
قلعه نویی باید برکنار شود، عنوان کرد: خدا عقلی به شما بدهد 
و پولی به ما )با خنده(! روز گذش��ته با خادم جلسه داشتم ولی 
یک ساعت و نیم درباره مسائل مالی صحبت کردیم و یک کلمه 
هم بحث فنی نداشتیم. مس��ئولیت برنامه ریزی داخلی با هیات 

مدیره است.
افشارزاده در پاس��خ به این س��وال که آیا او هم فکر می کند 10 
بازیکن استقالل به این تیم خیانت کرده اند، عنوان کرد: من این 
را تایید نمی کنم. بازیکنی که در تی��م ملی حضور دارد و تالش 
می کند هیچ وقت دس��ت به این کار نمی زند. ما انتظار داشتیم 
که نتیجه بهتری به دس��ت بیاوریم. البته عواملی وجود دارد که 
باعث می شود بازیکن نتواند بازی خوبش را ارائه دهد. باید برای 

مشکالت آسیب شناسی کنیم و تالش مان را انجام دهیم.
او در پاسخ به سوالی درباره زمان مزایده سرخابی ها گفت: وظیفه 
من این است که تا آخرین لحظه برای این تیم تالش کنم. من اگر 
فرد سیاسی کاری بودم، جلسه  امروز هیات مدیره را بعد از بحث 

واگذاری انجام می دادم.
او در پاسخ به این س��وال که آیا مربی بعدی استقالل، استقاللی  
اس��ت گفت: ما ایرانی هس��تیم و به نظرم اگر مربی اس��تقالل، 
استقاللی هم نباش��د، ایرادی ندارد. مربی باید قوی باشد و این 
مسئله مهم است. به نظر ش��ما یک خارجی ارزشمندتر است یا 

یک ایرانی غیراستقاللی؟
افشارزاده در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد مربی بعدی 
اس��تقالل از اصفهان بیاید، عنوان کرد: من عاشق اصفهانم ولی 

ناسیونالیست نیستم.
مدیرعامل استقالل در پاسخ به این س��وال که با توجه به بیانیه 
باشگاه استقالل مبنی بر این که مربی بعدی آبی پوشان از کیان 
این تیم دفاع خواهد کرد و آیا این امر ب��ا امیر قلعه نویی محقق 
نمی شود،  گفت: اگر قلعه نویی هم بتواند از برنامه اش دفاع کند، 

ایرادی ندارد. همه ما برای دفاع از کیان استقالل کار می کنیم.
او در ادامه صحبت هایش به تش��کیل کمیته فنی در اس��تقالل 
اشاره کرد و گفت: در باشگاه بزرگ باید نظارت فنی وجود داشته 

باشد. افرادی که عاشق تیم باشند و عشق سکو نباشند.
افش��ارزاده در پاس��خ به این س��وال که ارزیابی اش از یک سال 
حضورش در استقالل چیس��ت، گفت: من با درخواست وزارت 
ورزش مدیرعامل استقالل شده ام و از این اتفاق پشیمان نیستم. 

این مسئله تجربه جدیدی بود.
وی در پایان و در پاس��خ به این س��وال که آیا می خواهد کتاب 
خاطراتی چاپ کند گفت: خیلی ها به من می گویند که این کار 
را بکنم اما مطمئن باشید خاطرات استقالل من بخش کوچکی 

از این کتاب خواهد بود.

 طارمی برترین بازیکن پرسپولیس
 در دیدار برابر الهالل

مهاجم سرخپوشان در پایان دیدار تیم های پرسپولیس و الهالل 
که با ضربه او گل برتری میزبان به ثمر رس��ید به عنوان برترین 

بازیکن این دیدار انتخاب و معرفی شد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مهاجم سرخپوشان 
ک��ه در بازی های آس��یایی به عنوان ی��ک بازیک��ن حرفه ای و 
پدیده از او یاد می شود، در بازی رفت پرسپولیس مقابل الهالل 
از مرحل��ه یک هش��تم نهایی مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا 
 2015 به عن��وان برترین بازیکن این مس��ابقه انتخاب و معرفی

 شد.
گفتنی است؛ این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس 
به پایان رس��ید و بازی برگش��ت هفته آینده در ری��اض برگزار 

می شود.

 بیک زاده: هیچوقت به استقالل
 خیانت نکردم

مدافع هافبک استقالل می گوید به دلیل نگرانی از انجام اشتباه 
تاثیر گذار در داربی به میدان نرفته است.

هاشم بیک زاده در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه استقالل، 
درباره حواشی پیش آمده مرتبط با وی در رسانه ها گفت: همه 
من را می شناسند و می دانند چه اخالقیاتی دارم. من تا به امروز 
هیچ حاشیه ای نداشتم و مطمئنا در آینده هم نخواهم داشت زیرا 
به دنبال این کارها نیستم و تنها بر روی کار خودم تمرکز دارم اما 

مجبور شدم تا اتهاماتی که به من وارد شده بود را جواب بدهم.
مدافع هافبک اس��تقالل درباره آینده خود در استقالل تصریح 
کرد: برای فصل هنوز تصمیمی نگرفته ام زیرا تکلیف اس��تقالل 
مشخص نشده است. من اس��تقالل و هواداران را دوست دارم و 
به همین دلیل با همه مشکالت این تیم ساخته ایم. در سالهای 
گذشته هم این مش��کالت و کاس��تی ها بود و ما از گذشته نیز 

طلبکار هستیم.
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اتفاق��ات دقای��ق پایان��ی بازی 
تراکتورس��ازی و نف��ت ته��ران 
آنقدر عجیب، تلخ و البته کثیف 
بود که نه تنه��ا واکنش مقامات 
ارش��د ورزش را در پی داش��ت 
بلکه پای رئی��س جمهور را هم 
به این ماجرا باز ک��رد و روحانی 
در جلس��ه هیئت دولت دستور 
ویژه داد تا این موضوع به صورت 

جدی بررسی شود.
پس از این ماجرا بود که محمود گودرزی روز گذش��ته 
به همراه مسئوالن فدراس��یون فوتبال به تبریز رفت تا 
پیگیر ماجرا باشد. از همان بدو ورود وزیر ورزش به تبریز 
بود که یک جمله مش��ترک در صحبت ه��ای او جلب 
می کرد: »داوری مشکل داش��ت و این موضوع برای ما 
محرز ش��ده اس��ت.«وزیر ورزش از داوری های فوتبال 
گالیه و البته ذهنیت داشت. او پیش تر هم از داوری های 
لیگ انتق��اد کرده و گفت��ه بود: »گزارش ه��ای بدی از 
داوری به دستم رسیده است.« شاید این ذهنیت از قبل 
باعث شده بود که شب گذش��ته او در دو - سه مصاحبه 
داور را مقصر اصلی اتفاقات تبریز بداند اما واقعا اینگونه 
است؟در اینکه به گفته برخی کارشناسان علیرضا فغانی 
یک پنالتی برای تراکتورس��ازی نگرفته ش��کی نیست 
و اینکه ش��اید در اخراج تیموریان س��خت گیرانه عمل 
کرده اس��ت اما آیا مقصر اتفاقات آخر بازی در ورزشگاه 
تیم داوری بود؟ آیا فغانی بلندگو دس��ت گرفته و گفته 
بود بازی سپاهان و سایپا 2 بر 2 مساوی شده است؟ آیا 
او مردم را به حضور در جشن قهرمانی دعوت کرده بود؟

اش��تباهات داوری می تواند در هر مسابقه ای تاثیرگذار 
باشد و کارشناسان داوری بهتر می توانند درباره اتفاقات 
رخ داده در بازی تراکتورس��ازی و نف��ت صحبت کنند 

اما موضوع این اس��ت که اگر همه 
چیز در تبریز عادی پیش می رفت 
می شد داور را بیشتر مواخذه کرد 
اما وقتی در ورزشگاه اعالم می شود 
بازی سپاهان با نتیجه تساوی تمام 
ش��ده و بازیکنان تراکتورس��ازی 
تالش��ی برای جبران نتیجه انجام 
ندادند و وقت را هم تلف کردند به 
گمان اینکه قهرمان شده اند؛ نباید 
پیگیری کرد که اص��ل ماجرا چه 
بوده است؟ آیا مقصر دانس��تن داور بازی، دادن آدرس 
اشتباه به مردم و گمراه کردن آنها نیست؟شاید فضا این 
روزها به گونه ای اس��ت که گودرزی را وادار کرده تمام 
کاسه وکوزه ها را بر س��ر تیم داوری بشکند و همچون 
همیش��ه که دیواری کوتاه تر از داوران پیدا نمی ش��ود 
به فدراسیون »دس��تور« بدهد فغانی و کمک هایش را 
تنبیه و جریمه سنگین کند اما آیا وزیر ورزش که فردی 
تحصیل کرده اس��ت می پذیرد که اتفاق��ات آخر بازی 
طبیعی و عادی بوده است؟ آیا این سؤال باقی نمی ماند 
که مقصر اصلی اتفاقات پایان مس��ابقه چه کسی است 
و چه کس��ی بود که اعالم کرد بازی س��پاهان با نتیجه 
تساوی خاتمه یافته اس��ت؟ آیا پش��ت پرده تمام این 

اتفاقات تیم داوری است؟
 آیا انداختن تمام تقصیرات به گردن داوران س��رپوش 
گذاش��تن به اتفاقات آخر بازی نیس��ت؟ فغانی مقصر 
بود و پنالتی نگرف��ت اما آیا می توان ب��ه همین راحتی 
همه چیز را فرام��وش کرد و برای تلطی��ف فضا داور را 
مقصر جلوه داد؟ چ��را نباید پس از برگزاری جلس��ات 
کارشناس��ی به صورت ش��فاف و واضح به م��ردم گفته 
 ش��ود عامل اتفاقات آخر بازی چه فردی یا چه افرادی

 بودند؟

 آیا وزیر ورزش در ماجرای تبریز آدرس
 اشتباه به مردم نمی دهد؟

به گزارشزاینده رود و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، 
پیمان اکبری پس از صعود تیم زیر 23 س��ال به فینال 
مسابقات قهرمانی آس��یا گفت: خوشحالم که توانستیم 
به هدف نخس��ت خود که صعود به مسابقات جهانی بود 
دست پیدا کنیم. قطعا در مسابقه فینال از نظر روحی و 
روانی راحت تر خواهیم بود.او ادامه داد: شاید چین تایپه 
در والیبال آسیا اسم و رسمی نداشته باشد اما همین تیم 
در مس��ابقات قبلی خود تیم هایی مثل استرالیا، چین و 
هند را شکست داده بود و از گروه خود نیز به عنوان تیم 
نخس��ت صعود کرده بود. این بازی نخس��تین شکست 
چین تایپه در این رقابت ها بود. چین تایپه در بخش های 
مختلف بازی بس��یار خوب کار می کرد و از نظر والیبالی 
س��طح باالیی داشت.س��رمربی تیم زیر 23 سال گفت: 
در آستانه شکس��ت در این مس��ابقه بودیم اما بازیکنان 

ذخیره ای که به میدان رفتند
 بس��یار خ��وب کار کردن��د و نش��ان دادند ک��ه تیمی، 
فک��ر می کنی��م و ی��ار اول و دوازده��م نداری��م.

اکب��ری گف��ت: خوش��حالم از اینک��ه کاپیت��ان خوبی 
مثل پوری��ا فیاض��ی در می��دان داری��م چون ب��ا تمام 
 وج��ود ب��ازی می کن��د و هم��ه کار ب��رای تی��م انجام

 می دهد.

اکبری: نشان دادیم یار 
اول و دوازدهم نداریم

تیم پتروش��یمی بندرامام در صورت پی��روزی مقابل 
تیم شهرداری گرگان به عنوان س��ومی لیگ حرفه ای 

بسکتبال خواهد رسید.
تیم بسکتبال پتروش��یمی بندر امام پس از اینکه هر 2 
بازی خود را در تهران به مهرام واگذار کرد، امیدوار بود 
که در سالن اختصاصی خود جبران شکست های اخیر 
را کند و تکلیف تیم فینالیست را به بازی هفتم بکشاند. 
مهرام اما مصمم بود که در همان بازی اول که در بندر 
امام، میهمان پتروشیمی است کار را تمام کند و همین 
طور هم شد. حاال مهرام و دانش��گاه  آزاد برگزار کننده 
دیدار فینال هستند و پتروش��یمی و شهرداری گرگان 
از فردا )پنجش��نبه( برای مشخص ش��دن تیم سوم به 
مصاف می روند.پتروش��یمی پیش از ش��روع این بازی 
با نتیجه 2 بر صفر از حریف پیش اس��ت )2 پیروزی در 
مرحله گروهی لیگ حرفه ای( و تنها به یک پیروزی آن 
هم در یک ب��ازی خانگی احتیاج دارد تا به مقام س��وم 
لیگ حرفه ای برسد. تنها نکته ای که می تواند در بازی 
عصر پنجشنبه به ش��هرداری گرگان در زمین حریف 
کمک کند، ش��رایط روحی بازیکنان پتروشیمی است 
که خود را برای تکرار قهرمانی و دفاع از این عنوان آماده 

می کردند اما حاال باید به عنوان سومی بسنده کنند.

برنامه رده بندی لیگ 
حرفه ای بسکتبال

�

 
 

سرمربی تیم فو تبا ل س��پاهان می گوید طرح موضوع مافیای 
اصفهانی ها برای قهرمانی س��پاهان در لیگ برتر بسیار زشت 
است و اگر کسی، یک جایی این مس��اله را عنوان می کند دور 

از اخالق و ورزش بوده و می خواهند سپاهان را متهم کنند.
حس��ین فرکی درباره ی تمام��ی اتفاقاتی که پ��س از امضای 
قرارداد با تیم س��پاهان از هفته  هفتم در  رابط��ه با این تیم رخ 

داد، از جمله شرایط سختی که به دلیل از دست دادن بازیکنان 
سرباز به این تیم تحمیل شد، مصدومیت محرم نوید کیا، حضور 
بازیکنان بز ر گسال و امید در اردوهای مختلف تیم  ملی، تغییر 
تاکتیک در تیم سپاهان، قبول سرمربیگری سپاهان به دلیل 
حواشی و شایعات مطرح شده در  رابطه با سرمربیگری تیم  ملی 
بز ر گساالن، قطع یا ادامه همکاری اش در فصل بعد با زردپوشان 

اصفهانی، وقایع رخ داده در هفته  پایانی لیگ و نیز صحبت هایی 
که پس از آن در  رابطه با مافیای اصفهانی ها در لیگ برتر شد، 

صحبت کرد که در ادامه آن را می خوانیم:
 از هفته  هفتم تیم س�پاهان را تحویل گرفتید و در آن 
زمان شرایط چندان در این تیم مساعد نبود و کرانچار 

به دلیلی نامعلوم اصفهان را ترک کرد.
- درست است. من از هفته  هفتم تیم را تحویل گرفته ام و بازی 
مقابل پدیده در مشهد را از سکوها نظاره گر بودم. سعی کردم 
به مرور با شرایط س��پاهان آشنا ش��وم اما در همان ابتدا علی 
حمودی و شجاع خلیل زاده را به دلیل شرایط سربازی از دست 
دادیم و محرم نوید کیا هم به دلیل مصدومیت از تیم جدا شد.

بعضا بازی های خود را در هفته های اول می بردیم و گاهی نیز 
می باختیم شرایط مساعد نبود، چرا که من در میانه راه کار را 
قبول کرده بودم. وقفه هایی هم زمان در لیگ به دلیل اردوهای 
تیم  ملی بز ر گساالن و امید ایجاد می ش��د و ما به دلیل حضور 
بازیکنان ملی پ��وش و امید در تیم های ملی آنه��ا را در اختیار 
نداش��تیم و همین اتفاقات کار را بیش از پیش س��خت کرده 
بود تا این که توانس��تیم در طی مس��یر بر اوض��اع تیم کم کم 

مسلط شویم.
 قطعا سیستم به کار گرفته شده توسط کرانچار با ایده 
های شما تفاوت می کرد، چگونه توانستید این مساله را 

در طول فصل حل کنید؟
- کرانچار تیم را 3 – 5 – 2 در زمین می چید ابتدا ترکیب تیم 
را تغییر ندادم و با همان تفک��رات کرانچار کار را ادامه دادیم و 
سعی می کردیم با سیس��تم 4 – 4 – 2 لوزی یا خطی سیستم 
تیم را به سیس��تم قبلی نزدیک کرده باش��یم اما ب��ا توجه به 
شناخت از بازیکنان و نیز نزدیک شدن به هفته های پایانی لیگ 
با توجه به این که شرایط قهرمانی و کسب سهمیه سپاهان در 
خطر بود به صورت جدی در ش��ش بازی پایانی ترکیب تیم را 
ب��ه 4 – 2 – 3 – 1 و 4 – 3 – 3 تغییر دادم ت��ا بتوانیم خود را 
به صدر جدول نزدیک کنیم. م��ا نیروهای تعویضی خوبی نیز 
همچون محرم نوید کیا و حس��ین پاپی داشتیم که با توجه به 
ش��کل گیری تیم در ش��ش هفته  پایانی کار را به خوبی پیش 

بردیم.
 س�پاهان بعد از رفتن کرانچ�ار از نظر روح�ی – روانی 
شرایط خوبی نداشت، چگونه توانستید تیم را به شرایط 

عادی باز گردانید؟
- ما به ویژه  در هفته های پایانی از نظر روحی – روانی بر روی 
تیم کار کردیم. دور کردن اس��ترس از بازیکنان در بخش های 
تئوری مدنظر قرار گرفت که با آمدن محرم نویدکیا شرایط به 
خوبی پیش رفت و تیم با حضور او به شکلی درست سازماندهی 
شده بود. ما می دانستیم که بعد از بازی با صبا نباید امتیازی را 
از دست می دادیم ، چرا که در این صورت کسب سهمیه حضور 

در آسیا و قهرمانی سپاهان به خطر می افتاد.
 صحبت هایی مطرح شد که شما سرمربیگری تیم سپاهان را 

به دلیل فضای ایجاد ش��ده آن زمان در تیم  ملی و فدراسیون 
فو تبا ل قب��ول کردید. عنوان ک��رده بودید که س��رمربیگری 
سپاهان را به این دلیل قبول کردید که نمی خواستید بیش از 
این در مورد شما شایعه و حاشیه ای در مورد سرمربیگری تیم 

 ملی ایجاد شود.
- بله ! نمی خواستم فضا را به گونه ای رقم بزنم که وارد مسایلی 
که ایجاد کرده بودند ش��وم. وقتی دیدم که جو به گونه ای آن 
چنانی رقم خورده است تصمیم گرفتم که وارد مسائل نشوم. 
من در آن زمان اصال نمی خواستم در فصل جاری سرمربیگری 
کنم و قصد داش��تم که دو پای��م را عمل کنم ک��ه تنها موفق 
ش��دم یکی از پاهایم را مورد عمل جراحی قرار دهم و به دلیل 
حاشیه هایی که در آن زمان مطرح ش��ده بود تصمیم گرفتم 
س��رمربیگری س��پاهان را قبول کنم تا به تمامی این مسائل 

خاتمه بدهم.
 قرارداد شما با سپاهان به مدت 24 هفته  در لیگ چهاردهم و 
لیگ پانزدهم فو تبا ل ایران است. ادامه یا قطع همکاری شما با 

سپاهانی ها مشخص شده است یا خیر؟
- درست اس��ت. از نظر قراردادی چنین توافقی صورت گرفته 
است، ولی هم اکنون باید با باش��گاه بررسی های الزم را انجام 
دهیم. زمانی که من آمدم کار را آغاز کنم هر چند می دانستم 
که مش��کالتی وجود دارد که قابل پیش بینی نیست اما کار را 
ش��روع کردم. در مورد فصل بعد هنوز نمی دانم که ش��رایطی 
در انتظار اس��ت و علی رغم قراردادی که امضا شده است هنوز 

نتیجه گیری صورت نگرفته است.
 اتفاقات، حواشی و ش��ایعه های بس��یار زیادی با اتمام دیدار 
تیم ه��ای تراکتورس��ازی و نفت ته��ران در ورزش��گاه یادگار 
ام��ام )ره( تبریز ایج��اد ش��د. از مس��ائل بس��یاری در مورد 
قهرمان��ی س��پاهان صحب��ت کردن��د و نتیجه گیری های��ی 
 نی��ز چ��ه درس��ت و چ��ه غل��ط در ای��ن رابط��ه ص��ورت

 گرفت.
- ما کار خودمان را انجام دادیم. آی��ا همان دو دقیقه ای که در 
برنامه “90” هم نشان داده ش��د باعث شرایط تا این حد تغییر 
کند؟ چرا؟ علت را م��ن نمی دانم. همه چیز به خودش��ان باز 
می گردد. در رابطه با این بازی هم طبق قانون بعید می دانم که 

تغییری ایجاد شود.
 حتی با قهرمانی س�پاهان ب�ه دلیل اتفاق�ات رخ داده 
در تبری�ز از مافی�ای اصفهانی ه�ا در فو تب�ا ل ای�ران 
 حرف و حدی�ث به میان آم�د. در این ب�اره نیز صحبت

 کنید؟
- طرح موضوع مافیای اصفهانی بس��یار زش��ت است. من این 
مس��اله را برای قهرمانی سپاهان به ش��دت رد می کنم حتی 
صحبت کردن درباره آن درس��ت نیس��ت، حتی اگر کس��ی 
یک جای��ی ای��ن صحبت ها را مط��رح می کن��د دور از اخالق 
 و ورزش اس��ت و می خواهن��د ای��ن چنین س��پاهان را متهم 

کنند.

استقالل  و پرسپولیس
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فقدان سند مالكیت
نظر به اينکه وراث مرحوم زينب خاتون زمانی فرزند صفر شناسنامه شماره 651 ميمه 
به استناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي 
است كه سند مالکيت تمامت يک دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه به پالك ثبتی 2132 
فرعی از  يک اصلی  واقع در ميمه جزءبخش ثبتی ميمه كه در صفحه 137  دفتر16  
ذيل ثبت 3240  به شماره چاپی نامشخص به  نام آن مرحومه ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و معامله ديگری نيز انجام نشده است و سابقه تامين و بازداشت ودر قيد رهن 
و وثيقه نيز نميباشد به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست 
سند مالکيت المثني نموده است طبق تبصره يک اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر 
شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. رئيس ثبت ميمه – حسين نوروز                  

فقدان سند مالكیت
نظر به اينکه آقای  احمد اسگری فرزند غالمحسين شناسنامه شماره 23 ميمه به استناد 
يک برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است كه 
سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ مزروعی شماره 393 فرعی از  يک 
اصلی  واقع در ميمه مشهوربه كوچه رشيد جزءبخش ثبتی ميمه كه در صفحه 496  
دفتر اول  ذيل ثبت 127  به شماره چاپی نامشخص به  نام وی ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و معامله ديگری نيز انجام نشده است و سابقه تامين و بازداشت ودر قيد رهن 
و وثيقه نيز نميباشد به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست 
سند مالکيت المثني نموده است طبق تبصره يک اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر 
شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. رئيس ثبت ميمه – حسين نوروز                  

فقدان سند مالكیت
نظر به اينکه وراث مرحوم نعمت اله زمانی فرزند محمود شناسنامه شماره 650 ميمه 
به استناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي 
است كه سند مالکيت تمامت پنج دانگ مشاع ازششدانگ يکباب خانه به پالك ثبتی 2132 
دفتر16   ميمه كه در صفحه 134  ثبتی  واقع در ميمه جزءبخش  از  يک اصلی   فرعی 
ذيل ثبت 3240  به شماره چاپی نامشخص به  نام آن مرحوم ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و معامله ديگری نيز انجام نشده است و سابقه تامين و بازداشت ودر قيد رهن 
و وثيقه نيز نميباشد به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده است چون درخواست 
سند مالکيت المثني نموده است طبق تبصره يک اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود كه هركس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر 
شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله 
تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند 
مالکيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. رئيس ثبت ميمه – حسين نوروز 

فقدان سند مالكیت
نظر به اينکه بانک تجارت شعبه ميمه به استناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است كه سند مالکيت تمامت ششدانگ يکباب 
خانه به پالك ثبتی 3441 فرعی از  يک اصلی واقع در ميمه جزءبخش ثبتی ميمه كه 
بانک  آن  نام  به  به شماره چاپی 411609  ثبت 14694  ذيل  دفتر103  در صفحه 517 
ثبت و صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری نيز انجام نشده است و سابقه تامين و 
بازداشت ودر قيد رهن و وثيقه نيز نميباشد به علت جابجايی اثاثيه منزل مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالکيت المثني نموده است طبق تبصره يک اصالحي ماده 
)غير  معامله  انجام  آگهي مي شود كه هركس مدعي  مراتب  ثبت  قانون  نامه  120آئين 
از آنچه در اين آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ 
ضمن ارائه  انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" 
اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 
به متقاضي تسليم خواهد شد.  مالکيت مرقوم صادر و  المثني سند  ارائه  نشود   سند 

رئيس ثبت ميمه – حسين نوروز                  
مزایده 

2/54 اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
پرونده كالسه 930401 له غالمرضا كرمانشاهی عليه آقايان عليرضا و ناصرقلی جنتی 
و مصطفی وعيدی به نشانی اصفهان – چهارراه پليس – پالك30- شركت گيتی پسند 
مبنی بر مطالبه مبلغ 4/231/151/544 ريال بابت اصل خواسته به تاخير تاديه هزينه های 
دادرسی و حق اجرای دولتی در روز چهارشنبه مورخ 94/3/23 ساعت 9 الی 10 صبح 
در محل اين اجرا واقع در خيابان نيکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم 
جهت فروش 19/654 حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 12669/14458 بخش 5 اصفهان 
به نام محکوم عليه برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده از ملک 
پالك283 بازديد و با واريز %10  فروشگاه آذين لوله –  واقع در خيابان رزمندگان – 
مبلغ كارشناسی به مبلغ 423/115/154 ريال در مزايده شركت نمايند و برنده مزايده 
نمايند. نظريه  از كارشناسی را پيشنهاد  افرادی خواهند بود كه باالترين قيمت  يا  فرد 
و  لوله  فروش  مغازه  دهانه  يک  و  ای  طبقه  دو  مسکونی  منزل  باب  يک  كارشناسی: 
اتصاالت كه مستاجر در آن فعاليت می كند و منزل مسکونی را به انباری تبديل كرده 
است ملک مذكور دارای پالك ثبتی 14458/12669 كه در حياط آن سايه بان با پروفيل 
قوطی و سقف ايرانيت به ابعاد 7×8 متر احداث نما آجر- سقفها مخلوطی از تيرآهن 
در حصيری فلزی   – شيشه سکوريت   – پنجره ها آلومينويم   – و آجر و تيرچه بلوك 
– درهای داخلی چوبی و درهای خارجی فلزی – كف حياط موزاييک حال و پذيرايی 
اتاق   – توالت  بهداشتی حمام و  سرويس   – فلزی زمينی  كابينت  با  ادين  آشپزخانه   –
خواب – به مقدار 35 مترمربع دفتر كار و حدود 233 مترمربع اعيانی و به ميزان 302 
مترمربع عرصه – سيستم گرمايش بخاری گازی – سرمايشی كولرآبی با قدمت حدود 
20 سال – انشعابات موجود آب و فاضالب و برق و گاز می باشد كه با توجه به موقعيت 
قدمت و عوامل موثر در قضيه كاربری مسکونی به دفتر كار انشعابات موجود و غيره 
ارزش ششدانگ پالك مذكور به مبلغ 15/500/000/000 ريال و ارزش 19/654 حبه از 
72 حبه ششدانگ ملک مذكور 4/231/151/544 ريال برآورد می گردد.م الف:2692 مدير 

اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9109980351601574 پرونده:  شماره   9410113766000066 نامه:  شماره   2/56
شماره بايگانی شعبه: 920276 اجرای احکام شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
فرزند  رئيسی  مريم  له خانم  اجرايی ح16  پرونده كالسه 920276  در خصوص  دارد 
تقی  فرزند  رحيميان  حاج  امين  آقای  عليه  منش  غديری  مهدی  آقای  وكالت  با  عباس 
عيار   18 طالی  مثقال   50 مقدار   – بهارآزادی  تمام  سکه  عدد   244 تعداد  خواسته  به 
مبلغ 4/000/000ريال   – ساخته شده و مبلغ 56/730/000 ريال وجه نقد بابت مهريه 
مبلغ 4/500/000 ريال  مبلغ 125/000 ريال بابت هزينه دادرسی –  بابت حق الوكاله – 
بابت هزينه كارشناسی و مبلغ 250/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی در حق محکوم 

لها جلسه مزايده ای جهت فروش سهم االرث محکوم عليه از 1/5 دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك ثبتی 3768/2 بخش 5 اصفهان ملکی مرحوم تقی حاج رحيميان به شرح زير 
برگزار نمايد: مورد مزايده عبارتست از تمامت سهم االرث محکوم عليه از 1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتی 3768/2 بخش 5 اصفهان كه در اصفهان – بلوار كشاورز- 
كوی آزادگان – كوچه فرهنگسرای شهرداری – جنب كوچه ميرزا رضا رضايی – منزل 
مرحوم تقی حاج رحيميان واقع شده است. حسب نظريه كارشناس رسمی دادگستری 
كه اين نظريه مصون از اعتراض باقی مانده است ششدانگ پالك ثبتی 3768/2 واقع در 
بخش 5 اصفهان كه مساحت پالك پس از رعايت عقب نشينی 440 مترمربع می باشد كه 
براساس همين نظريه ارزش ششدانگ پالك ثبتی فوق مبلغ 8/140/000/000 ريال اعالم 
 شده است. قسمت اعيانی به صورت يک ساختمان دو طبقه با قدمت باالی بيست سال و
 با آجر و آهن احداث گرديده كه يک طبقه به صورت زيرزمين مسکونی با كد ارتفاعی 
1/5-متر كه شامل يک اتاق خواب و آشپزخانه و هال و سرويس بهداشتی و يک باب 
هال و سرويس  و  و آشپزخانه  اتاق خواب  دو  پاركينگ می باشد. طبقه همکف شامل 
بهداشتی بوده و دارای راه پله مشترك می باشد. ملک دارای انشعابات آب و گاز مشترك 
و دو انشعاب برق و تلفن می باشد. حسب نظريه كارشناس رسمی دادگستری ارزش 1/5 
دانگ از شش دانگ پالك ثبتی 3768/2 مبلغ 2/035/000/000 ريال ارزيابی گرديده است 
كه طبق گواهی حصر وراثت به شماره 1395 مورخ 1385/04/06 وراث مرحوم تقی حاج 
 رحيميان همسر و دو دختر و چهار پسر می باشند با اين احتساب ارزش سهم االرث
محکوم عليه )امين حاج رحيميان( مبلغ 356/125/000 ريال محاسبه و ارزيابی گرديده 
ديدن  مذكور  پالك  از  فوق  محل  در  فروش  از  قبل  روز   5 می توانند  متقاضيان  است. 
 كرده و جهت شركت در مزايده و خريد در تاريخ 1394/03/20 ساعت 09:30 صبح در 

طبقه اول –  مجتمع اجرای احکام حقوقی –  دفتر اين اجرا واقع در خيابان نيکبخت – 
بود كه  برنده كسی خواهد  ارزيابی شروع و  مبلغ  از  واحد يک حاضر شوند. فروش 
پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری واريز نمايد و هزينه های مربوطه را متقبل شود.م الف:2689 شعبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/648 در خصوص پرونده كالسه 51/94 خواهان حامد ميرزايی به وكالت اميرحسين 
امرالهی و رضا فروزانمهر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت ابوذر فريدی كيا تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 ساعت 9 تعيين گرديده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4955 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

پرورزاده  روح  اميرحسين  خواهان   265/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/649
نموده  تقديم  محمد  دوركی  گودرزی  پژمان  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است وقت رسيدگی برای مورخ 94/4/3 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4957 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دستگردوئی  ترابی  مهدی  خواهان   259/94 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/650
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت اميد رحمانی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 94/4/2 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:4958 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/651 در خصوص پرونده كالسه 2142/93 خواهان صندوق قرض الحسنه جوانان 
عاشق مهدی)عج( با مديريت محمدرضا ملکی ها دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
سعيد درخشنده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز   – طرفيت اقدس دزفولی 
چهارشنبه مورخ 94/4/3 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4959 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/652 در خصوص پرونده كالسه 94-85 خواهان احسان جعفری نيا دادخواستی مبنی 
بر الزام خواندگان نسبت به تحويل 180 سهم مشاع از 36/000 سهم از پالك ثبتی 28 
اصلی به طرفيت 1- مرتضی مطاع 2- اصغر كاشی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای مورخه 94/4/2 ساعت 4عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4980 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

 2/653 شماره درخواست: 9410460359500014 شماره پرونده: 9309980359500806
نادری  اصغر  شکايت  می گردد  اعالم  بدينوسيله   930818 شعبه:  بايگانی  شماره 
كالهبرداری  بر  داير  خداداد  فرزند  نسب  نصيری  علی  عليه  قربانی  عبدالرضا  و و 

خيانت در امانت مجهول المکان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 930818ب16 ثبت 
گرديده است كه از مشتکی عنه ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت 
به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله 
در صورت  و  درج  نوبت  يک  برای  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يکی  در  ابالغ 
عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود.ضمنًا هزينه نشر آگهی از طرف 
بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:5515  پرداخت  دادگستری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

 9409980365600013 پرونده:  شماره   9410110365600248 نامه:  شماره   2/654
شماره بايگانی شعبه: 940013 پيشنويس آگهی ابالغ محمد باقر كريمی به اتهام عدم 
ثبت واقعه ازدواج و ... از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 940013 تحت تعقيب است 
و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده است بدينوسيله 
در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرسی در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 

ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يک ماه 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:5517 شعبه 37 دادياری  انتشار آگهی  از تاريخ 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

2/655 شماره درخواست: 9410460365600005 شماره پرونده: 9309980365601560 
شماره بايگانی شعبه: 931560 پيشنويس آگهی ابالغ جمال عباسی به اتهام ضرب و 
اين  از طرف   ... و  تخريب عمدی  در  قداره و مشاركت  با  نمايی  قدرت  و  جرح عمدی 
دادسرا در پرونده كالسه 931560 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده است بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آيين 
دادرسی در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهی 
خويش  اتهام  به  پاسخگويی  جهت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادياری   37 شعبه  در 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يک ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:5519 شعبه 37 دادياری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
ابالغ 

2/656 نظر به اينکه آقای وحيد ابراهيم زاده فرزند قلی به اتهام خيانت در امانت حسب 
كالسه  پرونده  در  دادسرا  اين  طرف  از  رجبعلی  فرزند  كشانی  طاهره  خانم  شکايت 
940238 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی در 

شعبه 15 دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف:5520 شعبه 38 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره سه(
ابالغ 

2/657 نظر به اينکه در پرونده كالسه 320/93 بنا به درخواست محسن افتخاری به طرفيت 
احسان هوشنگی فرزند اكبر با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به كارشناسی و 
وصول نظريه كارشناسی لذا بدينوسيله به خوانده فوق الذكر كه مجهول المکان می باشد 
اخطار می گردد ظرف يک هفته جهت رؤيت نظريه كارشناسی و اعالم نظر به آدرس 
ذيل مراجعه نماييد: اصفهان – خيابان آتشگاه – مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف 

اصفهان.م الف:5521 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
احضار 

 2/658 شماره درخواست:9410460366100004 شماره پرونده:9309980366102117
شماره بايگانی:932116 نظر به اينکه آقای حسن قائدی به اتهام جرح عمدی با چاقو 
حسب شکايت آقای ميالد خورشيدی فرزند فضل ا... از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 932116د/42 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار 
به  انقالب اصفهان جهت پاسخگويی  آگهی در شعبه 42 دادياری دادسرای عمومی و 
اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی 
و  عمومی  دادسرای  دادياری   42 شعبه  م الف:5522  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام 

انقالب اصفهان 

احضار 
2/659 شماره درخواست: 9410460366100003 شماره پرونده: 9309980366101980 
شماره بايگانی:931979 نظر به اينکه آقای غالمرضا حريرپوش فرزند اصغر به اتهام 
از طريق طرح دعوا در مرجع قضايی حسب  تبانی برای بردن مال غير)كالهبرداری( 
كالسه  پرونده  در  دادسرا  اين  طرف  از  بارونی  فرزند  چرومی  ناصر  آقای  شکايت 
931979د/42 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از تاريخ انتشار آگهی 
اتهام  به  پاسخگويی  انقالب اصفهان جهت  و  دادسرای عمومی  دادياری  در شعبه 42 
خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:5523 شعبه 42 دادياری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
ابالغ 

2/660 شماره ابالغيه: 9410100352900723 شماره پرونده: 9309980365701781 
شکايتی  مرتضی  فرزند  كيمياگری  احمد  آقای  چون   940139 شعبه:  بايگانی  شماره 
دادگاههای  تقديم  غير  مال  فروش  در  مشاركت  بر  مبنی  محمدی  محمود  آقای  عليه 
عمومی  دادگاه   103 شعبه   به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه3- اتاق337 ارجاع و به كالسه 9309980365701781 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1394/04/03 و ساعت 08:30 تعيين شده است به 
علت مجهول المکان متهم و شکايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آيين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی 
از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا متهم پس  از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.م الف:5534 شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/661 در خصوص پرونده كالسه 63/94ش25 خواهان خانم قدرت سعيدی با وكالت 
حسين زمانی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال يک قطعه زمين به طرفيت مه رخ بلوری 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/1 ساعت 3:30عصر 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
می شود.م الف:5544  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور 

شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ  

2/662 شماره ابالغيه: 9410100352301028 شماره پرونده: 9309980352300472 
شماره بايگانی شعبه: 930547 خواهان مريم حيدری زفره دادخواستی به طرفيت خوانده 
احمدرضا ذوالفقاری به خواسته طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاههای عمومی 
دادگاه خانواده شهرستان   23 به شعبه  كه جهت رسيدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352300472 كالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گرديده.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  كثيراالنتشار  ازجرايد  يکی  در  نوبت  يک  مراتب 
نسخه  كامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
متاهل  و  باالی سی سال  واجد شرايط  داور  و  دريافت  را  دادخواست و ضمائم  دوم 
عمومی  دادگاه   23 نمايد.م الف:5557 شعبه  معرفی  دادگاه  اين  به  را  اقارب خود  از  و 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اصفهانی  خشوعی  محمد  خواهان   569/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   2/663
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين قريشی نژاد اسفرجانی تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/4/2 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5561 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2/664 در خصوص پرونده كالسه 568/93 خواهان محمد خشوعی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  رحيمی  حميدرضا  طرفيت  به  مطالبه   بر 
سه شنبه مورخه 94/4/2 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– 
پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5564 شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره يک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

به طرفيت خوانده  دادخواستی  فرزند محمدعيسی  زاده  2/665 خواهان خديجه سيف 
عمومی  دادگاههای  تقديم  طالق  خواسته  به  حسين  علی  فرزند  خاوری  نبی  محمد 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 
ساختمان  نيکبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
پرونده  كالسه  به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری 
930185ح/16 ثبت گرديده كه در پرونده در اجرای ماده 2 آيين نامه اجرايی تبصره يک 
ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار ارجاع امر 
به داوری صادر شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
قانون فوق الذكر و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بيست روز پس از تاريخ 
نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود يکی از اقارب خود را كه 
واجد شرايط مقرر در آيين نامه فوق الذكر است را به عنوان داور خود به شعبه معرفی 
دادگاه   16 شعبه  شد.م الف:5566  خواند  اقدام  مقررات  برابر  اينصورت  غير  در  نمايد 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

2/666 شماره ابالغيه: 9410100350201256 شماره پرونده: 9309980350200859 
شماره بايگانی شعبه: 930997 در خصوص تجديدنظرخواهی مسعود رجايی زفره به 
طرفيت باقر رحيمی نسبت به دادنامه 9309970350201736 مورخه 93/11/05 شعبه 
خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم 
شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت 
مجهول المکان بودن تجديدنظر خوانده و درخواست تجديدنظر خواه و به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا تجديدنظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود چنانچه 
به  با همين وضعيت  اينصورت پرونده  پاسخی دارند به دادگاه تحويل نمايند در غير 
دادگاه تجديدنظر ارسال ميگردد.م الف:5571 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اخطاریه ماده101 
2/667 شماره پرونده: 9100400200401062/1 شماره بايگانی پرونده: 9102631/2 
پرونده   101 ماده  اخطاريه  ابالغ  آگهی   139405102004000340 ابالغيه:  شماره 
فخری  و  شريفيان  زهرا  خانمها  پرونده  بدهکاران  به  بدينوسيله  كالسه:9102631 
پيشگاهی فرد كه برابر گزارش مامور نشانی 1- اصفهان – چهارباغ خواجو – روبروی 
شهدای   – چهارباغ خواجو   – پالك46 و 2- اصفهان   – بن.بست شريف   – منوچهری 
خواجو – كوی شهيد بهرام موذن – بن.بست يخچال – پالك24 مورد شناسايی واقع 
نگرديده ابالغ می گردد كه طبق تقاضای بستانکار موسسه مهر بسيجيان اصفهان مورد 
وثيقه ششدانگ پالك ثبتی به شماره 4664/33 واقع در بخش 4 اصفهان موضوع سند 
فخری  خانم  به  متعلق  اصفهان   129 شماره  دفترخانه  تنظيمی   88/6/9-35526 رهنی 
ارزيابی  طبق  است  گرفته  قرار  رهن  در  بانک  آن  طلب  مقابل  در  كه  فرد  پيشگاهی 
برابر  لذا  ارزيابی گرديده  به مبلغ 6/660/000/000ريال  كارشناس رسمی دادگستری 
از  اخطار می شود ظرف مدت 5 روز  به شما  بدينوسيله  اجرايی  نامه  آيين  ماده 101 
دستمزد  سپرده  قبض  كردن  پيوست  با  را  خود  اعتراض  كتبًا  بايد  آگهی  درج  تاريخ 
ارزياب مجدد به مبلغ 6/500/000 ريال به اداره اجرا تسليم داريد در صورتيکه به ترتيب 
مقرر فوق اعتراض نرسيد ارزيابی قطعی و به همان قيمت آگهی خواهد شد.م الف:5607 

اسدی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ثبت،  ماده14قانون  وبموجب  قبلی  نوبتی  آگهی  پيرو   2/406
تحديد حدود امالك ومستغالت زيرواقع دربخش يک شهرضابه 

شرح ذيل انجام خواهد شد:
شماره های فرعی ازيک اصلی ابنيه شهرضا

ششدانگ  محمدحسن:  سيد  فرزند  قرشی  زهراسادات   -2199
يکباب خانه.

4302- سيدرضاموسوی وغيره فرزندسيدنظر:ششدانگ قطعه 
زمين.

 شمار های فرعی از2- اصلی فضل آباد
6655- حسن نره ئی فرزندمراد:ششدانگ يکباب خانه.

9071- گل بنازقرقانی فرفرزندشيکوه:ششدانگ يکباب خانه.
 13309- محسن دهقان وغيره فرزندرسول:ششدانگ يکباب خانه.
 13966- عبدالمطلب قرخلوفرزندانوشيروان:ششدانگ قطعه زمين.
يکباب خانه. الهام حسن پورفرزندفرضعلی:ششدانگ   -13970 
                                              برای روزدوشنبه94/03/25

14393- سجادرمضانی فرزندمهدی:ششدانگ يکباب خانه.
14437- نسرين مرادی حاجی دولو فرزند نجيم علی: ششدانگ 

يکباب خانه.
جهانشير:  فرزند  دولو  حاجی  پورحاجی  عسکر   -14464

ششدانگ يکباب خانه.
14469- رامين قرقانی فرزند علی يار:ششدانگ قطعه زمين.
14517- ثرياهمتی زاده فرزند حسين:ششدانگ يکباب خانه.

اله:ششدانگ  حبيب  فرزند  وغيره  پورغالم  اله  امين   -14519
قطعه زمين.

14537- عاطفه مهديان فرزندآيت اله:ششدانگ قطعه زمين.
برای روزسه شنبه94/03/26

شماره های فرعی از3- اصلی موغان
فرزندرضا:ششدانگ  شهرضاوغيره  جاوری  حسن   -4910
انضمام  به  كه  متروكه  جوی  محل  خانه  ازيکباب  قسمتی 

ششدانگ پالك1889جمعاتشکيل يکباب خانه را داده است.
 4950- اصغرعسگری وغيره فرزنديداله:ششدانگ يکباب خانه.

شمار های فرعی از4- اصلی بروزک آباد
1713- فرخنده بختيارتل محمدی فرزندقدمعلی:ششدانگ يکباب 

خانه.
 2453- نصراله قشقائی زاده فرزندكولی:ششدانگ قطعه زمين.
2585- محمدتيموری وغيره فرزندخسرو:ششدانگ يکباب خانه.
زمين  قطعه  اله:ششدانگ  لطف  فرزند  كاويانی  علی   -2641

محصور.
برای روزچهارشنبه94/03/27

شماره های فرعی از19- اصلی زرهه
يکواحد  ششدانگ  اسداله:  فرزند  منصف  علی  حسين   -315

دامداری.

316- جوادمنصف فرزنداسداله:ششدانگ يکواحددامداری.
317- كاظم منصف فرزنداسداله:ششدانگ يکواحددامداری.

شماره های فرعی از21- اصلی رشکنه
2618- صولت عمرانپورفرزنديداله:ششدانگ قطعه زمين.

پی  زمين  قطعه  فرزندابوالقاسم:ششدانگ  زهراكاويانی   -2625
كنی شده.

شماره فرعی از23- اصلی سودآباد
2605- احمدرضاحميديافرزندحسين:ششدانگ يکباب خانه.

شماره فرعی از32- اصلی دست قمشه
ازيکباب  قسمتی  فرزندجواد:ششدانگ  گالبی  اله  امان   -2541
خانه نيمه مخروبه محل كوچه متروكه كه به انضمام ششدانگ 

پالك2484جمعاتشکيل قطعه واحدراداده است.
برای روزپنجشنبه94/03/28

شماره فرعی از33- اصلی مهرقويه
1049-كاظم پورخاقان و غيره فرزند كيومرث: ششدانگ يکباب 

خانه.
           شماره های فرعی از50- اصلی اله آباد

خانه  يکباب  فرزندحميد:ششدانگ  شريعت  منيرالدين   -2391
مجزی شده از200به مساحت137/10مترمربع.

نيمه  خانه  يکباب  فرزندنوروز:ششدانگ  قاسمی  امراله   -2403
تمام مجزی شده از724به مساحت145/50مترمربع.

شماره فرعی از69- اصلی شاهرضا
41- هادی ضيائی فرزندرضا:ششدانگ يکباب خانه.

شماره های فرعی از176- اصلی شهرک اسالم آباد
390- علی صالحی فرزندعلی ضامن:ششدانگ يکباب خانه.

979- ابراهيم سوندی فرزندمحمدجان:ششدانگ يکباب خانه.
                                            برای روزشنبه94/03/30

و  شروع  محل  در  صبح   8 ساعت  از  ترتيب  به  حدود  تحديد 
انجام خواهد شد، لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالك و مجاورين اعالم می شود كه در روز و ساعت مقرر 
صاحبان  از  يک  هر  چنانچه  رسانند،  بهم  حضور  محل  در 
حاضر  حدود  تحديد  موقع  در  آنها  قانونی  نماينده  يا  امالك 
اظهار  حدود  آنهابا  ملک  ثبت  15قانون  ماده  مطابق  نباشند 
شد،اعتراضات  خواهد  حدود  تحديد  مجاورين  طرف  از  شده 
 مجاورين و صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند

تحديد  تنظيم صورتجلسه  تاريخ  از  ثبت  قانون  ماده20  مطابق 
حدود فقط تا30 روز پذيرفته خواهد شد وطبق تبصره2 ماده 
می  معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکليف  تعيين  واحده 
بايست ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
قضائی  ذيصالح  مراجع  به  خود  اعتراض  دادخواست  باتقديم 
نمايد.  ارائه  اداره  اين  وبه  اخذ  را  دادخواست  تقديم   گواهی 

تاريخ انتشار:94/02/31  
و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس   - ميرمحمدی  سيدمهدی  م الف:93 

امالك شهرضا



 رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
هر كس چيزى از حّق برادر مس��لمان خود را نگه دارد 
]و به او نده��د[، خداوند، برك��ت روزى را بر او حرام 

مى كند، مگر آن كه توبه كند ]و جبران نمايد[.

طراحى هواپيما بدون 
 سرنشين با الهام 

از زنبور عسل

راه حل هایى برای كودكان بد غذا
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 تصور ذهنی ما درباره کودکان این اس��ت که همه آنها به طور 
ذاتی و طبیعی باید به غذا خوردن عالقه داش��ته باشند و زمانی 
که گرسنه شوند به راحتی سر سفره یا میز بنشینند تا غذایشان 
را بخورند اما حقیقت این اس��ت که برخی از کودکان برای این 
که به اندازه ای کافی غذا بخورند. نیاز ب��ه کمک والدین دارند. 
در واقع مش��کل تغذیه و بدغذایی کودکان، مش��کل ش��ایع و 
نگران کننده ای برای والدین اس��ت. در ای��ن مقاله قصد داریم 
راهکارهای برخورد مناسب با مشکل بد غذایی کودکان را برای 

شما بیان کینم.
 مشکل: تک غذاخورها

ممکن اس��ت کودک ش��ما برخی غذاها را با خوشحالی بخورد 
درحالی که غذای دیگ��ر را بر روی زمین بپاش��د. آیا این فقط 
یک حالت گذرا است و چه مدت طول خواهد کشید؟ شما چه 
کارهایی می توانید انجام دهید: آیا هر چیزی که آنها  می خواهند 

، باید بدهید یا بر خواسته خود پافشاری کنید؟
راه  حل: با او مبارزه نکنيد

زمان غذا خوردن را به جنگ   تبدیل نکنید. غذاهای مختلفی را 
که برای کودک خوبند، به او پیشنهاد کنید، حتی اگر کودک در 
وهله اول آن را رد کند. بسیاری از کودکان پیش از تصمیم گیری 
برای اینکه غذای جدیدی را دوس��ت دارند، شیرین کاری های 
خود را انجام می دهند؛ پس به پیشنهاد دادن ادامه دهید. بدون 
اجبار، میوه ها، س��بزیجات و حتی “غذای بزرگترها” را عرضه 
کنید. ممکن اس��ت چیزی که کودک تان دوس��ت دارد شما را 

شگفت زده کند.
 مشکل: سبزیجاتش را نمى خورد

آیا حتی با اینک��ه کودک تان هرگز مارچوب��ه را امتحان نکرده، 
می گوید از آن متنفر است؟ این اتفاق بارها رخ می دهد. بسیاری 
از سبزیجات به ویژه زمانی که پخته می شوند، بو و طعم قوی و 
تندی دارند. صبور باشید. ممکن است فرزندتان بخواهد پیش 
از خوردن چی��زی، آن را بو کرده یا ببیند و حتی ممکن اس��ت 
بالفاصله آن را تُف کند. نفسی بکش��ید و یک روز دیگر دوباره 

امتحان کنید.
 راه  حل: به او حق انتخاب بدهيد

بس��یاری از کودکان وقتی در خرید و انتخاب سبزیجات مورد 
مش��ورت قرار بگیرند، به خوردن آنها عالقمند می ش��وند. اگر 
س��بزیجات س��بز او را بی میل می کنند، در عوض س��بزیجات 
نارنج��ی یا قرم��ز را امتحان کنید ی��ا س��بزیجات را به صورت 

خام داخل دسر یا س��االد امتحان کنید. با وجود اینکه مخفی 
نمودن پوره س��بزیجات در غذاهای��ی مانند س��س ماکارانی 
یا نان ه��ا ، ی��ک راه حل اس��ت، ام��ا ای��ن کار به ک��ودک یاد 
 نمی دهد س��بزیجات را در ش��کل خودشان ، دوس��ت داشته

 باشد.
 مشکل: كالری مورد نيازش را مى نوشد

آیا کودک تان به حدی ش��یر یا آب میوه می نوشد که وقت غذا 
خوردن احس��اس گرس��نگی نمی کند؟ اگر او آنقدر نوشیدنی 
 می نوش��د که غ��ذا نمی خ��ورد، می تواند مش��کل درس��ت |

کند.
 راه  حل: كالری نوشيدنى ها را محدود كنيد

برای کودکان 1 تا 6 س��اله مصرف 100 تا 175 گرم نوشیدنی 
در روز کافی اس��ت. یعنی حدود یک سوم تا سه چهارم فنجان. 
آب  میوه هایی که به آنها شکر اضافه شده را کنار بگذارید. هر بار 
اندکی آب به نوشیدنی اضافه کنید تا اینکه کودک تان آب خالی 
بنوشد. یا اینکه حین غذا خوردن آب میوه یا شیر سرو کنید و در 
طول روز به او آب بدهید. کودک شما باید روزانه 2 تا 2.5 فنجان 
شیر مصرف کند. بخاطر داشته باشید که کودکان بیش از دوسال 

باید شیر 1 یا شیر بدون چربی مصرف کنند.
  مشکل: شکر بيش از حد

آیا کودک ش��ما تمایل زیادی به خوردن شیرینی دارد و دست 
برنمی دارد؟ اصرار دارد برای صبحانه برشتوک شیرین بخورد. 
وقتی درب ظرف غذایتان را باز می کنید، می بینید تمام کلوچه ها 
را خورده و چیزی برای ش��ما باقی نگذاشته اس��ت. زمان شام، 

التماس می کند که بالفاصله به او دسر بدهید.
 راه  حل: هر چيزی به اعتدال

این موارد راهنمایی هایی برای کودک شیرینی خور شما است:
- میان وعده هایی به او بدهید که به طور طبیعی شیرین باشند 
)ماست کم چرب، میوه، موز منجمد یا انگور، برش های سیب با 

کره بادام زمینی(.
- در خانه زیاد ش��یرینی نگه ندارید. اگر در خانه نباشد، ممکن 
نیست که کودک وسوسه ش��ود ) و همچنین شما هم وسوسه 

نمی شوید(.
- از شیرینی به عنوان رش��وه یا جایزه استفاده نکنید. شیرینی 
را بخش کوچک��ی از رژیم غذایی معتدل ک��ودک قرار دهید و 
نه جایزه ای بزرگ برای زمانی که تمام غذای درون بش��قابش 

را خورد.

 مشکل: هله هوله خور
بس��یاری از کودکان در تمام روز آنقدر می��ان وعده و هله هوله 
می خورند که وقت غذا خوردن، گرس��نه نیستند. کودکان باید 
ش��ش بار در روز غذا بخورن��د، بنابراین چگون��ه می توان حین 
نگه داشتن جا برای شام و نهاری سالم، در طول روز او را شاد و 

سرحال نگه دارید؟
 راه حل: برنامه بگذارید

کودک خود را مجبور کنید تا زمان بندی تعیین شده برای میان 
وعده ها و غذا را رعایت کند. ممکن اس��ت هر چند وقت یک بار 
کودک تان وعده غذایی را رد کند، اما اگ��ر برنامه غذایی وجود 
داشته باش��د، او می داند که چه زمانی باید منتظر غذای بعدی 
باشد. اگر کودک تان بی موقع میان وعده می خواهد، چیزی مثل 
میوه، سبزیجات، ماس��ت، کره بادام زمینی، برشتوک یا نصف 

ساندویچ به او بدهید.
 چرا اینقدر بد غذا است؟

بسیاری از کودکان بد غذا هس��تند. انتخاب اینکه چه زمانی و 
چه بخورند، روش��ی اس��ت که یاد می گیرند تا مستقل باشند. 
بس��یاری از کودکان با بزرگتر ش��دن ، عادت سالم غذا خوردن 
را یاد می گیرن��د. اگر فکر می کنید کودک تان مش��کلی در غذا 
خوردن دارد، با پزش��ک متخصص کودک صحبت کنید. البته 
این موارد نادر بوده و به خاطر داش��ته باشید که بدغذایی فقط 

یک دوره است.
آیا به اندازه كافى غذا مى خورد؟

اگر به نظر می رس��د ک��ه کود کتان ب��ا هوا زندگ��ی می کند و 
تنها س��ه ناگت م��رغ در کل روز خورده اس��ت، ممکن اس��ت 
فکر کنید او به بیش��تر از اینها احتی��اج دارد. اما اگ��ر به اندازه 
کافی انرژی دارد و با س��رعت مناسبی رش��د می کند، احتماالً 
مش��کلی وجود ندارد. با این حال، صحبت با پزشک متخصص 
کودک فک��ر خوبی اس��ت. اگر کودکتان با س��رعت مناس��ب 
 سنش رش��د نمی کند، باید شما و پزش��ک متخصص راه حلی

 بیابید.  

   متخصص��ان ب��ا اله��ام گرفت��ن از نح��وه پرواز 
زنبور عس��ل تالش می کنن��د هواپیماهای بدون 
سرنش��ین جدید طراحی و تولید کنند.محققان 
انس��تیتوی علِم حرکت در دانش��گاه مارسی در 
جنوب فرانس��ه تالش می کنند با اله��ام از پرواز 
زنبورهای عس��ل فن آوری های جدی��دی را در 
بخ��ش طراح��ی و تولی��د پهباد ها اب��داع کنند.

پهبادهای کنونی به تجهیزات س��نجش و اندازه 
گیری درونی مجهز هس��تند که می توانند میزان 
ارتفاع و ق��درت جاذبه زمین را محاس��به کنند و 
اپراتور با تجزیه و تحلیل این اطالعات هواپیما را 
راهنمایی می کند. اما حشراتی مانند زنبور عسل 
برای پرواز از چنین امکاناتی برخوردار نیستند و 
سیستم حس��گرهای طبیعی آن ها این امکان را 
فراهم می کند که بدون نیاز به این اطالعات پرواز 
کنند.محققان گروه تحقیقات��ی بیوروبوتیکس با 
بررسی نوع پرواز زنبورهای عس��ل نوع جدیدی 
 از روبات های��ی هوای��ی را طراح��ی و تولی��د 
کرده اند. این محققان با بکارگیری اصول راهیابی 
بیولوژی��ک موجوج��ودات روب��ات موس��وم به 
»بی روتور« را ابداع کرده اند، نوع جدیدی از پهباد 
که می تواند بدون نیاز به اطالعات مرتبط با میزان 
 ارتفاع، وزن و میزان جاذبه تع��ادل خود را حفظ 

کند

انسان نماهایى كه جای 
انسانها را مى گيرند 

آیا م��ی خواهید یک ربات ش��ام ش��ما را بپزد ، 
تکالیف ش��ما را انجام بدهد ، خانه ش��ما را تمیز 
کند ،به سوپرمارکت برود؟ ربات ها غالبا کارهای 
زیادی را انجام داده اند که انسانها نمی خواستند 
انجام بدهن��د ، یا نمی توانند انج��ام بدهند یا به 

خوبی یک ربات نمی توانند انجام بدهند.
رباتهای انس��ان نم��ا، یک��ی از ج��ذاب ترین و 
در عین ح��ال پیش��رفته تری��ن ش��اخه ربات 
س��ازی اس��ت که ط��ی س��الهای اخی��ر، ذهن 
دانش��مندان را به س��مت خ��ود جل��ب نموده 
و کش��ورهای پیش��رفته، س��رمایه گذاریه��ای 
 زی��ادی را در ای��ن زمین��ه انج��ام داده و انجام

 humanoidsمی دهند .روبات انس��ان نم��ا 
همان طور که از اس��مش پیداس��ت ب��ه روبات 
خودکاری گفته می شود که ظاهری شبیه انسان 

داشته باشد. 
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طراحى خالقانه كتابخانه برای 
كودكان

کودک شما در 2 سالگی ممکن است مشتاق داشتن هر چیزی 
باش��د. او به کتابی نیاز دارد که متعلق به خود او باش��د. حتی 
اندازه و شکل این کتاب برای او مهم اس��ت. او به کتاب مورد 
عالقه خود صدها بار ن��گاه می کند و آن را نیز به دوس��تانش 

نشان می دهد.
شما می توانید یک کتابخانه برای کودک خود بسازید، اما قبل 
از هر چیز کتاب هایی س��اده و دارای تصویرسازی خوب به او 
هدیه بدهید. هیچ گاه به او یک کت��اب عمومی و با کاغذهای 
کلفت ندهید. کتابی برای او بخرید که واقعا زیبا باشد، کتابی 
که او از داش��تنش خوش��حال باش��د و بخواهد آن را به دیگر 

دوستانش نشان دهد.
کتابخانه مخصوص ک��ودکان باید بی نهایت زیبا باش��د. یک 
کتابخانه با طراحی خوب می تواند کودک را به خواندن کتاب 
تشویق کند و کتاب خواندن تبدیل به عادتی همیشگی برای 

او شود.
 چیزی که مهم است ساختن کتابخانه ای است که با شخصیت 

کودک شما هماهنگ است.
به یاد داشته باشید یک کتابخانه خوب به معنی یک کتابخانه 
پرخرج نیست، بلکه باید عالوه بر داشتن طراحی فیزیکی خوب 
دارای خدمات مناسب و مدیریت درست و نیز مجموعه ای از 

کتاب های مناسب کودکان باشد.
اگر ش��ما در خانه کودک دارید، فرام��وش نکنید که می توان 
کتابخانه را در اتاق زیرشیروانی و یا اتاق دیگری از خانه ساخت. 
می توانید کتابخانه کودکان را با دیوارهای رنگارنگ و مبلمان 

کودکانه تزئین کنید.
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