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تحریم؛ فرصت یا تهدید
دبیر کل اتاق تع��اون ایران گفت: چناچ��ه تحریم ها 
منجر به توجه به ساختارهای بومی و ایرانی در تولید 
و کس��ب و کار ش��ود، و همچنین کاه��ش واردات را 
به دنبال داش��ته باش��د، فرصتی بی بدیل اس��ت؛ اما 
چناچه اقتصاد ایران کارآفرین��ان را منفعل و مایوس 
کند، تهدید محس��وب ش��ده و تحریم کنن��دگان را 
 در وض��ع تحریم ه��ا و محدودیت ه��ا امی��دوار

 می کند.
ماش��اءاهلل عظیمی، با بیان اینکه اقتص��اد ایران از دو 
عارضه، نفتی بودن و دولتی ب��ودن رنج می برد، اظهار 
داش��ت: اقتصاد دولتی، دش��من رقابت اس��ت و هم 
چنین نفتی ب��ودن اقتصاد ه��م منجر ب��ه تنبلی هر 

ملتی می شود؛ چرا که پول های بدون زحمت فروش 
ثروت های نسل های آینده به صورت خام است.

وی افزود: هر نوع خام فروش��ی، منجر به صدمه زدن 
به کسب و کار، اش��تغال و رش��د اقتصاد هر کشوری 
می ش��ود؛ هر نوع خام فروش��ی منجر به شکستن هر 

ساختار درستی در اقتصاد می شود.
دبیر کل اتاق تعاون ایران ب��ا تأکید بر اینکه اقتصاد ما 
از یک بیماری رنج می برد، گفت: نسبت دادن بیماری 
اقتصاد ایران صرفا به س��ایر اقتصادهای دنیا از جمله 
هلندی، آدام اسمیتی صحیح نیس��ت؛ و این وضعیت 
با فق��دان مدیری��ت در تصمیم گیری  ه��ای کالن در 

بخش های مختلف اقتصادی بعضا منشا...
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 تشییع پیکر زنده یاد
 دکتر معتمدی
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 نرخ شیر 
آزاد شود

امام جمع��ه موقت ته��ران، گفت: برخی در دانش��گاه 
ه��ا س��خنرانی می کنن��د، کت��اب می نویس��ند و در 
مخالف��ت ب��ا نظ��ام اس��المی و اص��ل والی��ت فقیه 
 ب��ه جای��ی کش��یده می ش��وند ک��ه اص��ل وج��ود

 امام زمان)عج( را انکار می کنند.
 آیت اهلل امام��ی کاش��انی در خطبه های نم��از جمعه 
این هفت��ه تهران با اش��اره به س��خنان رهب��ر معظم 
انق��الب و س��الگرد ارتح��ال ام��ام خمین��ی )ره(، 
اظهار کرد: مق��ام معظم رهب��ری درباره ام��ام )ره( و 
 آنچه به س��یره ایش��ان مربوط اس��ت، مطالب مهمی

 فرمودند. 
 خدای متعال بعد از ارتحال ام��ام )ره(، این نعمت را به 
جمهوری اس��المی مرحمت کرد که آن مساله والیت 
است؛ والیت موضوع بسیار مهمی است، چرا که نظام، 
 یک نظام اسالمی است و با نظام های دیگر فرق اساسی

 دارد.
وی افزود: تفاوت اصلی نظام ما ب��ا نظام های دیگر این 
اس��ت که پایه آن، الهی اس��ت.آیت اهلل امامی کاشانی، 
با اش��اره به اقدام برخی افراد که بحث هایی می کنند، 

کتاب هایی می نویسند و در دانشگاه ها سخنرانی...

انکارامام زمان به دلیل مخالفت بانظام
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اولین بار در ایران
-ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شبکیه با طرح های رنگارنگ بهاری با کیفیت و قیمتی استثنائی
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»آگهی فراخوان« شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

 ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.
سایر موارد:

1-زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد. 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس  

3- جهت اخذ اطالعات بيشتر در خصوص كليه مزايده ها با شماره تلفن 03152574532 تماس حاصل فرماييد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

94/3/1894/3/31فروش حدود 80 تن استیل ضایعاتی 05X23H7-94مزایده1

 با اطمینان بسازید 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ) سهامی عام(   

نوبت  دوم

شرکت توزیع برق استان اصفهان

 مشترکین گرامی 
به منظور استفاده از پتانسیل تولید برق از دیزل ژنراتورهاي اضطراري مشترکین بزرگ صنعتي و سایر 
مش��ترکین براي کنترل پیك بار شبكه برق سراس��ري در تابستان س��ال جاري و با هدف جلوگیري از 
خاموشي هاي ناشي از کمبود تولید برق براي صنایع و سایر مشترکین بدینوسیله از شما مشترك محترم 
تقاضا دارد براي کمك به اقتصاد ملي و عدم سرمایه گذاري منابع مالي کشور براي احداث نیروگا ه هاي 
جدید براي تامین بار وسایل سرمایشي در مدت زمان محدود تابستان با مشارکت در طرح خرید برق خود 

تامین از دیزل ژنراتور اضطراري خود، وزارت نیرو را در این امر مهم یاري نمایید.
براس��اس این طرح در فاصله زماني 15 خرداد تا 15 ش��هریور ماه در س��اعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر 
برق تولیدي ژنراتور ش��ما توسط ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان با امضاي تفاهم نامه پیوست این 
نامه خریداري مي ش��ود. برق خریداري ش��ده به ازاء هر کیلووات س��اعت براي مولدهاي گازوئیل سوز 
440 ریال به اضافه هزینه کامل گازوئیل مصرفي )با ارائه فاکتور خرید( و براي مولدهاي گازس��وز 715 
ریال به اضافه هزینه گاز مصرفي )براس��اس نرخ قبض گاز( مي باش��د. برق تولید شده توسط خود شما 
مصرف شده و هزینه این برق مصرفي براي مشترکین صنعتي جهت ایجاد انگیزه بیشتر به نرخ کم باري 

و براي سایر مشترکین به نرخ میان باري محاسبه و دریافت مي شود.
گازوئیل مورد نیاز براي تولید برق با ثبت نام در سایت www.Tejaratasan.ir و دریافت معرفي نامه 
از این شرکت توسط نمایندگي هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در شهرستانهاي استان تامین 

مي گردد.
با نصب کنتور بر روي خروجي دیزل ژنراتور، انرژي تولیدي در ساعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر اندازه گیري 
و کل مبلغ هزینه خالص برق تولیدي محاسبه و در قبض مهر یا آبان ماه مشترك به عنوان بستانكاري 
طرح مذکور پرداخت مي گردد. تولید برق از دیزل با امضاي تفاهم نام��ه در تمام روزهاي فاصله زماني 
15 خرداد تا 15 شهریور الزامي نبوده و به هر تعداد روز که براي شما امكانپذیر باشد خصوصاً در روزهاي 
گرم غیر تعطیل در انتهاي تیر و ابتداي مردادماه براي این شرکت بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.

 دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با شماره تلفن 36252094 آماده پاسخگویي 
و راهنمایي مي باشد.

      دفتر روابط عمومي و دفتر مدیریت مصرف
    شرکت توزیع برق استان اصفهان

دعوت به خرید برق خود تامین از دیزل ژنراتورهای اضطراری مشترکین
     آگهی مناقصه عمومی            

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/84 مورخ 94/02/07 در نظر دارد نسبت به ترمیم ژوئن پل توحید به روش پلیمری 
MPJF شامل: تخلیه مواد زائد، حرارت دهی درزها، تزریق مواد پلیمری در چهارمرحله، تخریب و برچیدن آسفالت و حمل مواد ناشی 
از تخریب به خارج از شهر و ... از قرار هر متر طول با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به پیمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید.
1(پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ مشخصات فنی به شهرداری فالورجان واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 300/000 ریال 
به شماره حساب سیبا 0107030747001 نزد بانك ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد قیمت مربوطه 

اقدام نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 75/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملی شعبه 

فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانكی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 94/03/23 به دبیرخانه حراست شهرداری 

ارسال نمایند.
4( پیشنهادات رسیده رأس ساعت 14:30 بعدازظهر روز یكشنبه مورخه 94/03/24 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت 

در محل شهرداری تشكیل می گردد، باز و قرائت خواهد شد.
5( کمیسیون در مورد قبول یا رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا 
مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یك هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد نمود.

6( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

نوبت  دوم نوبت اول

گزارشی از  حضور مقتدرانه اصفهانی ها  در جام حذفی؛



طرح مسائل جدید، نگارش توافق 
را با مشکل مواجه می کند

وزی��ر خارج��ه گف��ت: اگ��ر طرف ه��ای مذاک��ره ب��ه 
پایبن��د  ل��وزان  در  گرفت��ه  ص��ورت  توافق ه��ای 
باش��ند ب��ه تواف��ق نهای��ی دس��ت پی��دا می کنی��م.

 محم��د ج��واد ظری��ف، ک��ه در مس��کو و در حاش��یه 
 نشس��ت وزرای خارج��ه س��ازمان همکاری ش��انگهای،

 در پاس��خ به این س��وال که آیا تصور می کنید مذاکرات 
هسته ای در مهلت مقرر به یک نتیجه مثبت نهایی دست 
 پیدا خواهد ک��رد، گفت: ما ب��رای همه مس��ائل موجود،

 راه حلی یافته ایم و هم اکنون در مرحله نگارش این توافق 
هستیم. به نظر من همیش��ه راهکاری برای نگارش توافق 
در خصوص مسائل فنی هس��ته ای پیدا می شود؛ اما آنچه 
که حصول پیش��رفت در نگارش توافق را با مشکل مواجه 
می کند، زیاده خواهی ها یا همان تالش برای طرح مسائل 

جدید است.
ظریف در ادام��ه تصریح کرد: امی��دوارم همه طرف های 
مذاکره به توافق هایی که در لوزان به دس��ت آمده پایبند 
باشند، و اگر برای مشخص ساختن جزئیات این توافقات 
تالش کنن��د، می توانیم گام ه��ای رو به جلویی داش��ته 
 باش��یم و ب��ه توافق دس��ت پیدا کنی��م. ما در نشس��تی

 سه جانبه در مسکو با روسیه و چین درباره راه های تسهیل 
پیگیری روند مذاکرات گفت وگو کرده ایم؛ و امیدوارم که 
با اقدام های اساسی ایران، روسیه و چین بتوانیم رو به جلو 

حرکت کنیم.
محم��د ج��واد ظری��ف، در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که 
آی��ا هن��وز مش��کالت پی��ش روی ش��ما ادام��ه دارد، 
گف��ت: هم��کاران م��ن در این لحظ��ه در وین مش��غول 
مذاک��ره ب��ا کش��ورهای 1+5 هس��تند و امی��دوارم 
 ک��ه بتوانی��م در ای��ن مذاک��رات پیش��رفت داش��ته

 باشیم.
وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید نشست 
ژنو در خصوص یمن فرصت مناس��بی برای دس��تیابی به 
 توافق سیاس��ی میان گروه ه��ای یمنی ایج��اد می کند

 یا اینک��ه رژیم س��عودی و ه��م پیمانان وی ه��م چنان 
ب��ر ش��روط خ��ود ک��ه دس��تیابی ب��ه راه حل��ی برای 
ب��ه تاخی��ر انداخت��ن بح��ران یم��ن اس��ت پافش��اری 
م��ی کنن��د، خاطرنش��ان ک��رد: متاس��فانه برخ��ی 
 کش��ورهای منطق��ه دچ��ار توه��م هس��تند و تص��ور

 می کنند که می توانند از طریق توس��ل به گزینه نظامی 
مساله یمن را حل و فصل کنند. در واقع راه حل های نظامی 
آن ها صرفاً به بمباران ش��هروندان غیر نظامی و بی گناه 
یمنی محدود می ش��ود. همگان باید این مس��اله را درک 
کنند که تنها راه حل مس��اله یمن راه حل سیاسی است و 
همگان باید بدون داشتن پیش شرط و با هدف دستیابی به 

راه حلی برای مساله یمن، پای میز مذاکرات حاضرشوند.

مراسم تشییع پیکر مرحوم دکتر امیر معتمدی، عضو فقید هیات علمی 
جهاد دانشگاهی و معاون آموزشی و پژوهشی سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر ساعت 9 صبح روز ش��نبه 16 خردادماه از مقابل مسجد 

دانشگاه تهران آغاز می شود.
 جهاد دانشگاهی، جمعیت هالل احمر و دانش��گاهیان روز دوشنبه، 
18 خردادماه از س��اعت 11 تا 13 طی مراس��می در مسجد دانشگاه 

تهران یاد و خاطره زنده یاد دکتر معتمدی را گرامی می دارند.
 مجل��س ترحیمی نی��ز از س��وی خان��واده آن مرحوم روز یکش��نبه 
1۷ خردادماه از ساعت 18 لغایت 19 و 3۰ دقیقه در مسجد نور واقع 
در میدان فاطمی برگزار خواهد ش��د. پنج ش��نبه 21 خردادماه نیز 
مراسم ترحیم دیگری از ساعت 11 تا 12:3۰ در مسجد امام خمینی 
)ره( بروجرد برگزار می شود. زنده یاد دکتر معتمدی، روز دوشنبه 11 
خرداد ماه جاری در حین ماموریت اداری در ایتالیا هنگام اقامه نماز 

ظهر در اثر حمله قلبی درگذشت.

سردار سید مسعود جزایری گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران اجازه هیچ گونه بازدید و بازرسی از مراکز نظامی را نمی دهد.

 سردار س��رتیپ پاس��دار سیدمس��عود جزایری با اش��اره به اینکه 
به رغم مواض��ع صریح مقام معظ��م رهبری و فرمانده��ی کل قوا و 
تأکید فرماندهان نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی مبنی بر عدم 
اجازه بازدید و بازرسی از مراکز نظامی کشور ادامه اظهارات مقامات 
آمریکایی و برخی کش��ورهای گروه 1+5 در این زمینه تأمل برانگیز 
اس��ت، اظهار داش��ت: ما اجازه هیچ گونه بازدید از مراکز نظامی را 
نمی دهیم، خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده، خواه غیر آزاد و 

یا به هر شکل و صورت دیگر باشد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد: 
بر اساس اطالعات و همه نظرسنجی ها ممانعت از هرگونه بازدید از 
مراکز انتظامی خواسته اکثریت قاطع مردم ایران است؛ لذا هیچ کس 

حق ندارد خالف آن عمل کند.
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امام جمعه موقت تهران، گفت: برخی در دانش��گاه ها سخنرانی 
می کنند، کت��اب می نویس��ند و در مخالفت با نظام اس��المی و 
 اصل والیت فقیه به جایی کش��یده می ش��وند ک��ه اصل وجود

 امام زمان)عج( را انکار می کنند.
 آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران 
با اشاره به س��خنان رهبر معظم انقالب و س��الگرد ارتحال امام 
خمینی )ره(، اظهار کرد: مقام معظم رهب��ری درباره امام )ره( 
 و آنچه به سیره ایش��ان مربوط اس��ت، مطالب مهمی فرمودند. 
 خ��دای متع��ال بع��د از ارتح��ال ام��ام )ره(، این نعم��ت را به 
 جمهوری اس��المی مرحمت کرد که آن مس��اله والیت اس��ت؛

 والیت موضوع بس��یار مهمی اس��ت، چرا که نظ��ام، یک نظام 
اسالمی است و با نظام های دیگر فرق اساسی دارد.

وی افزود: تفاوت اصلی نظام ما با نظام های دیگر این اس��ت که 
پایه آن، الهی است.

آیت اهلل امامی کاشانی، با اشاره به اقدام برخی افراد که بحث هایی 
می کنند، کتاب هایی می نویس��ند و در دانش��گاه ها س��خنرانی 
 می کنند و مساله امام زمان )عج( را زیر س��وال می برند، گفت:

 البته عده ای از آنها، دشمن اسالم هس��تند و پول های نفتی از 
عربس��تان برای آنها می آید که ما با آنها کاری نداریم، اما برخی 
افراد که ش��یعه و اهل نماز و روزه هم هس��تند، گاهی اوقات در 
مخالفت با نظام اس��المی و اصل والیت فقیه، به جایی کشیده 

می شوند که اصل موضوع را انکار می کنند.
اف��زود:  ته��ران،  هفت��ه  ای��ن  جمع��ه  نم��از  خطی��ب 
ای��ن موض��وع ب��ه دلی��ل آن اس��ت ک��ه ول��ی فقی��ه 
 ب��ه عن��وان نای��ب ع��ام ام��ام زمان)ع��ج( ق��رار دارد؛ 

در نتیجه حکومت، یک حکومت والیی و اسالمی می شود.

 وی تصریح کرد: برخ��ی فکر می کنن��د بیایند اص��ل را بزنند،
 در صورتی که نظام اسالمی یک حرکتی است که به نظام جهانی 

امام زمان)عج( وصل می شود.
آیت اهلل امامی کاشانی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری 
در خصوص سیره امام)ره(، تاکید کرد: اساس این بحث ها، همان 
مساله معنوی بودن انقالب اس��ت، و یکی از امتیازات امام )ره(، 

باخدا بودن بود.
وی ادام��ه داد: بنده در لحظ��ات آخر عمر امام)ره(، باالی س��ر 
 ایشان بودم که پزشکان از حال ایشان مأیوس شدند. در هنگام 
نماز مغ��رب وقتی صدای اذان بلند ش��د، برخ��ی اعضای دفتر 
ایشان، در گوش امام)ره( گفتند، امام وقت نماز است و امامی که 
در حالت اغما بود، چیزهایی را بر لب می گفت که در آن هنگام 

پزشکان گفتند امام برگشت.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تاکید کرد: این یعنی نماز به 
وجود امام رفته بود. توجه به خدا، سیره عملی امام )ره( را شکل 

داد، که چند مورد از این سیره را رهبری اشاره کردند.
آیت اهلل امامی کاشانی، اظهار کرد: این حقایق را باید نگاه داشت 
 و تحریف نکرد. خوشبختانه س��یره عملی قابل تحریف نیست، 
چرا که تحریف در معن��ا صورت می گیرد و در عمل نمی ش��ود 

چیزی را تحریف کرد.
وی افزود: اینکه امام )ره( در برخورد با بیگانه و مس��ائل داخلی 
و جهان اس��الم چگونه عمل ک��رد را نمی ت��وان تحریف کرد، و 
 اینکه دشمن نباید از اختالفات اس��تفاده کند؛ و همان طور که

 مقام معظم رهبری فرمودند این جنگی که دشمن شروع کرده، 
یعنی جنگ نیابتی، به معنای استفاده از مسلمانان و تکفیری ها 

در این جنگ است، تحریف شدنی نیست.

خطیب نماز جمع��ه این هفته تهران گفت: امام )ره( به مس��اله 
وحدت جهان اسالم اصرار داشت، و یا مساله توجه در اقتصاد و 
تأمین زندگی مردم و مساله های سیاسی و مبارزه با دشمنان و 
فریب دشمن را نخوردن و اسرار خود را در اختیار بیگانگان قرار 

ندادن، از سیره امام )ره( قابل تحریف نیست.
آیت اهلل امامی کاشانی تاکید کرد: این یک مساله ای است که باید 
به آن توجه کرد که خوشبختانه رهبر معظم انقالب همان سیره 
را امروز در پیش گرفته اند و پیش می برند؛ اما گاهی مشکالت و 
گرفتاری هایی وجود دارد که باید از آنها عبور کرد، که امیدواریم 
فضل خدا، نظام اس��المی را کمک کند و خداون��د در برخی از 
مسائل از جمله مساله هس��ته ای، جمهوری اسالمی را در تمام 

موارد حمایت کند.
 وی با اش��اره به مس��اله آم��وزش و پ��رورش و بح��ث توجه به

 نس��ل جوان، تصریح کرد: باید به نس��ل جوان پرداخت و توجه 
ویژه ای به آن کرد. امام )ره( در حوزه قم، طلبه های بس��یاری را 

داشت که آنها را با اخالق آشنا می کرد.
 خطی��ب نم��از جمع��ه ای��ن هفت��ه ته��ران در پای��ان گفت: 
آم��وزش و پ��رورش، آم��وزش عالی، اس��اتید و معلمی��ن باید 
توجه داشته باش��ند که کس��انی که آموزش می دهند، باید چه 
انسان هایی باشند و از چه شرایطی برخوردار باشند که این بحث 

همواره باید مورد توجه جمهوری اسالمی قرار بگیرد.
 همچنین آیت اهلل امامی کاش��انی، در خطب��ه اول نمازجمعه،

 با اشاره به بحث انتظار فرج حضرت ولی عصر )عج( اظهار کرد: 
بحث امید در موضوع انتظار این است که امام زمان امروز حضور 

دارد و همین اصل، جامعه را امیدوار می کند.
وی افزود: زمین نمی تواند در هی��چ عصر و زمانی از حجت خدا 
خالی باشد. این مطلب منحصر به ش��یعه نیست و علمای اهل 
 تس��نن نیز به این موضوع تاکید داش��ته اند؛ اما عده ای کتاب 
می نویسند و در ایران و در خارج از کشور سخنرانی می کنند و 
می گویند دلیل عقلی و نقلی نداریم که باید حتما در هر زمانی 

حجت خدا بر روی زمین باشد.
 آیت اهلل امامی کاش��انی گفت: برخی هم احتی��اط می کنند و 
می گویند م��ا اطالعی از این موضوع نداری��م، بنابراین تکلیفی 

بر ما نیست.
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه 28۷ حدیث مربوط به بحث 
وجود امام زمان در منابع شیعه و سنی موجود است تاکید کرد: 
8۰ حدیث طبق موازینی که تمام علمای رجال و درایه داشته اند 
صحیح اعالیی است و 3۰ حدیث معتبر دیگر نیز در این زمینه 
وجود دارد و 5۰ حدیث نیز از اهل تسنن داریم که تاکید دارند 

زمین نمی تواند از مقام عصمت خالی باشد.
آی��ت اهلل امامی کاش��انی گف��ت: اگر کس��انی در دانش��گاه ها 
 این س��خنان را مطرح می کنن��د ما حاضریم در صدا و س��یما، 

دانشگاه ها و حتی خصوصی با آنها بحث کنیم.

امامی کاشانی، در نماز جمعه مطرح کرد:

انکارامام زمان به دلیل مخالفت بانظام
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موضوع هسته ای، بهانه برای 
استحاله نظام است

حجت االس��الم علی س��عیدی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه گفته: موضوع انرژی هسته ای تنها یک مصداق و 
بهانه دشمن برای ایجاد استحاله در نظام دینی ماست. 
دش��منان ما با وجود ناکام ماندن توطئه های شان در 
بس��یاری از عرصه ها، حتی لحظه ای از دش��منی با ما 
غافل نخواهند ش��د؛ از این روی، هم��واره باید مراقب 

توطئه آنان باشیم.

 ما با دولت مخالفتی نداشته، اما 
با جهان بینی دولت مخالفیم

روح اهلل حسینیان، رییس مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
 با اش��اره به اینکه ما با دول��ت مخالفتی نداش��ته، اما 
با جهان بینی دولت مخالفیم، گفته: مسووالن جمهوری 
اس��المی ایران باید بدانند این انقالب مقدمه حکومت 
واحد حض��رت حجت )عج( اس��ت؛ و نباید مس��ائل و 
مشکالت کشور از جمله اقتصادی، مسووالن ما را از این 
هدف دور کند. ما اگر نس��بت به دولت انتقادی داریم، 
نس��بت به جهان بینی دولت بوده، چراکه ما خودمان 
 انقالبی هس��تیم و انقالبی بای��د اهل مذاکره باش��د، 
ولی مذاکره را با عنوان یک تفکر برخالف حرکت امام 

می دانیم.

جایزه، برای دستگیری 
بمب گذاران مساجد شیعیان

وزارت کش��ور عربس��تان س��عودی ب��ه کس��انی که 
اطالعاتی درباره بمب گذاران دو مس��جد ش��یعیان در 
 این کش��ور دهند، بیش از ی��ک میلی��ون دالر جایزه

 می دهد. 
 وزارت کشور عربستان روز چهارشنبه، 13 خردادماه،

 با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم ک��رد، برای ارائ��ه هر گونه 
اطالعاتی که منجر به دستگیری 16 نفر از شهروندان 
این کش��ور ش��ود ،ک��ه مظنون ب��ه بمب گ��ذاری در 
مس��اجد ش��یعیان هس��تند، پن��ج میلی��ون ری��ال 
 س��عودی،  معادل1/3میلی��ون دالر آمری��کا، جای��زه 

می دهد.

 ورزش های مورد عالقه
 امام )ره(

یکی از مجریان س��ابق صدا و س��یما که ب��ه خارج از 
کش��ور رفته، در مطلبی نوش��ته: یک��ی از کامل ترین 
مناب��ع در خصوص ارتباط آی��ت اهلل خمینی با ورزش، 
مصاحبه س��ید احمد خمینی با نشریه کیهان ورزشی 
 در س��ال 1368، هم زمان با نخستین سال درگذشت 
بنیان گذار جمهوری اس��المی اس��ت؛ احمد خمینی 
در جواب به درخواس��ت این مجله می گوید: از خیلی 
روزنامه ه��ای داخل��ی و خارجی به من مراجعه ش��ده 
ولی از آنجا که ورزش را دوست دارم، بسیار مختصر به 

سواالت تان پاسخ می دهم.
پاس��خ های کوتاه فرزند آیت اهلل خمینی در برگیرنده 
نکاتی است که پیش تر عنوان نش��ده بود. به گفته او، 
پدر ایشان به کشتی و ورزش باس��تانی عالقه داشت. 
نکته ای ک��ه در مالقات های ورزش��ی او ط��ی دوران 
رهبری نیز مشهود است. او جمله »من از این بازوهای 
شما خوشم می آید« را در نخستین دیدار ورزشی پس 
از انقالب که در قم انجام ش��د، خطاب به کشتی گیران 

و وزنه بردارها گفت.
ژیمناستیک، بیش از تمام ورزش ها »جلب نظر ایشان 
را می نمود«. س��ید احم��د خمینی تأکی��د می کند، 
 پدرشان در سنین کودکی در رشته های پرش ارتفاع و 

پرش طول تمرین داشته است.
 به نحوی ک��ه حتی ه��ر دو دس��ت و یک پ��ای او بر 
اثر همین ورزش ها شکس��ته ب��ود؛ همراه ب��ا بیش از 
 1۰ ب��ار شکس��تگی در ناحی��ه س��ر و چن��د ج��ای 

پیشانی.
این موضوع توسط حجت االس��الم مسعودی خمینی 
نیز نقل ش��ده، که آی��ت اهلل خمینی در مس��ابقه دو، 
نف��ر اول جوانان خمین ب��ود و در کودکی بیش��ترین 
 حد پرش را نس��بت به بقیه داشته و آس��یب هم دیده

 است.

چهار استانی که درآن، دخترها 
ختنه می شوند

س��ازمان های بهداش��تی و حقوق بش��ری بین المللی 
 سال هاس��ت ب��رای مقابله با ختن��ه دخت��ران و زنان 
)بریده ش��دن بخش��ی از اندام جنس��ی زنان( فعالیت 
می کنند. این عمل عواقب خطرناکی برای سالمت زنان 
دارد و در مواردی به دلیل خونریزی و عفونت ش��دید 

موجب مرگ فرد شده است.
بی بی سی در این باره نوشته: ختنه زنان در بخش هایی 
از آفریقا، خاورمیانه و آسیا رایج است. گروه های فعال در 
زمینه حقوق زنان استفاده از واژه ختنه را رد می کنند 
و این عمل را ناقص سازی اندام جنسی زن می خوانند. 

ختنه زنان در ای��ران آمار چن��دان باالیی ن��دارد، اما 
تحقیق��ی که ب��ه تازگ��ی در خص��وص ختن��ه زنان 
در ایران منتش��ر ش��ده اس��ت، ۴ اس��تان هرمزگان، 
کرمانش��اه، کردس��تان و آذربایج��ان غرب��ی را از 
 اس��تان هایی برمی ش��مرد که این عمل در آنها انجام 

می شود.

شنیده ها 

 تشییع پیکر زنده یاد
 دکتر معتمدی

اجازه بازرسی از مراکز نظامی 
را نمی دهیم

مشاور عالی مقام معظم رهبری ،گفت: رهبر معظم انقالب 
اسالمی، موضوع سخن خودشان را تحریف امام انتخاب 
کردند؛ پس معلوم می ش��ود که ایش��ان نگران ترس��یم 

دروغین از چهره امام هستند.
غالمعلی ح��داد عادل، در جم��ع راهپیمایان 15 خرداد 
 شهرس��تان ورامین اظه��ار داش��ت: این ایام مق��ارن با

 س��ه مناس��بت رحلت امام)ره(، میالد باس��عادت امام 
 زمان و س��الروز قیام تاریخی 15 خرداد س��ال ۴2 بود؛

 که هر کدام از این سه مناس��بت تلخی و شیرینی های 
خود را به همراه دارد.

مردم ورامین در ۱۵ خرداد، حضوری قهرمانانه 
داشتند

وی ادامه داد: باید توجه داشت که سه مناسبت با یکدیگر 
مرتبط هستند و باید نس��بت به گرامیداشت آنان توجه 

الزم صورت گیرد.
این مس��وول با تجلیل از راهپیمایی مردم ورامین اضافه 
کرد: امروز شما مردم ورامین به یاد 52 سال پیش دوباره 
راهپیمایی کردید که باید از این حضور تشکر و قدردانی 

کرد.
 نماینده م��ردم ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی،

 عنوان کرد: بن��ده در س��ال ۴2 دانش آموز س��ال آخر 
دبیرستان بوده و 18 سال داشتم و در بخشی از وقایع که 
در تهران اتفاق افتاد حاضر بودم، که در آن ایام از حضور 

قهرمانانه و جانانه مردم ورامین مطلع شدیم.
خون شهدای ۱۵ خرداد هیچ گاه هدر نرفت

حدادعادل بیان داش��ت: ما در تهران متوجه ش��دیم که 
مردم ورامین و این منطقه، کفن پوشیده و به سمت تهران 
 حرکت کردن��د و نام خود را در تاریخ ماندگار س��اختند؛

 و امروز نیز شما مردم والیت مدار ورامین به یاد 52 سال 
پیش کفن پوشیده و به عنوان وارثان این قیام راهپیمایی 

کردید.
وی گفت: به عنوان یک خدمتگزار از ش��ما مردم متدین 
و انقالبی ورامی��ن که ای��ن راه را ادامه داده اید، تش��کر 
و قدردان��ی می کنم و باید از خداوند ش��اکر باش��یم که 
 خون به ناحق ریخته ش��ده ش��هدای 15 خرداد به هدر

 نرفت.
رییس فراکسیون اصول گرایان مجلس شورای اسالمی 
 ادامه داد: ش��اید ت��ا آن روز این تصور وجود داش��ت که
  رژیم پهل��وی موفق به س��رکوب قیام 15 خرداد ش��د؛

 ام��ا پ��س از گذش��ت بی��ش از 36 س��ال از پی��روزی 
انقالب اس��المی بای��د خداوند را ش��اکر باش��یم که آن 
 مجاهدت ها ب��ی ثمر نمان��د و جمهوری اس��المی برپا 

گردید.
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی، میراث امام 

راحل است
 ای��ن مس��وول تأکید ک��رد: 15 خ��رداد به دلی��ل آنکه

 ارتحال امام نیز یک روز قبل از آن بود، همیشه متعلق به 
امام بوده و باید بیش از هر چیز دیگری به فکر امام باشیم.
 نماینده م��ردم ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی،

 با اش��اره به س��خنان رهبری در حرم مطهر امام متذکر 
ش��د: رهبر معظ��م انق��الب اس��المی موضوع س��خن 
خودش��ان را تحریف ام��ام انتخاب کردن��د، پس معلوم 
 می شود که ایشان نگران ترس��یم دروغین از چهره امام

 هستند.
وی ادامه داد: باید توجه داش��ت که رابطه ملت با امام به 
منزله یک پدر دلس��وز و امین بود، و حال باید این سوال 
را پرس��ید که میراث این پدر رفته چیست؛ که در پاسخ 
باید تأکید کرد که انقالب اس��المی و جمهوری اسالمی 

میراث امام راحل است.
بزرگ ترین میراث امام،حکومت دینی بود

این مسوول اضافه کرد: بزرگ ترین میراث امام حکومت 
دینی بود، به ط��وری که ام��ام به ما فهمان��د دین فقط 
 یک رابطه شخصی نیس��ت، بلکه جنبه اجتماعی دارد و 
 مه��م تری��ن بخ��ش دی��ن ب��ه مس��ایل جامع��ه 

می پردازد.
وی بیان داشت: امام راحل حکومت شاهنشاهی را نابود 
و حکومت اس��المی را جایگزین آن کرد و بدین وس��یله 
سیاس��ت را با دین تلفیق داد، بدین ترتی��ب امام آمد تا 

جامعه را بر اساس دین هدایت کند.
درد امروز جهان، بی دینی حاکمان است

حداد عادل یادآور ش��د: حرف امام آن بود که دین فقط 
 یک رابطه شخصی نیس��ت، و بدین وسیله خط بطالنی 
بر جدایی دین از سیاس��ت کش��ید؛ زیرا ام��ام به خوبی 
متوجه شده بودند که درد امروز جهان، بی دینی حاکمان 

است.
والیت فقیه، میراث بزرگ امام راحل بود

حداد عادل گفت: امام آمد تا حکومت دینی برپا ش��ده و 
حاکم ظلم نکند، و این ب��زرگ ترین تحول بود، که ذهن 

ملت ایران توسط امام اصالح شد.
وی یادآور شد: امام راحل با حرکت خود به همه ما فهماند 
که دی��ن حکوم��ت دارد، و دین ب��دون حکومت ناقص 
 خواهد بود؛ به همین خاطر حرکت امام پیروی از حرکت 

پیامبر اسالم محسوب می شود.
 ح��داد ع��ادل، والی��ت فقی��ه را از دیگر می��راث های 
گران بهای امام دانس��ت و اظهار داش��ت: والیت فقیه و 
 میراث فکری و عملی آن ب��زرگ ترین میراث امام راحل 

بود.
امام، مردم را بر سرنوشت کشور مسلط کرد

 این مس��وول، اس��تقالل کش��ور را از دیگر میراث های 
امام راحل عنوان کرد و گفت: اس��تقالل کش��ور از دیگر 
میراث های امام راحل است، به طوری که امام کاری کرد 
 که مردم ایران خود سرنوش��ت خود را در دست بگیرند؛

 زیرا تا قب��ل از آن م��ردم در تعیین حکام خود نقش��ی 
نداشتند.

وی گفت: آخرین نفر در نظام شاهنشاهی ایران از طرف 
انگلیسی ها انتخاب شده بود؛ و رضا شاه و پسرش منتخب 
 خارجی��ان بودند، به همی��ن خاطر حکوم��ت پهلوی از 
 بیخ و بن در دست خارجی ها بود؛ اما امام آمد و مردم را 
بر سرنوش��ت خود مسلط س��اخت، به طوری که نتیجه 
انقالب اس��المی این بود که برای ایران در داخل کش��ور 

تصمیم گیری می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی، بیان 
داشت: شما االن به کشورهای مختلف جهان نگاه کنید 
و ببینید کدام کشور، حکومت آن برخواسته از دل مردم 

آن کشور است.
گفتمان رهبری عقالنی است

این مسوول در بخش دیگری از س��خنان خود تبعیت از 
رهبری را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: رهبری، 
ما را به عقالنیت و ایمان دعوت می کند و گفتمان رهبری 
 عقالنی اس��ت و مردم حرف های رهبری را می فهمند،

 زیرا رهبر خودشان را دوست دارند.
وی با تأکید بر ای��ن نکته که رابطه م��ردم با رهبری هم 
از روی عق��ل و محبت اس��ت، اف��زود: در زمینه رهبری 
پیوند عقل و محبت به یکدیگر گره خورده اس��ت و این 
 امر رابطه م��ردم با رهب��ر و مقتدای ش��ان را به نمایش 

می گذارد.

حدادعادل در مراسم ۱۵خرداد ورامین



یادداشت

 نباید در جامعه منتظر، فسادهای 
سه هزارمیلیاردی رخ دهد

ارتح��ال  س��الگرد  گرامیداش��ت  آیی��ن  در  الری،   موس��وی 
آیت اهلل طاهری، با اش��اره به ضرورت های جامع��ه منتظرظهور گفت: 
منجی می آید تا فس��اد نباش��د؛ پس نباید در جامعه منتظر فسادهای 
س��ه هزارمیلیاردی رخ دهد، بلکه اگر چنین اتفاقی می افتد منتظران 

حضرت باید آن را اصالح کنند.
موس��وی  عبدالوه��اب  س��ید  حجت االسالم والمس��لمین 
ارتح��ال  س��الگرد  دومی��ن  گرامیداش��ت  آیی��ن  در   الری، 
آیت اهلل سید جالل الدین طاهری، در مسجد اعظم حسین آباد اصفهان و 
در میان انبوه دوستداران انقالب اسالمی و این مجاهد خستگی ناپذیر، 
اندیشه ظهور و پایان خوش جهان هستی را عامل حفظ و بقای تشیع در 
طول تاریخ دانست و اظهار کرد: اعتقاد به ظهور منجی و جهانی عاری 
از ظلم و جور و تشکیل حکومتی به رهبری امامی عادل است که شیعه 

را حفظ کرده است.
وی که در شب نیمه شعبان، دریکی از پایگاه های مهم انقالب اسالمی 
در اصفهان سخن می گفت، خاطرنش��ان کرد: اعتقاد به مهدویت یک 
حرکت روبه جلو است، که معتقد است باید در مقابل کج روی ها ایستاد؛ 
و منتظر مصلح کسی است که خود صالح باشد، اما در مقابل این اعتقاد 
یک نگاه محدودکننده و کاسب کارانه است، که معتقد است باید نشست 
تا جهان به سمتی برود که او بیاید و هر حرکتی پیش از حرکت مصلح 

جهانی را محکوم  به شکست می داند.
وزیر کش��ور دوران اصالحات، در ادامه با طرح این سؤال که آیا انتظار 
تنها، یک مقوله فردی و برای ثواب است، این گونه پاسخ داد که انتظار 
باید منتظر را به س��مت هدفی که انتظار آن را می کش��د س��وق دهد؛ 
فرهنگ پذیرایی از عاش��قان حضرت باید به فرهن��گ پذیرایی از خود 
حضرت تبدیل ش��ود، یعنی وقتی حضرت برای براندازی ناهنجاری ها 
و احیای اندیشه ناب اسالمی و بسط و گسترش عدالت و تعمیق مکارم 
اخالق ظهور می کند، پس منتظر حض��رت نیز باید خود و جامعه خود 

را برای آن آماده کند.
وی ادامه داد: اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا خود را برای جامعه 
مهدوی آماده کرده ایم یا خیر؟ جامعه ای که راه طی ش��ده انبیاء را به 
نقطه اوج خود می رس��اند، نقطه ای که انس��ان با تعقل و تدبر زندگی 
می کند نه با خ��واب، رویا و ج��ادو، که اگر جامعه ای ب��ا خواب و جادو 
عمل کند برخالف حرکت مهدویت عمل کرده اس��ت؛ همان گونه که 
در سال های اخیر با پخش س��ی دی و فیلم از زمان ظهور خبر دادند و 

شرایط را تطبیق دادند.
موس��وی الری تصریح کرد: طب��ق حدیثی از حض��رت امیرالمؤمنین 
 عل��ی علیه الس��الم، کلی��ه عل��وم بش��ر از حض��ور انبی��اء ت��ا ظهور

 حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف 2 ح��رف از 27 حرف 
 عل��م در اختیار بش��ر ق��رار می گی��رد؛  اما ب��ا ظهور حض��رت مهدی 
 25 ج��زء دیگ��ر نی��ز در اختی��ار بش��ر ق��رار می گی��رد، پ��س اگ��ر

 حضرت مهدی می آید و بر عقل تکیه می کند و دانش و عدل را گسترش 
می دهد جامعه منتظر حضرت نیز باید خود را به این فضائل بیاراید.

پیشرفت ۹۰ درصدي پاركینگ 
طبقاتي هشت بهشت

مدیر منطقه ۳ اصفهان اعالم کرد: عملیات اجرایي پارکینگ طبقاتي 
هشت بهشت- بزرگمهر تاکنون ۹۰ درصد پیش��رفت فیزیکي داشته 

است.
منص��ور نجفي، با اع��الم این خبر گف��ت: عملیات اجرای��ي پارکینگ 
 طبقاتي هشت بهشت- بزرگمهر در مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع 

در 7 طبقه در دست احداث است.
وي با اش��اره به پیش��رفت ۹۰ درص��دي عملیات اجرای��ي پارکینگ 
 هش��ت بهش��ت- بزرگمه��ر اف��زود: عملی��ات اجرای��ي پارکین��گ 
 هش��ت بهش��ت- بزرگمهر اوایل تابس��تان تکمیل و به به��ره برداري

 مي رسد.
 مدی��ر منطق��ه ۳ ش��هرداري اصفه��ان، ب��ا بی��ان اینک��ه پارکینگ 
هش��ت بهش��ت- بزرگمهر ظرفیت پارك ۳۸۰ دس��تگاه خ��ودرو را 
 دارد، تصریح ک��رد: احداث ای��ن پارکین��گ در کاهش ب��ار ترافیکي 
 خیابان بزرگمه��ر، به خصوص ترافی��ک مقابل بیمارس��تان صدوقي

 بسیار موثر خواهد بود.

توسعه شركت های عمران گلپایگان، 
نیازمند حركت جمعی است

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
دولت و دولتمردان نمی توانند توس��عه را درون شهرس��تان ها در ابعاد 
مختلف انجام دهند؛ چراکه منابع محدود است، اما شرکت های توسعه 
و عمران این توانای��ی را دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیت ش��وند. 
محمدحس��ین میرمحمدی، در همایش تشکیل شرکت های توسعه و 
عمران شهرستان اظهار کرد: امت اسالمی و مردم ایران ثابت کرده اند 
که در هر مجموعه ای وارد ش��وند ثابت قدم هس��تند، ام��ا در مباحث 

اقتصادی خیلی نتواسته ایم حرکت های جمعی را شکل دهیم .
وی ادامه داد: زمانی که مردم در عرصه ای ورود پیدا می کنند، مشکالت 
بهتر حل می ش��ود ولی اگر کنار بنش��ینند، بهره وری و نتایج خوبی را 
کسب نخواهیم کرد؛ و این را بدانیم که اگر مردم در کارها ورود یابند، 

قطعاً توسعه به خوبی شکل خواهد گرفت.
نماینده مردم گلپای��گان و خوانس��ار در مجلس گفت: برای توس��عه 
شرکت های عمران شهرستان، باید یک حرکت جمعی انجام شود و این 

ظرفیت خوبی است که باید از آن به خوبی بهره گرفت.
میرمحمدی افزود: امروز برای شهرس��تان ظرفیت های خوبی در حال 
تحقق یافتن اس��ت؛ از جمله منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد پاالیش��گاه 
کوچک، توسعه کشاورزی، تعاونی های زراعی و ... که تحقق همه آنها 

نیازمند ایجاد یک اتاق فکر است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگ��ر در کارها هم دلی 
و هم زبانی وجود داش��ته باش��د به نتیجه خواهیم رس��ید. در همین 
وضعیت کنونی برخی از شهرس��تان ها در استان های خراسان، کرمان 
و ... اقدامات خوبی را در جهت توسعه و عمران شهرشان انجام داده اند.

 وی با بیان اینک��ه اگر کارها وارد حاش��یه ش��ود، امور ابت��ر می ماند، 
خاطر نشان کرد: یکی از دالیل عقب ماندگی شهرستان ها در این است 
که ظرفیت ها نمی توانند در کنار هم جمع ش��وند، اگر  می خواهیم کار 
در مجموعه های اقتصادی شکل بگیرد باید آسیب های آن را در همان 
ابتدا شناسایی و به یاد داشته باشیم که این مجموعه تنها برای توسعه 

گلپایگان شکل گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: دولت و دولتمردان 
نمی توانند توسعه را درون شهرس��تان ها در ابعاد مختلف انجام دهند 
چراکه منابع محدود است، اما شرکت های توسعه و عمران این توانایی 

را دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیت شوند.
 میرمحمدی ادام��ه داد: کار در ای��ن مجموعه باید برای کس��انی که 
می خواهند وارد ش��وند ش��فاف باش��د، هم چنین این دومین شرکت 
تعاونی توسعه و عمرانی اس��ت که می خواهد در استان شکل بگیرد و 

ظرفیت های مردمی می تواند در آن کارساز باشد.

 جلفای اصفهان، به نابودی
 نزدیک می شود

موتور تخریب در اصفهان را س��ودجویان روش��ن کرده ان��د، آن ها که 
خانه های تاریخی منطقه ی جلفا را به قیمت هایی ارزان از مالکان ارمنی 
خریداری و با بی توجهی به این بناها، این خانه های تاریخی و ارزشمند 

را برای تخریب بر اثر عوامل طبیعی آماده می کنند.
بافت تاریخ��ی جلفا در اصفهان که از س��ده ی شش��م هجری هرچند 
بی رونق مورد اس��تفاده بوده، با دستور ش��اه عباس صفوی از دوره ی 
صفویه مکان اس��تقرار ارامنه اصفهان ش��د، منطقه ای تاریخی که در 
جنوب غربی زاینده رود که »جلفای نو« نامیده شد و حتی »شاردن«، 
جهانگرد معروف فرانسوی این منطقه را به عنوان بزرگ ترین شهرك 
دنیا خواند، تا این که در دوره ی پهلوی با خیابان کش��ی های جدید در 
اصفهان، یکپارچگی بافت »جلفای نو« از بین رفته و محله به دو بخش 

مجزا تقسیم شد.
حاال در ادام��ه ی این تخریب ها س��ودجویان اصفهانی ب��رای تخریب 
بقیه ی باف��ت تاریخی جلفا پا پیش گذاش��ته اند و با خری��د خانه ها به 
قیمت های ارزان، این خانه های نفی��س و تاریخی را به راحتی تخریب 

و نابود می کنند.

 رهب��ر دی��ن زرتش��ت در اصفه��ان، در دی��دار ب��ا
 رسول زرگرپور گفت: پیروزي انقالب اسالمي ایران 
به رهبري امام خمیني )ره( باعث دگرگوني، بیداري 
و هویت شناس��ي مردم ای��ران ش��د؛ و امیدواریم با 
وحدت و همبستگي به آنچه شایسته و لیاقت هویت 

و فرهنگ این سرزمین است دست یابیم.
 به گ��زارش خبرگ��زاری ایس��نا منطق��ه اصفهان، 
رسول زرگرپور در دیدار سراسقف اعظم ارامنه مرکز 
و جنوب ایران و تعدادي از رهبران ادیان توحیدي ، 
ضمن اظهار خوشوقتي از نشست هایی که با رهبران 
ادیان توحی��دي برگزار می ش��ود، اظهار ک��رد: این 
جلسات نشان از وفاق، هم دلي و هم زبانی بین ادیان 
مختلف است که در استان اصفهان زندگي می کنند.

اس��تاندار اصفهان در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن 
نیمه شعبان، خاطرنشان کرد: نیمه شعبان به اعتقاد 

مسلمانان نمود آمدن منجي عالم بشریت است.
وي با بیان اینکه هرکدام از ادی��ان الهي به نحوي به 
آمدن منجي عالم بش��ریت اعتقاد دارند، افزود: همه 
ادیان معتقدند که پای��ان جهان با آمدن یک منجي، 
پایاني خوش خواهد داشت و آرزو می کنیم که هرچه 
زودتر منج��ي عالم بش��ریت ظهور کند، و ب��ا پایان 
دادن به جنگ ها و خونریزی ها ب��ه جهاني با آرامش 

دست یابیم که هدف تمام ادیان است.
  زرگرپ��ور با اش��اره ب��ه ناآرامی ه��ای منطقه گفت: 
به لطف خدا و دع��اي متدینین همه ادیان و منویات 
مقام معظم رهبري و سیاس��ت های دول��ت تدبیر و 

امید، ایران در بین این ناآرامی ها و کشتارها در ثبات، 
آرامش و امنیت کامل است؛ و خوشبختانه اجازه داده 
نشده است که دشمنان بتوانند نقشه های شوم خود 

را در کشور به منصه ظهور برساند.
استاندار اصفهان در ادامه به سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمیني اشاره کرد و افزود: پیشرفت، آسایش و 
آرامش و وحدت و همبس��تگي امروز جامعه مدیون 
انقالب و اندیشه های ایش��ان است. وي با بیان اینکه 
امروز پیشرفته ترین صنایع و تجهیزات چه در حوزه 
نظامي و چ��ه در حوزه های غیرنظام��ی و هم چنین 
ان��رژي صلح آمیز هس��ته ای و تکنولوژی های بزرگ 
در کشور تولید می شود، اظهار کرد: این پیشرفت ها 
در سایه فضایي اس��ت که امام ایجاد کرد و به جایی 
رسیدکه امروز کشور با قلدرهای دنیا سر میز مذاکره 
نشسته اس��ت. زرگرپور افزود: باید درود بفرستیم به 
روان آن مرد بزرگي که ش��اید در یک قرن گذش��ته 
نمونه بود و فراتر از دین حرکت کرد؛ به طوری که همه 
ادیان وي را به عنوان یک رهب��ر انقالبي قبول دارند 
و مقام معظم رهبري نیز ادامه دهنده راه ایش��ان در 

راستاي پیشرفت و سرافرازي کشور بودند.
 اس��تاندار اصفهان، ب��ا بی��ان اینک��ه در 24 خرداد 
سال ۹2 دولت تدبیر و امید، کشور را تحویل گرفت؛ 
گفت:  در ای��ن زمان علي رغم زحمات قبلي، کش��ور 
ش��رایط دش��واري را در بع��د اقتصادي و سیاس��ت 

خارجي داشت.
وي با بیان اینکه دولت تدبیر و امید ارتباط عزتمند با 

کشورهاي دنیا را مشي سیاست خارجي خود قرار داده 
است، اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته بیش از ۸۰ 
هیات سیاسي به اصفهان س��فرکرده اند و میزان ورود 

گردشگران نیز 2/5 برابر شده است.
استاندار اصفهان یادآور شد: در سفر هیات های خارجي 
به اصفهان، ب��ا افتخار اعالم ک��رده ام پی��روان ادیان 
توحیدي در این استان به صورت کاماًل مسالمت آمیز در 
کنار هم زندگي می کنند، و سران ادیان توحیدي نیز 
باهم به گفت وگو می پردازند؛ ولي با توجه به تبلیغات 
منفي کش��ورهاي غربي در این خصوص، این زندگي 

مسالمت آمیز براي آن ها شگفت آور است.
زرگرپور با بیان اینکه در حال حاضر هم دلي و هم زبانی 
خوبي بین مسووالن ایجادشده است، افزود: با عنایت 
به منویات مقام معظم رهبري و سیاس��ت های دولت 
یازدهم، کشور درراه ترقي و پیشرفت درحرکت است.

وي در ادام��ه ب��ه بیان مش��کالت اس��تان پرداخت و 
گفت: اصفهان با معضالت زی��ادي ازجمله مقوله آب، 
آلودگي هوا و ری��ز گردها مواجه اس��ت، که براي حل 
این مش��کالت برنامه های جامعي در نظر گرفته شده 
اس��ت؛ که با اجراي بخش��ي از این برنامه ها به ویژه در 
خص��وص آب و مقابله با آلودگي هوا، قس��متي از این 
مشکالت مرتفع شده اس��ت. زرگرپور، به تدوین طرح 
ضربتي دو س��اله براي مقابله با ریز گردها اشاره کرد و 
افزود: این طرح با تثبیت ده هزار هکتار از کانون های 
اصلي گردوغبار ص��ورت خواهد گرفت. مدیر ارش��د 
اس��تان به ایجاد دبیرخانه ادیان توحیدي اشاره کرد 
 و افزود: دبیرخانه ادیان توحیدي زیر نظر استانداري،

 ادامه فعالیت خواهد داد و یک��ي از خانه های میراثي 
بس��یار زیباي اصفه��ان نیز ب��راي احی��اي صفاخانه 
آماده خواهد شد. بابکن چاریان اس��قف اعظم ارامنه 
مرکز و جن��وب ایران نیز در این دی��دار ضمن تبریک 
فرارس��یدن نیمه شعبان به همه مس��لمانان و آرزوي 
 ظهور منجي کل عالم بشریت از تالش ها و حمایت های 
اس��تاندار اصفهان در ایجاد وحدت و وفاق بین ادیان 
اله��ي و اهتمام ایش��ان به پویای��ي دبیرخان��ه ادیان 
توحیدي تقدیر و تجلیل نمود. رهبر زرتشتیان اصفهان 
نیز در ای��ن دیدار ضمن گرامیداش��ت نیمه ش��عبان 
و س��الگرد ارتحال ام��ام خمیني)ره( گف��ت: پیروزي 
انقالب اسالمي ایران به رهبري امام خمیني )ره( باعث 
دگرگوني، بیداري و هویت شناس��ي مردم ایران شد و 
ما امیدواریم که ایران با وحدت و همبس��تگي خود به 
آنچه شایس��ته و لیاقت هویت و فرهنگ این سرزمین 

است دست یابد.

استاندار اصفهان:

زندگي	مسالمت	آمیز	ادیان	در	اصفهان	

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث
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خودرو ها، سهمی 7۰ درصدی در آلودگی هوای شهر دارد 
و باید سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری تا پایان 
بر نامه پنج ساله کشور به 75 درصد برسد. با توجه به اینکه 
در اصفهان قطار ش��هری راه اندازی نشده است، اتوبوس و 
تاکسی س��همی ۳5 تا 4۰ درصدی در حمل و نقل شهری 
دارند و اصفهان ۳5 درصد با ش��اخص های برنامه 5 س��اله 
کش��ور فاصله دارد؛ و اکنون برای کاهش ت��ردد این منابع 
 متحرك آالینده هوا و افزایش س��هم حم��ل و نقل عمومی

در 5 سال آینده بر نامه ریزی شده است.
 با توجه به فقدان سیس��تم های پیش��رفته حم��ل و نقل 
نظیر مترو، تراموا و قطار س��بک ش��هری در شهر اصفهان، 
اتوبوس��رانی وظیفه س��نگینی را بر عهده دارد و به تنهایی 
مسافران بسیاری را جابجا می کند . ارزان بودن نرخ کرایه 
اتوبوس نسبت به نرخ کرایه تاکسی، یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش استفاده ش��هروندان از اتوبوس در سفرهای درون 

شهری است.
این سیستم به علت برخورداری از خصوصیات مثبت نظیر 
 قابلیت انعطاف نس��بت به س��ایر وس��ایل نقلیه عمومی و

 ه��م چنی��ن نزدیکي آن ب��ه اتومبی��ل از لح��اظ خدمات 
 رس��انی در آینده نیز نقش مهمی را در جابه جایی شهری

 بر عهده خواهد داشت؛ بنابراین مزایا و ویژگی های مثبت 
این سیس��تم حمل و نقل عموم��ی، ارتق��ای کارایی آن را 
 ضروری می سازد. اولین بارسیس��تم حمل و نقل همگاني،

  در س��ال ۱۳2۰ در اصفهان فعالیت خ��ود را آغازمی کند؛ 
و به تدریج تعداد خطوط در اصفهان به ده خط می رسد.

 با توجه به افزایش اهمیت سیس��تم حمل و نقل ش��هري 
در س��ال ۱۳۳۱ ماده واحده قانون تاس��یس شرکت هاي 
واحد اتوبوسراني همگاني در ش��هرها به تصویب می رسد؛ 
 و این قان��ون مجددا در س��ال ۱۳۳4 در مجلس به تصویب 
می رس��د و در چه��ارم آب��ان م��اه ۱۳4۶ ش��رکت واحد 
اتوبوس��راني اصفهان با رعایت مقررات این قانون و تصویب 
 هیات مدی��ره به ریاس��ت ش��هردار وقت اصفهان ش��کل 
می گیرد. درحال حاضر یک ه��زار و ۳۶5 اتوبوس در ۱۰5 
 خط به طول 2 هزار کیلومتر اصفهانی ها را جابجا می کنند. 
اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی اصفهان سهم2۰ درصدی 
در جا به جایی شهری دارند، و روزانه ۹۰5 هزار نفر را جابجا 
می کنند؛ که این تعداد در ایام نوروز و فصل پاییز به بیش از 
یک میلیون نفر می رسد. به صرفه بودن استفاده از اتوبوس 
نسبت به تاکس��ی و افزایش قیمت س��وخت، اتوبوس را به 
اولویت اول ش��هروندان تبدیل کرده است.۱۶۰۰ ایستگاه 
اتوبوس در اصفه��ان وجود دارد، که متوس��ط زمان انتظار 

شهروندان اصفهانی در آنها ۱5تا 2۰ دقیقه است.

مدیرعامل س��ازمان پارك ها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان، از برگزاری دومین دوره مسابقه» برترین فضای 
 س��بز خانگی« خبر داد و گفت: ش��هروندان می توانند تا 
پایان خردادماه از طریق ثبت نام در سایت این سازمان در 

این مسابقه شرکت کنند.
 س��لیمانی پور، با بیان این مطلب افزود: این مس��ابقه در

 چهار بخش گل ه��ای آپارتمان��ی ، فضای س��بز باغچه 
حیاطی، بام سبز و بالکن ها و دیوار سبز با گیاهان خزنده 

می باشد .
وی تصریح کرد: مراحل این مس��ابقه به این گونه خواهد 
 بود که پس از ثبت نام عالقه مندان به شرکت در مسابقه،

 تیمی از سوی این س��ازمان به نشانی داده ش��ده اعزام ، 
فیلمبرداری و یادداشت برداری انجام، و به کمیته داوران 
ارایه می شود و از میان آثار ارایه شده ، ۱5 گل آرایی خانگی 

انتخاب و در هفته درختکاری جوایز آنها اهدا می شود.
مدیرعامل س��ازمان پارك ها و فضای س��بز ش��هرداری 
اصفهان تاکید کرد: ش��هروندان باید دقت داش��ته باشند 
که در این مسابقه باید از گونه های گیاهی کم آب و دارای 
زیبایی های خاص و طراحی و رنگ بندی مناسب استفاده 

کنند تا در کمیته داوری حائز امتیاز شوند.
 وی با اش��اره به اینکه منتخبی��ن دومین دوره مس��ابقه

 » برترین فضای س��بز خانگی«، جزو همیاران س��ازمان 
پارك ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به شمار خواهند 
رفت، گفت: افراد منتخب این دوره به قید داشتن تخصص، 
 که از س��وی کمیت��ه داوران تش��خیص داده می ش��ود ، 
می توانند جزو اعضای کمیت��ه داوران دوره های بعد این 

مسابقات باشند.

ضمن اینکه این افراد، با دریافت کارت » همیاران سبز«، 
برای نظ��ارت بر فرایند فضای س��بز در س��طح ش��هر به 
 عنوان نماینده این س��ازمان، می توانند فعالیت داش��ته

 باشند.
س��لیمانی پور، در ادامه از اجرای نمون��ه های مختلفی از 
باغچه های حیاتی در محل باغ گل ها در آینده ای نزدیک 
خبر داد، و اظهارداش��ت: هدف از این اقدام این اس��ت که 
مردم با دیدن این نمونه ها ، به تناسب فضا و امکاناتی که 
در منازل خود دارند این طرح ها و مدل ها را در منازل خود 

اجرا کنند .
وی تاکید کرد: س��ازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان، حتی به خانواده هایی که برای حیاط منازل خود 
گونه گیاهی مناسب می خواهند و یا نمی دانند چگونه در 
 حیاط منازل خود گل آرایی مناسبی داشته باشند ، مشاوره 

می دهد.

خودرو ها، سهمی ۷۰ درصدی در آلودگی هوای شهر دارد؛

سهم ۲۰ درصدی اتوبوس در سفرهای شهری اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

مسابقه » برترین فضای سبز خانگی«
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ریفتینگ در زاینده رود

ایمنا



يادداشت

گشتی در اخبار

نرخ شیر آزاد شود
 ریی��س اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان گفت: دامداران اس��تان 
 خواس��تار آزاد س��ازی ن��رخ ش��یر هس��تند، و در همین راس��تا از 

مقامات استان درخواست پیگیری دارند.
 موس��ی رهنمایی، در راس��تای تقاض��ای دامداران اصفه��ان برای 
آزاد سازی نرخ ش��یر  و پیگیری مسووالن اس��تان اظهار داشت: به 
منظور آزاد سازی نرخ شیر،  تجمعات دامداران را در سطح کشور طی 
سال گذشته و ماه های قبل شاهد بودیم؛ که در همین راستا طی یک 

ماه گذشته دو بار دامداران اصفهان نیز تجمع کردند.
 ریی��س اتحادی��ه دام��داران اس��تان اصفه��ان ی��ادآور ش��د:

  اعتراض های دامداران در سال های گذشته به این نتیجه انجامید که 
کارخانه داران اعالم کردند اگر با افزایش قیمت لبنیات موافقت شود 
شیر را به قیمتی که دامداران اعالم می کنند می خرند؛ که این مساله 

مورد موافقت مسووالن قرار نگرفت.
وی بیان داشت: این در حالی است که با وجود عدم مخالفت مسووالن 
در سال گذشته، شاهد افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصوالت شدیم 
و این در صورتی بود که کارخانه داران با همان قیمت قبلی شیر را از 

دامدار می خریدند.
رهنمایی اظهار داش��ت: این اقدام در حالی از س��وی کارخانه داران 
انجام گرفت که هیچ ش��خصی از افزایش قیم��ت محصوالت لبنی 

جلوگیری نکرد.
 وی ادام��ه داد: ب��ه دنب��ال افزای��ش قیم��ت ۱۵ درص��دی 
محصوالت لبنی شاهد بودیم که برخی محصوالت هم چون بستنی 
که نظارت کمتری روی آن انجام می گیرد و ماست، تا ۶۰ درصد هم 

افزایش قیمت داشته است.

 باالترين سطح واردات نفت هند،
 از ايران 

واردات نفت خام هند از ایران، در ماه گذش��ته می��الدی در نتیجه 
افزایش قابل توجه خرید پاالیش��گاه های هندی، به باالترین سطح 

خود از مارس ٢۰۱٤ تاکنون رسید. 
هند، چهارمین مصرف کننده بزرگ نفت دنیاس��ت که بعد از چین، 

بزرگ ترین خریدار نفت ایران نیز محسوب می شود. 
طبق داده های اولیه به دست آمده از منابع معامالتی، هند در ماه مه، 
٩ محموله نفتی به میزان ٣۶٧ هزار و ٩۰۰ بشکه در روز، از ایران وارد 
کرد که افزایشی ٣٩ درصدی نسبت به ماه آوریل را نشان می دهد. 

پاالیشگاه های »مانگلور« و »پتروکمیکال ال تی دی«، بزرگ ترین 
مش��تریان هندی نفت ایران در ماه مه بودند ک��ه روزانه ٢۰٧ هزار 
 ٤۰۰ بشکه نفت از این کش��ور وارد کردند. » ایندین اویل کورپ«، 
بزرگ ترین پاالیش��گاه هند نیز در ماه مه، یک میلیون بشکه نفت از 
ایران خریداری کرد.  به گ��زارش وزارت نفت، میانگین واردات نفت 
هند از ایران در بازه زمانی ژانویه تا مه، روزانه ٢۰٣ هزار و ۱۰۰ بشکه 

بود که ٣٣ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل میالدی است.

دبی��ر کل اتاق تعاون ای��ران گفت: چناچ��ه تحریم ها منجر 
به توجه به س��اختارهای بوم��ی و ایرانی در تولید و کس��ب 
و کار ش��ود، و همچنین کاهش واردات را به دنبال داش��ته 
باش��د، فرصتی بی بدیل اس��ت؛ ام��ا چناچه اقتص��اد ایران 
کارآفرینان را منفعل و مایوس کند، تهدید محسوب شده و 
 تحریم کنندگان را در وضع تحریم ها و محدودیت ها امیدوار

 می کند.
ماش��اءاهلل عظیمی، با بیان اینکه اقتصاد ایران از دو عارضه، 
نفتی بودن و دولتی بودن رنج می برد، اظهار داشت: اقتصاد 
دولتی، دشمن رقابت اس��ت و هم چنین نفتی بودن اقتصاد 
هم منجر به تنبلی هر ملتی می شود؛ چرا که پول های بدون 
زحمت فروش ثروت های نس��ل های آینده ب��ه صورت خام 

است.
وی افزود: هر نوع خام فروشی، منجر به صدمه زدن به کسب 
و کار، اش��تغال و رشد اقتصاد هر کش��وری می شود؛ هر نوع 
خام فروشی منجر به شکستن هر ساختار درستی در اقتصاد 

می شود.
دبی��ر کل ات��اق تع��اون ایران ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه اقتصاد 
ما از ی��ک بیم��اری رن��ج می ب��رد، گف��ت: نس��بت دادن 
بیم��اری اقتصاد ای��ران صرفا به س��ایر اقتصاده��ای دنیا از 
جمل��ه هلن��دی، آدام اس��میتی صحی��ح نیس��ت؛ و ای��ن 
وضعیت ب��ا فق��دان مدیری��ت در تصمیم گیری  های کالن 
 در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی بعض��ا منش��اداخلی

 دارد.

الزامات توجه به بخش مسکن راهکارهای ايجاد 
رونق اقتصادی با تزريق منابع

عظیمی افزود: در حوزه مس��کن که بخش پای��ه و راهبر در 
اقتصاد جهانی است، تزریق منابع به این بخش هم رونق را به 
اقتصاد ایران بازمی گرداند و هم سایر حوزه ها را فعال خواهد 
کرد؛ در ای��ن زمینه با ایجاد رونق در بخش مس��کن بیش از 
صد رش��ته فعالیت به صورت مس��تقیم و هم چنین مابقی 

بخش های اقتصادی به تحرک و فعالیت درمی آیند.
وی با بی��ان اینکه بخ��ش کش��اورزی، یکی از مه��م ترین 
مس��یرهای اطمینان بخ��ش در اقتصاد اس��ت، گفت: عدم 
سیاست گذاری  مناسب و تصمیمات پی در پی موجب شده تا 
یک کشور صادر کننده دارای اقلیم های متنوع به واردکننده 

عمده تبدیل شود.
عضو هیأت رییس��ه اتاق تع��اون  ایران، برخ��ی تصمیمات 
ناصحیح  اقتصادی در ایران را، بیماری هلندی ندانس��ت و 
گفت: قیمت گذاری دس��توری برخی تولیدات داخلی مانند 
فرآورده های لبنی، تولید آن را از صرفه اقتصادی خارج کرده 
است؛ عالوه بر این طی سال های گذشته در فصل دروی برنج 

ایرانی، شاهد واردات برنج خارجی بودیم.
 وی گف��ت: زمانی ک��ه مرکب��ات ایران��ی در س��ردخانه ها 
دپو می شده است، از برخی کانال ها مرکبات وارد می شد؛ و 
اگر ما با نرخ های دستوری، تولیدات ایرانی را در حدی عرضه 
کنیم که آن را از مرقوم به صرفه ب��ودن خارج کند، منجر به 

تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

عظیمی با اش��اره به زیان های واردات به کشور و آسیبی که 
به اقتصاد وارد می ش��ود، گفت: زمانی که کارخانه ها تعطیل 
می شوند، ضریب فزاینده تقاضا را نمی توان بی پاسخ گذاشت، 
بنابراین به اجبار باید برای تنظیم بازار از ابزار واردات استفاده 

شود که در نهایت به زیان اقتصاد است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: برخی عارضه های اقتصادی 
در خاستگاه خود یک بار اتفاق افتاده اند، اما نباید در کشور 
ما که کش��وری جوان، فعال، قدرتمند و ثروتمند است بارها 

تکرار شود.
وی در پاسخ به این س��وال که راهکار مش��خص شما برای 
افزایش ظرفیت تولید بنگاه ها و رس��یدن به رونق اقتصادی 
چیست، تصریح کرد: برای تصمیمات کالن باید از نمایندگان 
عالی بخش غیردولتی اقتصاد همانند ات��اق بازرگانی، اتاق 

اصناف و اتاق تعاون نظرخواهی شود.
  نق�ش بخ�ش غیردولت�ی اقتص�اد در اج�رای 

سیاست ها، با کم ترين انحراف
عظیمی گفت: اتاق تعاون ب��ه بدنه مردمی در اقتصاد متصل 
اس��ت، یعنی اگر نظرات به صورت سیستماتیک و نظام مند 
 در کمیس��یون های تخصص��ی تب��ادل ش��ود، تصمیمات

 بر اس��اس اطالعات صحیح از انحراف��ات کمتری برخوردار 
خواهد ب��ود؛ بنابراین هر چه اطالع��ات دارای دقت کمتری 

باشد، انحراف در تصمیم گیری و اجرا بیشتر خواهد شد.
وی اثرات ناشی از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و بدون 
نظرخواهی از بخش غیردولتی را تا حد زیادی جبران ناپذیر 
عنوان ک��رد، و گفت: پایه ه��ای یک کس��ب و کار مقاوم که 
 اقتصاد را در برابر تغییرات و تهدی��دات مقاوم می کند، باید

 بر مدار و محور مردم در گردش باشد.
مدیر عامل س��ابق بانک توس��عه تع��اون، تأکید ک��رد: در 
تعریف اش��کال حقوق��ی اقتصاد مردم��ی فقط ب��ه تعاون 
 خواهی��م رس��ید، و خوش��بختانه ۵٢ اتحادی��ه تخصصی 
و ٣۱ اتاق تعاون اس��تانی در حد قابل قبولی مش��اوره های 

خوبی برای نظام تصمیم گیری در اقتصاد خواهند داد.
وی گفت: قانون اصالح موادی از قانون تعاون، اتاق تعاون را 
به عنوان مشاور سه قوا تعیین کرده است، که در این زمینه 
هم خواهش و هم آمادگی داریم که در مسائل ضروری و مهم 
از نظرات این بخش استفاده شود؛ در تدوین طرح ها، الیحه ها 
و آیین نامه ها با عنایت مسووالن قوا سه گانه، حداکثر بهره از 

اتاق تعاون برده شود.
عظیمی با اشاره به موانع توسعه بخش تعاون در کشور، گفت: 
متأسفانه باور تعاون در بین برخی از مسووالن و حتی مردم 
وجود ندارد؛ چراکه کشور در انجام کارهای جمعی و گروهی 
در اقتصاد مبتال به برخی خرده فرهنگ های هنجار ش��کن 
اس��ت؛ یقین دارم این بخش می تواند گره گشای بسیاری از 
مشکالت از جمله اش��تغال باش��د که دقیقا کالم ارزشمند 
مقام معظم رهبری است. عظیمی افزود: طبق آمارها ٢٢۰۰ 
میلیارد دالر یا ٢/٢ تریلی��ون دالر گردش مالی تعاونی ها در 

سال ٢۰۱٤ در دنیا بوده است.

دبیرکل اتاق تعاون ايران؛

تحریم؛ فرصت یا تهدید
برق گران نمی شود

مدیرعامل توانیر، با بیان اینکه تا پایان سال افزایش قیمت 
برق نخواهیم داش��ت، اعالم کرد: با توجه به پیک مصرف 
 برق در تابس��تان، براي مش��ترکان پرمصرف تعرفه هاي 

سه گانه اعمال خواهد شد.
آرش کردي، ب��ا بی��ان اینکه هم اکنون رش��د س��االنه 
 مص��رف برق کش��ور پن��ج ت��ا ۶ درص��د اس��ت، گفت: 
بر این اساس به منظور پاسخگویي به این میزان رشد، باید 
در س��ال ۵ هزار مگاوات برق به ظرفیت این بخش اضافه 
ش��ود. مدیرعامل توانیر، در تش��ریح برنامه های افزایش 
تولید برق ایران، تصریح کرد: حدود چهارهزار مگاوات برق 
از طریق ظرفیت هاي جدید و یک هزار مگاوات برق دیگر 
به واسطه نوس��ازي وتعمیر واحدهای موجود به ظرفیت 

تولید کشور افزوده خواهد شد. 
 ای��ن مق��ام مس��وول، ب��ا بی��ان اینک��ه مطاب��ق ب��ا 
پیش بیني هاي انجام شده، تا افق ۱٤۰۰ ظرفیت نصب 
 ش��ده تولید برق ای��ران ب��ه ۱۰۰ هزار م��گاوات افزایش 
می یاب��د، اظهار داش��ت: از این رو باید س��االنه پنج هزار 
مگاوات ظرفی��ت جدید تولی��د برق ایجاد ش��ود، که در 
مجموع ٣۰ هزار مگاوات به ظرفیت شبکه اضافه خواهد 

شد. 
ک��ردی ادام��ه داد: در ش��رایط فعل��ی، ای��ران رتب��ه 
ب��راي  و  دارد؛  را  جه��ان  در  ب��رق  تولی��د   ۱٣ 
 توس��عه روز افزون این صنعت ب��رق برنامه هاي مختلفي 

پیش بیني و برای اجرا در دستور کار قرار گرفته است. 
وي یکي از برنامه هاي مهم و استراتژیک صنعت برق کشور 
را بهره گیري از انرژي هاي پاک و تجدیر پذیر عنوان کرد 
و افزود: در برنامه شش��م توسعه کشور، حدود پنج درصد 
کل ظرفیت شبکه برق از طریق انرژي پاک و تجدید پذیر 
تامین خواهد شد که رقم قابل توجهي را شامل مي شود. 

 کردی، هم چنی��ن با اع��الم اینکه یک��ي از رویکردهاي 
 اولویت دار صنعت برق توسعه ادرات برق است، تاکید کرد: 
بر ای��ن اس��اس ٢۵ میلیارد کیل��ووات س��اعت صادرات 
برق در افق ۱٤۰۰ به کش��ورهاي همجوار انجام خواهد 
شد، که این پیش��رفت اقتصادي کشور را هموار مي کند. 
وي توسعه هوش��مند سازي ش��بکه برق و اس��تفاده از 
 ظرفیت ه��اي موجود در ای��ن بخش، افزای��ش راندمان 
نیروگاه هاي حرارتي از ٣٧ به ٤٢ درصد و حضور فعاالنه 
 بخش خصوص��ي در س��اخت نی��روگاه هاي ب��رق را از

 برنامه ه��اي صنعت ب��رق در س��ال جاری اع��الم کرد. 
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه پس از افزایش ۱٧ درصدی 
قیمت برق در اسفند ماه سال گذشته، برنامه جدیدی برای 
افزایش قیمت این حامل انرژی در س��ال جاری نداریم، 
تاکید کرد: افزایش تعرفه برق در س��ال گذش��ته اعمال 
 شده است و در سال جاري رشدي در این بخش نخواهیم 

داشت. 
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اخطار اجرایی
 11 شعبه   93/12/28 تاریخ   2175 شماره  رای  موجب  به   1895-93 شماره:   3/255
مجید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
صادقی برزانی فرزند ابوالقاسم به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 
نشر  هزینه های  و  دادرسی 185/000  هزینه  و  اصل خواسته  بابت  ریال   6/000/000
اجرای حکم و هزینه حق الوکاله  لغایت زمان  تاریخ 92/6/30  از  تادیه  تاخیر  آگهی و 
وکیل طبق تعرفه و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مریم عسگری با وکالت 
کوچه   – خیابان شیخ صدوق شمالی   – به نشانی اصفهان  احمدی  نیلی  آقای شهاب 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  پالک111.   – آسیاب  شماره30- 
به  به موقع  آنرا  ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد  محکوم علیه 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا 
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:5578 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 94/1/22 تاریخ  به   94/1/31-129 دادنامه:  شماره   1934/93 کالسه:  پرونده   3/256
العاده جلسه شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی  در وقت فوق 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 1934/93 تحت نظر است قاضی شورا 
دارد.  اعالم می  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه  با 
بن.بست   – کوی احسان   – کوی رفسنجان   – خواهان: مریم عسگری نشانی خ.باهنر 
عباسی – منزل آخر – سمت چپ وکیل: شهاب نیلی احمدی نشانی شیخ صدوق شمالی 
پالک111 خوانده: محمد معتمدی نشانی مجهول المکان  کوچه شماره30- آسیاب –   –
خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم مریم عسگری 
فرزند غالمحسین با وکالت آقای شهاب نیلی به طرفیت آقای محمد معتمدی فرزند بیژن 
به خواسته مطالبه وجه به میزان 44/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 
با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملت  بانک  عهده   1494/705514/44
عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری 
در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
نیافته و الیحه دفاعیه ای  ابالغ نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور  دعوی علیرغم 
ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه 
نیز  ابرازی  ایراد و مستندات  و  از هرگونه تعرض  ننموده و دعوی مطروحه مصون 
مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه 
خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی)خوانده( و 
آثار حاکم  و  مدنی  قانون  ماده 1301  مدلول  و  اسناد  به اصل صحت و صدور  نظر 
اسنادی/ اینکه وجود/اصل سند/اصول  به  نظر  حال  حین  در  و  ذیل سند  امضای  بر 
تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
نظریه  به  توجها  و  دین  استصحاب  قاعده  به  نظر  و  دانسته  خواسته  مورد  میزان  تا 
-1257 مواد  و   1387/4/18 اختالف مصوب  حل  محترم شوراهای  اعضاء  مشورتی 
 314-311-310-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1324-1321-1286-1284-1258
قانون  واحده  ماده  و  ق.آ.د.م   522-519-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت 
استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 
44/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال هزینه نشر آگهی 
بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
پرداخت  و  انتخابی  /وکالی  وکیل  الوکاله  حق  و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  و 
های تاریخ  از  دعوی  مستند  اسناد/تجاری  سند/وجوه  تادیه/وجه  تاخیر   خسارت 
 سررسید 93/2/1 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء

محاسبه و تعیین میشود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   20 ظرف 
حقوقی دادگستری اصفهان میباشد.م الف:5581 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
3/257 پرونده کالسه: 1935/93 شماره دادنامه: 130-94/1/31 به تاریخ 94/1/22 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 1935/93 تحت نظر است قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: 
پالک10 وکیل: شهاب   – کوی شکوفه   – خ.باهنر  فرد نشانی اصفهان-  مجتبی هنری 
پالک111   – آسیاب  کوچه شماره30-   – خ.شیخ صدوق شمالی  نشانی  احمدی  نیلی 
خواندگان: 1- داوود مرادی 2- ناهید نکوئیان هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه چک رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فرد فرزند 
مهدی با وکالت آقای شهاب نیلی به طرفیت 1- داوود مرادی فرزند منصور 2- ناهید 
نکوئیان فرزند آقاناصر به خواسته مطالبه وجه به میزان 40/000/000 ریال موجب دو 
فقره چک به شماره 090352-89/1/12و090353-89/1/14 از حساب 80229 به عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
انتقال این  بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت 
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ 
نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی 
دعوی  و  ننموده  ارائه  قانونی  انحاء  از  نحوی  به  خود  ذمه  ابراء  یا  دین  پرداخت  بر 
مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و 
تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره 
و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور 
اصل  به  نظر  و  حقیقی)خوانده(  ناحیه شخص  از  آن  امضای  و  ناحیه شرکت  از  آن 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل 
سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار 
در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته 
محترم  اعضاء  نظریه مشورتی  به  توجها  و  دین  استصحاب  قاعده  به  نظر  و  دانسته 
-1286-1284-1258-1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل  شوراهای 
-194 مواد  و  تجارت   314-311-310-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1324-1321
تبصره  استفساریه  قانون  واحده  ماده  و  ق.آ.د.م   522-519-515-503-198-197
تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی 
مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 40/000/000 
بابت  آگهی  نشر  هزینه  ریال   180/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
دادخواست  اوراق  و  دادخواست  ورودی  و  دادرسی  های  )هزینه  دادرسی  خسارات 
پرداخت  و  انتخابی  /وکالی  وکیل  الوکاله  حق  و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  و 
های تاریخ  از  دعوی  مستند  اسناد/تجاری  سند/وجوه  تادیه/وجه  تاخیر   خسارت 

بانک مرکزی که حین االجراء  تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  سررسید 
محاسبه و تعیین میشود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   20 ظرف 
حقوقی دادگستری اصفهان میباشد.م الف:5582 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/258 شماره: 93-1342ش45 به موجب رای شماره 1872 تاریخ 93/11/5 شعبه 45 
 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد زنگی زاده

به نشانی مجهول المکان  محکوم است به چهل و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و صد و پنجاه چهار هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
به  اجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  حکم  اجرای  زمان  لغایت   92/11/23 دادخواست 
میدان   – اصفهان  نشانی  به  عشوریون  زهرا  له:  محکوم  مشخصات  دولت.  صندوق 
آزادی – کوچه دادستان – پالک516. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه 
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:5584 شعبه 45 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
تاریخ 93/8/28 شعبه 29  3/259 شماره:559/93ش.ح29 به موجب رای شماره 692 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
کالنتری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  ریال   335/000 و  خواسته  اصل 
تاریخ 93/5/25و93/4/25 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان محمد رام پناه به نشانی 
اصفهان – خ.صمدیه – پالک144 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:5585  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/260 شماره: 557/93ش.ح29 به موجب رای شماره 691 تاریخ 93/8/28 شعبه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
کالنتری دهقی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 355/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
نشانی  به  پناه  رام  محمد  خواهان  حق  در  وصول  تاریخ  تا  چک  سررسید  تاریخ  از 
اصفهان – خ.صمدیه – پالک144 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:5586  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   94/2/3-141 دادنامه:  شماره  2066/93ش6  پرونده:  کالسه   3/261
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی اصغر شرقی فرزند ابوالقاسم 
شهال  خوانده:  پ32   – باهنر  کوچه   – اصفهانی  خ.طیب   – الله  اصفهان-خ  نشانی: 
شریفیان فرزند حشمت ا... نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی اصغر 
شرقی به طرفیت شهال شریفیان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 
چک به شماره 967813 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان 
قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  313و314  مواد  به  مستندا  که  می رسد 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/4/1( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  شعبه  میباشد.م الف:5588  اصفهان  حقوقی  عمومی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   94/2/3-140 دادنامه:  شماره  2067/93ش6  پرونده:  کالسه   3/262
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی اصغر شرقی فرزند ابوالقاسم 
نشانی خ.الله – خ.طیب اصفهانی – کوچه باهنر – پ32 خوانده: شهال شریفیان فرزند 
حشمت ا... نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  ختم رسیدگی  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  نظریه مشورتی  اخذ  و 
شورا:  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند   از 

در خصوص دعوای علی اصغر شرقی به طرفیت شهال شریفیان به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 425124)سری/ط( 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 
قانون  مواد 307و309  استناد  به  لذا  داده  ثابت تشخیص  و  وارد  را  دعوای مطروحه 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 93/11/27 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 قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:5589 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 94/1/16 تاریخ  به   94/1/27-71 دادنامه:  شماره  پرونده:1954-93  شماره   3/263
العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی  در وقت فوق 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 93-1954 تحت نظر است قاضی شورا 
دارد.  اعالم می  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه  با 
پالک10   – کوی شکوفه   – خواهان: مجتبی هنری فرد نشانی اصفهان- خیابان باهنر 
کوچه   – شمالی  صدوق  خ.شیخ   - اصفهان  نشانی  احمدی  نیلی  شهاب  آقای  وکیل: 
مجهول المکان  نشانی  نژاد  اسدی  محمدرضا  خوانده:  پالک111   – آسیاب  شماره30- 
خواسته: مطالبه وجه چک به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تادیه و نشر روزنامه 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فرد فرزند مهدی با وکالت 
به خواسته  کاوس  فرزند  نژاد  اسدی  به طرفیت محمدرضا  احمدی  نیلی  آقای شهاب 
مطالبه وجه به میزان 26/200/000 ریال موجب دو فقره چک به شماره 844968/48-
1391/1/25و844969/34-1391/3/5 عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در 
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث 
و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ ماده 73 در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات 
عنایت  با  و  فوق  مراتب  بنابر  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از  مبری  نیز  ابرازی 
و  مطروحه  دعوی  در  خواهان  بودن  ذینفع  احراز  و  پرداخت صادره  عدم  گواهی  به 
صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
قانون   1301 ماده  مدلول  و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و  حقیقی)خوانده( 
مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/
اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها 
به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 
مواد 311-310-286-249- و  مدنی  قانون   1324-1321-1286-1284-1258-1257

314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون 
استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 
پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مبلغ بیست و شش میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و سی هزار ریال 230/000 ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی 
و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق 
الوکاله وکیل /وکالی انتخابی و هزینه نشر روزنامه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/
وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید تا زمان وصول 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین میشود در 
حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان میباشد.

م الف:5590 شعبه14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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مفاد آرا
2/546 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان 
های روزنامه  در  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر   شرح 

که اشخاص  آگهی میشود و درصورتی  امروز چاپ اصفهان  زاینده رود و اصفهان 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
اداره ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و  آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 1304 – 94/02/13 – احمد قدمی قمبوانی فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 68 حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129791770 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 702 به مساحت ششدانگ 101/30 
الواسطه  مع  عادی  انتقال  ازششدانگ  مشاع  ازدودادنگ  مشاع  مترمربع.درازاءیکدانگ 

ازطرف جهانگیرکفیلی موضوع سندشماره54.12.08-14710.
2.رای شماره 1305 – 94/02/13 – بی بی قدمی قمبوانی فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   5129834321 ملی  وشماره  سفلی  سمیرم   1 حوزه   47 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 702 به مساحت ششدانگ 101/30 
الواسطه  انتقال عادی مع  ازدودادنگ مشاع ازششدانگ  مترمربع. درازاءیکدانگ مشاع 

ازطرف جهانگیرکفیلی موضوع سندشماره54.12.08-14710. 
عالیه بیگم اولیائی فرزند سیدحسن به شناسنامه   –  94/02/7  – 3.رای شماره 1107 
شماره 782 شهرضا وشماره ملی 1198939567 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 1461 به مساحت 24 مترمربع.
4.رای شماره 1108 – 94/02/7 – سیدحسام طبائیان فرزند سیدنصراله به شناسنامه 
شماره 553 شهرضا وشماره ملی 1198865636 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 1461 به مساحت 24 مترمربع.
شماره های فرعی از دو اصلی فضل آباد

به  اکبر  علی  فرزند  تیموریان  محمدحسین   –  94/01/20  –  261 شماره  5.رای 
باب  یک  ششدانگ   1198881046 ملی  وشماره  شهرضا   288 شماره  شناسنامه 
سندشماره134835- مترمربع.بموجب   193 مساحت  به   42 پالک  از  مفروزی  خانه 

92.04.05دفتر4شهرضادررهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضاقراردارد.
نائینی فرزند رضا به شناسنامه  شهرام سلیمانی   –  94/01/27  – 6.رای شماره 657 
از  مشاع  دانگ  سه   1249463238 ملی  وشماره  نائین  شهری   1 حوزه   58 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 849/1 که به شماره 14175 تبدیل 

شده است به مساحت ششدانگ 256/45 مترمربع.
7.رای شماره 658 – 94/01/27 – شیوا رستگار مقدم فرزند رضا به شناسنامه شماره 
371 حوزه 1 شهری نائین وشماره ملی 1249473780 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 849/1 که به شماره 14175 تبدیل شده است به 

مساحت ششدانگ 256/45 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدرضا عرفان فرزند حبیب   –  93/10/14  – 8.رای شماره 9680 
شماره 405 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199406252 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 91/25 مترمربع.
9.رای شماره 9681 – 93/10/14 – زهرا سعید فرزند ابوالقاسم به شناسنامه شماره 
20410 قمشه وشماره ملی 1198483970 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 91/25 مترمربع.
10.رای شماره 10334 – 93/10/28 – سیدحمید بحرینی فرزند سیدسراج به شناسنامه 
شماره 657 شهرضا وشماره ملی 1199200220 سی و یک حبه و یک _ نهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 902 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

193/18 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  مریم رضائی   –  93/10/28  –  10335 11.رای شماره 
شماره 824 شهرضا وشماره ملی 1199253316 چهل حبه و هشت _ نهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 902 باقیمانده به مساحت ششدانگ 

193/18 مترمربع.
به  مصطفی  فرزند  زیارتگاهی  ترابی  علی   –  93/11/14  –  11175 شماره  12.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  اصفهان  یک  منطقه   1271314959 ملی  وشماره  شناسنامه 
به مساحت  تبدیل شده است  به شماره 13470  باقیمانده که  از پالک 1055  مفروزی 

172/47 مترمربع.
13.رای شماره 236 – 94/01/19 – خسرو شجاعی واژنانی فرزند امراله به شناسنامه 
طبقه  و  مغازه  باب  یک  ششدانگ   1198951397 ملی  وشماره  شهرضا   778 شماره 
تحتانی و فوقانی آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1063 باقیمانده و 

12862 به مساحت 22/65 مترمربع.
علی جهانبخش فرزند حیدرعلی به شناسنامه   – 93/11/30 14.رای شماره 12012 – 
شماره 4 حوزه 2 قمشه وشماره ملی 5129925361 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1191 و 8155 به مساحت 164 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  فضل  فرزند  یونسی  حمیده   –  93/06/22  –  5366 شماره  15.رای 
شماره 7038 شهرضا وشماره ملی 1199905331 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1230 به مساحت ششدانگ 121 مترمربع.
16.رای شماره 5367 – 93/06/22 – سهیال شوقی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 
658 شهرضا وشماره ملی 1199062898 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1230 به مساحت ششدانگ 121 مترمربع.
شناسنامه  به  منوچهر  فرزند  گالبی  عباسعلی   –  93/10/16  –  9754 شماره  17.رای 
شماره 1710 قمشه وشماره ملی 1199325351 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1411 به مساحت ششدانگ 173/69 مترمربع.
18.رای شماره 9755 – 93/10/16 – زهرا یونسی شهرضا فرزند رضا به شناسنامه 
از  دانگ مشاع  شماره 2403 حوزه 1 شهری قمشه وشماره ملی 1199858986 سه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1411 به مساحت ششدانگ 173/69 مترمربع.

به شناسنامه شماره  فرزند اصغر  دباغ  سهراب   –  94/01/20  – 19.رای شماره 262 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1198970049 سه  71 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 366/94 مترمربع.
20.رای شماره 263 – 94/01/20 – بدر السادات صالح فرزند سید داود به شناسنامه 
شماره 9 شهرضا وشماره ملی 1199086495 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1482 و 1713 به مساحت ششدانگ 366/94 مترمربع.
شناسنامه  به  علمدار  فرزند  نادریان  بس  دختر   –  94/02/01  –  770 شماره  21.رای 
باب  ملی 1209439468 ششدانگ یک  شماره 158 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره 

خانه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 111/50 مترمربع.
22.رای شماره 13043 – 93/12/27 – رضوان عمادی فرزند سهراب به شناسنامه 

شماره 3976 حوزه 1 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209250640 ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 1724 به مساحت 168/70 مترمربع.

23.رای شماره 11259 – 93/11/16 – آیت اله پورزاهد فرزند امیر به شناسنامه شماره 
505 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209435225 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1760 به مساحت 175/7 مترمربع.
به شناسنامه شماره  عیدی موسوی فرزند نظر   –  94/01/22  – 24.رای شماره 308 
خانه  باب  یک  1209238918 ششدانگ  ملی  وشماره  مرکزی سمیرم   1 حوزه   2804

مفروزی از پالک 1762 به مساحت 336/04 مترمربع.
علی اصغر مباشری فرزند کریم به شناسنامه   –  93/10/21  – 25.رای شماره 9949 
شماره 23 حوزه یک روستائی دهاقان وشماره ملی 5129870433 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 145 مترمربع.
به  محمدابراهیم  فرزند  اسکندری  صدیقه   –  93/11/18  –  11303 شماره  26.رای 
باب خانه  شناسنامه شماره 707 شهرضا وشماره ملی 1198950684 ششدانگ یک 

مفروزی از پالک 1764 به مساحت 224/46 مترمربع.
27.رای شماره 13036 – 93/12/27 – ولی اله مهدی رجبی فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 381 شهرضا وشماره ملی 1198947421 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 163/30 مترمربع.
28.رای شماره 13037 – 93/12/27 – روح اله مهدی رجبی فرزند ولی اله به شناسنامه 
شماره 574 شهرضا وشماره ملی 1199214442 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 163/30 مترمربع.

به شناسنامه  مهدی  فرزند  مهدیان  محمدرضا   –  94/02/15  –  1354 29.رای شماره 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209469936 ملی  وشماره  سمیرم   721 شماره 

مفروزی از پالک 3517 و10131 الی 10134به مساحت 146/60 مترمربع.
فرامرز سرحدی فرزند فریدون به شناسنامه   – 93/12/24 30.رای شماره 12923 – 
شماره 195 شهرضا وشماره ملی 1199180653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 134/73 مترمربع.
31.رای شماره 12924 – 93/12/24 – نفیسه انصاری فرزند احمد به شناسنامه شماره 
1745 شهرضا وشماره ملی 1199283428 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 134/73 مترمربع.
به شناسنامه  اکبر  فرزند علی  قادری  شهرت   –  93/11/16  – 32.رای شماره 11257 
شماره 668 شهرضا وشماره ملی 1199002798 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 267/25 مترمربع.
33.رای شماره 11258 – 93/11/16 – سیدمحمد واعظی فرزند سیدجواد به شناسنامه 
شماره 97 شهرضا وشماره ملی 1198944587 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 267/25 مترمربع.
به  ربیع  فرزند  جانبازلوفر  محمدی  سیروس   –  93/12/27  –  12994 34.رای شماره 
شناسنامه شماره 13 حوزه 1 دهاقان وشماره ملی 5129662660 ششدانگ یک باب 

خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3766 به مساحت 135 مترمربع.
35.رای شماره 12959 – 93/12/25 – مهدی شجاعی فرزند فرهاد به شناسنامه شماره 
21025 شهرضا وشماره ملی 1198490128 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 6473 به مساحت ششدانگ 113 مترمربع.
36.رای شماره 12960 – 93/12/25 – شیوا شجاعی فرزند خسرو به شناسنامه شماره 
3773 شهرضا وشماره ملی 1199872687 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 6473 به مساحت ششدانگ 113 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  مظلومی  مریم   –  93/12/25  -12926 شماره  37.رای 
شماره 1202 شهرضا وشماره ملی 1199112992 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 8728 به مساحت 59/18 مترمربع.
شماره های فرعی از سه اصلی موغان

عبداله عطوفی نجف آبادی فرزند رمضان به   – 93/12/17 38.رای شماره 12608 – 
شناسنامه شماره 1243 اهواز وشماره ملی 1755307780 ششدانگ یک باب مغازه سه 

دهنه مفروزی از پالک 368 به مساحت 86/35 مترمربع.
39.رای شماره 11229 – 93/11/16 – سیدحمید بحرینی فرزند سید سراج به شناسنامه 
شماره 657 شهرضا وشماره ملی 1199200220 پانزده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 به مساحت ششدانگ 

170/14 مترمربع.
به  فرزند سید سراج  احمدرضا بحرینی  سید   –  93/11/16  – 40.رای شماره 11230 
نهم  شناسنامه شماره 863 شهرضا وشماره ملی 1199173371 سه حبه و هشت _ 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از 

پالک 430 به مساحت ششدانگ 170/14 مترمربع.
معصومه سادات بحرینی فرزند سیدسراج به   – 93/11/16 41.رای شماره 11231 – 
شناسنامه شماره 21680 شهرضا وشماره ملی 1198496673 پنج حبه و پنج _ نهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از 

پالک 430 به مساحت ششدانگ 170/14 مترمربع.
به  سیدسراج  فرزند  بحرینی  سیدمهدی   –  93/11/16  –  11233 شماره  42.رای 
شناسنامه شماره 33 شهرضا وشماره ملی 1199286532 پانزده حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 به مساحت 

ششدانگ 170/14 مترمربع.
43.رای شماره 11234 – 93/11/16 – سیدمجید بحرینی فرزند سیدسراج به شناسنامه 
شماره 5307 حوزه 1 شهری شهرضا وشماره ملی 1199888028 پانزده حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 به 

مساحت ششدانگ 170/14 مترمربع.
شناسنامه  به  یداله  فرزند  نصیریان  پروانه   –  93/11/16  –  11235 شماره  44.رای 
حبه   72 از  مشاع  حبه  دوازده   1199191280 ملی  وشماره  شهرضا   1257 شماره 
ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 430 به مساحت 

ششدانگ 170/14 مترمربع.
به  محمدابراهیم  فرزند  اسکندری  صدیقه   –  93/11/16  –  11236 شماره  45.رای 

شناسنامه شماره 707 شهرضا وشماره ملی 1198950684 پنج حبه و پنج _ نهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 

430 به مساحت ششدانگ 170/14 مترمربع.
داریوش بهرامی فرزند اسفندیار به شناسنامه   –  93/09/16  – 46.رای شماره 8656 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199169218 ملی  وشماره  شهرضا   447 شماره 

مفروزی از پالک 811 به مساحت 130/74 مترمربع.
47.رای شماره885-94/02/05- غالمرضا آقاربیع شهرضا فرزند محمد به شناسنامه 
از  باب خانه مفروزی  شماره 61 شهرضا وشماره ملی 1198887461 ششدانگ یک 

پالک 820 به مساحت 254/23 مترمربع.
48.رای شماره 871 – 94/02/05 – حبیب اله آقاربیع شهرضا فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 1401 شهرضا وشماره ملی 1199100412 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 820 به مساحت ششدانگ 187/50 مترمربع.
49.رای شماره 877 – 94/02/05 – اکرم بیغم فرزند حسن به شناسنامه شماره 926 
حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199411469 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 820 به مساحت ششدانگ 187/50 مترمربع.
مهری نادری فرزند حیدر به شناسنامه شماره  50.رای شماره 9756 – 93/10/16 – 
362 شهرضا وشماره ملی 1199137502 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار 

ذغال و تیر چوب  مفروزی از پالک 950 به مساحت ششدانگ 185 مترمربع.
51.رای شماره 9757 – 93/10/16 – الهام شریفانی شهرضائی فرزند محمدحسن به 
شناسنامه و شماره ملی 1190074850 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

انبار ذغال و تیر چوب  مفروزی از پالک 950 به مساحت ششدانگ 185 مترمربع.
52.رای شماره 13102 – 93/12/28 – اعظم عابدی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199368679 ملی  وشماره  شهرضا   3 حوزه   412

مفروزی از پالک 981 به مساحت 167/30 مترمربع.
53.رای شماره 6438 – 93/07/24 – محمدرضا صدری فرزند محمدعلی به شناسنامه 
شماره 769 شهرضا وشماره ملی 1198964340 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه قدیمی  مفروزی از پالک 1090 به مساحت ششدانگ 125 مترمربع.
به شناسنامه  تاج صدری فرزند محمود  زرین   –  93/07/24  – 54.رای شماره 6439 
شماره 313 حوزه 6 شهرضا وشماره ملی 1199344265 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه قدیمی  مفروزی از پالک 1090 به مساحت ششدانگ 125 مترمربع.
به  اله  حبیب  فرزند  شهرضا  فاتحی  عباسعلی   –  93/04/29  –  3593 شماره  55.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199148067 ملی  وشماره  شهرضا   13 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1287 به مساحت 
ششدانگ 162/04 مترمربع.

شناسنامه  به  محمود  فرزند  صالحیان  فاطمه   –  93/04/29  –  3595 شماره  56.رای 
شماره 1206 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199401250 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1287 به مساحت ششدانگ 

162/04 مترمربع.
رمضانعلی راستی فرزند عبدالکریم به شناسنامه  57.رای شماره 193- 94/01/18 – 
شماره 208 شهرضا وشماره ملی 1198945699 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 2054 به مساحت240 مترمربع.
58.رای شماره 1202- 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 

شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 34/61 مترمربع.

به شناسنامه  رمضانعلی نوروزی فرزند عباس   – 59.رای شماره 1204- 94/02/08 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 34/68 مترمربع.
60.رای شماره 1205 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 31/10 مترمربع.
61.رای شماره 1209 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 31 مترمربع.

62.رای شماره 1210 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 32/24 مترمربع.
63.رای شماره 1213 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 32/78 مترمربع.
رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه   –  94/02/08 64.رای شماره 1215– 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 31/10 مترمربع.
65.رای شماره 1216 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 33/62 مترمربع.
66.رای شماره 1217 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 33/38 مترمربع.
67.رای شماره 1218 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 31/07 مترمربع.
68.رای شماره 1219 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 32 مترمربع.
69.رای شماره 1220 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 36/10 مترمربع.
شماره های فرعی از 21 اصلی رشکنه 

محمدرضا جاوری فرزند خیراله به شناسنامه   –  93/10/08  – 70.رای شماره 9450 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199190012 ملی  وشماره  شهرضا   1130 شماره 

مفروزی از پالک 35 به مساحت 171/2 مترمربع.
71.رای شماره 13026 – 93/12/27 – محمدعلی اباذری فرزند عبدالرضا به شناسنامه 
شماره 561 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199407811 پنج دانگ مشاع از ششدانگ 

ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک 191 به مساحت ششدانگ 358 مترمربع.
به  محمد  فرزند  دهاقانی  پور  یوسف  زهرا   –  93/12/27  –  13027 شماره  72.رای 
شناسنامه شماره 291 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 5129665449 یک دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک 191 به مساحت ششدانگ 358 مترمربع.
73.رای شماره 1224 – 94/02/09 – اعظم اباذری شهرضا فرزند حسین به شناسنامه 
وشماره ملی 1190002817 شهرضا 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 339 به مساحت ششدانگ 144/66 مترمربع.درازاءیک چهارم ازیک 
الواسطه ازطرف مهدیقلی  انتقال عادی مع  سوم از1.93حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

رجائی احدی ازورثه هدایت اله رجائی.
حجت اله سالک فرزند عبدالجواد به شناسنامه   – 94/02/09 74.رای شماره 1225 – 
از  مشاع  دانگ  نیم   1199289221 ملی  وشماره  قمشه  شهری   1 302حوزه  شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 339 به مساحت ششدانگ 144/66 
انتقال  از72حبه ششدانگ  از1.93حبه مشاع  ازیک سوم  دوازدهم  درازاءیک  مترمربع. 

عادی مع الواسطه ازطرف مهدیقلی رجائی احدی ازورثه هدایت اله رجائی.
75.رای شماره 1227 – 94/02/09 – عبدالجواد سالک فرزند رضا به شناسنامه شماره 
870 شهرضا وشماره ملی 1198952318 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 339 به مساحت ششدانگ 144/66 مترمربع. درازاءیک سوم 
از1.93حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مهدیقلی رجائی 

احدی ازورثه هدایت اله رجائی.
به شناسنامه  فرزند یوسف  پریوش غضنفری   –  94/02/09  – 76.رای شماره 1228 
شماره 588 شهرضا وشماره ملی 1199033219 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 339 به مساحت ششدانگ 144/66 مترمربع. درازاءیک 
الواسطه ازطرف مهدیقلی  انتقال عادی مع  سوم از1.93حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

رجائی احدی ازورثه هدایت اله رجائی.
77.رای شماره 207 – 94/01/18 – زهره یزدی شهرضا فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 510 شهرضا وشماره ملی 1199025321چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 468 و 2130 به مساحت ششدانگ 98/45 مترمربع.
78.رای شماره 208 – 94/1/18 – فریده حیدرپور فرزند حسن به شناسنامه وشماره 
ملی 1190137208 شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 468 و 2130 به مساحت ششدانگ 98/45 مترمربع.
79.رای شماره 998- 94/01/5- مسیح اله حیدرپور فرزند حسین به شناسنامه شماره 
1248 شهرضا وشماره ملی 1198956097 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

482 به مساحت 140/03 مترمربع.
80.رای شماره 331- 94/01/22- کورش اباذری فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 
641 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199395609 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 495 به مساحت 262/52 مترمربع.
81.رای شماره 320 – 94/01/22 – عزیزاله بابا عبداله فرزند علی اکبر به شناسنامه 
شماره 285 شهرضا وشماره ملی 1198998962 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 217/50 مترمربع.
به شناسنامه شماره  قاسم  فرزند  اباذری  زهرا   –  94/01/22  –  321 82.رای شماره 
387 شهرضا وشماره ملی 1199060186 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 525 به مساحت ششدانگ 217/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 23 اصلی سود آباد

83.رای شماره 220 – 94/01/18 – جعفر غضنفری فرزند رمضان به شناسنامه شماره 
1431 شهرضا وشماره ملی 1199070610 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 375 به مساحت 153/52 مترمربع.
84.رای شماره 397 – 94/01/23 – اسداله آقاسی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 
322 شهرضا وشماره ملی 1198911085 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 375 

به مساحت 163/85 مترمربع.
شماره فرعی از 33 اصلی مهر قویه 

به شناسنامه  عزیزاله  فرزند  مهرداد صادقی   –  93/12/28  – 85.رای شماره 13127 
شماره 79 حوزه 4 اصفهان وشماره ملی 1290480672 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 370 به مساحت ششدانگ 173/91 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  شایان  مهناز   –  93/12/28  –  13128 شماره  86.رای 
شماره 35 شهرضا وشماره ملی 1199266329 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 370 به مساحت ششدانگ 173/91 مترمربع.
شماره های فرعی از 50 اصلی اله آباد

87.رای شماره 346 – 94/01/23 – روح اله امیری فرزند امراله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209981319 ملی  وشماره  سمیرم  مرکزی   2 حوزه   270

مفروزی از پالک 10 به مساحت 175/10 مترمربع.
اله ولی  شماره94/02/27-1796-  اصالحی  رای  و  شماره93/04/12-2981   88.رای 
شماره  و  شهرضا   6 حوزه   109 شماره  شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  سالمی 
طبقه  دو  خانه  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  1199365645سه  ملی 
قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ106.25مترمربع  مساحت  پالک14به  از  مفروزی 

ازپالک50.120جمعاتشکیل یکباب خانه دوطبقه راداده است.
فرشته  شماره94/02/27-1797-  اصالحی  شماره2982-93/04/12ورای  89.رای 
هاشمیان فرزندحسین به شناسنامه شماره281شهرضاوشماره ملی1199155802سه 
ازپالک14به مساحت  مفروزی  دوطبقه  خانه  ازیکباب  قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
ششدانگ106.25مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک50.120جمعاتشکیل یکباب خانه 

دوطبقه راداده است.
90.رای شماره 405 – 94/01/23 – حبیب اله ممیز فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 
718 شهرضا وشماره ملی 1199122033 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 16 

به مساحت 127/58 مترمربع.
91.رای شماره 364 – 94/01/23 – فردوس علی پور موسی آبادی فرزند محمدجعفر 
 5129767314 ملی  وشماره  دهاقان  روستائی  یک  حوزه   3 شماره  شناسنامه  به 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 25 به مساحت 358/77 مترمربع.
92.رای شماره 11638 – 93/11/25 – علی اصغر تاکی فرزند حبیب اله به شناسنامه 
باب خانه دو طبقه  ملی 1199258946 ششدانگ یک  شماره 1387 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 297 به مساحت 247/5 مترمربع.

به شناسنامه  اله  فرزند مسیح  حسین جمالی   –  93/11/11  – 93.رای شماره 10983 
شماره 192 شهرضا وشماره ملی 1199029254 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 255/30 مترمربع.
شناسنامه شماره  به  اکبر  فرزند  ماهر  مریم   –  93/11/11  –  10985 94.رای شماره 
1306 حوزه 5 اصفهان وشماره ملی 1288956053 دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 255/30 مترمربع.
به  غالمرضا  فرزند  شهرضا  افشاری  فخری   –  94/02/05  –  997 شماره  95.رای 
شناسنامه شماره 3516 حوزه 3 اصفهان وشماره ملی 1287044581 ششدانگ قسمتی 

از یک باب مغازه مفروزی از پالک 1253 به مساحت 253/50 مترمربع.
شماره های فرعی از 69 اصلی شاهرضا 

نوید شاه نظری شاهرضائی فرزند مختار به   – 93/12/27 96.رای شماره 13017 – 
شناسنامه شماره 603 شهرضا وشماره ملی 1198588896:

الف: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 57 و58 به مساحت 171/87 
متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 59 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

ب: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 59 به مساحت 97/37 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 57 و58 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد
شناسنامه  به  حیدرقلی  فرزند  حیدری  ایوب   –  93/12/21  –  12764 شماره  97.رای 
شماره 2 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209826161 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1 به مساحت 144 مترمربع.
به شناسنامه  یارعلی  فرزند  اله حیدری  روح   –  93/11/29  – 98.رای شماره 11990 
شماره 53 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209832291 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1 به مساحت 142/5 مترمربع.
شهریار قرقانی فرزند عبدالرسول به شناسنامه   –  94/01/23  – 99.رای شماره 396 
شماره 2058 حوزه قشقائی شیراز وشماره ملی 2293817474 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 71 به مساحت 220 مترمربع.
صفر شهریاری فرزند قربانقلی به شناسنامه   – 94/02/06 100.رای شماره 1081 – 
باب  ملی 1209368102 ششدانگ یک  شماره 508 حوزه 1 مرکزی سمیرم وشماره 
خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت 123 مترمربع.درازاء110سهم مشاع از992سهم 

مشاع از2500سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حبیب اله علیپور.
101.رای شماره 325 – 94/01/22 – زهرا السادات میرباقری دهاقانی فرزند سیدیداله 
به شناسنامه شماره 214 حوزه 1 سمیرم سفلی وشماره ملی 5129631765 ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 514 به مساحت 213/36 مترمربع.درازاء215سهم مشاع 

از114026سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمدعلی کیان.
شماره های فرعی از 171 اصلی مهدیه 

علی صادقپور فرزند بیات به شناسنامه شماره   – 94/01/23 102.رای شماره 393– 
مفروزی  خانه  باب  یک  2391511108 ششدانگ  ملی  وشماره  ممسنی   4 حوزه   124
مشاع  از400سهم  مشاع  مترمربع.درازاء165سهم   162/88 مساحت  به  پالک13  از 
از1200سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف بیات خان 

وزیریان.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  حاتمی  بهنام   –  94/02/05  –  979 شماره  103.رای 
شماره 30 حوزه 1 قمشه وشماره ملی 1199674966 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 13 به مساحت 176/10 مترمربع.درازاء175سهم مشاع از38463سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف مرتضی میرزاخانی.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/30 
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/03/16 

م الف:104 سیدمهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده 

 3/153 شماره آگهی: 139403902004000043 شماره پرونده: 139304002004000231
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9300929 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان )سمت 
جنوب شرقی طبقه اول نوع ملک طلق( پالک شماره 5000/21876 مفروز و مجزی شده 
از پالک 3102 فرعی به مساحت 115/44 مترمربع واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: 
اصفهان - خیابان آبشار - خیابان الهیه – بن.بست صدری – ساختمان امیر – طبقه 
اول - واحد شش که سند مالکیت آن در صفحات 137و140 دفتر 1343 ذیل شماره 
بشناسنامه  علیرضا  )فرزند  آبتین  محمدعلی  آقای  بنام  بالسویه  250271و250272 
خانم شیما  و   )1293063401 ملی  به شماره   1364 متولد  اصفهان  از  2615 صادره 
پور آقاکوچک )فرزند محمدرضا به شناسنامه 1270430599 صادره از اصفهان متولد 
به  است  مسقف  تراس  آن  مترمربع   5/07 مقدار  و  است  شده  صادر  و  ثبت   )1368
انضمام انباری شماره 10 به مساحت 3/66 مترمربع واقع در طبقه همکف به انضمام 
از  با قدرالسهم  پارکینگ شماره 8 به مساحت 12/50 مترمربع واقع در جنوب حیاط 
عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 
اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان  آن و طبق نامه شماره 93/8/17-103/93/7084/35 
شمااًل: اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی است دیوار اشتراکی است با آپارتمانهای 
مجاور دوم دیوار و پنجره است به نورگیر شرقًا: دیوار به دیوار پالک 3192 فرعی 
جنوبًا: در دو قسمت که قسمت اول پخی شکل است دیوار کوتاه تراس و دیوار و 
پنجره است به فضای حیاط غربًا: اول دیوار اشتراکی است با آپارتمان مجاور دوم 
به  است  پنجره  و  دیوار  است  جنوبی  سوم  و  شمالی  اول  قسمت  که  قسمت  سه  در 
های آپارتمان  با  اشتراکی  دیوار  دوم شمالی  قسمت  که  قسمت  دو  در   نورگیر سوم 
مجاور چهارم در پنج قسمت که قسمتهای اول و سوم شمالی و چهارم مورب شمالی 
دیوار و درب است به راه پله و آسانسور پنجم دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور حقوق 
ارتفاقی ملک له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. حدود انباری قطعه دهم: شمااًل: 
اول دیوار اشتراکی است با انباری شماره 9 دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی 
است دیواریست به سرپله جنوبًا: دیوار و درب است به پشت بام غربًا: دیواریست به 
پشت بام حدود حیاط غربًا: خط مستقیم مفروض است به حیاط شرقًا: خط مستقیم و 
مفروض است به پارکینگ 9 جنوبًا: خط مستقیم و مفروض است به حیاط غربًا: خط 
مستقیم و مفروض است به حیاط )عرصه ملک زمین طلق به مساحت 575 مترمربع ثبت 
صفحه 163 دفتر 239 است مطابق صورتمجلس تفکیکی شماره 88/3/6-6957 تفکیک 
شده است(. طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به مساحت 115/44 مترمربع در یک 
مجتمع مسکونی ده واحدی واقع در جنوب شرقی طبقه اول دارای پارکینگ و انباری 
با ساخت تیرچه بلوک و آجر و سیمان با نمای آجر و سنگ کف سنگ صیقلی نوع 
مرغوب دیوارها رنگ روغنی درهای داخلی چوبی با چهارچوب فلزی با روکش چوب 
دو  بنا حدود چهارسال  قدمت  ام.دی.اف  کابینت  دو جداره  آلومینیومی شیشه  پنجره 
خوابه با ساخت از نوع تیرچه و بلوک و آجر و سیمان سیستم گرمایش پکیج سرمایش 
کولرآبی دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مجزی فاقد بیمه می باشد طبق سند 
رهنی شماره 30146-92/3/30 دفتر اسناد رسمی 137 اصفهان در رهن شرکت لبنیات 
کالبر تهران واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 4/830/000/000 ریال )چهار میلیارد 
و هشتصد و سی میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 
از  فوق  بابت هزینه های  پرداختی  مازاد وجوه  مزایده در صورت وجود  از  آنکه پس 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 94/3/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:6598 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

3/194 شماره: 1394/04/44381-1394/3/6 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی پالک شماره 1534 فرعی از شماره 182- اصلی واقع در ابیازن جزء 
بخش یازده ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید عبدا... خامسی زاده 
فرزند میرزاابوالقاسم در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم مورخ 94/4/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
و ساعت  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  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 
تاریخ انتشار:94/3/16 م الف:35 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
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 نخستین مدال تاریخ 
دو سرعت ایران

شاگردان کی روش 
سقوط کردند

 ملی پوش اصفهان��ی دو ۱۰۰ متر ایران موفق به کس��ب مدال برن��ز رقابت های 
دو و میدانی قهرمانی آسیا شد.

رضا قاس��می، دونده اصفهانی، در جری��ان دومین روز از بیس��ت و یکمین دوره 
مسابقات قهرمانی آسیا، در فینال ماده ۱۰۰ متر با ثبت زمان ۱۰ ثانیه و ۱۹ صدم 
ثانیه موفق به کسب مقام سوم شد؛ و نخستین مدال تاریخ ایران در دوی سرعت 

را در آسیا به دست آورد.
در این ماده دونده قط��ری با ثبت رکورد ۹:۹۱ عالوه بر کس��ب عنوان قهرمانی، 
رکورد آسیا را به نام خود کرد. هم چنین دونده چینی نیز مدال نقره این مسابقات 

را به دست آورد.
قاسمی، نخستین روز مسابقات با ثبت زمان ۱۰ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه فینالیست 

شد.
رضا قاسمی، نماینده ایران در دومین رقابت خود از امروز در مرحله مقدماتی دو 

۲۰۰ متر خواهد دوید.

در تازه تری��ن رده بن��دی ماهان��ه فیف��ا ، تی��م مل��ی فوتب��ال 
ای��ران ب��ا ی��ک پل��ه س��قوط در رده چه��ل و یک��م جه��ان ق��رار 
 گرف��ت ک��ه در قی��اس ب��ا م��اه گذش��ته ی��ک پل��ه س��قوط ک��رد؛ 

اما هم چنان جایگاه خود را به عنوان برترین تیم آسیا حفظ کرد.
در این رده بندی که  تیم ایران ۷۱۷ امتیاز کس��ب کرد، تیم ملی ژاپن با 
کسب ۶۲۳ امتیاز و قرار گرفتن در رده ۵۲ رنکینگ فیفا، دومین تیم آسیا 
محسوب می شود. کره جنوبی نیز، در مکان ۵۸ رنکینگ فیفا قرار گرفت تا 

تیم سوم آسیا به حساب بیاید.
 استرالیا، با قرار گرفتن در مکان شصت و سوم رنکینگ فیفا در رده چهارم 

تیم های آسیایی قرار گرفته است.
تیم ملی آلمان با ۱۷۷۵ امتیاز هم چنان در صدر رنکینگ قرار دارد. بلژیک 
با یک پله صعود جای آرژانتین را در رده دوم گرفته است. آرژانتین با یک 

پله سقوط در رده سوم ایستاده است.

گزارشی از  حضور مقتدرانه اصفهانی ها  در جام حذفی؛

هفت گانه قهرمانی  گزینه رویایی پرسپولیس پرید
به نظر می رسد دوران بازی کردن با اسم مهاجم تیم ملی هم به 

پایان رسیده باشد.
از چند م��اه پیش به ای��ن ط��رف، یعن��ی از دوره نقل وانتقاالت 
زمستانی، مدام اسم رضا قوچان نژاد حوالی باشگاه پرسپولیس به 
گوش می رسید و حتی چند بار نام گوچی به عنوان گزینه مورد 

عالقه قرمزها روی جلد مطبوعات رفت.
با این وجود حاال قرار شده قوچان نژاد به تیمش در لیگ انگلیس 
برگردد و این ط��ور که از ادبیات خودش اس��تنباط می ش��ود، 
 برنامه ای ب��رای دنبال ک��ردن فوتبال بیرون از قاره س��بز ندارد. 
 به این ترتیب به نظر می رس��د دوران بازی کردن با اسم مهاجم

 تیم ملی هم به پایان رسیده باشد.

 رقم پیشنهادی مربی مطرح ترک
 برای استقالل

مربی مطرح کش��ور ترکیه برای حضور در تیم فوتبال استقالل 
مبلغ ۲ میلیون دالر برای یک فصل تقاضا کرده است.

در حالی که این روزها اعضای هیأت مدیره باشگاه استقالل دچار 
س��ردرگمی هس��تند و هنوز تکلیف خود را برای ادامه همکاری 
با مجموعه باشگاه روش��ن نمی بینند، تعدادی از آنها این روزها 
در حال صبح��ت با نمایندگان مربیانی هس��تند ک��ه ببینند آیا 
 می توانن��د یک مربی خارجی را جذب اس��تقالل کنن��د یا خیر.

 از سوی دیگر منصور پورحیدری، مسوول مذاکره با مربیان داخلی 
است و برنامه های آنها را دریافت کرده؛ اما تعداد دیگری از اعضای 
هیأت مدیره با زیر و رو کردن رزومه هایی که به باشگاه استقالل 

آمده سعی دارند تا قیمت های مربیان خارجی را بررسی کنند.
 یک��ی از اعضای هیأت مدیره باش��گاه اس��تقالل در ای��ن بین با 
سنول گونش از طریق مدیر برنامه های وی ارتباط برقرار کرد تا 
بلکه رقم پیشنهادی وی را سوال کند، که مربی ترک تبار نزدیک 
به ۲ میلیون دالر برای یک فصل از مس��ووالن باش��گاه استقالل 

خواستار شد.
البته این س��وال ها به معنی  مذاکره نهایی با ای��ن گونه مربیان 
خارجی نیست و اعضای هیأت مدیره استقالل تصمیم دارند در 
 صورت توافق با مدیر برنامه های آنها بر س��ر مبلغ قرارداد با آنها،

بر سر میز مذاکره بنشینند.
بهرام افش��ارزاده، گفت که روند کار و مذاکره با مربیان مختلف 
متوقف نشده و با وجود اینکه اعضای هیأت مدیره منتظر تصمیم 

وزارت ورزش هستند، اما هم چنان به کار خود ادامه می دهند.
گفتنی اس��ت گونش یکی از گزینه های مربیگ��ری فنرباغچه به 

حساب می آید.

 پرسپولیس به مصاف
 اینترمیالن می رود

با پیشنهاد یک حامی مالی و در صورت توافق نهایی، پرسپولیس 
در یک دیدار دوستانه به مصاف اینترمیالن ایتالیا خواهد رفت.

پیشنهاد برگزاری بازی دوستانه پرسپولیس با اینترمیالن ایتالیا، 
چند هفته ای است که به باشگاه پرسپولیس رسیده و مسووالن 

این باشگاه هم مذاکراتی برای انجام این بازی داشته اند.
بعد از تجربه موفق دیدار دوس��تانه پیشکس��وتان پرس��پولیس 
با پیشکس��وتان آث میالن، یک حامی مال��ی مذاکراتی را برای 
برگزاری بازی دوستانه پرس��پولیس با اینترمیالن مطرح کرده 
 اس��ت؛ ولی هنوز روی جزئیات آن توافقی صورت نگرفته است.

 این پیش��نهاد حتی با برانکو ایوانکوویچ هم در میان گذاش��ته 
شده و وی هم نظر مثبتش را نس��بت به برگزاری این بازی اعالم 
کرده است.محمد حسین نژادفالح قائم مقام باشگاه پرسپولیس 
در این خصوص، گفت: این حامی مالی مذاک��رات کلی را با ما و 
اینترمیالن صورت داده اس��ت. البته هنوز روی جزئیات و اینکه 
 این بازی در س��طح تیم بزرگس��االن باشد یا پیشکس��وتان، به 

جمع بندی نرسیده ایم.
وی افزود: من این موض��وع را با برانکو هم در میان گذاش��تم. او 
نظرش مثبت بود ولی معتقد بود تیم های اروپایی در فاصله زمانی 
بین دو فصل چنین مسابقاتی برگزار نمی  کنند. به همین خاطر 
در صورتی که برنامه ریزی ص��ورت بگیرد، ما آماده برگزاری این 

بازی خواهیم بود.

 ضیافت ناهار جاسم و استقاللی ها 
در نجف

کرار جاسم با انتش��ار پستی در اینس��تاگرامش از ضیافت ناهار 
 با استقاللی ها در نجف خبر داده اس��ت. هافبک عراقی نوشت: 
» امروز در حضور مهمانان عزیزآقایان نظري گرامي و فکري عزیز 
و دکتر قریب و مهندس محمود براي ضیافت ناهار در نجف اشرف 

شرف یاب شدم«.
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 اینکه چرا کادر فن��ی تیم ملی کاراته، با س��کان داری
 آرین خو، بعد از رقابت های جهانی مس��وولیت قبول 
کرد یک بحث اس��ت؛ و اینکه آن چن��ان کناره گیری 
می کنند بحث دیگری اس��ت. به نظر می رس��د اهالی 
 کاراته نباید روزهای خوش و بی حاش��یه را هم تجربه 

کنند.
تاکنون کسی در فدراسیون کاراته از خود سوال نکرده 
چگونه است این رش��ته در رقابت های قهرمانی آسیا 
و بازی های آس��یایی مدال های متعددی کس��ب می 
کند و در مس��ابقات جهانی عملکرد قابل قبولی دارد، 
ولی بازهم این حاشیه ها هستند که دست از سر کاراته 

برنمی دارند.
 چرا تکواندو قهرمان جهان با غ��رور و افتخار وارد ایران 
می شود، ولی کاراته با طالی کومیته جهانی در فضای 
پرتنش از قهرمانان خود استقبال می کند؟ چرا قهرمانان 
تکواندو قهرمانان ملی هس��تند ولی کسی از قهرمانان 
خوشنام کاراته سراغی نمی گیرد؟ این جاست که باید 
ریشه یابی ش��ود چه کس��ی باید جواب این سواالت را 

بدهد؟
اما قصه جودو، از این بحث کمی متفاوت است. کاراته 
نتایج خوبی در مس��ابقات مختلف کس��ب می کند و 
حاش��یه دارد، ولی جودو در عین شکست و ناکامی در 

حاشیه غوطه ور است.
در این می��ان نمی توان نق��ش مدیریت ه��ا را نادیده 
گرف��ت. ی��ک مدیری��ت ق��وی هم��راه ب��ا برنام��ه 
ه��ای هدفمن��د م��ی توان��د از ب��روز هر حاش��یه ای 
جلوگی��ری کن��د. حاش��یه های ک��ه متاس��فانه این 
 روزه��ا بیش��تر از داخل فدراس��یون بیرون م��ی آید. 
میدان دادن به حاشیه سازها را باید یکی دیگر از عوامل 
 اصلی بروز مشکالت اخیر در جودو دانست. افرادی که 
سه س��ال به دنبال موقعیت بودند تا چنین روزهایی را 

رقم بزنند به خواسته خود رسیدند.
جودو، به شدت با مش��کالت فنی در تیم ملی دسته و 
پنجه نرم می کند. این مشکالت از فاصله نجومی ایران با 
جودو روز دنیا آغاز می شود و تا سطح لیگ ایران به پایان 
 می رسد. مردان فنی و پرمدعای جودو ایران که هر روز با 
مصاحبه های ریز و درشت خود مدعی تغییرات هستند؛ 
چرا یک راهکار فنی برای برون رفت از این وضعیت ارائه 

نمی دهند؟
در کن��ار تم��ام ای��ن مس��ائل، ای��ن روزه��ا ش��ایعه 
تغیی��رات در راس دو فدراس��یون کارات��ه و ج��ودو 
ش��نیده م��ی ش��ود. ش��ایعاتی ک��ه روز جمع��ه 
 گذش��ته، در س��الن ش��هید افراس��یابی ب��ه ط��رز 
غیر قاب��ل ب��اوری ش��دت گرف��ت. متاس��فانه برای 
ای��ن جایگزین��ی ن��ام های��ی ش��نیده م��ی ش��ود 
ک��ه امتح��ان پ��س داده ان��د و برخ��ی ب��ا مدیریت 
 ضعی��ف خ��ود فدراس��یون ه��ای تح��ت ام��ر را به

 نا کجا آباد برده اند!
با این وجود بعی��د به نظر می رس��د م��ردان تصمیم 
گیرن��ده ورزش کش��ور روی موج حاش��یه ها حرکت 
کرده و دس��ت به تغییرات در این دو فدراسیون بزنند. 
تغییراتی که هدف حاش��یه س��ازان بوده و با این نوع 
تصمیم گیری به خواس��ته خود رس��یده اند.  ش��اید 
تغییر مدیریت در دس��تور کار وزارت ورزش باشد ولی 
اگر در ای��ن برهه از زمان دس��ت به چنی��ن تغییراتی 
زده ش��ود، حاکی از آن اس��ت که حاش��یه ها بیش از 
 س��ایر مس��ائل برای مردان ورزش��ی تعیی��ن کننده

 است؟
 به هر حال این روزها حاش��یه ها، فروکش کرده و امید

 م��ی رود حکای��ت آت��ش زی��ر خاکس��تر نباش��د؛ و 
 متولیان ج��ودو و کاراته س��عی در بهبود کار داش��ته

 باشند.

�موج سواری وزارت ورزش در بحران حاشیه ها 

با قهرمانی تیم ذوب آهن در جام حذفی، تعداد 
قهرمانی تیم های اصفهانی در این مسابقات به 

هفت جام افزایش پیدا کرد.
پرونده بیس��ت  و هش��تمین دوره مس��ابقات 
 جام حذفی باش��گاه های کش��ور ب��ا قهرمانی

تیم ذوب آهن بسته شد.
تیم س��پاهان، س��ابقه چهار دوره قهرمانی در 
مس��ابقات جام حذفی باش��گاه های کش��ور را 
داش��ته، و از این نظر یکی از تیم های رکورددار 

محسوب می شود.
تیم ذوب آهن نیز س��ابقه س��ه بار قهرمانی در 
مس��ابقات جام حذفی را دارد، و یک بار نیز در 

فینال ناکام بوده است.
به بهانه قهرمانی اخیر ذوبی ها، در این گزارش 
نگاهی به هفت قهرمان��ی تیم های اصفهانی در 

این رقابت ها می اندازیم:
قهرمانی نخست سپاهان

نخستین قهرمانی س��پاهانی ها در جام حذفی، 
 ی��ک س��ال پ��س از نخس��تین قهرمان��ی در

 لیگ برتر رقم خورد.
س��پاهان  با پیروزی ب��ر ذوب آه��ن به مصاف 

استقالل در بازی فینال رفت.
 در ب��ازی رف��ت س��پاهان  در ورزش��گاه

 نقش جهان، با نتیجه س��ه به دو اس��تقالل را 
 مغلوب ک��رد؛ در بازی برگش��ت نیز س��پاهان 
دو بر صفر به پیروزی رسید تا طالیی پوشان در 
مجموع با حساب پنج بر دو نخستین قهرمانی 
خود در جام حذف��ی را در ورزش��گاه آزادی و 
در برابر چش��مان تماش��اگران استقالل جشن 

بگیرند.
قهرمانی دوم سپاهان

 دومین قهرمان��ی س��پاهان، در فصل ۸4- ۸۵ 
و با مربیگری لوکا بوناچی��چ رقم خورد؛ در این 
فصل سپاهان در فینال حریف پرسپولیسی شد 
که با شکس��ت نوژن س��اری در ضربات پنالتی 

فینالیست شده بود.
 فین��ال ای��ن رقابت ه��ا ب��ه دلی��ل برگ��زاری 
جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با تأخیری چند ماهه 

و در اواخر شهریور ماه همان سال برگزار شد.
بازی رف��ت دو تیم در ته��ران با تس��اوی یک 
بر یک ب��ه پایان رس��ید. در بازی برگش��ت در 
اصفهان  ابت��دا پرس��پولیس پیش افت��اد، اما 
حمید ش��فیعی در دقیقه ۶4 کار را به تساوی 
 کش��اند. در وقت ه��ای اضاف��ه ای��ن ب��ازی،

گلی می��ان دو تیم رد و بدل نش��د ت��ا تکلیف 
مش��خص  پنالت��ی  ضرب��ات  در  قهرم��ان 
ش��ود. پرس��پولیس در ضرب��ات پنالت��ی 
 مغلوب س��پاهان ش��د، تا این ب��ار در اصفهان 

جشن قهرمانی برپا شود.
قهرمانی سوم سپاهان

یک فص��ل بعد نی��ز دوب��اره س��پاهان مدعی 
قهرمانی در جام حذفی بود. سپاهان با شکست 
پرس��پولیس، این بار در نیمه نهایی راهی بازی 
نهایی شد و در فینال و در مجموع دو بازی رفت 
و برگش��ت با نتیجه س��ه بر یک مقابل صبا به 
برتری رسید؛ و برای س��ومین بار قهرمان جام 
حذفی شد که دومین قهرمانی با لوکا بوناچیچ 

محسوب می شد.
قهرمانی چهارم سپاهان

آخرین قهرمانی س��پاهان در ج��ام حذفی دو 
فصل قب��ل رقم خ��ورد؛ و س��پاهانی ها پس از 
 س��ه قهرمان��ی متوال��ی در لی��گ، ای��ن ب��ار 
جام قهرمان��ی رقابت های حذفی را باالی س��ر 

بردند.
در مرحل��ه نیمه نهایی، س��پاهان ک��ه کرانچار 
هدایتش را بر عهده داشت، به مصاف استقالل 
رفت که با گل های خلعتبری و حاتمی در وقت 

قانونی بازی به تساوی یک بر یک رسید.
در ضرب��ات پنالت��ی و در مجم��وع س��پاهان 
ب��ا حس��اب ۶ ب��ر پن��ج اس��تقالل را مغلوب 
 ک��رده و راهی فینال ش��د؛ ت��ا یک ب��ار دیگر 
دوئل ال کالسیکوی ایرانی تعیین کننده قهرمان 

جام حذفی باشد.
در ای��ن دی��دار ابت��دا در دقیق��ه ۲4 کری��م 

انصاری ف��رد گل اول 
را برای پرسپولیسی ها 
به ثمر رس��اند، اما در 
۵۹ ب��ازی،  دقیق��ه 
جواهیر س��وکای کار 
را به تساوی کشاند تا 
در نهایت نیز، بازی در 
وقت اضافه با تس��اوی 

به پایان برسد.
در وقت اضاف��ه اول پرسپولیس��ی ها توس��ط 
محمد ن��وری به گل رس��یدند، ام��ا در ابتدای 
وق��ت اضاف��ه دوم و در دقیق��ه ۱۰۶ محم��د 
غالمی توانست گل تس��اوی را به ثمر برساند؛ 
ت��ا در نهای��ت ضرب��ات پنالت��ی تعیین کننده 
قهرمان باش��د، و س��رانجام نیز طالیی پوشان 
 اصفهان��ی در ضرب��ات پنالت��ی ش��اگردان 
یحی��ی گل محم��دی را مغلوب ک��رده و برای 

چهارمین بار جام قهرمانی را باالی سر بردند.
قهرمانی نخست ذوب آهن

نخستین قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی در 
زمان حضور رس��ول کربکندی بر روی نیمکت 
این تیم، و ه��م زمان با اوج گیری س��پاهان در 

لیگ برتر رخ داد.
ذوبی ها  در نیمه نهایی  این رقابت ها با حساب 
چهار بر سه، تیم همشهری خود یعنی سپاهان 
را حذف کردند؛ و در فینال حریف فجرسپاسی 

شیراز شدند.
در دو دیدار رفت و برگشت دو تساوی به دست 
آمد تا دو تیم در مجموع به نتیجه مساوی چهار 
بر چهار برس��ند و مس��ابقه به ضرب��ات پنالتی 

کشیده شود.
ذوبی ه��ا در ضرب��ات پنالت��ی، فج��ر ش��هید 
سپاس��ی را مغل��وب کردن��د؛ ت��ا ه��م انتقام 
 فینال فصل قب��ل را گرفته باش��ند و هم برای

 نخس��تین بار راهی مسابقات باش��گاهی آسیا 
شوند.

قهرمانی دوم ذوب آهن
دومی��ن قهرمان��ی ذوب آهن در ج��ام حذفی 
 زمان��ی رقم خ��ورد ک��ه این تی��م ب��ا هدایت 
منص��ور ابراهی��م زاده دوران پرفروغ��ی را آغاز 

کرده بود.
این تی��م که تا هفت��ه پایان��ی رقابت های لیگ 
برتر مدعی ش��ماره یک عنوان قهرمانی بود، با 
شکست برابر فوالد خوزستان در مسابقه پایانی، 
قهرمان��ی را به اس��تقالل واگذار ک��رد و نایب 
قهرمان شد؛ و از این رو جام حذفی فرصتی برای 

جبران مافات این تیم تلقی می شد.
ذوبی ها در فین��ال به مصاف راه آه��ن رفتند  و 
ش��اگردان ابراهیم زاده، در ب��ازی رفت مغلوب 
راه آهن شدند  و چشم به بازی برگشت دوختند 
تا جبران ماف��ات کنند. در این ب��ازی ذوبی ها  
با نتیج��ه پنج ب��ر دو، برابر حریف ب��ه پیروزی 

رسیدند .
قهرمانی سوم ذوب آهن

ذوبی ه��ا برای رس��یدن به فینال ج��ام حذفی 
،مسیر س��ختی را پشت سر گذاش��ته بودند؛ و 
در این مسیر س��رخابی های پایتخت را قربانی 

کردند.
تی��م ذوب آه��ن کارش را ب��ا پیروزی س��ه بر 
صفر مقاب��ل پیام چغادک بوش��هر آغ��از کرد؛ 
اس��تقالل خوزس��تان حریف بع��دی ذوبی ها 
بود ک��ه مغلوب این تیم ش��د تا تی��م اصفهانی 
 در مرحل��ه یک چه��ارم نهای��ی ب��ه مص��اف

 تیم استقالل تهران برود.
در این دیدار ذوبی ها در ضربات پنالتی از س��د 
آبی پوش��ان تهرانی عبور کردند ت��ا در مرحله 

نیمه نهایی با تیم پرسپولیس برخورد کنند.
مصاف با تیم پرسپولیس دیداری حیاتی برای 
سفید و سبزپوشان اصفهانی بود و در نهایت نیز 
برد دو بر یک این تیم، جواز فینالیس��ت شدن 

ذوب آهن را امضا کرد.
ذوب آهن در دیدار فینال، ب��ه مصاف تیم نفت 
تهران رفت و موفق ش��د با نتیجه ۳ بر یک این 
تیم را مغلوب کند.وحید امیری تک گل نفتی ها 
را به ثمر رس��اند و قاس��م حدادی ف��ر، مهدی 
رجب زاده و کاوه رضایی زننده سه گل ذوب آهن 
در این بازی بودند، ت��ا در پایان جام قهرمانی را 

سرخابی ها

از لنز دوربین

  بعد از بروز حواشی متعدد در دو رشته رزمی، این روزها خبرهایی مبنی بر تغییرات در راس این دو فدراسیون 
درحالی شنیده می شود که بعید به نظر می رسد وزارت ورزش در این دریای پرتالطم موج سواری کند.

حکایت رشته های رزمی در ایران هم از آن حکایت های پر قصه ای است که در هر برهه از زمان خبرهایی دارند 
که اهالی ورزش را سرگرم خود کند. روزی تیم ملی کاراته در آلمان ارزشمندترین طالی رقابت های جهانی را 
به خود اختصاص می دهد؛ و روز دیگر تیمی چون تکواندو با چند جوان جویای نام، در مهم ترین رویداد جهانی 

دست به کار بزرگی می زند و با اقتدار روی سکوی قهرمانی جهان می ایستد.
اما رشته های رزمی همیشه با حواشی متعددی همراه بوده است. در کنار این عناوین ارزشمند که شاید به جرات 
بتوان گفت تکواندو و ووشو یک پای ثابت آن هستند، حواشی آزاردهنده از سوی رشته های دیگر رزمی تا جایی 

پیش می رود که حتی وزیر ورزش را هم ناراحت می کند.

ذوبی ها برای 
رسیدن به فینال 

جام حذفی، مسیر 
سختی را پشت 

سر گذاشته بودند؛ 
و در این مسیر 
سرخابی های 

پایتخت را قربانی 
کردند
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مفاد آرا
3/249 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 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص  اطالع عموم در دونوبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  آفتابی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   785 شماره  1(رأی 
)بالمناصفه(،  محمد شماره شناسنامه71  فرزند  اعظم حسامی  خانم  و  شناسنامه364 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت174 مترمربع شماره پالک7927 فرعی مجزا از شماره 
1195فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
و   23 فرزندمحمد شماره شناسنامه  پور  امین  احمد  آقای  هیأت:   721 2(رأی شماره 
اله  شماره شناسنامه 11146 )بالمناصفه(،  خانم فاطمه آفتابی آرانی  فرزند  رحمت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 7926فرعی مجزا از شماره 
1195فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از رحمت اله آفتابی آرانی  و خانم اعظم حسامی  
3(رأی شماره 770 هیأت: آقای مجتبی آهنج فرزند احمد علی شماره شناسنامه 367و 
)بالمناصفه(،   200 شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  آرانی  باغبانی  .معصومه  خانم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92.5 مترمربع شماره پالک 7925 فرعی مجزا از شماره 
1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

مالکین عادی
علی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی   محمد شمسیان  آقای  هیأت:  4(رأی شماره765 
شماره  فرزندآقاعلی  آرانی  جمشیدی  اعظم  خانم  و  از  مشاع   دانگ   4 به  نسبت   91
مساحت178.75  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  شناسنامه379 
از پالک2637 اصلی  فرعی  از شماره 1178  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک7924 

واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  مالکیت مشاعی
شماره  علی  فرزند  بیدگلی  دولوسی  غالمرضا  آقای  هیأت:   497 شماره  5(رأی 
فرزند حسین شماره شناسنامه416   بیدگلی  زاده  شناسنامه84 و خانم طاهره حاجی 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت233.5 مترمربع شماره پالک  7911 فرعی 
مجزا از شماره 129 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
شماره  محمد  فرزند  آرانی  غیاثیان  حاجی  احمد  آقای  هیأت:  شماره430  6(رأی 
پالک7904  شماره  مترمربع  مساحت219.26  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه297 
فرعی مجزا از شماره 967 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
شماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  معبدی  اکبر  علی  آقای  هیأت:   501 شماره  7(رأی 
شناسنامه265 و خانم زهرا خالقی  فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 5965  ومحمد 
معبدی آرانی  فرزند حبیب اله شناسنامه شماره 9402 بالسویه، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت715 مترمربع شماره پالک 7912فرعی مجزا از شماره 1122 و1124 و1150 
و1152 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از حبیب اله معبدی وغیره
شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  ذوالفقاری  طاهره  خانم  هیأت:   441 شماره  8(رأی 
شناسنامه 435 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74مترمربع شماره پالک 7901 فرعی 
مجزا از شماره581 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل مالکیت مشاعی
9(رأی شماره 442 هیأت: آقای عزیزاله حجتی مقدم فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 
55  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219.05مترمربع شماره پالک7900 فرعی مجزا از 
شماره1189 فرعی از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالک عادی 
شماره  محمد  علی  فرزند  پناهیده  احسان  آقای  هیأت:  شماره12536  10(رأی 
شناسنامه615 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 231مترمربع شماره پالک 7872فرعی 
از پالک2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش3 حوزه  از شماره1189 فرعی  مجزا 

ثبتی آران و بیدگالنتقالی از محمدقیصری
شماره  مصطفی   فرزند  آرانی  رضائی  حمزه  آقای  هیأت:   10768 شماره  11(رأی 
شناسنامه  شماره  غالمرضا  فرزند  زاده  حسن  ریحانه  خانم  و  شناسنامه830 
6190005659 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت104 مترمربع شماره پالک 
مسعودآباد   در  واقع  اصلی  پالک2637  از  1189فرعی  شماره  از  مجزا  7853فرعی 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از مرتضی طحان مجرد 
شماره  علی  فرزند  آرانی  شاخوسی  حسینعلی  آقای  هیأت:  شماره7856  12(رأی 
شناسنامه98 نسبت به 4 دانگ مشاع و خانم نرجس جشنی آرانی فرزند رضا  شماره 
شناسنامه148 نسبت به 2 دانگ مشاع  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 277.5مترمربع 
در  واقع  اصلی  پالک2637  از  فرعی  از شماره1230  مجزا  فرعی  پالک7794  ره  شما 

مسعودآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از اکبر شبانپور 
شماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  حاجی  علی  احمد  آقای  هیأت:   7849 شماره  13(رأی 
پالک  شماره  120.35مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،153 شناسنامه 
2462فرعی از پالک2638اصلی واقع در احمد  آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از ماشا اله اکرمیان 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  اولیائی  بهروز  آقای  هیأت:  شماره9349  14(رأی 
شناسنامه1420   شماره  حسین  فرزند  آبادی  خان  محدثه  خانم  1250090598و 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108.38 مترمربع شماره پالک2565 فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ورثه زین العابدین سعیدی
اکبر شماره  15(رأی شماره 723 هیأت: آقای حسینعلی مرنجابیان آرانی فرزند علی 
شناسنامه95   شماره  مرتضی  فرزند  آرانی  مهتری  طاهره  وخانم  شناسنامه9575 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125.78 مترمربع شماره پالک 2564فرعی 
از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 

16(رأی شماره725 هیأت: آقای احسان قندیانی آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 
12175 و خانم زینب باخدا آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 2891 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت110.18 مترمربع شماره پالک 2563 فرعی از پالک2638 

اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی 
اله  رحمت  فرزند  آرانی  زاده  علی  محمد  مصطفی  آقای  هیأت:   727 شماره  17(رأی 
شماره شناسنامه3031 و خانم سعیده کریم زاده آرانی فرزند حسین  شماره شناسنامه 
1250155835 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 97.1مترمربع شماره پالک 
2562 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

انتقالی از رضا مجیدی
18(رأی شماره729 هیأت: آقای حجت اله محمد علی زاده آرانی فرزند رحمت اله شماره 
شناسنامه 226 و خانم زهرا آرمان فر فرزندماشاله شماره شناسنامه224  )بالمناصفه( 

پالک2561فرعی  شماره  مترمربع  مساحت102.95  به  یکبابخانه  ششدانگ   از ، 
پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از  رضا 

مجیدی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  مهلکی  علیرضا  آقای  هیأت:   760 شماره  19(رأی 
شناسنامه182 و خانم فهیمه عسکر حکیمی  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2337 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت107.22 مترمربع شماره پالک 2559فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

حسن اکرمیان 
شماره  مندعلی  فرزند  آرانی  پور  خندان  عباس  آقای  هیأت:   759 شماره  20(رأی 
شناسنامه 149، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت300 مترمربع شماره پالک2558 فرعی 
انتقالی از  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

احمد مالنژاد
شماره  مندعلی  فرزند  آرانی   پور  خندان  عباس  آقای   هیأت:  شماره746   21(رأی 
 2557 پالک  شماره  مترمربع  مساحت171.5  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،149 شناسنامه 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی 

از احمد مالنژاد 
اله رحمت  فرزند  آرانی  زاده  محمدعلی  محمد  آقای  هیأت:   731 شماره   22(رأی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  موالئی  اسماء  خانم  و  شناسنامه302  شماره 
مترمربع  مساحت95  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،  شناسنامه1250057043 
شماره پالک 2560 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل انتقالی از رضا مجیدی    

23(رأی شماره745 هیأت: آقای مجید قدیریان آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
از  2556فرعی  پالک  شماره  168.15مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،2684
پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از حسن 

اکرمیان 
24(رأی شماره627 هیأت: خانم جمیله دالل زاده آرانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 
از  فرعی  پالک2552  شماره  مترمربع  مساحت127.7  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،7474
پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از مالکین 

عادی 
شناسنامه  شماره  محمدعلی  فرزند  نورانیان   جعفر  آقای  415هیأت:  شماره  25(رأی 
از  فرعی  پالک2547  شماره  مترمربع   229.74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،15
از  انتقالی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  احمدآباد   در  واقع  اصلی  پالک2638 

رمضانعلی مقابلی 
26(رأی شماره 536 هیأت: آقای حسین آرامی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 8890، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت189.38 مترمربع شماره پالک 2549فرعی مجزی از 35 
فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمدآباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی 

از  ابوالفضل داداشی آرانی وغیره 
شناسنامه70  شماره  اکبر  علی  فرزند  فرهتی  مهدی  آقای  هیأت:  شماره411  27(رأی 
و خانم  معصومه خرم آبادی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه373 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت73.63  مترمربع شماره پالک 2546فرعی از پالک2638 
عبدالحسین   از  انتقالی  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  احمدآباد  در  واقع  اصلی 

مقدسیان 
28(رأی شماره 414 هیأت: خانم  زهریا خان آبادی  فرزند علی شماره شناسنامه237 ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت129.15 مترمربع شماره پالک2545 فرعی از پالک2638 
اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از دکتر محمد خلعت 

بری 
آفتابی  آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  29(رأی شماره 413 هیأت: آقای حسین 
از پالک  به مساحت79 مترمربع شماره پالک2544 فرعی  یکبابخانه  1185، ششدانگ 

2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی
30(رأی شماره432 هیأت: آقای علی آفتابی آرانی  فرزند حاجی آقا  شماره شناسنامه 
از  به مساحت 300.75 مترمربع شماره پالک 2543 فرعی  یکبابخانه  220 ششدانگ  

پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی
31(رأی شماره 12629هیأت: آقای اصغر آسمانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  فرزند همت علی شماره شناسنامه 150  پور  228 و خانم طاهره حسن 
پالک  از  فرعی  پالک2536  شماره  مترمربع  مساحت193.6  به  یکبابخانه  ششدانگ 
عبداله  از  انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی 

اکرمیان وغیره 
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  صفاجو  مهدی  آقای  هیأت:   12524 شماره  32(رأی 
شناسنامه558   شماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  باقرزاده  مهین  خانم  و   6190006531
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت147 مترمربع شماره پالک2527 فرعی از 
پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از زین 

العابدین سعیدی وغیره 
33(رأی شماره10758 هیأت: خانم مهری عابداف آرانی  فرزند علی  شماره شناسنامه 
از  2507فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت227.75  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،323
پالک 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 

شناسنامه  شماره  اصغر  فرزند  قندیانی  حسین  آقای  5752هیأت:  شماره  34(رأی 
شناسنامه  شماره  اسماعیل  فرزند  دست  چرب  زینب  خانم  و   1250076412
 153.25 مساحت  به  وطویله  حصار  یکباب  ششدانگ   )بالمناصفه(،   1250140501
مترمربع شماره پالک 2255فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
35(رأی شماره 51960 هیأت: آقای  ابوالفضل مهر آبادی آرانی فرزند محمد شماره 
اله شماره شناسنامه 612  فرزند حبیب  آرانی  شناسنامه 497 و خانم  زهرا ستاری 
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت163.7 مترمربع شماره پالک 2239فرعی 
از  انتقالی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  بخش 3حوزه  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی  پالک  از 

محمد خلعت بری 
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/4/01

م الف:71 عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل                                                                                                                                        
مفاد آرا

3/250 آگهی مفاد آراء از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت واراضی ساختمانهای 
فاقد سندرسمی مستقر درثبت اسنادوامالک نطنز

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
فاقدسندرسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی 
ماه  دو  مدت  ظرف  آگهی  انتشار  اولین  ازتاریخ  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  هبه  بک 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  نموده ودر مهلت  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه وارائه گواهی مبنی برطرح 
دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  دراینصورت  نمایند  اقدام  دعوی 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعترض  موصول  وعد  مهلت  انقضا  ودرصورت  خواهدبود 

صادرخواهدشد وصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
اکرم-اشرف-اعظم  139360302033001289-1393/09/24خانمها  شماره  1-رای 
شهرت همگی فرج زاده جاللی فرزندان غالمرضا هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع 

از ششدانگ یکدرب باغ  بمساحت 1324/06 متر مربع  و بشماره پالک 31 فرعی از 
212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از 

مالک رسمی غالمرضا فرج زاده جاللی  فرزند شکراله 
محمد  میر  محمد  سید  139360302033001295-1393/09/24آقای  شماره  رای   -2
به  باغ  یکدرب  ششدانگ  87سهم  از  مشاع  25سهم  اله  سیف  سید  فرزند  طاری  علی 
مساحت 1488/03 متر مربع و بشماره پالک 998 فرعی از 1- اصلی واقع در طار جزء 

بخش 11 انتقالی  عادی از مالک رسمی  خانم بتول ابراهیمی طاری 
فرزند  مهاباد  فاطمه  29/09/1393خانم   -139360302033001320 شماره  3-رای 
عباس ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 133مترمربع وبشماره پالک 129فرعی 
ثبتی شهرستان نطنزخریداری  اوره جزءبخش 9حوزه  از 1-اصلی واقع درروستا ی 

عادی ازمالکین رسمی عذرا بیگم وسیدماشاله حسینی اوره
فرزند  جاللیان  اصغر  آقای   1393/11/28-139360302033001512 شماره  رای   -4
از  فرعی   1383 پالک  وبشماره  بمساحت418/42مترمربع  یکبابخانه  حسین ششدانگ 
مالک  از  عادی  خریداری   11 بخش  جزء  طرق  پایین  باغستان  در  واقع  اصلی   -141

رسمی ومع الواسطه از قاسم بیطرفان وحسین جاللیان
کشه  دالورریاضتی  139360302033001610-09/12/1393-آقای  شماره  5-رای 
فرزند میرزا ششدانگ یکبابخانه بمساحت374/64 مترمربع وبشماره 20 فرعی از 37- 

اصلی واقع درکشه جزءبخش 11حوزه ثبتی نطنز
مشهدی  اله  حبیب  139360302033001612-1393/12/09-آقای  شماره  رای   -6
 1210 بمساحت  و  باغ  یکدرب  ازششدانگ  مشاع  دودانگ  سعید  فرزند   محمدنظری 
مترمربع وبشماره پالک 1004 فرعی از53-اصلی واقع درافوشته جزء بخش 9 حوزه 

ثبتی نطنزخریداری عادی ازمالک رسمی حسن عبقری و مع الواسطه ازسعیدمشهدی 
محمدنظری

7-رای شماره 139360302033001613-1393/12/09-آقای غالمرضا غفاری طاری 
فرزند غالمحسین ششدانگ یکدرب باغ محصور موستان بمساحت1051/03مترمربع 
 11 آبشرشرطارجزءبخش  درمزرعه  واقع  اصلی   -3 از  فرعی   33 پالک  وبشماره 

خریداری عادی ازمالکین رسمی غالم –محمدوغالمحسین غفاری طاری
طرقی  زینالی  اصغر  آقای   1393/12/09-139360302033001614 شماره  8-رای 
فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی ومشجر بمساحت231/83مترمربع وبشماره 
پالک 3047 فرعی از 193- اصلی واقع درطرق جزءبخش 11 خریداری عادی ازمالک 

رسمی علی اکبر آقامحمدی و ورثه وی
9- رای شماره 139360302033001647-1393/12/11-خانم کبری آقامحمدی طرقی 
فرزند سعید ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 964/20مترمربع وبشماره پالک 2354فرعی 
از 193- اصلی واقع درطرق جزءبخش 11خریداری عادی ازمالک رسمی ومع الواسطه 

ازخاورآقامحمدی وعادی ازحاج حسین آقامحمدی
ضیائی  اله  قدرت  139360302033001646-1393/12/11-آقای  شماره  10-رای 
بیدهندی فرزند تقی سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه وبمساحت 132/88مترمربع 
ثبتی  حوزه   10 دربیدهندجزءبخش  واقع  اصلی   -15 از  فرعی   1888 پالک  وبشماره 

نطنزخریداری عادی ازمالکین رسمی ابوالقاسم ومنور بهرامی
کشه  توکلی  عباس  139360302033001650-1393/12/11-آقای  شماره  رای   -11
فرعی  و بشماره پالک 81  بمساحت 571/60مترمربع  یکبابخانه  فرزند علی ششدانگ 
از 37- اصلی واقع درکشه جزء بخش 11  خریداری ازمالک رسمی سکینه ریاضتی 

کشه فرزند علی

12- رای شماره 139360302033001667-1393/12/16-خانم حشمت غفاری طرقی 
فرزندحبیب ششدانگ یکدرب باغ مزروعی ومشجر بمساحت 700 مترمربع و بشماره 
پایین طرق جزء بخش 11خریداری  از 141- اصلی واقع درباغستان  پالک 63 فرعی 

عادی ازمالک رسمی خانم باقری طرقی فرزندگداعلی وعباس غفاری
احترامی  سیدعباس  139360302033001712-1393/12/21-آقای  شماره  رای   -13
فرزندسیدعلی اکبر یکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکدرب باغ مشجروبمساحت 1280 
مترمربع وبشماره پالک 1403 فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری 

ازمالک رسمی خانم سکینه خانم مرتضویان
احترامی  سیدعباس  آقای   1393/12/21-139360302033001713 شماره  رای   -14
فرزندسیدعلی اکبرششدانگ یک قطعه باغ محصور با تاسیسات گلخانه بمساحت826 
مترمربع وبشماره پالک 1918 فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری 

ازمالک رسمی خانم سکینه خانم مرتضویان
طرئی  جواهرصباغ  خانم   1393/12/25-139360302033001738 شماره  رای   -15
 -134 از  فرعی   148 پالک  وبشماره  مترمربع   770 بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ 
فرزندغالمرضا  ابدی  فرخ  ازمالک رسمی  اصلی واقع دریارندجزءبخش 10 خریداری 

ومعالواسطه ازناهید ابدی
16- رای شماره 139360302033001739-1393/12/25- خانم جواهر صباغ طرئی 
فرعی   129 پالک  وبشماره  806/05مترمربع  بمساحت  وانباری  باغ  یکدرب  ششدانگ 
ابدی  ازمالک رسمی محمدعلی  از 134- اصلی واقع دریارندجزء بخش 10 خریداری 

فرزندرمضانعلی ومع الواسطه ازناهیدابدی
احترامی  سیدعباس  139360302033001746-1393/12/21-آقای  شماره  رای   17
فرزندسیدعلی اکبرششدانگ یکباب گلخانه بمساحت859 مترمربع وبشماره پالک 1055 
فرعی از 33-اصلی واقع درنطنزجزءبخش 9 خریداری ازمالک رسمی اسماعیل عبادالهی 
ومحمودکشمیری  وغالمرضاعبادالهی  عباس  ازآقایان  الواسطه  ومع  وعادی  نطنزی 

وعلی علیپور
18- رای شماره 139460302033000001-1394/01/15-سیدمحمدجوادکاظمی کشه 
بمساحت  و  کارگاه  وحیاط  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  درسه  فرزندسیدمحمد 
382/70وبشماره پالک 260 فرعی از 37- اصلی واقع درکشه جزءبخش 11خریداری 

ازمالک رسمی سیدعبداله کاظمی فرزند سیدکاظم
محمد  فرزند  ابوفاضلی  عباس  19-139460302033000002-1394/01/16-آقای 
 -141 از  فرعی  پالک611  وبشماره  173/65مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 
اصلی واقع درباغستان پایین طرق جزءبخش 11 خریداری عادی ازمالک رسمی قدرت 

ابوفاضلی ومع الواسطه وعادی ازفاطمه کبیری طرقی
اله  فرزندحبیب  اوره  جراح  زهرا  20-139460302033000005-1394/01/17-خانم 
ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 414/16مترمربع وبشماره پالک 824 فرعی از 1- اصلی 
واقع دراوره جزءبخش 9 خریداری وانتقال قهری ازمالک رسمی ربابه جراح اوره و 
محمدعلی وزهرا شهرت همگی جراح   – اله  ورثه وی )حبیب-نرگس- مرحمت-قدرت 

اوره (
فرزندعباس  جاللیان  فاطمه  خانم   -1394/01/17-139460302033000003-21
ششدانگ یکدرب باغ مشجروبمساحت 589مترمربع وبشماره پالک 208 فرع یاز 141- 
اصلی واقعدرباغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی ومع 
وحاج  زاده  ازغالمرضافرج  وعادی  جاللی  زاده  فرج  رسمی شکراله  ازمالک  الواسطه 

رضا قلی جاللی سرکپه وحامدفرج زاده جاللی فرزندغالمرضا
السادات  اشرف  139460302033000004-1394/01/15-خانم  شماره  رای   -22
کاظمی کشه فرزندسیدابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه وحیاط کارگاه 
درکشه جزءبخش  واقع  اصلی   -37 از  فرعی  پالک 260  382/70وبشماره  وبمساحت 

11خریداری ازمالک رسمی فاطمه کاظمی کشه فرزنداسماعیل
23- رای شماره 139460302033000009-18/1/1394-خانم زهرا میرزاده حسینی 
فرزندسیداسمعیل ششدانگ یکباب اطاق قدیمی وفضای اطراف آن وبمساحت 65/70 
مترمربع وبشماره پالک 314 فرعی از 1- اصلی واقع دراوره جزءبخش 9 حوزه ثبتی 

نطنزخریداری ازمالک رسمی سیدعلی اکبرمیرزازاده حسینی
24-رای شماره 139460302033000006-1394/01/17 آقای سید پیمان کنعانی مقدم 
فرزند سید ناصر  ششدانگ یکدرب باغ  بسماحت 127/95 متر مربع و بشماره پالک 
622 فرعی از 52- اصلی واقع در وشوشاد جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی 

از مالک رسمی خانم گیالن دخت ریاحی سرشکی
25- رای شماره 139460302033000025-1394/01/31 آقای جلیل رضائی نسرانی 
فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 402 متر مربع و بشماره پالک 150 فرعی 

از 277- اصلی واقع در نسران  جزء بخش 11 
میرزاده  صدیقه  139460302033000027-1394/01/31خانم  شماره  –رای   26
و بشماره  متر مربع  بمساحت 316/09  یکباب خانه  احمد ششدانگ  فرزند  طباطبائی  
پالک 213 فرعی از 1- اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز انتقالی از 

مالک رسمی سید احمد میرزاده  طباطبائی و عادی از رقیه احمدی اوره 
تاریخ  انتشار نوبت اول: 1394/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/04/01

عباسعلی عمرانی کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

 3/211 شماره آگهی: 139403902004000049 شماره پرونده: 139304002004000188
و139304002004000192 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9300863و9300867 
شش دانگ قطعه زمین قطعه 21 تفکیکی پالک شماره 59 فرعی مجزی شده از پالکهای 
در بخش چهار  واقع  مترمربع  به مساحت 448  شماره 4619و4638/1و4638و4607 
پالک31 که   – قیام  بن.بست   – خیابان منوچهری   – به آدرس: اصفهان  ثبت اصفهان 
اسناد مالکیت آن در صفحات 46و161و164 دفاتر 128و197و197 امالک با شماره های 
ثبت 19420و42762و42763 و با شماره های چاپی 255534و689643و689644 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 15 متر پی است به پی قطعه 8 تفکیکی شرقًا 
به طول 28 متر پی است به پی خیابان ده متری جنوبًا اول به طول 2/85 متر پخی شکل 
است به خیابان مزبور دوم به طول 13 متر پی است به خیابان ده متری غربًا به طول 
30 متر پی است به پی قطعه 22 تفکیکی که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک 
خانه مسکونی شامل زیرزمین و همکف و طبقه اول واقع در زمین دو نبش که از سمت 
معادل  براساس سند  دارد. مساحت عرصه  ارتباط  متری   10 گذر  به  و جنوب  شرق 
اعیان در طبقه زیرزمین حدود 160 مترمربع همکف حدود  448 مترمربع و مساحت 
250 مترمربع و اول حدود 180 مترمربع تخمین زده می شود. ساختمان دارای اسکلت 
فلزی با قدمت حدود 25 سال با سقف تیرآهن و آجر – کف سرامیک – سطوح دیوار 
داخلی گچ و رنگ – پنجره های خارجی آلومینیوم – دربهای اصلی و داخلی چوبی و 
نمای آجر نما و اشتراکات آب و برق و گاز   – حمام و آشپزخانه کاشی و سرامیک 
می باشد. براساس استعالم به عمل آمده از شهرداری منطقه3 در این قطعه زمین امکان 
ساخت 4 طبقه با در نظر گرفتن عقب نشینی پله ای در طبقه آخر معادل کمتر از 1 متر 
براساس 40% طول پالک شمالی وجود دارد ملکی خانم زهرا مجیدی )نسبت به عین 
رهنی  اسناد  طبق  که  منافع ششدانگ(  به  )نسبت  مجیدی  آقای مصطفی  و  ششدانگ( 
شماره 130896 مورخ 1388/6/9 و سند متمم شماره 130967 مورخ 1388/6/14 و 
سند شماره 139256 مورخ 1390/3/31 دفترخانه شماره 12 اصفهان در رهن بانک 
صادرات واقع می باشد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   1394/4/3 مورخ  چهارشنبه 
هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه سی و نه میلیارد و دویست میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/03/16 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 

اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:6863 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

فرزند  خالدی  حسینی  سعید  سید  آقای   1394/3/9-1394/04/43356 شماره:   3/220
سید دخیل به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ دو باب خانه و 
زمین مابین آنها قطعه اول تفکیکی به شماره پالک 2463 فرعی از 71-اصلی مفروز و 
مجزی شده 804 فرعی از اصلی مذکور واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
استان اصفهان به مساحت 865 مترمربع که ذیل ثبت 12124 صفحه 540 دفتر 158 
به نام سید سعید حسینی خالدی به شماره چاپی 0312177 صادر و تسلیم گردیده و 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین 
رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 

سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  اعتراضی نرسد  اگر ظرف مهلت مقرر 
عباسعلی  م الف:38  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  مرقوم صادر  مالکیت  سند  المثنی 

عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده 

دارد جلسه  نظر  در  دادگاه حقوقی اصفهان  مدنی شعبه چهارم  احکام  اجرای   3/223
علیه  و  امامی  علیرضا  اجرایی کالسه 930460ج.ح/له  پرونده  در خصوص  مزایده ای 
محمدحسین ساوج مبنی بر مطالبه مبلغ 1301870567 ریال به منظور فروش سرقفلی 
به نشانی: اصفهان – خیابان حافظ – کوی شهیدان جهانگیر مقدم – کوی میرعماد – 
حیاط  پالک   – المهدی  پوشش  فروشگاه  روبروی   – مخلص  ورودی سرای  راهروی 
35-1 و پالک محل سرقفلی 38-1 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده است در روز مورخ 94/4/1 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این 
اجراء )طبقه چهارم – ساختمان اجرای احکام دادگستری – خیابان نیکبخت – جنب بیمه 
پارسیان( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به 
بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به 
این اجراء در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
داخل  بازدید  کارشناس: مورد  نظریه  بود.  مزایده خواهد  برنده  قیمت  باالترین  دهنده 
یک باب حیاط با نمای سیمان سفید و کف موزاییک می باشد در اطراف حیاط چهار 
اتاق ساخته شده که به صورت کارگاه از آنها بهره برداری می شود اتاق جنوبی غربی 
حیاط – پالک 35-1 کارگاه طالسازی متعلق به آقای ساوج می باشد که بازدید گردید. 
محل بنای قدیمی و کاربری انباری است دارای سقف قوسی، کف موزاییک، دیوارهای 
باربر و پالستر داخلی گچ و نقاشی می باشد. درب ورودی آن پروفیل فلزی و شیشه 
با پوشش نرده فلزی است سرمایش آن کولرآبی و گرمایش آن بخاری است. محل 
انبار در  دارای انشعاب برق و آب و گاز مشترک می باشد. سرقفلی محل با کاربری 
تاریخ 84/1/1 با اجاره ماهیانه 3500 تومان به آقای ساوج واگذار شده و اجاره فعلی 
آن ماهیانه 50000 تومان می باشد. ابعاد مفید کارگاه حدوداً 9/32 متر در 4/13 متر 
و مساحت حدود 38/50 مترمربع می باشد. با در نظر گرفتن جمیع جوانب و موقعیت 
محل – میزان سرقفلی کارگاه مذکور مبلغ 1650000000 ریال )یک میلیارد و ششصد 
و پنجاه میلیون ریال( یکصد و شصت و پنج میلیون تومان قیمت پایه برآورد می گردد.

م الف:6762  اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

2/387 شماره آگهی: 139403902004000026 شماره پرونده: 9004002004000001 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه های: )9001894و9001901( ششدانگ یکبابخانه 
پالک 99/1355 )یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج فرعی از نود و نه اصلی( به مساحت 
282/73 مترمربع واقع در بخش 16 اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان رباط سوم 
– خیابان عالف چیان )شماره9( – پالک9 که سند مالکیت آن در صفحه 20 ذیل شماره 
60763 دفتر 273 امالک به نام خانم سمیه حیدری فرزند محمد به شناسنامه شماره 
27 فریدن متولد 1361 به شماره ملی 6219680014 ثبت و صادر شده است حدود 
اربعه طی نامه 9375-90/4/16 اداره ثبت شاهین شهر عبارتست از: شمااًل: به طول 11 
متر دیواریست به دیوار خانه 990 )ششصد و پنجاه و پنج( باقیمانده شرقًا: به طول 
25/30 متر دیواریست اشتراکی با خانه 99/655 باقیمانده جنوبًا به طول 11 متر درب 
و دیواریست به خیابان ده متری غربًا: به طول 26/2 متر اول دیواریست به دیوار خانه 
محسن شفیعی دوم دیواریست به حیاط خانه پالک 99/655 که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق به صورت واحد مسکونی درب به حیاط با دسترسی از جنوب به 
خیابان ده متری به مساحت 282/73 مترمربع و اعیانی به مساحت 280 مترمربع به 
صورت نیمه مخروبه در طبقه همکف و زیرزمین سقفها تیرآهن و آجر – کلیه دربها 
حسب نامه شهرداری  ساختمان غیر قابل سکونت –  و پنجره ها از محل کنده شده – 
در مسیر طرح های عمرانی واقع نمی باشد دارای انشعابات آب و فاضالب و برق و 
گاز می باشد. طبق اسناد رهنی شماره 150566-86/11/02و151106-86/11/15 دفتر 
اسناد رسمی شماره 26 شاهین شهر در رهن بانک قوامین شاهین شهر واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 94/04/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
گذارده  مزایده  به  چپ  سمت  اول  چهارراه   – شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع 
نود  و  هفتصد  و  میلیارد  )چهار  ریال   4/790/000/000 پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود. 
میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 94/03/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:4547 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

3/253 کالسه پرونده: 2015/93 شماره دادنامه: 132-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ.باهنر  هفت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مریم عسگری نشانی: اصفهان – 
– کوی رفسنجان – کوی احسان – بن.بست عباسی – منزل سمت چپ وکیل: شهاب 
نیلی احمدی نشانی: اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – کوچه آسیاب – پ111 خوانده: 
محمد معتمدی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و 
به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  نظریه مشورتی  اخذ 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم مریم 
عسگری با وکالت شهاب نیلی احمدی به طرفیت آقای محمد معتمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 916475-93/4/14و916476-93/5/14 به 
به محتویات پرونده و  با توجه  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک سپه  عهده 
بانک محال علیه  ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط  بقای اصول مستندات در 
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 
از خود  اعتراض نسبت به دعوی خواهان  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
و  حکم  اجرای  تاریخ  تا  چکها(  )سررسید  موصوف  سررسید چک  تاریخ  از  تادیه  و 
هزینه نشر آگهی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:5575 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/28-2234 دادنامه:  93-1894 شماره  پرونده:  کالسه   3/254
 – اصفهان  نشانی  نکوئیان  ناهید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه 
خ.شیخ   – احمدی نشانی اصفهان  نیلی  پ10 وکیل: شهاب   – کوی شکوفه   – خ.باهنر 
صدوق شمالی – کوچه شماره30- آسیاب – پ111 خوانده: مریم محبی زانیانی نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی ناهید نکوئیان با وکالت آقای شهاب نیلی احمدی به طرفیت مریم محبی 
به خواسته مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال وجه چک شماره 889603 مورخ  زانیانی 
93/6/10 به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و عدم حضور خوانده علیرغم 
لذا شورا دعوی  است  نکرده  ارائه  دفاعیه ای  اینکه الیحه  و  آگهی  از طریق نشر  ابالغ 
به مواد 310و313 ق.ت و 515و519و522 ق.آ.د.م  خواهان را وارد تشخیص مستنداً 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
185/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/6/10 لغایت وصول در حق خواهان صادر و 
ابالغ قابل واخواهی  از  اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
اختالف شهرستان  حل  حقوقی شورای   11 می باشد.م الف:5577 شعبه  این شعبه  در 

اصفهان
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   فصل تابستان زمان تفریح زیر آفتاب و استراحت فراوان است. 
اما، به هر حال كارهای خانه را باید انجام داد، شاید كمی كم تر 
از همیشه. اما نیاز به تمیزكاری و خانه داری لزوما با فرارسیدن 
فصل تابستان به پایان نمی رسد. خب باید با این مساله چه كار 

كرد؟
۱- کارهای روتین تمیزکاری منزل خود را به طور روزانه 

انجام دهید
اگر كارهای عادی روزانه خ��ود را به طور مرت��ب انجام دهید، 
كارها از هم��ان ابتدای امر از كنترل خارج نمی ش��ود. خانه  نیز 
به قدر كافی تمیز و منظم باق��ی می ماند. روتین های مربوط به 
تمیز كردن خانه،  زندگی و دكوراسیون منزل، شما را دگرگون 
می كند. در این كار می توانید از عادات خود پیروی كنید. نكته 
مهم این است خود را در یك ریتم س��اده از عمل تمیز كردن و 
نظم  بخشیدن به خانه قرار دهید. این از ویژگی كسانی است كه 
خانه ای مرتب و منظم دارند. وقتی این كار را انجام دهید، دیگر 
كارهای مربوط به خانه داری به نظرتان سخت و دشوار نمی آیند 

و كل روز شما را نمی گیرند. این نكته واقعا مهم است.
۲- لباس مخصوص تمیز کاری به تن کنید

آیا می خواهید در فعالیت های خانه داری ش��ما تغییر عمده ای 
حاصل شود؛ لباسی كه برای این كار به تن می كنید تاثیر بسیار 
زیادی ب��ر روی فعالیت های خانه داری ش��ما می گذارد. تجربه 
صحت این ادعا را ثابت كرده اس��ت. من به ش��خصه خانه خود 
را وقتی لباس های راحتی به ت��ن دارم به خوبی تمیز نمی كنم. 
می دانم كه این حرف ممكن است عاش��قان لباس های راحتی 
را ناامی��د كند، اما در مورد من این نكته كامال درس��ت اس��ت. 
لباس هایم به من می گویند كه چه كاری را می توانم به درستی 
انجام دهم. لباس های راحتی و دمپایی به من می گویند كه به 
تنبلی خود ادامه بده و مرا به بازگش��ت به تخت خواب تشویق 
می كنند. من وقتی لباس  راحتی به تن دارم، لباس های زیادی 
را می توانم داخل ماش��ین لباس ش��ویی بیاندازم اما به غیر این 
كار، هیچ كار دیگری در این حالت از من برنمی آید. كفش ها و 
لباس ها به من می گویند كه زمان آن رسیده كه به سر كار خود 
بروی و روزت را آغاز كنی. لباس های بیش از حد راحت به هیچ 
وجه ما را تشویق به انجام كارهای خانه نمی كنند. به طور كلی 
لباس ها نقش بسیار مهمی در انجام كارهای مختلف در زندگی 
 ما ب��ازی می كنند، هر كاری لب��اس مخصوص به خ��ود را نیاز 

دارد.

۳- زمان برای تمیز کاری منزل تعیین کنید و تمرکز خود 
را حفظ کنید

وقتی شروع به تمیزكاری خانه خود می كنم گاهی اتفاق می افتد 
كه برای مثال ۱۵ دقیقه را صرف انجام كاری می كنم كه نباید 
زمان به این زیادی را وقت صرف آن كرد. اختصاص دادن زمانی 
 مشخص برای انجام هر كار باعث می شود تا شما تمركز خود را

 بر روی انجام آن كار معین حفظ كنید و چیزی حواس شما را 
پرت نكند. برای انجام این كار از یك زمان سنج استفاده كنید تا 
هیچ گاه زمان از دست شما خارج نشود. زمان سنج شما دوست 
شما در هنگام انجام كارهای خانه اس��ت. حتما از آن استفاده 

كنید.
۴- وسایل مربوط به تمیزکاری را در یک مكان مناسب 

قرار دهید
این نكته در مورد من بسیار صدق می كند. برای مثال وقتی در 
حال انجام كاری در طبقه باال هستم به وسیله ای در طبقه پایین 
نیاز پیدا می كنم و این كار تمرك��زم را از روی كاری كه در حال 
انجام آن هستم از بین می برد. شاید در راه سری به اینترنت بزنم 
و ایمیل خود را چك كنم و در نهایت كال از انجام كار صرف نظر 
كنم. اما اگر تمام وسایل مورد نیاز را در مكان مناسبی قرار دهم 
دیگر نیازی به طی مسافتی نیست و بدون حواس پرتی می توانم 

كارم را به سرعت انجام دهم.
۵- در حین کارهای دیگر عمل تمیزکاری را انجام دهید

انجام كارهای خانه داری و تمیزكاری در حین و یا بعد از كارهای 
دیگر باعث صرفه جویی در زمان می شود. حتی اگر در نگاه اول 
به نظر برسد كه ش��ما دائما در حال تمیزكاری هستید، اما این 
كار تبدیل به طبیعت ثانویه شما شده و دیگر به این مساله فكر 

نمی كنید.
توصیه هایی پیرامون انجام كارهای خانه داری و تمیزكاری در 

حین و یا بعد از كارهای دیگر:
• دوش را پس از دوش گرفتن تمیز كنید.

• پس از شستن و مسواك زدن دندان ها، سینك دستشویی را 
تمیز كنید.

• پیش از خوردن صبحان��ه، تمام لباس های كثی��ف را داخل 
ماشین لباسشویی بیاندازید.

• زمان س��نج خود برای زمانی كه قرار اس��ت لباس ها را داخل 
خشك كن بیاندازید و از آن دربیاورید تنظیم كنید.

• لباس ها را سریعا از خشك كن درآورید و آن ها را آویزان كنید. 

لباس ها را بر روی هم كپه نكنید، بلكه دوباره تاكید می كنم آن ها 
را از رخت آویز آویزان كنید.

• پیش از شروع به غذا پختن و یا غذا خوردن، ماشین ظرفشویی 
را خالی كنید.

• به جای این كه ظرف ها را پس از غذا خوردن داخل س��ینك 
ظرفشویی قرار دهید، آن ها را داخل ماشین ظرفشویی بگذارید.

• قابلمه ها را س��ریعا پس از غذا پختن در آب قرار داده تا خیس 
بخورند.

• پس از شام به سرعت میز غذاخوری را تمیز كنید.
• پس از این كه ظرف ها را داخل ماشین ظرفشویی قرار دارید، 

دكمه استارت را زده و همه ظرف ها را بشویید.
۶- کارهای تمی�زکاری را طبق یک نظ�م منطقی انجام 

دهید
اگر نیاز باش��د كه كل یك اتاق یا كل یك خانه را از باال تا پایین 
تمیز كنید، فكر كردن به یك نظم منطقی در انجام كارها بسیار 
سودمند و كمك كننده اس��ت. برای مثال، من همیشه قبل از 
گردگیری جاروبرقی می كش��م. اگر این كار را به گونه ای دیگر 
انجام دهم، همه خانه دوباره پر از گرد و غبار می شود؛  زیرا پس 
از كش��یدن جاروبرقی دوباره گرد و غبار در فضا جمع می شود. 
در آشپزخانه، كارها را از باال به پایین انجام دهید. وسایل برقی 
و پیش خان ها را تمیز كنید، و سپس كف آشپزخانه را بشویید. 
همیشه در پایان كار خود كف آشپزخانه را بشویید. نظم و ترتیب 
در انجام كارهای خانه داری باعث می شود تا شما انرژی كم تری 
مصرف كنید. اولویت بندی تقریبا در همه كارها ثمربخش است.

وسایل كم تر به معنی زمان كم تر برای تمیزكاری و نظم بخشی به 
خانه و داشتن فضای بیش تر است. وقتی تمام كمدها و كابینت ها 
شما مملو از وسیله است، نظم بخشی به آن ها و تمیز كردن شان 
كار بسیار دشوار و طاقت فرسایی است. پس بهترین كار خالص 
شدن از شر وسایل اضافی خانه اس��ت. با این كار هم بار خود را 
سبك می كنید و هم به افرادی كه به وسایل شما نیاز بیش تری 

دارند كمك می كنید.

ف��والت در زمره  یك��ی از ۸ ویتامینی اس��ت كه برای 
شكل دهی به سلول های قرمز و س��فید خون در مغز 
اس��تخوان، تبدیل كربوهی��درات به ان��رژی و تولید 

DNA و RNA الزم است.
جذب فوالت كافی در طول دوره ی رشد سریع مانند 
دوران ب��ارداری، نوزادی و بزرگس��الی بس��یار دارای 

اهمیت است.
فوالت ی��ا اس��ید فولی��ك، در گس��تره ی وس��یعی 
از موادغذای��ی مانن��د س��بزیجات س��بز ب��رگ دار، 

غالت،گوشت و میوه یافت می شود.
 مق��دار مج��از توصی��ه ش��ده )RDA( ب��رای افراد

 ۱۴ سال به باال ۴۰۰ میكروگرم در روز است.
به زنان باردار توصیه می شود مصرف فوالت را به ۶۰۰ 
میكروگ��رم در روز افزایش دهند تا مانع از آس��یب به 

شبكه ی لوله ی عصبی در جنین شود.
از عمده دالیل كمبود فوالت، رژیم غذایی نامناس��ب، 
اعتیاد به الكل، نیاز های مربوط به رش��د و اختالالت 
روده ای می باش��د كه منج��ر به عدم ج��ذب فوالت 

می گردد.
گرچه مكمل های فوالت موجود می باشند، اما همیشه 
بهتر اس��ت كه ویتامین ها یا مواد معدن��ی را از طریق 
مواد غذایی جذب كنیم. مص��رف هیچ ماده ی غذایی 
به تنهایی قادر به تامین ویتامین یا مواد معدنی مورد 
نظر بدن ما نیستند، بلكه عملكرد آنها در كنار یكدیگر 

شكل می گیرد.
زمان بارها و بارها ثابت نموده كه مصرف مكملی خاص 
و منحصر به فرد قادر به تامی��ن مواد مغذی مورد نیاز 

بدن برای سالمت نخواهد بود.
ابتدا بر ج��ذب فوالت مورد نیاز روزان��ه از طریق مواد 
غذایی تمركز كنید، س��پس از مكمل ها به عنوان یك 

پشتیبان استفاده كنید.
فواید مصرف فوالت در حفظ سالمت :

کاهش خطر نقص های مادرزادی
جذب فولیك اسید كافی در بین زنان باردار به جهت 
حفظ ن��وزاد آنها در مقابل س��قط غیرعمدی جنین و 
نقص لوله ی عصبی ضروریست. هم چنین تحقیقات 
اخیر نش��ان می دهد كه وضعیت فوالت یك پدر قبل 
از لقاح نیز ممكن اس��ت مهم باش��د. در تحقیقی كه 
در دانشگاه McGill صورت پذیرفت، كمبود فوالت 
والدی��ن در موش ها ت��ا ۳۰درصد منجر ب��ه افزایش 
اختالالت مادرزادی نسبت به فرزندانی كه والدین شان 

با كمبود فوالت مواجه نبودند، می شد.
 کاهش خطر ابتال به افسردگی

فوالت با جلوگیری از افزایش تشكیل هموسیستین در 
بدن، كه مانع از انتقال خون و سایر مواد مغذی به مغز 

شود، كمك شایانی به ما می كند.
حفظ سالمت قلب

هم چنی��ن افزای��ش می��زان هموسیس��تین یكی از 
عالئم بیماری تصلب ش��رائین قلب است. افرادی كه 
هموسیستین آنها از سطح نرمال باالتر است، ۱/7 برابر 
بیشتر دچار بیماری های قلبی و 2/۵برابر بیشتر دچار 

حمالت قلبی می شوند.
پیشگیری از سرطان

اثبات ش��ده كه جذب فوالت اندك، س��بب افزایش 
سرطان سینه در زنان می شود. هم چنین نشان داده 
شده كه جذب كافی فوالت از غذاهای مصرفی به مقابله 
با سرطان روده بزرگ، معده، لوزالمعده و سرطان های 
مربوط به گ��ردن كم��ك می كند. اگرچه مكانیس��م 
حفاظت معموال نا مشخص اس��ت، اما محققان بر این 
 DNA باورند كه تاثیرات فوالت با نقش��ش در تولید
و RNA و پیشگیری از جهش های ناخواسته مرتبط 
است. اما ش��واهدی دال بر اینكه مكمل ها نیز تاثیرات 

مشابه ضدسرطانی دارند، در دست نیست.
مواد غذایی حاوی فوالت :

 دسترسی زیس��تی به فوالت )توانایی بدن در جذب، 
اس��تفاده و حفظ( در خوراكی ها به طرز قابل توجهی 
متغییر و محاس��به آن امریس��ت مش��كل. ۱۵۰ نوع 
مختلف ف��والت وجود دارد كه بی��ن ۵۰ تا ۹۰ درصد 
آن در فرایند پخت، نگهداری یا عمل آوری از دس��ت 
می رود. برترین منبع فوالت سبزیجات سبز، بنشن و 
جگر هس��تند. مارچوبه و عدس حاوی مقادیر فراوانی 
 فوالت هس��تند و در زمر ه ی غذاهای سرشار از فالت

 به شمار می روند . 
خطرات بالقوه ی ناشی ازمصرف فوالت  

هی��چ تاثی��ر معكوس��ی از ج��ذب ب��االی ف��والت 
 خوراكی گزارش نش��ده است. اما س��طح باالی جذب

 اسید فولیك در س��یاهرگ یا رگ ممكن است باعث 
حمله ناگهانی شود.

قبل از ش��روع مصرف مكمل فوالت با پزش��ك خود 
مشورت كنید تا مطمئن شوید خللی در داروی در حال 
مصرف شما به وجود نمی آورد. مصرف طوالنی مدت 
مكمل فوالت، ممكن است متضمن خطرات احتمالی 

بر سالمتی یا منجر به كمبودB ۱2 شود.
پیروی از یك رژیم غذایی كام��ل یا یك برنامه غذایی 
همه جانبه در پیش��گیری از بیماری ها و رس��یدن به 

سالمتی مطلوب از اهمیت ویژه ی برخوردار است.
به جای تمركز بر غذایی خاص و البته مغذی به عنوان 
كلید سالمت، بهتر است كه از یك رژیم غذایی متنوع 

پیروی كنید.
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 احساس های ناخوشایندی
 که کودک باید تجربه کند

خیلی خوب می ش��د اگ��ر می توانس��تیم برای همیش��ه كودك 
خ��ود را از واقعیت ه��ای زندگی محافظ��ت كنیم، ام��ا این كار 
ممكن نیس��ت. اما باز هم پدرها و مادرها سخت تالش می كنند 
تا از ایجاد احساس��ات و تجربیات ناخوش��ایند برای كودك خود 
 جلوگی��ری كنند. حمای��ت و محافظ��ت ك��ودكان از ناراحتی،

 در طوالنی مدت لطفی در حق آنها محس��وب نمی شود. اگرچه 
برای مدت كوتاهی ممكن است آنها را خوشحال كند، اما دور نگه 
داشتن آنها از همه ناراحتی و مشكالت در مراحل بعدی زندگی 

باعث شكل گیری مشكالت بیشتری برای آنها خواهد شد.
 ك��ودكان بای��د ی��اد بگیرن��د ك��ه چگون��ه ب��ا نامالیمت ه��ا و 
ناراحتی ه��ای زندگی به درس��تی مقابله كنن��د. هنگامی كه به 
كودك خود چگونگ��ی مقابله با احساس��ات ناراح��ت كننده را 
می آموزید، در س��نین بلوغ و هنگامی كه بزرگ تر می شود بهتر 
آمادگی كنار آمدن با مسوولیت ها و ناامیدی ها را خواهد داشت.

 در اینجا هفت احساس ناخوشایندی برای كودكان كه باید نحوه 
مدیریت كردن آن را بیاموزند، معرفی شده است:

 ۱- سرخوردگی
اگرچه ممكن اس��ت خیلی دوس��ت داش��ته باش��ید كه كودك 
ناامیدتان را دلداری داده و او را از آن ح��ال و هوا بیرون بیاورید، 
اما بچه ها باید ی��اد بگیرند كه چگونه با احس��اس ن��ا امیدی یا 
سرخوردگی خودش��ان به درس��تی كنار بیایند. اگر كودك شما 
در حال كلنجار رفتن با یك مس��اله س��خت ریاضی اس��ت، یا از 
 پس مرتب ك��ردن رختخوابش ب��ر نمی آید، ب��رای از بین بردن 

حس ناامیدی او، وظایفش را به جای او انجام ندهید.
پیشنهاد می ش��ود در صورت لزوم از او بخواهید كمی استراحت 
كند و نفس عمیقی بكشد، اما او را تشویق كنید دوباره زمانی كه 
آرام تر شد مشكل را بررسی كرده و آن را برطرف كند. اگر فرصتی 
برای حل مسائل به كودكان داده نشود، كم كم برای حل مسائل 
خود احس��اس درماندگی می كنند و برای برط��رف كردن آن به 

كمك افراد نزدیك به خود وابسته می شوند.
 ۲- خشم

خش��م، به خودی خود احساس بدی نیس��ت. واكنشی كه افراد 
نسبت به این احساس از خود نشان می دهند ممكن است مثبت 

یا منفی باشد.
 بچه ه��ا باید راه درس��ت كنار آمدن با احس��اس خش��م خود را

یاد بگیرند و بدانند كه داشتن رفتار خشن در زمان ناراحتی روش 
خوبی برای نشان دادن احساس آن ها نیست.

سعی كنید در برابر آرام كردن كودك خود پس از هر بار عصبانیت، 
مقاومت كنید. به او بیاموزید كه چگونه می تواند خودش بدن خود 
را آرام كند و خود را به آرامش دعوت كند. نفس عمیق و دور كردن 
او از مس��اله پیش آمده تعدادی از تكنیك های مدیریت خش��م 
هستند كه می توانند به كودك در آرام كردن بدن او كمك كنند.

 ۳- نا امیدی
گاه��ی اوقات برنده نش��دن در یك مس��ابقه فوتبال ی��ا بدقولی 
مادربزرگ برای بیرون رفتن و خوردن بس��تنی به همراه كودك 
شما، مسائلی هستند كه باعث می ش��وند كودك حس ناامیدی 
را تجربه كند. در ه��ر صورت آن ها حس ناامی��دی را در زندگی 
خود تجربه خواهند كرد، چه بهتر كه زودت��ر بتوانند به دركی از 
این موضوع برسند كه وقتی ش��رایط مطابق میل پیش نمی رود، 

پایان دنیا نیست.
 ۴- گناه

اگر كودك ش��ما تنها با یك عذرخواهی می توان��د رفتار خود را 
توجیه كند، به اندازه كافی حس گناه یا تقصیر برای رفتار ناپسند 
خود را تجربه نكرده اس��ت. خیلی مهم است كه كودك بداند كه 
رفتارش بر روی س��ایر افراد تأثیرگذار است و عذرخواهی كردن 
رفتار اش��تباه او را پاك نمی كند. با این كه ح��س خجالت برای 
كودك خوب نیس��ت، ولی كمی احس��اس گناه منج��ر به ایجاد 

تغییرات سازنده ای در او خواهد شد.
اگر با هر رفتار نادرست كودك به او بگویید كه اشكالی ندارد و با 
یك عذرخواهی مساله فیصله پیدا كند، به او این پیام را می رسانید 
كه نیازی نیست كه برای كار اشتباهش احساس گناه كند. كودكی 
كه بعد از ناراحت كردن فرد دیگر احس��اس گناه می كند، قبل از 
اینكه فردی دیگری را با رفتارش دلخور كند، درباره كار خود دو 
بار فكر می كند. با این حال اگر او را وادار كنید از فردی كه ناراحت 
شده اس��ت عذرخواهی كند و بعد وانمود كند كه اتفاقی نیفتاده 

است، ممكن است از رفتار خود درسی نگیرد.  
 ۵- اضطراب

داشتن حس استرس و اضطراب به طور مداوم به سالمتی كودك 
آسیب می زند. كودكان باید كارهایی كه موجب تحریك اضطراب 
می شوند را بشناسند. اگر كودك شما از شروع یك ورزش جدید 
یا ش��ركت در یك مهمانی تولد دچار اضطراب می شود باید او را 
تشویق كنیدكه علی رغم داشتن اضطراب به كار خود ادامه دهد.
 خوب اس��ت ب��ه ك��ودك خ��ود بیاموزی��د ك��ه چگون��ه باید با

 ترس هایش روبرو ش��ود. وقتی در پایان  به نتایج مثبتی رسید، 
مانند لذت بردن از حضور درمهمانی كه قبل از آن استرس داشت، 
متوجه می شوند كه اضطراب آنها نباید مانعی برای ادامه كاری كه 

می خواهند انجام دهند، باشد.
 ۶- غم

اگرچ��ه ممكن اس��ت ه��ر دفعه ك��ه ك��ودك خ��ود را ناراحت 
می بینید وسوس��ه ش��وید كه او را ش��اد كنید، اما گاهی اوقات 
 خوب اس��ت كودك ت��ان احس��اس ناراحت��ی را تجرب��ه كند. 
اگر بچه شما تماشای یك مسابقه را از دست داده است، و یا عزادار 
كسی اس��ت كه از دست داده است، نش��ان دادن حس ناراحتی، 
واكنشی طبیعی اس��ت. به او بگویید در صورتی كه برای طوالنی 
مدت گرفتار این حس بد نش��ود، اش��كالی ندارد كه برای مدت 

كوتاهی حس ناراحتی را تجربه كند.
 7- کسالت

همه افراد گاهی اوقات احساس خستگی می كنند و كودكان باید 
بدانند كه همیشه نباید در حال بازی و سرگرمی باشند. به محض 
اینكه كودك شما می گوید كه من خسته ام، دلیل نمی شود كه به 
دنبال مشكلی بگردید. در عوض او را تشویق كنید دلیل خستگی 
خود را بیان كند و یا با احس��اس خس��تگی خود به شیوه مثبتی 

كنار بیاید.

 بشقابی که کالری غذاها را محاسبه
 می کند

یك بشقاب پالستیكی هوشمند می تواند كالری 
غذای موج��ود را برای جلوگی��ری از پرخوری 

محاسبه كند.
بشقاب هوشمند كه توس��ط شركت آمریكایی 
Fitly تولید ش��ده، از س��ه دوربین دیجیتال 
برخوردار اس��ت ك��ه از محتوای غ��ذا عكس 
می گیرند. این تصاویر توسط وای فای یا بلوتوث 
به یك دستگاه متحرك ارسال می شود و سپس 
این اطالعات را برای مقایسه به بانك بزرگی از 
تصاویر به منظور تعیین مواد موجود در غذا می فرستد.یك ترازوی پنهان در بدنه بشقاب 
به اندازه گیری وزن غذا پرداخته و آن را با پایگاه داده برای محاسبه میزان انرژی درون 
آن مقایسه می كند. به گفته س��ازندگان، الگوریتم اختصاصی شناسایی غذا، به منظور 
خوانش مواد غذایی تركیبی و هم چنین یك م��اده غذایی منفرد با دقت ۹۹ درصد در 
كمتر از یك ثانیه آموزش دیده اس��ت.در حال حاضر این فناوری می تواند مواد غذایی 
مانند ساالدهای تركیبی، پلو، اسپاگتی با گوشت كوفته ای و رولت بوقلمون را شناسایی 
كند. ش��ركت Fitly اكنون برای جذب س��رمایه، محصول خود را در سایت منبع یابی 

كیك استارتر قرار داده و امیدوار است هر بشقاب را به قیمت ۱۹۹ دالر بفروشد.

 کوچک ترین فلش ۱۲8 گیگابایتی
 جهان

ش��ركت SanDisk به تازگی از مدل جدید 
فلش خود رونمایی كرده اس��ت كه قرار است 
با ظرفیت ۱2۸ گیگابایت وارد بازار شود. این 
فلش با اندازه ای بس��یار كوچك ساخته شده 

است، و می تواند به راحتی گم شود.
 این محصول در حال حاضر می تواند به عنوان 
كوچك ترین فلش موجود ۱2۸ گیگاباتی در 

بازار شناخته شود.
این محصول می تواند با سرعت ۱۳۰ مگابایت 

در ثانیه اطالعات را پخش كند.
 این س��رعت در مقایس��ه ب��ا بس��یاری از فل��ش های دیگر بس��یار آهس��ته اس��ت 
 اما با توج��ه به اندازه این دس��تگاه ش��اید اف��رادی حاضر باش��ند كه از آن اس��تفاده

 كنند.
 ب��ا توجه ب��ا اینك��ه این فل��ش پ��س از متصل ش��دن به ش��دت نامش��خص اس��ت 
م��ی ت��وان از آن ب��رای نگ��ه داری اطالع��ات اس��تفاده ك��رد. هرچن��د كه ش��اید 
 بهتر باش��د ب��ه ج��ای پرداخ��ت ۱2۰ دالر هزینه آن، ی��ك هارد دیس��ك خریداری

 كنید.
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معمای کاشتن درخت
چه  طوری می شه 10 تا درخت رو توی  پنج ردیف کاشت به طوری که در هر ردیف  

چهاردرخت وجود داشته  باشه؟

جواب معمای شماره 1593
E گزینه

 همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم.
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