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سپاهانشهر 
در شوک

 گرد و غبار در اصفهان
 فروکش کرد

رام دوم واگن های قطار 
شهری ،وارد اصفهان شد

 توتــِی ایران 
ماندنی شد

  انقالب فرهنگی در
 کلیسای کاتولیک
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ناکامی انتخاباتی حزب حاکم ترکیه در کسب کرسی های 
 الزم در مجلس، برای تشکیل دولت اکثریتی از دید برخی 
صاحب نظران نتیجه فردمحور بودن این حزب است. هم 
چنین از نظر کارشناسان، پیامدهای این انتخابات خود 
را در تحوالت داخلی و سیاس��ت خارجی ترکیه نمایان 

خواهد ساخت.
پیام ها و پیامدهای انتخابات ترکیه

انتخابات مجلس ترکیه برگزار شد و به گفته کارشناسان، 
ای��ن دور از انتخابات مجلس با 2 ش��گفتی هم��راه بود؛ 
ناتوانی ح��زب حاک��م » عدالت و توس��عه« در کس��ب 

اکثریت الزم برای تش��کیل دولت و موفقیت چش��مگیر 
حزب ُک��ردی » دموکراتیک خلق ه��ا« و نیز حزب ملی 
گرا و دس��ت راس��تی » حرکت ملی«.بر پایه ش��مارش 
نهای��ی آرا، در بیس��ت و پنجمی��ن دوره انتخاب��ات 
 مجلس ترکیه ح��زب عدالت و توس��عه 258 صندلی، 
 حزب جمهوری خلق 132 صندلی، حزب دموکراتیک 

خلق ه��ا 80 صندلی و ح��زب حرکت م��ردم 80 
صندل��ی را از آِن خ��ود کردن��د. این نتایج نش��ان 
می دهد که هی��چ یک از احزاب ش��رکت کننده در 

انتخابات نتوانسته اند اکثریت الزم برای...

پیام ها و پیامدهای انتخابات ترکیه

سرقت مسلحانه ...
شلیک توپ جنگی ...
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آیت اهلل الریجانی گفت: گره زدن همه مسائل به مذاکرات هسته ای 
و رفع تحریم ها اشتباهی فاحش است.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جمع مس��ووالن دستگاه قضایی 
کشور اظهار داشت: گره زدن همه مسائل به مذاکرات و رفع تحریم ها 

اشتباهی فاحش و راهبردی است.
وی اف��زود: در فضایی که نظام دارد خواس��ته بیگانگان را س��بک و 

سنگین می کند این گونه صحبت کردن درست نیست.
آملی الریجانی تصریح کرد: نباید در مقابل دش��من طوری س��خن 

بگوییم که گویی همه کشور وامانده است واقعیت این گونه نیست.
رییس قوه قضاییه گفت: تالش عده ای برای تحریف شخصیت و راه 

امام و ارزش های اسالمی غیرقابل گذشت است.
وی تأکید کرد چگونه است که برخی که خود را مدافع راه امام معرفی 
می کنند از مخالفان راه امام دفاع می کنند و به آنها اجازه نشر گفتار 

خود را می دهند.

یک منبع آگاه عراقی اعالم کرد که نیروه��ای نظامی و امنیتی این 
کشور موفق ش��دند هفت خودروی بمب گذاری شده را در ورودی 

استان کربال کشف و بمب ها را خنثی کنند.
یک مقام نظامی عراقی که خواست نامش فاش نشود در این خصوص 
گفت: نیروهای نظامی و امنیتی کربال موفق ش��دند هفت خودروی 
بمب گذاری ش��ده را در ورودی این اس��تان و از س��مت شهرستان 
 النخیب، شناس��ایی و بمب ه��ای کار گذاش��ته در آنه��ا را خنثی 

کنند.
وی افزود: پی��ش از ورود این خودروها، نیروه��ای نظامی و امنیتی 
از طریق اطالعات محرمانه آگاه ش��دند که این خودروها از س��مت 
شهرستان النخیب قصد ورود به استان کربال و انجام خرابکاری دارند، 
و به همین دلیل نیروهای نظامی کمین گذاشته و صبح چهارشنبه 
موفق شدند در پست بازرس��ی 55 در ورودی استان کربال از سمت 

نخیب این خودروها را متوقف کنند.
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ناکام��ی انتخاباتی ح��زب حاکم ترکیه در کس��ب کرس��ی های 
 الزم در مجل��س، برای تش��کیل دول��ت اکثریتی از دی��د برخی 
صاحب نظران نتیجه فردمحور بودن این حزب است. هم چنین از 
نظر کارشناسان، پیامدهای این انتخابات خود را در تحوالت داخلی 

و سیاست خارجی ترکیه نمایان خواهد ساخت.
پیام ها و پیامدهای انتخابات ترکیه

انتخابات مجلس ترکیه برگزار شد و به گفته کارشناسان، این دور 
از انتخابات مجلس با 2 ش��گفتی همراه ب��ود؛ ناتوانی حزب حاکم 
» عدالت و توسعه« در کس��ب اکثریت الزم برای تشکیل دولت و 
موفقیت چشمگیر حزب ُکردی » دموکراتیک خلق ها« و نیز حزب 

ملی گرا و دست راستی » حرکت ملی«.
ب��ر پای��ه ش��مارش نهای��ی آرا، در بیس��ت و پنجمی��ن دوره 
 انتخابات مجل��س ترکیه ح��زب عدالت و توس��عه 258 صندلی، 
 ح��زب جمه��وری خل��ق 132 صندل��ی، ح��زب دموکراتی��ک 
خلق ها 80 صندلی و حزب حرکت مردم 80 صندلی را از آِن خود 
کردند. این نتایج نش��ان می دهد که هیچ یک از احزاب ش��رکت 
کننده در انتخابات نتوانس��ته اند اکثریت الزم برای تشکیل دولت 

را کسب کنند.
آن چه در ای��ن انتخاب��ات اهمیت بس��یاری دارد، این اس��ت که 
حزب عدالت و توس��عه به ریاس��ت » احمد داوود اوغلو« نخست 
وزیر و هدایت عمل��ی » رجب طیب اردوغ��ان« رییس جمهوری 
نتوانست بیش از 40/8 درصد از آرا، یعنی 258 صندلی مجلس را 
 از آن خود کند. به این ترتیب، این حزب بر خالف س��ه دوره پیش 
نمی تواند به تنهایی دولت تش��کیل دهد و از این رو بحث تشکیل 
دولت ائتالفی به شکل چالش��ی بزرگ پیش روی حزب عدالت و 

توسعه خودنمایی می کند.
از س��وی دیگر، موفقیت 2 حزب دموکراتیک خل��ق ها و حرکت 
ملی می تواند فضای سیاس��ی جامعه ترکیه را به س��وی دوقطبی 

ترکی-ُکردی سوق دهد.
به همین دلیل همان گونه که پیش بینی می شد انتخابات این دور 
از مجلس ترکیه به رخدادی مهم در یک دهه اخیر تبدیل شد که 
پیام ها و پیامدهای بسیاری را هم در عرصه سیاست داخلی و هم در 

عرصه سیاست خارجی این کشور به دنبال دارد.
گروه پژوهش و تحلیل خبری خبرگزاری جمهوری اسالمی، برای 
بررسی انتخابات اخیر مجلس ترکیه از زاویه های گوناگون با 2 تن از 

کارشناسان مسایل این کشور به گفت وگو نشسته است.
اردوغان؛ رهبر فرهمند اما ناکام عدالت و توسعه

همان گونه که گفته شد، انتخابات مجلس ترکیه دارای پیام های 
مهمی بود. به نظر » محمد علی دس��تمالی« کارش��ناس مسایل 
ترکیه، مهم ترین پی��ام های انتخابات اخیر مجل��س ترکیه در دو 

محور عمده قابل بررسی است.
دستمالی در این زمینه گفت: پیام نخس��ت این بود که سرنوشت 
حزب عدالت و توس��عه به ش��کل بس��یار ج��دی به سرنوش��ت 
اردوغان گره خورده اس��ت. در زمان��ی که اردوغان ریاس��ت این 
حزب را برعهده داش��ت، حزب عدالت و توس��عه ب��ا توانایی های 
 وی در مدیریت مس��ایل و نیز سخنرانی های پرش��وری که انجام 
می داد می توانست از گردنه مش��کالت عبور کند. در این ارتباط، 
انتخاب داوود اوغلو، به ریاس��ت حزب عدالت و توسعه، یک سری 
پیامدها را در خصوص محبوبیت این حزب در بین مردم به دنبال 
داش��ت که مهم ترین آن ناتوانی وی در بازس��ازی شخصیتی بود 
که بس��یاری از مردم ترکی��ه از حزب عدالت و توس��عه به رهبری 
اردوغان انتظار داش��تند. به عبارتی دیگر، کاریزمایی )فرهمندی( 
 که اردوغ��ان به عن��وان رهبر ح��زب عدال��ت و توس��عه از خود 
به جا گذاشت در داوود اوغلو مشاهده نشد. بنابراین می توان گفت 
یکی از اصل��ی ترین دالیل و پیام های کاه��ش آرای حزب عدالت 
و توس��عه این بود که هواداران این حزب بیش��تر طرفدار اردوغان 

هستند. به بیانی دیگر سرنوشت حزب عدالت و توسعه مانند همه 
احزاب خاورمیانه ای به سرنوشت رهبر حزب بستگی دارد.

دس��تمالی، در مورد محور دوم اظه��ار کرد: پیام دیگ��ر انتخابات 
اخیر مجل��س ترکیه، بروز دوقطبی آش��کار و رش��د ق��وم گرایی 
 ُک��ردی و ملی گرای��ی ترک��ی بود. ای��ن دو جری��ان ب��ا افزایش 
آرای شان در این انتخابات، شگفتی ساز شدند. قطب های ترکی و 
ُکردی تاثیرهای زیادی بر فضای سیاسی ترکیه برجای می گذارند. 
حزب حرکت ملی به رهبری » دولت باغچه لی« در پنج سال اخیر 
در نقطه ثابتی مانده بود و رشدی نداش��ت. در آخرین مجمع این 
 حزب که پارسال برگزار ش��د، بنا بر این ش��د که ریاست حزب از 
باغچه لی گرفته شود. س��ران حزب معتقد بودند طرح شعارهای 
ملی گرایانه در شرایط کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای مردم ترکیه 
نیس��ت، اما در این انتخابات دیدیم که بر خالف انتظارها و با توجه 
به تحوالت سیاسی که در ترکیه پیش آمد و نیز با استفاده از محور 
تبلیغاتی قدرت گیری ُکردها باغچه لی توانست هواداران تازه ای 
برای خود دست و پا کند. از آن س��وی میدان، حزب دموکراتیک 
خلق ه��ا اگر چه در همه ی ش��عارهایش بر فراُک��ردی بودن خود 
تاکید کرده است، اما در عمل بزرگ ترین ش��عار و گفتمان آن ها 
ملی گرایی ُکردی بود، و در تمام مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه 
از حزب عدالت و توس��عه پیش��ی گرفت و حتی در استانبول هم 

شگفتی ساز شد.
این کارش��ناس مس��ایل ترکیه پیش بینی کرد حضور دو جریان 
کردی و ملی گ��رای ترکی باعث خواهد ش��د در م��اه های آینده 
 ش��اهد درگیری ها و تنش های جدی بین احزاب وابس��ته به این 
جریان ها در مجلس ترکیه باش��یم. هر دو حزب ب��ا تکیه بر آرای 
زیادی که کسب کرده اند بر این تاکید می کنند که از وزن سیاسی 
باالیی برخوردارند و همین امر اعتماد به نفس الزم را به آن ها برای 

مقابله با طرف مقابل می دهد.
وی در این باره افزود: با توجه به شناختی که از رفتار سیاسی مردم 
ترکیه وجود دارد و این واقعیت که در بسیاری از مناطق این کشور 
بافت عشایری غالب است و مردم مسلح هستند، دوقطبی کردی-

ترکی تنش ها را به شدت افزایش می دهد. اگر رهبران این دو حزب 
نتوانند در مجلس مسایل را مدیریت کنند، تنش ها به کوچه و بازار 

کشیده می شود و شاهد تقویت درگیری کردی-ترکی می شویم.
دس��تمالی، در پیوند با پیامدهای انتخابات اخیر مجلس ترکیه به 
چند مساله اصلی اش��اره کرد که می تواند بر سیاست های دولت 
آنکارا تاثیرگذار باشد. وی در این زمینه گفت: مساله نخست، بحث 
تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی اس��ت. به نظر من در شرایط 
کنونی پرونده تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی کنار 
گذاشته می ش��ود. پیش از انتخابات پیش بینی ش��ده بود که اگر 
اردوغان تاکید زیادی بر تغییر نظام سیاس��ی داشته باشد، حزب 
عدالت و توسعه شکس��ت می خورد و انتخابات اخیر درستی این 
پیش بینی را تایید کرد. این مس��اله به نقطه ضعف حزب عدالت و 
توسعه تبدیل شد و احزاب مخالف این استدالل را مطرح کردند که 
این اقدام به معنای حرکت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به سوی 

تمامیت خواهی است.
کارش��ناس مس��ایل ترکیه ادامه داد: مس��اله دیگ��ر، بحث چانه 
زنی درب��اره تش��کیل دولت ائتالفی اس��ت. االن ح��زب عدالت و 

 توس��عه به تنهایی نمی توان��د دولت تش��کیل دهد. ب��ا توجه به 
س��خنرانی های روس��ای احزاب دموکراتیک خلق ها، جمهوری 
خل��ق و حرکت ملی م��ی توان گفت که این س��ه ح��زب با حزب 
عدالت و توسعه وارد یک ائتالف نمی ش��وند. این احزاب معتقدند 
این انتخابات نش��ان داد حزب عدالت و توسعه رو به شکست است 
و به همین دلیل آن ها حتی به دنبال به دس��ت گرفتن قدرت در 
دوره بعدی هس��تند. هم چنین مش��خص ش��د در جامعه ترکیه 
نخبگان و تحلیلگران امیدی به تش��کیل دولت��ی ائتالفی ندارند. 
به این ترتیب، دو سناریو برای تش��کیل دولت باقی می ماند. یک 
سناریو، برگزاری انتخابات زودتر از موعد اس��ت؛ و سناریوی دوم 
این اس��ت که حزب عدالت و توسعه نظر حزب » س��عادت« را به 
خود جلب کند. ح��زب اس��المگرای س��عادت در انتخابات اخیر 
 نزدیک به دو درص��د از آرا را به دس��ت آورد، ولی چ��ون کمتر از 
10 درصد آرا را کس��ب ک��رد در عمل نتوانس��ت نماین��ده ای به 
مجلس بفرس��تد. بنابرای��ن، اگ��ر در دور بعدی ح��زب عدالت و 
توس��عه بتواند با حزب س��عادت ائتالف کند باعث می شود،حزب 
عدالت و توس��عه حد نصاب الزم برای تش��کیل دولت را کس��ب 
کند. البته احتمال دیگری نیز وجود دارد که با برگزاری انتخابات 
پیش از موع��د، ح��زب عدالت و توس��عه برخ��ی نامزدهای خود 
که بر پای��ه قانون حق ش��رکت در بی��ش از س��ه دوره متوالی در 
مجل��س را نداش��تند، در انتخاب��ات زودهنگام ش��رکت دهد و از 
این راه بتواند رای بخش��ی از م��ردم را به نفع خ��ود برگرداند و به 
حد نصاب الزم برای تشکیل دولت برس��د. بنابراین، مطرح ترین 
گزینه برای تشکیل دولت، برگزاری انتخابات پیش از موعد است. 
 در روزهای آتی این مس��اله روش��ن تر می ش��ود. ترکیه روزها و 

ماه های سرنوشت ساز و بحرانی را پیش رو دارد.
دس��تمالی در مورد پیامد دیگ��ر انتخابات مجل��س ترکیه گفت: 
پیامد دیگر به تاثیرهای انتخابات بر سیاس��ت خارجی این کشور 
در مسایل خاورمیانه باز می گردد. ترکیه س��رمایه گذاری زیادی 
بر مس��اله س��وریه کرده و با آمریکا برای آموزش مخالفان سوری 
 پیمان مش��ترک امض��ا کرده اس��ت. بنابر ای��ن و به رغ��م برخی 
تحلیل ها نتایج این انتخاب��ات تاثیری آش��کار و تعیین کننده بر 
سیاس��ت های ترکیه در امور س��وریه نخواهد گذاشت. به عبارتی 
ترکیه در سوریه قدم در راه بی بازگش��تی گذاشته است. از سوی 
دیگر، حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نیز از قدرت تعیین 
کننده ای در سیاست خارجی ترکیه برخوردار نیستند. به همین 
دلیل، سیاست ترکیه در سوریه و عراق به همان شکل پیشین ادامه 

پیدا خواهد کرد.
انتخابات مجلس؛ نمود شکست سیاست های اردوغان

برخی از کارشناسان بر شکس��ت سیاست های اردوغان و تاثیر آن 
بر آرای حزب عدالت و توسعه تاکید دارند و این انتخابات را نشانه 
ناکامی سیاس��ت های وی می دانند. » اس��داهلل اطهری«، مدرس 
 دانشگاه و کارش��ناس » مرکز مطالعات اس��تراتژیک خاورمیانه«، 
در این باره گفت: در این انتخابات س��ه میلیون رای از آرای حزب 
عدالت و توسعه کاسته شد، به گونه ای که این حزب برای تشکیل 
دولت به 18 صندلی دیگر مجلس نیاز دارد. این امر نش��ان دهنده 
خطاهای حزب عدالت و توسعه در سیاست های داخلی آن و اتحاد 

مخالفان علیه این حزب است.

در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد ؛

پیام ها و پیامدهای انتخابات ترکیه
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 معاون وزير نفت هم پاسخی
 به قرارداد تهاتر با روسیه نداد

امیر حس��ین زمانی نیا، معاونت امور بی��ن الملل و بازرگانی 
وزارت نفت در گفت وگو با ایلن��ا در خصوص قرارداد نفت و 
کاال با روس��یه و اظهارات اخیر مقامات روسی در این رابطه 
گفت: در قرارداد، ما همکاری متقابل با روسیه داریم و بستگی 
دارد چه هماهنگی شود که چه کاالیی به این کشور صادر و 

چه کاالیی وارد کنیم.

 سردار ايرانی مشکل
 سربازی دارد!

» س��ردار آزم��ون«، ج��زو مش��موالن اع��زام ب��ه خدمت 
 س��ربازی اس��ت و ه��ر ب��ار ک��ه وارد کش��ور می ش��ود، 
نظام وظیفه مج��وزش را ب��رای خروج از کش��ور هم صادر 
می کن��د. خبرآنالین نوش��ت: مهاجم خوب تی��م ملی جزو 
مش��موالن خدمت س��ربازی به حس��اب می آید.تیم ملی 
س��اعت 11 صبح سه ش��نبه به تاش��کند می رود و س��ردار 
 آزمون ه��م مث��ل حس��ینی و رفیع��ی در این س��فر کنار 
تیم ملی حضور ندارد. این بازیکن جزو مش��موالن اعزام به 
خدمت سربازی است و هر بار که وارد کشور می شود، نظام 
 وظیفه مجوزش را برای خروج از کش��ور هم صادر می کند. 
این بار اما آزمون دیر به تهران رس��ید و دیگ��ر زمانی برای 
گرفتن مجوز نداشت. او احتماال با 28 یا 48 ساعت تأخیر به 

اردوی تیم ملی اضافه می شود.

 تخريب خانه تاريخی توسط 
عده ای ناشناس

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان فارس گفت: خان��ه تاریخی صادقی واق��ع در بافت 
 تاریخ��ی فرهنگ��ی ش��یراز، دهم خ��رداد جاری توس��ط 
عده ای ناشناس تخریب شد. به نوشته ایرنا، مصیب امیری 
بیان داش��ت: این خانه تاریخی طبق مصوبه ش��ورای عالی 
شهرس��ازی با کاربری موجود باید حفظ، نگهداری و مرمت 

می شد، اما متأسفانه کامل تخریب شده است.
وی افزود: میراث فرهنگی اس��تان فارس بر اس��اس وظایف 
ذاتی و قانونی، اقدام��ات الزم و قانونی در مورد تخریب های 
صورت گرفته را انجام داده و موض��وع تخریب خانه صادقی 
را نیز با جدیت دنبال و با خاطی��ان برخورد قانونی می کند. 
امیری اضافه کرد: هم اینک طرح توسعه بافت تاریخی شیراز 
در مرحله تصویب در شورای عالی شهرسازی است و مشاور 
این طرح بر حفظ بناهای ثبت شده و دارای ارزش این بافت 
با هدف حفظ کالبد بافت تاریخی و فرهنگی ش��یراز تاکید 
دارد اما متاسفانه ش��اهد تخریب یکی از خانه های تاریخی 

این بافت بودیم.

 نصف سدهای ساخته شده 
خالی است!

با وجود ذخی��ره 26/2 میلیون مترمکعب آب در س��دهای 
کش��ور، 45 درصد کل مخازن س��اخته ش��ده فعلی خالی 
از آب اس��ت.حجم آب موج��ود در مخ��ازن س��دهای 
کش��ور در پایان هفت��ه دوم خردادماه، 26 میلی��ارد و 600 
میلیون مترمکعب به ثبت رس��ید؛ که در مقایس��ه با زمان 
 مش��ابه س��ال گذش��ته، معادل 4/7درصد کاهش نش��ان 
می ده��د. موجودی آب مخازن س��دهای کش��ور در زمان 
مش��ابه س��ال گذش��ته، حدود 27 میلیارد و ۹00 میلیون 

مترمکعب بود.
از سوی دیگر، مدیر عامل سد و نیروگاه » کرخه « از کاهش 
حجم آب در این سد خبر داده و گفته، حجم آب ورودی به 
دریاچه سد از پنج میلیارد متر مکعب در سال به حدود یک 
میلیارد متر مکعب رسیده اس��ت. به گفته فریدون صالحی 
هم زمان با کاهش حجم آب، نیاز آبی مناطق پایین دس��ِت 
س��د کرخه چند برابر شده و اکنون این س��د، آب مورد نیاز 
160 هزار هکتار از راضی پایین دست و 400 روستا را تامین 
می کند. نیروگاه س��د کرخه، بزرگ ترین سد خاکی ایران 
و خاورمیانه حدود سه س��ال پیش بدلیل کمبود حجم آب 

تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی شود.

ادعای کوثری درباره عملیات 
کربالی 4

محمداس��ماعیل کوثری، درباره نقش نهض��ت آزادی در لو 
رفتن عملیات کربالی 4 اظهار داش��ت: این مهم مربوط به 
سال 65 اس��ت. به نوشته مش��رق، وی با بیان این که برخی 
افراد که اقدام جهت لو دادن عملیات کردند، دستگیر شده 
بودن��د، ادامه داد: اس��تکبار جهانی با عوامل خود همیش��ه 
فعالی��ت داش��تند و عامالن ای��ن موضوع نیز هم��ان موقع 
دستگیر شدند، و اظهارات اخیر بنده هم بر این اساس بوده 
است. کوثری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دقیقاً عاملین 
لو رفتن این عملیات چه کس��انی بودند، گفت: اسامی دقیق 
افراد در ذهنم نیست، اما مطالبی که درباره عوامل لو دهنده 
عملیات مطرح کردم بر اساس مستندات بوده است. وی به 
نقش منافقین در لو رفتن عملیات والفجر مقدماتی اش��اره 
و خاطر نش��ان کرد: در این عملیات هم اف��رادی بودند که 
جزو غواص ه��ای منافقین بودند و اس��ناد و مدارک بردند و 
با طراحی باعث لو رفتن عملیات شدند؛ اکنون هم پناهنده 

هستند.
 گفتنی اس��ت، محمداس��ماعیل کوث��ری فرمانده لش��کر 
 27 محم��د رس��ول اهلل)ص( در عملی��ات کرب��الی پن��ج، 
در مصاحبه ای از نقش نهضت آزادی در جمع آوری اطالعات 
مربوط ب��ه عملی��ات کرب��الی 4 و انتقال ای��ن اطالعات به 
سرویس های جاسوس��ی غرب و در نهایت دستگاه امنیتی 

عراق پرده برداشته بود.

شنیده ها 

گره زدن همه مسائل 
به مذاکرات اشتباه است

هفت خودروی بمب گذاری 
در کربال کشف و خنثی شد

جانشین فرمانده کل سپاه انقالب اس��المی، گفت: آمریکایی ها 
بدترین دشمن ما هستند. آن ها حرف های شیک، زیبا و شکیل 
زیادی می زنند، اما این حرف ها متکی بر معرفت درونی، اعتقاد 

و باور نیست.
سرتیپ پاسدار حس��ین س��المی، در دومین همایش سراسری 
امنیت پایدار با بیان اینکه پیشرفت های علمی و فناوری جهان 
را به سمت نا امنی و عدم احس��اس آرامش بیشتر سوق می دهد 
گفت: اگر در حوزه زیست فناوری ها علم توسعه می یابد به موازات 
 آن بیوتروریسم هم گس��ترش یافته و قدرت های بزرگ با شیوع 

ویروس های کشنده آرامش ملت ها را بر هم می زنند.
وی افزود: با توسعه فناوری اطالعات و شکل گیری دهکده جهانی 
 واقعیتی ک��ه در پس این موضوع اس��ت رخ م��ی نمایاند، اینکه 
 نظام های پیش��رفته صاحب ای��ن فناوری ب��ا انتقال ای��ده ها ،

 اندیشه ها و نوشته های مبتذل فروپاشی اخالقی نظام کشورهای 
جهان را فراهم می کنند و سقوط ارزش ها در جوامع را پدید می 
آورند. جانشین فرمانده کل س��پاه تصریح کرد:وقتی ارزش های 
 فطری انسان در معرض فروپاشی قرار می گیرندجهان به سمت 
نا امنی بیشتر سوق می یابد و جرم و جنایت و فساد نمادهای اصلی 

سیمای بشر می شود.
وی افزود:تم��ام امپراط��وری ه��ای بزرگ به س��ه دلی��ل افول 
مدنی��ت سیاس��ی، س��قوط ارزش ه��ای اخالقی و گس��ترش 
بیش از ح��د، فرو پاش��یده اند و ام��روز آثار س��قوط ارزش های 
 اخالق��ی و اف��ول مدنی��ت سیاس��ی را در رفت��ار و عملک��رد 
ایاالت متحده آمری��کا می بینی��م و این س��قوط و زوال قطعی 
 اس��ت. س��ردار س��المی خاطر نش��ان ک��رد: رش��د فن��اوری 
هس��ته ای ، زمان��ی ک��ه مدنیت سیاس��ی اف��ول کن��د و نظام 
 ارزش��ی نیرومن��دی وج��ود نداش��ته باش��د ب��ه پیدای��ش 
بمب های اتمی منجر می شود و این علم در خدمت انهدام جوامع و 

نابودی انسان ها در هیروشیما و ناکازاکی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد:آنچه می تواند س��یمای تمدن مدرن را متناسب 
با ش��أنی که خداوند متعال برای انسان متصور است ترسیم کند 
تنها پیشرفت علمی و تمدن نوین نیست و اگر این پیشرفت ها بر 
نظام ارزشی و بنیاد های اعتقادی استوار نباشد منجر به فروپاشی 

اخالق، عدالت و اقتصاد در جهان می شود.
جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه جه��ان 
 هرگ��ز ب��ا پیش��رفت علم��ی، فن��اوری و صنعت��ی ام��ن 
نمی ش��ود گفت:مجموعه اعتق��ادات و ارزش هایی که جهت به 
کارگیری این پیش��رفت ها را روش��ن می کند، منجر به امنیت 

می شود.
سردار سالمی تاکید کرد:وقتی انسان از دین و معرفت دینی دور 
می شود، هالکت نسل نیز ساده می شود و این موضوع تفاوت میان 
رهبرانی که با منطق وحی به دنبال مدیریت انسان ها هستند با 

رهبرانی که منطقی غیر از این را دارند ، مشخص می کند.
وی در ادام��ه با اش��اره به خاط��ره ای از رهبر معظ��م انقالب در 
بازدی��د از توانمن��دی موش��کی نی��روی هوافض��ای س��پاه 
گفت: رهبر معظ��م انقالب در زمان��ی که بنده فرمان��ده نیروی 
هوای��ی س��پاه ب��ودم، در بازدی��دی ک��ه از مجموعه داش��تند 
 با تاکید ب��ر اینک��ه در اح��کام، ش��ریعت و دکترین ما س��الح 
هسته ای جایی ندارد؛ می گفتند این موضوع هدم نسل است در 

صورتی که دشمنان ما آن را در اختیار داشتند.
وی تصریح کرد:این تفکر با رهبری که بر اندیشه های الهی متکی 
اس��ت و با کالم وحی جامعه را اداره می کند منجر به امن شدن 

جهان می شود.
وی با تاکید بر این که مکتب امنیتی جمهوری اس��المی ایران از 
ایمان، اعتقاد و عبارات وحیانی الهام می گیرد، اظهار داشت: در این 
مکتب امنیتی، اگر دشمن هم درنده خویی به خرج داد ما از مسیر 
عدالت خارج نمی شویم و به جرم و جنایت نمی افتیم و این تفاوت 

مکتب امنیتی جمهوری اسالمی ایران با سایر مکاتب دنیا است.

محمدباقر قالیباف اظهار داش��ت: باور کنیم مس��ائل 
اصلی کش��ور دوقطبی نیس��ت، آن چنان که در زمان 
انتخابات مسائل کالن نظام را دوقطبی کردند و کاش 
نمی کردند، نباید دوران » بگم بگم« به دوران » تقصیر 

قبلی ها بود« تبدیل شود.
شنیده ش��ده ش��هردار ته��ران در جمع تع��دادی از 
دانش آموختگان دانش��گاه  تهران س��خنانی را درباره 

عملکرد دولت بیان کرده است.
محمد باقر قالیباف، ش��هردار تهران با انتقاد از برخی 
رویکردهای کنونی دولت یازدهم گفته اس��ت: از امام 
یاد گرفتیم دس��ت مان روی زانوی خودمان بگذاریم 
و بلند شویم. درست است که تحریم ها اقتصادمان را 
تحت فشار قرار داده ولی این فقط به خاطر تحریم ها 
نیس��ت. بی برنامگی و ضعف مدیریت در این دولت و 
دولت پیشین از تحریم ها هم مؤثرتر است.آمریکا نباید 
احساس کند که ما وابسته به تصمیم و اراده او هستیم. 
انقالب و جنگ ثابت کرده که ما وابس��ته به هیچ کس 

نیستیم.
قالیباف، در این دیدار با اش��اره به گسترش سیاست 
زدگی در کش��ور اظهار داشته اس��ت: بعضی دل شان 
می خواه��د همه چی��ز را دوقطبی کنند. ب��اور کنیم 
مس��ائل اصلی کش��ور دوقطبی نیس��ت. آن چنان که 
در زم��ان انتخابات مس��ائل کالن نظ��ام را دوقطبی 
کردن��د و کاش نمی کردن��د. نبای��د دوران »بگ��م 
 بگ��م« ب��ه دوران » تقصی��ر قبلی ه��ا ب��ود« تبدیل

 شود.
محمدباقر قالیباف، ترکیب » هوشمندی مدیریتی« 
و » وح��دت مل��ی« را رم��ز عبور کش��ور از ش��رایط 
 حساس فعلی دانسته و اظهار داشته است: معتقدم با 

در پیش گرفتن یک راهبرد صحیح اقتصادی، رسانه ای 
و منطق��ه ای، دولت می توانس��ت به یک��ی از بهترین 
توافق های تاریخ ایران دست یابد اما متأسفانه رویکرد 
مدیریتی دولت در دو سال گذشته شرایط را به گونه ای 
رق��م زده که جامعه ح��س می کند انرژی مس��ووالن 
به جای حل مش��کالت آن ها صرف مساله سازی هایی 
می شود که هدف از آن وابسته کردن کشور به مذاکرات 
هسته ای و گریزناپذیر نشان دادن توافق به هر قیمت 
است. گویی هدف دولت برای دستیابی به توافق، رفع 
تحریم ها نیست بلکه جلب آرای سیاسی برای پیروزی 

در انتخابات آتی است.
ما باید تاریخ را آیینه عبرت خود کنیم. تاریخی که به 
ما می گوید گره زدن همه ی امورات کش��ور به راضی 
کردن بیگان��گان نتیجه ای جز س��رنگونی دولت ملی 
دکتر مصدق نداشت. اگر اقتصاد مبتنی بر توان داخلی 
در دولت دکتر مصدق عملیاتی شده بود و نگاه به خارج 
از مرزها در کش��ور حاکم نمی ش��د، ریزش نیروهای 
اجتماعی به آن حد نمی رس��ید که کودتای انگلیسی 

علیه دولت ملی موفق شود.
شهردار تهران در ادامه اظهار داش��ته است: تردیدی 
در این نیس��ت که ق��درت دفاعی و اقتصادی کش��ور 
امکان چانه زنی و دستیابی به توافقی باعزت را افزایش 
می دهد؛ و امروز تأسف انگیز اس��ت که دولت با دست 
 خ��ود، خ��ود را در میز مذاک��رات خلع س��الح کرده

 است.
وی در پایان تصریح کرده اس��ت: بیش��تر از مخالفین 
و منتقدین، ای��ن نحوه مدیریت اقتص��ادی در داخل 
 کش��ور اس��ت ک��ه مذاکره کنن��دگان را تضعی��ف 

می کند.

 آمريکايی ها،  بدترين دشمن
 ما هستند

 نبايد دوران » بگم بگم« به دوران 
» تقصیر قبلی ها بود« تبديل شود



یادداشت

فرمانده انتظامی استان در تشریح سرقت 
مسلحانه سپاهان شهر، خبر داد:

 ردپای هشت سرقت مسلحانه 
در پرونده سارقان مسلح 

 ب��ا فروپاش��ی بان��د س��رقت ه��ای مس��لحانه اس��تان اصفه��ان،
س��رنخ های��ی از هش��ت س��رقت مس��لحانه چن��د م��اه گذش��ته 
 اس��تان اصفهان نیز کش��ف ش��د. فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان، 
با اعالم این که س��ارقان مس��لح بانک مسکن سپاهان ش��هر از دسته 
سارقان باهوش و چابکی بودند که با دستگیری آنان جرایم زیادی کشف 
می شود، گفت: تاکنون ردپای این سارقان در هشت سرقت مسلحانه 

اخیر استان به دست آمده که موضوع در حال بررسی است.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان، با اعالم این که سارقان مسلح بانک 
مسکن سپاهان شهر از دس��ته س��ارقان باهوش و چابکی بودند که با 
دستگیری آنان جرایم زیادی کشف می شود، گفت: تاکنون ردپای این 
سارقان در هشت سرقت مسلحانه اخیر استان به دست آمده که موضوع 
در حال بررسی می باشد. س��ردار عبدالرضا آقاخانی، در بیان جزئیات 
این سرقت مسلحانه گفت: ساعت9و 28 دقیقه صبح چهارشنبه، چهار 
 نفر سارق جوان که س��ن آن ها از 22 تا 30 سال بود وارد بانک مسکن 
سپاهان شهر شده و با دس��تبرد به این بانک موفق شدند مبلغ بیش از 

200میلیون تومان را به سرقت ببرند.
وی تصری��ح کرد:گ��روه ضرب��ت پلیس پ��س از اطالع از ای��ن حادثه 
تبه��کاری، در کمت��ر از س��ه دقیق��ه در مح��ل حاضرو ب��ا همکاری 
م��ردم موف��ق ش��د خ��ودرو س��ارقان را ک��ه در ح��ال ف��رار بودند 
 شناس��ایی کند.آقاخان��ی ادام��ه داد: عوام��ل انتظام��ی، در 
س��ریع تری��ن زمان ممک��ن خیاب��ان ه��ای منتهی ب��ه مس��یر فرار 
س��ارقان را مس��دود کردند تا این که س��ارقان در یک��ی از بلوار های 
س��پاهان ش��هر با ماموران به صورت متقابل درگیر ش��ده و به سمت 
آنان تی��ر ان��دازی کردند.فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان اضافه 
کرد: با آغاز درگیری مس��لحانه س��ارقان ب��ا ماموری��ن ، پلیس محل 
را از ش��هروندان تخلی��ه نمود و با ش��لیک به س��مت س��ارقان موفق 
ش��د یکی از آن��ان را از ناحی��ه کتف و یک��ی دیگ��ر را از ناحی��ه بازو 
 مورد اصابت ق��رار دهد.آقاخانی با اش��اره ب��ه این که در این س��رقت 
هیچ ی��ک از م��ردم و مام��وران آس��یب ندیدن��د گفت: ت��وان رزمی 
مام��وران انتظام��ی اس��تان اصفه��ان، در مقابل��ه ب��ا س��ارقان و 
 تبه��کاران بس��یار ب��اال ب��وده و همی��ن ام��ر باعث ش��ده ت��ا میزان 
س��رقت های خشن در اس��تان کاهش داش��ته باش��د؛ و یا در صورت 
وقوع کشف و عوامل آن دستگیر ش��وند.وی هم چنین افزود: ماموران 
انتظام��ی در بازرس��ی از من��زل متهمان موف��ق به کش��ف دو قبضه 
 س��الح کمری دیگر و تجهی��زات فردی مرتب��ط با اعم��ال مجرمانه 
آن ها شدند که این دو قبضه سالح کلت کمری عالوه بر دو قبضه سالح 
جنگی کالشنیکف، دو قبضه سالح کمری و مقادیری فشنگ و مهمات 
که در صحنه جرم از آن ها کشف ش��ده بود، ضبط و تحویل مقام های 

قضایی می گردد.

شهردار فوالد شهر، دلیل استعفایش 
را شخصی اعالم کرد

 شهردار فودالدشهر گفت: دلیل استعفایم شخصی بوده است، 
و در حال بررسی پیشنهاد اعضای شورای اسالمی شاهین شهر 

هستم.
حس��ین امیری، با تاکید بر اینکه دلیل استعفایم شخصی بوده 
است، اظهار داشت: هیچ مش��کلی با شورای اسالمی فوالدشهر 

نداشتم.
وی با بیان اینکه اعضای ش��ورای اس��المی فوالد شهر، در حال 
بررسی استعفایم هس��تند، افزود: هنوز اعضای شورا پاسخی به 

درخواستم نداده اند.
شهردار فوالد شهر با بیان اینکه از سوی اعضای شورای اسالمی 
شاهین شهر پیش��نهادی در خصوص انتصابم به عنوان شهردار 
 این شهر را داش��تم، اضافه کرد: اکنون در حال بررسی قبول و 

یا رد این پیشنهاد هستم.
وی در خص��وص س��وابق فعالی��ت  خ��ود در ش��هرداری های 
مختلف نیز گفت: بنده شهرداری ش��هرهای قزوین، نجف آباد، 

شاهین شهر و مبارکه را در کارنامه کاری خود دارم.

استفاده از حریم های آزادسازی شده 
در شهر، ممنوع است

مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
 گفت: پس از آزادسازی معابر در کوچه و خیابان ها برای اجرای

 طرح های مورد نظر شهرداری، متاسفانه تعدادی از شهروندان 
و کس��به، حریم های آزادسازی ش��ده را با بس��تن زنجیر و یا 
قراردادن کوزه های گل به مالکیت خ��ود در می آورند که این 

خالف قانون است.
 به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، مجتبی کاظم��ی در این باره اف��زود: طبق تبصره بند 
2 ماده 55 قانون ش��هرداری، رفع تخلفات ش��هری شهرداری 
 اصفه��ان موظف اس��ت نس��بت ب��ه آزادس��ازی حری��م های 

اشغال شده توسط شهروندان اقدام کنند.
 وی با اش��اره به اینکه ش��هرداری در ابت��دا با اب��الغ اخطار از 
شهروندان می خواهد که نسبت به رفع س��د معبر اقدام کنند، 
 اظهارداش��ت: چنانچه شهروندان نس��بت به اخطار اعالم شده 
بی تفاوت باشند، شهرداری طبق قانون می تواند نسبت به رفع 

سد معبر اقدام کند.
 مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات شهری ش��هرداری اصفهان از 
شهروندان خواست با آزاد نگه داشتن معابر عقب نشینی شده، 

اجازه دهند مباحث توسعه و تعریض به درستی انجام شود.
 وی تاکید کرد: چنان چه شهروندان در این باره نظر یا شکایتی 
دارند می توانند از طریق تماس با سامانه 137 شهرداری اصفهان 
اعالم شکایت کنند و مطمئن باشند کلیه موارد مطرح شده مورد 

رسیدگی قرار می گیرد. 

می خواهیم اصفهان را به پایتخت 
صنایع دستی ایران تبدیل کنیم

اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان، خب��ري را به نقل از 
فریدون اله یاری منتش��ر کرد که قول بزرگي در متن آن نهفته 

بود.
 مدیرکل می��راث فرهنگي و صنایع دس��تي اس��تان اصفهان، 
هم زمان ب��ا روز جهان��ی صنایع دس��تی با ش��رکت در برنامه 
تلویزیونی » صبح اصفهان « گفت: تالش مي کنیم تا اصفهان را 

به پایتخت صنایع دستی ایران تبدیل کنیم.
وي در حالي این قول بزرگ را مطرح کرد که این روزها دغدغه 
مقابله با صنایع دستي چیني و پاکستاني در بازار صنایع دستي 

اصفهان بسیار مشهود است.
از طرفي رس��یدن به این نقطه که قطعا نقط��ه آمال و آرزوهاي 
 صاحب��ان صنایع دس��تي اصفهان اس��ت، به امکان��ات مالي و 
حمایت هاي سازماني بسیاري نیازمند است، که به نظر مي رسد 

تحقق این وعده را مشکل مي کند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: از مجموع 640 رش��ته صنایع دستی شناسایی 
ش��ده در جهان، 196 رش��ته صنایع دس��تی مربوط به استان 
اصفهان است، که با این وجود در تالشیم اصفهان را به پایتخت 

صنایع دستی ایران و حتی جهان تبدیل کنیم.
وی با اش��اره به اینکه بیش از 30 هزار هنرمند صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در استان اصفهان مش��غول به فعالیت هستند، 
افزود: در حال حاضر بیش از هزار و 700 هنرمند صنایع دستی 
در سازمان دارای پرونده بوده و تالش شده تا این هنرمندان از 

خدماتی هم چون بیمه درمانی بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: در طول س��ال، اداره کل میراث فرهنگی استان 
بیش از سه هزار جوان مش��تاق آموختن هنرهای سنتی را در 
سطوح مقدماتی و پیشرفته آموزش می دهد، تا نسل های جدید 

با هویت خویش بیش از پیش آشنا شوند.
اله ی��اری، هم چنین ب��ه حمای��ت از هنرمندان اش��اره نمود و 
افزود:در تالش��یم تا با تبدیل و تغییر کارب��ری و تجهیز برخی 
خانه های تاریخی به خانه صنایع دستی، هنرمندان شاخص را 

در این مکان ها گرد هم آورده و از آنها حمایت کنیم.

معاون وزی��ر تعاون ، کار و رف��اه اجتماعی و رییس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در همایش 
مدیریت منابع آب گفت : هم اکنون باید در کشور 
نظام صالحیت حرفه ای ملی ایجاد شود و چارچوب 

اجرایی آن در دستور کار قرار گیرد .
دکت��ر پرند، ب��ه معیاره��ای صالحی��ت حرفه ای 
پرداخت و اف��زود: معیارهای صالحی��ت حرفه ای 
به غیر از م��درک تحصیلی، تجربه کاری، داش��تن 
مه��ارت، اخالق حرف��ه ای و در بعضی از مش��اغل 
 آمادگی جس��مانی م��ی باش��د؛ و هم اکن��ون در 
70 کش��ور در دنیا صالحیت حرفه ای مدنظر قرار 

می گیرد .
وی گف��ت : س��ازمان آم��وزش فن��ی و حرفه ای 
 س��االنه بالغ بر 2 میلیون نفر را تحت آموزش قرار 
می دهد که شامل تمام اقش��ار جامعه می باشد؛ و 
150 دس��تگاه دولتی ، خصوص��ی و تعاونی تفاهم 
نامه هایی جهت آموزش کارکنان به منظور افزایش 
بهره وری در دس��تور کار ق��رار دادن��د؛ چراکه 6 
 هزار استاندارد آموزشی در س��ازمان آموزش فنی 
حرف��ه ای لح��اظ م��ی ش��ود. ب��ر ای��ن اس��اس 
س��ازمان آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای آمادگ��ی 
الزم را دارد آم��وزش ه��ای الزم را جه��ت 
 مدیری��ت مناب��ع آب در دس��تور کار ق��رار

 دهد .
رییس س��ازمان آم��وزش فنی و حرفه ای کش��ور 
ب��ا اش��اره ب��ه انعق��اد تفاهم می��ان ش��رکت آبفا 
اس��تان اصفه��ان، ب��ا س��ازمان فن��ی و حرفه ای 
اس��تان اصفهان گفت: با انعقاد تفاه��م نامه میان 
ش��رکت آبف��ا اس��تان اصفه��ان و س��ازمان فنی 
و حرفه ای آم��وزش هایی جهت کنت��رل مصرف 
آب و کاهش ه��در رفت آب در بخش کش��اورزی، 
 صنع��ت و ش��رب می��ان اقش��ار مختل��ف جامعه 
 به ویژه روس��تاییان، کش��اورزان و عش��ایر انجام 
می گیرد، ه��م چنین آموزش مه��ارت هایی برای 
اجرای تأسیس��ات آب و فاضالب در ساختمان ها 

انجام می گیرد.
در ادام��ه  این جلس��ه، مدیرکل مدیری��ت بحران 
اس��تانداری گفت: تغیی��رات اقلیمی ام��ر بدیهی 
اس��ت و س��ازگاری با تغییرات اقلیم��ی و تدوین 
برنامه ها بر اساس تغییرات اقلیمی باعث می شود 
 به رغ��م وجود خشکس��الی تبعات آن ب��ه حداقل

 برسد .
شیش��ه فروش، بر تدوی��ن مدیریت اس��تراتژیک 
منابع آب اش��اره ک��رد، و اذعان داش��ت: مدیریت 
استراتژیک منابع آب باید بر اساس مصارف تدوین 
ش��ود و برنامه ها باید به صورت سناریوی دقیق در 

 دستور کار قرار گیرد، تا به دستاوردهای جدیدی در 
اقصی نق��اط اس��تان دس��ت یابی��م و ه��م اکنون 
 به منظ��ور مدیریت مناب��ع آب در اس��تان برخی از 
شهرداری ها شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب 
جدا کردند، و 80 سازمان و اداره در استان تجهیزات 
 کاهنده و مخازن اس��تراتژیک نص��ب نمودند و نیز 
 70 هزار هکتار تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار 
گرفتن��د .در ادام��ه همای��ش مدیری��ت منابع آب، 
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان به دنبال انعقاد ق��رارداد تفاهم 
نامه با سازمان نظام مهندسی، مقرر شد مبحث 16 
قانون س��اختمان در احداث واحدهای مسکونی به 
خوبی رعایت شود، و مورد نظارت دقیق سازمان نظام 
مهندسی قرار گیرد؛ و بر این اساس آبفا استان درنظر 
گرفته با انعقاد تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای، 
آموزش مهارت های الزم اجرای مبحث 16 ساختمان 
را برای کارگران و تکنسین های ساختمان در دستور 
کار قرار ده��د؛ تا اجرای تاسیس��ات آب و فاضالب و 
 نیز اس��تفاده از تجهیزات کاهنده در س��اختمان ها 

به خوبی رعایت شود .
مهن��دس هاش��م امین��ی، ب��ا بی��ان اینک��ه 78 
 درص��د مص��ارف آب در بخ��ش خانگ��ی ص��ورت 
می گیرد اع��الم کرد: بای��د آموزش مه��ارت ها در 
دس��تور کار قرار گی��رد؛ تا با اصول صحیح س��اخت 
و س��از و اس��تفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب 
 در بخ��ش خانگی ب��ه اس��تانداردهای الزم نزدیک

 شود .
رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آبفا استان 
اصفه��ان، گفت : هم اکن��ون میزان مصرف س��رانه 
 آب در اس��تان 153 لیتر در ش��بانه روز است، ولی

از آن جایی که میزان متوس��ط بارندگی در اس��تان 
120 میلی مت��ر و نیز از 178 حلقه چ��اه موجود در 
استان، 69 حلقه آن خشک شده است؛ باید مصرف 
بهینه آب میان اقش��ار مختلف جامعه آموزش داده 
ش��ود. وی به تدوین س��ند جامع راهبردی تامین، 
توزیع و مصرف آب پرداخت و اظهار داش��ت: س��ند 
جام��ع راهب��ردی تامی��ن، توزیع و مص��رف آب در 
استان تدوین شده و مقرر شد این سند پس از اینکه 
مسووالن امر آن را در وزارت نیرو و شرکت مهندسی 
آب، بررسی کردند، این س��ند ملی شود و به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارس��ال و پس از آنکه مورد 
 تایید قرار گرفت، مق��ام معظم رهب��ری آن را ابالغ 

کنند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :

آموزش کنترل مصرف آب، در آموزشگاه های فنی و حرفه ای

یادداشت

اخبار کوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:
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معاون توس��عه و پیش بینی اداره هواشناس��ی اصفهان 
 ب��ا اع��الم کاه��ش گ��رد و غب��ار در اصفه��ان گف��ت: 
طی تعامل با رسانه ها در راستای اطالع رسانی سعی داریم 
 تا از غافلگیری مردم و گروه های حس��اس پیش��گیری

 کنیم.
نوید حاج بابایی، در ارتب��اط با بروز پدی��ده گرد و غبار 
طی چند روز گذشته در اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
در فص��ول گرم س��ال ب��روز پدیده گ��رد و غب��ار امری 
 طبیعی اس��ت؛ و طی چند  روز گذش��ته نیز با توجه به 
پیش بینی های انجام شده در بیشتر نقاط استان شاهد 

این پدیده بودیم.
وی با اشاره به اینکه این پدیده تا دو، سه ماه آینده و در 
ماه های خرداد، تیر تا مرداد به شکل موردی ادامه دارد، 
ابراز داشت: س��امانه گرد و غبار بیش��تر از نواحی شرق 
و ش��مال ش��رق اصفهان مانند » س��گزی« و » انارک« 

ناشی می ش��ود که با توجه به بیابانی بودن این مناطق 
به محض وزش باد، گ��رد وخاک ایجاد ش��ده و با توجه 
 به جهت وزش باد به کالن ش��هر اصفهان گسترش پیدا 

می کند.
وی ادام��ه داد: در چن��د روز گذش��ته، در اکث��ر نقاط 
اس��تان به ویژه مرکز، ش��رق و ش��مال ش��رق ش��اهد 
پدی��ده گ��رد و غب��ار بودی��م، ک��ه در ش��ب گذش��ته 
 ب��ه اوج خود رس��ید؛ و به م��رور این س��امانه ضعیف تر 

می شود.
معاون توس��عه و پیش بینی اداره هواشناس��ی اصفهان 
با بی��ان اینکه گرد و غبار، منش��اء محل��ی دارد، تصریح 
 ک��رد: امکان پی��ش بینی زمان وق��وع این پدی��ده تنها 
48 س��اعت قبل وج��ود دارد؛ و گرد و خ��اک چند روز 
گذشته نیز روز یک شنبه به مدیریت بحران استانداری 
 اصفهان و دس��تگاه ه��ای اجرایی مرتبط اعالم ش��ده

 بود.
وی در پاس��خ به این س��وال که با وجود اطالع رس��انی 
به دس��تگاه های ذی ربط، هیچ گونه اطالع رس��انی به 
رس��انه ها انجام نش��ده و مردم اصفهان از وقوع ناگهانی 
این پدیده غافلگیر شدند، ابراز داش��ت: این انتقاد قابل 
قبول است و در پی آن هستیم تا در نشستی مشترک با 
خبرنگاران، تمهیدی بیندیش��یم که برای اطالع رسانی 
درباره موارد مهم��ی چون،کاهش ناگهانی دما که منجر 
به سرمازدگی و خس��ارت به کش��اورزان می شود، و یا 
 دیگر وقوع پدیده های جوی اطالع رس��انی فوری انجام 

شود.
ح��اج بابایی گفت: ه��م چنین ن��رم افزار  هواشناس��ی 
برای موبایل های اندروید تهیه ش��ده است، تا اطالعات 
هواشناسی از این طریق به ش��کل سریع تری در اختیار 

عموم مردم قرار گیرد.

 مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان 
گف��ت: رام دوم واگ��ن ه��ای مت��رو اصفه��ان، وارد 
 اصفه��ان ش��د، و در ح��ال ق��رار دادن ب��ر روی ری��ل

 است.
علیرض��ا صلواتی، ب��ا اش��اره ب��ه ورود رام دوم واگن  های 
مترو اصفه��ان اظهار داش��ت: ای��ن واگن ها، وارد ش��هر 
 اصفهان ش��دند و در حال پیاده س��ازی بر روی ریل قطار

 هستند.
وی با بیان اینکه رام سوم واگن های مترو اصفهان نیز هفته 
آینده وارد اصفهان می ش��وند، افزود: طی دو ماه آینده نیز 
رام های چهارم و پنجم واگن  ه��ای مترو اصفهان وارد این 

شهر می شود.
 مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان،

با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا قبل 
از پایان تابستان سال جاری فاز اول خط یک مترو اصفهان 

راه اندازی خواهد شد، اضافه کرد: طول این فاز از خط اول 
مترو 10/2کیلومتر است که 9 ایستگاه در این مسیر تعبیه 

شده است.
وی با بیان اینکه فاز اول خط یک مترو از شهرک قدس تا 
میدان 25 آبان قابل بهره برداری است، افزود: دو ماه پس 
 از بهره برداری خط مت��رو تا میدان 25 آب��ان، این خط تا 
ق��رار  بهره ب��رداری  م��ورد  نی��ز  ش��هدا   می��دان 

می گیرد.
راه اندازی مس�یر مترو تا چهار راه تختی، تا پایان 

سال
صلوات��ی ادام��ه داد: ت��ا پایان س��ال ج��اری نی��ز مترو 
 اصفهان ت��ا چه��ار راه تختی اصفه��ان ب��ه بهره برداری

 می رسد.
وی ساعت حضور قطارها در ایستگاه ها را با تعداد واگن های 
فعلی 12 تا 15 دقیقه اعالم کرد و افزود: بر اس��اس پیش 
بینی های ص��ورت گرفته، ب��ا راه ان��دازی کامل خط یک 
مترو زمان رس��یدن واگن ها به 3 دقیقه کاهش می یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به 
پیش بینی ایستگا ه های دوچرخه، موتورسیکلت و خودرو 
در اطراف تمام ایس��تگاه های مترو نیز گفت: از این رو در 
حال حاضر در برخی از ایس��تگاه ها پارکین��گ راه اندازی 
ش��ده و در برخی نیز در حال آزادس��ازی فضا برای ایجاد 

پارکینگ هستیم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تمام تس��هیالت مورد نی��از برای 
جا به جای��ی مس��افران در هن��گام پیاده ش��دن از مترو 
در ایس��تگاه ها پیش  بینی ش��ده اس��ت، افزود: از این رو 
میدان 25 آبان ع��الوه بر پیش بین��ی راه اندازی خطوط 
تندرو اتوب��وس )BRT( اتوبوس هایی ب��رای جا به جایی 
 مسافران به ش��رق و غرب اصفهان نیز در نظر گرفته شده 

است.

یکی از گلوله  ها در حوالی سیتی سنتر این شهر و دیگری در پارک شهرک سپاهان شهر اصابت کرد .
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود ب��ه نق��ل از نس��یم: یک��ی از گلوله  ه��ا در حوال��ی س��یتی س��نتر ای��ن ش��هر، و دیگ��ری در پ��ارک ش��هرک س��پاهان ش��هر اصاب��ت

 کرد . خوشبختانه این واقعه تلفات جانی در پی نداشت. دو تصویر از محل برخورد گلوله ها در پارک شهر سپاهان شهر توسط شهروندان ارسال شده است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره هواشناسی اصفهان :

گرد و غبار در اصفهان فروکش کرد
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان :

رام دوم واگن های قطار شهری، وارد اصفهان شد

دو گلوله توپ جنگی در اصفهان به اشتباه شلیک شد
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م الف:7442       
  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کارهای ساختمانی
 مرکز بهداشتی درمانی قمیشلو 

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان به صورت سر جمع 
 متقاضیان ش�رکت در مناقصه می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت دانشگاه علوم پزش�کی اصفهان به آدرس
 www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و 

یا با شماره تلفن 37922059-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.



يادداشت

گشتی در اخبار

 مديريت منابع آب، بهترين راه 
برای مهار خشکسالی

 در همای��ش مدیری��ت مناب��ع آب ک��ه ب��ا مش��ارکت اداره کل
 فنی و حرفه ای استان اصفهان در محل ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان برگزار شد، دکتر ایران غازی گفت : در حال حاضر 
هیچ تصمیمی در حوزه انتقال آب نباید گرفته باش��د؛ مگر اینکه 
مسائل قانونی، ملی، اقتصاد، سیاس��ت و اخالق در این زمینه به 

خوبی رعایت شود .
وی به عنوان یک اقلیم ش��ناس و اس��تاد برجس��ته حوزه انرژی 
و محیط زیس��ت، آب را مس��اله ای پیچیده خواند و اعالم کرد : 
آب مساله ای پیچیده اس��ت؛ چرا که میزان آن در طبیعت ثابت 
است و به اش��کال مختلف تأمین می ش��ود، این درحالیست که 
 با تغیی��ر اقلیم و گرمای زمین خط برف عقب نشس��ته اس��ت، و 
 یخ های دائمی قطب جنوب در حال آب شدن هستند؛ و یخ های 
کوه های کلیمانجارو 2/3 عقب رفته و این زنگ خطری است که 

به ما هشدار مصرف صحیح آب را می دهد .
وی به فصلی شدن رودخانه زاینده رود اشاره کرد و اظهار داشت : 
در استان اصفهان با عقب کشیدن خط برف، رودخانه زاینده رود 
فصلی شده و خشکی زاینده رود تمدن 6 هزار ساله اصفهان را با 

مخاطراتی مواجه می سازد .
 دکتر غ��ازی، ب��ه انتق��ال آب بین ح��وزه ای پرداخ��ت و اذعان 
داش��ت : انتقال آب بین حوزه ای باید ب��ا مطالعات دقیق صورت 
گیرد، تا نظم اکوسیس��تم را برهم نزد؛ وی گفت : با تغییر اقلیم، 
بهترین راه برای مهار تبعات خشکسالی مدیریت عالمانه منابع آب 
موجود است . این درحالیست که هم اکنون 90 درصد آب موجود 
در بخش کشاورزی مصرف می شود، و کشاورزی هر منطقه الگو و 
استرانژیک خاص خود را دارد و بر مبنای الگوی کشت هر منطقه 

باید به کشاورزی پرداخت .
دکتر غازی، به ش��عارهایی که از سال 1994 تا کنون به مناسبت 
 روز جهانی آب اعالم شد اشاره کرد و بیان داشت : آب زیرزمینی 
آب نادیدنی اس��ت، یک��ی از ش��عارهای روز جهان��ی آب بوده، 
که واقعی��ت مح��ض اس��ت؛ چراک��ه نادی��ده ب��ودن آب های 
زیرزمین��ی منج��ر ش��ده که ه��م اکن��ون بی��الن مناب��ع آبی 
 زیرزمین��ی در اس��تان اصفه��ان منف��ی باش��د و بس��یاری از 
دش��ت ها ممنوعه ش��وند؛ به عنوان مثال در س��ال های دور در 
 منطقه برخوار پس از حفر 10 الی 20 متر به آب دست می یافتیم،

 ولی هم اکنون پس از حفر 200 الی 300 متر به آب ش��ور و تلخ 
می رسیم .

وی گف��ت: باید وف��اق و تفاهم الزم میان اس��تان ها ب��ه منظور 
چگونگی تخصیص منابع آبی صورت گیرد و اهمیت آب به قدری 
است که شعار جدید روز جهانی آب، »آب و توسعه پایدار«  است .

 آغاز بازنگری در تعرفه ترجیحی 
ايران و ترکیه

 معاون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت از بازنگری در فهرس��ت 
کاالهای تواف��ق نامه تج��ارت ترجیحی ایران و ترکی��ه خبر داد 
و گفت: در فهرس��ت جدی��د برای برخ��ی اقالم دی��وار، تعرفه را 
باال کش��یدیم. ولی اهلل افخم��ی راد، با بی��ان اینک��ه توافق نامه 
تجارت، ترجیحی میان ای��ران و ترکیه در حال بازنگری اس��ت، 
گفت: مطاب��ق آن چه که در مف��اد توافق نام��ه ترجیحی مطرح 
ش��ده بود، دو طرف می توانستند هر س��ه ماه یک بار در فهرست 
 کاالهای معرفی ش��ده خود برای کاهش تعرفه ها بازنگری کنند.

 ب��ه همین دلی��ل ب��ا توجه ب��ه اینکه س��ه م��اه از امض��ای این 
توافق نامه گذش��ته اس��ت، هر دو طرف قصد دارند در فهرس��ت 

کاالهای خود بازنگری کنند.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: در هفته گذش��ته 
نوب��ت کارشناس��ان ترکیه ب��ود که به ای��ران بیایند و جلس��ات 
تخصصی را ب��ا ایرانی ها ب��رای بازنگری در این فهرس��ت برگزار 
کنن��د . وی تصریح ک��رد: ایران نیز فهرس��ت مورد نظ��ر خود را 
برای اضافه ک��ردن یا تغییر برخ��ی از اقالم به ط��رف ترک ارائه 
 داده، چ��را ک��ه در این م��دت می��زان واردات برخ��ی کاالهای 
 ترکی��ه ای به ای��ران به ش��دت افزایش یافته اس��ت ک��ه به نظر 
می رسد برای حمایت از تولید داخل باید در تعرفه آنها تجدیدنظر 

کرد.
به گفت��ه افخم��ی راد، در ای��ن توافق نام��ه هر دو ط��رف مجاز 
هس��تند که اگر برای تولیدکنندگان کاالهای خاص در کش��ور 
هدف اع��م از ترکیه یا ای��ران از باب��ت واردات ناش��ی از تجارت 
 ترجیحی مش��کلی ب��ه وجود آی��د که آنه��ا را تحت تاثی��ر ویژه 

قرار دهد، در فهرست کاالها تجدیدنظر کنند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، ادامه داد: بر این اساس ایران 
قصد دارد برای یک سری از کاالهای خود که واردات آنها ناشی از 
تجارت ترجیحی به شدت افزایش یافته است، دیوار تعرفه ای را باال 
بکشد؛ اگر چه به نظر می رسد روند افزایش واردات ناشی از تجارت 
ترجیحی ایران و ترکیه نگران کننده نیس��ت؛ چ��را که آمارهای 
گمرک گویای آن اس��ت که در این مدت میزان ص��ادرات ایران 

به ترکیه بیشتر از صادرات ترکیه به ایران افزایش داشته است.
وی ادامه داد: واردات برخی از کاالهای ایرانی در صنعت نساجی 
همانند نخ و برخی مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده که برای 
حمایت از تولید داخل افزایش تعرفه را در بازنگری فهرست کاالها 

اعمال کرده ایم، که البته باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد.
افخم��ی راد گفت: از بابت واردات پوش��اک ترک به کش��ور، رقم 

واردات فزاینده است و دراین رابطه جای نگرانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: فهرست جدید از س��وی ایران به طرف ترک اعالم 
شده، البته باید به این نکته هم توجه داشت که وقتی دیوار تعرفه 
کوتاه است، طبیعی است باعث افزایش صادرات دو طرف می شود، 
همان طور که در مدت اجرای توافق نامه برای هر دو طرف ایران 
و ترک این اتفاق مشهود است. اما اگر مشاهده شود کاالی خاصی 
دچار مشکل شده و روند تجارت ترجیحی لطمه ای جدی به تولید 

وارد می کند، اقدام به وضع سیف گارد می کنیم.
رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت در پایان تاکید کرد: تجارت 
ترجیحی ای��ران و ترکیه ی��ک تمرین ب��رای انعق��اد توافق نامه 
تجارت ترجیحی با س��ایر کش��ورهای دنی��ا و ورود به س��ازمان 
 جهان��ی تج��ارت اس��ت، ک��ه نبای��د در رابطه ب��ا آنه��ا نگران

 باشیم.
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بان��ک و بانک��داری، قل��ب  فاطم�ه اس�ماعلیی :
تپن��ده اقتص��اد ه��ر کش��وری را تش��کیل می ده��د؛ 
و ای��ن قل��ب تپن��ده اس��ت ک��ه خ��ون را در رگ های 
 اقتص��ادی کش��ور ج��اری می س��ازد، ک��ه بایس��تی 
برپایه و اساس مبانی منطبق با موازین اسالم که نه تنها 
در کش��ور ما بلکه الزمه هر کشوری اس��المی می باشد، 

شکل گرفته و فعالیت کند.
یکی از مس��ائل مهمی که همواره م��ورد تاکید مقامات 
 کش��ورمان ب��وده و هس��ت و در س��ال های اخی��ر نیز 
مقام معظ��م رهب��ری بارها و باره��ا ب��ر روی آن تاکید 
داش��ته اند، توجه به مس��ائل اقتصادی کش��ور بر مبانی 

احکام اسالمی است.
 ناگفته پیداست بانک و بانکداری قلب تپنده اقتصاد هر 
کشوری را تش��کیل می دهد، و این قلب تپنده است که 
خون را در رگ های اقتصادی کشور جاری می سازد که 
بایستی بر پایه و اس��اس مبانی منطبق با موازین اسالم 
که نه تنها در کش��ور ما بلکه الزمه هر کشوری اسالمی 
می باشد، شکل گرفته و فعالیت کند. این موضوع نیز که 

ایران اس��المی یک اقتصاد پول محور بوده و به عبارتی 
 صحیح تر بر پایه پول اس��توار اس��ت و چیزی در حدود 
60 درصد از اقتصاد کش��ور را بازار پولی تشکیل داده و 
تنها یک س��هم از آن را بازار سرمایه ش��کل داده  است، 
 حساسیت توجه به بانکداری اس��المی را دو صد چندان

 می کند.
 اما آیا به راستی چنین است؟ بانکداری ایران اسالمی ما 

یک بانکداری اسالمی است یا لیبرالی و سرمایه داری؟
 به جاس��ت نخس��ت تعریفی جامع و کامل از الگوهای 
یک بانکداری اس��المی و در مقابل آن بانکداری لیبرالی 

ارائه شود.
 نظام بانکداری اسالمی یا به گفتاری دقیق تر بانکداری 
بدون ربا، ریشه در ایدئولوژی و مبانی و ارزش های اقتصاد 
اس��المی دارد؛ و تحقق آن نیز نیازمند اس��تقرار کامل 
عدالت اقتصادی و اجتماع��ی و هم چنین توزیع عادالنه 

درآمد و ثروت در یک جامعه و کشور است.
 منظور از بانکداری اسالمی نیز نوعی سیستم بانکداری 
می باش��د که مبتنی بر همی��ن قوانین اس��المی و البته 

نظریات و برنامه های اقتصاددانان و کارشناس��ان حوزه 
علوم بانکی و علمای اسالم است.

 الزم به ذکر اس��ت که تامین مالي اس��المي یک شیوه 
تامین مالي بر پایه ش��ریعت و تعالیم قراني می باش��د و 
در شریعت ما اسالم، این اصول معامالتي را که ربا در آن 

وجود داشته باشد، ممنوع اعالم کرده است.
 اما ربا چیس��ت؟ ربا به بیانی س��اده عبارت است از بهره 
و سود. اما هر سودی ربا نیست. س��ودهایی در اسالم ربا 
خوانده می ش��وند که در ابتدای معامله و قبل از ش��روع 
کار و فعالیت اقتص��ادی میزان و درصد آن به درس��تی 
مشخص شده باش��د و زیانی نیز در کار نباشد. بنابراین 
پرداخت هاي موجود در سیس��تم بانکی اس��المی باید 
بدون این ن��وع از بهره باش��د و به ج��اي آن پرداخت بر 
اس��اس تقس��یم س��ود مي تواند جایگزین ش��ود. پس، 
موسس��ات مالي باید محصوالت��ي را عرض��ه کنند که 
 در درآمد حاصل از آن بهره اي وجود نداش��ته باش��د، و 
ه��م چنی��ن منش��ا آن از مح��ل س��رمایه گذاري در 
فعالیت هاي ممنوع ش��ده براي مس��لمانان و هم چنین 

فعالیت هایی که در قوانین 
آن کشور غیرقانونی اعالم 
شده اس��ت، نباشد. نشان 
تجاري بانکداري اسالمي، 
س��رمایه گذاري اخالق��ي 
و تسهیم در س��ود و زیان 

است.
 ام��ا در مقاب��ل بانکداری 
اسالمی،بانکداری لیبرالی 
یا بانک��داری موج��ود در 
کشورهای س��رمایه داری 
ق��رار دارد. در ای��ن ن��وع 

بانکداری، س��پرده گذاران، مس��وولیت و ریس��کی در 
 قبال فعالیت های بانک ندارند و نتیج��ه عملیات بانکی 
هر چه باش��د چه س��ود و چه ضرر، نظام بانکی به آن ها 
متعهد شده است، اصل سپرده و بهره مشخص شده آن 
را در زمان مقرر به س��پرده گذار بپردازد. ایران در مسیر 
ایجاد بانکداری بدون ربا، اولی��ن قدم را با تصویب قانون 
عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 و سپس آئین 

نامه های اجرایی مربوط به آن برداشت.
 در مورد این بخش با قاطعیت می توان گفت که ردی از 
ربا وجود ندارد و تمامی دستورالعمل ها با دقت بررسی و 
با تمامی اصول شرعی و قانونی کشور تطبیق داده شده 
اس��ت. اما آیا در اجرای این قوانین نوشته شده نیز همه 

چیز خوب و روان است؟
 بر اس��اس یافته ه��ا، پای��گاه اطالعاتی بانک اس��کوپ 
که عملکرد تمامی بانک های اس��المی دنیا را بررس��ی 
می نماید، بانک های جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 
 بانکداری اسالمی لحاظ نکرده و سیستم بانکی ایران را 

به عنوان بانکداری اسالمی نمی شناسد.
 طبیعتا این موسسات معتبر تحقیقاتی در این خصوص و 
در مواجهه با ایران غرض ورزی ندارند که بخواهند بدون 
دلیل این کار را انجام دهند. مشخصا متاسفانه بانکداری 
ایران نتوانسته است انتظارات بانکداری اسالمی را محقق 

نماید.
 ب��رای دریافت نتیجه چرایی این امر بایس��تی ش��رایط 
بانکداری ایران را در داخل کشور مورد بررسی قرار دهیم.

 عده ای در کش��ور ما با این نظر پای��گاه اطالعاتی بانک 
اس��کوپ موافق ان��د و بانک��داری موج��ود در ای��ران را 
ربوی می دانند و ب��ا توجه به اعتقادات مذهبی ش��ان از 
اخذ وام و تس��هیالت و ی��ا بالعکس س��پرده گذاری در 
سپرده های س��ود ده خودداری کرده و س��ود حاصله را 
جایز نمی دانند. دلیل این تفکر این اس��ت که به اعتقاد 
این افراد در بانکداری اسالمی هیچ گاه نرخ سود از پیش 
مشخص نش��ده و این سرمایه گذاری اس��ت که در انتها 
س��ود یا زیان را مش��خص می کند، چیزی که متاسفانه 
 در مورد تس��هیالت اهدایی از س��وی بانک ها مش��اهد

 نمی شود.
 اما عده ای نیز ب��ا نظر مراجع و علم��ا، بانکداری موجود 
 در ای��ران را ی��ک بانک��داری اس��المی می دانن��د ک��ه 
 بر اس��اس قانون عملیات بانکی بدون ربا ش��کل گرفته

 است. اما مساله ای که به وضوع در نظام بانکی کشورمان 
مشاهده می شود این واقعیت اس��ت که در کشور ایران 
بس��یاری از ابزارهای رایج بانکداری اس��المی به صورت 
رسمی وجود نداشته، و در حال حاضر نیز تعداد بسیاری 
از شرکت ها و بانک ها در حالی از این ابزارها و تامین مالی 
از طریق آن ها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین 
نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار 

سیستم بانکی وجود ندارد.
 ش��اید به جا باش��د مقام��ات اقتصادی، سیاس��ی و در 
درجه اول علمای دینی کش��ور با بررس��ی این مش��کل 
و تدوی��ن دس��تورالعمل و آیین نامه های مش��خص در 
ای��ن زمینه که ج��ای خال��ی آن در نظام بانکی کش��ور 
ب��ه خوبی احس��اس می ش��ود، بانک��داری ای��ران را به 
 عن��وان ی��ک بانک��داری اس��المی ب��ه جه��ان معرفی

 کنند.

در بررسی پايگاه اطالعاتی  بانک اسکوپ، بانکهای ايزان جزو سیستم بانکداری اسالمی نیستند!

بانکداریاسالمیباچرتکهلیبرالیستها

 کاهش ساعت اداری 
نیازمند مصوبه مجلس است

 مخالفت مجلس با تغییر 
3 اليحه اقتصادی خارجی

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول گرایی گفت: در سال گذشته مجلس 
شورای اسالمی در زمینه کاهش و یا افزایش ساعت کاری اداری ورود کرده 
اس��ت، لذا اگر دولت بخواهد س��اعت کاری را افزایش یا کاهش دهد باید 
مجلس این موضوع را تصویب کند.عباس��علی حاجی دلیگانی، در زمینه 
کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان که دولت روز گذشته بیان کرده 
که ساعت کاری کاهش نخواهد داشت گفت: در سال گذشته مجلس شورای 
اسالمی در زمینه کاهش و یا افزایش ساعت کاری اداری ورود کرده است، 
لذا اگر دولت بخواهد ساعت کاری را افزایش یا کاهش دهد باید مجلس این 
موضوع را تصویب کند. وی در ادامه اف��زود: در دوره های قبل مجلس در 
زمینه افزایش یاکاهش ساعت کار اداری ورود نکرده بود، اما از سال گذشته 
که این امر در مجلس صورت گرفته اس��ت؛ لذا دولت برای کاهش ساعت 

اداری در ماه مبارک رمضان نیازمند مصوبه مجلس است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، با اولویت بررسی سه الیحه اقتصادی در 
مجلس شورای اسالمی مخالفت کردند.

 محم��د حس��ین فرهنگ��ی عضو هی��ات رییس��ه مجل��س اع��الم کرد: 
در راستای مصوبه هیات رییسه مبنی بر بررسی موافقت نامه ها و اولویت 
نامه ها در مجلس، 3 تقاضای تغییر دس��تور امروز ب��ا 50 امضا در مجلس 

بررسی می شود. 
تقاضای تغییر دستور الیحه، اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
تشریفات پروتکل های اصالحی 1، 2 و 4 کنوانسیون ورشو و اصالحی آن به 
موجب تشریفات یا پروتکل الهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات 
حمل و نقل هوایی بین المللی در مجلس بررسی شد و نمایندگان با 77 رای 
موافق، 25 رای مخالف، 14 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با بررس��ی 

اولویت این طرح در مجلس مخالفت کردند. 

رییس سازمان بهزیستی کش��ور با بیان این که در سال 
94 ب��رای دس��تگاه های اجرایی ردیف اس��تخدامی در 
نظر گرفته ش��د که 3 درصد برای معلوالن است ، گفت: 

امیدواریم سهمیه 5 درصدی معلوالن مصوب شود.
انوش��یروان محس��نی بندپی، ب��ا بیان اینکه س��ازمان 
بهزیس��تی باید نس��بت به توانمند س��ازی و شناسایی 
معلوالن اقدام کند، اظهار ک��رد: معلوالن باید خود را به 
بانک اطالعات جامع مجهز ک��رده و پیگیر مطالباتی از 

جمله موضوعات تحصیلی و توانمندسازی خود باشند.
  وی در ادام��ه اف��زود: م��ا در س��ازمان بهزیس��تی 
بان��ک اطالعات داریم ول��ی به جزئیات مجهز نیس��ت، 
بنابراین باید بانک اطالعاتی ما تقویت شود تا بهانه دست 

دستگاه های اجرایی ندهیم.
 رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید موضوع 
ارتقای مهارت علمی و دانش را در میان معلوالن افزایش 
دهیم و این نگاهی جدید در سازمان بهزیستی محسوب 
می ش��ود،گفت: اعتقاد داریم نیازمن��د برنامه درازمدت 
از سوی دس��تگاه ها و هم چنین از س��وی سازمان خود 
برای اشتغال و حمایت از معلوالن هس��تیم. در واقع نه 
تنها قانون دایمی بلکه در برنامه شش��م نیز باید موضوع 

معلوالن مدنظر قرار گیرد.
 محس��نی بندپی تصریح کرد: قان��ون حمایت از حقوق 
معلوالن بدون کم و کاس��ت به ش��کل کارشناس��انه و 
مطالب مطرح ش��ده از س��وی انجمن علم��ی معلوالن 
مصوب شد، ولی باید در قالب قانون دایمی درآید تا راه 
فرار برای دس��تگاه های اجرایی را در خصوص اش��تغال 

معلوالن ببندیم.
 وی اف��زود: در س��ال 94 ب��رای دس��تگاه های اجرایی 
ردیف استخدامی در نظر گرفته ش��د که 3 درصد برای 
معلوالن است، و امیدواریم سهمیه 5 درصدی آن مصوب 
ش��ود؛ هم چنین باید در این زمینه بگوی��م اگر ارگانی 

نیرویی خواست معلوالن نیز می توانند در این خصوص 
اقدام کنند، ولی س��ازمان بهزیس��تی مکلف اس��ت که 
پیگیری های الزم در خصوص مطالب��ات معلوالن را به 

شکل قانونی پیگیری کند. 
 رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که برای 
معلوالن در روس��تاها نیز اقدام��ات و حمایت های الزم 
صورت گرفته  اس��ت، گفت: در خصوص قانون پیش از 
موعد بازنشس��تگی که به 30 س��ال تبدیل شده است 
دستگاه های دولتی که مشمول خدمات تامین اجتماعی 
می ش��وند، این موض��وع را اج��را می کنن��د و نهادهای 
غیردولتی مانند تأمین اجتماعی ک��ه مرخصی زایمان 
 را در دس��تگاه خود عملیاتی نکردن��د در این خصوص

کم لطفی کرده و این امر را اجرایی نکردند.
 محسنی بندپی، با بیان این که کم لطفی و عدم اجرای 
قانون فوق از س��وی برخی دستگاه ها به چشم می خورد 
که سازمان بهزیستی در قانون جدید و طی بازنگری که 
صورت گرفته است مکلف اس��ت که در این زمینه ورود 
کرده و در بح��ث حمایت حقوقی و قضای��ی معلوالن و 

مطالبات آنها پیگیری های الزم را انجام دهد.
 وی ادامه داد: در خصوص شهریه دانشگاه معلوالن باید 
بگویم قانون مش��خص کرده که ش��هریه دانشگاه تمام 

معلوالن توسط سازمان بهزیستی پرداخت شود. در واقع 
ردیف اعتباری برای س��ازمان بهزیس��تی در نظرگرفته 
ش��ده اس��ت، هم چنین در خصوص تس��هیالت الزم و 

مربوط به معلوالن نیز مدنظر قرار گرفته است.
 رییس سازمان بهزیس��تی کش��ور بیان کرد: به برخی 
از دانش��گاه ها که بده��کار بودیم تصمی��م گرفتیم که 
بازپرداخت داشته باشیم تا مش��کالت معلوالن کاهش 
یابد و در زمینه شهریه دانشگاهی آنها کمک کنیم؛ برای 
معلوالنی که طی رقابت توانسته اند در دانشگاه سراسری 
شرکت کنند نیز به جای ش��هریه دانشگاه حمایت های 
 مادی و معنوی درنظر خواهیم گرف��ت که این موضوع 

در حال بررسی است.
 محس��نی بندپی، با اشاره به اینکه س��ازمان بهزیستی 
شهریه دانش��گاه آزاد معلوالن را به عنوان مشوقی برای 
آنها پرداختمی کند، افزود: در خصوص حمایت بیمه ای 
سازمان بهزیس��تی طبق قانون جدید که در فصل سوم 
موضوع حمایت بیمه ای و توان بخشی معلوالن را مطرح 
کرده وظایف خاص خ��ود را دارد. در حقیقت در قانون 
گذش��ته ردیف اعتباری برای بیمه تکمیلی آنها درنظر 
گرفته ش��ده بود که اکنون در قانون جدید نه تنها بیمه 
تکمیلی بلکه بیمه پایه آنها مدنظر قرار گرفته اس��ت و 
سازمان بهزیستی مکلف است نسبت به تمام کسانی که 
نیازمند خدمات تخصصی هس��تند آنها را تحت پوشش 

قرار دهد.
وی تصریح کرد: کمک برای تجهیزات درمانی معلوالن 
نیز از مواردی است که در قانون جدید پیش بینی شده؛ 
چرا که تهیه وسایل و تجهیزات برای معلوالن خود یک 
الزام اس��ت، در خصوص خودمراقبتی و وجود پرس��تار 
برای معلوالن در روستا نیز ما اقدامات الزم را پیش بینی 
کردیم که در قانون آمده است. در حقیقت این موضوعات 

خود باعث نشاط و شادابی معلوالن است.

 اختصاص 3 درصد رديف استخدامی، برای معلوالن در سال ۹۴
محسنی بندپی: مديرعامل ايساکو:

  آغاز طرح اطمینان از 
اصالت قطعات خودرو

مدیرعامل شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو )ایساکو( 
گفت: طرح جدید اطمینان از اصالت قطعات خودرو در این ش��رکت آغاز 
 ش��ده که بر مبنای آن، مش��خصات قطعه، قیمت و ویژگی ه��ای فنی به 

مصرف کننده اعالم می شود، تا امکان جعل کاهش یابد.
 علی نمکین در جمع خبرنگاران که در حاش��یه چهاردهمین نمایش��گاه 
بین المللی خودرو در ش��یراز برگزار ش��د، افزود: این طرح با هدف تامین 

امنیت و تشخیص اصالت قطعات خودرو به مرحله اجرا در آمده است.
 به گفته وی، محصوالتی در شرایط فعلی مورد استقبال مصرف کنندگان 
قرار می گیرد که با برندهای تجاری معتبر و کیفیت باال به بازار عرضه شود، 
چرا که اطمینان از کیفیت مطلوب کاال در مقابل هزینه های پرداختی یکی 

از عامل های مهم برای مصرف کنندگان است.
 مدیرعامل ایس��اکو افزود: تولید و توزیع قطعات یدکی غیراصل با کیفیت 
پایین و بس��ته بندی های ش��بیه س��ازی ش��ده و تقلبی، طی سال های 
 گذشته در بازار رواج یافته که تشخیص اصل بودن قطعات برای مشتریان 

امکان پذیر نیست.
 نمکین اضافه کرد: تالش شده تا از فناوری در مبارزه با جعل و تقلب برای 
قطعات یدکی خودرو که ایمنی آنها نیز بس��یار مهم است استفاده شود که 
براین اساس لیبل و هولوگرامی خاص به منظور جلوگیری از جعل قطعات 

یدکی بر روی جعبه قطعات نصب شده است.
 وی خاطرنشان کرد: این طرح تالش دارد با ایجاد رابطه دو سویه با مصرف 

کنندگان امکان تشخیص اصالت را فراهم سازد.
 نمکین ادامه داد: در این مرحله لیبل نصب ش��ده بر روی قطعات خودرو، 
 اصالت قطع��ه، قیمت و مش��خصات فنی را به مش��تری اع��الم می کند و 
چنان چه مش��تری با قطعه تقلبی برخورد کرد که به صورت مس��تقیم از 
سوی برخی فروشندگان در اختیارش قرار گرفته است می تواند موضوع را 

با ایساکو در میان بگذارد.
 مدیرعامل ایساکو تصریح کرد: در زمان خرید قطعه، مشتری باید پوشش 
مخصوص را خراش��یده و کد آن را به شماره سامانه اس��تعالم ،کد مخفی 

پیامک کند تا در نهایت از اصالت قطعه اطمینان یابد.

 به اعتقاد اين افراد 
در بانکداری اسالمی 
هیچ گاه نرخ سود از 
پیش مشخص نشده 
و اين سرمايه گذاری 

است که در انتها سود 
يا زيان را مشخص 

می کند
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آراء
3/92 آگهی مفاد آراء )قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی ( هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.                                                                      

1- رای شماره 139460302119000041مورخ 1394/02/13- محمد علی لطفیان فرزند 
غالمعلی  به شماره ملی 1262631416ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2058 فرعی  
از پالک 1 اصلی  واقع درجوشقان به مساحت 180.56مترمربع.                                                                                            
2- رای شماره 139460302119000038مورخ 1394/02/13-علی اکبر صانعی فرزند 
قطعه  از ششدانگ  نیم مشاع  و  دانگ  ملی  1262541514چهار  به شماره  غالمحسین 
به  جوشقان  در  واقع  اصلی   21 پالک  از  فرعی   990 شماره  پالک  از  مزروعی  زمین 
مساحت 1208/4مترمربع                                                                                                                        

3- رای شماره 139460302119000045 مورخ 1394/02/14- صدیقه عارضی  فرزند 
علی عباس   به شماره ملی  1262655749 ششدانگ یکباب خانه  مفروزی احداثی بر 
روی عرصه پالک 441 فرعی از 21 به مساحت 591/47 متر مربع                                                                                                                         

تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 1394/03/06
تاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه  1394/03/21

زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان  
مفاد آرا

3/266 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
محمدعلی شماره  فرزند  آبادی  ده  زاده  عرب  علیجان  آقای  هیأت:  1(رأی شماره522 
شناسنامه15، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت19.5 مترمربع شماره پالک 1048فرعی 
مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
2(رأی شماره703 هیأت: آقای عباس شبانی زاده فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   36 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  باصری  فهیمه  خانم  و   576
از  مجزا  فرعی  پالک1051  شماره  مترمربع   129.33 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 343 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

انتقالی از داوود کمال
شماره  محمدحسین  فرزند  رستار  رمضانعلی  آقای  هیأت:   10752 شماره  3(رأی 
شناسنامه 171 نسبت به 2 دانگ مشاع و خانم زهرا دالوریان آرانی فرزند سیف اله  
شماره شناسنامه 74  نسبت به 4 دانگ مشاع، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 319.53 
مترمربع شماره پالک 1039 فرعی مجزا از شماره 340فرعی از پالک 2645اصلی واقع 

در وشاد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
شماره  اکبر   علی  فرزند  آرانی  قدیریان  ابوالفضل  آقای  هیأت:  شماره927  4(رأی 
شناسنامه261   شماره  عباس  فرزند  آرانی  موسای  زینب  خانم  و  شناسنامه10923 
فرعی   1578 پالک  شماره  160مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت   بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  بیابانی  مصطفی  آقای  925هیأت:  شماره  5(رأی 
شناسنامه 9733 و خانم اسماء نراقی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 11104 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت130.27 مترمربع شماره پالک1577 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین اوقانی
شماره  سیدعباس  فرزند  آرانی  آبادی  دولت  فرخنده  خانم  924هیأت:  شماره  6(رأی 
شناسنامه 301 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186مترمربع شماره پالک1576 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالکین عادی
شماره  محمد  فرزند  آرانی  کی  داروغه  اکبر  علی  آقای  هیأت:   917 شماره  7(رأی 
شناسنامه279، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191 مترمربع شماره پالک 1575 فرعی 
از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازسید 

رضا عباس زاده
8(رأی شماره923 هیأت: خانم فاطمه داداشی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 240، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185.5مترمربع شماره پالک 1574 فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت   بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی ازسید رضا عباس زاده 
9(رأی شماره890 هیأت: آقای حسن غالمرضا زاده آرانی  فرزند محمد ابراهیم  شماره 
شناسنامه9379   شماره  رجبعلی  فرزند  آرانی  قندی  فاطمه  خانم  و  شناسنامه556 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83.01 مترمربع شماره پالک1573 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
10(رأی شماره 739 هیأت: آقای جعفر احسن زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
233و خانم فخری خانم کارگر آرانی  فرزند کاظم  شماره شناسنامه153 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 1568فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از روح اله منصوری و غیره   
شناسنامه880  شماره  حسین   فرزند  بادپی   علی  آقای  هیأت:   698 شماره  11(رأی 
)بالمناصفه(،   1250137381 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  پور  یتیم  محبوبه  خانم  و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت88.3 مترمربع شماره پالک1567 فرعی مجزا از شماره 
235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از روح اله منصوری و غیره
12(رأی شماره767 هیأت: آقای محسن خرمی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
9743 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت118.96 مترمربع شماره پالک 1566فرعی مجزا 

و از شماره 26فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش3 حوزه ثبتی آران 
بیدگل. ابتیاعی از انسی محمدی آرانی

13(رأی شماره 758 هیأت: خانم عذرا رضائی ده آبادی فرزند عباس شماره شناسنامه 
726 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199.84 مترمربع شماره پالک 1565فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک عادی
شماره  آقا  احمد  فرزند  ویدوجی  جعفری  عباس  آقای  735هیأت:  شماره  14(رأی 
شناسنامه125   شماره  حسین  فرزند  آرانی  خدمتکار  فاطمه  خانم  و   16 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.6  مترمربع شماره پالک1563 فرعی 
مجزا از شماره 26 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه 
محمدعلی شماره شناسنامه  فرزند  الیدزاده  آقای حسین  هیأت:   176 15(رأی شماره 
 408 شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  آرانی  بیگی  حاجی  کبری  وخانم   22837
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت121.75 مترمربع شماره پالک1562 فرعی 
مجزا از شماره 286 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی  
16(رأی شماره623 هیأت: آقای محمد پهلوانی آرانی  فرزند آقاجان شماره شناسنامه 
219 و خانم جمیله علی خواجه آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه93 )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   1561 پالک  شماره  مترمربع   127.2 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه

فرزند محمد شماره شناسنامه  آرانی  پهلوانی  آقای عباس  17(رأی شماره 622هیأت: 
6190144349 و آقای حسن پهلوانی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه6190030610 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118.25 مترمربع شماره پالک1560 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه
18(رأی شماره 628 هیأت: خانم اکرم خلیق آرانی فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 
254 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131.5 مترمربع شماره پالک 1559 فرعی مجزا 
از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی ازمالک عادی
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  پور  امینی  حسین  آقای  هیأت:  شماره629  19(رأی 
فرعی   1558 پالک  مترمربع شماره   187.88 مساحت  به  یکبابخانه  11475، ششدانگ 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان
20(رأی شماره 956 هیأت: آقای علی صفائی آرانی فرزند مسلم شماره شناسنامه4، 
از  مجزا  1572فرعی  پالک  شماره  120.36مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان المع 
21(رأی شماره444 هیأت: آقای محسن خرمی آرانی  فرزند حسین  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه215  شماره  احمد  فرزند  آرانی  وشادی  زهره  خانم  و   9743
از  مجزا  1557فرعی  پالک  شماره  140.11مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 26و395 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش3  حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی 
آقا محمد  شماره  آرانی فرزند  آقا فخرالدین  آقای حسن  22(رأی شماره 357 هیأت: 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  لوسی  دو  فاطمه  خانم  142و  شناسنامه 
6746)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89.25مترمربع شماره پالک 1556 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
23(رأی شماره 531هیأت: آقای عباس اله وردیان فرزند علی اکبر شماره شناسنامه165و 
خانم طاهره اکرمی آرانی فرزند مهدی شماره شناسنامه 365 )بالمناصفه(، ششدانگ  
از شماره 235  یکبابخانه به مساحت153.72 مترمربع شماره پالک 1555فرعی مجزا 
فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسن اوقانی 
24(رأی شماره490 هیأت: آقای اصغر مهدی پور  فرزند قاسم شماره شناسنامه10127 
اله  شماره شناسنامه 1250030633   فرزند حبیب  آرانی  پور  فرزانه شومال  خانم  و 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158.89 مترمربع شماره پالک 1554فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی 
شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  عبادی   مریم  خانم  هیأت:   538 شماره  25(رأی 
از  فرعی مجزا  مترمربع شماره پالک1553  به مساحت372  یکبابخانه  343، ششدانگ 
و  آران  ثبتی  حوزه  بخش3  درآراندشت  واقع  اصلی   2640 پالک  از  فرعی  شماره35 

بیدگل. ابتیاعی از عبدالصمد المع 
26(رأی شماره523 هیأت: آقای ابوالفضل اقبال آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 
6190010441، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 1552فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع درآراندشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل  ابتیاعی از شهرداری  آران وبیدگل
شماره  حیدرعلی  فرزند  آرانی  اف  المع  طاهره  خانم  هیأت:   12549 شماره  27(رأی 
.182.1مترمربع شماره پالک 1540  شناسنامه 3810، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640اصلی واقع در آراندشت  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  علی   فرزند  آرانی  زاده  دشتبانی  حسن  آقای  12228هیأت:  شماره  28(رأی 
شناسنامه  شماره  عیسی  فرزند  دار  نزه  رقیه  خانم  و   1250084415 شناسنامه 
مترمربع شماره  به مساحت216.72  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ    0015508676
آراندشت  در  واقع  2640اصلی  پالک  از  235فرعی  شماره  از  مجزا  1532فرعی  پالک 

بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
29(رأی شماره363 هیأت: آقای حسین خاری آرانی  فرزندحسن  شماره شناسنامه153 
ششدانگ  یکباب کارگاه جوشسکاری به مساحت 916مترمربع شماره پالک1522 فرعی 

از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 
از شهرداری  آران وبیدگل 

30(رأی شماره 10664 هیأت: خانم سمیه مهدویان آرانی  فرزندرضا  شماره شناسنامه 
433، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157.41مترمربع شماره پالک 1516فرعی مجزا 
از شماره376 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از رسول کهریزی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  حاجی  علی  علی  آقای  هیأت:  شماره10662  31(رأی 
شناسنامه 9356، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172مترمربع شماره پالک 1514فرعی 
مجزا از شماره235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/3/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/4/6

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

3/344 آگهی موضوعی ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آرا  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 

را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:
جون  علی  فرزند  احقاقی  مسعود  آقای   139460302020000014 شماره  رای   -1
شناسنامه شماره 78 وزوان به شماره ملی 6229852251 در ششدانگ یک باب انباری 
از  از پالک 11/4661 خریداری  به مساحت 82/11 متر مربع واقع در وزوان قسمتی 

مالک رسمی آقای عیسی مصنوعی
حسن  فرزند  عمرانی  عباسعلی  آقای   139460302020000025 شماره  رای   -2
باغ  درب  یک  ششدانگ  در   6229899450 ملی  شماره  به  میمه   5 شماره  شناسنامه 
مزروعی به مساحت 1170 متر مربع قسمتی از پالک 1/7548 واقع در میمه خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم رقیه صبوری 
3- رای شماره 139460302020000071 خانم معصومه موسویان فرزند سید حسین 
شناسنامه شماره یک میمه به شماره ملی 6229947544 در ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 548/26 متر مربع قسمتی از پالک 26/1192 واقع در ونداده خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی حاجی بهرامیان

آقا  جلیل  فرزند  جورمند  سلطنت  خانم   139460302020000072 شماره  رای   -4
شناسنامه شماره 126 میمه به شماره ملی 6229825406 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 230/03 متر مربع قسمتی از پالک 30/2342 واقع در زیاد آباد در ازا مالکیت 

مشاعی خریداری شده
5- رای شماره 139460302020000073 شرکت گاز استان اصفهان در ششدانگ یک 
دستگاه ساختمان اداری به مساحت 124/25 متر مربع قسمتی از پالک 35/927 واقع در 

ازان در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
اکبر  علی  فرزند  دهقان  آقا  احمد  آقای   139460302020000082 شماره  رای   -6

از  مشاع  سهم   134/50 در   6229802724 ملی  شماره  به  میمه   3 شماره  شناسنامه 
200/50 سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 200/50 متر مربع قسمتی از پالک 

1/7858 در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
غالمحسین  فرزند  گنجی  طوبی  خانم   139460302020000083 شماره  رای   -7
شناسنامه شماره 67 میمه به شماره ملی 6229803763 در شصت و شش سهم مشاع 
از 200/50 سهم ششدانگ یک باب مغازه قسمتی از پالک 1/7858 واقع در میمه در ازا 

مالکیت مشاعی خریداری شده
رمضانعلی  فرزند  صانعیان  حسین  آقای   139460302020000084 شماره  رای   -8
شناسنامه شماره 19 میمه به شماره ملی 6229849933 در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 96/50 متر مربع قسمتی از پالک 1/7858 واقع در میمه در ازا مالکیت مشاعی 

خریداری شده 

غالمعلی  فرزند  باقرزاده  عیسی  آقای   139460302020000098 شماره  رای   -9
باب خانه  به شماره ملی 6229880921 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 41 میمه 
 به مساحت 298/30 متر مربع قسمتی از پالک 30/3055 واقع در زیاد آباد خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم جان اسماعیل زاده
10- رای شماره 139460302020000099 آقای علی اسماعیل زاده فرزند غالمحسین 
به  خانه  یک  ششدانگ  در   6229856093 ملی  شماره  به  میمه   31 شماره  شناسنامه 
خریداری  زیادآباد  در  واقع   30/3055 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   310/17  مساحت 

مع الواسطه از مالک رسمی غالمحسین اسماعیل زاده
غالمرضا  فرزند  باتقوا  عباسعلی  آقای   1394603020200000100 شماره  رای   -11
باب خانه  به شماره ملی 6229857650 در ششدانگ یک  شناسنامه شماره 56 میمه 
مالکیت  ازا  در  در وزوان  واقع  از پالک 11/2606  مربع قسمتی  متر  به مساحت 431 

مشاعی خریداری شده
12- رای شماره 1394603020200000101 خانم فاطمه برقعی فرزند رضا شناسنامه 
شماره 2164 میمه به شماره ملی 6229691663 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
مشاعی  مالکیت  ازا  در  میمه  در  واقع   1/3443 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   221/90

خریداری شده
رای شماره 1393603020200000535 آقای محمدرضا دشتبانی فرزند حسن   –  13
شناسنامه شماره 17 میمه به شماره ملی 6229907577 در ششدانگ یکباب اطاق و 
زمین محصور متعلق به آن به مساحت 70 مترمربع قسمتی از پالک 11/7942 واقع در 

وزوان خریداری از وراث مرحوم مرتضی خوب نشان مالک رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول:پنج شنبه 94/03/21

تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه  94/04/06
حسین نوروز – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه
فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء  با  اینکه آقاي صمد صفري  نظر به 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت شصت وسه سهم مشاع ار 
625 سهم سه دانگ از ششدانگ سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 92712 صفحه 523 دفتر 
531 به نام وي ثبت وصادر شده است  که اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به 
آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره 
ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده اموال غيرمنقول

2/644 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده شماره 930540 دعوی خانم صدیقه بهمن زیاری فرزند ولی ا... ساکن 
نجف آباد – یزدان شهر – خیابان 6 شرقی – پالک127 به طرفیت حمید قربانی فرزند 
کباب و بریان نهال به خواسته  فلکه فیض –  عباس محکوم علیه به آدرس اصفهان – 
مطالبه مبلغ 255/176/352 ریال به عنوان اصل خواسته هزینه دادرسی و حق االجرا 
در  10 صبح  الی   9 1394/04/07 ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  در  مزایده  دولتی جلسه 
محل این اجرا واقع در خیابان نیکبخت پایین تر از ساختمان دادگستری مجتمع اجرای 
احکام طبقه 4 اجرای احکام شعبه 6 جهت فروش 3/83 حبه از 72 حبه مشاع ششدانگ 
پالک ثبتی 3574/4858 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق 
شمالی – خیابان شیخ مفید – کوچه سعدی – بن.بست اول – سمت چپ- پالک45 – 
کدپستی 67541081647 که براساس نظریه کارشناسی مصون از اعتراض می باشد 
و با توجه به عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ آن جمعًا به مبلغ 4/800/000/000 
ریال ارزیابی نموده برگزار و قسمتی از پالک ثبتی مذکور را از طریق مزایده به فروش 
برساند و طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی فوق مراجعه و از آن 
بازدید نمایند تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی در روز مزایده به حساب سپرده 
دادگستری 2171350222006 نزد بانک ملی واریز و در مزایده شرکت گردیده مزایده 
بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  شروع  کارشناسی  قیمت  از 
به  است  بازسازی شده  اخیراً  که  قدیمی ساز  منزل مسکونی  یکباب  ملک:  مشخصات 
شماره ثبت 3574/4858 ثبت گردیده و به مالکیت آقای عباس قربانی کاویانی در دو 
طبقه زیرزمین و همکف به مقدار 88 مترمربع عرصه به میزان حدود 73 مترمربع اعیانی 
پنجره فلزی و کف سرامیک و دارای انشعابات آب و فاضالب و  سقف تیرآهنی –   –
 برق و گاز و ورودی بدون عبور ماشین به علت کم عرض بودن کوچه )1/5( متر است. 

م الف:5574 اجرای احکام شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده 

3/223 اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 930425و930426ج.ح خواهان ناهید نجومی 
فرزند  همگی  عاطفه   -4 الهه   -3 مجیدرضا   -2 نسرین   -1 خواندگان  و  حسن  فرزند 
 1 بخش  2637/58و2637/384  ثبتی  پالک  ششدانگ  فروش  منظور  به  نجومی  حسن 
شهرداری  خیابان صائب جنوب شرقی –  پل شیری –  اصفهان به نشانی: اصفهان – 
 8184813841 کدپستی  با  مسکونی  خانه  پالک234   – نجومی  بن.بست   – یک  منطقه 
در  است  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  که مصون  الذکر  فوق  کارشناسی  با وصف 
مورخ 94/4/7 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم – ساختمان 
نماید. در  برگزار  پارسیان(  بیمه  جنب   – نیکبخت  خیابان   – دادگستری  احکام  اجرای 
خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی ملک قادر به بازدید از 
آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: 
مشخصات ثبتی: پالک ثبتی 2637/384 دفتر امالک 245 صفحه 122 شماره ثبت 95963 
و پالک ثبتی 2637/58 دفتر امالک 245 صفحه 89 شماره ثبت 95953 بخش ثبتی 1 به 
ترتیب به مساحت های پانصد و سی و هفت مترمربع و یکصد و چهل مترمربع که به 
صورت یک باب خانه مسکونی یک طبقه است از غرب به بن بست نجومی و از جنوب به 
کوچه ویال راه عبور دارد. مساحت اعیانی به میزان حدود 423 مترمربع )طبق وضعیت 
باشد سقف  می   )9301047638-93 شماره  به  نوسازی شهرداری  گواهی  و  موجود 
پنجره  و  درب   + الیبید  رنگ  کرمی  تراورتن  از سنگ  نمای خارجی   – آهن  تیرچه  از 
خارجی از پروفیل آهن + دربهای داخلی چوبی شیشه خور با رنگ روغنی طوسی + 
کف ساختمان موزاییک + آشپزخانه غیر اوپن در انتهای شمالی واقع گردیده و کابینت 
آن مستعمل است. دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب است. نتیجه: با توجه 
ملحوظات  سایر  و  دسترسی  راههای  اربعه  حدود  ملک  قرارگیری  ممتاز  موقعیت  به 
موثر در قضیه ارزش پایه این خانه با مشخصات فوق الذکر کاًل و جمعًا به مبلغ پایه 
125/245/000/000 ریال معادل یکصد و بیست و پنج میلیارد دویست و چهل و پنج 
میلیون ریال برآورد می گردد.م الف:6761 اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ اخطاریه افراز

احمد  آقای  و  محسنی  سمانه  و  دهقانزاد  بدری  شماره:1394/09/49417خانم   3/345
دهقانزاد و امین نصرتی چون خانم فاطمه تقوی شریک شما در ششدانگ پالک 374 
فرعی از 3 اصلی واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا به استناد آیین نامه قانون 
افراز فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضای افراز سهم خود از پالک فوق 
را نموده اند و شما را مجهول المکان اعالم نموده اند و در روز 1394/04/08 ساعت 
خواهند  حاضر  افراز  تقاضای  مورد  محل  در  ثبت  مهندس  و  نماینده  باتفاق  صبح   9
در  آن  امضاء  و  تنظیم صورتمجلس  که جهت  اطالع می رساند  به  بدینوسیله  لذا  شد 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد گردید. 

میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ رای 

دوم  شعبه  رسیدگی:  مرجع   92/5/28-463 آمار:   180/92 پرونده:  کالسه   3/346
شورای حل اختالف نجف آباد خواهان: فتح ا... نصرتی نشانی نجف آباد – خ.فردوسی 
آقای  خواهان:  وکیل   85149-15398 پ26-   – قدس  -بن.بست  بلوارفجر   – شمالی 
خوانده:  وکالت  دفتر  احمدی   – شمالی  صدوق  خ.شیخ   – اصفهان  نشانی  مومن  علی 
به شماره  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  موضوع:  مجهول المکان  نشانی  عظیمی  رجبعلی 
دادخواستی  خواهان  گردشکار:  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به   1380/9/4-928712
شورا  این  به  ارجاع  از  پس  که  داشته  تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به 
تصدی  به  شورا  جلسه  مقرر  وقت  قانونی  تشریفات  جری  و  فوق  کالسه  به  ثبت  و 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  تشکیل  زیر  کنندگان  امضاء 
دعوای خصوص  در  شورا:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به   و 
از  تقدیمی  مطالبه  خواسته  به  عظیمی  رجبعلی  آقای  طرفیت  به  نصرتی  ا...  فتح  آقای 
سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 

میزان خواسته به عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که 
داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد 
لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198و502و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 313و314 قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 52/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر بابت تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1380/9/4 لغایت 
اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول گردد در حق خواهان صادر 
ابالغ واخواهی  از  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی 
می باشد.م الف:1082  آباد  نجف  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم   نزد 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد   
ابالغ وقت دادرسی 

3/347 خواهان رحیم موسوی دادخواستی به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند 
5 شهرستان  اختالف شعبه  به شورای حل  احمدی  خان  ا...  نعمت  خوانده  طرفیت  به 
و  گردیده  ثبت  128/94ش.ح/5  شماره  به  ارجاع  از  پس  که  نموده  تسلیم  نجفآباد 
خوانده  چون  علیهذا  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   94/5/5 تاریخ  به  دادرسی  وقت 
مجهواللمکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
یکبار در روزنامههای رسمی  آیین دادرسی مدنی مراتب  قانون  برابر ماده 73  شورا 
کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.مالف:1078 شعبه پنجم 

حقوقی شورای حل اختالف نجفآباد
ابالغ وقت رسيدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  

3/348 آقای منوچهر گشول دادخواستی به طرفیت رسول شکرالهی حسن صیاد هنرور 
به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 361/93 ثبت 
اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است مراتب  به  گردیده است نظر 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  شورا  موافقت  و  خواهان  درخواست  حسب 
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از 
خوانده فوق دعوت می گردد که در جلسه رسیدگی روز پنج شنبه مورخ 94/5/15 ساعت 
9 جهت رسیدگی حاضر شوند واال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
شد.م الف:1079  خواهد  اتخاذ  قانونی  تصمیم  شورا  طرف  از  و  محسوب  شده   ابالغ 

دبیر شورای حل اختالف یزدانشهر 
ابالغ وقت دادرسی 

مبلغ  مطالبه  به  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  رجبی  مرجان  خواهان   3/349
31/100/000 ریال به طرفیت خوانده رضا عباسی به شورای حل اختالف شعبه دوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 194/94 ثبت گردیده و وقت 
 دادرسی به تاریخ 94/5/3 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان
 دارای آدرس و نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در یکی از روزنامههای رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:1080 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد
ابالغ تجدیدنظرخواهی 

گردیده  ثبت  20/94ت.ش.ح2  تجدیدنظر  کالسه  به  دادخواستی  تجدیدنظرخواه   3/350
دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای  به  لطفی  جعفر  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به  است 
تسلیم نموده علیهذا چون تجدیدنظرخوانده دارای نشانی معینی نمی باشد به تقاضای 
تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده اخطار می گردد با نشر آگهی ظرف مهلت 10 روز 
به دفتر شعبه دوم مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و چنانچه الیحه دفاعیه ای دارند ظرف مهلت ده روز به این شعبه تحویل نماید.

م الف:1081  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
فقدان سند مالكيت 

3/369 شماره: 1394/04/48934-1394/3/17 آقای ابراهیم شمس نطنزی فرزند علی 
به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است 
مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مشهور آورده در 
صحرای گلنگ به شماره پالک شماره 33/1246 واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز که در ذیل ثبت 2131 صفحه 194 دفتر ده امالک به نام وی صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر سند قطعی 356-1343/09/02 دفتر 25 نطنز پنج سهم از سی و شش سهم 
ششدانگ ثبت صداق شده و همچنین برابر سند قطعی 50784-1365/11/04 دفترخانه 
اسناد رسمی 7 نطنز به جعفر شمس نطنزی نسبت به 3 سهم از 36 سهم شش دانگ 
بین  از  یا  گم شدن  نحوه  است.  نشده  انجام  هم  دیگری  معامله  و  یافته  قطعی  انتقال 
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  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
عباسعلی  م الف:51  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی 

عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/29-2071 دادنامه:  شماره   1009/93 پرونده:  کالسه   3/367
از  وکالت  به  فرجاد  قشقایی  زهرا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12  شعبه 
 – مظاهری  بن.بست   – خ.وحید   – اصفهان  نشانی:  حسینی  رضا  سید  آقای 
مبلغ مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  قمیان  محمدرضا  خوانده:   پالک18 

با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به  چک  فقره   3 بابت  ریال   27/000/000
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  آتی مبادرت  به شرح  و 
طرفیت  به  حسینی  رضا  سید  وکالت  با  فرجاد  قشقایی  زهرا  خانم  دعوی  خصوص 
آقای محمدرضا قمیان به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه چک به شماره 
به  ملی  بانک  عهده  به  724975-93/3/2و724966-93/5/15و93/3/31-724954 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون  دعوی خواهان علیه خوانده 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 225/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )تاریخهای فوق( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  میباشد  شعبه  این  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:6148 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

تاریخ 93/11/30 شعبه  رای شماره 1970  به موجب  3/368 شماره: 93-1581ش45 
45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
نادری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت سیزده میلیون و دویست و 
سی و پنج هزار و دویست ریال بابت اصل خواسته و پرداخت صد و هفتاد هزار ریال 
هزینه دادرسی و سی و دو هزار تومان هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 93/9/12 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: مرتضی آکوچکیان به نشانی بزرگمهر – 22بهمن – عالمه امینی 
غربی – مجتمع نگین. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
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نواقص سالن 25 آبان 
در حال رفع است

بازیکنی که حضورش برای یک قهرمانی کافی است؛

توتِی ایران ماندنی شد
ناز کردن برای ویترین آسیایی؛

بازار گرمی بازیکنان تیم های اصفهانی

ورزش گران شده، 
قهوه خانه ارزان!

ریيس ستاد برگزاري مسابقات فوتسال جام باشگاه هاي آسيا گفت: نواقص سالن 
25 آبان نقش جهان در حال رفع اس��ت و ما به صورت خوش��بينانه كار را دنبال 

مي كنيم، اما به این معنا نيست كه خيال ما صددرصد راحت شده باشد.
 عباس ترابيان، در حاشيه مراسم قرعه كشي مسابقات فوتسال جام باشگاه هاي 
آسيا اظهار كرد: امروز ش��اهد برگزاري قرعه كشي و گروه بندي مسابقات بودیم. 
در مرحله نخست كه به صورت گروهي برگزار مي شود، دو تيم از هر گروه صعود 
مي كند و بر اساس جدولي كه در آئين نامه مس��ابقات مشخص شده بازي ها در 
بخش دوم برگزار مي ش��ود. وي افزود: در هر بخش چند تيم حذف مي ش��وند و 
تيم هاي دیگر جایگزین مي ش��وند كه تا مرحله ما قبل فينال و سپس نهایي كار 

را دنبال مي كنند.
ریيس ستاد برگزاري مسابقات فوتسال جام باشگاه هاي آسيا با اشاره به بازدید 
روز گذشته از امكانات ميزباني سالن 25 آبان ورزشگاه نقش جهان گفت: دوستان 
با جدیت در حال فعاليت بودند. خوشبختانه كابل كشي تاسيسات در حال انجام 

است و موارد آماده سازي اتاق ها و خود سالن نيز در حال انجام است.

قهرمان تكواندوی ای��ران و جهان گفت: در این س��ال ها هزین��ه ورزش كردن در 
كشورمان باال رفته و این موضوع سبب دور شدن نوجوانان و جوانان از محيط های 
ورزشی شده است.یوسف كرمی افزود: هزینه استفاده از استخر در این سال ها روند 
صعودی داشته و این روزها در خوشبينانه ترین حالت به 20 تا 30 هزار تومان رسيده، 
و این در حالی است كه برای فوتبال بازی كردن در سالن های ورزشی دو سه برابر 
این مبلغ باید هزینه ش��ود. وی  گفت: امروزه فضایی برای بازی كودكان، نوجوانان 
و جوانان در كوچه ها فراهم نيست و دیگر نمی شود به صورت رایگان فعاليت كرد.

كرمی یادآور شد: در مقابل گران شدن محيط های ورزشی، قهوه خانه ها روند  نزولی 
در هزینه های خود دارند، و این بستر مناسبی برای رده های سنی مختلف ایجاد كرده 
تا به جای حضور در مكان های ورزشی، در این محيط ها سرگرم شوند و اوقات خود را 
بگذرانند. وی تاكيد كرد: به طور قطع، وقتی از آسيب های اجتماعی صحبت می كنيم 
 بایستی به یاد بياوریم كه خودمان نيز در بروز این ناهنجاری ها دخيل هستيم و با 

تصميمات مان فضا را برای رخ دادن این معضالت آماده می كنيم.

انصاری آبی می شود یا قرمز
جابر انصاری، از جمله ستاره های ليگ چهاردهم بود كه با درخشش 

خود، كی روش را مجبور كرد او را به تيم ملی دعوت كند.
انصاری ح��اال مورد توجه اكث��ر تيم های ليگ برتری ق��رار گرفته و 

احتماال فصل آینده را در تهران توپ می زند.
مدیربرنامه های این بازیكن، با هر دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
مذاكره داشته و گفته می شود او تا هفته آینده، از ميان این دو تيم، 

یكی را به عنوان مقصدش انتخاب می كند.
باید منتظر ماند و دید آبی پوش��ان قدرت بيش��تری برای جذب او 
دارند، یا نژادفالح توانایی مدیریتی خود را نشان می دهد و انصاری 

را قرمزپوش می كند.

سرمربی استقالل اوایل هفته آینده 
معرفی می شود

معاون ورزش قهرمانی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوانان از معرفی 
سرمربی استقالل در اوایل هفته آینده خبر داد.

نص��راهلل س��جادی، در رابطه ب��ا وضعيت دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپوليس گفت: متأس��فانه این روزها خبرهای ضدونقيضی نقل 
می ش��ود كه دور از واقعيت اس��ت. از طرف من نيز حرف هایی نقل 

می شود كه باید بگویم كه نه دیده ام و نه گفته ام.
وی در ادامه افزود: مس��ائل مرب��وط به این دو تيم، هي��ات مدیره و 
هم چنين تعيين  اسپانس��ری می باش��د كه قرار است به مدت یک 
س��ال اسپانس��ری باش��گاه را براس��اس قوانين برعهده بگيرد. این 
موارد ني��از به مطالعه بيش��تر و زم��ان دارد. البته كاره��ای این دو 
 تيم جلو م��ی رود، چون یک باش��گاه، مدیرعامل و یک باش��گاه هم 
قائم مقام دارد. برانكو ایوانكوویچ، س��رمربی پرسپوليس است و قرار 
است بيست وپنجم یا بيست وششم خردادماه به ایران بازگردد. این 
مربی با قائم مقام باشگاه صحبت و تعيين كرده كه چه بازیكنانی را 

نياز دارد.
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تصریح كرد: 
منتظر هستيم تا موضوع اسپانسر نهایی شود و با توجه به اختياری 
كه وزارت ورزش می دهد، به هيات مدیره جدید سپرده شود.سجادی 
در خصوص استيجاری ش��دن باشگاه اس��تقالل كه به نقل از بهرام 
افشارزاده مطرح شده بود، خاطرنشان كرد: از نظر قوانين نمی توان 
دو باشگاه را اجاره داد و تنها می توانيم بحث اسپانسر داشته و مدت 

حمایت مالی را مشخص كنيم.
وی در مورد وضعيت هيات مدیره و س��رمربی فصل آینده استقالل 
گفت: با افشارزاده در چند روز گذش��ته جلساتی را برگزار كرده ایم، 
و او اقداماتی را برای جذب س��رمربی انجام داده اس��ت. قرار است او 
صحبت های��ی را با كميته فنی باش��گاه انجام دهد و ت��ا اوایل هفته 

سرمربی استقالل مشخص شود.
مع��اون ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوان��ان در 
خصوص اینكه ش��ما گفته بودید سرخابی ها مش��كل مالی ندارند؛ 
ولی محمدحس��ين نژادفالح از مش��كالت مالی پرس��پوليس خبر 
داده بود، عن��وان كرد: خبرن��گاری از من س��وال كرد كه مس��ائل 
مالی این دو تيم چه می ش��ود، كه پاسخ دادم انش��اء اهلل برای فصل 
 آینده مش��كل مالی نخواهند داش��ت. نقل وانتقاالت یک روز پس از 
جام حذفی شروع شده و تنها برای دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
نيست و برای همه تيم هاست. س��جادی افزود: همه تيم ها تركيب 
خود را نبسته اند و حتی ممكن است مربی جدید جذب كرده یا مربی 
خود را جابه جا كنند. اگر بيكار نشس��ته بودیم، این حرف ها درست 
بود ولی كارها به خوبی پيش می رود. برانكو، كه ليست خود را داده و 
كميته فنی استقالل هم در حال انجام دادن كار است. طبيعی است 
كه نياز به زمان داریم كه مذاكراتی برای س��رمربی جدید استقالل 

صورت بگيرد.
وی در خاتمه تصریح كرد: همه تيم ها كامل نشده اند و به خاطر این 
كه به استقالل و پرسپوليس توجه بيشتری می شود، این صحبت ها 

وجود دارد. 
وی افزود: نياز داریم كه فضا آرام تر شود و اميدوارم هيات مدیره ای 
كه انتخاب می ش��ود و مدیران جدیدی كه مشغول به كار می شوند 
بتوانند مس��ووليت های خود را به خوبی انجام دهند. ما نيز نظارت 

كرده و حمایت می كنيم.
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یك��ی از مهم ترین چالش ه��ای س��پاهان در فصل نقل و 
انتقاالت پست دروازه بان است؛ و باید دید كه حسين فركی 
بعد از تجربه فصل گذشته، قفل حفاظت از دروازه سپاهان 

را به دست كدام دروازه بان می سپارد. 
هرچند كه تيم فوتبال سپاهان در هفته پایانی رقابت های 
لي��گ چهاردهم موفق ش��د به عن��وان قهرمانی دس��ت 
 پيدا كند، اما نبای��د این نكته را فراموش ك��رد كه یكی از 
مهم ترین چالش های سپاهان در تمام طول فصل حضور 
دو دروازه بان صاحب نام  و هم اندازه در ليست این تيم بود 
كه البته هيچ ك��دام در حد و اندازه های خودش��ان ظاهر 
نش��دند. رحمان احمدی و ش��هاب گردان بعد از سال ها 
حضور در فوتبال ایران در شرایطی تصميمی گرفتند كه 
این فصل را هم در كنار هم س��پری كنن��د كه این رقابت 
نتيجه آن چنان مثبتی نداشت و حتی باعث شد تا هر دو 

دروازه بان از پيراهن تيم ملی هم دور شوند. 
از طرف دیگر اش��تباهات هر دو نفر به خصوص در جریان 
دور برگشت بازی های ليگ س��روصدای هواداران را هم 
درآورد و اگر قدرت مثلث خط حمله س��پاهان نبود شاید 
فركی نمی توانس��ت دومين عن��وان قهرمانی خودش در 

فوتبال ایران را جشن بگيرد.

هم رحمان احمدی و هم ش��هاب گردان به صورت فردی 
پتانس��يل تبدیل ش��دن به دروازه بان فيكس تيم ملی را 
دارند، و از جمله سنگربانان با تجربه محسوب می شوند؛ اما 
تجربه رقابت های این چنينی در فوتبال ایران و بازی های 
نوبتی نش��ان داده ك��ه معم��وال در این وضعي��ت هر دو 

دروازه بان با افت روبرو می شوند.
بعيد به نظر می رس��د كه حس��ين فركی عالقمند باش��د 
برای فصل آینده، هر دو دروازه بان را در ليست بازیكنانش 
قرار دهد. از س��وی دیگر سپاهان در س��ال آینده باید در 
رقابت های ليگ قهرمانان آسيا هم به ميدان برود ولی این 
مس��اله هم نمی تواند جایگاه هر دو گلر را تضمين كند، و 
شاید بهتر باش��د كه یک دروازه بان كم نام و نشان تر ولی 
با انگيزه به عنوان دروازه بان دوم در ليس��ت سپاهان قرار 

گيرد.
 البته جالب این جاس��ت كه هر دو نفر برای تمدید دوباره 
قرارداد با س��پاهان چراغ س��بز نش��ان داده اند، و ش��اید 
 منتظر باشند كه تكليف رقيب ش��ان مشخص شود؛ ولی 
در هر صورت بقای یكی از این دو دروازه بان – شما بخوانيد 
شهاب گردان- در ليست سپاهان قطعی است؛ و احتماال 
گلر بعدی باید به دنبال تيم دیگری باشد كه فيكس بازی 

كردنش را به نوعی تضمين كند.
به هر حال یک دروازه بان باید در شرایط مسابقه قرار گيرد 
تا بتواند خودش را آماده كند، و این وضعيت در تيمی مثل 
سپاهان آن چنان قطعی نيست؛ و بعيد به نظر می رسد كه 
گردان و رحمان حاضر باشند تجربه ناموفق سال گذشته 
 خودش��ان را از لحاظ دقایق ب��ازی باز هم تك��رار كنند؛ 
به خصوص اینكه مهدی امينی، دروازه بان سوم سپاهان 
هم كم كم به آن پختگی الزم دست پيدا می كند و مطمئنا 

رقيبی جدی برای هر دو دروازه بان سپاهان است.

دانيال اسماعيلی فر، از جمله بازیكنانی بود كه فصل گذشته 
توسط یحيی گل محمدی به فوتبال ایران معرفی و به یكی از 

پدیده های ليگ تبدیل شد.
 اس��ماعيلی فر، در هفته ه��ای پایان��ی و پ��س از هماهنگ 
ش��دن با دیگر بازیكنان، اس��تعدادش را بي��ش از پيش به 
نمایش گذاش��ت و با گلزنی در چند ب��ازی متوالی و دادن 
چند پاس گل پياپی، نش��ان داد آینده روش��نی در فوتبال 
 دارد. اس��ماعيلی فر، در خصوص چگونگ��ی راه یافتنش به 
ليگ برتر گفت: آقای حسين ولی نژاد، مربی ام در دسته سه 
بود و با توجه به رفاقتی كه با یحيی گل محمدی داشت، فيلم 
بازی من را برای او فرستاد و س��پس آقا یحيی قبول كرد به 
تمرین بروم تا بازی م��ن را از نزدیک ببيند. پس از اینكه در 
تمرین حاضر شدم، آقای گل محمدی از بازی من خوشش 
آمد و به ليست ذوب آهن اضافه شدم.اسماعيلی فر، با اعالم 
اینكه 16 – 17 بازی در ليگ امسال انجام داده، اظهار داشت: 
از بازی مقابل گس��ترش بود كه با تيم هماهنگ تر ش��دم و 
توانستم گل بزنم و پاس گل های بيش��تری بدهم. در ليگ 
هم كه با كسب سهميه عاقبت به خير شدیم. در جام حذفی 
هم كه قهرمان شدیم و توانستيم دل مردمی كه از اصفهان 
برای دیدن ب��ازی به تهران آمده بودند ش��اد كنيم. مهاجم 
ذوب آهن در خصوص وضعيتش برای فصل آینده گفت: دو 
س��ال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم. آرزوی هر كسی است 
در ذوب آهن بازی كند. تيمی كه از لحاظ مدیریتی بهترین 
تيم ایران اس��ت و مربی و بازیكنان خوبی هم در آن حضور 
دارند.دعوت نشدن به تيم ملی اميد، تاثير چندانی در روحيه 
اسماعيلی فر نگذاش��ته، او در این باره می گوید: سن من به 
تيم اميد می خورد اما قس��مت نبود به این تيم دعوت شوم. 
اميدوارم هر وقت كه قسمت شد به تيم اميد بيایم و بتوانم 
به این تيم برای المپيكی شدن كمک كنم.مهاجم ذوب آهن 
در خصوص پس��ت اصلی اش گفت: پس��ت اصلی ام هافبک 

راس��ت و مهاجم اس��ت. در اكثر بازی های این فصل هم به 
عنوان مهاجم به زمين رفتم. اما اگر نياز باشد مشكلی برای 
 بازی كردن در پست های دیگر ندارم. چرا كه دو پا هستم و 
چند ب��ار در جریان بازی های فصل قبل جایم را با احس��ان 
پهلوان عوض كردم و در س��مت چپ به ميدان رفتم. او در 
مورد این كه فكرش را می ك��رد آخر فصل چنين جایگاهی 
نصي��ب ذوب آهن ش��ود، گفت: پ��س از پایان ب��ازی هفته 
چهارم یا پنجم، بازیكنان در رختكن بودند و اصال ش��رایط 
خوبی نداشتيم؛ چرا كه ذوب آهن پانزدهم ليگ بود و همه 
از وضعيت ناراضی بودند.  س��عيد آذری، وارد رختكن شد و 
گفت ما باید امس��ال سهميه آس��يا را بگيریم. حقيقتا برای 
بازیكنان شنيدن چنين حرفی خنده دار بود. شاید آن زمان 
به رتبه دوازدهمی و سيزدهمی هم راضی بودیم؛ اما سعيد 
آذری با اطمينانی كه به سرمربی و بازیكنان تيمش داشت، از 
سهميه آسيایی حرف می زد. آن صحبت ها درس بزرگی به 
ما و حتی مدیران تيم های دیگر داد. البته ما آن هفته ها هم 
خوب بازی می كردیم، اما توپ های مان وارد دروازه نمی شد. 
همين ایمان مدیرعام��ل تيم به مربی باعث ش��د یحيی را 
 حفظ كنند و او هم ب��ا نتایجی كه گرفت، آنها را روس��فيد 

كرد.

 سپاهان، قفل دروازه اش را به دست کدام 
دروازه بان می دهد؟

 ذوب آهن، از لحاظ مدیریتی بهترین
 تیم ایران است

��

كاپيتان س��پاهان، بعد از نقش پررنگ و انكارناپذیری 
كه در پنجمين قهرمانی این تيم در ليگ برتر ایفا كرد، 
برای دست كم، یک فصل دیگر در جمع طالیی پوشان 

اصفهانی ماندنی شد.
  تا قبل از ای��ن كه محرم نویدكيا، به تركيب س��پاهان 
اضافه ش��ود، ای��ن تيم ب��ا 7 امتي��از كمتر نس��بت به 
صدرنش��ين وق��ت لي��گ در رده چهارم ج��دول قرار 
داش��ت و نه تنها، مدع��ی اصلی قهرمانی به حس��اب 
 نمی آم��د كه حتی كس��ب س��هميه آس��يایی اش هم 
در خطر بود. كاپيتان سپاهان كسی بود كه به این روند 
م��الل آور و نااميد كننده پای��ان داد. دقيقا از وقتی كه 
محرم به تركيب سپاهان اضافه ش��د نوار پيروزی های 
طالیی پوشان هم شروع شد، و تا آخرین ایستگاه ليگ 
و به م��دت 6 هفته ادام��ه یافت. همين 6 ب��رد متوالی 
 بود كه در نهای��ت حكم ب��ه قهرمانی س��پاهان داد تا 
تيم اصفهانی با اتكا به نق��ش انكارناپذیر كاپيتانش از 
یک طرف و لغزش دو رقيب اصل��ی خود از طرف دیگر 
در آخرین فرصت ممكن صدر جدول را فتح كرده و در 
پایان ليگ چهاردهم و در شرایطی كه تا چند هفته قبل 
از آن كمتر كس��ی، انتظارش را داشت، جشن قهرمانی 

بگيرد.
مح��رم، ك��ه از ابتدای فص��ل و ب��ه م��دت 24 هفته 
از دس��ترس س��پاهان دور ب��ود، در حس��اس ترین و 
سرنوشت س��ازترین برهه به تركيب تيمش بازگشت و 
با حض��ور كوتاه مدت اما موث��رش غيبت طوالنی مدت 
 خ��ود را جب��ران ك��رد. س��پاهاِن ب��دون مح��رم در 
24 هفته اول و س��پاهاِن ب��ا محرم در 6 هفت��ه پایانی 
ليگ به خوب��ی نمایانگر نقش پررنگ ای��ن بازیكن در 
 س��پاهان و قهرمانی های پرتعداد این تيم در ليگ برتر

 است.
این فرضيه كه س��پاهان با مح��رم راه می افتد این بار و 
ظرف 6 هفت��ه پایانی ليگ چهاردهم تم��ام و كمال به 
اثبات رس��يد، و جای هيچ تردیدی باقی نگذاشت كه 
كاپيتان سپاهان برای این تيم فراتر از یک بازیكن است 
و هرچه باشگاه نازش را بخرد و با شرایط خاص او كنار 
بياید ضرر كه نكرده هيچ در نهایت سود هم خواهد كرد.

محرم، پس از آنكه ماموریت این فصلش را با موفقيت به 
پایان رساند قصد داشت تا در روز قهرمانی چهار گوشه 

زمين فوالدش��هر را بوس��يده و از فوتبال خداحافظی 
كند. دست اندركاران س��پاهان اما به موقع جلوی این 
كار كاپيتان تي��م را گرفتند و مان��ع از خداحافظی او 
در روز قهرمانی ش��دند. با این حال این اقدام نویدكيا 
حرف و حدیث ها و ش��ایعات تازه ای را درب��اره آینده 
فوتبال��ی او به دنب��ال داش��ت و این احتم��ال را قوت 
بخشيد كه این بازیكن خس��ته از مصدوميتی كهنه و 
قدیمی كه هر از گاهی عود ك��رده و عذابش می دهد، 
عط��ای حض��ور در فوتب��ال را ب��ه لقایش بخش��يده 
و قصد دارد تا پ��س از آنكه ب��رای پنجمي��ن بار جام 
قهرمانی را باالی س��ر ب��رد و یک تن��ه پرافتخارترین 
 بازیك��ن ليگ لق��ب گرف��ت از ميادی��ن خداحافظی

 كند.
با این حال، دیروز مدیرعامل سپاهان از حضور نویدكيا 
در این تي��م برای یک فص��ل دیگر خب��ر داد تا خيال 
هواداران این روزها خوش��حال و در عي��ن حال نگران 
اصفهانی بابت ادامه دار بودن حضور اس��طوره هميشه 
مصدوم اما تمام نشدنی فوتبال شهرشان راحت شود. 
حاال حس��ين فركی كه محرم نویدكيا را نماد وفاداری 
و فرانچسكو توتِی فوتبال ایران می داند می تواند برای 
 دس��ت كم یک فصل دیگر نيز روی كمک او حس��اب 
باز كن��د و از داش��تن بازیكنی خوش��حال باش��د كه 
حضورش ولو در یک پنجم دیداره��ای یک تيم برای 

قهرمانی آن كفایت می كند.

در حالی كه هر دو نماینده فوتبال اصفهان برای سال آینده 
در رقابت های آس��يایی ش��ركت می كنند، این روزها بازار 
گرمی تعدادی از بازیكنان این دو تيم تبدیل به سوژه اصلی 

رسانه ها شده است.
نگاهی اجمال��ی به وضعي��ت 16 تيم حاض��ر در ليگ برتر 
دوره پانزده��م به خوب��ی نش��ان می دهد ك��ه نمایندگان 
فوتبال اصفه��ان، در حال حاضر حداقل ی��ک گام از رقبای 
خودشان جلوتر هس��تند و همين مس��اله می تواند در آغاز 
دوباره مس��ابقات ليگ شرایط را به س��ود دو تيم سپاهان و 

ذوب آهن رقم بزند.
هر دو تيم، هم تكليف مالكيت ش��ان مش��خص است و هم 
مدیران عامل ش��ان مش��غول مذاكره با بازیكن��ان قدیم و 
جدید هس��تند، تا تركيبی قدرتمند را روان��ه فصل جاری 
فوتبال ایران كنند. از س��وی دیگر وضعيت سرمربی هر دو 
تيم هم مشخص اس��ت و در حالی كه رقبای اصلی سپاهان 
و ذوب آهن هنوز وضعيت نيمكت مربيان ش��ان مش��خص 
نيست در مقابل اصفهانی ها با خيالی راحت تر مشغول بستن 

تيم های شان هستند.
به هر ح��ال حضور هر دو تي��م در فصل آین��ده رقابت های 
لي��گ قهرمانان آس��يا این نكت��ه را ی��ادآوری می كند، كه 
س��پاهان و ذوب آهن عالوه بر حفظ اس��كلت موفق س��ال 
گذش��ته خودش��ان، باید به دنبال جذب بازیكنان جدید و 
تقویت تيم های شان هم باشند تا با قدرت هر چه تمام تر در 
مسابقات بين الملی هم ش��ركت كنند اما نكته ای كه شاید 
بيش از هر زمان دیگری بدجور در ذوق هواداران این دو تيم 
می زند بازار گرمی بازیكنانی است كه به مدد اعتماد همين 
 دو باشگاه توانستند جایگاهی مناسب در فوتبال ایران پيدا 

كنند.
بعد از ماجرای كارلوس سانتوس نوبت به تعدادی از بازیكنان 
ایرانی این دو تيم رس��يده كه با مطرح كردن چند پيشنهاد 
ليگ برتری به دنبال بهره بردن از این سروصدای رسانه ای و 
باالتر بردن مبلغ قراردادشان هستند تا در اصطالح نازشان 
 خریدار بيشتری داش��ته باش��د. ولی نگاهی به وضعيت دو 
تيم سپاهان و ذوب آهن در طی سال های گذشته به خوبی 
نش��ان می دهد كه نماین��دگان فوتبال اصفه��ان حتی در 
بدترین روزهای خودشان هم از لحاظ پرداخت های مالی به 
موقع شرایط بهتری نس��بت به تيم هایی مثل پرسپوليس و 
استقالل داش��ته اند كه هنوز طلبكارانی از سال ها قبل را در 

مقابل باشگاه خودشان می بينند.
س��پاهان و ذوب آهن منطقی ق��رارداد می بندند، منطقی 
پول می دهند و منطقی ه��م از بازیكن انتظ��ار دارند اما به 
جرات می توان گفت كه در شرایط فعلی هيچ باشگاه ایرانی 
به اندازه س��پاهان و ذوب آه��ن نمی تواند اس��باب رضایت 

بازیكنانش را فراهم كند.
البته هم مه��رزاد خليليان و هم س��عيد آذری مدیران كم 
تجربه ای نيس��تند و ب��ه اندازه كاف��ی با این فضا آش��نایی 
دارند ولی این ن��وع بازار گرمی ه��ا به جز ایج��اد ناراحتی 
 و دلخ��وری چيزی ب��رای هواداران زرد و س��بز ب��ه همراه

 ندارد.
نكته مهم دیگر این اس��ت كه هر دو تيم اصفهانی در سال 
آینده نماینده فوتبال ایران در ليگ قهرمانان آسيا هستند 
و این مسابقات می تواند به عنوان ویترینی برای شناساندن 
 فوتباليس��ت های ایرانی به بازار داغ كش��ورهای حاش��يه 
خليج هميش��ه فارس را فراهم كند. همان طور كه دو سال 
قبل مهدی شریفی، با گلزنی در آسيا تبدیل به پدیده جوان 
این رقابت ها ش��د امس��ال هم مهدی طارم��ی در فصل بد 
باشگاه پرسپوليس خودش را به فوتبال آسيا معرفی كرد تا 
امروز پيشنهادی چند ميلياردی از القادسيه كویت دریافت 
 كند و این اتفاق می توان��د برای بازیكنانی ك��ه امروز برای

 تيم های ش��ان ناز می كنند ه��م بيفتد و همين مس��ائل 
جذابيت پيوستن به دو باشگاه اصفهانی را بيش از هر زمان 

دیگری مهم جلوه می دهد.

سرخابی ها

 می مانم، تا جواب اعتماد
 120 هزار هوادار را بدهم

سوشا مكانی پيام تازه ای در شبكه اجتماعی خود منتشر كرده و 
گفته فحاشی، در مرام پرسپوليسی ها جایگاهی ندارد.

دروازه بان اول پرسپوليس نوشت: » این عكس مال اوایل فصله. 
دوس��تان عزیزی كه دوس��ت ندارند من تو پرس��پوليس بمونم 
همون اوایل فصل از این صفحه و كال از تو قلب من بالک شدند؛ 
چون تو مرام ما پرسپوليس��ی ها فحش و بد و بي��راه و این چيزا 
جایگاهی ندارد ... این افراد بدانند اگه همه هم بروند من می مانم 
تا جواب اعتماد آن 120 هزار هواداری كه تو بدترین شرایط تيم 
رو تنها نگذاش��تن و پش��ت تيم رو خالی نكردن رو بدم. آره من 
پرسپوليسی ام، كور بشه هركی كه چشم دیدن تيم محبوبم رو 
نداره. به اميد روزی كه همه ش��ما از ما راضی باش��يد. دوستون 

دارم یا علی مدد«.

از لنز دوربین
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی 
3/375 شماره ابالغیه: 9410100351102109 شماره پرونده: 9309980351100829 
شماره بایگانی شعبه: 930936 خواهان حسین سه چهاری دادخواستی به طرفیت خوانده 
محمدرضا رستگاری به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351100829 کالسه  به  و  ارجاع   318 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/31 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:6749 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  جعفری  محسن  خواهان   365/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/376
تقدیم نموده است وقت رسیدگی  به طرفیت پریسا حیدری  بر استرداد طالجات  مبنی 
برای روز دوشنبه مورخ 94/4/29 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:6817 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
    ابالغ وقت رسيدگی 

3/377 شماره ابالغیه: 9410100350901805 شماره پرونده: 9309980350901133 
شماره بایگانی شعبه: 931269 خواهان/شاکی صغری کریمی دادخواستی به طرفیت 
الزام  خواسته  به  کاشی  اصغر  و  مطاع  مرتضی  و  روستایی  کبری   خواندگان/متهم 
نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  انتقال سند  به 
 به شعبه 9 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 135 ارجاع 
و به کالسه 9309980350901133 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/30 و 
درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:30 ساعت 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور   در 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7375 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/378 در خصوص پرونده کالسه 94-379 خواهان رسول نیلوفری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام خسارات وارده به طرفیت 
رضا قزل سوفلو تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/30 ساعت 9صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7419 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/379 در خصوص پرونده کالسه 387/94 خواهان ناهید نکوئیان دادخواستی مبنی 
است  نموده  تقدیم  طباخیان  محسن  طرفیت  به  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 94/4/30 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7420 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/380 در خصوص پرونده کالسه 380/94 خواهان ناهید نکوئیان دادخواستی مبنی 
طرفیت  به  خسارات  انضمام  به  ریال   30/000/000 مبلغ  به  سفته  فقره   3 مطالبه  بر 
محمدرضا محبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/30 ساعت 9/30 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
شعبه 6 شورای حل اختالف   – کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
م الف:7421   اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  نکوئیان  ناهید  خواهان   389-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/381
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت محسن طباخیان تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 94/4/30 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7424 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/382 در خصوص پرونده کالسه 94-388 خواهان ناهید نکوئیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت محسن طباخیان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/4/30 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7425 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ 

3/383 شماره ابالغیه: 9410100351002255 شماره پرونده: 9109980351001538 
بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو   911551 شعبه:  بایگانی  شماره 

گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  خرازی  عبدالرضا  آقای  علیه  محکوم  به 
چون وفق دادنامه شماره 9209970351001306 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 174/839/589  پرداخت  به  پرونده شماره 911551 محکوم  در 
خواسته و مبلغ 3/509/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/396/150 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید فاکتورها در حق 
محکوم له شرکت بهرسان دارو به مدیرعاملی فرهادپور و پرداخت مبلغ 3/496/791 
ریال به عنوان نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 
الف:7866  م  نمود.  خواهد  اقدام  اجرایی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت   مقررات 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/384 شماره دادنامه: 9409970350400221 شماره پرونده: 9309980350400311 
شماره بایگانی شعبه: 930336 خواهان ها: 1- خانم عزت صرافان چهارسوقی فرزند 
اصغر صرافان  آقای   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  حسین  آقای   -2 محمدحسن 
چهارسوقی فرزند محمدحسن 4- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن با وکالت 
آقای محمود آذربایجانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای 
آقای محمدعلی  و  اول  طبقه   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی  شریف 
جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف واقفی – جنب 
ط.پایین خواندگان: 1- آقای میرسید علی موسوی   – ساختمان بهمن   – بانک تجارت 
خوانساری فرزند مهدی 2- خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد 3- آقای سید حسین 

مهدی فرزند  خوانساری  موسوی  زهره  خانم   -4 مهدی  فرزند  خوانساری   موسوی 
5- خانم حوراندخت موسوی خوانساری فرزند مهدی 6- آقای سید مجتبی موسوی 
فرزند  پناهی  زهره  خانم   -7 مجهواللمکان  نشانی  به  همگی  مهدی  فرزند  خوانساری 
حسن 8- آقای عباس پناهی فرزند حسن 9- خانم ملوک پورطباخ 10- آقای امیرحسین 
پناهی فرزند حسن 11- خانم زهرا پناهی فرزند حسن 12- خانم حکیمه پناهی همگی 
به نشانی اصفهان – خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی – پالک24، 13- آقای امرا... 
یزدخواستی به نشانی اصفهان – خیابان دکتر بهشتی – گاراژ متحده قدیم خواستهها: 
1- مطالبه خسارت 2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم 
عزت صرافان چهارسوقی با وکالت آقایان محمود آذربایجانی و محمدعلی جنترانی به 
امیرحسین و عباس و  طرفیت وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ – 
زهره و حکیمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی 
اقدس بزرگزاد – میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت 
همگی موسوی خوانساری و آقای امرا... یزدخواستی به خواسته الزام به تنظیم اجاره 
مالکین  جمعا  خواهانها  که  توضیح  این  با  دادرسی  خسارات  انضمام  به  رسمی  نامه 
بخش  2467و2467/5و2467/13و2467/14  ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ  ششدانگ 
 1346/6/5 مورخه   46322 رسمی  نامه  اجاره  موجب  به  و  میباشد  اصفهان  ثبت  یک 
را  گاراژ  کل  چهارسوقی  محمدحسن  مرحوم  خواهانها  مورث  اصفهان   64 دفترخانه 
پناهی و مهدی موسوی خوانساری  اول و دوم مرحومین حسن  به مورث خواندگان 
اجاره بدهد و چون برابر مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را 
نسبت به هر یک از مغازه های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده ردیف 
آخر یکباب مغازه از گاراژ را به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای 
نظریه واصله  به شرح  نظر کارشناس موکول و  به جلب  نمودهاند موضوع  رسیدگی 
که به شماره 7441-93/12/27 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از تعیین مغازه 
تصرفی خوانده ردیف آخر که به شغل انباری اشتغال داشته و میزان اجاره بها را از 
تاریخ تقدیم دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهیانه 300/000 ریال برآورد نموده است 
به این نظریه اعتراض موثری از سوی طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان 
و  موجر  روابط  قانون   10 ماده  اخیر  قسمت  و  7و8  مواد  به  مستندا  تشخیص  وارد 
مستاجر مصوب 1356 و رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی 
دیوانعالی کشور خوانده ردیف آخر را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس 
تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به یکباب مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به 
مأخذ اجاره بها ماهیانه 300/000 ریال و طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه 
های رسمی ملزم و محکوم مینماید همچنین خوانده آخر به پرداخت هزینه دادرسی و 
دستمزد کارشناس و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردند 
و با توجه به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم 
مستندا به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
میگردد این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.مالف:6153 شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/385 شماره دادنامه: 9409970350400217 شماره پرونده: 9309980350400318 
شماره بایگانی شعبه: 930343 خواهان ها: 1- خانم عزت صرافان چهارسوقی فرزند 
محمدحسن 2- آقای حسین چهارسوقی فرزند محمدحسن 3- آقای عباس چهارسوقی 
فرزند محمدحسن 4- آقای اصغر صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن با وکالت آقای 
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف 
ط.پایین و آقای محمود آذربایجانی   – ساختمان بهمن   – بانک تجارت  جنب   – واقفی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای شریف واقفی – جنب بانک 
تجارت – ساختمان بهمن – طبقه اول خواندگان: 1- آقای مرتضی نصر 2- آقای مجتبی 
نصر 3- آقای مصطفی نصر 4- خانم اکرم نصر 5- خانم ملک پورابراهیم همگی به 
نشانی اصفهان – خیابان دکتر بهشتی – گاراژ متحده قدیم 6- آقای عباس پناهی فرزند 
حسن 7- خانم زهره پناهی فرزند حسن 8- خانم ملوک پورطباخ 9- خانم زهرا پناهی 
فرزند حسن 10- آقای امیرحسین پناهی فرزند حسن 11- خانم حکیمه پناهی همگی 
به نشانی اصفهان – خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی – پالک24، 12- خانم زهره 
موسوی خوانساری فرزند مهدی 13- آقای میرسید علی موسوی خوانساری فرزند 
موسوی  مجتبی  سید  آقای   -15 محمد  میرزا  فرزند  بزرگزاد  اقدس  خانم   -14 مهدی 
خوانساری فرزند مهدی 16- خانم حوراندخت موسوی خوانساری فرزند مهدی 17- 

آقای سید حسین موسوی خوانساری فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المکان
 خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 2- مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه 

رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
دادگاه: در خصوص دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان 
آذربایجانی  محمود  آقایان  وکالت  با  چهارسوقی  صرافان  عزت  خانم  و  چهارسوقی 
و محمدعلی جنترانی به طرفیت وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ 
مهدی  مرحوم  وراث  پناهی  زهرا شهرت  و  حکیمه  و  زهره  و  عباس  و  امیرحسین   –
موسوی خوانساری به اسامی اقدس بزرگزاد – میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی 
و حوراندخت و زهره شهرت همگی موسوی خوانساری و وراث مرحوم علی نصر به 
اسامی مصطفی و مرتضی و اکرم شهرت نصر و ملک پورابراهیم به خواسته الزام به 
تنظیم اجاره نامه رسمی به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهانها جمعًا 
2467و2467/5و2467/13و2467/14  ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ  مالکین ششدانگ 
مورخه   46322 رسمی  نامه  اجاره  موجب  به  و  می باشد  اصفهان  ثبت  یک  بخش 
1346/6/5 دفترخانه 64 اصفهان مورث خواهانها مرحوم محمدحسن چهارسوقی کل 
موسوی  مهدی  و  پناهی  مرحومین حسن  دوم  و  اول  خواندگان  مورث  به  را  گاراژ 

حق  مستاجرین  اجاره  رسمی  سند  مندرجات  برابر  چون  و  بدهد  اجاره  خوانساری 
واگذاری منافع را نسبت به هر یک از مغازه های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته 
به  و  عنوان مستاجر متصرف  به  را  گاراژ  از  مغازه  یکباب  آخر  ردیف  و خوانده  اند 
به جلب نظر کارشناس موکول و  نموده اند موضوع  تقاضای رسیدگی  شرح خواسته 
اجمااًل  دادگاه گردیده  ثبت دفتر  به شماره 93/12/27-437  به شرح نظریه واصله که 
حکایت از تعیین مغازه تصرفی خوانده ردیف آخر که به شغل انباری اشتغال داشته 
و میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهیانه 200/000 
ریال برآورد نموده است به این نظریه اعتراض موثری از سوی طرفین به عمل نیامده 
به مواد 7و8 و قسمت اخیر ماده 10  است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً 
9 مورخه  رویه شماره  رای وحدت  و  و مستاجر مصوب 1356  روابط موجر  قانون 
1355/3/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور خوانده ردیف آخر را به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به یکباب مغازه داخل 
در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها ماهیانه 200/000 ریال و طبق شرایط 
مرسوم و متعارف در اجاره نامه های رسمی ملزم و محکوم می نماید همچنین خوانده 
آخر به پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهانها محکوم می گردند و با توجه به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها 
و خواندگان ردیفهای اول و دوم مستندا به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی 
 مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد این رای نسبت به احد از وراث مرحوم 
علی نصر به نام مرتضی نصر حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهی است و نسبت به دیگر وراث مرحوم غیابی بوده و ظرف مهلت 
شعبه  باشد.م الف:6154  می  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/386 شماره دادنامه: 9409970350400214 شماره پرونده: 9309980350400306 
فرزند  چهارسوقی  حسین  آقای   -1 خواهان ها:   930331 شعبه:  بایگانی  شماره 
عزت  خانم   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  صرافان  اصغر  آقای   -2 محمدحسن 
صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن 4- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن با 
وکالت آقای محمود آذربایجانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – 
ابتدای شریف واقفی – جنب بانک تجارت – ساختمان بهمن – طبقه اول و آقای محمدعلی 
جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف واقفی – جنب 

بانک تجارت – ساختمان بهمن – ط.پایین خواندگان: 1- خانم زهرا پناهی فرزند حسن 
پناهی  امیرحسین  پناهی 4- آقای  پناهی فرزند حسن 3- خانم حکیمه  2- خانم زهره 
فرزند حسن 5- خانم ملوک پورطباخ 6- آقای عباس پناهی فرزند حسن همگی به نشانی 
اصفهان – خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی – پالک24، 7- آقای جواد روغنی به 
قدیم 8- خانم زهره موسوی  گاراژ متحده   – خیابان دکتر بهشتی   – نشانی اصفهان 
خوانساری فرزند مهدی 9- آقای سید حسین موسوی خوانساری فرزند مهدی 10- 
آقای میرسید علی موسوی  آقای سید مجتبی موسوی خوانساری فرزند مهدی 11- 
خوانساری فرزند مهدی 12- خانم حوراندخت موسوی خوانساری فرزند مهدی 13- 
خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- 
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 2- مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم 
عزت صرافان چهارسوقی با وکالت آقایان محمود آذربایجانی و محمدعلی جنترانی به 

امیرحسین و عباس و  طرفیت وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ – 
زهره و حکیمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی 
اقدس بزرگزاد – میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت 
همگی موسوی خوانساری و آقای جواد روغنی به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه 
رسمی به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهانها جمعًا مالکین ششدانگ 
ثبت  یک  بخش  2467و2467/5و2467/13و2467/14  ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ 
اصفهان می باشد و به موجب اجاره نامه رسمی 46322 مورخه 1346/6/5 دفترخانه 
مورث  به  را  گاراژ  کل  چهارسوقی  محمدحسن  مرحوم  خواهانها  مورث  اصفهان   64
خواندگان اول و دوم مرحومین حسن پناهی و مهدی موسوی خوانساری اجاره بدهد و 
چون برابر مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را نسبت به هر 
یک از مغازه های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده ردیف آخر یکباب 
به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی  از گاراژ را  مغازه 
نموده اند موضوع به جلب نظر کارشناس موکول و به شرح نظریه واصله که به شماره 
435-93/12/27 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از تعیین مغازه تصرفی خوانده 
تقدیم  تاریخ  از  را  بها  اجاره  میزان  و  داشته  اشتغال  انباری  شغل  به  که  آخر  ردیف 
دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهیانه 150/000 ریال برآورد نموده است به این نظریه 
اعتراض موثری از سوی طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  به مواد 7و8 و قسمت اخیر ماده 10  مستنداً 
1356 و رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور 
خوانده ردیف آخر را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظیم اجاره 
نامه رسمی نسبت به یکباب مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها 
ماهیانه 150/000 ریال و طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه های رسمی 
و دستمزد  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  آخر  می نماید همچنین خوانده  و محکوم  ملزم 
کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردد و با توجه 
به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم مستندا به 
بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6156 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/387 شماره دادنامه: 9409970350400220 شماره پرونده: 9309980350400315 
فرزند  چهارسوقی  حسین  آقای   -1 خواهان ها:   930340 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصغر  آقای   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  صرافان  عزت  خانم   -2 محمدحسن 
صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن 4- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن 
با وکالت آقای محمود آذربایجانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران 
آقای  و  اول  طبقه   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی  ابتدای شریف   –
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف 
زهره  خانم   -1 خواندگان:  ط.پایین   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی 
پناهی فرزند حسن 2- آقای امیرحسین پناهی فرزند حسن 3- خانم حکیمه پناهی 4- 
فرزند  پناهی  فرزند حسن 6- خانم زهرا  پناهی  آقای عباس  پورطباخ 5-  خانم ملوک 
پالک24،   – طباطبایی  کوچه   – اردیبهشت  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  همگی  حسن 
7- خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد 8- خانم حوراندخت موسوی خوانساری 
فرزند مهدی 9- آقای سید حسین موسوی خوانساری فرزند مهدی 10- آقای میرسید 
علی موسوی خوانساری فرزند مهدی 11- خانم زهره موسوی خوانساری فرزند مهدی 
12- آقای سید مجتبی موسوی خوانساری فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المکان 
13-  آقای عباس صرامی به نشانی اصفهان – خیابان دکتر بهشتی – گاراژ متحده قدیم 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره گردشکار: دادگاه 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  شرح  به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
دادگاه: در خصوص دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان 
به  آقای محمود آذربایجانی  با وکالت  چهارسوقی و خانم عزت صرافان چهارسوقی 
امیرحسین و عباس و  طرفیت وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ – 
زهره و حکیمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی 
اقدس بزرگزاد – میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت 
اجاره  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  صرامی  عباس  آقای  و  خوانساری  موسوی  همگی 
مالکین  جمعًا  خواهانها  که  توضیح  این  با  دادرسی  خسارات  انضمام  به  رسمی  نامه 
بخش  2467و2467/5و2467/13و2467/14  ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ  ششدانگ 
نامه رسمی 46322 مورخه 1346/6/5  اجاره  به موجب  و  ثبت اصفهان می باشد  یک 
را  گاراژ  کل  چهارسوقی  محمدحسن  مرحوم  خواهانها  مورث  اصفهان   64 دفترخانه 
پناهی و مهدی موسوی خوانساری  اول و دوم مرحومین حسن  به مورث خواندگان 
اجاره بدهد و چون برابر مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را 
نسبت به هر یک از مغازه های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده ردیف 
آخر یکباب مغازه از گاراژ را به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای 
واصله  نظریه  به شرح  و  موکول  کارشناس  نظر  به جلب  نموده اند موضوع  رسیدگی 
که به شماره 440-93/12/27 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از تعیین مغازه 
تصرفی خوانده ردیف آخر که به شغل انباری اشتغال داشته و میزان اجاره بها را از 
تاریخ تقدیم دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهیانه 400/000 ریال برآورد نموده است 
به این نظریه اعتراض موثری از سوی طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان 
و  موجر  روابط  قانون   10 ماده  اخیر  قسمت  و  7و8  مواد  به  مستنداً  تشخیص  وارد 
مستاجر مصوب 1356 و رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی 
دیوانعالی کشور خوانده ردیف آخر را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس 
تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به یکباب مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به 
مأخذ اجاره بها ماهیانه 400/000 ریال و طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه 
های رسمی ملزم و محکوم می نماید همچنین خوانده آخر به پرداخت هزینه دادرسی 
و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردد 
و با توجه به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم 
مستندا به بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم 
می گردد این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6158 شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/388 شماره دادنامه: 9409970350400215 شماره پرونده: 9309980350400316 
فرزند  چهارسوقی  عباس  آقای   -1 خواهان ها:   930341 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصغر صرافان  آقای   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  حسین  آقای   -2 محمدحسن 
چهارسوقی فرزند محمدحسن 4- خانم عزت صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن با 
وکالت آقای محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای 
محمود  آقای  و  ط.پایین   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی  خ.شریف 
آذربایجانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران – ابتدای شریف واقفی 
آقای سید حسین  اول خواندگان: 1-  طبقه   – بهمن  ساختمان   – بانک تجارت  جنب   –
مهدی فرزند  خوانساری  موسوی  زهره  خانم   -2 مهدی  فرزند  خوانساری   موسوی 
3- آقای میرسید علی موسوی خوانساری فرزند مهدی 4- آقای سید مجتبی موسوی 
خوانساری فرزند مهدی 5- خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد 6- خانم حوراندخت 
موسوی خوانساری فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المکان 7- خانم حکیمه پناهی 
خانم   -10 حسن  فرزند  پناهی  زهره  خانم   -9 حسن  فرزند  پناهی  عباس  آقای   -8
ملوک  خانم   -12 فرزند حسن  پناهی  امیرحسین  آقای   -11 فرزند حسن  پناهی  زهرا 
 پورطباخ همگی به نشانی اصفهان – خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی – پالک24،

گاراژ متحده   – خیابان دکتر بهشتی   – به نشانی اصفهان  13- آقای رحیم مشتاقیان 
اجاره گردشکار:  تنظیم سند رسمی  به  الزام  قدیم خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر 
محمود  آقایان  وکالت  با  چهارسوقی  صرافان  عزت  خانم  و  چهارسوقی  صرافان 
آذربایجانی و محمدعلی جنترانی به طرفیت وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک 
پورطباخ – امیرحسین و عباس و زهره و حکیمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم 
 – سیدحسینی  علی  میرسید   – بزرگزاد  اقدس  اسامی  به  خوانساری  موسوی  مهدی 
رحیم  آقای  و  خوانساری  موسوی  همگی  زهره شهرت  و  و حوراندخت  مجتبی  سید 
الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی به انضمام خسارات دادرسی  مشتاقیان به خواسته 
ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ  ششدانگ  مالکین  جمعًا  خواهانها  که  توضیح  این  با 
موجب  به  و  می باشد  اصفهان  ثبت  یک  بخش  2467و2467/5و2467/13و2467/14 
خواهانها  مورث  اصفهان   64 دفترخانه   1346/6/5 مورخه   46322 نامه رسمی  اجاره 
مرحوم محمدحسن چهارسوقی کل گاراژ را به مورث خواندگان اول و دوم مرحومین 
سند  مندرجات  برابر  چون  و  بدهد  اجاره  خوانساری  موسوی  مهدی  و  پناهی  حسن 
رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را نسبت به هر یک از مغازه های داخل 
به  را  گاراژ  از  مغازه  یکباب  آخر  و خوانده ردیف  اند  داشته  ثالث  اشخاص  به  گاراژ 
به  نموده اند موضوع  تقاضای رسیدگی  به شرح خواسته  و  عنوان مستاجر متصرف 
 93/12/27-438 به شماره  که  واصله  نظریه  به شرح  و  موکول  کارشناس  نظر  جلب 
آخر  ردیف  خوانده  تصرفی  مغازه  تعیین  از  حکایت  اجمااًل  گردیده  دادگاه  دفتر  ثبت 

دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  را  بها  اجاره  میزان  و  داشته  اشتغال  انباری  شغل  به  که 
این نظریه اعتراض  93/3/18 به مأخذ ماهیانه 200/000 ریال برآورد نموده است به 
موثری از سوی طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً 
به مواد 7و8 و قسمت اخیر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و 
رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور خوانده 
نامه  اجاره  تنظیم  و سپس  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  به حضور  را  آخر  ردیف 
بها  اجاره  مأخذ  به  با خواهانها  گاراژ متحده  در  داخل  مغازه  یکباب  به  رسمی نسبت 
ماهیانه 200/000 ریال و طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه های رسمی 
و دستمزد  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  آخر  می نماید همچنین خوانده  و محکوم  ملزم 
کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردد و با توجه 
به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم مستندا به 
بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6159 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/389 شماره دادنامه: 9409970350400219 شماره پرونده: 9309980350400313 
فرزند  چهارسوقی  حسین  آقای   -1 خواهان ها:   930338 شعبه:  بایگانی  شماره 
عباس  آقای   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  صرافان  عزت  خانم   -2 محمدحسن 
چهارسوقی فرزند محمدحسن 3- آقای اصغر صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن 
با وکالت آقای محمود آذربایجانی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهارراه نورباران 
آقای  و  اول  طبقه   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی  ابتدای شریف   –
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف 
محمد  آقای   -1 خواندگان:  ط.پایین   – بهمن  ساختمان   – تجارت  بانک  جنب   – واقفی 
شفیعی به نشانی اصفهان – خیابان دکتر بهشتی – گاراژ متحده قدیم 2- آقای عباس 
پناهی فرزند حسن 3- خانم ملوک پورطباخ 4- خانم حکیمه پناهی 5- خانم زهره پناهی 
فرزند حسن 6- آقای امیرحسین پناهی فرزند حسن 7- خانم زهرا پناهی فرزند حسن 
همگی به نشانی خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی - پالک24، 8- آقای سید حسین 
موسوی خوانساری فرزند مهدی 9- خانم حوراندخت موسوی خوانساری فرزند مهدی 
موسوی  علی  میرسید  آقای   -11 مهدی  فرزند  خوانساری  موسوی  زهره  خانم   -10
خوانساری فرزند مهدی 12- آقای سید مجتبی موسوی خوانساری فرزند مهدی 13- 
خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- 
مطالبه خسارت 2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم 
عزت صرافان چهارسوقی با وکالت آقای محمود آذربایجانی به طرفیت وراث مرحوم 
حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ – امیرحسین و عباس و زهره و حکیمه و زهرا 
 – بزرگزاد  اقدس  اسامی  به  خوانساری  موسوی  مهدی  مرحوم  وراث  پناهی  شهرت 
میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت همگی موسوی 
الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی به  خوانساری و آقای محمد شفیعی فر به خواسته 
گاراژ  مالکین ششدانگ  جمعًا  خواهانها  که  توضیح  این  با  دادرسی  انضمام خسارات 
اصفهان  ثبت  یک  ثبتی 2467و2467/5و2467/13و2467/14 بخش  پالکهای  به  متحده 
می باشد و به موجب اجاره نامه رسمی 46322 مورخه 1346/6/5 دفترخانه 64 اصفهان 
مورث خواهانها مرحوم محمدحسن چهارسوقی کل گاراژ را به مورث خواندگان اول 
و دوم مرحومین حسن پناهی و مهدی موسوی خوانساری اجاره بدهد و چون برابر 
مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را نسبت به هر یک از مغازه 
های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده ردیف آخر یکباب مغازه از گاراژ 
را به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده اند موضوع 
به جلب نظر کارشناس موکول و به شرح نظریه واصله که به شماره 93/12/27-433 
ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از تعیین مغازه تصرفی خوانده ردیف آخر که به 
شغل انباری اشتغال داشته و میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست 93/3/18 به 
مأخذ ماهیانه 300/000 ریال برآورد نموده است به این نظریه اعتراض موثری از سوی 
طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 7و8 و 
قسمت اخیر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و رای وحدت رویه 
شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور خوانده ردیف آخر را به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظیم اجاره نامه رسمی نسبت به یکباب 
مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها ماهیانه 300/000 ریال و 
می نماید  و محکوم  ملزم  های رسمی  نامه  اجاره  در  متعارف  و  طبق شرایط مرسوم 
حق الوکاله  و  کارشناس  دستمزد  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  آخر  خوانده  همچنین 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردد و با توجه به قطع رابطه استیجاری 
فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم مستندا به بند چهارم ماده 84 قانون 
این رای حضوری غیاب  آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  می باشد.م الف:6161  اصفهان  استان  تجدیدنظر 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/390 شماره دادنامه: 9409970350400216 شماره پرونده: 9309980350400319 
شماره بایگانی شعبه: 930344 خواهان ها: 1- آقای عباس چهارسوقی فرزند محمدحسن 
چهارسوقی  اصغر صرافان  آقای   -3 محمدحسن  فرزند  چهارسوقی  آقای حسین   -2
فرزند محمدحسن 4- خانم عزت صرافان چهارسوقی فرزند محمدحسن با وکالت آقای 
محمدعلی جنترانی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ.بزرگمهر – ابتدای خ.شریف 
ط.پایین و آقای محمود آذربایجانی   – ساختمان بهمن   – بانک تجارت  جنب   – واقفی 
جنب   – واقفی  ابتدای شریف   – نورباران  چهارراه   – اصفهان  نشانی  به  فرزند رضا 
طبقه اول خواندگان: 1- خانم حوراندخت موسوی   – ساختمان بهمن   – بانک تجارت 
 -3 مهدی  فرزند  خوانساری  موسوی  مجتبی  سید  آقای   -2 مهدی  فرزند  خوانساری 
آقای سید حسین موسوی خوانساری فرزند مهدی 4- خانم زهره موسوی خوانساری 
فرزند مهدی 5- خانم اقدس بزرگزاد فرزند میرزا محمد 6- آقای میرسید علی موسوی 
خوانساری فرزند مهدی همگی به نشانی مجهول المکان 7- آقای سید احمد حسینی به 
نشانی اصفهان – خیابان دکتر بهشتی – گاراژ متحده قدیم 8- خانم زهره پناهی فرزند 
حسن 9- خانم حکیمه پناهی 10- آقای امیرحسین پناهی فرزند حسن 11- آقای عباس 
پناهی فرزند حسن 12- خانم ملوک پورطباخ 13- زهرا پناهی فرزند حسن همگی به 
نشانی اصفهان – خیابان اردیبهشت – کوچه طباطبایی - پالک24 خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت 2- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقایان حسین و عباس شهرت چهارسوقی و اصغر صرافان چهارسوقی و خانم عزت 
صرافان چهارسوقی با وکالت آقایان محمود آذربایجانی و محمدعلی جنترانی به طرفیت 
وراث مرحوم حسن پناهی به اسامی ملوک پورطباخ – امیرحسین و عباس و زهره و 
حکیمه و زهرا شهرت پناهی وراث مرحوم مهدی موسوی خوانساری به اسامی اقدس 
بزرگزاد – میرسید علی سیدحسینی – سید مجتبی و حوراندخت و زهره شهرت همگی 
موسوی خوانساری و آقای سید احمد حسینی به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه 
رسمی به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهانها جمعًا مالکین ششدانگ 
ثبت  یک  بخش  2467و2467/5و2467/13و2467/14  ثبتی  پالکهای  به  متحده  گاراژ 
اصفهان می باشد و به موجب اجاره نامه رسمی 46322 مورخه 1346/6/5 دفترخانه 
مورث  به  را  گاراژ  کل  محمدحسن چهارسوقی  مرحوم  خواهانها  مورث  اصفهان   64
خواندگان اول و دوم مرحومین حسن پناهی و مهدی موسوی خوانساری اجاره بدهد و 
چون برابر مندرجات سند رسمی اجاره مستاجرین حق واگذاری منافع را نسبت به هر 
یک از مغازه های داخل گاراژ به اشخاص ثالث داشته اند و خوانده ردیف آخر یکباب 
به عنوان مستاجر متصرف و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی  از گاراژ را  مغازه 
نموده اند موضوع به جلب نظر کارشناس موکول و به شرح نظریه واصله که به شماره 
436-93/12/27 ثبت دفتر دادگاه گردیده اجمااًل حکایت از تعیین مغازه تصرفی خوانده 
تقدیم  تاریخ  از  را  بها  اجاره  میزان  و  داشته  اشتغال  انباری  شغل  به  که  آخر  ردیف 
دادخواست 93/3/18 به مأخذ ماهیانه 200/000 ریال برآورد نموده است به این نظریه 
اعتراض موثری از سوی طرفین به عمل نیامده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  به مواد 7و8 و قسمت اخیر ماده 10  مستنداً 
1356 و رای وحدت رویه شماره 9 مورخه 1355/3/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور 
خوانده ردیف آخر را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس تنظیم اجاره 
نامه رسمی نسبت به یکباب مغازه داخل در گاراژ متحده با خواهانها به مأخذ اجاره بها 
ماهیانه 200/000 ریال و طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه های رسمی 
و دستمزد  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  آخر  می نماید همچنین خوانده  و محکوم  ملزم 
کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها محکوم می گردد و با توجه 
به قطع رابطه استیجاری فیمابین خواهانها و خواندگان ردیفهای اول و دوم مستندا به 
بند چهارم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد 
این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6162 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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3- ایرلند در منتهی الیه غرب اروپا و در عمق اقیانوس 
اطلس ق��رار داد. بدین دلیل از تح��والت بزرگی که در 
اروپای بعد از رنسانس رخ داده، به دور بوده است. البته 
انزوای ناشی از استعمار انگلستان هم مزید بر علت بود. 
احتماالً به همین دلیل اس��ت که هن��ر و معماریش کم 
مایه و در مقایسه با بخش های توسعه یافته اروپا توسعه 

نایافته و بدوی است.
 نکته مه��م در فه��م ایرلن��د موج��ود، زبان او اس��ت. 
ایرلندی ها زبان خاص خود را دارند؛ اما مدتهاس��ت که 
زبان انگلیسی، به زبان مسلط و زبان مادری آنها تبدیل 

شده است. 
ای��ن زبان به هم��راه موقعی��ت جغرافیایی این کش��ور 
 و ب��ا توجه ب��ه رابطه وی��ژه اش ب��ا آمری��کا و انگلیس،

 ویژگی ه��ا و امکان��ات خاصی را ب��رای او ب��ه ارمغان 
آورده است � رابطه ویژه ش��ان با آمریکا به دلیل وجود 
اقلیت بانفوذ و تا حدودی منسجم ایرلندی است � آنها 
انگلوساکسون نیستند و به عکس استرالیا و کانادا و حتی 
نیوزیلند که عموماً به عنوان متحدان آمریکا و انگلیس 
 در صحنه ه��ای مختلف سیاس��ی و نظامی ب��ه میدان 
 م��ی آین��د، مای��ل ب��ه همراه��ی ب��ا آن��ان نیس��ت؛
  اما ازظرفی��ت هایی که زبان انگلیس��ی خل��ق کرده و

 می کند حداکثر اس��تفاده را می برند. مخصوصاً که در 
مقایسه با انگلس��تان کشوری اس��ت کوچک و ارزان و 
 آرام و با نیروی کار مناس��ب که ضمن��ا در اروپا هم قرار 

دارد.
مراکز اصلی ش��بکه های تویتر و گوگل و برخی دیگر از 
 ش��رکت های چند ملیتی، هم اکنون در ایرلند است و 
بنا به تعبیر اسقف مارتین، بخشی از رأی مردم به همین 

دلیل بود. 
این دو شبکه موافق ازدواج دو هم جنس بودند؛ و مردم 
از ترس مشکالت اقتصادی ناشی از ترک این دو،به نفع 

آن رأی دادند. 
ای��ن جری��ان ها، م��ردم ان��دک ای��ن س��رزمین را در 
کوران مس��ائلی قرار داده که بیش از آنک��ه برگرفته از 
فرهنگ بومی شان باش��د، ناش��ی از فرهنگ فرامدرن 

انگلوساکسونی است. 
آنها بی��ش از آنکه فرزن��د تاریخ خویش باش��ند، فرزند 

شرایط خویشند.
4- مساله اساسی همین نکته اخیر است. فرهنگ ارزشی 
و رفتاری نویِن پدید آمده موجب شده تا اکثریت در این 
 جامعه کوچک، محافظ��ه کار و تا چندی پیش منزوی، 

دربرابر ارزش های گذشته قرار بگیرد. 
مقدمه قانون اساس��ی ایرلند که در سال 1937 تدوین 
شده، آکنده از مفاهیم دینی و اخالقی و مسیحی است؛ 
که احتماال در بین قوانین اساس��ی کشورهای اروپایی 

حالتی استثنایی دارد. 
مضافا که تمای��الت هم جن��س گرایانه ت��ا 1993 در 
ای��ن کش��ور ج��رم به ش��مار م��ی آم��د و چن��ان که 
اس��قف مارتی��ن می گوی��د، ن��ود درص��د جوانانی که 
 رأی مثب��ت داده اند در م��دارس کاتولیک��ی آموزش

دی��ده ان��د. اما عل��ی رغ��م ای��ن هم��ه و عل��ی رغم 
می��راث س��نگین کاتولیکی این کش��ور، ب��ا پدیده ای 
روب��رو هس��تیم ک��ه ن��ه تنها ض��د دی��ن، بلک��ه ضد 
 طبیعت بش��ری و مقتضی��ات جامعه س��الم انس��انی 

است.
رأی دهن��دگان خواه��ان تغییر قانون اساس��ی و حتی 
 قوانین کلیس��ایی در م��ورد مس��اله ازدواج هس��تند. 
به این معنی که کلیسا موظف است ازدواج دو هم جنس 
را به رسمیت بشناسد، و در صورت رجوع این دو به آنها 

عقد دینی را جاری سازد. 
مارتین در طی مصاحبه اش گفت نگران آن اس��ت که 
در صورت تخلف کشیش از پاس��خ به این موارد، آنها به 

 دادگاه شکایت کنند؛ به این جرم که او تبعیض قائل شده
 است. 

متأسفانه پس از این همه پرسی، شرایط به نفع هواداران 
چنین اندیشه ای در س��ایر ممالک اروپایی و بلکه غربی 
به سرعت و به ش��دت دگرگون شده اس��ت؛ و احزاب و 
شخصیت های سیاسی و اجتماعی به گونه های مختلفی 
به نفع این جریان موضع گرفته اند. بدون آنکه به عواقب 

ویرانگر آن بیندیشند. 
موج پدید آمده، هواداران را درچنان خلسه ای فرو برده 

که قادر به تشخیص پی آمدهای آن نیستند.
عموم اینان طرفداران محیط زیس��ت و طبیعت دست 
ناخورده هس��تند، و از همین منظر با دست کاری های 
ژنتیکی مخالف اند. اعم از آنکه در کش��اورزی باش��د و 
ی��ا در دام پروری و به ط��ور کلی در پ��رورش گیاهان و 
جانوران؛ و از مخالفان جدی هر عاملی هستند که محیط 
 زیس��ت را از حالت طبیعی خود خارج کند، و یا موجب 

گرم شدن کره زمین شود. 
از س��وخت ه��ای فس��یلی گرفت��ه ت��ا گازه��ای 
ن��رژی هس��ته ای و تولی��د لج��ام  گلخان��ه ای و ا
 گس��یخته م��واد پل��ی اتیلن��ی. ام��ا گوی��ی فراموش 
کرده اند،که نباید به آن چه س��المت جامعه انسانی را 

تهدید می کند، دست یازید.
همان طور ک��ه آزادی فردی نمی توان��د بهانه ای برای 
تخریب محیط زیست ش��ود، این آزادی نیز نمی تواند 
قوام جامعه انسانی و س��نن تاریخی آن را در هم شکند. 
 خانواده س��لول جامعه اس��ت و این س��لول باید سالم 

بماند. 
5- ف��ارغ از تمام��ی مس��ائل بای��د پذیرفت ک��ه ما در 
 دنیایی زندگی می کنیم که نس��ل جدیدش در معرض 
کن��ش و واکن��ش ه��ای فراوان��ی اس��ت،و تحوالتی 
سهمگین و در سطوح مختلف در حال تولد و پدیداری 
 اس��ت. مهم این اس��ت که ای��ن تحوالت به درس��تی 

شناخته شود.
مارتین در مصاحبه اش پس از همه پرس��ی اخیر گفت 
در مالقات دوره ای که به عنوان اس��قف دوبلین با پاپ 
قبلی بندیکت شانزدهم، در واتیکان داشتم، او در اولین 
سوال پرس��ید کلیس��ای کاتولیک ایرلند در چه نقاطی 
 با مراکزی ک��ه فرهنگ امروز ایرلند را ش��کل می دهد، 
مرتب��ط آن  ب��ا  و  تم��اس   در 

 است.
 ب��دون ش��ک مس��اله ازدواج و خان��واده یک��ی از 
مهم ترین ها اس��ت. ثبات و دوام این دو در حال حاضر 
متاثر از عوامل مختلفی اس��ت و حتی م��ی توان گفت 
به معضلی همه گیر و جهانی تبدیل ش��ده ومی ش��ود.

 علی رغم اهمی��ت بعد اخالقی مس��اله، ص��رف تأکید 
تضمی��ن را  آن  پای��داری  ت��وان  نم��ی  آن   ب��ر 

 کرد. 
نم��ی ت��وان عوام��ل دیگ��ر اع��م از اقتص��ادی 
ب��رون  ام��واج  نی��ز  و فرهنگ��ی و اجتماع��ی و 
عوام��ل، ای��ن  گرف��ت.  نادی��ده  را   م��رزی 

تا بدان حد نیرومند اس��ت که حتی در برابر هویت یک 
ملت می ایستد؛ اما علی رغم این همه اگر محاسبات در 
برنامه های کالن توسعه ای و در آموزش های مختلف، 
 و به ویژه آموزش های رسانه ای، با دقت صورت پذیرد، 
می ت��وان در براب��ر این هجمه ایس��تاد و باید ایس��تاد. 
پایداری خانواده بیش��تر ب��ه رعایت این ن��کات باز می 
 گ��ردد ت��ا ِص��رف تأکی��د ب��ر معیاره��ا و ارزش های

 اخالقی.مش��کل بزرگ م��ا در دریاف��ت صحیح چنین 
مواردی رویکرد صرفاً اخالقی ماس��ت. بدین معنی که 
 عوامل دخی��ل و مؤثر را کمت��ر می نگری��م و یا جدی 
نم��ی گیری��م. نتیج��ه چنی��ن نگاه��ی تأکید ب��ر راه 
کاره��ا و توصی��ه ه��ای اخالق��ی اس��ت. ح��ال آنکه 
مش��کالت س��یر و منط��ق تحول��ی خوی��ش را دارند 
 که م��ی باید ب��ه گون��ه ای همدالن��ه کش��ف و درک 

شوند.

 دوران بل��وغ، ب��ارداری و ش��یردهی از جمل��ه 
هیج��ان انگیزتری��ن تغییرات��ی اس��ت ک��ه در 
 بدن هر زن��ی اتف��اق م��ی افت��د، و کمت��ر خانمی را

 می توانید پیدا کنید که از این تغییرات ناراضی باش��د. 
 تغییر اساس��ی بع��دی با آغ��از دوران یائس��گی ایجاد 
می شود، که هم بر جسم و ش��رایط فیزیکی تاثیرگذار 
اس��ت و هم بر وضعیت روح��ی و س��المت روانی فرد. 
این تغییرات اغلب مطلوب نیستند و حتی گاهی آغاز 
این دوره با نوعی افس��ردگی یا ترس و اضطراب همراه 

می شود.
افزایش ناخواس��ته وزن،گرگرفتگی و  تعریق ش��بانه، 
خشکی پوست، تغییرات دستگاه تناسلی زنانه، افزایش 
احتمال بروز پوکی استخوان و...، تنها بخشی از تغییرات 
ناخواسته دوران یائس��گی هس��تند. تغذیه متعادل و 
 متنوع در دوران یائسگی مانند باقی دوره های زندگی

 می تواند شما را از ش��ر بعضی از این تغییرات خالص 
کرده و کیفی��ت زندگی تان را باالتر ببرد. می پرس��ید 

چطور؟ ادامه این مطلب را از دست ندهید.
چ�اق  یائس�گی  دوران  در  چ�را   

می شویم؟
 ب��ه م��رور ک��ه س��ن ت��ان باالت��ر م��ی رود، متوجه

می شوید که حفظ وزن متعادل و داشتن اندام متناسب 
برای تان بسیار دش��وارتر از قبل اس��ت. اغلب زنان در 
سراسر دنیا در دوران یائسگی دچار چند کیلو افزایش 
ناخواسته وزن می ش��وند که خیلی وقت ها حتی نمی 

دانند از کجا آمده است!
 با این حال افزای��ش وزن در دوران یائس��گی اجتناب 
ناپذیر نیست، و شما می توانید با توجه به عادات سالم 
خوردن و داشتن سبک زندگی فعال این روند را معکوس 

کنید.
تغیی��رات هورمون��ی دوران یائس��گی ب��ا افزای��ش 
ریس��ک تجم��ع چرب��ی در اط��راف باس��ن و ران 
 هم��راه اس��ت. یادت��ان باش��د هرچ��ه س��ن باالت��ر

  می رود از میزان توده عضالنی بدن کم ش��ده و میزان 
چربی ها افزایش پیدا می کند. این موضوع چه ربطی به 
چاق شدن دارد؟ معنی اش این است که توده فعال بدن 
شما کمتر شده و باید کالری مصرفی روزانه تان را کاهش 

دهید. چون دیگر به آن همه کالری احتیاج ندارید.
 این نکته را هم بدانید که ژنتیک در این دوران هم مانند 
هر دوره دیگری از زندگی شما نقشی مهم و تاثیرگذار 
دارد؛ بنابراین اگر مادر، پدر یا بس��تگانی داشته اید که 
دچار چاقی ش��کمی بوده اند، باید بیشتر مراقب اضافه 
وزن تان باشید. از آنجا که چاقی و افزایش وزن در دوران 
یائس��گی می تواند ریس��ک ابتال به دیابت، پرفشاری 
خون و بعضی از انواع س��رطان مثل س��رطان سینه یا 
روده را بیش��تر کند، بنابراین پیش از چاق شدن، باید 
 به فکر راه حلی مناسب برای پیش��گیری از آن باشید. 
 نمی دانید چطور؟ راه حلش یک الگوی س��اده اس��ت؛ 

کم خوردن و بیشتر ورزش کردن.
 ورزش های ه��وازی از جمل��ه پی��اده روی، تردمیل، 
ک��وه ن��وردی، دوچرخ��ه س��واری و ... چرب��ی های 
اضاف��ه را آب م��ی کنن��د و ش��ما را ب��ه وزن م��ورد 
 نظرتان می رس��انند. البته ب��رای کاه��ش وزن، روی 
ورزش های قدرتی هم می توانید حس��اب کنید. چون 
هرقدر حجم عضله های ش��ما بیش��تر باش��د، کالری 
بیشتری هم می سوزانید که باعث می شود کنترل وزن، 

برای تان به سادگی آب خوردن باشد.
 بنابراین طوری برنامه ریزی کنید ک��ه در هفته 150 
دقیقه فعالیت ورزشی متوس��ط یا 75 دقیقه در هفته 
فعالیت هوازی ش��دید داشته باش��ید و حداقل دو بار 
تمرینات قدرتی انجام دهید. از طرف دیگر میزان کالری 
موردنیاز روزانه شما 200 تا 250 کیلوکالری کمتر از 30 

و 40 سالگی است.
روزانه 8 تا 10 لیوان آب بنوشید  

 خ��وردن آب ب��ه مق��دار کاف��ی در ط��ول روز باعث 
می ش��ود ک��ه ب��دن ت��ان هیدرات��ه بمان��د، و دچار 
 خش��کی و ک��م آب��ی نش��ود. یادت��ان باش��د ب��ا 
ک��م آب ش��دن ب��دن، می��زان س��وخت و س��از ی��ا 
همان متابولیس��م پایه ه��م پایین می آی��د، و ممکن 
 اس��ت ش��ما را در معرض چاقی و اضافه وزن بیش��تر

 قرار دهد. هیچ کس نمی تواند به ش��ما بگوید واقعا به 
چند لیوان آب در طول روز نیاز دارید چون این مساله 

تحت تاثیر عوامل متعددی است. 
 خداحافظی ابدی با چربی

 با آغاز دوران یائس��گی، ریس��ک ش��ما ب��رای ابتال به 
بیماری های قلبی بیشتر می ش��ود و انواع چربی های 
اشباع و ترانس از جمله متهمان ردیف اول ابتال به این 
نوع بیماری ها هس��تند، و می توانند ش��ما را توی یک 
دردسر درست و حس��ابی بیندازند که با افزایش وزن، 

باالرفتن کلسترول، گرفتگی عروقی و... همراه است.
 بنابراین مص��رف روغن ها را در برنام��ه غذایی تان کم 
کنید. قبل از خرید هر محصولی برچسب آن را بخوانید 
تا ببینید چقدر کلسترول و چربی اش��باع دارد، داخل 
فروش��گاه که هس��تید چش��م تان دنبال محصوالت 
غذایی کم چرب باش��د و در نهایت اینکه فاصله تان را 
 با چربی های ترانس که در بعضی روغن های گیاهی و

 بیسکویت ها و شیرینی جات وجود دارد حفظ کنید؛ 
چون چربی های ترانس نیز می توانند زمینه ابتالی شما 

به بیماری های قلبی را فراهم کنند.
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نحوه تمیز کردن و نگهداری
 از اجاق گاز

خراش افت��ادن روی وس��ائل و تجهیزات آش��پزخانه یکی از 
مشکالتی است که خانم های خانه دار با آن رو به رو هستند. 
این خراش ها می توان��د دالیل مختلفی از جمله، کش��یدن 
 شدن ظروف پخت و پز هنگام درست کردن غذا به روی سطح 
 شیشه ای گاز باش��د. در این مطلب برآنیم تا به شما برخی از 
راه هایی که به وسیله آن می توانید خراش های کوچکی که به 
صورت تصادفی روی سطح گاز شما افتاده را از بین ببرید. خط 
و خراش های روی س��طح گاز عموما به وسیله نمک و جوش 
ش��یرین و آب و یا به کمک ماده های مخصوص پولیش آهن 

از بین می روند.
قبل از ش�روع به حذف خراش ها، دم�ای گاز را پایین 

بیاورید

روش اول : استفاده از مخلوط جوش شیرین و آب
1- قبل از شروع به حذف خط و خراش ها ابتدا مطمئن شوید 
تا گاز شما به اندازه کافی سرد است. تا دمای آن به دست های 

شما در حین کار آسیب نزند.
2- جوش شیرین و آب را با هم مخلوط کنید تا حالت خمیری 
مانند پیدا کنند. با استفاد از یک قاشق مخلوط را به هم بزنید 
تا مطمئن ش��وید در مخلوط توده ای از جوش ش��یرین باقی 
نمانده باش��د، چراکه همین توده می توان��د خود باعث ایجاد 

خراش های اضافی شود.
3- به وس��یله یک پارچه نرم، مخلوط آب و جوش شیرین را 
روی س��طح گاز پخش کنید، از حرکت دورانی برای پوشش 

هرچه بیشتر ماده استفاده کنید.
 4- به وسیله یک پارچه نرم دیگر اضافه جوش شیرین ها را از 

روی گاز پاک کنید و آن را کامال تمیز و خشک کنید.
 روش دوم : استفاده از ماده مخصوص پولیش آهن

1- ابت��دا باید ماده پولیش مناس��ب ب��ا گاز خودت��ان را پیدا 
کنید. برای این کار بهتر اس��ت تا به س��راغ کسانی که در این 
 امر و زمینه تخصص دارند و یا همان اهالی فن مراجعه کنید.

آن ها به ش��ما کمک می کنند تا بهترین ماده پولیش را برای 
گاز خود پیدا کنید.

2- بعد از پیدا کردن ماده پولیش مناسب برای گاز، با استفاده 
 از یک پارچه نرم و تمی��ز و ترجیحا از جن��س پنبه، عملیات 
از بین بردن خط و خراش ها را ش��روع کنید. پارچه را به ماده 
پولیش آغشته کنید و با حرکت دورانی روی قسمت هایی که 

خراش افتاده اند بکشید.
3- بعد از این که تمام قس��مت هایی که دارای خراش بودند 
را با ماده پولیش پوش��ش دادید، حاال نوبت آن رسیده که به 
وسیله یک پارچه دیگر اضافه های ماده پولیش را از روی گاز 

پاک کنید.
4- بعد از گذش��ت چند دقیقه می توانید م��اده پولیش را از 
روی گاز به طور کامل تمیز کنید و ش��اهد صاف شدن سطح 

گاز خود باشید.
 توصی�ه های�ی درم�ورد مراقب�ت از گاز، در مقاب�ل 

خش افتادگی:
- ب��ا بلن��د ک��ردن ظ��روف پخ��ت و پ��ز از روی گاز ب��ه 
جای کش��یدن مانع از خ��ش افتادن گاز ش��وید. ب��رای این 
ک��ه از خ��راش افت��ادن روی س��طح گاز خ��ود جلوگی��ری 
کنی��د بهت��ر اس��ت ت��ا ظروف��ی ک��ه ب��رای پخ��ت و پ��ز 
 اس��تفاده م��ی کنی��د را از روی گاز بلن��د کنی��د ت��ا این که 

آن ها را روی گاز بکشید.
- کف تابه ه��ا و ظروفی که روی گاز قرار م��ی دهید را قبل از 

استفاده تمیز کنید.
- از ظروفی که سطح زیرین آن ها تخت است استفاده کنید.

- هنگامی که از گاز اس��تفاده نمی کنید وسایل دیگر را روی 
 آن ق��رار ندهید؛ ت��ا باعث خط افت��ادن روی س��طح گازتان 

نشود.

تست هوش

تیزهوش ها ، جواب بدید
1- حلزونی داخل چاهی به عمق 20 متر افتاده است. حلزون سعی می کند از دیواره چاه باال برود  و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند 5 متر باال برود، 

اما شب هنگام، به خواب رفته و 4 متر به پایین سر می خورد. چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟

جواب معمای شماره 1602
تمام بچه کودکستانی ها جواب شان این بود: به طرف چپ.

وقتی از آن ها پرسیده شد: » چرا فکر می کنید که اتوبوس به طرف 
چپ حرکت می کند؟ «

جواب همه شان این بود: » چون درب اتوبوس دیده نمی شود «.

پنجشنبه  21 خرداد  1394 |23 شعبان 1436
شماره 1603 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

درپی همه پرسی انجام ش�ده،درتاریخ 22 می در ایرلند، ازدواج هم جنس گرایان، رای مثبت 
دکتر محمد 
62 درصدی کسب کرد. این رای مثبت علی رغم مخالفت و توصیه های موکد کلیسای کاتولیک مسجدجامعی  

ایرلند، به این همه پرسی، کسب شد؛ و واکنش جامعه جهانی را به همراه داشت.
این همه پرسی، به عنوان نخستین همه پرس�ی عمومی، درباره ی ازدواج هم جنس گرایان صورت گرفت و درنتیجه 

حقوق زوجین هم جنس گرا را به رسمیت شناخت.
در ادامه و درپی مطالب منتش�ر ش�ده ی تاری�خ 94/3/20 در همین روزنامه، به بررس�ی اوضاع و ش�رایط حاکم بر 
 جامعه ایرلند پرداخته و علل جامعه ش�ناختی این همه پرسی، به قلم دکتر محمد مس�جد جامعی مورد واکاوی قرار 

 می گیرد.
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