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سیاستگذاری در فوالد گم شده است
همایش ساالنه حمل و نقل و کارگزاران شرکت حمل 
و نقل کش��ور به همت ذوب آهن اصفه��ان و در اتاق 
بازرگانی برگزار شد .مدیرعامل شرکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان دراین همایش با بیان اینکه حلقه های 
مفقوده سیاس��تگذاری در صنعت فوالد کشور دیده 
می ش��ود، گفت: درایران هریک از کارخانه های تولید 
فوالد زیر نظر مجموعه های خاص فعالیت می کنند و از 
این رو سیاستگذاری واحدی برای آن انجام نمی شود. 
اردشیر سعدمحمدی، با بیان اینکه مسیریابی در بخش 
صنعت کشورکمتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار 
داش��ت: در این راس��تا در حال حاضر حل مشکالت 
 داخلی ش��رکت های فوالدی بای��د در اولوی��ت قرار 

بگیرد.

معادن ذغال سنگ ایران استانداردهای جهانی 
را ندارند.

وی با بی��ان اینکه در حال حاضر مع��ادن تولید ذغال 
سنگ کشور با استفاده از تکنیک های روز دنیا اقدام به 
استخراج ذغال سنگ نمی کنند، افزود: از این رو باید 
مشکالت فوالد کشور از زیر بنا تا صادرات مرتفع شود.

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در ادامه 
با اشاره به افزایش  پنج برابری صادرات ذوب آهن طی 
دو ماه گذشته نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
ابراز داشت: موقعیت فعلی برای فوالد کشور مناسب 
نیست.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فوالد کشور 
باید با فوالد کشور چین که س��االنه 822 میلیون تن 

فوالد تولید می کند رقابت کند، افزود: این در حالی...

No. 1591 may 26. 2015    8 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com

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

هشـدار
 ژنرال

رویکرد نظام ،پیروی از 
دستورات رهبر انقالب است

نمایشگاه اصفهان بوی چوب 
می گیرد

رکود، در بازار رنگ فروشان 
اصفهان

به نفت اجازه ندادند میزبان 
ذوب آهن باشد
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تلخی مضاعف یا شیرینی 
دو چندان؟

حکم جدید برای متهمان پرونده 
سه هزار میلیاردی

 دولت تیر دیگ��ری را در خص��وص بهای بنزی��ن رها و 
بدون اطالع قبل��ی قیمت بنزی��ن را یکصد ه��زار ریال 
اعالم کرد که این اقدام از سوی دولت اعتدال، نارضایتی 
هموطنان را به همراه داشت. براساس آخرین آمار دولت 
یازدهم از ابتدای فعالیت خود تا به امروز نزدیک به ۱۴۰ 
درصد بهای بنزین را افزایش داده اس��ت ک��ه این اقدام 
 بدون ش��ک در قیمت دیگر فعالیت ها نیز تاثیرگذار بوده 

است.
علی، یکی از شهروندان تهرانی در این خصوص می گوید: 
اگر دولت قصد چنین کاری را داشت، باید به مردم به طور 

کامل اعالم می کرد و نه اینکه با ع��دم واریز در اول ماه و 
همچنین اعالم شب گذشته مردم کشور خود را غافلگیر 
کند. من به عنوان یک شهروند تهرانی از این اقدام دولت 

ناراحت هستم.
محمد، یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز بیان می دارد: 
این اقدام دول��ت در حالی بود که حت��ی وزیر نفت گفته 
بود قیم��ت بنزی��ن افزایش نخواه��د یافت. در کش��ور 
ما چرا همه کار ه��ا باید یکش��به رخ دهد و چ��را دولت 
 تمایل نداش��ت که م��ردم را در جریان کام��ل اقدامات

 بگذارد. ..

دولت، مردم را غافلگیر کرد
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نوبت  اول    

آگهی مزایده  -  )نوبت اول (

آگهی 
»هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان لنجان«

علیرضا اطهری فر - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد در نظر دارد بيست و سه قطعه زمين واقع در منطقه 
صنعتی شهر دولت آباد متعلق به شهرداری دولت آباد از طريق مزايده و 

قيمت كارشناسی به فروش برساند.
لذا عالقمندان ش�ركت در مزاي�ده می توانند جهت دريافت اس�ناد و 
مدارک مزايده به ش�هرداری مراجع�ه و حداكثر تا پاي�ان وقت اداری 
روز چهارشنبه 94/3/20 جهت تس�ليم مدارک به دبيرخانه حراست 

شهرداری اقدام نمايند.
بدينوسيله به استناد تبصره 3 ماده 22 آئين نامه اجرايی انتخابات اتحاديه های صنفی، اعالم می دارد اسامی كانديداهای اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم یدکی و بنگاه داران اتومبیل شهرستان لنجان كه در مهلت مقرر نس�بت به ثبت نام خود اقدام نموده اند و مراتب به تصويب كميته تطبيق 

شهرستان لنجان رسيده به شرح ذيل اعالم می گردد.
لذا از كليه اعضای تحت پوشش اتحاديه مذكور تقاضا می شود با در دست داشتن اصل پروانه کسب در موعد مقرر در محل اتاق اصناف شهرستان 
واقع در زرین شهر – خیابان ولیعصر)عج( – کوچه وصال – ساختمان اصناف – طبقه زیرزمین – سالن اجتماعات مراجعه و نماينده مورد نظر خود 

را انتخاب نمايند.

كانديداهای بازرسان اتحاديه به ترتيب حروف الفبا:
)1(- اسكندری محمدرضا    )2(- سبكتكين محمود       )3(- مجتهدزاده محمد 

»تعداد مورد نياز يک »1« نفر می باشد«

تذكرات مهم آئين نامه اجرايی انتخابات اتحاديه های صنفی 
1-دادن وكالت و يا اعزام نماينده برای رأی دادن ممنوع می باشد.

2- پس از اعالم نتيجه انتخابات هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند می توانند ظرف مدت 3 روز اعتراضات خود را 
كتباً با قيد دليل و مدرک به كميسيون نظارت شهرستان تسليم دارند.

تاریخ اخذ رأی 
روز سه شنبه مورخ 94/3/12 از ساعت 10 صبح لغايت 12/30

كانديداهای هيأت مديره اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكی و بنگاه داران اتومبيل شهرستان لنجان به ترتيب حروف الفبا:
)1(-اميری امين )2(- اورک سليمانی وحيد )3(- رجبی عبدالرضا )4(- رمضانی عبدالحسين )5(- رمضانی كريم )6(- سليميان ابراهيم )7(- 

سليميان حسين )8(- صادقی محمد )9(- قاسمی سجاد )10(- كرمی امين اله 
»تعداد مورد نياز پنج« »5« نفر می باشد«

كليه كسبه شهرهای: »زرين شهر – فوالدشهر – باغبهادران – چرمهين – چمگردان – سده لنجان – ورنامخواست – زاينده رود – باغشاد و روستاهای بخش 
مركزی شهرستان و روستاهای بخش باغبهادران« با توجه به قانون جديد نظام صنفی می توانند در انتخابات اتحاديه فوق شركت نمايند.

چاپ  اول 

نوبت  اول 
شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

»جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 52224913 دفتر هیأت اجرایی انتخابات تماس حاصل فرمایید.«
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زاینده رود
36250732-3

36265583

باید مرزهای خود را در مقابله با داعش قرنطینه کنیم؛



...سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از صدور احکام جدید 
برای برخی از متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی خبر داد.

محسنی اژه ای در این باره اظهار کرد: برخی از احکام در پرونده سه 
هزار میلیاردی، در دیوان عالی کشور نقض ش��د و پرونده به شعبه 
دیگری رفت. در این ش��عبه احکامی صادر ش��د و دادستان به این 

احکام اعتراض کرد.
وی ادامه داد: بر اساس این اعتراض، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران رفت و این ش��عبه تعدادی از متهمان این 

پرونده را محکوم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:  بر این اساس غالمحسین نواری از اعضای 
شرکت گروه ملی فوالد به حبس محکوم ش��د. عباسعلی احمدی، 
جعفر دارابی، یارمحم��د محمدی، کاوه نژاددهق��ان، امیر رمضانی 
طارمی، محمدحسین اوغلی و ش��یدا مردعلی به ترتیب به دو، پنج، 

سه، یک، دو و یک سال حبس محکوم شدند.

محمدج��واد ظریف با اش��اره به مخالفت رهب��ر معظم انقالب با خواس��ته 
کش��ورهای غربی مبنی بر مصاحبه با دانشمندان هس��ته ای کشور، گفت:  
به طور حتم رویکرد همه ارکان نظام پیروی از دستورات رهبر معظم انقالب 

است.
 وزیر ام��ور خارج��ه ادام��ه داد: البت��ه موض��وع مصاحبه با دانش��مندان 
هس��ته ای، ارتباط��ی به اص��ل مذاکرات هس��ته ای ای��ران با گ��روه 5+1 
ن��دارد و این ی��ک مس��اله کناری و فرع��ی بوده و حدود 10 س��ال اس��ت 
که کش��ور برای حل این ادعاه��ا و بهانه ه��ا اقداماتی کرده اس��ت. در این 
رابط��ه روش هایی ب��رای رفع ابهام��ات ص��ورت گرفت و حت��ی در دولت 
سابق مصاحبه هایی با دانش��مندان هسته ای کش��ورمان از سوی مأموران 
آژانس انجام ش��د. ظریف اف��زود: در آن دوران ب��ا افراد مختل��ف در ایران 
مصاحبه ش��د و حتی آن ه��ا از مراکز و اماک��ن مربوطه بازدی��د کردند، اما 
 هیچ ابهامی پیدا نش��د که این موض��وع نش��ان دهنده بهانه جویی غربی ها 

است.
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 فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران، ایران را در اوج قدرت 
 و امنیت دانس��ت و گفت: رفتار آمریکا جز این است که نشان 

می دهد که هیچ اراده ای برای مقابله با داعش وجود ندارد؟
به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی، عصر یکشنبه در 
گردهمایی بزرگ جانبازان و رزمندگان استان کرمان با اشاره 
به جنایات داعش در عراق اظهار داشت: چطور ممکن است که 
آمریکا به بهانه حمایت از ملت عراق در چند کیلومتری رمادی 
باشد و کشتارها و جنایات در این کشور رخ دهد؛ اما هیچ اقدامی 
از طرف آنها رخ ندهد؟ آیا این مسئله معنایی جز شریک بودن 

در توطئه دارد؟
وی با بیان اینکه » اوباما تاکنون هیچ غلطی برای مقابله با داعش 
انجام نداده است« افزود: این رفتار آمریکا جز این است که نشان 

می دهد که هیچ اراده ای برای مقابله با داعش وجود ندارد؟
سردار سلیمانی تصریح کرد: داعش طاعون و بالی بزرگ جهانی 
است و ما باید در برابر اعمال وحشیانه داعشی ها که با سر دادن 

فریاد »اهلل اکبر« سر می برند، ایستادگی کنیم.
سردار سلیمانی تصریح کرد: اگر امروز این طاعون در کشورهای 
همسایه سربلند کرده است باید مرزهای خود را قرنطینه کرده و 
به کشورهای مبتال نیز کمک کنیم که از این آفت خالص شوند 

تا به کشور ما سرایت نکند.
ایران تنها کشور مقابله کننده با داعش

سردار سلیمانی، این اقدامات را توطئه ای خطرناک برای جهان 
اسالم دانست و افزود: در واقع منافع ملی به معنای حفظ یک 

ملت از جنایات و کشتار وحشیانه است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با اشاره به اینکه ایران تنها 
کشوری است که به مقابله با پدیده خطرناک داعش پرداخته 
است، افزود: وظیفه انسانی ما اجازه نمی دهد که یک ملت را زیر 
بار چنین ظلم و جنایتی ببینیم و در کنار این مسئله منافع ملی 

و مسائل دینی نیز حائز اهمیت است.
وی با اش��اره به اینکه ما به دنبال سودجویی در عراق نیستیم، 

بیان داشت: ایران هیچ گونه نیازی به خاک و نفت عراق ندارد.
س��ردار س��لیمانی مقابله با داعش را عین عمل به منافع ملی 
دانست و ابراز داش��ت: در واقع منافع ملی به معنای مصونیت 

بخشی به ملت است.
دش�منان معترف ب�ه پی�روزی ای�ران در تمامی 

صحنه های نبرد هستند
وی در ادامه عملیات بیت المقدس را از جمله استثنایی ترین 
صحنه های هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: از این روز 

به عنوان یک روز ملی در بین رزمندگان یاد می شود.
سردار س��لیمانی، با اش��اره به اینکه عملیات بیت المقدس در 
واقع محور اصلی پیروزی ایران به شمار می رود، افزود: استاندار 

کرمان یکی از فرماندهان عملیات بیت المقدس بود.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران با اش��اره به توطئه های 

دش��منان علیه نظام جمهوری اس��المی ایران، ابراز داش��ت: 
دشمنان طی ۳۶ س��ال از طرق مختلف سعی در ضربه زدن به 

نظام داشتند.
وی با اشاره به اینکه دشمنان و توطئه سازان معترف به پیروزی 
ایران در تمام��ی صحنه های نبرد هس��تند، گفت: بدخواهان 
 و دش��منان نظام اعتراف ک��رده اند که ایران اس��المی از همه

 بحران ها سربلند و پیروز بیرون آمده است.
سردار سلیمانی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، ابراز داشت: 
تاکنون جنگ تمام عیار از طرق مختلف علیه ایران در جریان 

بوده که در همه این صحنه ها ایران پیروز بوده است.
وی نظام و ملت ایران را صلح جوترین و مصلح ترین کشور دنیا 
دانست و افزود: ایران اسالمی برای هیچ جایی مزاحمتی ایجاد 

نکرده و ماجراجویی انجام نداده است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مشاهده 
نمی ش��ود که دنیا تاب تحمل نظام جمهوری اسالمی ایران را 
داشته باش��د، گفت: تفاوتی واضح و اساسی بین آن چیزی که 
یک ملت به عنوان عزت انتخاب می کند و از بین بردن عزت یک 
ملت وجود دارد. همچنین تصمیم گیری و تسلیم کردن اراده 

یک ملت نمی تواند به یک معنا باشد.
کمرنگ کردن مذهب در جامعه بزرگ ترین خیانت 

به مردم است
وی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات هشت سال دفاع مقدس 
ابراز داش��ت: باید عواملی که باعث پیروزی ما در جنگ شد را 

مدنظر قرار دهیم.
 س��ردار س��لیمانی، مذه��ب را یک��ی از عوام��ل موفقی��ت 
جمهوری اسالمی ایران دانست و ادامه داد: در واقع مذهب به 
معنای محوریت دین، توجه به معنویت و حاکمیت معنویت در 

جامعه است.
وی با اشاره به اینکه مذهب به معنای نادیده گرفتن دیگران و 
طایفه گری نیست، افزود: مذهب در شکل گیری پروژه ها بسیار 
تاثیرگذار است؛ عدم وجود مذهب در یک جامعه باعث می شود 

که آن جامعه متالشی و نابود شود.
س��ردار س��لیمانی مذهب و دین را در وحدت ملی تاثیرگذار 
دانست و تصریح کرد: مذهب س��بب می شود که انسان بتواند 
موقعیت های سخت و دشوار را تحمل کرده و برای برون رفت از 

آن موقعیت، چاره اندیشی کند.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در زمان 
جنگ هیچ پسوند یا پیشوند بعد از اس��امی نبود و رزمندگان 
یکدیگر را با لفظ برادر خطاب می کردن��د، گفت: در آن زمان 

سلسله مراتبی وجود نداشت و همه با یکدیگر برادر بودند.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه در زمان جنگ صمیمت بین 
رزمندگان موج می زد، گفت: لباسی که امروز به تن من است در 

آن زمان که جوانی ۲1 ساله بودم نیز بر تن من بود.

وی مذهب را دلیل انس��جام و وحدت مردم دانس��ت و افزود: 
همین عامل س��بب ش��د که جوانی ۲1 س��اله بتواند بر مردم 

تاثیرگذار باشد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه مذهب عاملی 
بود ک��ه رزمندگان و ملت ای��ران را از مادیات ج��دا کرد، بیان 
کرد: این عامل سبب ش��د که مردم با وحدت در برابر دشمنان 

ایستادگی کرده و در این جنگ نابرابر پیروز شوند.
 سردار سلیمانی با اشاره به لزوم تقویت مذهب در جامعه تصریح 
کرد: کمرنگ کردن مذهب در جامعه ب��زرگ ترین خیانت به 
مردم است چراکه مذهب رمز ایثار و فداکاری، تقویت وحدت و 

پذیرش و تحمل سختی هاست.
فقدان رهبر اثرات مخرب زی�ادی  برای جامعه به 

همراه دارد
وی با اشاره به نقش بارز و تعیین کننده رهبر کبیر انقالب )ره( 
در پیروزهای نظام، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرموده اند 
»این انقالب بی نام خمینی در هیچ کجا شناخته شده نیست«.

س��ردار س��لیمانی رهبر معظم انقالب را نعمتی ب��زرگ برای 
ملت ایران دانس��ت و ادامه داد: فقدان رهب��ری، اثرات مخرب 
 زیادی را به همراه دارد و ما اکنون در کنار نهری عظیم و خنک

 نشسته ایم و نمی دانیم که جامعه ای که رهبر نداشته باشد در 
معرض چه آسیب ها و خطراتی قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان کشورهای منطقه ابراز داشت: 
ایران اس��المی به برکت وجود مقام معظم رهبری از امنیت و 

آرامش برخوردار است.
سردار س��لیمانی تصریح کرد: امروز ایران در دریایی طوفانی و 
پرتالطم در اوج امنیت و آرامش است که این شرایط را مدیون 

حضور مقام معظم رهبری هستیم.
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران تقوا را از ویژگی های 
بارز مقام عظمای والیت دانس��ت و افزود: مقام معظم رهبری 
باتقواترین، اخالق مدارترین و باخلوص ترین شخصیت عصر 

حاضر در دنیاست.
وی ادامه داد: از دیگر ویژگی های مقام معظم رهبری حکمت 
اس��ت که این ویژگی برخواس��ته از تقواس��ت. حکمت الزمه 

تشخیص درست برای عبور از بحران هاست.
سردار س��لیمانی رهبری را به مانند ناخدای کشتی دانست و 
تصریح کرد: بسیاری از فرمایشات امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهبری مانند غیب اس��ت و این امر نش��ان دهنده تقوای این 

بزرگواران است که باعث شده دارای چنین حکمتی شوند.
وی همچنین ابراز داشت: همچنین حکمت باعث می شود که 
علت ها به خوبی تشخیص داده شده و راه حل مناسب برای اداره 

آنها ارائه شود.
رفتار حکیمانه رهبر انقالب در بحران ها

سردار سلیمانی با اشاره به رفتار حکیمانه مقام معظم رهبری 
در بحران های مختلف ابراز داشت: در برهه هایی که  احساسات 
موافق و مخالف وجود داشته است رهبر معظم انقالب براساس 
حکمت رفتار کردند و احساسات موجود با حکمت ایشان کنترل 

شد نه سرکوب.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران عامل سوم در موفقیت نظام 
را تطبیق بین تحقق هدف و عوامل تحقق هدف و هدف دانست و 
افزود: شاید در ابتدا تشخیص هدف کاری آسان به نظر برسد اما 
تحقق آن آسان نیست؛ چرا که این امر مستلزم تالش و فداکاری 
است، در صورتی که تشخیص هدف به صورت فکری و مجازی 

صورت گرفته است.
 وی با اشاره به لزوم تطبیق عوامل پیگیری کننده هدف و هدف 
تصریح کرد: امام راحل)ره( در دوران هشت سال دفاع مقدس 

دست به انتخابی زدند که جسارت می خواست.
س��ردار س��لیمانی گفت: رهبر کبیر انقالب)ره(، در آن دوران 
نسلی را انتخاب کردند که ریسک داشت اما ایشان به نسل جوان 
ما اعتماد کردند و این مردان جوان، سرنوشت سازترین حادثه 

انقالب را رقم زدند.

باید مرزهای خود را در مقابله با داعش قرنطینه کنیم؛

هشـدار ژنرال
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درباره بنزین مجبور شدیم به مردم 
دروغ بگوییم!

در حالي که ق��رار بود س��اعت 1۲ بام��داد روز جمعه اول 
خرداد، سهمیه ماهانه بنزین، ۶0 لیتر به ازاي هر خودروي 
شخصي به کارت هاي سوخت واریز شود، این اتفاق نیفتاد. 
گفتند ت��ا دو روز آینده س��همیه ها واریز مي ش��ود چرا که 
سهمیه خودروهاي عمومي واریز شده است؛ اما بیژن حاج 
محمدرضا، رییس انجمن جایگاه داران س��وخت مي گوید: 
ما این دروغ را س��ر زبان ها انداختیم چ��ون برخوردها تند 
شده بود و باید کاري مي کردیم تا ماجرا باال نگیرد. وي در 
توضیح این مطلب به »اعتماد« گفت: در جایگاه مسعودیه 
مردم منتظر واریز س��همیه بودند تا بنزین بزنند، ساعت از 
1۲ گذشت و این اتفاق نیفتاد؛ باور مي کنید برخي آن قدر 
عصباني شدند که مي خواستند با کارگران جایگاه ها درگیر 
شوند؟ همکار ما گفته بود بیایید بنزین بزنید و پول بنزین 
سهمیه اي را بدهید، و بعدا ما به التفاوت را حساب مي کنیم. 
وي گفت: بس��یاري از بالتکلیفي عصبي تر بودند، ما هم به 
دروغ گفتیم اشکال نرم افزاري است و مشکل به زودي حل 
مي شود. او با اشاره به اینکه بهتر بود دولت حداقل متولیان 
توزیع بنزین را در جریان تصمیمات جدید خود قرار مي داد، 
گفت: در نامه اي که به آقاي زنگنه نوش��تیم، اعتراض خود 
را به عدم واری��ز بنزین س��همیه اي بدون اط��الع دادن به 

جایگاه داران ابراز کردیم.

 دولت روحانی، اولین دولت
  چهارساله خواهد شد؟

عضو ارش��د حزب اعتماد ملی گفت: دولتی که به پشتوانه 
اصالحات رای آورده اس��ت، باید به آزادی های اجتماعی و 
فعالیت آزادانه سیاسی متعهد باشد.به نوشته ایلنا منتجب 
نیا، خاطرنش��ان کرد: عده ای تازه به دوران رس��یده که در 
انقالب و دفاع مقدس پشت جبهه حضور داشتند، به دلیل 
در اختیار گرفتن تریبون مدام تفکر مردم را می کوبند و بر 
خالف آزادی های اجتماعی و حقوق ملت منطبق با قانون 
اساسی س��خن می گویند.وی ادامه داد: رییس جمهور بر 
مبنای فانون اساسی می تواند فضای آزادی مردم را فراهم 
کند و برای آزادی های سیاس��ی و فعالیت ه��ای انتخاباتی 
تالش کنن��د.وی تاکید ک��رد: مردم به س��مت اصالحات 
گرایش دارند و س��ایر جریان ه��ا باید باید ب��ا آرای مردم 
احترام بگذرند اما متاس��فانه برخی افراد سعی دارند دولت 
را ناکارآمد نشان دهند تا بیش��تر از  چهار سال عمر نکند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی خاطرنش��ان کرد: با گذش��ت 
کمتر از دوسال از عمر دولت ش��واهد نشان می دهد برخی 
در تالش��ند که دولت را ناکارآمد نشان دهند و می خواهند 
عمر دولت چهار ساله تمام شود تا بتوانند کاندیدای خود را 

به قدرت باز گردانند.

تلخ ترین روز کابینه دولت 
اصالحات به روایت ابطحی

رییس دفتر رییس جمهور هشتم اظهار داشت: واقعا یکی 
از تلخ ترین روزهای کابینه ایام گم ش��دن هواپیمای آقای 
دادمان بود. نزدیک س��ه روز طول کش��ید تا هواپیما پیدا 
شد. در آن س��ه روز به خصوص برای خانواده ایشان که در 
فرودگاه مستقر بودند خیلی روزهای سختی بود. همچنین 
برای خانواده بقی��ه نمایندگان مجلس که همراه ایش��ان 
بودند. چون کل نمایندگان اس��تان گ��رگان در آن حادثه 
از بین رفتند. ش��اید از تلخ ترین روزه��ای کابینه و رییس 
جمهور روزهایی بود که انتظار پیدا شدن هواپیمای ایشان 
را داشتیم و همه کارهایمان تعطیل بود و پیگیر این ماجرا 
بودیم.ابطحی افزود: ما س��تادی را در ریاست جمهوری و 
ستادی را در هواپیمایی تشکیل داده بودیم. من در ریاست 
جمهوری بودم و ارتباط این دو س��تاد با هم را پیگیری می 
کردم. اطالعات مختلفی به ما رس��یده ب��ود. اولین بار که 
جرقه ای از پیدا ش��دن هواپیمای ش��هید دادمان زده شد 
مربوط به خبری بود که از یکی از روس��تاهای شمال داده  
شده بود. فردی از شنیدن صدای مهیبی در داخل جنگل 
در نقطه مشخصی خبر داد؛ اما با پیگیری آن ادرس اشتباه 
ازآب درآم��د.  وی ب��ا رد برخی گمانه ها مبن��ی بر عمدی 
بودن س��قوط هواپیمای دادمان اظهار داشت: در این سه 
روز فرضیه های مختلفی مطرح می شد. از امکان ربایش و 
اسارت آنها تا امکان س��قوط  و یا نشستن پرواز آنها در یک 
منطقه آزاد. این فرضیه هم مطرح ش��د که ممکن اس��ت 
موبایل هایشان روشن ش��ده و این عامل سقوط آنها شده 
است. همه این فرضیات مطرح می شد اما هیچ یک از آنها 
ثابت نشد. ابطحی همچنین این روایت را که شهید دادمان 
در آس��تانه ش��هادتش به عنوان یکی از گزینه های معاون 
اولی مطرح شده بود گفت: تا جایی که به خاطر دارم چنین 

بحثی مطرح نبوده است.

 هنر مدیریت از نگاه 
رییس صدا و سیما

حمید سرافراز، رییس س��ازمان صدا و سیما که در حاشیه 
۲4 س��اعته ش��دن کانال آذری زبان ش��بکه جهانی سحر 
در جمع خبرنگاران حاضر ش��ده بود، در پاس��خ به فارس 
درباره اقدامات مهم��ی که در این مدت در س��ازمان صدا 
و سیما انجام داده اس��ت گفت: مجموعه ای از اتفاقات اعم 
از س��اختار تش��کیالت و همچنین از نظر محتوایی در این 
س��ازمان صورت گرفته اس��ت که می بایس��ت در فرصتی 
مناس��ب به تفصیل درب��اره آن صحبت ک��رد. وی درباره 
کمبود بودجه در س��ازمان صداوس��یما کار کردن در این 
شرایط عنوان داشت: معتقدم هنر مدیریت این است که در 
 شرایط بی پولی هم بتواند کارش را به بهترین شکل انجام

 دهد.

شنیده ها 

حکم جدید برای متهمان 
پرونده سه هزار میلیاردی

رویکرد نظام پیروی از 
دستورات رهبر انقالب است

: فرمانده س��ابق نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی گفت: علت اصلی تشکیل گروهک داعش، ضربه 

زدن به اسالم واقعی است.
س��ردار س��رتیپ محمدرض��ا زاه��دی در "گردهمایی 
پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت" اصفهان به مناسبت 
سوم خرداد و سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر در جمع 
رزمندگان، جانبازان و خانواده های ش��هدای اصفهان با 
اش��اره به اهمیت توجه به موضوع شهادت و دفاع مقدس 
اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان در دف��اع از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در شمال غرب، غرب، جنوب، جنوب 
شرق، گنبد و سراسر س��رزمین خون پاک و مقدس خود 

را فدا کردند.
وی افزود: کس��انی که شهید نش��ده و در این مسیر باقی 
ماندند، بار سنگین این مسیر و حرکت عظیم را به دوش 
می کشیدند و کار برای آنها همواره سخت تر شده است. از 

ابتدای جنگ تا امروز شرایط سخت تر شده است.
فرمانده س��ابق نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی تصریح کرد:جنگ تحمیلی اس��المی براساس 
فرموده امام خمینی)ره(، سبب رشد انقالب اسالمی شد. 
باید دید چه اتفاق بزرگی در این کره خاکی صورت گرفت 
زیرا این اتفاق دس��ت امام خمین��ی)ره( صورت گرفت و 

سبب رشد این کشور شد.
وی تصریح کرد: امام خمینی)ره( با قدرت، صالبت، بینش 
و اداره ای که در شرایط مختلف داشتند، ملت ایران را به 
باالترین شرایط رساندند و ایران را از کشوری خوار و ذلیل 

به کشوری عزیز و قدرتمند تبدیل کرد.
س��ردار زاهدی با بیان اینکه امروز در همه دنیا روی پای 
خود و سربلند ایستاده ایم، بیان کرد: در حال حاضر الگوی 
همه کشورهای آزاده هس��تیم و قلب، روح و جسم همه 

آزادگان جهان با نظام جمهوری اس��المی است. با وجود 
تبلیغات س��نگین غرب ب��ا تکنولوژی های پیش��رفته به 
واس��طه خون عزیزان این ملت بزرگ، کشور ما همچنان 

پایدار و بیدار، پشت سر والیت قدم بر می دارد.
وی تصریح کرد: روزی که صدام با پشتیبانی بیش از 40 
کش��ور و در رأس آنها آمریکا و صهیونیست و کشورهای 
مزدور عرب��ی به ایران حمل��ه کرد، هرگز فک��ر نمی کرد 
که در این جنگ متحمل شکس��ت ش��ود زیرا به اعتراف 
عربستانی ها، ۲00 میلیارد دالر توسط این کشور به صدام 
اعطا شد تا علیه ایران جنگ راه بیاندازد اما ملت ایران در 

این زمینه ایستادگی کرد.
فرمان��ده س��ابق نی��روی زمین��ی س��پاه پاس��داران 
انق��الب اس��المی خاطرنش��ان ک��رد: دش��منان ایران 
همچ��ون آمریکایی ها، وقت��ی دیدند ک��ه نمی توانند با 
کش��ور ما مب��ارزه کنند، به بهان��ه مبارزه با تروریس��ت، 
 وارد عراق و افغانس��تان ش��ده اند و همه مس��ائل نتیجه 

عکس داد.
وی تصریح ک��رد: آنها به دنبال آن بودن��د که به مرزهای 
ما نزدیک ش��ده و با جمهوری اس��المی روبرو ش��وند اما 
به برکت خون شهدا و ایس��تادگی ملت، همه این مسائل 
خنثی ش��د. زمان حضرت امام)ره(، ملت یکپارچه پشت 
 س��ر امام بود و امروز هم ملت پش��ت س��ر والی��ت فقیه

 ایستاده است.
فرمانده س��ابق نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی گفت: رهبر معظم انقالب در حال حاضر همواره 
تأکید می کنند که تالش دشمنان، ایجاد جنگ بین شیعه 
و سنی بوده و همه حرکت های در منطقه، سوریه، عراق، 
لبنان و کش��ورهای دیگر برای ایجاد جنگ بین شیعه و 

اهل سنت است.

منابع امنیتی در اس��تان االنبار از پیشروی  نیروهای 
امنیتی و داوطلب مردمی و نیروهای عش��ایر در شرق 

رمادی خبر دادند.
 این مناب��ع عنوان داش��تند که نیروه��ای امنیتی به 
س��مت منطقه الس��وره و اطراف منطق��ه الصوفیه و 
الزراع��ه در اط��راف رم��ادی، مرک��ز اس��تان االنبار 
پیش��روی کرده اند و نیروه��ای امنیتی توانس��ته اند 
پ��س داع��ش  دس��ت  از  را  لعنگ��ور  ا  منطق��ه 

 بگیرند. 
عش��ایر االنب��ار نیز ب��ا هم��کاری نیروه��ای امنیتی 
و داوطلب مردم��ی به دف��اع از منطق��ه الخالدیه در 
 ش��رق رمادی در مقابل حمالت گسترده داعش ادامه 

می دهند.
همزمان ش��ورای منطقه الخالدیه در اس��تان االنبار 
با بیان اینک��ه این منطقه امن ش��ده و خطر داعش از 
آن دور شده اس��ت، از تمامی خانواده هایی که از آنجا 
 مهاجرت کرده اند خواس��ت ت��ا به خانه هایش��ان باز

گردند.
عل��ی داود، رییس ش��ورای منطقه الخالدی��ه عنوان 
داش��ت: نیروهای امنیت��ی منطقه الخالدیه و ش��هر 
الحبانیه در ش��رق رمادی را تحت کنترل دارند و این 
 منطقه امن شده اس��ت و خطر داعش از آن دور شده 

است.
در همین حال نی��روی هوایی عراق ب��ا جنگنده های 
س��وخوی انبار بزرگ تجهی��زات داعش را در ش��هر 
رمادی هدف قرار دادند که بر اثر آن این انبار س��الح 
 منهدم ش��د و تعداد زیادی از تروریست ها به هالکت 

رسیدند.
وزارت دفاع عراق نیز اع��الم کرد که نیروهای واکنش 

س��ریع پلیس فدرال وابس��ته به فرماندهی عملیات 
االنبار یک عملیات نظامی را در منطقه الشیخ سعدون 
اجرا کردند که در جریان آن ۲4 تروریست به هالکت 

رسیدند.
در درگیری ه��ای نیروهای عراقی با تروریس��ت های 
داع��ش در منطق��ه حصیب��ه در ش��رق رم��ادی 
کش��ته داع��ش  تروریس��ت های  از   تع��دادی 

 شدند.
 نیروه��ای عراق��ی همچنی��ن ب��ا حمل��ه داع��ش 
ب��ه منطق��ه ۳5 در رم��ادی مقابل��ه ک��رده و 
 خس��ارت ها و تلفات��ی را ب��ه داعش��ی ها وارد 

کردند.
از س��وی دیگر کمیت��ه گذرگاه های مرزی ش��ورای 
اس��تانداری االنبار اعالم ک��رد که گروه تروریس��تی 
 داعش گ��ذرگاه الولی��د در مرز با س��وریه را اش��غال

 کرده است.
س��عاد جاس��م، رییس کمیته مذکور عنوان داش��ت 
که این امر پ��س از عقب نش��ینی نیروه��ای امنیتی 
از ای��ن گ��ذرگاه و رهس��پار ش��دن آنه��ا به س��مت 
 گ��ذرگاه طریبی��ل در م��رز ب��ا اردن ص��ورت

 گرفت.
از س��وی دیگ��ر گ��روه تروریس��تی داعش بیش��تر 
نیروه��ای مس��لح خ��ود را از مناطق ش��مال موصل 
 خارج کرد و آنها را برای درگیری های االنبار گس��یل 

داشت.
در همین ح��ال نیروهای پیش��مرگ ک��ه از منطقه 
س��د موصل محافظ��ت می کنن��د، اع��الم کردند که 
 حمالت به این منطقه ظرف ماه گذشته کاهش یافته

 بود.

 علت اصلی تشکیل گروهک داعش، ضربه زدن 
به اسالم واقعی است

 پیشروی  عراقی ها در شرق رمادی و سقوط گذرگاه 
مرزی الولید در غرب



یادداشت

معاون فرهنگی اوقاف اصفهان ؛

وق�ف  مش�اوره  مرک�ز   تش�کیل 
معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: به زودی مراکز مشاوره وقف در تمام ادارات اوقاف و 

امور خیریه استان اصفهان تشکیل می  شود.
حجت االسالم حسن امیری اظهار کرد: اداره اوقاف و امورخیریه در 
راس��تای رفع نیازها و معضالت اجتماعی در نظ��ر دارد تا مراکزی 
را جه��ت مش��اوره به واقف��ان نیک اندی��ش در تم��ام ادارات تابعه 
 خ��ود دایر کند. وی ادام��ه داد: اداره اوقاف و ام��ور خیریه یکی از

 رس��الت  های اصلی خ��ود را در برطرف کردن مس��ائل و نیازهای 
روزمره جامعه می  داند و به همین دلیل قصد دارد تا تنوع بخشیدن 
بیش از پیش به نیات وقف را بیش از گذش��ته گسترش داده و این 
چشمه جاویدان را بر اساس نیاز روز جامعه منطبق کند. معاون امور 
فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
ادامه تصریح کرد: اداره اوق��اف و امور خیریه اولویت هایی همچون 
کم��ک به درمان بیماران صعب الع��الج، کمک به افراد بی بضاعت و 
نیازمن��د، درمان و پیش��گیری از اعتیاد، کمک ب��ه ازدواج جوانان، 
فعالیت  های قرآنی و... را جهت وقف در دس��تور کار خود قرار داده 
اس��ت.امیری افزود: همچنین اداره اوقاف و امور خیریه با راه اندازی 
این مراکز س��عی دارد تا واقف نیک اندیش را با این نیات آشنا کند 
ت��ا در صورت تمایل با ورود به این حوزه  ها وقف خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: از دیگر وظایف این مراکز مش��اوره تس��هیل در روند 
امور اجرایی وقف و انجام دادن مراحل اداری در اسرع وقت است.

بازگشت اقلیم ایران به شرایط مطلوب 
۲۰۰ سال طول می کشد

رییس قطب علم��ی تحلیل فضایی مخاط��رات محیطی گفت: 
فعالیت انسان علت اصلی تغییر اقلیم بوده است که اگر بخواهیم از 
نظر اقلیمی به شرایط قبل از جنگ جهانی برگردیم به ۲۰۰ سال 
نیاز داریم. بهلول علیجانی در همایش بحران آب و تغییر اقلیم، 
در سالن اجتماعات دبیرستان الماسی کاشان اظهار داشت: سال 
196۰ میالدی آغاز دوره ای است که به نام خوشگذرانی انسان از 
طبیعت نام برده می شود و تغیرات عمده ای در طبیعت آغاز شد.

وی افزود: افزایش گاز کربنیک یکی از شاخص های افزایش دمای 
کره زمین است و سیل و خشکسالی های شدید از این بی نظمی 
های آب و هوا ناشی می شود.بنیان گذار اقلیم شناسی سینوپتیک 
در ایران تصریح کرد: دمای  هوا در 5۰ س��ال گذشته هفت دهم 
درجه افزایش یافته است که به ظاهر رقم ساده ای به نظر می رسد؛ 

اما نسبت به این واقعیت مهم نمی توان بی توجه ماند.
وی بیان کرد: قبل از جنگ جهانی فعالیت انسان به حدی نبود 
که طبیعت را تغییر بدهد؛ اما با ورود تکنولوژی این دخالت شروع 
شد و افزایش دما در 5۰ سال آخر قرن ۲۰ بسیار شدید بوده که 
اکوسیس��تم زمین توان تحمل آن را نداش��ت.علیجانی تصریح 
کرد: بیش از 8۰ درصد آب، در بخش کشاورزی مصرف می شود 
و مشکل اصلی در ایجاد بحران آب، هدررفت و تبخیر آب در این 
بخش اس��ت و باید مدل و روش های کشاورزی اصالح شود.وی 
اظهار داش��ت: جلوگیری از تبخیر و نفوذ آب ب��رای فرو رفت به 
سفره های زیرزمینی دو راهکاری است که می توان برای نجات 

از بحران آب عملیاتی کرد.
رییس قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی گفت: ریشه 
عمده بحران آب ناشی از عامل انسانی و مصرف انسان ها است و 

اقلیم در این بحران تاثیر  چندانی نداشته است.

قطع سهمیه آرد دولتی، به دلیل 
تخلف

رییس اتحادی��ه نانوای��ان اصفهان گف��ت: مخالف آزاد ش��دن 
ن��رخ آرد در اصفه��ان به ن��ام تخلف هس��تیم؛ چراک��ه تخلف 
 نانوای��ان در ح��دی نیس��ت ک��ه س��همیه آرد دولت��ی از آنها

 گرفته شود.
 عب��اس صاب��ری اظه��ار داش��ت: هن��وز دس��تورالعمل طرح 
آزاد س��ازی ن��رخ آرد در اس��تان ه��ا اب��الغ نش��ده اس��ت 
و ای��ن مصوبه در ح��د هیات وزی��ران و دولت اس��ت.وی بیان 
داش��ت: تخل��ف نانوایان ک��ه به عل��ت آن س��همیه آرد برخی 
از آنه��ا قطع ش��ده تخلف ناچیزی اس��ت به ط��وری که عمده 
تخلفات ناش��ی از نداش��تن کارت بهداش��ت ، معاینه سالمت 
 کارگر یا تعطیل��ی مغازه دو س��اعت زودتر از زم��ان مقرر بوده

 است.
 رییس اتحادیه نانوایان اصفهان خاطرنشان کرد: در همین راستا 
سهمیه آرد دولتی بیش از ۴۰ نانوایی را به نام تخلف قطع کردند.

وی اعالم کرد: ما موافق آزاد س��ازی نرخ آرد هس��تیم؛ اما باید 
این طرح ب��رای همه اجرا ش��ود؛ چراک��ه در غی��ر این صورت 
ع��ده ای ب��ا یارانه و س��همیه دولت��ی اق��دام به ف��روش نان با 
قیم��ت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان م��ی کنند و عده ای ب��ه دلیل آزاد 
 ش��دن س��همیه آرد نان را با قیمت نزدیک به یک هزار تومان

 بفروشند.
صاب��ری اضاف��ه ک��رد: یاران��ه ای ک��ه ق��رار اس��ت ب��ه نانوا 
بدهن��د ب��ه م��ردم بدهن��د ت��ا نانوای��ان بتوانن��د ب��ا پخ��ت 
 ن��ان ب��ا آرد آزاد، ب��ا قیم��ت واقع��ی ن��ان را به دس��ت مردم 

برسانند.
وی بیان داش��ت: در راس��تای قطع س��همیه آرد دولتی برخی 
نانوایان به ن��ام تخلف ت��ا کنون اعتراض��ات زیادی ب��ه ارگان 
ه��ای مختلف اع��الم کرده ای��م و قرار ش��ده ک��ه در کارگروه 
م��اده 15 ویژه گن��دم ، آرد و نان ک��ه دو هفته آینده تش��کیل 
 جلس��ه م��ی ده��د، ای��ن مش��کل مط��رح و نتیج��ه گی��ری 

شود.
رییس اتحادیه نانوایان اصفهان اعالم ک��رد: دولت در حالی به 
نانوایان س��همیه آرد می دهد که با باال رفتن هزینه حامل های 
انرژی و دس��تمزد کارگر و بیمه ، در واقع نانوا با پخت نان با نرخ 
۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان نان را به صورت یارانه ای به مردم عرضه می 
کند در صورتی که باید نان با نرخ آزاد آرد به دست مردم برسد 

تا نانوا به حق واقعی خود برسد.

ساماندهی باغ رضوان با مجموعه 
خدماتی، رفاهی ثامن االئمه )ع(

مدیرعامل سازمان آرامستان های ش��هرداری اصفهان گفت: با 
راه اندازی مجموعه خدماتی، رفاهی ثامن االئمه )ع(، ورودی باغ 
رضوان از سمت نائین ساماندهی شده و ترافیک موجود در این 

محدوده برطرف شده است.
محمدعلی خبوش��انی با اش��اره به یکی از مهم تری��ن اقدامات 
صورت گرفته توسط این سازمان اظهار کرد: مجموعه خدماتی، 
رفاهی ثامن االئمه )ع( در روز ۲9 اس��فند ماه س��ال گذش��ته 
راه اندازی ش��ده و در اختیار مردم قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه با راه ان��دازی مجموعه خدماتی، رفاه��ی ثامن االئمه )ع( 
گل فروشی های ورودی سازمان به این مجموعه منتقل شدند، 
اضافه کرد: این مجموعه دارای پنج غرفه اس��ت که س��ه واحد 
گل فروشی، یک واحد مواد غذایی و یک واحد نیز به سوپر مارکت 

اختصاص دارد.
مدیرعام��ل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری اصفه��ان 
با اش��اره به ه��دف اصل��ی راه اندازی ای��ن مجموع��ه تصریح 
ک��رد: با راه ان��دازی مجموع��ه خدمات��ی، رفاه��ی ثامن االئمه 
)ع( ورودی ب��اغ رض��وان از س��مت نایی��ن س��اماندهی 
 ش��ده و ترافی��ک موج��ود در ای��ن مح��دوده برطرف ش��ده

 است.

برخوار بوی یاس گرفت
پیکرهای پاک و مطهر دو ش��هید گمنام، روز پنجشنبه هفته گذشته 
)۲۴ اردیبهشت ماه( همزمان با روز شهادت حضرت امام موسی کاظم 
علیه السالم از میدان انقالب تشییع و در پارک سید محمد علیه السالم 
دولت آباد به خاک سپرده شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری 
دولت آباد؛ همزمان با سالروز شهادت باب الحوائج حضرت امام 
موسی کاظم علیه السالم، شهرستان برخوار حال و هوای دیگر 
داشت. تشیع و خاکسپاری دو الله گلگون کفن؛ یک شهید 19 
س��اله که در عملیات کربالی ۲ در منطقه ح��اج عمران و یک 
شهید ۲۰ ساله که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه به 
شهادت رسیدند، در شهر دولت آباد با حضور پر شور مسووالن 
 استانی و شهرستانی و مردم شهید پرور شهرستان برخوار برگزار

 شد.

نمایشگاه اصفهان بوی چوب می گیرد
س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنایع و ماش��ین آالت 
چوب، یراق آالت، ابزار و تجهیزات وابس��ته 7 تا 1۰ خرداد ماه 
در محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 
شهرستان دایر اس��ت. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه 
های بین المللی اس��تان اصفهان، این دوره از نمایشگاه میزبان 
55 مش��ارکت کننده در 85۰۰ مترمربع فضای نمایش��گاهی 
است. اصفهان، تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان 
شرقی و غربی و مازندران، اس��تان هایی هستند که نمایندگان 
خود را در این نمایشگاه مشارکت داده اند. همچنین نمایندگان 
فروش کش��ورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه و چین در نمایش��گاه 
حضور دارند و مجموع مش��ارکت کنندگان، انواع ماشین آالت 
و مواد اولیه صنایع چوب، خدم��ات و توزیع مصنوعات چوبی و 
تجهیزات وابسته، ماشین آالت صنعت ام دی اف، تولید و عرضه 
انواع صفحات پی وی سی، انواع دستگاه های سی ان سی و لیزر، 
فرآورده های چوبی و تخته های فشرده را به نمایش می گذارند. 
این نمایشگاه طی ساعات بازدید 16الی۲۲ تاریخ مذکور میزبان 
عالقمندان و همه متخصصانی است که حرفه آن ها به نوعی با 
صنعت چوب در ارتباط بوده و به آش��نایی با آخرین نمونه های 

تولیدی و خدمات نوین این بخش نیاز دارند.

 لول��ه ه��ای فاض��الب ب��رروی س��قف پارکینگ 
س��یتی س��نتر اصفه��ان  ری��زش کرد و ش��وکی 
مرک��ز خری��د  ای��ن  ب��ه مش��تریان   عجی��ب 

داد.
در همین رابط��ه مس��عود عنای��ت زاده گفت: این 
حادثه بر اثر ریزش لوله های فاضالبی که در س��قف 
 پارکینگ این فروشگاه نصب ش��ده بود اتفاق افتاده

 است.
وی زمان ریزش سقف پارکینگ سیتی سنتر اصفهان 
را حدود س��اعت 16 اع��الم کرد و بیان داش��ت: در 
این حادثه تع��دادی از خودروهای پارک ش��ده در 
پارکینگ آس��یب دیده که به دنبال ری��زش آوار بر 
 روی این خودروها بنزین برخی از آنها نش��ت کرده

 است.
مدی��ر رواب��ط عموم��ی س��ازمان آتش نش��انی 
ش��هرداری اصفهان ب��ا بی��ان اینکه خوش��بختانه 
این حادث��ه تلف��ات جانی نداش��ته اس��ت، افزود: 
تع��دادی از ش��هروندان حاض��ر در پارکین��گ 
 ای��ن س��اختمان ب��ه ص��ورت س��طحی مج��روح

 شده اند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای عملی��ات ک��ف مال��ی 
در پارکین��گ ای��ن فروش��گاه اف��زود: ب��ه منظور 
 جلوگیری از ایجاد انفجار این عملیات انجام ش��ده 

است.
توضیح�ات مدیرعامل اصفهان س�یتی 

سنتر 
مدیرعامل اصفهان سیتی سنتر گفت: حادثه سیتی 
سنتر خس��ارت جانی نداش��ته اس��ت و تنها به ۲۰ 

خودرو آسیب رسیده است.
 صرام��ی در خصوص حادث��ه پارکین��گ مجموعه 
تجاری اصفهان س��یتی س��نتر اظهار کرد: س��اعت 
 ۲:۴5 دقیق��ه ظه��رروز ی��ک ش��نبه  تع��دادی از

 لول��ه ه��ای فش��ارقوی مرب��وط ب��ه تاسیس��ات 
س��قف پارکینگ مجموعه س��یتی س��نتر از جای 
 خ��ود ره��ا ش��ده و ب��روی چند خ��ودرو س��قوط

 می کند.
وی  با بیان اینکه در این حادثه به حدود ۲۰ خودرو و 
قسمتی از لوله های تاسیسات مجموعه آسیب وارد 
شده است ادامه داد: خوشبختانه این حادثه خسارت 
جانی نداشته است و مصدومان حادثه سرپایی مداوا 
شده اند و تنها خسارتی در حدود 1۰۰ میلیون تومان 
به تاسیس��ات مجموعه به عالوه خسارت خودروها 
 اس��ت که هزینه آن توس��ط بیمه پرداخت خواهد

 شد.
وی تصریح ک��رد: اص��الح لوله های آس��یب دیده 
و راه ان��دازی سیس��تم تهوی��ه مطب��وع ب��ه زمان 
نی��از دارد در نتیج��ه پی��ش بین��ی می ش��ود 
 مجوع��ه حداق��ل ت��ا روز چهارش��نبه تعطی��ل 

شود.
 همچنی��ن دکت��ر غف��ور راس��تین، مدی��ر مرک��ز

فوری��ت ه��ای پزش��کی اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
ای��ن حادث��ه هش��ت مص��دوم داش��ته اس��ت ک��ه 
ب��ه بیمارس��تان الزه��را)س( اصفه��ان منتق��ل 
 ش��ده و هی��چ ی��ک از مصدوم��ان آس��یب ج��دی 

ندیده اند.
حادثه مرک�ز خرید اصفهان آتش س�وزی 

نداشت
ریی��س س��ازمان آت��ش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
ش��هرداری اصفه��ان نی��ز در ای��ن رابط��ه گف��ت: 
هی��چ گون��ه انفج��ار و ی��ا آت��ش س��وزی در حادثه 
پارکین��گ مجتمع تجاری س��یتی س��نتر رخ نداده 
 و وضعی��ت درکنت��رل نیروه��ای آت��ش نش��انی

 است.
آتش��پاد بهزاد بزرگزاد با اش��اره به س��قوط لوله های 
فاضالب پارکینگ مجموعه سیتی س��نترافزود: این 
 حادثه، رخدادی است که برای همه مکان ها قابل بروز 

است .
وی با اشاره به مهار این حادثه و جلوگیری از جراحات 
انسانی زیاد، به جز هشت مورد آسیب دیدگی جزیی 
تصریح ک��رد: نش��ت بنزی��ن از خودروه��ای حادثه 
 دیده در ای��ن پارکینگ توس��ط مام��وران عملیاتی

و  کنت��رل  مح��ل  در  حاض��ر  نش��انی  آت��ش   
 پاکس��ازی ش��ده و محل پارکین��گ فوم زده ش��ده

 است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن حادث��ه تنه��ا در یکی از

 قس��مت های پارکین��گ مجتمع روی داده اس��ت 
بیان ک��رد: تعدادی خ��ودرو در بخش��ی از پارکینگ 
خس��ارت دیده که برخی از این خس��ارت ه��ا زیاد و 
 برخ��ی تنه��ا در ح��د شکس��تگی آیین��ه خودروها

 است.
آتش��پاد بزرگزاد اظهارکرد:هم اکنون عملیات برش 
لوله ها آغاز ش��ده و هم��ه چیز در کنت��رل نیروهای 
امدادی حاضر در محل اس��ت.وی افزود: ۲۰ دستگاه 
خودروی عملیاتی آتش نشانی، خودروی فرماندهی 
ارتباط��ات و ۲۰ نف��ر از مس��ووالن، فرمانده��ان 
ایس��تگاه ها و مدیران و در مجم��وع 7۰ نیروی آتش 
 نش��انی در عملیات پارکینگ س��یتی س��نتر حضور

داشتند.
نذر یک پروژه با ۲۰ هزار نفر اشتغال به دلیل 

حادثه پارکینگ اصفهان سیتی سنتر
مدیر عامل شرکت پرس��تیژلند  همچنین در گفتگو 
با اصفهان امروز ضمن تقدیر از حمایت مردم و لطف 
خسارت دیدگان اعالم کرد: یک پروژه دیگر با ۲۰ هزار 
نفر اش��تغال نذر کردم و آنچه پیش آمده را لطف خدا 

می دانم.
 صرامی ادامه داد: به س��رعت مش��کل پیش آمده را 
برطرف خواهیم کرد و با تالشی روز افزون در خدمت 

شهروندان اصفهانی خواهیم بود.

روز یک شنبه لوله های فاضالب، بر روی سقف پارکینگ سیتی سنتر ریزش کرد:

حادثه  سیتی سنتری

یادداشت

اخبار کوتاه

رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اصفهان از رکود ۴۰ درصدی در بازار این صنف 
خبر داد و گفت: کاهش انبوه س��ازی و قدرت مالی مردم موجب بی میلی به نقاشی 

ساختمان و به دنبال آن خرید رنگ شده است.
 سید حسین خاتون آبادی، با بیان اینکه سال گذشته بازار فروش رنگ ساختمانی 
دچار رکود ۴۰ درصدی بود، اظهار کرد: رنگ فروش��ی و نقاشی در زنجیره مشاغل 
مربوط به ساختمان سازی قرار دارد که با توجه به رکود انبوه سازی، این شغل نیز با 

رکود مواجه شده است.
 وی کاهش درآمد مردم را نیز یکی دیگر از عوامل موثر در رکود در کار رنگ فروشان 
دانست و افزود: اساسا نقاشی یک منزل در مرحله آخر کار ساخت و ساز ساختمانی 

قرار دارد؛ پس اگر افراد پولی نداشته باشند تمایلی به این کار نخواهند داشت.
 رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اصفهان، یادآور شد: نقاشی ساختمان همه ساله 
در ماه های رجب و شعبان به دلیل افزایش جشن های عروسی و عقد افزایش می یافت، 
اما امسال چنین اتفاقی رخ نداد. خاتون آبادی با بیان اینکه ۲۰۰ مغازه رنگ فروشی 

در شهرستان اصفهان فعالیت می کنندگفت: متاسفانه از سال گذشته تا کنون چهار 
واحد صنفی به دلیل مشکالت مالی مجبورر به تعطیلی شدند.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از رنگ های روغنی محلول در آب رواج یافته 
است، گفت: البته هنوز ۳۰ درصد نقاش��ان از نفت سفید برای حل کردن و ساختن 
رنگ استفاده می کنند. رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اصفهان، تاکید کرد: تولید 
رنگ های محلول در آب در سال های اخیر اتفاق خوبی است و نقاشی ساختمان در 
ایران نیز باید همانند کشورهای غربی به دس��ت افراد خود منزل، مثال در یک روز 
تعطیل انجام شود چرا که واقعا دستمزد یک نقاش نیز رقم باالیی است که پرداخت 

آن برای مردم دشوار شده است.
 خاتون آبادی خاطر نشان کرد: البته زمانی که ساختمان نیاز به تعمیرات کلی همانند 
بتونه کاری برای نقاشی دارد باید نقاش این کار را انجام دهد، اما در مواردی که نیاز 

به یک الیه رنگ زدن باشد خود مردم عادی نیز می توانند این کار را انجام دهند.
 وی با بیان اینکه قیمت رنگ هر ساله 1۰ درصد توسط کارخانجات افزایش می یابد، 

اظهار کرد: تولید رنگ زیاد اس��ت و مص��رف آن کاهش یافته پ��س این صنایع نیز 
نمی توانند بر قیمت خ��ود بیافزایند، چرا که خریداری همانند قب��ل وجود ندارد و 

دچار زیان می شوند.

 برندگان پرداخت عوارض نوسازي 
راهی مشهد می شوند 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي 
ش��هرداري کلیشادوسودرجان 
مراس��م قرع��ه کش��ي برندگان 
خوش حساب پرداخت عوارض 
نوس��ازي با حضور اعضاء محترم 
شوراي اسالمي شهر برگزار شد .

در این مراس��م مرادي ش��هردار 
ب��ا  وس��ودرجان  کلیش��اد 
اش��اره ب��ه اینکه ارائ��ه خدمات 
مطل��وب ب��ه ش��هروندان در 
گ��رو ایج��اد درآم��د پای��دار 
 همچون عوارض نوس��ازي است گفت: به طور کلي درآمد ش��هرداري از طریق

 درآمد هاي پایدار و عمدتا ناپدار تامین مي شود که این منابع از طریق پرداخت 
عوارض نوسازي و عمران شهري، کسب و پیشه، بهاي خدمات مدیریت پسماند 

حاصل مي شود .
وي افزود مدیریت شهري شهرداري کلیشادوسودرجان در سال 9۳ نیز همانند 
سال گذش��ته تالش کرد که با هدف ترغیب ش��هروندان در پرداخت به موقع 
عوارض پایداري شهري زمینه توس��عه و عمران هرچه بیشتر را فراهم کند در 
همین راستا در سال 9۳ از مجموع 1۰ هزار و 7۲6 فیش نوسازي صادره توانست 
 نسبت به س��ال 9۲،   ۴9 درصد افزایش وصولي عوارض نوس��ازي را دریافت 
کند .در پایان، قرعه کشي انجام و ۲۰ نفر از ش��هروندان خوش حساب انتخاب 
که به هر کدام از آنها مبلغ دو میلیون ریال کمک هزینه س��فر به مشهد مقدس 

پرداخت خواهد شد .

رکود، در بازار رنگ فروشان اصفهان
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م الف:31843       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی 
 اصفه�ان ب�ه آدرس www.mui.ac.ir ي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 031-37922059 واحد كميس�يون مناقصات 

تماس حاصل فرمايند.

م الف:6218       

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کیف بیمار مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا)س(

متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی 
 اصفه�ان ب�ه آدرس ww.mui.ac.ir ي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس

/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 37922090-031 واحد كميس�يون مناقصات 
تماس حاصل فرمايند.

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پالستیک زباله مرکز
 آموزشی درمانی الزهرا)س(

متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه می توانن�د جهت كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت دانش�گاه علوم پزش�كی 
 اصفه�ان ب�ه آدرس ww.mui.ac.ir ي�ا س�ايت مديري�ت خدم�ات پش�تيبانی دانش�گاه ب�ه آدرس

/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 37922090-031 واحد كميس�يون مناقصات 
تماس حاصل فرمايند.

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف:6221      و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

م الف:                            روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 



يادداشت

گشتی در اخبار

گاليه مردم از حذف يکباره سهمیه بنزين؛

دولت، مردم را غافلگیر کرد
 دولت تیر دیگری را در خصوص بهای بنزین رها و بدون اطالع قبلی 
قیمت بنزین را یکصد هزار ریال اعالم کرد که این اقدام از سوی دولت 
اعتدال، نارضایتی هموطنان را به همراه داشت. براساس آخرین آمار 
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تا به امروز نزدیک به ۱۴۰ درصد 
بهای بنزین را افزایش داده است که این اقدام بدون شک در قیمت 

دیگر فعالیت ها نیز تاثیرگذار بوده است.
علی، یکی از شهروندان تهرانی در این خصوص می گوید: اگر دولت 
قصد چنین کاری را داشت، باید به مردم به طور کامل اعالم می کرد 
و نه اینکه با عدم واریز در اول ماه و همچنین اعالم شب گذشته مردم 
کش��ور خود را غافلگیر کند. من به عنوان یک شهروند تهرانی از این 

اقدام دولت ناراحت هستم.
محمد، یکی دیگر از ش��هروندان تهرانی نیز بیان می دارد: این اقدام 
دولت در حالی بود که حتی وزیر نفت گفته بود قیمت بنزین افزایش 
نخواهد یافت. در کشور ما چرا همه کار ها باید یکشبه رخ دهد و چرا 
دولت تمایل نداش��ت که مردم را در جریان کام��ل اقدامات بگذارد. 
آقای روحانی گفته بود هر صد روز یک گزارش می دهد؛ اما با گذشت 
دوس��ال، با اقدامات اینچنینی که در زندگی ما نق��ش دارد تنها بر 

مشکالت ما افزوده شده است.
رضا صالحی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی هم ضمن نارضایتی از 
این اقدام دولت بیان می کند. شب گذشته یکی از مسووالن در رسانه 
ملی گفت که مردم نگران نباش��ند قیمت ها با افزایش بنزین تغییر 
نخواهد کرد و حال یک سوال به عنوان یک شهروند از مسووالن داریم 
که تا به امروز چرا نتوانسته اند قیمت ها را کنترل کنند. سالیان سال 
است که با افزایش بهای بنزین قیمت دیگر کاال ها نیز افزایش یافته 
است و من فکر می کنم این مقام مسوول در ایران زندگی نکرده است 

که چنین صحبتی بیان می کند.
بس��یاری دیگر از هموطنان نیز در س��طح ش��هر نیز ضمن انتقاد از 
عملکرد دولت در خصوص بهای بنزین حرف هایی همانند این س��ه 
ش��هروند بیان کردند. با این با تنی چند از کار شناسان اقتصادی نیز 

تماس گرفته تا از نظرات آنان نیز مطلع شویم.
مس��عود حکمت پناه در این خصوص به ایلنا می گوی��د: باید در این 
خصوص ریشه ای بررس��ی کنیم، من نمی خواهم از اقدامی که شب 
گذشته رخ داده است دفاع کنم؛ اما این دولت براساس برنامه باید به 
طور پله ای بهای بنزین را افزایش دهد و تا پایان برنامه به قیمت فوب 
خلیج فارس برسد. البته باید درنظر داشت زمانی که می گوییم قیمت 
فوب خلیج فارس باید همه برنامه های مان این چنین باشد از جمله 

حقوق کارگران و قدرت خرید مردم.
وی ادامه می دهد: دولت باید به مردم احترام بگ��ذارد و اگر بنا دارد 
کاری انجام دهد موظف اس��ت که مردم را در جری��ان کامل اخبار 
قرار دهند و نه اینکه یک ش��به مردمی که به دول��ت رای داده اند را 

غافلگیر کند.

همایش ساالنه حمل و نقل و کارگزاران 
ش��رکت حمل و نقل کش��ور به همت 
ذوب آهن اصفه��ان و در اتاق بازرگانی 
برگزار شد .مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان دراین 
همایش با بیان اینکه حلقه های مفقوده سیاستگذاری در صنعت 
فوالد کشور دیده می شود، گفت: درایران هریک از کارخانه های 
تولید ف��والد زیر نظ��ر مجموعه ه��ای خاص فعالی��ت می کنند 
و از ای��ن رو سیاس��تگذاری واحدی ب��رای آن انجام نمی ش��ود. 
اردشیر س��عدمحمدی، با بیان اینکه مسیریابی در بخش صنعت 
کش��ورکمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت، اظهار داشت: در این 
راستا در حال حاضر حل مش��کالت داخلی شرکت های فوالدی 

باید در اولویت قرار بگیرد.
معادن ذغال سنگ ايران اس�تانداردهای جهانی را 

ندارند
وی با بیان اینکه در حال حاضر معادن تولید ذغال سنگ کشور 
با استفاده از تکنیک های روز دنیا اقدام به استخراج ذغال سنگ 
نمی کنند، افزود: از این رو باید مشکالت فوالد کشور از زیر بنا تا 

صادرات مرتفع شود.
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در ادامه با اشاره به 
افزایش  پنج برابری صادرات ذوب آهن طی دو ماه گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ابراز داشت: موقعیت فعلی برای فوالد 

کشور مناسب نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فوالد کشور باید با فوالد کشور 
چین که ساالنه 822 میلیون تن فوالد تولید می کند رقابت کند، 
افزود: این در حالی است که در کشور، تنها ۱6 میلیون تن فوالد 
تولید می ش��ود و باید سیاس��تگذاری های بهتری در این راستا 

انجام شود.
قطر 145 میلی�ارد دالر برای ايج�اد راه آهن هزينه 

کرده است
س��عدمحمدی با بیان اینکه در حال حاضرکش��ور قطر به میزان 
۱۴5 میلی��ارد دالر برای ایج��اد راه آهن س��رمایه گذاری کرده 
اس��ت، افزود: از آنجایی ک��ه ذوب آهن اصفه��ان تولیدات خود 
را به س��مت تولید ریل س��وق داده اس��ت، ضروری است که در 
 راس��تای جذب این موقعیت برنامه ریزی ه��ای کالن نیز انجام 

شود. 
مدیرعامل شرکت س��هامی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
اختالف قیمت ۴۰۰ تومانی ذوب آهن با دیگر شرکت های تولید 
فوالد مشکالت پیش روی این صنعت است افزود: به دلیل اینکه 
ذوب آهن اصفهان باید از ذغال س��نگ برای س��وخت استفاده 
کند برای تامین انرژی،  متحمل هزینه های بیش��تری می شود و 
 از این رو نمی تواند تولیدات خود را بدون ارزش افزوده به فروش 

برساند.

تیرآهن ب�ال په�ن،  از آذر م�اه در ذوب آهن تولید 
می شود

وی با بیان اینکه تولید ریل در ذوب آهن اصفهان آغاز شده است، 
افزود: تولی��د تیرآهن بال پهن نیز از آذر ماه در دس��تور کار خط 

تولید ذوب آهن قرار خواهد گرفت.
س��عدمحمدی فروش تیرآهن ه��ای بال پهن س��بک به صورت 
شاخه ای در بازار را از معضالت ذوب آهن دانست و ابراز داشت: از 
این رو می طلبد که نظارت جدی تری بر بازار صورت گیرد تا کسی 

متحمل ضرر و زیان نباشد.
وی اضافه کرد: س��ازمان نظ��ام مهندس��ی نیز باید نس��بت به 
دس��تاوردهای ذوب آهن در خصوص تولیدات مصالح مورد نیاز 
ساختمانی توجه داشته باشد و از این رو ضروری است که در این 
راستا همایش مشترکی با همکاری سازمان نظام مهندسی برای 

معرفی دستاوردهای ذوب آهن در این زمینه برگزار شود.
ايجاد مش�کل نقدينگی در ايران طی سال های 94 

و 95
مرتضی ایمانی راد، اقتصاد دان ایران نیز در ادامه این همایش با 
اشاره به ایجاد مشکل نقدینگی در کشور طی امسال و سال آینده 
گفت: اولین اقدام دولت پس از توافق احتمالی یکسان سازی نرخ 

ارز خواهد بود.
وی با بیان اینکه تجزیه و تحلیل وضعیت فوالد کش��ور بدون باز 
کردن اقتصاد جهانی امکان پذیر نیس��ت، اظهار داش��ت: در این 
راستا باید توجه داشت که عرضه و تقاضا تعیین شده قیمت فوالد 
در بازار نیس��ت و متغیرهای کالن بین المللی است که در قیمت 
فوالد تاثیرگذار اس��ت. وی با بیان اینکه دولت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نس��بت به قیمت صنعت ف��والد توجهی ندارد، 
افزود: دولت برای حل مشکالت فوالد استراتژی می نویسد و این 
در حالی اس��ت که بزرگ ترین کمک دولت به صنعت فوالد این 
اس��ت که دولت دراین صنعت دخالتی نکند و راه را برای توسعه 

این صنعت تسهیل کند.
اقتصاد خودش تعیین تکلیف می کند

این اقتصاد دان که معتقد است، اقتصاد خودش می تواند تکلیف 
خودش را تعیین کند، ادامه داد: صنعت در آزادی پویایی خودش 
را به دست می آورد و در این راستا تردیدی ندارم که وزیر صنعت 

اطالعاتی کمتر از یک فعال کوچک در حوزه فوالد دارد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت فوالد باید آزادانه فعالیت کند، اضافه 
کرد: باید یادآور شوم که جلسات دولت طی 7۰ سال گذشته در 
حوزه فوالد تاثیری نداش��ته و از این رو ارایه تسهیالت می تواند 
بزرگ ترین کمک دولت به این صنعت باشد.ایمانی راد در ادامه 
با بیان اینکه در حال حاضر ن��رخ دالر آمریکا تعیین کننده تمام 
قیمت ها در سطح جهان است، تصریح کرد: در بازه زمانی خاص 
قیم��ت دالر افزایش یافت و ب��ه دنبال آن تزریق پول به کش��ور 
متوقف ش��د که این امر نیز همزمان با رکود اقتص��ادی در اروپا 
همراه ش��د.وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام کشورهای دنیا 
با مشکالت رکود اقتصادی مواجه هس��تند، افزود: این در حالی 
است که کش��ور آمریکا به خوبی در بحران اقتصادی عمل کرد و 

موفقیت های خوبی را به دست آورد.

افزايش پنج برابری صادرات ذوب آهن طی دو ماه گذشته؛

سیاستگذاری در فوالد گم شده است
مخابرات اصفهان لوح تقدير 

جشنواره بهره وری دريافت کرد 
شرکت مخابرات استان اصفهان موفق به اخذ لوح تقدیر 
بهره وری در حضور صنایع و سازمان های بزرگ کشور از 

ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری شد.
به گزارش اداره روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفهان، همزم��ان با بزرگداش��ت روز ملی به��ره وری و 
بهینه سازی مصرف، ششمین جش��نواره ملی بهره وری 
باحضور مقامات وزارت صنعت،مع��دن وتجارت، رییس 
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کش��اورزی ایران، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی، ریاست سازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان 
غذا و دارو، رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسالمی، 
رییس سازمان بهره وری انرژی ایران، مدیرعامل شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت، دبیرکل خانه کشاورز و بیش 
از 3۰۰ نفر از صاحبان بنگاه های اقتصادی برتر کش��ور، 

برگزار شد.
در این جشنواره حس��ین نجار عضو هیات مدیره و ناصر 
مشایخی، رییس اداره کیفیت و ارزیابی عملکرد شرکت 
مخابرات اس��تان اصفهان نیز حضور یافت��ه و لوح تقدیر 

جشنواره را به نمایندگی از شرکت دریافت کردند.
حس��ین نجار، عضو هیات مدیره مخابرات استان ضمن 
تبری��ک این موفقیت ب��زرگ به کلیه همکاران ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان، اظهار داشت: مخابرات اصفهان 
موفق به کس��ب امتیاز ویژه از طرف کمیته علمی و لوح 
تقدیر جش��نواره ش��د.وی تصریح کرد: در این جشنواره 
شرکت هایی که موفق به اخذ امتیاز الزم از کمیته داوران 
شدند، س��پاس نامه دریافت کردند و به شرکت هایی که 
عالوه بر اخذ امتی��از مذکور موفق به کس��ب امتیاز ویژه 
از طرف کمیته علمی ش��دند، لوح تقدیر جش��نواره اهدا 
شد.ناصر مشایخی، رییس اداره کیفیت و ارزیابی عملکرد 
شرکت مخابرات استان اصفهان  در ادامه اظهار داشت: در 
ششمین جشنواره ملی بهره وری ش��اخص های بیش از 
۱3۰۰ بنگاه اقتصادی کش��ور در 35 گروه صنعتی مورد 
ارزیابی قرار گرفت.وی خاطر نشان کرد: در نهایت تنها 2۰ 
شرکت و بنگاه بزرگ موفق به دریافت لوح تقدیر گردیدند 
که مخابرات اصفهان جزء این 2۰ شرکت بود و ۱5 شرکت 
هم سپاس نامه دریافت کردند.مشایخی تشریح کرد: در 
این دوره جش��نواره حدود یکصد پ��روژه ارتقا بهره وری 
به دبیرخانه ارسال ش��ده بود، که بیش از چهارهزار داور 

بصورت آنالین این پروژه ها را داوری کردند.
رئیس اداره کیفی��ت و ارزیابی عملکرد مخابرات اصفهان 
افزود: پ��روژه های م��ورد تأیید داوران نهایت��ا در کمیته 
علمی مورد بررس��ی و امتیازدهی قرار گرفت و برترین ها 

مشخص شدند.
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مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   2/380

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  واز 
ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  دادگاه عمومی محل 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  محل  عمومی  دادگاه   به 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000018 مورخ 94/01/25 – آقای مهدی جمالی زواره 
فرزند جواد بشماره ملی 1189598991 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  واقع  فرعی  پالک شماره 2337 
اصفهان به مساحت 206/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم زهرا خادم مرتضوی 

زواره.
باقری  ابراهیم  آقای   –  94/01/25 مورخ   139460302021000019 شماره  رأی   -2
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189855941 ملی  بشماره  محمداسمعیل  فرزند  کهنگی 
برروی قسمتی از پالک شماره 2335 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 233/35 متر مربع خریداری رسمی از حسن صادقی.
 3- رأی شماره 139460302021000053 مورخ 94/02/10 – آقای احمد صادقی حداد 
زواره فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189413140 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 5785 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 208/65 متر مربع موروثی از غالمرضا صادقی وخریداری 

رسمی از محمود صادقی وخریداری عادی از ماشااله صادقی.
4- رأی شماره 139460302021000054 مورخ 94/02/10 – آقای نصرت اله رئیسی 
احداثی  دامداری  یکباب  ششدانگ   1189016291 ملی  بشماره  جلیل  فرزند  مزدآبادی 
برروی قسمتی از مزرعه خلیل آباد پالک 8 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 1375 متر مربع خریداری رسمی از حسین مشیریان قدوسی.
عظیمی  زهرا  خانم   –  94/02/10 مورخ   139460302021000055 شماره  رأی   -5
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189490463 ملی  بشماره  اله  عنایت  فرزند  شهرابی 
یکبابخانه احداثی برروی پالک2516وقسمتی از پالک 1903 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر 
مربع مالک رسمی پالک 2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.

6- رأی شماره 139460302021000056 مورخ 94/02/10 – آقای عبدالمحمود دیانت 
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1188931156 ملی  بشماره  اله  ماشا  فرزند 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1903 و   2516 پالکهای  از  قسمتی  برروی  احداثی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر مربع 

مالک رسمی پالک 2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.
رجبی  محسن  آقای   –  94/02/10 مورخ   139460302021000057 شماره  رأی   -7
دکان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1189576783 ملی  بشماره  مصطفی  فرزند 
وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1905 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 201/62 متر مربع 

خریداری رسمی از حاجیه بی بی آموزگار.
آقای احسان اله رجبی  8- رأی شماره 139460302021000058 مورخ 94/02/10 – 
دکان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1189599163 ملی  بشماره  مصطفی  فرزند 
وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1905 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 201/62 متر مربع 

خریداری رسمی از حاجیه بی بی آموزگار.

عابدزاده  رضا  آقای   –  94/02/16 مورخ   139460302021000071 شماره  رأی   -9
از  فرزند علی بشماره ملی 1189401738 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
ثبت  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  واقع  فرعی  پالک شماره 5455 
فاطمه  خانمها  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   179/54 ششدانگ  مساحت  به  اصفهان 

صادقی وپروانه باقری حبیب آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/5

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره   
مفاد آرا

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   2/647
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
بافرانی  عرب  محمود  آقای   94/1/18-139460302031000038 شماره  1-رای 
پالک  در  بنا شده  احداث  آن  در  که  زمینی  قطعه  مفروزی  علی ششدانگ  فرزندمحمد 
ثبتی قسمتی از 630 فرعی از 19627 اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 

295.78  متر مربع خریداری رسمی مشاعی 
2-رای شماره 139460302031000039-94/1/18 خانم مریم موسی کاظمی محمدی 
فرزندسید یحیی ششدانگ مفروزی قطعه زمینی که در آن احداث بنا شده  در پالک ثبتی 
قسمتی از 20014  اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 167.77  متر 

مربع نسبت به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید یحیی موسی کاظمی محمدی  
نائینی  کبیرزاده  اقدس  خانم   94/1/18-139460302031000040 شماره  3-رای 
از 20014  ثبتی قسمتی  احداثی در پالک  باب خانه مفروزی  فرزندیداله ششدانگ یک 
خریداری  مربع  متر   114.50 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  محمدیه  در  واقع  اصلی 

رسمی مشاعی از وراث سید جمال موسی کاظمی 
کاظمی  موسی  حسین  سید  آقای   94/1/18-139460302031000041 شماره  4-رای 
محمدی فرزند سید جمال ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 142.50 متر مربع نسبت 

به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید جمال موسی کاظمی محمدی
کاظمی  موسی  حسن  سید  آقای   94/1/18-139460302031000042 شماره  5-رای 
محمدی فرزند سید جمال ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 120.57 متر مربع نسبت 

به سهم االرث مشاعی نامبرده از سید جمال موسی کاظمی محمدی
6-رای شماره 139460302031000043-94/1/18 خانم زهراالسادات موسی کاظمی 
محمدی فرزند سید جمال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
از سید جمال موسی  نامبرده  االرث مشاعی  به سهم  ششدانگ 123 متر مربع نسبت 

کاظمی محمدی
7-رای شماره 139460302031000044-94/1/18 خانم طاهره السادات موسی کاظمی 
محمدی فرزند سید جمال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از 20014 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 
از سید جمال موسی  نامبرده  االرث مشاعی  به سهم  ششدانگ 123 متر مربع نسبت 

کاظمی محمدی 

8-رای شماره 139460302031000045-94/1/18 خانم شاه پری قاسمی سپرو فرزند 
ماشاءاله چهاردانگ مشاع از ششدانگ خانه از پالک ثبتی 56 فرعی از 70 اصلی مجزی 
نایین بمساحت ششدانگ 397 مترمربع خریداری  از 42 و 43 واقع در بخش 1  شده 

عادی از وراث حسین قاسمی سپرو
پوربافرانی  حسین  محمد  آقای   94/2/17-139460302031000128 شماره  9-رای 
فرزند غضنفر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20195 اصلی 
واقع در بافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت 83.45 مترمربع خریداری عادی از شهربانو 

وغضنفر پوربافرانی مالکین رسمی
10-رای شماره 139460302031000129-94/2/17 خانم شهربانو پوربافرانی فرزند 
قاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20195 
اصلی واقع در بافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 209.35 مترمربع خریداری 

رسمی مشاعی
فرزند  پوربافرانی  غضنفر  آقای   94/2/17-139460302031000130 شماره  11-رای 
محمد حسین چهار دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک 
 209.35 ششدانگ  بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  بافران  در  واقع  اصلی   20195 ثبتی 

مترمربع خریداری رسمی مشاعی
فرزند  آمنه گرگیان محمدی  12-رای شماره 13960302031000131-94/2/17 خانم 
علی محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 20273 اصلی 
علیرضا  از  عادی  خریداری  مترمربع   210 بمساحت  نایین   2 بخش  محمدیه  در  واقع 

سلطانی مالک رسمی
13-رای شماره 139460302031000132-94/2/17 آقای غالمحسین فرزانیان محمدی 
فرزند محمد ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی ازپالک 19987 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2ثبت نایین بمساحت 98.55 مترمربع خریداری عادی از مریم 
فرزانیان محمدی وسهم رسمی مشاعی نامبرده باستثناء ثمنیه اعیانی یک ونیم دانگ  

سهمیه خانم فاطمه فرزانیان
14-رای اصالحی شماره 139460302031000135- 94/2/17 آقای احمد امید بخش 
ثبتی 4126  از پالک  احداثی در قسمتی  فرزند محمد ششدانگ مفروزی خانه وباغچه 
اصلی واقع در جوزدان سفلی بخش 3 ثبت نایین بمساحت 1452.70 مترمربع خریداری 
عادی از حسین زارع پور بالبادمالک رسمی که در آگهی قبلی اشتباها خانه وبهاربند 

قید شده بود
 تاریخ انتشار نوبت اول : 94/3/5 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 94/3/20
م الف:55  کفیل ثبت نایین – رسول زمانی نایینی

تحدید حدود اختصاصی 
2/373 شماره:1394/04/34436-1394/2/16 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
باغچه معروف سنگ سفید پالک شماره 1196 فرعی از شماره 128- اصلی واقع در 
هنجن جزء بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ثریا خانم معماری 
هنجنی فرزند علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
نامبرده تحدید  تقاضای  ثبت و  قانون  اخیر ماده 15  به دستور قسمت  بنا  اینک  است. 
به عمل خواهد  حدود پالک مرقوم مورخ 94/4/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
ساعت  و  روز  در  که  می گردد  اخطار  مجاورین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
پذیرفته خواهد شد. تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 

تاریخ انتشار:1394/04/05 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

واقع  اصلی   135 شماره  پالک  حیدرآباد  مزرعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   2/700
فاطمه  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان   17 بخش  اردستان  سفلی  دهستان  در 
تحدید  نوبت  از  می باشد  ثبت  جریان  در  غیره  و  محمدحسین  مرحوم  دختر  سمیعی 
به  بنا  اینک  گردیده  خارج  آنها  قانونی  نماینده  و  مالکین  حضور  عدم  علت  به  حدود 
درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخه 1394/3/19 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  تاریخ  از  ماه  یک 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف:597 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
3/51 شماره آگهی: 139403902127000004 شماره پرونده: 8804002127000071 
خانه  یکباب  ششدانگ  تمامت   8800072 بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  براساس 
سودآباد  در  واقع  اصلی  سه  و  بیست  از  فرعی  دو  و  شصت  و  ششصد   شماره 
دفتر 266  ثبت صفحه 468  مورد  مترمربع  به مساحت 211  ثبتی شهرضا  یک  بخش 
 با حدود اربعه ذیل: شمااًل به طول 12/60 متر در و دیواریست به کوچه شش متری 
 11/90 به طول  جنوبًا  متری   8 کوچه  به  دیواریست  و  در  متر   17/35 به طول  شرقًا 
متردیوار به خانه شماره 23/663 غربًا به طول 17/10 متر دیواریست به خانه شماره 
23/628 حقوق ارتفاقی ندارد به نام آقای علی بابا احمدی سیونی ثبت و سند صادر 
شده است و به موجب سند رهنی شماره 5064 مورخ 1379/08/01 دفتر اسناد رسمی 
قرار  لردگان  شعبه  کشاورزی  بانک  رهن  در  نامبرده  طرف  از  لردگان   61  شماره 
و پس  نموده  اجراییه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  به  و  گرفته 
از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آیین  و  ثبت  قانون 
رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس  صورت  برابر 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردیده مورد بازدید ساختمان مسکونی به 
مساحت عرصه 211 مترمربع و مساحت اعیانی 150 مترمربع )شامل طبقه همکف و 
دوپوش( می باشد ساختمان با دیوارهای باربر و سقف تیرآهن و بدنه نقاشی و نمای 
فلزی و دربهای داخل چوبی و  بیرون  پنجره  کوچه و حیاط سیمان تگری و درب و 
کاشی  تمام  بهداشتی  است سرویس  و کف سیمان  فلزی  کابینت  و  کاشی  آشپزخانه 
کف  و  نقاشی  بدنه  و  تیرچوبی  سقف  دوپوش  و  می باشد  سیمان  ساختمان  کف  و 
میلیون  پنجاه  و  مبلغ هفتصد  به  گاز است  برق و  امتیازات آب و  دارای  سیمان است 
 ریال ارزیابی گردیده است و طبق اعالم بستانکار مورد رهن بیمه نمی باشد در جلسه 
اجرای  در شعبه   1394/04/31 مورخ  چهارشنبه  روز   12 الی   9 از ساعت  که  مزایده 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رسد. چنانچه روز 
مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
هر  به  و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  کارشناسی  مبلغ  از  مزایده  می گردد. 
مورد  از  جلسه  تشکیل  از  قبل  می توانند  طالبین  می شود.  فروخته  باشد  خریدار  کس 
مزایده به آدرس: شهرضا – بلوار مدرس - فرعی 5 )کوچه شهید گنجی(- دست چپ 
به  الزم  آورند.  عمل  به  بازدید   86147-16833 کدپستی   – پالک70   – دوم  فرعی   –
انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی  از هزینه  اعم  قانونی  کلیه هزینه های  ذکر است که 
و مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، 
آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی 
می شود. منتشر  و  چاپ   1394/03/05 تاریخ  در  زاینده رود  روزنامه  در  نوبت   یک 

محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

3/56 در خصوص پرونده کالسه 61/94 خواهان حجت ا... حسین پور دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت صفیه پور بافرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/4/7 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.

م الف: 5518 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/57 در خصوص پرونده کالسه 296/94ش45 خواهان علی روح پرورزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین حمیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/4/7 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5583 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

زاينده رود
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مفاد آرا 
2/298 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 426 هیأت: آقای محمدتقی نیک سرشت فرزند خلیل شماره شناسنامه106، 
 8 پالک  فرعی  پالک349  شماره  مترمربع   156.75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
ابتیاعی از بیدگل.  ثبتی آران و  آباد بخش 2 حوزه  آباد   نوش   اصلی واقع در معین 

مالک عادی
2(رأی شماره 12609 هیأت: آقای امیرحسین منصوری نوش آبادی فرزند غالمرضا 
فرزند غالمرضا شماره  آبادی  کبریائی نوش  شماره شناسنامه2559 و خانم نسرین 
مترمربع  مساحت144  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   6190011561 شناسنامه 
شماره پالک 346فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد   

نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  رضا  فرزند  آبادی  نوش  اسحاقی  امراله  آقای  هیأت:   34 شماره  3(رأی 
فرزند حسین شماره شناسنامه 35    آبادی   شناسنامه8 و خانم سهیال نصیری نوش 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222.2 مترمربع شماره پالک 347 فرعی 
مجزا از شماره 318فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد   نوش آباد بخش 2 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
شماره  تقی  فرزند  آبادی  نوش  کش  زحمت  مهدی  آقای  هیأت:   425 شماره  4(رأی 
شناسنامه73  -ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166.5مترمربع شماره پالک 348 فرعی 
مجزا از شماره318 ÷ فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد  نوش آباد بخش 2 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
احمد شماره  فرزند  بیدگلی  فرد  زاده  رئیس  عباس  آقای  12569هیأت:  5(رأی شماره 
 2332 شماره  شناسنامه  حسن  فرزند  بیدگلی  کچوئی  مریم  خانم  شناسنامه229و 
بالمناصفه، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 68.4 مترمربع شماره پالک2767فرعی از 
488فرعی  پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
6(رأی شماره 9125 هیأت: خانم  فاطمه عربی جوشقانی فرزند فخراله شماره شناسنامه 
13، ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 120.92 مترمربع شماره پالک 
778 فرعی مجزا از شماره106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از خانم انسیه هاشمیان 
7(رأی شماره9842 هیأت: آقای  ماشا اله حسن  فینی زاده بیدگلی  فرزند حسین  شماره 
شناسنامه 59، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت191.6 مترمربع شماره پالک 780 فرعی 
مجزا از شماره107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از مالک عادی 
قاسم شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  مرشدی  محمد  آقای   40هیأت:  8(رأی شماره 
 1250047897 شناسنامه  شماره  عباس   فرزند  بیدگلی  رسولی  زهره  خانم  1974و 
فرعی  پالک796  شماره  77.72مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از حسین اسماعیلی 
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مرشدی  قاسم  آقای  هیأت:   494 شماره  9(رأی 
شناسنامه  16 و خانم معصومه صباغی بیدگلی  فرزند  غالمرضا شماره شناسنامه45  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت140 مترمربع شماره پالک 797فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابیتاعی از علی اکبر اسماعیلی
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  زاد  اسالمی  علیرضا  آقای   : 493هیأت  شماره  10(رأی 
9370 و خانم صدیقه نظری  خان به بن  فرزندرضا  شماره شناسنامه86  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 92 مترمربع شماره پالک 798فرعی 
مجزا از شماره  106 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در  حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از مالک عادی
شناسنامه8359،  شماره  عباس  فرزند  خانمی  زهرا  خانم  هیأت:   630 شماره  11(رأی 
شماره  از  مجزا  فرعی  پالک799  شماره  مترمربع  مساحت79  به  یکبابخانه  ششدانگ 
106فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابیتاعی از مالک عادی
شماره  فرزندحسینعلی  بیدگلی  نمکی  غالمعلی  آقای  هیأت:   431 شماره  12(رأی 
شناسنامه 56، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164.8 مترمربع شماره پالک 800 فرعی 
مجزا از شماره 106فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد  بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از علی محمد صدیقیان 
13(رأی شماره 366 هیأت: آقای محسن شاه میرزائی فرزند غالمرضا  شماره شناسنامه 
23 و خانم محبوبه نوروز زاده بیدگلی فرزند اصغر شماره شناسنامه6190031544  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع شماره پالک 801فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  فر  قائمی  میثم  آقای  376هیأت:  شماره  14(رأی 
1250004535، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117مترمربع شماره پالک 802 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از محمد ناظمی بیدگلی 
15(رأی شماره375 هیأت: آقای حسین سلیمی فرزند بهرامعلی  شماره شناسنامه 1674 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت90  مترمربع شماره پالک803 فرعی مجزا از شماره 
106فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابیتاعی از مالک عادی
16(رأی شماره403 هیأت: خانم معصومه صادقی مفرد فرزند حسین  شماره شناسنامه 
44 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143.97مترمربع شماره پالک804 فرعی مجزا از 
شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد بیدگل  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از علی ناظمی 
یداله شماره شناسنامه  بیدگلی فرزند  17(رأی شماره355 هیأت: آقای عباس نوحیان 
101 و خانم سمیه عارضی بیدگلی فرزندمحمدعلی شماره شناسنامه9800  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت114.77 مترمربع شماره پالک187 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

سید هاشم مطلبی 
18(رأی شماره 12601 هیأت: آقای مهدی هاشم پور فرزند حسن شماره شناسنامه 
به مساحت64.1 مترمربع شماره پالک 13فرعی مجزا شده  یکبابخانه  140، ششدانگ 
از مشاعات پالک137 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
شناسنامه  فرزند حسن شماره  پور  هاشم  مهدی  آقای  12603هیأت:  19(رأی شماره 
140  و خانم زهرا سبزی کار بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 613  )بالمناصفه(، 

از  مجزا  12فرعی  پالک  شماره  مترمربع   94.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره1و10 فرعی  وقسمتی از مشاعات پالک 137اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بانوباشی بدخشان بیدگلی
اکبر  شماره  بیدگلی فرزند علی  20(رأی شماره 527 هیأت: آقای علی اصغر حرمتی 
شناسنامه28  شماره  رجبعلی  فرزند  بیدگلی   خندان  زهرا  خانم  و   9140 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت324.96 مترمربع شماره پالک9 فرعی مجزا 
بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   198 پالک  مشاعات  از  1و2و.3و5و6وقسمتی  شماره  از 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حرمتی
21(رأی شماره 12604هیأت: آقای محمدعلی صابری سه ده فرزند  میرزا حسن شماره 
شناسنامه 28، ششدانگ یکبابخانه به مساحت112.26 مترمربع شماره پالک 21 فرعی 
مجزا از شماره 6فرعی از پالک 254 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا شعوری بیدگلی 
22(رأی شماره11593 هیأت: آقای علی محمد شوریان  بیدگلی فرزند فرج اله شماره 
شناسنامه  شماره  شکراله  فرزند  بیدگلی  شوری  لقا  مه  خانم  و   5719 شناسنامه 
فرعی  پالک26  شماره  مترمربع  مساحت179.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  3)بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 10فرعی از پالک 279 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی 
شماره  محمد  فرزندعلی  بیدگلی  شوریان  مهدی  آقای  هیأت:  شماره52  23(رأی 
شناسنامه125، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82مترمربع شماره پالک27  فرعی مجزا 
از شماره 10  فرعی از پالک 279 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

ابتیاعی از علی محمد شوریان  بیدگلی

شماره  قدمعلی  فرزند  بیدگلی  ناحاجی  مرتضی  آقای   هیأت:  شماره10627  24(رأی 
پالک  شماره  116.98مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1093 شناسنامه 
 46فرعی مجزا از شماره18 فرعی از پالک290 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  محمود  فرزند  آرانی  مشتاقی  سلمان  آقای  هیأت:   10012 شماره  25(رأی 
شناسنامه11094 و خانم معصومه پیران زارع  بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
پالک12   شماره  111.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  307)بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 8و9فرعی از پالک 590اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از هاجر پارچه بیدگلی
26(رأی شماره12232 هیأت: آقای حسین جوزائی فرزندعباس شماره شناسنامه 49و 
خانم اعظم سالمی فرد فرزند ماشااله شماره شناسنامه 7355 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 370.5مترمربع شماره پالک 12فرعی مجزا از شماره2و3و9و11 
)مشاعات (فرعی از پالک 751اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک مشاعی
شماره  سیدباقر  فرزند  بیدگلی  سجادی  سیدمحمود  آقای  هیأت:  شماره409  27(رأی 
شناسنامه78و خانم اشرف اللهیاری فرزندمحمدعلی  شماره شناسنامه35  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 301.75مترمربع شماره پالک 788 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
28(رأی شماره 422هیأت: خانم  منیره طالقانی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه 99 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141.73مترمربع شماره پالک 3فرعی مجزا 
از شماره1 فرعی از پالک792 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ماشااله و عذرا معماری 
عباس  فرزند  بیدگلی  زاده  اکبر  علی  غالمحسین  آقای  هیأت:   11542 شماره  29(رأی 
شماره شناسنامه 148، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 254.37مترمربع شماره پالک 
15فرعی مجزا از شماره969 فرعی از پالک 893اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
شماره  عباس   فرزند  بیدگلی    خانی  محمد  آقای  هیأت:   9844 شماره  30(رأی 
شناسنامه  5332و ایران عمی فرزند جواد  شناسنامه شماره 318بالمناصفه  ششدانگ  
فرعی  از شماره968  مجزا  13فرعی  پالک  159مترمربع شماره  مساحت  به  یکبابخانه 
از انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن   در  واقع  893اصلی  پالک   از 

لطفعلی منعمیان   
اله   عزت  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  مجتبی  آقای  هیأت:   12660 شماره  31(رأی 
شماره  شناسنامه  سیدمصطفی  فرزند  پور  سیدی  وفرزانه   9352 شناسنامه  شماره 
474بالمناصفه  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.5مترمربع شماره پالک 14فرعی 
مجزا از شماره4 فرعی از پالک 893اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. انتقالی از محمدتقی منعمی بیدگلی  
شماره  رمضان  فرزند  بیدگلی  مسکینی  نرجس  خانم  هیأت:   386 شماره  32(رأی 
 233 شماره  شناسنامه  عبداله  فرزند  بیدگلی  صباغی  محمد  علی  و   282 شناسنامه 
بالمناصفه  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 248.19مترمربع شماره پالک 9فرعی مجزا 
از شماره4 و5و6و8 وقسمتی از مشاعات پالک 898اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
علی شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  باف  کم  عذرا  هیأت: خانم  33(رأی شماره 443 
از  مجزا  13فرعی  پالک  شماره  105.1مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،118
شماره1و2و3وقسمتی از مشاعات پالک 954صلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از وراث علی کنعانی   
34(رأی شماره 397 هیأت: خانم  صدیقه دولوسی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
ششدانگ   80 شماره  شناسنامه  اله  رحمت  فرزند  پور  ارباب  مسعود  7429وآقای 
یکبابخانه به مساحت 134.4مترمربع شماره پالک 186فرعی مجزا از 73 پالک 972صلی 

واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از علی آسمانی   
35(رأی شماره10463 هیأت: آقای جوادرضا حاجی بیدگلی فرزند حسن علی شماره 
شناسنامه 216و خانم صدیقه بافنده بیدگلی  فرزند رحمت اله  شماره شناسنامه 692 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت222.61 مترمربع شماره پالک3 فرعی مجزا 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن   در  واقع  اصلی  پالک1069  از 

حسینعلی رضا حاجی بیدگلی
 36(رأی شماره 12596 هیأت: آقای اصغر چهارسوقی فرزند محمد شماره شناسنامه 79
)بالمناصفه(،   1896 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  میرحسینی  آزاده  خانم   و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195.2مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از شماره 
2و4و5و7 وقسمتی از مشاعات  پالک 1665 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی حاجی پور 
و  شناسنامه103  شماره  عباس  جعفریفرزند  سلمان  آقای  614هیأت:  شماره  37(رأی 
)بالمناصفه(،  خانم لیال مرنجابیان آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه6190017525  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.97 مترمربع شماره پالک17 فرعی مجزا از شماره 
5و6و7و13و3فرعی وقسمتی از مشاعات 14 فرعی از پالک1677 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس جعفری ویدوجی 
38(رأی شماره 12598 هیأت: آقای حسن رهیده  فرزندمحمد شماره شناسنامه 379 ، 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 21مترمربع شماره پالک 18فرعی مجزا از شماره 
7 فرعی  از پالک2235 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی 
39(رأی شماره514هیأت: آقای رحمت اله سعد آبادی آرانی  فرزند علی محمد شماره 
شماره  خان  حسین  فرزند  آرانی  مقنی  قندی   معصومه  خانم  و   8285 شناسنامه 
شناسنامه 210)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 87.7مترمربع شماره پالک 
31  فرعی مجزا از شماره 21فرعی از پالک2322 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 40(رأی شماره526هیأت: آقای سعید آزادی مقدم آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه197،
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 64.6مترمربع شماره پالک 7فرعی از پالک 2385 

اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  مرتضی  فرزند  کاشی  میرزائی  مصطفی  آقای  هیأت:  شماره634  41(رأی 
شناسنامه 2968، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.3مترمربع شماره پالک 9 فرعی 
مجزا از شماره 5فرعی از پالک2872 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد حیدری آرانی 
42(رأی شماره 440 هیأت: آقای علیرضا افراش فرزند احمد شماره شناسنامه 6770و 
خانم  زهرا رعیت مقدم آرانی  فرزندعلی  شماره شناسنامه 328)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت108 مترمربع شماره پالک 127 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع 

در مسعود آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
43(رأی شماره8492 هیأت: آقای  محمد حاجی باقر ی  آرانی فرزند  اسماعیل شماره 
شماره  مترمربع   132.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190080741 شناسنامه 
پالک7804 فرعی مجزا از شماره 889 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
44(رأی شماره 12527 هیأت: آقای مجتبی شائی آرانیفرزند فتح اله  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   633 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  رسولیان  الهام  خانم  و   11397
از  مجزا  فرعی  پالک7871  شماره  مترمربع   73.57 مساحت  به  یکبابخانه   ششدانگ 
ثبتی  حوزه  بخش3  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی   2637 پالک  از  فرعی   620  شماره 

آران و بیدگل.
شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  پور  ابراهیم  لیال  خانم  هیأت:  شماره12635  45(رأی 
پالک  شماره  153.05مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه218، 
7882فرعی مجزا از شماره 1066و2876فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اسمعیل شماره  فرزند سید  میرزائی  اله  ماشا  آقای سید  هیأت:  46(رأی شماره9859 
مترمربع   107.85 مساحت  به  مغازه  بر  مشتمل  یکبابخانه  ششدانگ   ،249 شناسنامه 
شماره پالک 1195فرعی مجزا از شماره152 فرعی از پالک 2809اصلی واقع در محمد 

آباد ابوزید آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  رضا  آقا  فرزند  بیدگلی  مجیدی  محمد  علی  آقای  هیأت:   512 شماره  47(رأی 

شناسنامه 183 و خانم پروین  عبدالمجیدی بیدگلی  فرزند قنبرشماره شناسنامه 224  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت167.97 مترمربع شماره 224 فرعی از پالک 
از  ابیتاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  دیمکار  بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  2840اصلی 

وراث قنبر عبدالمجیدی  وحبیب اله قاسمی راد
شناسنامه  شماره  قاسم   فرزند  روش   نیک  رضا  آقای  هیأت:  شماره360  48(رأی 
از پالک  مترمربع شماره پالک 850فرعی  به مساحت 135.7  یکبابخانه  57، ششدانگ 
از  ابیتاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  دیمکار  بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  2840اصلی 

ولی اهلل چراغ سحر 
شماره  حیدر  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  ماشااله  آقای  هیأت:  شماره359  49(رأی 
شناسنامه8100 و  خانم اعظم حسین اربابی  بیدگلی  فرزند حسینعلی  شماره شناسنامه  
پالک4977  شماره  149مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  8459)بالمناصفه(، 
فرعی مجزا از شماره 2240 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی

50(رأی شماره10333 هیأت: آقای حسن قندانی  فرزند  جعفر شماره شناسنامه 282، 
از  مجزا  فرعی  پالک5104  شماره  145.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 561 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم علیا مهرآبادی
شماره  مصطفی  سید  فرزند  پور  سیدی  سادات  آقای  هیأت:   10669 شماره  51(رأی 
شناسنامه 112، ششدانگ یکبابخانه به مساحت74.35 مترمربع شماره پالک5112 فرعی 
مجزا از شماره 192فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی ازآقای دادخواه
شماره  عباس   فرزند  بیدگلی  ئی  کله  احمدرضا  آقای   هیأت:  شماره10741  52(رأی 
فرزند حسین شماره  افراش  ریحانه  خانم  و  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  شناسنامه983  
مساحت117.75  به  یکبابخانه  ششدانگ  مشاع،  دانگ   2 به  نسبت   2138 شناسنامه 
مترمربع شماره پالک 5125 فرعی مجزا از شماره437 فرعی از پالک 2840اصلی واقع 

در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از عباس کله بیدگلی
53(رأی شماره 12534 هیأت: آقای حسن قدیریان آرانی  فرزند مهدی شماره شناسنامه 
189 و خانم  طاهره عباس زاده  نوش آبادی  فرزند عباس شماره شناسنامه 5642 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150.80 مترمربع شماره پالک 5142 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محسن خرمی 
شناسنامه  شماره  فرزندقاسم  بیدگلی  عنایتی  عباس  آقای  361هیأت:  شماره  54(رأی 
مجزا  فرعی   5150 پالک  مترمربع شماره  مساحت146.5  به  یکبابخانه  297 ششدانگ 
از شماره109 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم عنایتی بیدگلی
شماره  فرزندمحمدتقی  بیدگلی  سلطانی  جواد  آقای  هیأت:   12648 شماره  55(رأی 
 218 شناسنامه  شماره  فرزندعبداله  بیدگلی  صباغی  زهرا  خانم  و  شناسنامه173 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت190.25 مترمربع شماره پالک5151 فرعی 
مجزا از شماره 452فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حاج عبا س باقری
شماره  فخرالدین  فرزند  برخورداربیدگلی  حمیدرضا  آقای  هیأت:   19 شماره  56(رأی 
 136 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ئی  کله  سمیه  خانم  و  شناسنامه490 
پالک  شماره  مترمربع  مساحت110.75  ساختمان  یکباب  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
5168فرعی مجزا از شماره 163فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی گلی 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  هیزمی  قاسم  آقای  هیأت:  شماره45  57(رأی 
11839 و خانم زهرافروتنی بیدگلی فرزندمحمدتقی  شماره شناسنامه497  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117.8 مترمربع شماره پالک 5169فرعی مجزا از شماره 
205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک مشاعی 
شماره  عبداله  فرزند  آرانی  فرد  جوخی  اصغر  آقای  هیأت:   17 شماره  58(رأی 
 11078 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آرانی  نویدی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه21 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135.65 مترمربع شماره پالک 5170 فرعی 
مجزا از شماره213 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین خرمی 
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  رمضانی  حسینعلی  آقای  15هیأت:  شماره  59(رأی 
  108 محمدتقی  شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  رئیسی  زهرا  خانم  و  شناسنامه118 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223.5مترمربع شماره پالک 5171فرعی 
مجزا از شماره 17فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی  
عباسقلی شماره  فرزند  آبادی  نوش  دخیل سلیمی  آقای  هیأت:    383 60(رأی شماره 
مساحت  به  کار  دفتر  بر  مشتمل  فخاری  کوره  یکباب  ششدانگ   56 شناسنامه 
پالک  از  فرعی  شماره206  از  مجزا  فرعی   5175 پالک  شماره  5960.5مترمربع 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  2840اصلی 

حسین داود آبادی 
شماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  عابدین  ماشااله  آقای  377هیأت:  شماره  61(رأی 
شناسنامه 499 ششدانگ یکبابخانه به مساحت274.2 مترمربع شماره پالک 5176 فرعی 
مجزا از شماره 213فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  نعمت اله اکبرزاده 
62(رأی شماره384 هیأت: آقای سید علی جاللی چیمه فرزند سید رحمت اله  شماره 
مساحت  به  کار  دفتر  و  ساختمان  و  باربری  انبار  یکباب  ششدانگ   ،  475 شناسنامه 
1026مترمربع شماره پالک5177 فرعی مجزا از شماره 42فرعی از پالک 2840اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه فخار 
شماره  محمد  فرزند  جوشقانی  بیدگلی  حسین  آقای  هیأت:    371 شماره  63(رأی 
شناسنامه102   شماره  عزیزاله  فرزند  نژاد  طیبی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه274 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140.5 مترمربع شماره پالک 5178فرعی 
مجزا از شماره205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.. مالک مشاعی  
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  کاریان  گل  سعید  آقای  هیأت:   429 شماره  64(رأی 
پالک  شماره  مترمربع   101 مساحت  به  ساختمان   یکباب  ششدانگ   ،  30 شناسنامه 
5179فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
65(رأی شماره368 هیأت: آقای  احسان خرم آبادی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
  382 شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آراتی  نژاد  آداری  زهره  خانم  و   14
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.9 مترمربع شماره پالک 5180 فرعی 
مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از احسان خرم آبادی 
شماره  عزیزاله  فرزند  بیدگلی  مجیدی  حسین  آقای  هیأت:  شماره365  66(رأی 
شناسنامه 8012 و خانم زهرا قربانی مقدم آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 250  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184.5مترمربع شماره پالک 5181 فرعی 
مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
67(رأی شماره362 هیأت: آقای سید مصطفی غفاری آرانی فرزند سید احمد شماره 
شناسنامه 141 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 32.2مترمربع شماره پالک 5182فرعی 
مجزا از شماره 205فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی 
68(رأی شماره 517 هیأت: آقای قاسم مقدم امین فرزند حسن  شماره شناسنامه 212، 
ششدانگ یکباب سوله به مساحت 4471.28مترمربع شماره پالک 5184فرعی مجزا از 
شماره 48فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
محمد   سید  فرزند  بیدگلی  هجری  اصغر  سید  آقای  هیأت:   520 شماره  69(رأی 
شماره  قاسم  فرزند  بیدگلی  روش  نیک  زینب  خانم  و   9759 شناسنامه  شماره 
شناسنامه390)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71.95مترمربع شماره پالک 
5185 فرعی ا ز شماره 205 فرعی مجزا از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابیتاعی از قاسم  مطهری نژاد وغیره
شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  خارکن  مرتضی  آقای  هیأت:  شماره518  70(رأی 
شناسنامه201، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137مترمربع شماره پالک   5186فرعی 
مجزا از شماره 102فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از حسین خارکن وغیره
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  آبادی  معین  مجتبی  آقای  هیأت:   505 شماره  71(رأی 
شناسنامه 037208368و خانم  رهرا دخیلی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 7124  
فرعی   5187 پالک  شماره  مترمربع   91 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره 103 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازکبریا دخیلی بیدگلی 
72(رأی شماره 510 هیأت: آقای  ابوالقاسم  نعیمیان بیدگلی فرزند غالمرضا  شماره 
شناسنامه 128و خانم فاطمه اسکندر پور بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه6529  
فرعی  پالک5188  شماره  184مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره72 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ملک مشاعی
شماره  جواد  فرزندسید  بیدگلی  ذبایح  حسن  سید  آقای  هیأت:  شماره487  73(رأی 
 72 شناسنامه  شماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  سلیمانزاده  انسی  خانم  و  شناسنامه4 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت108 مترمربع شماره پالک5189رعی مجزا 
از شماره455 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در  ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
74(رأی شماره416هیأت: خانم  زهرا ابراهیمی  فرزند مهدی  شماره شناسنامه 2528 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 119 مترمربع شماره پالک 5192 فرعی مجزا از شماره 
205 فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابیتاعی از  جعفر سیاری  وغیره

شماره  محمود  فرزند  آرانی  زاده  نوذر  حسن  آقای  10665هیأت:  شماره  75(رأی 
شناسنامه11780   فرزندصفرعلی  شماره  آرانی  قدیریان  طیبه  خانم  و   99 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت166.68 مترمربع شماره پالک1517 فرعی 
مجزا از شماره114 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشتبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از صفرعلی قدیریان آرانی 
شناسنامه  شماره  فرزندحسن  نیا  معتمد  علیرضا  آقای   هیأت:  شماره7110  76(رأی 
شماره  شناسنامه  اله  حبیب  فرزند  آرانی  کن  بوطه  زهرا  وخانم   1250012007
پالک1457  مترمربع شماره   121.8 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ    6190004644
فرعی مجزا از شماره 114 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
77(رأی شماره446 هیأت: آقای علیجان عرب زاده ده آبادی  فرزند محمدعلی  شماره 
مترمربع  به مساحت501.12  باربند و حصار وطویله  یکباب  ، ششدانگ  شناسنامه15 
شماره پالک 725فرعی مجزا از شماره715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی
78(رأی شماره 427 هیأت: آقای علیجان عرب زاده  ده آبادی  فرزند محمد علی  شماره 
شناسنامه15 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 322.18مترمربع شماره پالک 726فرعی 
مجزا از شماره 715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی 
شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  الهی  نعمت  محمد  آقای  هیأت:   428 شماره  79(رأی 
شناسنامه1714 ، ششدانگ  یکباب دامداری به مساحت181.18 مترمربع شماره پالک 
727فرعی مجزا از شماره715 فرعی از پالک 2643اصلی واقع در صالح آباد بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث عباسعلی صالح 
80(رأی شماره 8762هیأت: آقای محمد یونسی  بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
105 -  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 99.67مترمربع شماره پالک 1026 
فرعی مجزا از شماره350 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  آقاعلی  فرزند  آرانی  آبادی  شیر  محمود  آقای  هیأت:   9848 شماره  81(رأی 
شناسنامه 666، ششدانگ یکبابخانه به مساحت75.76 مترمربع شماره پالک1031 فرعی 
مجزا از شماره323 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از وکالی  عباسعلی خان صالح
82(رأی شماره12612 هیأت: آقای میثم کمال آرانی  فرزند مختار  شماره شناسنامه 
1043فرعی  پالک  شماره  149.56مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  11465-ششدانگ  
مجزا از شماره 322 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از وکالی  عباسعلی خان صالح
83(رأی شماره 379 هیأت: خانم اقدس احمد آبادی آرانی فرزندمیرزا  شماره شناسنامه 
227، ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 402.7 مترمربع شماره پالک 1045 فرعی 
از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وکالی  

عباسعلی خان صالح
شماره  فرزندمیرزا  آرانی  آبادی  احمد  صدیقه  خانم  378هیأت:  شماره  84(رأی 
شناسنامه182، ششدانگ یکباب دامداری  به مساحت402.7 مترمربع شماره پالک1046 
فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

وکالی  عباسعلی خان صالح 
85(رأی شماره 178هیأت: آقای  روح اله رزاقیان آرانی  فرزند ناصر  شماره شناسنامه 
22، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150.5 مترمربع شماره پالک 1047فرعی مجزا از 
شماره 350فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین مشتاق
86(رأی شماره507هیأت: آقای  سید عباس میر حسینی آرانی  فرزند سید ولی  شماره 
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی   کاریان  گل  زهرا  خانم  و  شناسنامه466 
2658)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.8مترمربع شماره پالک1049 
فرعی مجزا از شماره 838 فرعی از پالک 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  اکبر  علی  فرزند  آباد  نوش  نجاریان  تقی  آقای  هیأت:  شماره10749  87(رأی 
شناسنامه80 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182 مترمربع شماره پالک3703 فرعی 
مجزا از شماره 3003فرعی از پالک 40 اصلی واقع در  نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از علی قدیری 
88(رأی شماره12233 هیأت: آقای حمیدرضا هوشمند نوش آبادی  فرزند حسن شماره 
شناسنامه  شماره  فرزندعلی  آبادی  نوش  یوسفیان  سمیرا  خانم  و  شناسنامه5765 
1250138809 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی  مشتمل بر مغازه  به 
مساحت 66مترمربع شماره پالک 804فرعی مجزا از شماره 25فرعی از پالک41اصلی 

واقع در حسن آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمحسین  فرزند  صادقی  امیرحسین  آقای  هیأت:  شماره12607  89(رأی 
شناسنامه153و خانم فاطمه علی اکبرزاده بیدگلی   فرزندغالمحسین  شماره شناسنامه 
6199650304 )بالمناصفه(، ششدانگ  خانه   به مساحت 106.5مترمربع شماره پالک 
810فرعی مجزا از شماره 66فرعی از پالک41اصلی واقع در حسن آباد  بخش 4حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
90(رأی شماره 12564 هیأت: آقای حسن یوسفیان نوش آبادی فرزندجواد  شماره 
شناسنامه 6190025110، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228مترمربع شماره پالک31 
فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از یوسفیان
شماره  اسمعیل  فرزند  آبادی  نوش  دهقانی  حسین  آقای  382هیأت:  شماره  91(رأی 
شناسنامه 1646، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت137 مترمربع شماره پالک 36 فرعی 
از پالک 42 اصلی واقع در نور آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

برابر سند عادی
92(رأی شماره373 هیأت: آقای جواد خجوی  فرزند رمضانعلی  شماره شناسنامه 62، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 144مترمربع شماره پالک 35فرعی از پالک 42 اصلی 
واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی برابر سند عادی

شماره  اکبر  فرزندعلی  آبادی  نوش  اخباری  اله  عبد  آقای  372هیأت:  شماره  93(رأی 
شناسنامه5832 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.8مترمربع شماره پالک 33 فرعی 
پالک 42 اصلی واقع در نور آباد  نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عباس الغری 
شماره  محمدتقی  فرزند  فر  سماواتی  حمیدرضا  آقای  8508هیأت:  شماره  94(رأی 
پالک  شماره  مترمربع   100.9 مساحت  به  کارگاه  یکباب  ششدانگ   ،75 شناسنامه 
451فرعی مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگالبتیاعی از اسداهلل شکرائیان 
95(رأی شماره 8741 هیأت : آقای علی وکیلی فرزند محمد شماره شناسنامه69 و خانم 
زهرا  رحمانی نوش آباد ی  فرزندعلی  شماره شناسنامه1250021693 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره پالک 455 فرعی مجزا از پالک43 
ابتیاعی برابر  اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

سند عادی
96(رأی شماره10325 هیأت: خانم  فاطمه شکرائیان نوش آبادی فرزند احمد شماره 
شناسنامه 37، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 220مترمربع  بشماره 471 فرعی مجزا از 
پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی 

از خانم سلطان جعفری نوش آبادی
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  سیاخانی  حمید  آقای  هیأت:  شماره11898  97(رأی 
676، ششدانگ یکبابخانه به مساحت65.75 مترمربع بشماره 477فرعی مجزا از پالک43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی برابر 

سند عادی
98(رأی شماره 11899 هیأت: آقای غالمحسین قنبری نوش آبادی  فرزند عباس شماره 
بشماره  32مترمربع  مساحت  به  مغازه جوشکاری   یکباب  شناسنامه757، ششدانگ  
479مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. . ابتیاعی برابر سند عادی 
محمد  فرزند  آبادی   نوش  پور  مشهدی  علیرضا  آقای   هیأت:   385 شماره  99(رأی 
 482 بشماره  162.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  80، ششدانگ   شناسنامه  شماره 
مجزا از پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

. ابتیاعی برابر سند عادی 
شماره  اسداله  فرزند  آبادی  نوش  گرامی  مهدی  آقای  هیأت:   380 شماره  100(رأی 
از  مجزا   483 بشماره  180مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه71 
پالک43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عبداله گرامی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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خواستم مانع درگیری 
شوم؛ اما محرومم کردند

به نفت اجازه ندادند 
میزبان ذوب آهن باشد

هرایر مگویان، در خصوص محرومیت یک جلس��ه  ای از س��وی کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتبال به دلیل درگیری پ��س از پایان دربی 80 اظهار داش��ت: من 
کاری نکردم که بخواهند محرومم کنند. وقتی حنیف عمران زاده و سوشا مکانی 
درگیر ش��دند، به سمت ش��ان رفتم تا آنها را جدا کنم. در این بین بازیکن شماره 
 20 پرس��پولیس یعنی رضا نورمحمدی تصور کرد که می خواه��م وارد درگیری 

شوم.
وی اف��زود: نورمحم��دی من را »ه��ل« داد که گفتم ب��ه چه دلیلی ای��ن کار را 
می کن��ی. پ��س از این اتف��اق هم��ه چیز تمام و مش��کل حل ش��د. مش��کلی 
پی��ش نیام��د ک��ه صحب��ت از درگیری م��ن کنن��د. مطمئ��ن باش��ید که به 
 رای کمیت��ه انضباطی اعت��راض خواهم کرد چ��ون کاری نکردم ک��ه محرومم 

کنند.
مدافع اس��تقالل خاطرنش��ان کرد: واقعا از محرومیتم تعجب ک��ردم چون من 
 برای جلوگیری از درگیری ها به س��مت عمران زاده و مکان��ی رفتم ولی محروم 

شدم.

پس از آنکه تیم ه��ای ذوب آهن اصفه��ان و نفت ته��ران درباره مح��ل برگزاری 
فینال جام حذفی با هم به توافق نرس��یدند، قرعه کش��ی حکم به انجام این بازی 
در ورزش��گاه تختی تهران داد. این همان ورزش��گاهی اس��ت که دیدارهای نفت 
چه در لیگ برتر و چه در ج��ام حذفی معموال در آن برگزار می ش��ود. با این حال، 
تیم تهرانی که امس��ال یکی از نمایندگان ایران در آس��یا به حساب می آید، پیش 
از این اجازه یافت��ه بود تا مثل پرس��پولیس دیداره��ای خود در لی��گ قهرمانان 
را در اس��تادیوم آزادی برگ��زار نماید. نفتی ها ک��ه این فصل در چهار مس��ابقه در 
آزادی از حریفان آس��یایی پذیرایی کردند و ظاهرا بازی در این ورزش��گاه به آنها 
مزه داده درخواس��ت کردند ت��ا دیدار پایانی ج��ام حذفی هم به ج��ای تختی در 
آزادی برگزار ش��ود. س��ازمان لیگ اما ضمن مخالفت با این درخواست تاکید کرد 
که وقتی قرعه کش��ی حکم ب��ه میزبانی نفت در ب��ازی فینال داده، ای��ن تیم باید 
 در ورزش��گاه خانگی خودش یعنی تختی ته��ران از ذوب آهن اصفه��ان میزبانی 

کند.

شمسایی فعالً صالحیت سرمربیگری 
تیم ملی را ندارد

حس��ین ش��مس، در مورد حضور ونانسیو لوپز، س��رمربی تیم ملی 
فوتسال اس��پانیا در مش��هد و برگزاری کالس  دانش افزایی مربیان 
فوتس��ال اظهار داش��ت: در این دوره از کالس ها 102 مربی شرکت 
کرده بودند که بی نظیر بود. این تعداد داوطلب در ش��رایطی به این 
 کالس آم��ده بودند که برای ش��رکت در کالس باید پ��ول پرداخت

 می کردند.
وی ادامه داد: بهترین س��الن ش��هر مش��هد برای این کالس در نظر 
گرفته ش��ده بود؛  ضم��ن اینکه هتل هم درس��ت روبه روی س��الن 
برگزاری کالس قرار داش��ت. در این کالس مباحث جدیدی مطرح 
ش��د به طوری که کاماًل مربیان را به وجد آورده ب��ود. مطمئناً نتایج 
کالس لوپز چند س��ال آینده خودش را نش��ان خواه��د داد. حضور 
 احسانی، ترابیان و جابری از فدراسیون فوتبال باعث خوشحالی لوپز 

شد.
س��رمربی پیش��ین تیم ملی فوتس��ال در واکنش به اظهارات وحید 
شمسایی مبنی بر اینکه در 2،3 روز نمی ش��ود تجربیات چند ساله 
ونانس��یو لوپز را به دست آورد، خاطرنش��ان کرد: اگر قرار باشد تمام 
اطالعات و تجربیات لوپز به مربیان ایرانی انتقال یابد او باید یک سال 
در ایران حضور پیدا کند. آنهایی که این حرف ه��ا را می زنند دنبال 
آموزش نیستند بلکه می خواهند با حرف زدن با بازیکنان رقیب نتیجه 
 بگیرند. کسی که دنبال علم باشد از یک ساعت آموزش هم استفاده

 می کند.
ش��مس در مورد صحبت ه��ای افتخاری ک��ه اعالم ک��رده راه برای 
بازگشت خسوس به ایران بسته نیست، به تسنیم گفت: نمی دانم باید 
چه بگویم، مردم از تصمیمات آقایان سرسام گرفتند. آقایان صبح از 
خواب بیدار می ش��وند و برای تیم ملی مربی انتخاب می کنند که با 
 مخالفت رییس فدراسیون فوتبال مواجه می شود و حاال اینطور حرف 

می زنند.
وی اف��زود: نمی دان��م خس��وس درب��اره م��ا چ��ه فک��ری می کند 
ک��ه االن می گوید دوب��اره می خواهد ب��ا افتخاری مذاک��ره کند. از 
آقای��ان چنی��ن چیزهای��ی بعی��د نیس��ت. به نظ��ر م��ن بهترین 
 مرج��ع ب��رای انتخ��اب س��رمربی تی��م مل��ی کمیت��ه فن��ی

 است.
شمس در پاسخ به این سؤال که چه کسی می تواند به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب ش��ود،  اظهار داش��ت: امثال صالح، رعدی، افضل، 
افضلی، ناظم الشریعه و علی صانعی می توانند در این پست کار کنند.

سرمربی پیش��ین تیم ملی فوتس��ال در خصوص اینکه چرا نامی از 
وحید شمس��ایی نمی برد، خاطرنش��ان کرد: شمس��ایی حتماً باید 
5،6 س��ال از روی نیمکت کار کند تا مربی ش��ود. او فعال صالحیت 
این را ن��دارد که س��رمربی تیم ملی ش��ود. اگ��ر بعد از 4،5 س��ال 
 شمس��ایی جواب پس داد شایسته نشس��تن روی نیمکت تیم ملی

 است.

دیدارهای سرنوشت ساز نمایندگان ایران با حریفان عربستانی؛

تلخی مضاعف یا شیرینی دو چندان؟

دایی،خاص بودنش را نشان داد
آتیال حجازی،  درباره حضور علی دایی در منزل پدر مرحومش 
اظهار داشت: برخی افراد با کارهای شان خاص هستند و دایی هم 
به خاطر همین کارها خاص ش��ده است. در مسافرت هایی که با 
تیم پیشکسوتان به شهرهای مختلف می رویم، از نزدیک می بینم 

که دایی چقدر بین مردم محبوب است.
وی افزود: حضور هیچ کس در مراس��م پدرم اجباری نبود؛  ولی 
مردم لطف کردند و در این مراسم حضور یافتند. همسرم با همسر 
دایی رابطه نزدیکی دارد و دایی نیز همیشه با خانواده ما ارتباط 

خوبی داشته است.
مربی پیش��ین اس��تقالل در خصوص اینکه چرا فرهاد مجیدی 
یک روز پس از مراس��م بر مزار ناصر حجازی شرکت کردگفت: 
همانطور که گفتم حضور در مراسم پدرم اجباری نبود. مجیدی 
تصور می کرد اگر در مراس��م ش��رکت کند به دلیل محبوبیتش 
اذیت شود. سال گذشته نیز علی کریمی بر سر مزار پدرم حاضر 
شد و به خاطر محبوبیتی که داشت، خیلی میان جمعیت گرفتار 

شد و اذیت شد.
حجازی در خصوص اینکه گفته می ش��ود خان��واده حجازی با 
مجیدی مشکل دارد، تصریح کرد: با مجیدی ارتباط تلفنی دارم 

و اختالفی بین خانواده ما و مجیدی وجود ندارد.

 حاشیه سازی عربستانی،تأثیری 
در کار ما ندارد

محم��ود خوردبین در م��ورد تأخیر پ��رواز پرسپولیس��ی ها به 
عربستان گفت: قرار بود س��اعت 15 پرواز کنیم، ولی متأسفانه 
این اجازه از فرودگاه ریاض به هواپیمای داده نشد. با سه، چهار 
ساعت تأخیر پرواز کردیم و در فوتبال حرفه ای این کارها درست 
نیست. با این حال این مسائل باعث نمی شود تمرکز بازیکنان ما 

به هم بخورد.
سرپرست تیم پرس��پولیس درمورد پیش بینی اش از نتیجه این 
بازی خاطرنشان کرد: پیش بینی سخت است؛ چون بازی سختی 
در پیش داریم. الهالل تیم بسیار خوبی است، ولی با دعای مردم 
ایران می توانیم به مرحله بعدی صعود کنیم. حتی اگر مس��اوی 
هم بگیریم راضی هستیم. امیدوارم در این بازی طارمی باز هم 

گل بزند.
خوردبین در مورد تأثیر حضور برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس 
گفت: او واقعاً نظم و انضباط را در پرسپولیس حاکم کرد و در این 
زمینه ساختار خوبی را به وجود آورد. پرسپولیس از نظر تاکتیکی 
هم با آمدن برانکو ش��کل خاصی گرفت و حضور او اتفاق مثبتی 

برای تیم ما بود.
وی در مورد مصاحبه صادقیان و ناراحتی اش از این بازیکن عنوان 
کرد: راس��تش را بخواهید من ناراحت نیستم. صادقیان خودش 
باید بداند که اشتباه می کند. او چند بار با موبایل من تماس گرفت 
و بالفاصله تلفن را قطع کرد. فکر می کنم عمداً این کار را انجام 

داد. وقتی من هم زنگ می زدم، جواب نمی داد.
خوردبی��ن در مورد اینکه آی��ا صادقیان جایی در پرس��پولیس 
خواهد داش��ت، گف��ت: اگ��ر برانک��و در پرس��پولیس باش��د 
 بعی��د می دان��م صادقی��ان جای��ی در پرس��پولیس داش��ته

 باشد.
همچنین محمد نوری در مورد معطلی 6 ساعته پرسپولیسی ها 
در فرودگاه، پیش از اعزام به عربس��تان گف��ت: دالیلی که برای 
این موضوع عنوان ش��د واقعا عجیب اس��ت. ما چنین انتظاری 
داش��تیم ک��ه مش��کالت و حاش��یه ها بی��رون از زمی��ن آغاز 
ش��ود و این مس��ائل اتفاقا انگیزه ما را بیش��تر خواه��د کرد. در 
فوتبال حرف��ه ای کاری که عربس��تانی ها کردن��د معنی ندارد؛ 
 و آنه��ا قطع��ا در زمین مس��ابقه هم دنب��ال حاش��یه خواهند 

بود.
کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: ما به این وضعیت عادت کرده ایم 
و مطمئن باشید اسیر حاشیه ها و جوسازی عرب ها نمی شویم. 
در بازی رفت هیچ اتفاقی در زمین مسابقه نیفتاد و فکر می کنم 
در بیرون از زمین هم آنه��ا به هیچ وجه اذیت نش��دند. حاال ما 
نمی دانیم دنبال چه چیزی هستند، ولی ما به این مسائل توجهی 

نداریم.
نوری در مورد ش��انس صعود پرس��پولیس گف��ت: نمی توان با 
قاطعیت ح��رف زد و ب��رد ما در ته��ران تضمینی ب��رای صعود 
نیس��ت. کار س��ختی داریم و الهالل ه��م میزبان اس��ت. با این 
حال ما هم پرسپولیس هس��تیم و ش��انس خودمان را امتحان 
 می کنی��م. این ب��ازی برای م��ا فوق العاده س��خت و حس��اس

 است.
او در مورد استراتژی برانکو ایوانکوویچ، در این مسابقه خاطرنشان 
کرد: این موضوع در زمین مسابقه مشخص می شود ولی او قطعا 
الهالل را به طور کامل می شناسد. باید دید شرایط بازی چگونه 
پیش می رود ولی مطمئن باشید ما برای دفاع کردن به عربستان 
نمی رویم. می خواهیم منطقی دفاع کنیم و از طریق ضد حمله به 
گل برسیم. برانکو مربی باهوشی است و با تدابیر خاص او مقابل 

الهالل بازی می کنیم.
ن��وری ک��ه همچن��ان جای��ی در لیس��ت تی��م مل��ی ن��دارد 
 در این خص��وص گفت: خ��ودم ه��م نمی دانم چرا در لیس��ت 
تیم مل��ی نب��ودم. اعتراضی ن��دارم و ای��ن موضوع به س��لیقه 
س��رمربی برمی گردد. ت��الش می کن��م دعوت ش��وم ولی اگر 
 این اتفاق ه��م نیفتاد برای تی��م ملی کش��ورم آرزوی موفقیت

 دارم.

کاظمی،دهم شد
 در روز پایان��ی رقابت ه��ای کاپ 2 جهان��ی آب ه��ای آرام، 
 پاروزن��ان کش��ورمان در 2 م��اده ب��ه مص��اف حریف��ان خود

 رفتند.
تک نف��ره  کای��اک   B فین��ال  در  کاظم��ی،   هدی��ه 
هزار مت��ر به مص��اف رقبای��ی از اتری��ش، دانم��ارک، فنالند، 
مکزی��ک، 2 حری��ف از لهس��تان، س��وئیس و هلن��د رف��ت 
و در پای��ان ب��ا زم��ان 4:07،05 دقیق��ه در جای��گاه نخس��ت 
 ایس��تاد. کاظمی ب��ا ای��ن نتیج��ه در رده ده��م جه��ان قرار 

گرفت.
احمدرض��ا طالبی��ان نی��ز در کای��اک تک نف��ره 5 ه��زار 
مت��ر در رقاب��ت ب��ا 42 قایق��ران ب��ا زم��ان 21:10،04 
دقیق��ه در رده ش��انزدهم ق��رار گرف��ت. در ای��ن رقاب��ت 
لیا، آلم��ان و ب��الروس اول ت��ا س��وم  ن��ان اس��ترا  قایقرا

شدند.
بر این اس��اس با اتمام مس��ابقات کاپ 2 جهان��ی آب های آرام 
 در دویسبورگ آلمان، قایقرانان کش��ورمان به کار خود در این 

رقابت ها پایان دادند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی| شماره 1591سه شنبه 5  خرداد  1394 | 7  شعبان 1436

No.  1591  may 26,2015  |  8 Pages

از یک��ی  ش��ک   ب��دون 
  مهم تری��ن اتفاق��ات فصل 
نق��ل و انتق��االت در س��ال 
گذش��ته پیوس��تن امی��د 
ابراهیم��ی هافبک با کیفیت 
فوتب��ال ای��ران ب��ه تی��م 
اس��تقالل بود که باعث شد 
سپاهانی ها بعد از  چهار سال 
یک��ی از بهتری��ن بازیکنان 
دس��ت از  را   خودش��ان 

 بدهند.
 ابراهیمی که از تیم دس��ته اولی شهرداری بندرعباس 
به س��پاهان پیوس��ته بود در ط��ی دوران حضورش در 
فوتبال اصفهان عملکرد بس��یار خوبی داشت و حتی از 
همین طریق به پیراهن تیم ملی هم رسید؛ اما داستان 
اختالف کارلوس کی روش و زالتکو کرانچار بر سر دعوت 
از بازیکنان ملی پوش س��پاهان در نهایت نام ابراهیمی 
را از لیست مسافران جام جهانی 2014 برزیل خط زد 
 تا این اتفاق باعث دلخ��وری ابراهیمی از س��پاهانی ها 

شود.
 البته مش��کالت دیگری در بحث پرداخت های مالی و 
مس��ائل مالیاتی هم بود که حکم جدای��ی ابراهیمی را 
صادر کرد تا هافبک س��پاهان به تیمی مثل اس��تقالل 
 بپیوندد که امیر قلعه نویی را ب��ر روی نیمکت خودش 

داشت. 
به هر حال ابراهیمی در دوران حضور قلعه نویی در تیم 
سپاهان به فوتبال ایران معرفی شد و طبیعی بود که این 
رابطه دوس��تانه در نهایت پیراهن آبی را بر تن هافبک 
س��پاهان کند که همین اتفاق هم افتاد و ابراهیمی در 
فصلی که استقالل عملکرد خوبی درلیگ نداشت؛ یکی 
از بهترین بازیکنان تیمش بود و از طرف دیگر این روزها 

با خداحافظی جواد نکونام از 
پیراهن تیم ملی، ابراهیمی 
می تواند یکی از گزینه های 
اصلی برای حض��ور در خط 
هافبک تیم کی روش باشد. 

اما با پایان لیگ چهاردهم، 
گمانه زنی ه��ای بس��یاری 
در م��ورد فص��ل نق��ل و 
بع��دی  لی��گ  نتق��االت  ا
انج��ام ش��ده و ب��ه نظ��ر 
می رس��د ک��ه امی��د ابراهیم��ی یک��ی از بازیکنان��ی 
خواه��د  ق��رار  اخب��ار  ب��ورس  در  ک��ه   باش��د 

گرفت. 
البته ابراهیمی در سال گذشته با قراردادی دو ساله به 
استقالل پیوس��ته که برای س��ال دوم احتیاج به توافق 
مال��ی دارد و مطمئنا جدای��ی اش از تیم اس��تقالل به 
این راحتی ها ام��کان پذیر نخواهد بود؛ ام��ا با توجه به 
 اتفاقات صورت گرفته در این باشگاه و جدایی احتمالی 
امیر قلعه نویی شاید امید ابراهیمی هم عالقه آنچنانی به 
ماندن در تهران نداشته باشد و از آنجایی که استقاللی ها 
برای سال آینده هیچ فرصتی برای حضور در رقابت های 
آسیایی هم ندارند شاید س��پاهان ویترین بسیار خوبی 
 برای درخشش هافبک جنگنده و محبوب فوتبال ایران 
باش��د. البته روند جدایی ابراهیمی در س��ال گذشته و 
حواش��ی زیادی که در پایان بازی دور رفت س��پاهان و 
اس��تقالل در راهروهای رختکن ورزش��گاه فوالدشهر 
ایجاد ش��د، ش��اید این انتقال را به تاخیر بیندازد؛ ولی 
به هر حال می ت��وان پیش بینی کرد که مش��کالت در 
یک جلس��ه خصوصی حل ش��ود و ابراهیمی باز هم به 
 همان باشگاهی برگردد که با آن به فوتبال ایران معرفی

 شد.

شانس بقای قلعه نویی در استقالل کم است؛
بازگشت دوباره امید به اردوی سپاهان؟

احمد رضا براتی، در مورد رای صادر ش��ده در پرونده مارتین 
موتومبا، مهاجم تیم راه آهن و تبرئه شدن این باشگاه از تخلفی 
که صورت گرفته گفت: کمیته انضباط��ی در پرونده موتومبا 
کوتاهی کرده چون مسعود رضاییان، مدیرعامل باشگاه نفت 
مس��جد س��لیمان، پس از بازی تیمش مقابل راه آهن نسبت 
به غیرقانونی بودن حض��ور موتومبا در ترکی��ب تیم راه آهن 
معترض شد و در این خصوص با مستنداتی که داشت به کمیته 
انضباطی گ��زارش داد.وی افزود: در هم��ان زمان باید کمیته 
انضباطی به اعتراض و مدارک باشگاه نفت مسجد سلیمان که 
اتفاقا مدارک محکمی هم بود رسیدگی کرده و دستور موقت 
محرومیت موتومبا را صادر می کرد تا در ادامه لیگ سایر تیم ها 
متضرر نشوند.کارش��ناس حقوقی فوتبال ایران تصریح کرد: 
مرحله دوم ماجرا ب��ه پیگیری کمیته بین الملل فدراس��یون 
فوتبال برمی گردد که آنها در نهایت متوجه می شوند موتومبا 
برای صدور ITC خ��ود مرتکب تخلف ش��ده و بالفاصله این 
موضوع را به س��ازمان لیگ گزارش می کنند. س��ازمان لیگ 
نیز ی��ک روز پیش از بازی پیکان و راه آه��ن کمیته انضباطی 
را در جریان موضوع قرار می دهد. کمیت��ه انضباطی با وجود 
 اعالم مراجع ذیصالحی همچون سازمان لیگ و کمیته روابط

 بین الملل فدراسیون فوتبال باید با اعالم دستور موقت، مانع 
از بازی این مهاجم مقابل تیم پیکان می شد؛ اما کوتاهی کرد.

کمیته انضباطی در پرونده 
موتومبا  کوتاهی کرد

محمد آرین خ��و که روز ش��نبه با تمام تی��م فنی اش از 
هدایت تیم های ملی کاراته استعفا داد اظهار داشت: تمام 
حرف های سمندر، بی پایه و اساس و کذب است. او دو ماه 
به دفتر من می آمد و التماس می کرد که با او کار کنم که 
برای این موضوع شاهد نیز دارم. سمندر می گفت تمام 
آنهایی که در فدراسیون هستند مشغول خیانت هستند 

و از من خواست برای بهبودی اوضاع کمکش کنم.
وی ادام��ه داد: از همان ابت��دا به او گفتم که آش��وری و 
ش��اه محمدی باید از فدراس��یون بروند؛ زیرا آنها دلیل 
اصلی تخریب کاراته هس��تند، اما متاسفانه این موضوع 
عملی نش��د. موضوع ادامه داش��ت تا ش��نیدم سمندر 
به قول خودش بازرس ب��ه تمرینات تیم فرس��تاده و از 
عملکرد سرمربی و کادر فنی تیم تهیه کرده است. سوال 
من این اس��ت که او چه کاره اس��ت که در مسائل فنی 
دخالت کرده؟ ش��اه محمدی تا کنون دستش برای زدن 
یک فن کاراته تکان خورده که ح��اال از تمرینات بانوان 
فیلمبرداری می کند؟!وی ادام��ه داد: پیش از این نیز در 
نامه ای به رییس فدراس��یون تا پایان اردیبهشت مهلت 
داده بودیم تا به قول هایش عمل کند اما این اتفاق نیافتاد 
و دبیر و نایب رییس بانوان تغییر نکردند، به همین دلیل 

با پایان این مهلت تمام تیم فنی استعفا دادند. 

عوامل اصلی تخریب 
کاراته چه کسانی هستند؟

�

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
سه شنبه و چهارشنبه این هفته پیگیری شده و طی آن 
چهره هشت تیم راه یافته به دور بعد مشخص می شود. دو 
نماینده ایران هم یکی در ریاض و دیگری در جده، تالش 
خواهند کرد تا با عبور از س��د حریفان عربستانی به این 

جمع بپیوندند. 
به گ��زارش ایمنا، تیم ه��ای تهرانی پرس��پولیس و نفت 
هفته گذش��ته در بازی رفت نتایج کاماًل مشابهی گرفته 
و هماهنگ ب��ا یکدیگر در ورزش��گاه آزادی با یک گل به 
ترتیب از سد الهالل و االهلی گذشتند. هرچند در دیدار 
برگش��ت هر اتفاقی ممکن اس��ت بیفتد؛ اما در مراحل 
حذفی، برتری خانگی با حداقل اختالف و  بدون دریافت 
گل نتیج��ه ای مطلوب به حس��اب می آید ک��ه با وجود 
ش��کننده بودن برای صعود به دور بعد تا حد زیادی قابل 

اتکاست.
بسته نگه داشتن دروازه در خانه،  برگ برنده نمایندگان 
ایران محسوب می ش��ود؛ زیرا آنها در وهله اول مجبور به 
گل زدن نیستند و به ازای هر گلی که بزنند حریف ناچار 
می شود تا دو برابر آن را پاسخ دهد. آیا نفت و پرسپولیس 
از این ماموریت دشوار اما کامال ممکن سربلند بیرون آمده 
و با دست پر به کش��ور بازمی گردند؛ آن هم در شرایطی 
که تیم های ایرانی طی سال های اخیر به ندرت موفق به 

صعود به مراحل پایانی لیگ قهرمانان شده اند.
 اما همه هم و غم فوتب��ال ایران در ای��ن مرحله صرفا به

 راهیابی نمایندگانش به مراحل باالتر ختم نمی شود؛  زیرا 
این روزها و به خاطر اتفاقات ناخوشایندی که در منطقه 
می افتد، دیدار با حریفان س��عودی جنبه ای حیثیتی و 
فرافوتبالی هم پیدا کرده اس��ت؛ به گونه ای که حذف در 

این مرحله برای تیم های ایرانی تلخی مضاعف و صعود 
شیرینی دوچندان خواهد داشت.

 ایران و عربستان که حساس��یت متقابلی به هم دارند، 
هر دو از قدرت های فوتبال آس��یا به حس��اب می آیند 
و از س��ال ها پیش رقابت ویژه ای با هم داش��ته اند. طی 
س��ال های اخیر فوتبال ملی ایران ب��ه مراتب موفق تر 
بوده اس��ت. عربس��تان برخالف ایران جواز شرکت در 
جام جهانی 2014 برزی��ل را نگرف��ت و در ادامه روند 
مصیبت بار و رو به قهقرای خود حتی در جام ملت های 
آسیا نیز در همان مرحله گروهی حذف شد، تا اینگونه 
به نظربرسد که فوتبال ملی این کشور برخالف گذشته 
دیگر حرف چندانی برای گفتن در س��طح اول فوتبال 
آس��یا ندارد. در مقابل، ایران هم هرچن��د از راه یابی به 

جمع  چهار تیم برتر آس��یا 
بازماند،  اما با عملکردش چه 
در جام جهان��ی و چه حتی 
در جام ملت ها نه فقط اکثر 
هوادارانش را راضی کرد که 
اکنون از ن��گاه فیفا بهترین 
تی��م فوتبال آس��یا ه��م به 

حساب می آید.
با این حال، فوتبال باشگاهی 
عربستان در سال های اخیر 

آشکارا موفق تر از ایران بوده اس��ت. از آخرین قهرمانی 
تیم های عربس��تانی در آس��یا 10 س��ال می گذرد؛ اما 
نمایندگان ثروتمند فوتبال این کش��ور به طور معمول 
موفق ب��ه راه یابی ب��ه مراح��ل پایانی لی��گ قهرمانان 
می شوند. نشان به آن نشان که الهالل که حریف امشب 
پرس��پولیس اس��ت، فینالیس��ت دور قبل این رقابت ها 
به حساب می آید؛ و االهلی که چهارش��نبه شب با نفت 
 مسابقه می دهد دو س��ال پیش به فینال لیگ قهرمانان 
راه یافت، هرچند دس��ت االهلی و الهالل در نهایت و در 
تقابل با اولس��ان هیوندای کره جنوبی و وسترن سیدنی 
استرالیا از رسیدن به معتبرترین جام باشگاهی قاره آسیا 
کوتاه ماند.  باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان ایران 
از پس حریفان عربس��تانی برآمده و از بین پرس��پولیس 
و نفت ه��ر دو تیم یا دس��ت کم یک��ی از آنه��ا موفق به 
صعود به یک چهارم نهایی می ش��ود یا ایران مثل س��ال 
 گذشته باز هم نماینده ای در جمع 8 تیم نهایی نخواهد 

داشت.

استقالل  و پرسپولیس

تیم های تهرانی 
پرسپولیس و نفت هفته 

گذشته در بازی رفت 
نتایج کاماًل مشابهی 
گرفته و هماهنگ با 

یکدیگر در ورزشگاه 
آزادی با یک گل به 

ترتیب از سد الهالل و 
االهلی گذشتند
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احضار متهم
 9209980359301167 پرونده:  شماره   9410100354800700 ابالغیه:  شماره   3/58
شماره بایگانی شعبه: 930285 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
ارقام و  در  تغییر  و  تقلب  اتهام  به  عابدی  عباس  برای  کالسه 9209980359301167 
مشخصات شماره پالک و شاسی موتور وسایط نقلیه موتوری و سرقت حسب شکایت 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  کابلی  رمضان 
است.  گردیده  تعیین  صبح   09:00 ساعت   1394/04/15 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مقررات مواد  اجرای  در  و  متهم  به  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   عنایت  با 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف:4907 شعبه 122دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار

آقای  علیه  شکایتی  الدین  شمس  فرزند  دهقی  عمادی  سیدمحمد  آقای  چون   3/59
محمدعلی دشتی اصفهانی مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 940140ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 94/4/8 برای ساعت 12ظهر 
آئین  قانون  لذا حسب ماده 180  اینکه متهم مجهول المکان  میباشد  به  تعیین شده نظر 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
اتخاذ  تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی  ابالغ شده  و در صورت عدم حضور احضاریه 

خواهد نمود. م الف:4909 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980361700105 پرونده:  شماره   9410100361701239 ابالغیه:  شماره   3/60
شماره بایگانی شعبه: 940119 خواهان صغری راه خدای بدرانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده منوچهر بخشی سراوانی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700105 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/08 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  گردد.م الف:4938  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351100978 پرونده:  شماره   9410100351101540 ابالغیه:  شماره   3/61
طرفیت  به  دادخواستی  صالحی  حاجی  اکبر  خواهان   931093 شعبه:  بایگانی  شماره 
استرداد  خواسته  به  باشی  خیام  عباس  و  عباس  فرزند  باشی  خیام  کریم  خواندگان 
مال)منقول( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع 
و به کالسه 9309980351100978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/14 و 
درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده   12:30 ساعت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از نشر آگهی و اطالع  خوانده/متهم پس 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:4941 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فالحیه  مجدم  کاظم  خواهان   235-94 کالسه  پرونده  در خصوص   3/62
مبنی بر مطالبه به طرفیت زهره یوسفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
94/4/9 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4951 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/63 در خصوص پرونده کالسه 198/94خواهان سید علیرضا صادقی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت سید میالد بنی هاشمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/4/7 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
حقوقی  ششم  شعبه  م الف:4952  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/64 در خصوص پرونده کالسه 225/94 خواهان علی نوروزی با وکالت امیرحسین 
امرالهی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهدی قالنی فرزند محمدرسول 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/16 ساعت 8/30صبح 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
می شود.م الف:4954  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  فرد  هنری  علی  خواهان  112/94ش42  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/65
تقدیم  قربانی  فرامرز  به طرفیت  بر مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی  محمدامین بصیری 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/9 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4960 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
3/66 در خصوص پرونده کالسه 110/94 خواهان علی هنری فرد با وکالت محمدامین 
بصیری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فرامرز قربانی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  ساعت   94/4/9 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان 

ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  – خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4961 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
3/67 در خصوص پرونده کالسه 111/94 خواهان ناهید نکوئیان با وکالت محمدامین 
بصیری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت کیوان مومنی تقدیم نموده است 
گردیده  تعیین  94/4/9 ساعت 4/30عصر  برای روز سه شنبه مورخه  وقت رسیدگی 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4962 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
3/68 در خصوص پرونده کالسه 249/93 خواهان علی اکبر مظاهری با وکالت آقای 
احمد صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد کوهکن تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 94/4/15 ساعت 4/5عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
پالک57 کدپستی 8165756441  جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نیلی  پور–   –

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف:4968 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
القرآنی دادخواستی  3/69 در خصوص پرونده کالسه 229/94 خواهان رسول خادم 
قراچه  احمدی  عبدالرضا  به طرفیت  اتومبیل  یک دستگاه  انتقال سند  به  الزام  بر  مبنی 
فرزند شارضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/16 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:4986 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پور  صالح  حبیب  خواهان   2148/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/70
به  دادرسی  مطلق خسارات  انضمام  به  تومان  هزار  هشتاد  و  یکصد  مطالبه  بر  مبنی 
طرفیت محمدرضا اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
94/4/15 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:4988 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

با وکالت  پرونده کالسه 2072/93 خواهان محمدرضا نوحه سرا  3/71 در خصوص 
شرکت   -1 طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  رستمی  عارف  آقای 
وقت  است  نموده  تقدیم  عبدالخالق  فرزند  باشی  خیام  اصغر   -2 کامیار  فرجادکاران 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/4/16 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4990 شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  کیچی  باقری  مهدی  خواهان   251/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/72
مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر یوسفیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/4/10 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5010 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 15 شعبه   91/2/31 تاریخ   117 شماره  رای  موجب  به  389/90ش15  شماره:   3/73
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- بتول 
آقائیان 2- مهران مختاریان هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 35/540/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک 
فقره چک به شماره 469/786721 عهده بانک صادرات و پرداخت 30/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 89/12/11 تا تاریخ 
وصول در حق خواهان موسسه قرض الحسنه بسیجیان به وکالت محمدحسن مدرس 
مطلق به نشانی چهارباغ عباسی – نبش خ.سید علیخان – مجتمع میهن – طبقه دوم و 
نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  از آن میسر  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:4336 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/74 شماره: 97/91ش15 به موجب رای شماره 247 تاریخ 91/4/11 شعبه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- عفت کریمی 2- 
کمال قریشی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به محکومیت خوانده به پرداخت 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 30/000  اصل خواسته  بابت  ریال  مبلغ 14/460/000 
هزینه حق الوکاله طبق تعرفه قانون وکالت و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر طبق نرخ اسامی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد به استناد وجه یک فقره چک به شماره 82/50-776247 
نشانی  به  بسیجیان  الحسنه  قرض  له:  محکوم  مشخصات  کارگران.  رفاه  بانک  عهده 
قانون  ماده 34  طبقه دوم.   – میهن  مجتمع   – علیخان  نبش خ.سید   – چهارباغ عباسی 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

نماید.م الف:4337  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را   خود 
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
3/75 کالسه پرونده: 1905/93ش6 شماره دادنامه: 2187-93/12/20 مرجع رسیدگی: 
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: کاتا نکویی فرزند علیرضا نشانی: 
مسعود  وکیل:  واحد5   – سوم  طبقه   – دیبا  ساختمان   – نیکبخت  خ.شهید  اصفهان- 
روبروی   – خ.نیکبخت   – اصفهان  نشانی:  به  دو  هر  گردان  شبیه  مرتضی  و  عمرانی 
دادگستری – ساختمان دیبا – طبقه سوم – واحد5 خوانده: محمدرضا گوهریان نشانی: 
نظریه  اخذ  پرونده و  به محتویات  با عنایت  مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
گوهریان  محمدرضا  طرفیت  به  گردان  شبیه  و  عمرانی  آقایان  وکالت  با  نکویی  کاتا 
-069392 به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

92/9/30 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
ابالغ قانونی  با  اینکه خوانده  دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 500/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 93/9/30 لغایت زمان 

وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود.م الف:4339 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

3/76 شماره: 1624/93ش12 به موجب رای شماره 2051 تاریخ 93/11/29 شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
زاهدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و 
اصل  بابت  بانک سپه  عهده  ریال وجه چک شماره 91/12/18-324100  هزار  پانصد 
تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   200/000 مبلغ  و  خواسته 

تا   )92/12/18( تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  قانونی 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به 
نشانی وکیل: اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه 
چهارم – واحد402 صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:4340  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را   خود 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/77 شماره: 1623/93ش12 به موجب رای شماره 2052 تاریخ 93/11/29 شعبه 12 
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا زاهدی

چک  وجه  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
صادرات  بانک  عهده  به  810887-92/10/22و92/10/14-810881  های  شماره  به 
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   220/000 و  خواسته  اصل  بابت 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی  تعرفه 
حق االجرا.  عشر  نیم  هزینه  و  حکم  اجرای  تاریخ  تا  فوق(  )تاریخهای  موصوف   چک 
نشانی  به  سالم  ثمین  و  صانعی  الهه  وکالت  با  نیلوفری  بتول  له:  محکوم  مشخصات 
وکیل: اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه چهارم 
– واحد402. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:4341 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/78 کالسه پرونده: 784/93 شماره دادنامه: 1077-93/12/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسینعلی جعفری نشانی اصفهان – خیابان 
امام  09131083918 خوانده: کیومرث متقی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای حسینعلی جعفری به طرفیت کیومرث 
متقی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 950439 مورخه 
89/10/17 به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
لذا به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون  داده 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:4343  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

3/79 شماره: 1647/93 به موجب رای شماره 2150 تاریخ 93/11/29 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- مرتضی محمدی 
خونسارکی 2- محمد شیروانی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به پرداخت 
به نحو تضامنی مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/1 لغایت زمان 
وصول اجرای حکم و پرداخت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به نشانی سه راه 
سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه4- واحد402 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:4346 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/80 شماره: 1646/93 به موجب رای شماره 2123 تاریخ93/11/29 شعبه 7 شورای 
محمدی  مرتضی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
مبلغ  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  عبدالوهاب  فرزند  خونسارکی 
47/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/2/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به نشانی سه راه سیمین – جنب پمپ 
طبقه چهارم- واحد402 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده  بنزین – ساختمان آرش – 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:4347 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/81 شماره: 93-1648 به موجب رای شماره 2148 تاریخ 93/11/29 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- مرتضی محمدی 
خونسارکی 2- محمد شیروانی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به پرداخت 
به نحو تضامنی مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 
ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/10 لغایت 
تاریخ اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به نشانی سه راه 
سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه4- واحد402 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:4348 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/82 شماره: 660/93ش8 به موجب رای شماره 1423 تاریخ 93/8/29 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی اسدی فرزند 
 92/7/27 مورخ  نامه  بیع  فسخ  تنفیذ  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  علی 
ابرازی و استرداد خودروی مورد معامله پژو206 به شماره انتظامی 735ب66ایران53 
نشانی  به  قناد  شرکت  جواد  له:  محکوم  مشخصات  ریال.   165/000 مبلغ  پرداخت  و 
قانون   34 ماده  قنادی.  کارگاه   – عابرپیاده  پل   – مخابرات  کوچه  از  بعد   – خ.چمران 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:4349  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را   خود 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/83 شماره: 1619/93به موجب رای شماره 1967 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 شورای 
امینی  یافته است محکوم علیهم 1- عباس  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
اند متضامنا به پرداخت مبلغ  امینی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم  2- محمد 
هزینه  ریال   160/000 و  آگهی  نشر  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   6/400/000
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی 
حق االجرا.  عشر  نیم  پرداخت  و   89/8/29 مورخ   413295 شماره  به  چک  سررسید 
نشانی  به  سالم  ثمین  و  الهه صانعی  وکالت  با  عسگری  مریم  له:  محکوم  مشخصات 
اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:4350  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را   خود 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 8 شعبه   93/11/19 تاریخ   1968 شماره  رای  موجب  به  1618/93ش8  شماره:   3/84
مرتضی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
محمدی خونسارکی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 38/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
وکالت  با  نیلوفری  بتول  له  محکوم  حق  در   92/11/1 مورخ   917797 شماره  به  چک 
جنب پمپ بنزین –  سه راه سیمین –  الهه صانعی و ثمین سالم به نشانی اصفهان – 
ساختمان آرش – ط4- واحد402 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نماید.م الف:4351  اعالم  ندارد، صریحا  اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  را   خود 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/85 شماره: 1620/93 به موجب رای شماره 1969 تاریخ 93/11/19 شعبه 8 شورای 
محمدی  مرتضی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
بابت اصل  به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 47/600/000 ریال 
تاخیر  قانونی و خسارت  خواسته و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
بتول  له  محکوم  حق  در   93/3/30-917800 شماره  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه 
نیلوفری با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب 
ط4- واحد402 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده   – ساختمان آرش   – پمپ بنزین 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:4352 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی: شعبه  مرجع   94/1/31-69 دادنامه:  2021/93 شماره  پرونده:  کالسه   3/86
وکیل:  عباس  فرزند  گوروئی  فالمرز  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت 
جمشید صالحیان فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ.شمس آبادی – چهارراه قصر 
مجتمع قصرنور –طبقه5- واحد508 خوانده: علی صالحی مورگانی فرزند احمد به   –
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بخشی از وجه یک فقره 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  تجارت  بانک   83/6/15-281766 شماره  به  چک 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای فالمرز گوروئی با وکالت جمشید 
صالحیان به طرفیت آقای علی صالحی مورکانی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه بخشی از چک به شماره 281766 مورخ 83/6/15 به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
به محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 
و 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )83/6/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به مازاد خواسته به استناد بند ب ماده 107 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد.م الف:4353 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/87 کالسه پرونده: 93-1016 شماره دادنامه: 1461-93/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
حجتیه  خیابان   – خ.سجاد  نشانی  بریانیان  ا...  روح  خواهان:  اختالف  حل  شورای   8
به  لیال نصیری فرد 2- فریبرز جمشیدنژاد هر دو  جنب سوپر نخل خواندگان: 1-   –
اقساط  پرداخت  بابت  ریال   9/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
از  پس  گردشکار:  تادیه  تاخیر  مطلق خسارت  احتساب  با  رسالت  قرض الحسنه  بانک 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای روح ا... بریانیان 
لیال نصیری فرد و آقای فریبرز جمشیدنژاد به خواسته مطالبه مبلغ  به طرفیت خانم 
مطلق  احتساب  با  رسالت  قرض الحسنه  بانک  اقساط  پرداخت  بابت  ریال   9/000/000
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اسناد و مدارک و محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
و   93/5/21 مورخ  واریزی 474780  فیشهای  باالخص مالحظه  و  در جلسه رسیدگی 
678067 مورخ 93/6/10 و 322554 مورخ 93/7/30 و همچنین استعالم انجام پذیرفته 
از بانک قرض الحسنه رسالت که در پاسخ مدیریت شعب بانک فوق االشعار نامه شماره 
93/47875 مورخ 93/7/14 اعالم نموده است تاکنون جمعًا مبلغ دوازده میلیون ریال 
بابت تسهیالت وام خوانده ردیف اول به شماره 357/110/2852131/1 توسط ضامن 
پرداخت گردیده است و از آنجائی که خوانده نیز برابر ابالغ قانونی )نشر آگهی( در 
جلسه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ابراز ننموده است و دعوی مصون از اعتراض 
آئین  قانون  198و519  ماده  استناد  به  را  مطروحه  دعوی  لذا شورا  است  مانده  باقی 
دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص داده حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 ریال هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 93/6/26 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده 
ردیف دوم نیز به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی  حقوقی شورای حل اختالف 
حل  شورای  حقوقی  هشتم  شعبه  می باشد.م الف:4354  اصفهان  اصفهان   شهرستان 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9309980358400368 پرونده:  شماره   9409970354100103 دادنامه:  شماره   3/88
شماره بایگانی شعبه: 930743 شاکی: خانم مهین اعتمادی فرزند عبدالحمید به نشانی 
نشانی  به  علیوند  کرد  ا...  آیت  آقای  متهم:  پ22   – ک.بهمن   – جنوبی  صدوق  شیخ 
پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  کالهبرداری  اتهام:  مجهول المکان 
در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  اعالم  رسیدگی  ختم 
خصوص اتهام آقای آیت ا... کرد علی وند فرزند خسرو )متواری( دائر بر کالهبرداری 
اینترنتی موضوع شکایت خانم مهین اعتمادی ناغانی فرزند عبدالحمید دادگاه با عنایت 
به شکایت شاکی و پرینت ماخوذه عدم حضور متهم و دفاع موثر بزهکاری نامبرده 
مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   541 ماده  به  مستندا  لهذا  دانسته  مسلم  و  محرز  را 
1388 نامبرده را عالوه به رد مال به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال به شاکیه 
محکوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 
روز قابل واخواهی در همین شعبه است.م الف:4359 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/103 در خصوص پرونده کالسه 111/94 خواهان ناهید نکوئیان با وکالت محمدامین 
بصیری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدیه موسوی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/3/30 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جراید 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4965 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاده  فاطمی  سعید  خواهان   121/94 کالسه  پرونده  در خصوص   3/104
برای روز  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت میالد صیامی  بر مطالبه  مبنی 
شنبه مورخ 94/3/30 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4982 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

3/105 در خصوص پرونده کالسه 856/93 خواهان زهره نیک بخش با وکالت علیرضا 
نجاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود علیشاهی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/4/6 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مدنی مراتب در جراید 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:5587 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
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 کم ش��نوایی، در زمره ش��ایع ترین اختالالت مادرزادی 
اس��ت؛ که بدون عالی��م ظاهری ب��روز می کن��د. از بدو 
تولد تا ش��ش ماهگ��ی بهتری��ن زمان برای تش��خیص 
ناش��نوایی یا کم شنوایی در نوزادان اس��ت که باید مورد 
 توجه والدین قرار گیرد. این کار توس��ط ادیولوژیس��ت

 )کارشناس شنوایی سنجی( انجام می شود.
 م��ی دانی��م ک��ه فرزن��د ش��ما باالتری��ن س��رمایه و 
پر ارزش ترین جزء وجودی شماست و بر کسی پوشیده 
نیست که کاهش ش��نوایی نوزاد می تواند رشد و تکامل 
گفتار ، شخصیت و روابط عاطفی و اجتماعی و به تبع آن 
آموزش و تحصیل او را ش��دیدا  تحت تاثیر قرار دهد، به 
ویژه اگر اختالل ش��نوایی در دوران جنین��ی و به دالیل 

ژنتیکی در نوزاد شکل گرفته باشد.
 به همین دلیل اس��ت که س��ن تش��خیص کم شنوایی 
بخش��ی ت��وان  ش��روع  و  ماهگ��ی(   3 از   )قب��ل 

)قبل از 6 ماهگی( از عوامل مهم در بهبود گفتار و زبان در 
کودکان کم شنواست.

 س��االنه 600 تا 700 نوزاد ناش��نوا در کش��ور ب��ه دنیا
می آیند. بهتر است وزارت بهداش��ت غربالگری شنوایی 

نوزاد در بدو تولد را اجباری کند.
 مهم ترین دالیل کم شنوایی در کودکان

سه علت مهم کم شنوایی کودکان شامل موارد زیر است:
۱( اوتیت میانی )عفونت های گوش(

۲( علل مادرزادی 
3( علل اکتسابی

1- اوتیت میانی
اوتیت میانی التهاب در گوش میانی )ناحیه پش��ت پرده 
گوش( است که معموالً همراه با ترشح مایع در آن ناحیه 

می باشد. این مایع ممکن است عفونی باشد )یا نباشد(.
عالیم، ش��دت، میزان تکرارپذیری و طول مدت بیماری 
متفاوت است. ممکن اس��ت از مایع غیرعفونی، روشن و 
رقیق بدون درد و تب و تنها کمی کاهش شنوایی تا حمله 
های تکرار شونده همراه با مایع چسبنده غلیظ در گوش و 
برخی شکایات دیگر نظیر کم شنوایی دایمی متغیر باشد.

تقریب��اً همه انواع اوتیت همراه با کم ش��نوایی نوس��انی 
انتقالی اند. در حقیقت اوتیت میانی، شایع ترین علت کم 

شنوایی در کودکان خردسال است.

2- کم شنوایی های مادرزادی
 اصط��الح »ک��م ش��نوایی م��ادرزاد« آن دس��ته از 
کم ش��نوایی هایی اس��ت که به هنگام تولد وجود دارند، 
 و ش��امل کم ش��نوایی های ارثی یا کم ش��نوایی هایی

 می ش��ود که ناش��ی از دیگر عوامل � پیش از تولد یا به 
هنگام تولد� هستند.

3- کم شنوایی های اکتسابی
کم ش��نوایی های اکتس��ابی، کم ش��نوایی هایی است 
که پ��س از تول��د، در هر زمان��ی در طول زندگ��ی فرد، 
 ایجاد ش��وند و علت آن بیم��اری ها، صدمات و ش��رایط

خاص اند. مثال هایی از شرایط ایجاد کننده کم شنوایی 
در کودکان عبارتند از:

6 ماهگی زمان طالیی تشخیص کم شنوایی است
از بدو تولد تا ش��ش ماهگی بهترین زمان برای تشخیص 
ناش��نوایی یا کم شنوایی در نوزادان اس��ت که باید مورد 

توجه والدین قرار گیرد.
با توجه به این که از حدود ش��ش ماهگی تا س��ه سالگی 
بهتری��ن دوران زبان آم��وزی کودک به ش��مار می رود، 
تشخیص کم شنوایی و ش��روع درمان، در هوش و قدرت 

یادگیری کودک، بسیار موثر است.
چنانچه تشخیص ناتوایی های شنیداری کودک به موقع 
تشخیص داده نشود ، یادگیری و توان زبان آموزی کودک 
به نحو چش��مگیری کاهش می یابد و ای��ن نکته مهمی 
اس��ت که باید از س��وی والدین و به خصوص مادر، مورد 

توجه قرار گیرد.
البته این به این معنا نیس��ت که اگر ، کم شنوایی کودک 
در زمان های دیرتری تشخیص داده شود دیگر نمی توان 
کاری کرد، اما نکته مهم این است که تشخیص تا قبل از 

شش ماهگی ، نتایج مطلوب تری در درمان دارد.
در حال حاضر تجهیزات و فناوری های پیشرفته ای وجود 
دارد که با استفاده از آنها امکان تشخیص کم شنوایی از 
سنین بس��یار پایین وجود دارد تا در صورت تشخیص ، 

مراحل درمان و توانبخشی در زمان مناسب آغاز شود.
امروزه توانایی در علم شنوایی سنجی به این حد رسیده 
اس��ت که تا ش��ش ماهگی و پایین تر، قابلیت تشخیص 
کم ش��نوایی در نوزاد وجود دارد و برنامه های غربالگری 
نوزادان نیز در همین راس��تای تش��خیص به موقع اجرا 

می شود.
 غربالگری شنوایی نوزادان

کم شنوایی در زمره شایع ترین اختالالت مادرزادی است، 
که بدون عالیم ظاهری بروز می کند. اختالل شنوایی یک 
مشکل آرام و پنهان است و کودکانی که مبتال به آسیب 
شنوایی هس��تند در بدو تولد از نظر ظاهر قابل شناسایی 
نمی باشند. بنابراین تش��خیص آن در ابتدای تولد بدون 

استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست.
غربالگری شنوایی کودک

در صورتی ک��ه غربالگری ش��نوایی در بدو تول��د انجام 
نشود، تشخیص کم ش��نوایی ممکن است تا ۲/5سالگی 
به تاخی��ر افت��د و تاخیر در تش��خیص کم ش��نوایی به 
قابلیت درک گفتار و زبان آس��یب می زن��د، و به تبع آن 
 مشکالت تحصیلی ، اجتماعی و شغلی برای این دسته از 
کم شنوایان به وجود خواهد آمد . به همین دلیل است که 
سن تشخیص کم شنوایی )قبل از 3 ماهگی( و شروع توان 
بخشی )قبل از 6 ماهگی( در بهبود رشد گفتار و زبان در 

کودکان کم شنوا نقش مهمی ایفا می کند.
غربالگری ش��نوایی توس��ط ادیولوژیس��ت )کارشناس 
شنوایی سنجی( انجام می ش��ود. آزمایش بسیار سریع 
انجام می ش��ود، بنابراین برای نوزادان ناراحت کننده و 
دردناک نیست. روند انجام آزمایش به این شکل است که 
از طریق یک پروب نرم تمیز که در ابتدای مجرای گوش 
 خارجی قرار م��ی گیرد، محرک صوتی به گوش ارس��ال

 می ش��ود و زمانی که س��لول های گوش داخلی صدا را 
دریافت می کنند، گس��یلی )ECHO( به سمت گوش 
خارجی تولید می کنند که به وس��یله پروب دریافت می 
شود و ش��کل موجی آن بر روی دس��تگاه قابل مشاهده 
اس��ت. این آزمایش OAE نام دارد و مستقیما حلزون 
گوش داخلی را بررس��ی م��ی کند، زیرا اکثر مش��کالت 

مادرزادی شنوایی در گوش داخلی ایجاد می شود.

فرقي نمي کند که نخستین کارگردان زن ایران باشي 
یا یکي از آشناترین صداهایي که از رادیو و تلویزیون 
ش��نیده مي ش��ود. براي پذیرایي از بیم��اري جانکاه 
آلزایمر، مغز ش��هال ریاحي، بازیگري که چهره اش از 
خاطر نسل ما محو نمي شود، همان قدر آماده است که 
بدن فهیمه راستکار، که صدایش از گوش مان بیرون 
نمي رود. پاي فراموشي کشنده اي که اسمش را آلزایمر 
گذاشته اند، به خانه هنرمندان هم باز شده و حتي اگر 
خبر ابتالي فردوس کاویاني به این بیماري چیزي جز 
شایعه نباش��د، آنقدر نامش بر سر زبان ها افتاده که از 

دچار شدن به آن هراس داشته باشیم.
محقق��ان مي گوین��د ابت��ال ب��ه زوال عق��ل از ن��وع 
آلزایمري اش، حاصل سبک زندگي اي است که آدم ها 
انتخاب مي کنند. آنها در بررسي هاي ش��ان متهمان 
اصلي دچار شدن به این بیماري را شناسایي کرده اند؛ 
متهماني که در این مطلب به شما معرفي  مي کنیم تا با 
فاصله گرفتن از آنها، مغزتان را در برابر فراموشي بیمه 

کنید. حافظه تان تعطیل می شود اگر...
حسود هستید؟

تنها دوستان تان یکي یکي از شما فاصله نمي گیرند، 
و رابطه میان ش��ما و همسرتان ش��کرآب نمي شود. 
محققان مي گویند آدم هاي حس��ود عالوه بر تنهایي، 
خطر ابتال به آلزایمر را به ج��ان مي خرند. دیلي میل، 
نوش��ته اس��ت که زنان حس��ودي که چش��م دیدن 
موفقیت هاي دیگران را ندارند، دوبرابر بیشتر از زنان 
دیگر به آلزایمر مبتال مي شوند. به گفته پژوهشگران، 
عصبي بودن و در گروه خجالتي ها جا گرفتن و درون 
گرایي، از ویژگي هایي هستند که ریسک ابتال به این 
بیماري را ب��اال مي برند. این درحالي اس��ت که زنان 
برون گرا کمتر به آلزایمر گرفتار مي ش��وند و به دلیل 
 اینکه استرس هاي ش��ان را بیرون مي ریزند و در خود 

نگه نمي دارند،  مغزشان سالم تر مي ماند.
مام مي زنید؟

 به خیال خودتان اصول بهداشت را رعایت مي کنید و 
با اس��تفاده هر روزه از مام هاي ضدعرق نمي گذارید 
بوي بد عرق تان کسي را آزار دهد؟ محققان مي گویند 
به این شکل بهداشت را رعایت کردن مغز شما را از کار 
مي اندازد. به نوشته ساینس دیلي، محققان دریافته اند 
که وارد شدن آلومینیوم به بدن، خطر ابتال به آلزایمر 
را باال مي برد و براس��اس پژوهش هاي آنها، نمک هاي 
آلومینیوم که در ضدعرق ها وجود دارند، با وارد شدن 
به بدن مي توانند افراد را ب��ه این بیماري مبتال کنند. 
محققان هنوز مطمین نیس��تند که اس��تفاده از مام 
علت ابتال به آلزایمر است، اما بررسي هاي شان نشان 
مي دهد که همبستگي آماري میان این دو وجود دارد.

سیگاري هستید؟
نمي خواهیم از س��رطان زا بودن سیگار صحبت کنیم 
یا بگوییم که چهره تان با سیگاري شدن پیر مي شود. 
صحبت امروز م��ا درمورد پیري مغز اس��ت. محققان 
مي گویند مغ��ز س��یگاري ها زودتر از اف��رادی که با 
دخانیات میانه اي ندارند، پیر مي شود و احتمال دچار 
ش��دن به آلزایمر در میان این افراد بیش��تر است. به 
نوشته تلگراف، پزش��کان بر این باورند که گذشته از 
اعتیاد به سیگار، قرار داش��تن در معرض دود آن هم 
مي تواند چنین خطري را ایج��اد کند. پس اگر هواي 
مغزتان را ندارید، حداقل به فکر کساني باشید که هر 
روز دودي که از دهان ش��ما خارج مي شود را تنفس 

مي کنند.
مرد آهنین هستید؟

به باال بودن ذخیره آهن بدن ت��ان افتخار نکنید و اگر 
متخصص براي تان قرص مکم��ل آهن تجویز نکرده، 
بیهوده ب��ا خوردن ای��ن قرص ها خودت��ان را تقویت 
نکنید. محقق��ان مي گوین��د تجمع بی��ش از اندازه 
آهن در ب��دن مي تواند یکي از دالیل دچار ش��دن به 
زوال عقل باش��د. هلث، می نویس��د: م��واد معدني با 
تجم��ع در بدن مي توانن��د بیماري ه��اي مختلفي را 
ایجاد کنن��د و از میان آنه��ا، آهن با جمع ش��دن در 
هیپوکامپ مي تواند به بافت هاي مغز آس��یب بزند و 
زمینه ساز ابتال به آلزایمر ش��ود. شاید به همین دلیل 
 هم هست که محققان مي گویند بیش از اندازه خوردن 
گوش��ت قرم��ز مي توان��د آلزایم��ر را ب��ه ج��ان 
ش��ما بین��دازد. پ��س اگ��ر مي خواهی��د احتم��ال 
ابتالي ت��ان ب��ه ای��ن بیم��اري را ک��م کنی��د، از 
 به ان��دازه ب��ودن ذخی��ره آه��ن بدن ت��ان مطمئن 

شوید. 
دیابت دارید؟

افس��رده بودن یا ابتال به دیابت هم از دیگر مشکالتي 
اس��ت که مي تواند ش��ما را گرفتار آلزایمر که یکي از 
انواع زوال عقل اس��ت کند؛ به همین دلیل محققان 
مي گوین��د با پیش��گیري از این دو بیم��اري تا اندازه 
زیادي مي تواند افراد را در برابر زوال عقل بیمه کرد. به 
نوشته بي بي سي، چاقي مفرط، فشار خون و کلسترول 
باال ه��م در ابتال به ای��ن بیماري دخیل هس��تند اما 
افسردگي و دیابت آنقدر در مبتال شدن به این بیماري 
نقش دارند که با حذف ش��ان مي توان امید داشت که 
۲۱درصد از شمار مبتالیان به آلزایمر در جهان کاسته 
ش��ود؛ این درحالي اس��ت که تنها 7درصد قربانیان 
 آلزایمر به دلیل داش��تن ژن این بیماري به آن دچار

 مي شوند.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسوول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3

برای بچه دار شدن تا چه سنی 
فرصت داریم؟

ب��ا افزای��ش گرانی ه��ا و 
مشکالت اقتصادی زندگی، 
ازدواج کردن و بچه دار شدن 
تبدیل به یکی از سخت ترین 
تصمیم گیری ه��ای زندگی 
ش��ده اس��ت! از طرف دیگر 
فرصت برای بچه دار ش��دن 
همیشگی نیست و هر سالی 

که می گذرد ق��درت ب��اروری زوجین کمتر می ش��ود.پس اگر 
می خواهید درب��اره معایب تفاوت س��نی کم یا زی��اد والدین با 

کودکان آگاهی پیدا کنید این مقاله را از دست ندهید.
همه انسان های در زندگی مس��وولیت های گوناگونی دارند؛ از 
مسئولیت کاری گرفته تا مسوولیت های اجتماعی و...  اما تربیت 
کودک از مهم ترین مس��وولیت ها در زندگی هر فرد محس��وب 

می شود. 
کس��ی که فرزندی را ب��ه دنیا م��ی آورد، در برابر او مس��وولیت 
سنگینی را به عهده دارد اما گاهی عواملی باعث می شود ارتباط 
بین والدین و فرزندان آن طور که باید لذت بخش نباش��د؛ مثل 
تفاوت س��نی بین آنها. با دکتر رازجویان، روان پزشک کودک و 
نوجوان درباره معایب تفاوت سنی کم یا زیاد والدین با کودکان 

گفت و گو کرده ایم.
اختالف س�نی کم یا زیاد والدی�ن با فرزن�دان می تواند 

تاثیری در ارتباط آنها و تربیت شان داشته باشد؟
در این مورد ت��ا به حال فرمول های علمی مش��خصی نوش��ته 
نشده، اما قطعا تاثیرگذار اس��ت. مثال مادری که در ۱6 سالگی 
زایم��ان می کند، هن��وز به رش��د و تکامل فک��ری، اجتماعی و 
 اقتصادی نرسیده اس��ت. البته این مس��اله در نظریه های پیاژه 

)روان شناس فرانسوی( تا حدودی آمده است.
خیلی از افراد معتقدند اگر اختالف س�نی شان با کودک 
کمتر باشد، راحت تر می توانند با او ارتباط داشته باشند 

در این مورد چه نظری دارید؟
فرزندآوری خ��ودش به تنهایی اس��ترس آور اس��ت و یک مادر 
بای��د مراحل مختلف��ی را بگذراند ت��ا بتواند موج��ود دیگری را 
 پ��رورش ده��د. هرچ��ه س��ن م��ادر کمت��ر باش��د، طبیعت��ا 
آموخته هایش ه��م کمتر خواهدب��ود. مادری ک��ه خودش به 
اس��تقالل نرس��یده اس��ت، چگونه م��ی خواه��د کودک��ی با 
استانداردهای جامعه امروزی تربیت کند؟ به خصوص اینکه در 
حال حاضر سن نوجوانی به ۲0 سال رسیده است؛ یعنی یک فرد 
۲0 ساله تازه دوره نوجوانی را پشت سر می گذارد. از طرفی دیگر، 
یک خانم باید برای باروری به رشد کافی جسمی و روانی رسیده 

باشد. بنابراین بهتر است شرایط سنی والدین را درنظر گرفت.
شما چه سنی را پیشنهاد می کنید؟

سن مشخصی از نظر علمی وجود ندارد؛  اما بهتر است قبل از 35 
سالگی باشد چون هرچه سن باالتر رود، از نظر فیزیکی بدن افت 

می کند و باروری سخت تر می شود.
وقتی تفاوت سنی والدین و فرزندان زیاد از حد باشد، چه 

مشکالتی آنها را تهدید می کند؟
دنیای امروز در حال پیش��رفت اس��ت، آن هم لحظه به لحظه، 
بنابرای��ن والدین از بچه های ش��ان دورتر و دورتر می ش��وند و 
شکاف بین نسل ها عمیق تر خواهدشد. وقتی این شکاف ایجاد 
ش��د، دیگر والدین نمی توانن��د یا کمتر می توانن��د روی فرزند 
خود کنترل داشته باش��ند. گاهی هم والدین انرژی الزم را برای 
همراهی با فرزندش��ان ندارن��د و دیگر همدل��ی و همزبانی بین 

اعضای خانواده نیست و همین موضوع روابط را سرد می کند.
بعضی بچه ها هم از اینکه والدینشان تفاوت سنی زیادی با آنها 

دارند، خجالت می کشند.
 بل��ه، دقیق��ا همین طور اس��ت چ��ون والدی��ن این ک��ودکان 
نمی توانند پدر یا مادر ش��ادی برای آنها باش��ند. بسیاری از این 
کودکان ترجیح م��ی دهند با اف��رادی که با آنها تفاوت س��نی 
کمتری دارند، در جامعه و جمع دوستان ش��ان ظاهر شوند، نه 
با والدینش��ان. به همین دلیل هم باید برای بچه دار شدن همه 
جوانب را بسنجیم و آمادگی آن را داش��ته باشیم. نباید فقط به 
خودمان و عالیق مان فکر کنیم چون در برابر موجودی که به دنیا 

می آوریم، مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
خیل�ی از والدینی که در س�ن باال بچه دار می ش�وند، به 
شدت به فرزندشان وابسته هس�تند. این مساله مشکل 

ساز نیست؟
به هر حال شاید افرادی این خصلت را داشته باشند، مثال سعی 
می کنند کودکش��ان را در پر قو بزرگ کنن��د و همه امکانات را 
برایش فراهم کنند؛ اما ب��ا این کار عمال به کودک ش��ان اجازه 
انتخاب و زندگی نمی دهند و ک��ودک فردی با اعتماد به نفس و 
قوی نمی ش��ود. توقعاتش از زندگی و آدم های اطرافش هم باال 

می رود.  
باردارشدن در سن باال چه خطرهایی برای مادر و کودک 

خواهدداشت؟
خطرهای زیادی آنها را تهدید می کند، به همین دلیل پزشکان 
معتقدند بارداری باید در سن مناسب باشد. بارداری در سن باال 
باعث بروز بعض��ی ناهنجاری های ژنتیکی در جنین می ش��ود. 
همچنین خطر ابتال به بعضی از بیماری های ناشی از بارداری در 
مادر را باال می برد و اگر خانمی در سن باال باردار شد، بهتر است 
حتما در ماه های مختلف بارداری آزمایش غربالگری انجام دهد.
کودکانی که تفاوت س�نی کم ی�ا زیادی با والدین ش�ان 
 دارن�د، معموال چ�ه اف�رادی را ب�رای دوس�تی انتخاب

 می کنند؟
معموال س��مت آدم هایی می رون��د که آنها را ش��اد می کنند و 
پرانرژی هستند. درواقع کمبودهایی که دارند، در اینگونه آدم ها 

جستجو می کنند و دنبال یک هم صحبت و همراه می کردند.
 چ�ه راه حل�ی ب�رای نزدیک ت�ر ش�دن ای�ن والدین به 

فرزندان شان می توانید پیشنهاد کنید؟
باید برای آنها وقت بگذارند و جو دوس��تانه ای در خانه به وجود 
بیاورند و اجازه بدهند فرزندان ش��ان به راحت��ی با آنها صحبت 
کنند. هرچقدر فضای خانه شادتر و ارتباط اعضای آن صمیمی تر 
باشد، زندگی معنی زیباتری خواهدداشت و همه اعضای خانواده 

از بودن در کنار هم لذت خواهندبرد.

     پرداخت صورت حساب با اسکن
 عنبیه چشم

در سال های اخیر، کمپانی های فناوری به سمت 
پرداخت های موبایلی روی آورده اند؛ اکنون یک 
شرکت ژاپنی از پرداخت صورت حساب با کمک 

اسکن عنبیه چشم خبر داده است.
تح��ول عظیم��ی در عرص��ه پرداخ��ت ه��ای 
پرداخ��ت  آن  و  اس��ت  راه  در   موبایل��ی 
صورت حساب ها با کمک اسکن عنبیه چشمی 

است.
این  اسمارت فون متفاوت  Arrows نام داشته 
و اولین اسمارت فونی است که با کمک اسکنر چشمی می تواند به پرداخت های موبایلی 
یا حتی باز کردن قفل گوشی یا ورود به سایت هایی که اکانت های شخصی دارند، بپردازد.

 NTT و اپرات��ور ژاپنی Fujitsu  این اس��مارت ف��ون محص��ول هم��کاری مش��ترک
DoCoMo است. NTT DoCoMo در رابطه با ساخت این اسمارت فون می گوید: 
 » این محصول از یک ماژول   Delta ID ActiveIRIS برای اس��کن چشمی استفاده 
می کند که ش��امل المپ های LED و همینط��ور دوربین مادون قرمز ب��رای خواندن 
 الگوه��ای عنبیه اس��ت ت��ا بتوان��د از آن به عن��وان یک رم��ز ب��رای ورود ی��ا پرداخت 

صورت حساب ها استفاده کند.
این اسمارت فون از قابلیت های شگرفی مانند س��رعت باال برخوردار است و می تواند در 

کمتر از یک ثانیه چشم سه نفر را برای پرداخت صورت حساب اسکن کند.

بیل گیتس درباره پروژه جدید و خاص خود 
سخن می گوید!

    مایکروسافت، در حال حاضر مشغول توسعه یک 
اپلیکیشن دستیار شخصی در سه پلتفرم ویندوز، 
iOS و اندروید اس��ت که Office Now نامیده 
شده است. ویژگی های این اپلیکیشن بسیار شبیه 
به آن چیزی اس��ت که بیل گیتس، موس��س این 
شرکت در جلسه اخیر گفتگوی خود در وب سایت 

Reddit به آن اشاره کرد.
وی در حال حاضر در حال کار بر روی پروژه ای به نام 
Personal Agent است. در زیر بخشی از گفته 

بیل گیتس را با هم می خوانیم:
 Personal Agent ،یکی از پروژه هایی که من با مایکروسافت در حال کار بر روی آن هستم«
است که هر چیزی را به یاد شما خواهد آورد و کمک می کند تا به عقب برگشته و موارد مختلف 
را بیابید و نیز کمک می کند تا مواردی که برایتان اهمیت دارد، برگزینید. ایده اینکه شما مجبور 
هستید هر اپلیکیشنی را بیابید، انتخاب نمایید و هر کدام را تست کنید تا ببینید چه مواردی در 
آن ها جدید است، روش خوب و کارایی محسوب نمی شود. پروژه من این مشکل را حل خواهد کرد 
و در تمامی دستگاه های شما کار می کند.« این اپلیکیشن زمان بندی قرارهای مالقات را آسان 
می کند و می توان با آن ایمیل هایی را که به طور مستقیم و مخصوص شما هستند، به سرعت پیدا 
کرد. همچنین با اپلیکیشن یاد شده می توان مس��یریابی مکان مالقات ها را مشاهده کرد و یا به 

کنفرانسی محلق شد و کارهایی از این قبیل را انجام داد.

فناوری

جواب معمای شماره 1590تست هوش

12 سکه را به 3 دسته 4 تایی تقسیم می کنیم و با انتخاب  دو دسته تا از آنها توزین اول را انجام می دهیم دو حالت پیش می آید:
الف(دو دسته برابرند: پس دسته باقی مانده حاوی سکه تقلبی است. از بین چهار سکه این دسته  دو تا را انتخاب و توزین دوم را انجام می دهیم. اگر برابر بودند سکه تقلبی در بین دو تای دیگر 
است، کافی است که یکی از آنها را با یک سکه معمولی بسنجیم )توزین سوم( که سکه تقلبی معلوم می شود. اگر برابر نبودند سکه تقلبی در بین همین دوتا است، باز کافی است که یکی از آنها 

را با یک سکه معمولی بسنجیم)توزین سوم( که سکه تقلبی معلوم می شود.
ب( دو دسته نا برابرند: یکی از دو دسته حاوی سکه تقلبی است و مساله قدری سخت تراز حالت الف می شود . با خارج کردن سه سکه از یک دسته و جابه جایی دو سکه از دسته دیگر به این 

دسته و افزودن یک سکه معمولی به دسته دیگر توزین دوم را بین دو دسته سه تایی ایجاد شده انجام می دهیم .سه حالت پیش می آید:
ب-1( دو دسته برابرند

 پس سکه تقلبی در بین سه  تای خارج شده است. با توجه به اینکه می دانیم از کدام دسته این سه تا برداشته شده اند نوع نابرابری ان دسته در توزین اول سبک تر یا سنگین تر بودن سکه را معلوم
 می کند پس با توزین سوم سکه تقلبی بین این 3 سکه معلوم می شود. یعنی 2 تارا با هم می سنجیم اگر برابر بودند سومی تقلبی است واگرنابرابر بودند همانی که نوع نابرابری را داشته باشد 

تقلبی است.
ب-2( دو دسته نابرابری خالف توزین اول دارند؛  پس سکه تقلبی بین دو سکه جابه جا شده است که با توزین سوم معلوم می شود.

ب-3( دو دسته نابرابری مشابه توزین اول دارند. پس سکه های خارج شده وسکه های جابه جا شده ، سکه های معمولی هستند و سکه تقلبی بین آنهایی است که جابه جا نشده اند. در کل از 
هشت سکه مشکوک پنج تا کنار میرود و سه سکه مشکوک باقی می ماند. از دسته ای که دو سکه دارد یکی را خارج می کنیم و یک سکه را به دسته دیگر منتقل می کنیم و در سمت دیگر دو سکه 

معمولی می گذاریم توزین سوم را بین این  چهار سکه انجام می دهیم ،دوحالت پیش می آید:
ب-3-1( دو دسته برابرند پس سکه تقلبی سکه خارج شده است .

ب-3-2( دو دسته نابرابری خالف توزین اول دارند پس سکه جابجا شده همان سکه تقلبی است.
 ب-3-3( دو دسته نابرابری مشابه توزین اول دارند. پس سکه های خارج شده وجابجا شده سکه های معمولی هستند و سکه غیر این دو تقلبی

 است.
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