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گزارشی از آیین اختتامیه  نخستین دوره جشنواره  سراسري دانشجویی داستان کوتاه اصفهان

راویان زنده رود خروشان
به قول هوشنگ گلشیری اصفهان شهر داستان است؛ فقط باید بیل دستت بگیری و آن را از زیر خاک بیرون بیاوری

04 داستان های زیادی از دل اصفهان و باالخص زاینده رود درآمده

02

گفتگو با عطا مقتدری، عکاس آسمان و طبیعت

تکنیک در عکاسی نجومی 
حرف اول را می زند

یک کارشناس اقتصادی در همایش بزرگ 
شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد: 

طراحی استراتژی، مانع جدی توسعه 
صنعت فوالد 

صادرات ذوب آهن اصفهان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته پنج برابر شده است

   فرکی می ماند ؛ می رود یا  قلعه نویی می آید

نیمکت  سپاهان 
در کوران شایعات

در حالی که تنها 10 روز از قهرمانی سپاهان در لیگ 
چهاردهم سپری شده است دامنه شایعات پیرامون نیمکت 

مربیگری این تیم هر روز 
گسترده تر می شود.  آزمایش سالح های 

راهبردي در رزمایش
 بیت المقدس 27
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فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه برگزاری رزمایش بیت المقدس 27 در 
منطقه نصرآباد اصفهان از آزمایش سالح تازه رونمایی شده و استراتژیکی 

تک تیرانداز بی ام ژ که سالحی 62/7 میلی متری است در این رزمایش خبر داد.

در پی حادثه پارکینگ اصفهان سیتی سنتر

متعهدتر از قبل برای ساختن 
فردایی بهتر عهد می بندیم

ای کاش این اتفاق این گونه و در این زمان 
انجام نمی شد و ای کاش لطف بی شمار مردمان 
ســرزمینم را 7 ســال قبل چون امروز حس 

می کردم.
روز یکشنبه با لحظات دشواری توأم بود اما 
با تمام سختی های دیروز صحبت هایی شد که 
باور كردیم می توان بیش از زمان حال برای این 
مردم فعالیت نمود.پیمانکاری که روز گذشته 
برای دریافت حقوق کارگران خود به مجموعه 
آمده بود امروز مجددًا ما شد. ساده و بی آالیش 
صحبت می کرد اما در تن صدایش صداقتی بود 
که یک لحظه بر خود لرزیدم. با همان صراحت 
و صداقت همیشگی روبرویم نشست و گفت: 
اگرچه کارگران من می بایست هزینه زندگی و 
اجاره خانه خود را بپردازند لیکن چک شصت 
میلیون تومانی که دیروز دریافت کردم را هنوز 
وصول نکرده ام. آن ها می گویند ما می توانیم تا 
ماه آینده برای خود راهی پیدا کنیم شاید این 
شصت میلیون گره از کار باز نکند لیکن تمام 
اندوخته ماست که می خواهیم آن را در اختیار 
شما قرار دهیم. بعد هم گفت كه شرمنده ام اما 
بیشتر از این در توان نداریم. نمی دانم صداقتش 
بود یا تن صدای صدایش که این چنین من را 

منقلب نمود.
ادامه در صفحه دوم
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گزارش به شهروندان



گزارش به شهروندان

متعهدتر از قبل برای ساختن 
فردایی بهتر عهد می بندیم

آزمایش سالح های راهبردي 
در رزمایش بیت المقدس 27

180 بی توجهی ات کی؟!     قسمت 

 در نظارت ناتوانیم!
حسن روانشید

شروع قانون شکنی از زمان آدم و حوا و هابیل و قابیل 
بوده و آرام آرام عمومیت یافته تا جایی که دانش پژوهان 
متوجه شــدند که می بایســت علوم جامعه شناسی 
ســرلوحه همه دانش های شــهروندی شود تا بتواند 
روش های مدنیتــی را مدیریت نماید. آن ها پی بردند 
فقط قانون گذاری نمی تواند به تنهائی جامعه را به نظم 
درآورد بلکــه حضور یک مجری قانون مقتدر در کنار 
قانون گذار الزم و ملزوم یکدیگرند؛ اما آنچه مسلم است 
مجری قانون باید محکم تر از قانون گذر باشد. مرحله 
بعدی این پروسه نظارت بر ابرام و اجرای قانون است 
که باید خالص و بی پیرایه و به دوراز اماواگرها باشد. بدین 
منظور حضور دستگاهی برای نظارت بر این امور یعنی 
خلق و اجرای قانون اساســی شد که قطعًا باید از هر 
دو دستگاه قبلی قانون گذار و مجری قانون مستحکم تر 
باشد؛ و اگر تا این مرحله به خوبی پیش رفت نظم نوینی 
در جامعه مدنیت ایجاد خواهد شد و مدیران می توانند در 
پناه این آرامش آسایش را به شهروندان هدیه نمایند. 
همه این مراحل را هم طی کرده ایم و به نظر می رسد 
دستگاه های موردنیاز ایجادشده و هرکدام قوانین اجرائی 
خود را از قانون گذار گرفته اند؛ اما علت سستی در تولید 
قوانین تــازه و پویا و اجرای مصوبات در قوه مجریه و 
بی توجهی یا کم توجهی در نظارت معلوم و مشخص 
نیست؛ که باعث می شود قانون گریزی فراوان شده و از 
زیرزمین به ساختمان های اداری و تجاری و مسکونی 
مهاجرت نماید. آگهی و اعالن کارهای غیرقانونی در 
رسانه های زرد و اینترنت خودنمائی می کند. اینجاست 
که مشخص می شود نظارت بر اجرای قوانین سست 
و متزلزل است؛ بنابراین لزوم حضور یک دستگاه مقتدر 
نظارتی بر اجرای قوانین مصوب و اصالح و تغییر مفاد 
کهنه شده و ناکارآمد احســاس می شود. اگر نگاهی 
خریدارانه به قانون شکنی های موجود در جامعه بیندازیم 
متوجه می شویم که عده ای در سایه ثبت مؤسسات و 
شرکت هایی که اکثرًا با مجوز دستگاه های فرهنگی 
کشور ازجمله وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی - 
بهداشت و درمان آموزش وپرورش- ورزش و جوانان- 
علوم و آموزش عالی و حتی وزارت امور خارجه در روز 
روشن تخلفاتی انجام می دهند که هرکدام به تنهائی 

مستحق اشد مجازات اسالمی هستند. وقتی استخرها 
ســآنس های خاص خود را در مقابل وجوه فراوان به 
گروه های مختلط اختصاص می دهند یا کالســهای 
رزمی و بدن ســازی و ماساژوری خدمات خاص را به 
خانه ها می کشند و ماســاژور زن و مرد را با رقم های 
کالن و پورسانت های آن چنانی اعزام می کنند! وزارت 
ورزش و جوانــان در کجای این جدول قرارگرفته؟ از 
کالس ها و بازی های دسته جمعی دوجنسیتی و ورزشی 
در ساعات خاص بیش از این نمی گوئیم! از کالسهای 
رقص که به عنوان حرکات موزون زنان یا مردان دارای 
مجوز هستند و به مرورزمان با مربیانی از جنس مخالف 
اداره یا مختلط می شوند یا کالسهای موسیقی و تولید 
 CD آهنگ بــرای خوانندگان زن و تهیــه فلش و
و پخش از ماهواره ها باید به وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی تبریک گفت! به وزارت علوم و آموزش عالی 
و امــور خارجه مژده می دهیم که چگونه نخبه های از 
طریق مؤسسات اخذ پذیرش تحصیلی به کشورهای 
دیگر عرضه می شوند. آن هایی که سال ها نان خور این 
آب وخاک بودند و حاال مثل کبوتران حرم شده اند که 
دانه را در حرم خود و منافعشان را جایی دیگر تحویل 
می دهند! و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
که با در دست داشتن همه امکانات و قسمت اعظمی 
از بودجه ســال های 92 و 93 و 94 نتوانست عده ای از 
جراحان و بیمارستان ها را قانع کند که هرچه دارند از این 
مردم دارند و باید مطیع قوانین بوده و اجحاف نکنند! و 
وزارت آموزش وپرورش که با ایجاد مؤسسات آموزش 
و کمک آموزشــی و تحصیل از راه دور و واسطه گری 
و روابط عده ای با آن دســتگاه توانسته اند نزدیک به 
یک میلیون دیپلم جعلی را شناسایی نمایند و تقریبًا همه 
واحدهای آموزشــی خود را بدون توجه به مفاد قانون 
اساسی پولی کرده که در اثر آن دست مدیران در نظارت 
به پیشرفت امور درسی و پرورشی دانش آموزان کوتاه 
شود! این ها گوشه ای از مشکالت عدم وجود یک نهاد 
نظارتی قوی و مستحکم است که بتواند قاطعانه جلوی 
این نابســامانی ها و امثال آن را بگیرد. اگر قرار شــد 
هرکسی هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد که 

آن وقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد!
 »ان شاءا...ادامه خواهد داشت«

ادامه از صفحه یک
 بر شانه اش زدم و گفتم: می دانستم که شما یکی از 
شریف ترین قشرهای زحمت کش جامعه هستید. مسئله 
اآلن ما پول نیست مسئله اآلن من سالی است که از خدا 
می پرسم و آن اینکه اگرچه سالیان است از مردم و شایسته 
بودنشان سخن گفته ام لیکن تا به امروز این گونه بزرگی شان 
را لمس نکرده بودم. شاید در این میان هستند آن هایی که 
ممکن است ناخواسته و با گسترش خبرهای کذب سعی در 
مخدوش نمودن مجموعه داشته اند لیکن بی شمار مردمانی 
نیز بوده اند که در دو روز گذشته بامحبت های بی دریغ خود، 

اعتمادشان به ما را پاسخ مثبت گفته اند.
خدای من خدای ما خدای همه بندگان این بار اما ما را 
به گونه ای دیگر مورد آزمایش قرارداد تا هم او ما را بسنجد 
و هم ما، خود را در نزد مردم که پاسخی باشد برای تمام 
چراهای این هفت ســال. در این هفت سال از هر طرف 
موردنقد قرار گرفتیم! و همیشه از ما سؤال می نمودند که آیا 
فکر می کنید مردم متوجه خدمت شما به ایشان خواهند بود 
یا خیر؟ و در این مدت مطلقًا صحبت کردیم بله و امروز باور 
نمودیم که آری. این ملت قدرشناس ترین مردمی هستند 

که می توان برای آن ها خدمت کرد.
زمانی که نیروهای آتش نشانی جهت کمک به نیروهای 
مجموعه ملحق شده بودند و مرتب صحبت می کردند که 
جای نگرانی نیست ما اقدامات الزم را انجام خواهیم داد و 
زمانی که جناب آقای مهندس بزرگ زاد شخصًا لباس و 
کاله بر تن نمود تا در کنار نیروهای خود به ما کمک کنند 
باور نمودم که هنوز در آغاز راه هستیم و کاری که ارزش 

این همه ایثار و گذشت را داشته باشد انجام نداده ایم.
مردی که او را نمی شناسم در پارکینگ مجموعه بر 
سرشانه من می زند و می پرسد صرامی شما هستید؟ در 
همان حال که نگران هستم اما می گویم بله خودم هستم 
و او ادامه می دهد فدای ســرتان. تا دو سال پیش ماشین 

نداشتم حاال هم مثل قبل فقط شما ناراحت نباش.
و من چه ســاده فراموش کردم بی مهری برخی 
از آدم های نامهربان را که شــاید ناخواســته تالش 
نمودند مسئله را بزرگ نمایند.و این بار مسعود صرامی 
متعهدتر از قبل در راستای ساختن فردایی بهتر با خود 
عهد می بندد آن گونه که شایسته است فردایی بهتر را 
برای مردمان ســرزمینش بسازد، سالمت و موفق در 

پناه ایزد یكتا باشید
*مدیر عامل اصفهان سیتی سنتر

فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه برگزاری 
رزمایــش بیت المقــدس 27 در منطقــه نصرآباد 
اصفهان از آزمایش ســالح تازه رونمایی شــده و 
اســتراتژیکی تک تیرانداز بی ام ژ که سالحی 62/7 

میلی متری است در این رزمایش خبر داد.
به گــزارش فــارس، امیر ســرتیپ احمدرضا 
پوردســتان، فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع 
خبرنــگاران اعزامی به منطقه برگــزاری رزمایش 
بیت المقدس 27 در منطقه نصرآباد اصفهان اظهار 
کرد: در رزمایش بیت المقدس 27 عالوه بر آنکه ما 
سالح ها و تجهیزات جدیدی را مورد آزمایش قرار 
داده ایم، سالح تازه رونمایی شده و استراتژیکی تک 
تیرانداز بی  ام  ژ که سالحی 62/7 میلی متری است را 

نیز مورد آزمایش قرار می دهیم.
وی بیان کرد: ســالح 62/7 میلی متری جدید 
و تازه رونمایی شــده نیروی زمینــی ارتش که با 
دســتان پرتوان مهندســان ســازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایــی نیروی زمینی ارتش پیش از این 
در ســالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران که 29 
فروردین امســال رونمایی شــد با قابلیت درگیری 
قدرت تخریب افراد و تجهیزات سبک دشمن مورد 

آزمایش قرار می گیرد.
الزم به ذکر اســت سالح یادآور شده در مرحله 
اول رزمایــش در منطقــه عمومی غرب کشــور 

)کرمانشاه( نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
منطقه نصر آباد پایگاه دائمی رزمایش های نیروی 

زمینی ارتش شد
استاندار اصفهان نیز گفت: فرمانده نیروی زمینی 
ارتــش، منطقه نصر آباد اصفهان را به عنوان پایگاه 
دائمی رزمایش های ارتش در منطقه مرکزی کشور 

انتخاب کرد.
 رســول زرگر پور در حاشــیه برگزاری رزمایش 
بیت المقدس 27 در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این 
رزمایش بزرگ در سه مرحله برگزار شده که مرحله 
نخســت این رزمایش در کرمانشاه، مرحله دوم در 
منطقه مرنجاب کاشان با اقدامات موشکی و مرحله 
ســوم نیز در منطقه نصر آباد اصفهــان با موفقیت 

برگزار شد.وی با بیان اینکه رزمایش بیت المقدس 
27 امسال نسبت به سال گذشته پیشرفت های قابل 
توجهی داشته اســت، اضافه کرد: حضور نیرو های 
متخصص ارتش، دقت قابــل توجه امرای نیروی 
زمینی ارتش و نیرو های هوایی در برنامه ریزی ها و 
به کار گیری سالح های جدید از جمله شاخصه های 

برگزاری رزمایش امسال بوده است.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه فرمانده نیروی 
زمینی ارتش، منطقه نصر آباد اصفهان را به عنوان 
پایگاه دائمی رزمایش های ارتش در منطقه مرکزی 
کشور انتخاب کرده اســت، تصریح کرد: براساس 
تصمیــم فرمانده نیروی زمینی ارتش، تاسیســات 
خوبی به منظور استقرار پایگاه دائمی نیروی زمینی 
ارتــش در منطقــه نصر آباد احداث شــده که این 

موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی ادامه داد: نخستین مزیت این تصمیم نیروی 

زمینی ارتش این است که با توجه به حضور گسترده 
نیرو های مســلح در اصفهان، ایــن پایگاه دائمی 
زمینه های تقویت و به هنگام بودن نیرو های مسلح 

را فراهم می کند.
زرگر پــور تاکید کرد: همچنیــن دومین مزیت 
استقرار این پایگاه دائمی نیروی زمینی ارتش این 
اســت که با توجه به محرومیــت منطقه نصر آباد، 
حضور نیرو های مســلح می تواند زمینه های توسعه 
عمرانی و آبادانی این منطقه را فراهم کند و تامین 
امنیت بخشــی و ثبات از دیگر مزایای این تصمیم 

است.
وی در پایان از استقبال و توجه استانداری نسبت 
به استقرار پایگاه دائمی نصر آباد برای نیروی زمینی 
ارتــش خبر داد و گفت: ثبــات و امنیت مهم ترین 
امری اســت که ما خواهان آن در منطقه اصفهان 

در لوای این تصمیم نیروی زمینی ارتش هستیم.

 شــماره ارســـال پـــیــامک:30007446    
 تلفن ارتـباط خــوانندگـــان : 36293750

 رویـــــداد
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نوبت اول آگهى مناقصات شماره   814-813-812- 94» یك مرحله ای«

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار : شركت آب وفاضالب روستايى استان اصفهان 
 ) ارقام برآوردوتضمين به ريال (

محل دريافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي 
استان اصفهان واقع درميدان جهاد

 محل تحويل پاكات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه شركت آبفار اصفهان تلفن  32363066  
دورنگار 32369023 

 تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 06 /94/03  لغايت 94/03/12
مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  26 /94/03
تاريخ جلسه مناقصه :   چهارشنبه مورخ  27 /94/03ساعت 9صبح درمحل سالن جلسات 

شركت
ضمناً آگهي درسايت شركت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir و سايت شركت مهندسي 
آب وفاضالب كشور به  نشاني http://tender.nww.co.ir وپايگاه اطالع رساني مناقصات به 

نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
  » شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.«

ف
مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردي

محل تامین 
اعتبار

1
اجرای فاز دوم شبکه توزيع آب روستای خوانسارک از توابع 

شهرستان فالورجان94-812

رشته آب - 
حداقل رتبه 

5  حقوقي
عمراني4.157.661.77519.000.000

2
احداث مخزن 100 متر مکعبي به همراه محوطه سازی و 
حصار کشي اطراف مخزن در روستای کچوسنگ از توابع 

شهرستان اردستان94-813

رشته آب - 
حداقل رتبه 
5 حقوقي  

عمراني1.636.543.21011.500.000

3
اجرای فاز اول شبکه توزيع آب روستای حسین آباد از توابع 

شهرستان آران و بیدگل94-814

رشته آب - 
حداقل رتبه 

5  حقوقي
عمراني5.927.301.84425.000.000

شركت آب و فاضالب 
روستائى استان 

اصفهان

329/م الف

آگهى مزایده

مهدی دوستى- شهردار پیربکران

از يک  شهرداری پيربكران در نظر دارد بهره برداری 
باب پاركينگ وسايل نقليه سنگين به مساحت تقريبى 
20/000 مترمربع را از طريق مزايده و به صورت اجاره 
بهاء به اشخاص حقيقى و يا حقوقى واجد صالحيت واگذار 

نمايد. 
بازديد، اخذ و  لذا ازمتقاضيان دعوت مى گردد جهت 
تا تاريخ 94/3/23 در اوقات  تحويل مدارک حداكثر 

اداری به دبيرخانه شهرداری مراجعه نمايند.

شهرداری 
پيربكران

نوبت اول

نوبت اول آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان رفاهى تفریحى شهرداری شاهین شهر

سازمان رفاهى تفريحى شهرداری شاهين شهر به استناد مصوبه شماره 5862/ش مورخ 
1393/12/28 شورای محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زير را به افراد واجد شرايط 

به مزايده بگذارد.
1- اجازه بهره برداری از سالن رزمى مجموعه ورزشى گلديس به مدت دو سال )تجديد آگهى(

2- اجازه بهره برداری از رستوران بوستان مادر به مدت دو سال )نوبت اول(
برای  اداری روز يكشنبه مورخ 1394/3/17  پايان وقت  تا  بايستى  متقاضيان مى 
دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها و تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 
1394/3/18 برای تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان واقع در شاهين شهر- 
خيابان شهيد مطهری )بهداری(- فرعى 2- پالک 40 يا به سايت مربوطه به نشانى: 

www.refahi.shaahinshahr.com  مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادها مختار است.

نوبت اول

سازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری شاهین شهر



یک کارشناس اقتصادی در همایش بزرگ شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد: 

طراحى استراتژی، مانع جدی توسعه صنعت فوالد 
صادرات ذوب آهن اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج برابر شده است

 اخبار کوتاه ایران

ایسنا: درحالی که در ماه خرداد بنزین سهمیه ای به کارت 
سوخت خودروهای عمومی واریز شد و تنها خودروهای 
شخصی و موتورســیکلت ها بودند که از واریز نشدن 
ســهمیه بنزین به کارت ســوخت خود خبر می دادند، 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره 
وضعیت سوخت خودروهای عمومی گفت: ازاین پس نرخ 

بنزین کلیه خودروها هزار تومان خواهد بود

نرخ بنزین خودروهای عمومی 
هم 1000 تومان می شود

 شــماره ارســـال پـــیــامک:30007446    
اقتــــصاد تلفن ارتـباط خــوانندگـــان : 36293750  
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همایش بزرگ مشتریان، کارگزاران و شرکت های 
حمل و نقل به میزبانی شــرکت ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد. در این همایش عالوه بر ارائه آخرین وضعیت 
تولید و فروش این شرکت، تحلیل های اقتصادی درباره 
قیمت دالر و فوالد از سوی مرتضی ایمانی راد، عضو 
موسسه مطالعاتی اقتصادی بامداد ارائه شد. وی اظهار 
کرد:  قیمت فوالد در داخل کشور و بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا تغییر نمی یابد و در هیچ جای دنیا نیز 
بر این اساس نیست. وی تصریح کرد: قیمت فوالد در 
ایران تحت تاثیر قیمت جهانی است و قیمت فوالد در 
عرصه بین المللی نیز تحت تاثیر قیمت سنگ آهن و 
سنگ آهن تاثیر پذیر از قیمت دالر است هرچند قیمت 

دالر هیچ ارتباطی با فوالد ندارد. 
Á  دولت، دخالت خود را در صنعت فوالد

کاهش دهد 
این مشاور اقتصادی با تاکید بر اینکه هرگونه طراحی 
و نوشتن اســتراتژی مانع جدی برای صنعت فوالد 
اســت، اضافه کرد: دولت باید دخالــت خود را در این 
صنعت کاهش دهد. وی ادامه داد: وظیفه دولت اطالع 
رسانی درست و صحیح درباره وضعیت صنعت فوالد 
به تولیدکنندگان است که متاسفانه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت از کوچکترین تولیدکننده فوالد نیز اطالعات 
کمتری دارد. وی گفت: در صنعت فوالد هر تولیدکننده 
باید جدا از هر مقرراتی به طور مستقل عمل کرده و در 
داخل و خارج از کشور حضور داشته باشد و دولت تنها 
تسهیل کننده مسیر فعاالن این صنعت باشد. ایمانی راد 
افزود: یکی از موانع صنعت فوالد افرادی هســتند که 
می خواهند آن را توسعه دهند درحالی که تولیدکنندگان 
فوالد تنها می توانند نقشه راه توسعه آن را تدوین کنند.

Á  تولیدکنندگان در ســال 94 و 95 باید

مدیریت نقدینگی کنند
وی با بیان اینکه تقاضای فوالد در داخل کشور به 
قیمت نفت وابسته است، ادامه داد: پیش بینی شده که 
در ســال 2015  و 2016 قیمت نفت به زحمت به 60 
دالر می رســد و دوباره به وضعیت قبلی بازمی گردد. 
ایمانی راد تاکید کرد: این امر نشان می دهد دولت ایران 
در سال 94 و 95 با کمبود درآمدهای نفتی مواجه خواهد 
شد و سال بی پولی برای ایران خواهد بود. وی افزود: 
به همین خاطر تولیدکنندگان باید مدیریت نقدینگی را 
انجام داده تا با مشکل مواجه نشوند زیرا بانک ها نیز 
در ارائه اعتبارات با کمبود مواجه هستند. این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه در ســال های 94 و 95 نیز با 
کمبود ارز به دلیل پایین بودن قیمت نفت مواجه خواهیم 
شد، ادامه داد: احتمال یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم 
امسال بسیار زیاد است و در این راستا نیز ارز مبادله ای 
حذف خواهد شد، بانک مرکزی نیز باید برای حفاظت 
از این یکسان سازی، سیاست های انقباضی شدیدی 

را اعمال کند. 
Á بهترین سهام مربوط به فوالد است

ایمانی راد اظهار کرد: در سال 2015 قیمت فوالد و 
سنگ آهن به کف رسیده است اما بیش از این سقوط 
قیمت نخواهد داشت زیرا شــاهد قدرت گیری دوباره 
و شــروع موج فزاینده دالر در جهان نخواهیم بود. وی 
خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران اصلی در بازار بورس که 
بیشتر حقوقی هستند، شروع به خرید سهام فوالد کرده 
اند زیرا در سال جاری و سال 95، بهترین سهام مربوط به 
فوالد است. این مشاور اقتصادی همچنین گفت: احتمال 
اینکه تمام تحریم ها پس از توافق احتمالی به صورت 
یک جا برداشته شود، نزدیک به صفر است با این حال 
می توان امیدوار بود که برخی از تحریم ها حذف شده 
و فضای مثبتی در اقتصاد ایران ایجاد شود. وی ادامه داد: 
ارتباطات تجاری گسترده تر خواهد شد اما یکی از نگرانی 

ها درباره افزایش ارتباطات تجاری، افزایش واردات است 
که در راستای آن کاهش اشتغال پیش بینی می شود. 

Á  تولیدکنندگان فوالد، صادرات را توسعه
دهند

عضو موسسه مطالعاتی اقتصادی بامداد اظهار کرد: 
افزایش قیمت مسکن در ســال جاری باالتر از تورم 
نخواهد بود و پیش بینی نمی شود که قیمت واقعی)قیمت 
مسکن منهای تورم( ساختمان افزایش یابد. وی افزود: 
احتمال گرانی دالر در چند سال آینده وجود دارد و در این 
راستا بهترین راهبرد برای صنعت فوالد، توسعه صادرات 
است. وی ادامه داد: به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 
بر صادرات و واردات تاثیرگذار خواهد بود و تولیدکنندگان 
باید در کنار مدیریت نقدینگی، صادرات را توسعه دهند 
اما مشکالتی مانند آشنا نبودن با استانداردهای جهانی و 
زبان انگلیسی توسعه آنها را زمان بر می کند. ایمانی راد 
اضافه کرد: با این حال به دلیل مزیت هایی که صادرات 
دارد، به تولیدکنندگان پیشنهاد می شود که حتی بدون 

سود صادرات انجام دهند زیرا بسیار با ارزش است. 
Á صنعت فوالد متولی مشخصی ندارد

اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن 
اصفهان نیز در این همایش اظهار کرد: به دلیل مشکالت 
موجود در تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده فوالد در این 
شرکت نسبت به بازارهای جهانی متفاوت است و ما مجبور 
به تطبیق وضعیت خود با داخل کشور هستیم. وی افزود: 
معادن بزرگ کشورمان مانند گل گهر و چادرملو با تکنولوژی 
روز دنیا فعالیت نمی کنند. وی با بیان اینکه در دو ماه گذشته 
صادرات ذوب آهن اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته پنج برابر شده است، ادامه داد: با این حال رقابت با 
کشور چین که برای صادرات 100 میلیون تنی فوالد برنامه 
ریزی دارد، نیازمند فضای تفکر و سیاست گذاری و ایده 
پردازی است. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: کشور 
امارات متحده عربی چندین پروژه ریل گذاری در دست کار 

دارد که فرصت خوبی برای فروش ریل های این شرکت 
محسوب می شود. وی یکی از مشکالت صنعت فوالد در 
زمینه صادرات را نبود متولی مشخص دانست و افزود: در 
زمانی تنها شرکت ملی فوالد اقدام به سیاست گذاری می 
کرد اما اکنون متولی های گوناگونی در این صنعت ظاهر 
شده اند که مشکالت را افزایش داده است. سعد محمدی 
خاطرنشان کرد: باید سیاست گذاری های مشخص در 
صنعت فوالد ایجاد شود تا بتوان با تولیدکننده بزرگ فوالد 

یعنی کشور چین وارد رقابت شد. 
Á تولید ریل در آذر ماه آغاز می شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه 
این شــرکت، به روش کوره بلند اقدام به تولید فوالد 
می کند، ادامه داد: در دیگر شرکت ها، فوالد به روش 
احیای مستقیم تولید شده و از گاز استفاده می کنند این 
درحالی اســت که مواد اولیه ذوب آهن اصفهان کک 
و زغال ســنگ است. وی تاکید کرد: این موضوعات 
شرایط رقابت نابرابر با سایر شرکت های تولیدکننده 
فــوالد داخل را بوجــود آورد. وی اظهار کرد: به دلیل 
اینکه قیمت تمام شده محصوالت فوالدی در ذوب 
آهن اصفهان باالست به سمت تولید محصوالتی رفته 
ایم که تقاضای بیشتری در بازار دارند. سعد محمدی 
تصریح کرد: تولید ریل یکی از برنامه های این شرکت 
برای عرضه محصوالت متنوع است که در آذر ماه تولید 
آن آغاز می شــود. وی تاکید کرد: بسیاری از مصرف 
کنندگان فوالدی با محصوالت شــرکت ذوب آهن 
اصفهان آشنایی ندارند و این امر نیازمند فضاسازی و 
ارائه اطالعات به بخش هایی مانند ساختمان است. 
وی ادامه داد: شرکت ذوب آهن اصفهان اقدام به تولید 
تیرآهن بال پهن 20 به باال خواهد کرد که در صنعت 
ســاختمان بســیار کاربرد دارد. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان از راهبردهای این شرکت را تولید محصوالت 

متنوع دارای شرایط فنی، کیفی و اقتصادی بیان کرد.

اصفهان امروز: فــوالد مبارکه اصفهان در نهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ،تجهیزات شهری، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته در اربیل عراق با استقبال 
مقامات ایران و اربیل عراق و بازدیدکنندگان مواجه شد. 
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تجهیزات 
شهری، ماشــین آالت و تجهیزات اربیل عراق از 24 تا 
27 اردیبهشت امســال ) 14 الی 17 می 2015( برگزار 
شد.روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد: در 
مراسم افتتاح این نمایشگاه، مقامات و مسئوالن اربیل 
با حضــور در غرفه فوالد مبارکه، با توانمندی های این 
شــرکت در بخش تولید آهن اسفنجی و انواع ورقه ای 
فوالدی آشنا شدند.همچنین در بازدید سرکنسول ایران 
از غرفه فوالد مبارکه ، گزارشی از اقدامات این شرکت 

درزمینه تولید و صادرات این شرکت ارائه شد.

اصفهان امروز: در روز ســّوم خردادماه ســال 
جاری مقارن با ســالروز حماسه فتح خرمشهر، مراسم 
قرعه کشی »جشــنواره فجر«، ویژه دارندگان حساب 
سپرده ســرمایه گذاری و باهدف قدردانی از همراهی و 
وفاداری مشــتریان برگزار شد.  بانک آینده در پاسخ به 
اعتماد مشتریان ارجمند مشارکت کننده در »جشنواره 
فجر« )از تاریــخ 1393/11/12 لغایت 1393/12/29( و 
به منظور تقدیر از آن ها، جوایز ارزنده ای را به مشتریانی 
که در طرح مذکور شرکت داشته اند؛ طراحی و به برندگان 
تقدیم نمود. در این راستا، مراسم قرعه کشی این جشنواره، 
روز یکشنبه، سّوم خردادماه سال جاری با حضور جمعی از 
مشتریان و مدیران بانک در تهران برگزار شد. بر همین 
اساس، در این جشنواره، 22 دستگاه خودروی سواری، به 
همراه صدها جایزه ارزشمند دیگر، به مشتریانی که در این 
جشنواره حضوری فعال داشتند، اختصاص داده شد که 
طی مراسم قرعه کشی، برندگان خوش شانس این جوایز 
مشخص شدند.مشتریان گرامی می توانند برای اطالع از 
اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره فجر به سایت بانک 

آینده به نشانی ir.www.ba24 مراجعه کنند.

استقبال از حضور فوالد مبارکه 
اصفهان در نمایشگاه اربیل عراق

مراسم قرعه کشی »جشنواره 
فجر« بانک آینده برگزار شد

 اصفهان امروز: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع و ماشین آالت چوب، یراق آالت، ابزار و تجهیزات 
وابسته 7 تا 10 خردادماه در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.به گزارش 
واحد رسانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این دوره از نمایشگاه میزبان 55 مشارکت کننده 
در 8500 مترمربع فضای نمایشگاهی است.اصفهان، 
تهران، البرز، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و 
غربی و مازندران، استان هایی هستند که نمایندگان خود 
را در این نمایشگاه مشارکت داده اند. همچنین نمایندگان 
فروش کشــورهای آلمــان، ایتالیا، ترکیــه و چین در 
نمایشگاه حضور دارند و مجموع مشارکت کنندگان، انواع 
ماشین آالت و مواد اولیه صنایع چوب، خدمات و توزیع 
مصنوعات چوبی و تجهیزات وابسته، ماشین آالت صنعتم 
ام دی اف، تولید و عرضه انواع صفحات پی وی سی، انواع 
دستگاه های ســی ان سی و لیزر، فرآورده های چوبی و 
تخته های فشرده را به نمایش می گذارند.این نمایشگاه از 

ساعت 16الی22  پذیرای عالقمندان خواهد بود. 

برگزاری نمایشگاه صنایع چوب 
از 7 تا 10 خردادماه

ایسنا: رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اصفهان از 
رکود 40 درصــدی در بازار این صنف خبر داد و گفت: 
کاهش انبوه سازی و قدرت مالی مردم موجب بی میلی 
به نقاشی ساختمان و به دنبال آن خرید رنگ شده است. 
سید حسین خاتون آبادی بابیان اینکه سال گذشته بازار 
فروش رنگ ساختمانی دچار رکود 40 درصدی بود، اظهار 
کرد: رنگ فروشی و نقاشی در زنجیره مشاغل مربوط به 
ساختمان سازی قرار دارد که با توجه به رکود انبوه سازی، 
این شغل نیز با رکود مواجه شده است.  وی کاهش درآمد 
مردم را نیز یکی دیگــر از عوامل مؤثر در رکود در کار 
رنگ فروشان دانست و افزود: نقاشی یک منزل در مرحله 
آخر کار ساخت وســاز ساختمانی قرار دارد پس اگر افراد 
پولی نداشته باشند تمایلی به این کار نخواهند داشت.  
رییس اتحادیه صنف رنگ فروشان اصفهان، یادآور شد: 
نقاشی ساختمان همه ساله در ماه های رجب و شعبان به 
دلیل افزایش جشن های عروسی و عقد افزایش می یافت، 
اما امسال چنین اتفاقی رخ نداد.  خاتون آبادی بابیان اینکه 
200 مغازه رنگ فروشی در شهرستان اصفهان فعالیت 
می کنند، گفت: متأسفانه از سال گذشته تاکنون چهار واحد 
صنفی به دلیل مشکالت مالی مجبور به تعطیلی شدند. 

تعطیلی چهار واحد 
رنگ فروشی در بازار اصفهان

ایســنا: مدیر طرح جامع مالیاتی با اشاره به این که 
مودیان مالیاتی باید تا پیــش از موعد پرداخت مالیات 
پرونده الکترونیکی مالیات خود را کامل کنند، گفت: بهتر 
است مودیان مالیاتی تا قبل از تیرماه اقدام به ایجاد پرونده 
الکترونیکی و سپس تسلیم الکترونیکی اظهارنامه اقدام 
کنند. نادر آریا با اشاره به این که تابه حال نزدیک به 95 
درصد از مودیان مالیاتی فرآیند ثبت نام را آغاز کرده اند اما 
بخش عمده ای از آن ها پرونده الکترونیکی خود را هنوز 

کامل نکرده اند.

آخرین مهلت  برای ارائه 
اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی

ایرنا: دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور 
از مودیان مالیاتی خواست که در مقابل شگردهای جدید 
کاله برداران و سودجویان هوشیار باشند. اخیرًا شگردهای 
جدیدی از ســوی برخی افــراد کاله بردار و ســودجو 
مشاهده شده که عمدتًا باهدف سوءاستفاده از عدم آگاهی 
مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات انجام گرفته است. طبق 
گزارش های واصله به این سازمان، فرد یا افرادی کاله بردار 
با جعل سربرگ مکاتبات ســازمان امور مالیاتی کشور، 
ضمن ارسال نامه ای برای برخی مودیان مالیاتی و اشاره 
به یک بخشنامه جعلی، ادعای عودت 20 درصد از مالیات 
پرداخت شده در سال 93 توسط شرکت های دارای شماره 
اقتصادی را مطرح نموده و خواستار ارسال اطالعات هویتی 

فرد به همراه شماره حساب بانکی و رمز دوم آن شده اند.

روش جدید کاله برداری از 
مودیان مالیاتی

ایرنا: رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از آغاز ساماندهی اتحادیه های صنفی 
در کشور خبر داد و گفت: واحدهای صنفی فاقد پروانه 
پس از اتمام مهلت تعیین شــده، بدون اغماض تعطیل 
می شــوند. یداهلل صادقی از صاحبان واحدهای صنفی 
فاقد پروانه خواســت تا در مهلت مقرر نســبت به اخذ 
پروانه اقدام کنند.وی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت 
صنعت، کمیسیون های نظارت بر اتحادیه و اصناف اختیار 
تام گرفتند تا برای تعطیلی واحدهای بدون پروانه اقدام 
کنند.صادقی به فعالیت هشت هزار و 200 اتحادیه در 
کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل اقتصادی نبودن برخی 
از اتحادیه ها و تعداد کم اعضا و تداخل صنفی، ساماندهی 

اتحادیه های صنفی در کشور آغازشده است.

واحدهای صنفی فاقد پروانه 
بدون اغماض تعطیل می شوند

مهر: نرخ فروش هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید و قدیم دیروز دوشــنبه در بازار 934 هزار 
و 500 تومان، نیم ســکه 475 هزار تومان، ربع ســکه 
265 هزار تومان و سکه گرمی 182 هزار تومان اعالم 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی 95 هزار و 365 تومان و نرخ هر اونس طال در 
بازارهای جهانی 1204 دالر بود.در همین حال، صرافان 
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش 3305 تومان، 
هر یورو را 3655 تومان، هر پوند را 5134 تومان و هر 

درهم امارات را 898 تومان اعالم کردند.

تمام سکه 934 هزار و 500 
تومان معامله شد

نجمه معینی 

تسنیم: در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص 
بورس 132 واحد رشد کرد.در جریان معامالت دیروز بازار 
سرمایه با دادوستد 329 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
178 میلیارد تومان در 32 هزار نوبت، شاخص بورس 132 
واحد رشــد کرد و به ارتفاع 63 هزار و 496 واحد رسید. 
همچنین بیشترین اثر مثبت بر روند حرکتی نماگر بازار 
سرمایه را در روز گذشته نمادهای معامالتی شبندر، شپنا و 
فارس داشتند و نمادهای اخابر، تاپیکو و ومعادن مانع رشد 
بیشتر دماسنج بازار سهام شدند.شاخص فرابورس ایران 
هم دیروز با دادوستد 189 میلیون ورقه به ارزش 67 میلیارد 
تومان در 14 هزار نوبت 5.6 درصد رشد کرد و در کانال 

717 واحد قرار گرفت.

شاخص بورس مثبت شد

در دیدار رییس اتاق اصفهان با دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی مطرح شد

برگزاری اجالس D8 در اصفهان
اصفهان امروز:دبیر کل ایرانی ســازمان همکاری 
اقتصــادی» D8«  در دیدار بــا رییس اتاق اصفهان 
از آمادگــی برگزاری اجالس D8  در اصفهان خبر داد. 
رییس اتاق اصفهان نیز گفت: اتاق اصفهان بر اساس 
مزیت های تولیدی و خدماتی آماده توسعه روابط تجاری با 
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی D8  است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سید 
عبدالوهاب سهل آبادی در دیدار با دبیر کل ایرانی سازمان 
همکاری اقتصادی D8  در اتاق اصفهان گفت:امیدواریم 
با کمک دولت و بخش خصوصی بتوان صادرات کشور 
را با توجه به مزیت های تولیدی سال به ســال افزایش 
دهیم.وی خواستار فعال شدن رایزنان بازرگانی ایران در 
سایر کشورها و تقویت ارتباط با اتاق های بازرگانی شد 
و گفت:نقش این رایزنان در نیازسنجی بازار کشورهای 
هدف بسیار مهم است ولی متأسفانه تاکنون این نقش 
به خوبی ایفا نشده است. وی با مقایسه شرایط کسب وکار  
ایران و ترکیه گفت:در سال های گذشته شرایط کسب وکار 
در ترکیه بسیار سخت و دشوار بود ولی دولت آن کشور 
بااراده واقعی توانســت بسیاری از مسائل و مشکالت 
کســب وکار برای بخش خصوصی  برطرف کند .وی 
خاطرنشان کرد:اصفهان در تولید فرش  دستباف سابقه 
طوالنی دارد ولی امروز وضعیت خوبی ندارد زیرا بافندگان 
و تولیدکنندگان موردحمایت دولت در توسعه صادرات  و 

کاهش هزینه های تولید واقع نشدند.
Á  موانع پیش روی بازرگانان اصفهانی در

تجارت با کشورهای D8 مشخص شود
ســید علی محمد موســوی ، دبیر کل ایرانی 

ســازمان همکاری اقتصــادی »D8 «  در این 
دیــدار گفت:بر اســاس نقشــه راه کواالالمپور 
تجــارت درون منطقه ای با 20 میلیون دالر آغاز 
شد و در سال 2013 به 132 میلیون دالر رسید و 
بر اساس نقشه راه  باید به  500 میلیون دالر در 
سال 2018  برسد.وی تأکید کرد:برای رسیدن به 
این اهداف هیچ راهی جز ایجاد تحرک در  بخش 
خصوصی کشــورهای عضو سازمان  وجود ندارد 
. وی از فعالیت 14 گــروه کاری در بخش های 

صنعتــی ،معدنی،کشــاورزی و خدماتی ازجمله  
فناوری اطالعات،خودرو،مصالح ساختمانی در این 
سازمان  خبر داد .موسوی مزیت استان اصفهان 
را به دو بخش توریســم و صنعت تقســیم بندی 
کرد و گفــت: جاذبه های گردشــگری اصفهان 
باالترین مزیت این شهر برای جذب گردشگران 
خارجی دارد .همچنیــن وجود واحدهای صنعتی 
بزرگ و متوســط از دیگر مزیت ها برای افزایش 
تعامالت تجاری با اعضای D8  است.موســوی 

خواستار مشخص شدن موانع و مشکالت پیش 
روی بازرگانان اصفهانی در تجارت با کشورهای 
D8 شــد و گفت:با دریافت مسائل و مشکالت 
و برطرف ساختن آنان می توانیم حجم مبادالت 
ایران با سایر کشورهای عضو سازمان را افزایش 
دهیــم.وی از آمادگی برگزاری اجالس D8  در 
اصفهان خبر داد و گفت:اجالس D8  در تیرماه 
در اســالم آباد پاکســتان برگزار می شــود.علی 
نادری، مشاور اتاق اصفهان در این دیدار با اشاره 
بــه نزدیکی فرهنگ و تجارت  ایــران و ترکیه 
گفت:ایجاد دفتر مشترک در اصفهان و استانبول 
می تواند حجــم مبادالت تجاری دو کشــور با 
ســازمان همکاری های اقتصادی D8  افزایش 
دهــد.وی افزود:اصفهان بزرگ ترین تولیدکننده آهن 
اسفنجی در خاورمیانه است و ترکیه به این نوع آهن 
نیازمند است و می توان نیازها و مزیت های مشترک هر 
دو طرف مشخص شود .سازمان دی 8 به عنوان یک 
اتحادیه اقتصادی فرا منطقه ای، متشکل از هشت کشور 
مسلمان درحال توسعه شــامل کشورهای جمهوری 
اسالمی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، اندونزی، 
مالـزی، مصر و نیجریه  باهدف تقویت همکاری های 
اقتصادی بین کشورهای مزبور در جریان کنفرانسی 
تحت عنوان »همکاری برای توســعه« )اکتبر 1996 
– ترکیه( با حضور وزرای امور خارجه کشورهای فوق 
مطرح و با استقبال آنان مواجه شد. این سازمان رسمًا 
در تاریخ 25 خردادماه 1376 با برگزاری اولین اجالس 

سران در استانبول آغاز به کار کرد.

بنگاه های اقتصادی
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خبر کــوتاهدرشـــهر

نمایش "اســترلیزه ترین پیرمرد دنیا" به کارگردانی 
هاجر پورسینا طبق جدول زمانی بازارچه فرهنگی 
پسماند و  بازیافت کمیته فرهنگ شهروندی در مراکز 
محله محور اصفهان اجرا می شــود.  این نمایش با 
محوریت "پسماند ویژه و خطرناک"  در ژانر کمدی 
به سفارش کمیته فرهنگ شهروندی در مراکز محله 
محور تخصصی وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
 شــهرداری اجرا می شــود.  خانه جوان، باغ غدیر و 
فرهنگسراهای کوثر، معلم، پرسش، خانواده، اهتمام، 
نور، موعود، استاد همایی از جمله مراکز  اجراکننده این 
نمایش هستند.  این نمایش داستان رفتگری است 
که یــک روز در میان برای بردن زباله ها به محله 
مراجعه می کند و در یکی از این روزها  بر اثر رعایت 
نکردن همسایه ها در جداسازی زباله ها، دچار بیماری 
هپاتیت می شــود.  عالقه مندان به منظور کسب 
اطالع از جدول اجرای این نمایش در مراکز محله 
  esfahanfarhang.ir  محور می توانند به سایت

مراجعه کنند. 

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهــان اعالم کرد: 
آزادسازی ادامه خیابان صاحب الزمان تاكنون حدود 50 
درصد پیشرفت داشته است. منصور نجفی با بیان این 
مطلب گفت: آزادسازی و احداث ادامه خیابان صاحب 
الزمان)عــج( حدفاصل خیابان های کمال و میدان 
کمرزرین در دستور کار امسال شهرداری منطقه 3 
قرار دارد. وی با اشاره به اینكه عرض خیابان صاحب 
الزمان)ع( 16 متر تصویب شده است، افزود: طراحی 
خیابان صاحب الزمان)عج( نیز در سازمان طراحی در 
دست انجام است.  مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر نیز آزادسازی این خیابان 
در دست انجام است به طوری كه تاكنون حدود 50 

درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

» استرلیزه ترین پیرمرد دنیا«  
به مراکز محله محور می آید

یشرفت 50 درصدي آزادسازی 
ادامه خیابان صاحب الزمان

i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

Á افتتاحیه کنفرانس بین المللي آساهیلÁ افتتاحیه مسابقات رالی خانوادگی جانبازانÁ گردهمایی پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت Á همایش خیرین در نسیم مهر

طرح "کوله های تفریحی" با هدف ارائه الگوی سالم و 
صحیح تفریحی از روز جمعه هشتم خردادماه در پارک 
جنگلی ناژوان ویژه  عموم شهروندان و گردشگران اجرا 
می شود. رییس مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان 
عنــوان کرد: طرح  کوله های تفریحی با هدف ایجاد 
لحظاتی شاد و خاطره انگیز برای عموم مردم عالقه مند 
به تفریح هر جمعه در ایستگاه های ناژوان  فعال بوده 
و اجرا می شود. مرتضی رشیدی افزود: این طرح شامل 
یک کوله جامع تفریحی بوده که در یک روز پاسخگوی 
نیازهای خانواده هاست و هر  خانواده با به امانت گرفتن 
این کوله ها به مدت سه ساعت می تواند لحظاتی ناب 
و مفرح را تجربه کند.  وی بیان کرد: بیش از 20 ابزار 
تفریح و سرگرمی متناسب با تمام سنین افراد خانواده از 
کودکان تا سالمندان در این کوله تعبیه شده  که از آن 
جمله می توان به وجود انواع بازی های فکری، کتاب، 
توپ، بازی های سرگرم کننده و مهیج و ... اشاره کرد. 
این مسوول در ادامه گفت: خانواده های عالقه مند و 
گردشگران می توانند از هشتم خردادماه جمعه هر هفته 
از ساعت 8 صبح تا   20 شب با مراجعه به ایستگاه های 

فعال در ناژوان از این طرح بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفت: نقشه اصالحی بافت فرسوده اصفهان 
در کمیسیون ماده 5 در دست بررسی و تعیین تکلیف 
است که بزودی نقشه جدید در اختیار مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان قرار می گیرد. حسین جعفری با 
اعالم این خبر افزود: افرادی که برای ســاخت و ساز 
منازل خود قصد استفاده از تسهیالت بافت فرسوده 
را دارند باید از طریق نقشــه های اصالحی از شرایط 
برخوردار یا عدم برخورداری از تسهیالت آگاه شوند. وی 
با اشاره به اینکه شاخصه هایی در سال 84 برای تعیین 
بافت فرسوده شهر اصفهان تعیین شده بود، ادامه داد: بر 
اساس این شاخصه های هر منطقه ای که بیش از 50 
درصد آن فرسوده باشد و یا 50 درصد آن گذرهای زیر 
6 متر باشد و امکان احداث شبکه و تاسیسات نباشد، 
بافت فرسوده تلقی می شد که بر اساس این شاخصه 
ها افرادی که منازل آنها یکی از شرایط فوق را داشت 
می توانست از تسهیالت بافت فرسوده استفاده کند؛ 
این در حالی بودکه حق برخی از محالت ضایع می شد 
و از این رو طرح بازنگری محدوده بافت فرســوده در 
دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل سازمان نوسازی و 
بهسازی شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: قطعا 
مشکالتی که در بافت فرسوده وجود داشت در طرح 
بازنگری جدید حل می شود و بزودی نقشه جدید در 
اختیار مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان قرار می گیرد. 
وی با اعالم اینکه در حال حاضر ســقف تسهیالت 
بافت فرسوده به ازای هر واحد 50 میلیون تومان تعیین 
شده است، ابراز امیدواری کرد نرخ این تسهیالت نیز 
به گونه ای باشد که مردم متضرر نشوند.  جعفری یادآور 
شد: منازلی که اسناد قولنامه ای دارند نمی توانند به طور 

کامل از این تسهیالت بهره مند شوند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان  استان 
اصفهان با اشاره به آمار رده سنی جوان در اصفهان 
گفت: حدود 35 درصد از جمعیت استان اصفهان را 
جوانان تشکیل می دهند که رده  سنی این گروه از 15 
تا 29 سال تعریف شده است.  محمدمسعود کریمی 
افزود: بحث ترویج و ترغیب ازدواج آگاهانه و به هنگام 
جوانان، یکی از سیاستگذاری های اداره کل ورزش 
و جوانان در حوزه مســائل  جوانان است. وی اشاره 
کرد: ایجاد مجمع خیرین ازدواج، برگزاری جشنواره 
پیوند آسمانی، تشویق و معرفی فعالین و خیرین  حوزه 
ازدواج، آموزش مهارت های زندگی در ازدواج ویژه 
زوجین، تقدیر از زوجین الگوساز از جمله برنامه های 
اجرایی  در حوزه جوانان بوده است.  کریمی بیان کرد: 
23 دستگاه اجرایی عضو ستاد ازدواج استان اصفهان 
هستند که هریک از این دستگاه ها  به ویژه سازمان 
بهزیستی، مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، 
دفتر امور بانوان استانداری متولی امور جوانان بوده 
که مباحث و  مسائل مربوط به ازدواج و آسیب های 

طالق در آن بررسی می شود. 

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اعالم کرد: ساالنه 
بالغ بر 20 میلیارد تومان برای حفظ و نگهداری منطقه 
ناژوان هزینه می شود. غالمرضا ساکتی با بیان این 
مطلب گفت: حفظ و نگهداری پارك طبیعی ناژوان 
كه ریه تنفسی شهر محسوب می شود همواره در 
دستور كار قرار دارد.  وی افزود: در این راستا ساالنه 
بالغ بر 20 میلیارد تومان برای حفظ و نگهداری این 
منطقه هزینه می شود.  مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
تصریح كرد: همچنین به منظور حفظ پارک طبیعی 
ناژوان، تحت هیچ شرایطی اجازه تغییر کاربری داده 
نمی شود.  ساكتی خاطرنشان کرد: سیستم انتظامی 
به صورت شبانه روزی در منطقه ناژوان مستقر هستند 
و در صورت بروز تخلف در اسرع وقت موضوع پیگرد 
قانونی می شود.  وی اظهار داشت: در حال حاضر كه 
رودخانه زاینده پرآب است نیز نیروهای غواصی آتش 

نشانی در این محدوده فعال هستند.

با » کوله های تفریحی«  در 
ناژوان همراه شوید

به زودی نقشه اصالحی بافت 
فرسوده اصفهان اعالم می شود

35 درصد جمعیت استان 
اصفهان را جوانان تشکیل    

می دهند

ساالنه 20 میلیارد تومان هزینه 
حفظ و نگهداری ناژوان است

اصفهان امروز: به قول هوشنگ گلشیری اصفهان 
شهر داستان است؛ فقط باید بیل دستت بگیری و آن 
را از زیر خاک بیرون بیاوری. داستان های زیادی از دل 
اصفهان و باالخص زاینده رود درآمده. داستان هایی که 
هویت شهری اصفهان را به شکل روایی درآورده اند. 
بعد از مدت ها اصفهان به عنوان مکتب ُجنگ اصفهان 
باز رنگ داســتانی گرفت. خیلی وقت بود اصفهان با 
جشنواره های داستانی خداحافظی کرده بود. این بار اما 
بانی این اتفاق دل نشین دانشگاه علوم پزشکی و جهاد 

دانشگاهی واحد اصفهان بود. 
دانشــجویان سراسر کشــور را دور هم جمع کرده اند 
تا روایت تازه ای از داســتان و زنده رود داشــته باشند. 
اختتامیــه ی اولین دوره ی سراســری جشــنواره ی 
دانشجویی داســتان کوتاه اصفهان چهارم خرداد در 
تاالر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 
شد. هدف این جشــنواره همان طور که در مقدمه ی 
ویژه نامه  اش آمده دور هم جمع شدن است تا شاید یك 
جریان پدید آید." جریانی که نوعی هول دادن اســت. 
برای حرکت کردن و در راه بودن. حتی برای نرسیدن... 
هدف این بوده که فرصتی فراهم بشود. فرصتی که 
به بهانه  ی داستان، کنار همدیگر باشیم. نه به بهانه ی 
زاینده رود که ترس از خشک شدنش، چند سال است 
که به جان اصفهانی ها افتاده است. به بهانه ی جایزه 
مادی جشنواره حتی )!( و هزار بهانه ی دیگر که می تواند 

تراشیده شود."
اتفاق مهمی است این که یک سری از داستان نویس های 
خوب و زنده  ی ما دورهم جمع شوند و به آثار دانشجویی 
امتیاز بدهند. یوسف انصاری، علی رضا سیف الدینی و 
سیاوش گلشیری داوران این جشنواره در بیانیه ای که 
سیاوش گلشیری به نمایندگی از هیات داوران خواند، 
آثار را در مجموع مورد قبول دانستند تا این حد که به 
خاطر نزدیکی امتیازهای شرکت کنندگان نفرات اول تا 
سوم به جای یک نفر در هر رتبه دو نفر معرفی شدند و 
این اتفاق را دلیلی بر موجه بودن داستان ها به لحاظ نثر 
و در عین حال، رعایت اصول داستان نویسی دانستند. 

اما داستان ها من حیث المجموع واجد سوژه نو نبودند.
 چیزی که در ســخنرانی دکتر اسماعیلی دبیر علمی 
جشنواره و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هم عنوان 
شد. او هم دلیل برگزاری جشنواره را کشف استعداد و 
توجه نکردن به چنین استعدادهایی در دوره های گذشته 
و جلب توجه عمومی دانشجویان به زاینده رود که در 

مراحلی خشک و در مراحلی پر آب است، دانست. ایشان 
به نمایندگی از دکتر مرآثی رییس جهاد دانشــگاهی 
اصفهان داستان ها را در حد قابل قبولی توصیف و در 
ادامه بی توجهی به دستور زبان فارسی، تقلید سطحی 
از آثــار بزرگان، الگوبرداری از فیلم ها و ســریال های 
تلویزیونی و ماهواره ای و توجه نداشتن به فرم و ساختار 

داستانی را از مشکالت کلی آثار رسیده بیان کرد. 
در مرحله ی اول به دبیرخانه ی این جشنواره ی داستانی 
300 اثر از سراسر دانشگاه های کشور فرستاده شد که 
73 اثــر از این مرحله عبور کردند و وارد مرحله ی دوم 

شدند.
 نهایت در مرحله ی سوم دوازده داستان تحسین شده و 
هفت داستان برگزیده انتخاب شد. علی رضا سیف الدینی 
یکی از داوران جشنواره در گفت و گو با روزنامه اصفهان 
امروز معیار اصلی انتخاب داستان ها را فقط و فقط اصول 
داستان نویسی دانست. وی برآورده شدن انتظاراتش از 
آثار رســیده را باالی 50 درصد عنــوان کرد و گفت: 
ویژگی اصلی آثار رسیده این بود که داستان نویس ها 
عموما در حوزه ی داســتان-بنا به نوشته هایشان کار 
کرده بودند و به تعبیری داســتان اولی نبودند. اصول 

را می شناسند و نثرشان در حد قابل قبولی است ولی 
در کلیت آثار، با یک نگاه می توان گفت که انتظارات 
در حوزه ی دانشجویی را آثار رسیده برآورده نمی کرد. 
سیف الدینی در پاسخ به سوال آیا می توان افراد برگزیده 
را جزو افراد آینده دار در حوزه ی داستان نویسی دانست 
هم گفت: بله، داســتان های برگزیده مثل آونگ نیم 
بند اثر ســاالر رفیعیان، بچه فیل اثر بهروز هاشمی و 
بندناف اثر آزاده حسینی تنكابنی و بقیه برگزیدگان جزو 
داستان هایی بودند که قابلیت چاپ دارند. این افراد در 
کنار هم می تواند مجموعه داستانی موفقی را چاپ کنند.
مهمان های ویژه ی این جشــنواره عالوه بر داوران، 
ابوتراب خسروی و کوروش اسدی از داستان نویس های 

مطرح بودند. 
در این جلسه ابوتراب خسروی سخنرانی کوتاهی در 
باب اهمیت داســتان در جامعه ی کنونی ایران، که به 
تعبیر او جامعه ای متکثر و گونه گون شده  است، کرد. او 
داستان را به نوعی بستری برای همسو کردن مفاهمه ی 

جمعی دانست.
 ایشان تخیل را مهم ترین بحث در داستان نویسی و 
ادبیات داســتانی را انســانی ترین نوع هنر دانست. او 

رمان را مثل رودخانه که از سرچشــمه به مصب رود 
جاری است و داستان کوتاه را جویبار توصیف کرد.

در ایــن اختتامیه عالوه بر ابوتراب خســروی، دکتر 
شــاه مرادی معاونت امور دانشــجویی دانشگاه علوم 
پزشکی، دکتر محمد سیاسی پزشک و نویسنده و شاعر 
اصفهانی، دکتر خلیقی نژاد داروساز و شاعر هم سخنرانی 
کردند. قبل از اعالم اسامی برگزیدگان، گروه موسیقی 

سپیدار هم برنامه ی کوتاهی اجرا کردند.
 این جشــنواره کارگاه های آموزشــی ای در دو روز با 
عناوین  کارگاه آموزشی آسیب شناسی داستان نویسی 
معاصر ایران هم دارد كه یكی از آنها با حضور ابوتراب 
خسروی و داوران جشنواره امروز ساعت 10 تا 12 در 
دانشگاه علوم پزشکی، تاالر دکتر علی شریعتی برگزار 

می شود. 
کارگاه آموزشی بررسی مؤلفه های مکتب داستان نویسی 
اصفهان هم با حضور کورش اسدی ساعت 12 تا 14 در 
همین مكا برپاست و ششم خرداد ماه  کارگاه آموزشی 
مروری بر دستورزبان ادبیات داستانی با حضور علیرضا 
سیف الدینی ســاعت 10 تا 12  باز در دانشگاه علوم 

پزشکی، تاالر دکتر علی شریعتی برگزار می شود.

04

اصفهان امروز: بنیانگذار اصفهان سیتی سنتر اعالم 
کرد که به دلیل حادثه یک پروژه دیگر با 20 هزار نفر 
اشتغال نذر کردم چون خدا را شکر در حادثه روز یکشنبه 
بعد ازظهر که در مجموعه اصفهان سیتی سنتر به وقوع 
پیوست فقط بخش پارکینگ آسیب دیده است و شایعات 

مبنی بر ریزش سقف صحت ندارد. 
مدیرعامل شرکت پرســتیژلند ایران که اجرای پروژه 
اصفهان سیتی سنتر را بر عهده دارد در این زمینه اظهار 
داشت: حادثه اصفهان سیتی سنتر خسارت جانی نداشته 
و تنها به 20 خودرو آسیب رسیده است.  وی اعالم کرد: 
آخرین فرد مصدوم از هفت نفر آسیب دیده نیز در ساعت 

23:30 همان شب از بیمارستان مرخص شد. 
مسعود صرامی تشریح کرد: ساعت 2:45 دقیقه بعد از 
ظهر تعدادی از لوله های فشارقوی مربوط به تاسیسات 
سقف پارکینگ مجموعه ســیتی سنتر از جای خود 
رها شــده و بر روی چند خودرو سقوط می کند. وی  
با بیان اینکه در این حادثه به 20 خودرو و قســمتی از 
لوله های تاسیسات مجموعه آسیب وارد شده است، 
ادامه داد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته 
است و مصدومان حادثه سرپایی مداوا شده اند. صرامی 
افزود: نزدیک به 100 میلیون تومان خسارت تاسیسات 
مجموعه برآورد می شود و همچنین خسارت خودروها 

که هزینه آن توسط بیمه پرداخت خواهد شد.
مجری طرح اصفهان سیتی سنتر تصریح کرد: اصالح 
لوله های آسیب دیده و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع 
به زمان نیاز دارد، در نتیجه پیش بینی می شود مجموعه 

تا روز چهارشنبه تعطیل شود.
مدیر عامل شرکت پرستیژلند در گفتگو با اصفهان امروز 

ضمن تقدیر از حمایت مردم و لطف خسارت دیدگان 
اعالم کرد: یک پروژه دیگر با 20 هزار نفر اشتغال نذر 
کردم و آنچه پیش آمده را لطف خدا می دانم. صرامی 
ادامه داد: به ســرعت مشــکل پیش آمده را برطرف 
خواهیم کرد و با تالشی روز افزون در خدمت شهروندان 

اصفهانی خواهیم بود.

مدیر عامل  شرکت پرستیژ لند ایران عنوان کرد:

تعهد اصفهان سیتی سنتر برای 20.000 اشتغال جدید
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گزارشی از آیین اختتامیه  نخستین دوره جشنواره  سراسري دانشجویی داستان کوتاه اصفهان

وشان ود خر راویان زنده ر

آخرین اخبار اصفهان سیتی سنتر را در سایت 
اصفهان امروز بخوانید)کیو آر را اسکن کنید(



یادم می آید در آن زمان جوان پرشوری به نام طباخیان نماینده و خبرنگار این روزنامه در اصفهان نامه رسان 
اداره ی تربیت بدنی بود که هرروز در ضمن نامه رسانی روزنامه ی خاک و خون را صبح زود از گاراژ گیتی نورد 

اصفهان گرفته و در خورجین و ترک دوچرخه ی خود بین روزنامه فروشان 
و مشترکان توزیع می کرد و با قلم شیوایی که داشت خبرها و مطالب 
اصفهان را می نوشت و همه شب به وسیله ی رانندگان اتوبوس به دفتر 
تهران می فرستاد تا در روزنامه چاپ شود. البته پزشک پور و حزب 
پان ایرانیست هم نتوانست جلو جدا شدن بحرین از ایران را بگیرد و 
حکومت پهلوی دین خود را به بریتانیای کبیر ادا کرد. با حضور حزب 
واحد ایران نوین در ایران و تنگ شدن فضای سیاسی و حضور نشریات 
زرد که هدفشان جذب جوانان بود و ضعف بنیه ی مالی نشریات تنها 
روزنامه ی حزب اقلیت مردم به نام »صدای مردم« نیز تعطیل شــد و 
روزنامه ایران نوین ارگان رسمی حزب واحد ایران نوین یکه تاز سیاست 

حکومت پهلوی در سایه ی آمریکا شد. در این زمان کانون مدیران جراید محلی با حضور آقای دکتر محمد محبی 
مدیر هفته نامه حیات اصفهان، اسداهلل میهن خواه مدیر هفته نامه ستاره اصفهان، مرتضی قائمی جانشین مدیر 
هفته نامه خبرهای روز اصفهان، عباسعلی دارویی جانشین 
مدیر هفته نامه مکرم، نجات اهلل راه نجات مدیر هفته نامه راه 
نجات، محمود خلیل پور جانشین سردبیر روزنامه اصفهان و 
من به عنوان جانشین سردبیر روزنامه اولیاي اصفهان و علی 
مجاهد مدیر هفته نامه مجاهد تشکیل می شد ولی رمقی برای 
ادامه حیات این نشریات نمانده بود و برای تأمین مخارج خود با حفظ آگهی های ثبتی چاپ می شد و تیراژ آن ها 
نیز به حداقل و در بعضی از موارد به صد نسخه می رسید! و این تعداد نسخ هم برای ضمیمه کردن به قبوض 

آگهی های ثبتی و دادگستری چاپ می شد تا بتوانند بر اساس آن مطالبات خود را دریافت نمایند.
ادامه در نمره ی 38
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05 فرهنگ و هنر

سعید آقایی

فرم های آســمانی و اجرامی که در دور دســت 
انســان ها قرار دارند و گاه در گوشه چشم آنها به 
رقص می آیند، برای همه خیال انگیز، رویایی و با 
نوعی داستان همراه است. عکاسی نجومی اگر چه 
پا در علم نجوم دارد و به مدد تکنیک و با توجه به 
زمان و مکان به ثبت رویدادهای نجومی می پردازد 
ولی گاه دست خیال و احساس مخاطبان را با خود به 
درون فرهنگ و تاریخ و هنر می کشاند. عطا مقتدری 
از جمله عکاسان نجومی است که در کادرهایش می توان 
آســمان و طبیعت را به خوبی دید. پاسخ وی را به 

پرسش های اصفهان امروز با هم می خوانیم:
 چه چیزی عکاسی را از غیر عکاسی جدا می کند؟ 

برخی صرفا اســتفاده از دوربین عکاسی را برای 

پیدایش عکس کافی می دانند. نظر شما چیست؟

مسئله ای که در این سئوال مطرح شد دغدغه بسیاری 
از عکاسان است. دلیل این که برخی می پندارند که 
عکاسی بسیار راحت اســت و داشتن یک دوربین 
حرفه ای گرانقیمت برای عکاس شدن کافی است  
، این می باشــد که عکاسی بسیار سهل الوصول 
است یعنی برای کشیدن یک نقاشی و ساختن یک 
مجسمه زمان زیادی الزم است اما عکس در لحظه 
ثبت می شود؛ولی باید توجه کرد که آیا داشتن یک 
قلم مو و رنگ های زیبا برای کشیدن یک نقاشی 
کافی است یا این هنر و تفکر هنرمند است که یک 
اثر را به وجود می آورد؟! به این ترتیب عکاسی نیز از 
این قضیه مستثنی نیست. جریانی که ناخواسته به این 
تفکر دامن زده برگزاری جشنواره های متعدد عکاسی 
دوربین همراه است زیرا مردم صرف شرکت در این 

جشنواره ها دچار توهم عکاس شدن می شوند.
 تعریف شما از عکاسی نجومی چیست؟

هر گاه در کادر عکس شما یکی از المان های نجومی 

ماننده ماه، ستارگان، اجرام آسمانی و ...ثبت گردد 
می توان عکس ثبت شده را نجومی تلقی کرد. البته 
عکاسی نجومی دارای اصول و تکنیک های خاص 

است که باید در عکاسی آن رعایت گردد.
 کجا عکاسی نجومی و هنری با هم گره می خورد؟

جواب این ســئوال در یکی از سبک های عکاسی 
نجومی خالصه می شــود و آن عکاســی آسمان 
و طبیعت اســت. عکس های آسمان و طبیعت 
عکس هایی هستند که در آن عالوه بر المان های 
نجومی، مناظر زیبای طبیعی، آثار برجسته معماری و 
حتی انسان به صورت های مختلف وجود دارد و برای 
ثبت این تصاویر باید به اصول هنری و کادربندی و 

نورپردازی آشنا بود.
 مهم ترین ویژگی یک عکس نجومی خوب در 

چیست؟

عکاسی نجومی شاخه های 
بسیاری دارد و هر شاخه 
دارای تعریف مشخص 
است بنابر این به طور 
کلی نمــی توان گفت 
یک عکس نجومی چه 
شــاخصه هایی داشته 
باشد که آن خوب قلمداد 
کرد ولی به صورت کلی 
مــی توان گفــت اگر 
عکسی کادر مناسب و 
نور مناسب داشته باشد 
و المان نجومی مد نظر 
عکس به صورت کامل 
ثبت شده باشد می توان 

آن را از نظر فنی عکس خوبی دانست.
 نقش مخاطب در بازآفرینی یک عکس نجومی 

هنری چیست؟

در برخی از آثار خاص هنری می توان گفت: قبل از 

ثبت اثر، شما باید مخاطب خود را انتخاب کنید. به 
دلیل این که فهم و درک یک اثر خاص برای افراد 
و مخاطب خاص میسر است. این امر به ندرت در 
عکاسی نجومی زمانی اتفاق می افتد که شما صرف 
تصاویر علمی ثبت کنید اما تصویر آسمان و طبیعت 
به قدری جذابیت دارنــد و در عین حال از ارزش 
علمی قابل قبولی برخوردارند که عکاس صرفا با 
رعایت اصول عکاسی می تواند طیف گسترده ای 
از مخاطبان را جذب کار و اثر خود کند و چشم نواز و 

هدفمند بودن در یک اثر  در این سبک هر مخاطبی 
را جذب اثر  نماید.

 تکنیک ها چه سهمی در ارائه آنچه عکاس دیده، 

و با احساس و اندیشه خود پیدا نموده است دارند؟ 

تکنیک هایی که شما استفاده کرده اید چقدر به بیان 

و زبان شما کمک کرده است؟ 

تکنیک در عکاسی نجومی 
حرف اول را مــی زند نه 
تنها در عکاســی نجومی 
بلکه در تمامی سبک های 
عکاسی ها از اهمیت  زیادی 

برخوردار است. 
همواره بــرای انتقال فضای  
عکس باید با توجه به شرایط 
بهترین روش را انتخاب کرد. 
به عنوان مثــال برای ثبت 
کردن حرکــت هیچ چیزی 
بهتر از کشــیده شدن جسم 
در کادر شــما نیست و این 
کشیدگی نیازمند رعایت همان 
تکنیک هاست. در عکاسی 
نجومی نیز گاه خشک کردن حرکت در ثبت های 
اعماق آسمان یا تصاویر با جزئیات باال از پهنه آسمان 
و یا کشیدگی حرکت در تصاویری از ستاره ای مثال 
بارزی بر این امر است. بنابر این انتقال حس و فضای 

عکس عالوه بر دید و هنر عکاسی بسیار به رعایت 
تکنیک ها مربوط است.

 فضاهای معماری، فرم های طبیعی و رنگ های 

غالب مانند سیاه و سفید هر کدام چه نقشی در آثار 

شما دارد؟

زمانی که حرف از عکاســی آسمان و طبیعت 
می شــود زمان نقش آفرینــی همین فضاهای 
معماری و فرم های طبیعی فرا می رسد. رسالتی 
که عکاس نجومی در چند سال اخیر بر عهده گرفته 
معرفی بناهای تاریخی و طبیعت هر کشور به مردم 
جهان است. جذابیت تصاویر نجومی  زمانی که با 
تاریخ و طبیعت هر کشوری آمیخته شود، وسیله ای 
بسیار کارآمد برای تبلیغات است. طبیعتًا نقش این 

فضاها درآثار من نیز  چیزی جز این نیست.
ســراغ رنگ ها که می رویم آسمان تاریک سیاه 
است و در این فضای تیره، رنگ ها جلوه می کنند. 
عکس های سیاه و سفید در عکاسی نجومی نقش 
پر رنگی ندارند و فقط در آثاری استفاده می شوند که 
توجه به رنگ ها مخاطب را از دیدن آنچه عکس در 

نظر دارد غافل می کند.
 جهــان ذهنی-روایی و اجتماع پیرامون فرد چه 

تاثیری در عکاسی نجومی وی دارد؟

اصوال در آثار تکنیکی عکاسی مثل عکاسی نجومی 
یا عکاســی ماکرو تاثیر پذیری از اجتماع یا تاثیر 
گذاری ضمیر ناخــودآگاه عکاس بر اثر به حداقل 
خود می رسد ولی در عکاسی آسمان و طبیعت این 

تاثیرات تشدید می شود و تاثیر خود را در نحوه تلفیق 
آســمان و عناصر زمینی در عکس نشان می دهد. 
کوه، دریا، بناهای تاریخی و مساجد می تواند نشان 
دهنده فرهنگ و عالیق عکاس و اجتماع پیرامون 

آن باشد.
 زمان در عکس های دوگانــه نجومی- هنری 

نسبت به دیگر عکس ها چه اهمیتی دارد؟

کاًل زمان در عکاســی نجومی مقوله پر اهمیت 
اســت. زیرا یک ســری وقایع و حوادث نجومی 
هستند که در زمان مشخص اتفاق می افتد مانند 
ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی و بارش شهابی که 
نیازمند  زمان بندی دقیق و حساب شده می باشد 
تا به نحو احسن بتوانید تصاویر خودر را به مخاطب 

ارائه دهید. 
 زیباترین عکس های آســمان را کجا می توان 

شکار کرد؟

جای مشــخصی را نمی تــوان در نظر گرفت 
زمانی شــما می خواهید از ماه عکی بگیرید که 
در شــهر نیز می توانید این کار را انجام دهید و 
زمانی شما می خواهید از آسمان تاریکی تصویر 
بــرداری کنید  که نیازمند ســفر بــه دل کویر 
می باشــد. در کل برای هر کس یک لوکیشن 
مطلوب است و می توان زیباترین عکس را ثبت 
کرد. ولی نهایتا می توان گفت کویر و کوهستان های 
تاریک و دور از شهرهای بزرگ می تواند مکان 

مناسبی برای عکاسی نجومی می باشد. 
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گفتگو با عطا مقتدری، عکاس آسمان و طبیعت

تکنیك در عکاسى نجومى حرف اول را مى زند عطا مقتدری فعالیت عکاسی اش را از سال 
86 آغاز کرده و در زمینه های مختلف عکاسی 
فرم، مردم، طبیعت، صنعتی و به ویژه عکاسی 
نجومی فعالیت کرده است. عکس های این 
هنرمند در سایت ها و نشریات معتبر داخلی و 
خارجی منتشر شده اند وی اکنون به تدریس 
عکاسی در مراکز مختلف آموزشی از جمله 
پژوهش سراهای آموزش و پرورش و مراکز 

نجومی می پردازد.

نیم نگاهی به زندگی عطا مقتدری

شرح عادی شرح عادی

شرح عادی شرح عادی

سؤاالت افقي:
1- آموختني لقمان - موجود خيالي ترسناك - خبر گزاري 
اتريــش  2- تك خوان - پرنده تنها - رنگ موي فوري - نار  
3- رواديد - رفوزه شــده - پنبه زن  4- صدا زدن - استخوان 
پاشــنه - فارسي زبان  5- كف دست - مقصدش درياست 6- 

غذاي تزريقي - بوسه آبدار - زمان بي آغاز - تفاوت و جدايي
7- از نقاشان نامي ايران  8- آهنگساز روزگار خسرو پرويز 
- سرد سير  9- از اثرهاي معروف خواجه عبداهلل انصاري 10- 
روانداز خواب - جايز - لوله تنفسي - محل گذر  11- آتش 
- مرتجع  12- از اثرهاي معروف محمود دولت آبادي - آيين 
- اهلي  13- آبگير - بازداشت شده - بازرگان 14- دارو - زير 
پا مانده - دشنام - گل جوي آب  15- پوشاك گشاد بي آستين 

- حصير - سم

سؤاالت عمودي:
1- آش فرنگي - دريچه اطمينان - جاودانه  2- شيمي كربن - 
ذهب - چاي انگليسي - متد  3- فيلمي از تهمينه ميالني - جاده 
عبور حيوانات - جا  4- چوب درازه - خشك شدن - ديوار 
نازك خشتي  5- از امارض وبيماريهاي چشمي  6- گياه مقدس 
زرتشتيان - درخت كريسمس - ماست چكيده - جاي وزيدن 
باد  7- بندگي - آبار - آب آذري  8- زگيل - دهان پرندگان 9- 
شبكه اينترنت - ديو شاهنامه - درون 10- شگون - از شهرهاي 
همدان - جوانمرد - از شــهرهاي استان فارس 11- از اثرهاي 
معــروف فروغ فرخزاد  12- مقابل مزمن - دورويي - بازنده 
شطرنج  13- تخته رنگ نقاش - صافي - ابزار دست بنا  14- از 
حروف يوناني - حرف نگفتني - حرف تاسف - چلچراغ  15- 

درخت - نخ به دورش بندند - رقيب تام

سؤاالت افقي:
1- ضمير جمع - شكل هندسي - خطاب بي ادبانه - كباب بي آب  2- آواره 
و ســرگردان - پله اتوبوس - خانه و ســرا 3- حقه - ميانه روي - مادر 
عرب 4- مايع حيات - مرغابي ســياه - صد متر مربع - حس 5- عارفي 
بــزرگ متوفي 190ه.ق كه خــود را به جنون زد - حيوان جنگلي - اثر 
رطوبت 6- كلرا - آرامگاه - خاموش و بي صروصدا  7- سخنوران - خدا 
و پروردگار - آزاد 8- از شــهرهاي خراسان - زندگي كن! - بويايي - از 
شهرهاي آذربايجان غربي 9- كشور خوشبخت - پايه ها و ستون ها - چوب 
ســوزاندني 10- واحد پول سوئد - از حروف يوناني - شديدتر  11- كام 
دهان - خانقاه - روز تولد 12- از شهرهاي گلستان - آخرين توان - يار 
رامين - پشته 13- پرنده تنها - خزانه - جوهر انسان 14- شاخه باريك 
درخت - پوسيده - پايتخت بوتان 15- خداي درويش - سست و بيحال - 

تيرانداز - درياي عرب

سؤاالت عمودي:
1- بــرگ برنــده - اداره كردن امور مملكــت  2- جوهر - ريز 
نمرات - نخ به دورش بندند  3- شــتر - نســيم - فاخته  4- قفل 
لباس - كافي - درس كشــيدني 5- طايفه غرب ايران - سيب آذري 
اســت و نيز فيلمي از اكبر صادقي - تخت6- شــير غليظ گاو - از 
شهرهاي كرمان - پرستار  7- كاشتن دانه در زمين - حكومت ضد 
مذهبي - ستاره شــناس  8- واحد - گل سرخ - تخم مرغ در زبان 
بيگانه - ســنت  9- نشاني - ســب - ظاهر ساختمان  10- گرد و 
غبار - ســوراخ هاي ريز روي پوست - فاكهه  11- از جزاير خليج 
فارس - ستاره دنباله دار - گرفتني از هوا  12- فهم - چاي انگليسي 
- از شهرهاي آذربايجان شرقي  13- جنب - پسر انوشيروان - آينده 
14- از كوه هاي مهم كشــور - حاشيه كتاب - خانه هاي ريز روي 

عكس  15- نادر - مته

سؤاالت افقي:
1- جنــس به ظاهر قــوي - در - طايفه غرب ايران  2- از 
اثرهاي معروف عبد الحسين رضايي  3- نوعي قايق - عدل و 
انصاف - پول خارجي - نوعي بســتني  4- خطاب بي ادبانه 
- حيوان مســابقه - لحظه كوتاه  5- زحمتكشــان جامعه 
6- كفر - از بازيگران كمدي سينماي آمريكا 7- سو - اثر 
چربي - رود فرانســه - رايــگان  8- دختر تركي - دختر 
كوروش - تنها و منفرد 9- شــهر نيروگاه - شعله آتش - 
واحد تنيس - طناب  10- لقب كشور تبت - از انواع ماهي 
11- ادامه داشــتن  12- ميوه نيكــو - منزلت - غوزه پنبه 
13- مالمت - لكه ســفيد روي ناخن - گمان - گروه زياد 
14- از اثرهاي معروف بهروز قطبي 15- شمشاد - تنها - از 

شهرهاي تهران

سؤاالت عمودي:
1- خرس آسماني - از روزهاي هفته - نت ششم  2- دانشمند - از 
نهاد برآيد - ويتامين جدول - خنك كننده برقي  3- زهر - پايداري 
و ايستادگي - ضمير جمع  4- الفباي موسيقي - حالت بيهوشي 5- 

ريشه ياب اعداد - مقصر
6- آخرين توان - كرم روده - از غصه مردن  7- اداره بهداشــت 
- طايفه تركمن  8- دويار هم قد - حيوان با وفا - پست و فرومايه 
- تلخ عرب - عدد قهرمان  9- رسوا - سرباز درجه دار  10- صد 
متر مربع - مخفف اروپا و آسيا - شامل همه مي شود  11- به لرزش 
در آوردن - ازهم پاشــيده 12- گل سرخ - شماره ماه  13- منقار 
كوتاه - ستاره فيلم عمليات غيرممكن - دوش و كتف 14- بسيار 
راستگو - پيچيدن - كليد موسيقي - از ظروف آشپزخانه 15- نيز - 

جوهر درمنه - شلوار جين

سؤاالت افقي:
1- رايانه - كشور نوشــابه  2- آگاه ساختن - سخن آهسته - 
برادران انگليسي دربار صفويان  3- قوي و دالور - مهد - گردش 
كودكانه 4- حرف ندا - حكم و دســتور - شمردن - پشت سر  
5- از ســبزيجات خوردني - آحاد - رود آرام6- آواز خوش - 
از شهرهاي لرســتان - تركيبي از رنگ آبي و قرمز  7- مردان 
سياسي - حصير - نوعي پخت برنج 8- برخاستن - االغ راه راه 
- نامي پسرانه 9- آينده - تورم رگهاي پا - ميوه پخته در شكر 
10- عدد و رقم - شــتر بي كوهــان - ديوار كوتاه  11- صابون 
خياطي - فيلســوف و دانشمند - واقعه 12- زير دست - لحظه 
كوتاه - با اهميت - اثر چربي 13- از مشتقات نفت - كار بزرگ 
و برجســته - پوشاننده 14- چهره خود را در آن مي بينيم - نان 

شب مانده - آهوي كارتوني 15- نامه نگاري - جر

سؤاالت عمودي:
1- قند سوخته - نائب و جانشــين  2- شب كور - آزادگي - 
حكومت ضد مذهبي 3- مردمي - ظرفيت - پرنده اي با پاهاي 
بلند  4- ســزاي عمل نيك - مادر عرب - از بين بردن - كاله 
انگليسي 5- درياي عرب - دارايي - عكس العمل 6- فرار - ارابه 
و گردونه - كلبه تركمني  7- كالبد - نحل - حوت  8- برگشتن 
- ماه چهارم سال ميالدي - دستكش 9- گشادگي ميان دو كوه - 
چهره و صورت - از حروف يوناني  10- جوهر انسان - از اسماء 
حسني به معناي بزرگ - عامل تخمير  11- پنداري و گوئي - 
جنس مقابل نر - ميوه نيكو 12- سايه گاه - بيني - صد متر مربع 
- خودداري از خوردن غذا  13- زبان مردم كشور پاكستان - گن 
- خرما 14- دلپيچه - فراهم - ناچار و ناگزير 15- از شهرهاي 

سيستان و بلوچستان - خطاي سد كردن بسكتبال

سؤاالت افقي:
1- دور دهان - اهريمن - تصوير  2- حكم و دســتور - 
حرف آخر - تخم مرغ در زبان بيگانه - گاز بيهوشــي  
3- بصير - ايســتادگي - زرداب  4- ســرازيري - درس 
خوانده قديمي - از انواع ماهي  5- آشيانه مرغ - مقابل 
مزمــن  6- زمســتان - تيــره - ابزار نجاري - جشــن 
و مهمانــي  7- از اثرهاي معــروف خواجوي كرماني  
8- تربيــت - شــرم آور 9- از اثرهاي معروف منصور 
منصــوري  10- راز نهفتــه - زادگاه حضرت ابراهيم - 
پرنمك - ظاهر ساختمان  11- بيهوشي - خوب وخوش 
12- نشانه الهي - معامله پولي - اشاره به نزديك   13- 
گالب - فنا و نيســتي - گهواره  14- پرتگاه كوهستاني 
- سايه گاه - شعله آتش - قوچ 15- خروس - از صنايع 

شعري - خوردني پس از غذا

سؤاالت عمودي:
1- جيوه - از ســازهاي بادي - حركت هوا  2- بيسواد - 
شــيره خرما - درخت انگور - پارچه يماني  3- فروتني 
و  تواضع - مركز اســتان خوزســتان - اعالن 4- زن بي 
شوهر - ســرخ ناي - پيمانه 5- از اثرهاي معروف رضا 
قليخان هدايت 6- شهر خوردني - عقيده ونظر - از اثرهاي 
معروف سياوش كسرائي - قلمه گياه  7- شهر سوهان - از 
شــهرهاي گيالن - آخرين توان 8- از شهرهاي گيالن - 
گورستان  9- حرف تعجب - بخشايش - اولين نت 10- 
اســم - غار وحي - حرف خوردني - مرتجع  11- رمان 
چخوف  12- شــكار - صداي گريه نــوزاد - عداوت و 
دشمني 13- ملحد - با وقار - ميوه كال  14- پرده - انس 
- شراب - آتش عرب 15- درخت جنگلي - هديه اي به 

عروس خانم - سيخ آهني

سؤاالت افقي:
1- برگ برنده - زيارت كننده - تلخ عرب - كوچك 2- 
ناكام - آشــفته و پريشان - ماه دهم سال قمري 3- سنگ 
ســرخ - كينه توزي - عدد نفس كش  4- اندازه قامت - 
جگر سياه - خطاب بي ادبانه - جوانمردي  5- دف - نژاد 
كشور مصر - عالمت مفعولي 6- جشن و مهماني - مخفي 
و نهفته - ريز نمــرات 7- خواب خوش - جاي گرفته - 
آينده 8- كوهان شتر - شايعه - دويار هم قد - ماه پيروزي  
9- خرد و كوچك - باالپوش خانم ها - ليف خرما  10- 
فرق سر - راغب - گودال  11- ميزان عمر - نهال نازك 
- گلوله خمير  12- باران تند و شــديد - خاك صنعتي 
- كر و كور - خار و خاشــاك 13- از شهرهاي تهران - 
ليوان - جريب 14- لوالي پا - بخشي از اوستا - از اصول 
دين 15- ساز شاكي - از افعال ربطي - اك - مرغ ميرود

سؤاالت عمودي:
1- زندان پرنده - شــب آخر ماه قمــري  2- از نام هاي 
پيامبر اكــرم )ص( - چرم بــراق - دلواپس 3- خالص و 
بي غــل و غش - درب بزرگ - انــف 4- دخمه اموات 
اشــكانيان - درياي عرب - خوشــه گنــدم وجو 5- باد 
ســرد - بصير - پشت سر  6- شب سرد - نوكر و غالم - 
درخت لرزان 7- كشور خوشبخت - دشت و صحرا - از 
شهرهاي خراســان 8- نوعي آش - دور دهان - زمينه - 
حمام بخار 9- بي حيا و گستاخ - جريمه و غرامت - سر 
10- حكومت ارسطويي - باقي گذاشتن - مرتاض هندي 
11- ميخ - نقشــه كوچك از چيزي - مايع حيات 12- 
نيكوكار - يال اسب - دهنه 13- ساعي - عضله - درخت 
كريسمس 14- پرداخت باقلم - خواهش - تمر 15- سرباز 

گماشته - دست ماليدن

سؤاالت افقي:
1- ويتاميــن جدول - آفتاب - گوشــت آذري 2- لقب 
كشــور هلند  3- صورت غذا - نــژاد - خرم - موجود 
خيالي ترســناك  4- همراه شلوار - مرد عرب - لحظه 
كوتاه 5- پول اشتراك روزنامه 6- كنوانسيون - ترسيدن 
7- بيماري گياهان - اثر رطوبت - پول ژاپن - فام 8- همه 
- امس - گاز 9- استخوان پاشنه - درخت جدول - حرف 
تعجب - حكومت ارسطويي 10- در - كاري هنرمندانه بر 
روي چوب 11- كشتزار برنج 12- تنها و منفرد - زمستان 
- بند دســت 13- دور كمر مي بندند - صندلي سنگي - 
رفيق - روزه 14- از اثرهاي معروف فتحعلي آخوندزاده 

15- كوچك - ديوار نازك خشتي - نيز

سؤاالت عمودي:
1- زهر - از معجزات پيامبر - خســيس  2- خرگوش 
- طاقچه قديمي - صد متر مربع - نمونه ساخته شده 3- 
بازي نفس گير ! - ســولفات مس - نت ششم 4- اندك 
- عدد قهرمان 5- توقــف كردن - تاجر مال باخته 6- 
دل آزار كهنه - لقب كشــور تبت - كاشف سل 7- از 
شهرهاي سمنان - آلبومي باصداي خشايار اعتمادي 8- بله 
التين - از ما بهتران - رايج ميان مردم - عالمت مصدر 
جعلي - حرف نگفتني 9- چاي قند پهلو - پيشنهاد فروش 
با قيمت باالتــر 10- دويار هم قد - ايالتي در آمريكا - 
حرص 11- از شــهرهاي ايالم - اســفنج 12- حرارت 
بدن - مادر عرب13- موســيقي مرثيه - محال - رده و 
رسته 14- كهنه و باستاني - رود آرام - خواست عرب 
- تجملي و شيك 15- ضمير خارجي - فسيل - ترنجبين

سؤاالت افقي:
1- ضرغام - بارومتر  2- ديو شاهنامه - داراي يك جهت 
- سر نيزه  3- ماه نو - زم - مرزبان 4- عالمت مفعولي - 
پياز - شيره خرما - درودگري 5- بزرگتر از گروهان - آحاد 
- كاله انگليسي 6- از كوه هاي مهم كشور - مسافر سرزمين 
عجايب - خود را به خطر انداختن 7- رگ گياه - حقيقت 
چيزي - سرپيچي كردن 8- چرم فروش - ضمير - طرف 
چپ 9- هر چيز بسيار ريز - خاكسار و متواضع - خارج 
شده از دين  10- سمبل - پيشگاه خانه - آزاد 11- گوشت 
آذري - مقابل حالل - جدل لفظي 12- شرف - دانه خوشبو 
- خزنده گزنده - از رودهاي روپا 13- دندانه شانه - هرچيز 
عزيز و بي مثل - گروه مجهز 14- نشانه ها - خانه ييالقي - 

پنداري و گوئي 15- فنان - از انواع ابرها
سؤاالت عمودي:

1- از شهرهاي سمنان - نام يكي از هفت آتسكده معروف 
پارسيان 2- لباس بي آستر - پادشاه افشاري - سرباز گماشته

3- جايــز - خيش - ريمن  4- نوعي كنگــره دوزي - اثر 
رطوبت - از بين بردن - زمينه 5- رود فرانســه - مار تازي 
- از جزاير خليج فارس و زبان خودمان 6- ذرت - روزآينده 
- خوراك زمين زراعي 7- روغن فروش - غذايي از تخم مرغ 
- لقب امام زمان)عج(  8- انيس - پاس بلند - خواب كودكانه  
9- اهمال - مركز ويتنام - مردم 10- خورشيد و آفتاب - 
از صفات خداوند - تپه 11- پســتي و فرومايگي - كاغذ 
محكم - شامل همه مي شود 12- برگ برنده - كاال - زمين 
تركي - نمايشنامه راديويي 13- خطيب روم باستان - رهبر 
كوبا - توقف فيلمبرداري14- آتش برافروخته - مي - كشك

15- جاني - بينوا و مفلس
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very hardDaily Sudoku: Wed 18-Jan-2012
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4 5 8 3 1 6 7 2 9
6 3 9 2 5 7 4 8 1
2 7 1 8 4 9 6 5 3
7 2 6 5 9 8 3 1 4
1 8 4 7 6 3 5 9 2
3 9 5 4 2 1 8 7 6
9 4 2 6 8 5 1 3 7
5 6 7 1 3 2 9 4 8
8 1 3 9 7 4 2 6 5
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2 1 8 3 7 6 9 4 5
6 9 7 4 5 1 3 8 2
3 5 4 8 2 9 1 6 7
1 7 5 6 4 3 8 2 9
9 2 6 1 8 5 4 7 3
4 8 3 2 9 7 6 5 1
5 6 1 7 3 4 2 9 8
8 4 9 5 1 2 7 3 6
7 3 2 9 6 8 5 1 4

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 25-Jan-2012
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4 9 5 8 1 7 2 6 3
7 1 2 5 3 6 8 9 4
3 6 8 4 9 2 1 7 5
1 3 7 9 5 8 6 4 2
9 8 4 2 6 1 3 5 7
5 2 6 3 7 4 9 8 1
6 5 3 1 4 9 7 2 8
2 4 9 7 8 3 5 1 6
8 7 1 6 2 5 4 3 9
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Daily Sudoku: Fri 27-Jan-2012
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9 1 3 2 7 8 5 6 4
6 4 8 3 5 1 2 9 7
5 7 2 9 6 4 8 1 3
2 8 6 1 4 9 3 7 5
4 3 1 7 8 5 9 2 6
7 9 5 6 3 2 1 4 8
8 6 9 4 2 3 7 5 1
3 2 4 5 1 7 6 8 9
1 5 7 8 9 6 4 3 2
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جدول متقاطع شرح عادی 1750 جدول متقاطع شرح عادی 1766

جدول متقاطع شرح عادی 1767 جدول متقاطع شرح عادی 1768

جدول متقاطع شرح ویژه 1750 جدول متقاطع شرح ویژه 1766

جدول متقاطع شرح ویژه 1767 جدول متقاطع شرح ویژه 1768

شرح ویژه شرح ویژه

شرح ویژه شرح ویژه

جدول و سرگرمی شماره 1751 جدول و سرگرمی شماره 1767

جدول و سرگرمی شماره 1768 جدول و سرگرمی شماره 1769

سودکو کالسیک 1750 سودکو کالسیک 1766

سودکو کالسیک 1767 سودکو کالسیک 1768

سودکو کالسیک 1751 سودکو کالسیک 1767

سودکو کالسیک 1768 سودکو کالسیک 1769
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Daily Sudoku: Mon 16-Jan-2012
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6 4 2 3 1 7 5 8 9
9 1 5 2 8 6 3 7 4
2 5 6 8 9 4 7 1 3
3 8 7 5 6 1 4 9 2
4 9 1 7 3 2 6 5 8
1 6 3 4 7 8 9 2 5
8 2 9 6 5 3 1 4 7
5 7 4 1 2 9 8 3 6
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4 5 8 3 1 6 7 2 9
6 3 9 2 5 7 4 8 1
2 7 1 8 4 9 6 5 3
7 2 6 5 9 8 3 1 4
1 8 4 7 6 3 5 9 2
3 9 5 4 2 1 8 7 6
9 4 2 6 8 5 1 3 7
5 6 7 1 3 2 9 4 8
8 1 3 9 7 4 2 6 5
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Daily Sudoku: Sun 22-Jan-2012
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very hardDaily Sudoku: Sun 22-Jan-2012
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2 1 8 3 7 6 9 4 5
6 9 7 4 5 1 3 8 2
3 5 4 8 2 9 1 6 7
1 7 5 6 4 3 8 2 9
9 2 6 1 8 5 4 7 3
4 8 3 2 9 7 6 5 1
5 6 1 7 3 4 2 9 8
8 4 9 5 1 2 7 3 6
7 3 2 9 6 8 5 1 4
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Daily Sudoku: Wed 25-Jan-2012
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4 9 5 8 1 7 2 6 3
7 1 2 5 3 6 8 9 4
3 6 8 4 9 2 1 7 5
1 3 7 9 5 8 6 4 2
9 8 4 2 6 1 3 5 7
5 2 6 3 7 4 9 8 1
6 5 3 1 4 9 7 2 8
2 4 9 7 8 3 5 1 6
8 7 1 6 2 5 4 3 9
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 شــماره ارســـال پـــیــامک:30007446    
 جـــامــعه تلفن ارتـباط خــوانندگـــان : 36293750

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r
i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

06

تکمله

ارتباط با سرویس جامعه 
هر روز ســـاعت 12:30-11
36293750 )داخــلـی 123(
یادداشت های اجتماعی خود را روزانه 
در 140 کلمه بـــرای ما ارسال کنید.

و  بــخوانید  را  مـــا  مطـــالب 
نظرتــــان را ارســــال کنیـــد.

سوژه هاتان را با ما به اشتراک بگذارید.
3 0 0 0 7 4 4 6

محمدرضا احمدیان:
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 

طباطبایی. کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان
چکیده :

موضوع این پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نگرش 
مردان نســبت به نقش اقتصادی زنان است. سؤال 
اصلی این پژوهش این است که نگرش مردان نسبت 
به نقش اقتصادی زنان چگونه است؟ و هدف اصلی 
نیز شناخت عوامل مؤثر بر شکل دهی این نگرش ها 
است . برای رســیدن به پاسخ سؤال فوق و اهداف 
مورد نظر تحقیق، از نظریه های مربوط به شکل گیری 
نگرش ها، نظریه های جامعه پذیری و جامعه پذیری 
جنســیتی و همچنین نظریة مردساالری و قدرت 
استفاده شده است. با اســتفاده از نظریات فوق 10 
فرضیه مطرح گردید که در آن ها رابطه متغیر وابسته 
نگرش »مردان نسبت به نقش اقتصادی زنان«، با 
متغیرهای مستقل اصلی سن، وضعیت تأهل، موافقت 
دوستان و همکاران با نقش اقتصادی زنان – موافقت 
پدر با نقش اقتصادی مادر، وضعیت پایگاه اجتماعی، 
اقتصادی پاسخگو، باورهای قالبی، درآمد زن، اشتغال 
مادر، قدرت در خانواده و استفاده از برنامه ها و سریال 

های تلویزیون مشخص شده است. 
در ایــن تحقیق برای جمــع آوری داده ها از روش 
پیمایشی و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. 
جامعه آماری پژوهش کلیه مردان باالی 20 ســال 
شهرستان مشهد بوده اند، که از آن با استفاده از شیوة 
نمونه گیری خوشــه ای چند مرحله ای نمونه ای به 
حجم 275 نفر به طور تصادفی انتخاب شــد. نتایج 
حاصله حاکی از معنادار بودن رابطه میان سن،  موافقت 
پدر، شــغل همسر،  موافقت دوســتان و همکاران،  
باورهای قالبی، پایگاه اجتماعی اقتصادی و چگونگی 
توزیع قدرت در خانــواده و نگرش مردان به نقش 
اقتصادی زنان است.  اما میان وضعیت تأهل، استفاده 
از برنامه های تلویزیون و درآمد زن و نگرش مردان 
به نقش اقتصادی زنان رابطه معناداری مالحظه نشد. 
نتیجه گیری کلی نشان می دهد که نگرش مردان 
نسبت به نقش اقتصادی زنان نسبتًا منفی است و 
نیاز به اصالح دارد. البته قابل ذکر است که مقدار قابل 
توجهی از پاسخگویان نگرش متوسط یعنی موافقت 

مشروط داشتند.
 بر اساس یافته های این تحقیق، برای تغییر نگرش 
مردان در جهت مثبت تر شــدن نســبت به نقش 
اقتصادی زنان توصیه شــد که خانواده ها، به عنوان 
یک عامل مهم در جامعه پذیری جنسیتی فرزندان، با 
فرزندان خود اعم از دختر و پسر برخورد مشابه داشته 
باشند. خاصه، در راستای کلیشه زدایی از فعالیت های 
زنان و حرکت به ســوی برخورد برابر و تبلیغ فواید 

اشتغال زنان گام برداند.

از  در جاده های برفی بــرای جلوگیری 
اثرات منفی انعكاس نور از عینك آفتابی 
استفاده كنید تا از بروز حوادث جلوگیری 

شود. 

 بررسی عوامل مؤثر بر 
نگرش مردان نسبت به زنان

توصیه های مدنی

در انتظار توام

در چنان هوایی بیا

که گریز از تو ممکن نباشد 

»اورهان ولی«

عکاس: رضا امینی

شم ها
چ

ویلچررایدر

تکمله

روشنک موسوی | عناصر هر شهری بازتابنده ی ساکنان همان شهرند. 
افراد شهر خودشان را در آنها جا می گذارند. از تلفن عمومی و سنگفرش های 
شهر گرفته تا مجسمه ها و وسایل حمل و نقل عمومی. همه شان تبلور آدم ها 
هستند، چه بخواهیم چه نخواهیم. شاید اصال اگر به جای بررسی میدانی 
و پرس وجو از آدم ها برای تحقیق جامعه شناختی، سراغ این المان ها برویم 
نتیجه چندان تفاوتی نکند. حتی در مورد عناصری که سال های سال است 
برقرارند، شـاید بتـوان با بررسی به نتیجه ای اجتماعی-تاریخی هم رسید.  
من که در مقام بررسی نیستم. من حداکثر می توانم ببینم و گزارش بدهم، 
بررسی اش بماند برای اهلش. یکی از چیزهایی که هر روز می بینم ماشین ها 
هستند. ماشین هایی که مشمول همان عناصر شهری می شوند و از شهر تا 
شهر رفتارشان متفاوت است. ماشین های اصفهانی، ماشین های کربالیی، 
ماشــین های کرد و ماشین های تگزاسی. حاال تمام شهرهای دیگر را هم 
خودتان می توانید اضافه کنید. از وقتی که از خانه خارج می شــوم، با این 
ماشــین ها درگیرم تا زمانی که به خانه بازگردم. درگیری نه از نوع استفاده 
کردن و سوار شــدن. درگیری از نوع رفع مانع و راه ندادن. چه آنهایی که 
می روند چه آنهایی که نمی رونــد و پارک کرده اند. هرکس به طریقی.  از 
پیاده رو که عموما نمی شود رفت. هیچ اطمینانی نیست. هیچ کس تضمین 
نکرده که ته این پیاده رو بن بست نباشد، ماشینی افقی پارک نکرده باشد یا 
کفش را برای تعمیرات نکنده باشند. البته گاهی سنگفرش صاف و هموار 
پیاده رو مرا می خواند و من هم اجابت می کنم. در موارد نادری کارم درست 

اســت اما معموال نه. این »معموال« هم باعث شــده که رفتارهایی برای 
مواجهه با ماشین های پارک شده ی موجود اتخاذ کنم. نه فقط ماشین هایی 
که در پیاده رو سد معبر کرده اند و صاحبشان پس از پارک ماشین در جای 
مناســب، پیروزمندانه از زرنگی در نپرداختن پول پارکینگ و یا خوشحال 
از همکاری مســئولین در کاهش ظرفیت پارکینگ ها، به چندصد خیابان 

آن طرف تر رفته تا خرید کند. 
بلکه ماشــین هایی که کنار خیابان پارک دوبل یا حتی سوبل کرده اند و یا 
جلوی پل ایستاده اند خودم هم می دانم رفتارم نه قانونی است نه عرفی اما 
نمی شود در مقابل چنین همشهریان عزیزی وارد هیچ کنشی نشد. وقتی 
در ماشین نشسته باشند که هیچ. بهشان می گویم که »اینجا جای پارک 
نیست« و آنها هم با یک »ببخشید« سر و ته بی قانونی شان را هم می آورند 
و می روند کمی جلوتر می ایســتند، وقتی هم که می بینند راهم به سمت 
آنهاست، به احتمال لعن و نفرین کنان، گازش را می گیرند و دور می شوند. 
اکثر رفتارهایشان را با همین لبخند و عذرخواهی توجیه می کنند. می دانم که 
یکبار باید با پلیس سر چهارراه برم سر وقتشان. اما وقتی که راننده ماشین 
را به »امان خدا« ول کرده و رفته، وظیفه ی برخورد با ماشــینی فاقد شعور 
اجتماعی را به من و تنها من واگذار کرده اســت. بماند که گاهی اوقات از 
دوستم کمک می گیرم اما به هر صورت من هم راضی ام. اول از همه سه 
بار صدا می زنم که صاحبش اگر در همین نزدیکی است بیاید و مالش را از 
دسترس عموم خارج کند. اگر نیاید هم لگد رفیقم حواله ی ماشینش می شود. 

نمی خواهم مثل سقراط »ذهن جوان های مردم را فاسد کنم« و کار یادشان 
بدهم اما این تنها برخورد ممکن است. گاهی اوقات هم راه آنقدر تنگ است 
که می مالم به ماشین یا پالکش کج می شود. البته من هنوز آنقدر خودم را 
از انسانیت تهی نکرده ام و نوع ماشین در برخوردم تاثیر می گذارد. آنها که 
بنزشان را می گذارند باید فرق کنند با آنها که پیکان شان را می گذارند. باالخره 
کسی که بنز دارد، کلی هزینه کرده که طبقه ی اجتماعی اش را چند طبقه 
باالتر ببرد و انتظار بیشتری از رفتارهایش می رود. به همان نسبت من هم 

وظیفه ی بیشتری روی دوشم احساس می کنم. 
مثال آن آرم برازنده  و برافراشته ی مرسدس بنز روی کاپوت را بکنم.  البته 
واقعا فکر نمی کردم کنده شود، فقط می خواستم خمش کنم که سرافکندگی 
ماشــین از رفتارش در هیبتش متجلی شود. اما خب آلمانی ها این یکبار را 
ظریف کار کرده بودند و شکست. به من چه، خودش شکست.  البته چندان 
مخالف عقیده ام نبود، من به این نتیجه رسیده ام که برخورد نظری و توصیه و 
درخواست برای افزایش شعور ماشین ها فایده ندارد و باید وارد عمل شد. آنها 
که وظیفه شان فرهنگ سازی و قانون مدار کردن آدم هاست بیایند فرهنگ 
این افراد را بســازند. من فقط می توانم در حد خودم تخریب کنم، با اینکه 
در جامعه ی بی قانــون تخریب معنایی ندارد. این مطلب را فقط برای این 
نوشتم که اگر خوشحال و خندان از خرید، دامپزشکی، مهمانی و هرجای 
دیگر برگشتید و با دیدن ماشین تان که کمی تورفته همه ی خوشی هایتان 

زهرمارتان شد بدانید که من بوده ام و هدفم هم دقیقا همین بوده است.

جنسیت، مفهومی جامعه شناختی است و با واژه جنس، متفاوت است؛ 
چون جنسیت زنان و مردان را بیش از طبقه بندی طبیعی آنها، از نظر 
اجتماعی طبقه بندی می كند و افزون بر آن، بر تقســیم بندی زنان و 
مردان و روابط سلسله مراتبی بین آنها تأكید می كند. در تعریف جنس، 
به آن دســته از تفاوت های بیولوژیكی و آناتومیكی توجه می شود كه 
زنان و مردان را از هم متمایز می سازد. درصورتی كه جنسیت، انتظارات 
اجتماعی از رفتار مناسب هر جنس است، جنسیت را تفاوت های اكتسابی 

فرهنگی بین مردان و زنان می توان دانست. 
اصطالح جنسیت فقط زمانی استفاده می شود كه به جنبه های اجتماعی، 
فرهنگی و روان شناختی مربوط به زنان و مردان توجه شود. جنسیت و 
اجزای آن مانند كلیشه های نقش جنسیتی، هنجارهای جنسیتی، نقش 
های جنسیتی و هویت نقش جنسیتی در پیوستاری از زنانگی و مردانگی، 

متغیر هستند و جنسیت باید مستقل از جنس زیستی فرد باشد. جنسیت 
به عنوان یك دوگانگی اجتماعی، با یك دوگانگی طبیعی تعیین می 
شــود. می توان جنس را ظرف و جنســیت را مظروف در نظر گرفت. 
مظروف ممكن است در برخی موارد، متغیر باشد، ولی ظرف، ثابت است؛ 

چون قسمتی از طبیعت است و طبیعت تغییر نمی كند.
 کــودكان با فرآیند جامعه پذیری و كنــش های اجتماعی، موقعیت 
های مناســب خود را به عنوان زن و مرد فــرا می گیرند و به تدریج، 
اطالعاتی درباره نوع شغل متعلق به هر جنس، ظاهر جسمانی، گرایش 
ها، عالیق و ویژگی های روانی به دست می آورند و چگونگی برقراری 
روابط اجتماعی را می آموزند. هویت جنسیتی، احساس ذهنی مردانگی 
یا زنانگی و مجموعه ای از ویژگی ها، گرایش ها و رفتارهایی اســت 
كه هویت اجتماعی و شــخصیت فرد را می سازد. از نظر ویژگی های 

شخصیتی، تفاوت بین هویت جنسیتی مردان و زنان، با مقایسه میزان 
وجود ویژگی هــای ابزاری مردانه، مانند قاطعیت و اعتماد به نفس یا 
ویژگــی های عاطفی زنانه، مانند پــرورش، حمایت و محبت در آنها 
مشخص می شــود. همچنین هویت جنســیتی روی گرایش ها و 
رفتارهای متفاوتی متمركز می شود كه هر جامعه مرتبط با هر جنس 
دارد و محدوده ای را كه افراد جامعه، نقش های جنســیتی متفاوت را 
به رسمیت می شناسند یا آن نقش ها را ایفا می كنند، ارزیابی می كند. 
بنابراین، هویت جنسیتی، یك احساس بنیادی مردانگی یا زنانگی مبتنی 
بر ویژگی های مجزا و جهت گیری های رفتاری است. این مفهوم از 
هویت جنسیتی، این امكان را فراهم می كند كه مردان و زنان، هویت 
هایی را هم با جنبه مردانه و هم با جنبه زنانه توسعه دهند و شیوه های 

متعددی برای تنظیم این هویت ها وجود دارد.

تقریبا تمام جامعه شناسان معتقدند که گرد هم 
آمدن انســان و تشکیل جامعه ی بشری در ابتدا به 
خاطر محافظت و همکاری بوده است. انسان های 
اولیه با توجــه به خطرات طبیعــی مانند حوادث 
غیرمترقبــه و حمله ی دیگر انســان ها و حیوانات 
وحشی تصمیم گرفتند که جمعا به محافظت از خود 

بپردازند.
 نتیجه این شــد که کم کم قبایل پدید آمدند و 
پیرو این تشکیل کلونی مناسبات انسانی نیز تغییر 
کرد. آن چه که ما از مناسبات آن زمان می دانیم در 

بعضی از موارد کامال خالف تصور ما است. 
به نحوی که بســیاری از خصلت هایی را که ما 
به ذات انسان نسبت می دهیم اساسا در طول زمان 
دچار افت و خیزهای فراوان بوده و تغییر شــگرفی 
کرده اســت. یکی از این خصلت ها بازیابی هویت 
جنسی است که دوران گذار طوالنی و پرمشقتی را 
تا امروز طی کرده است. انسان در وضعیت کنونی، 
چه به عنوان انسانی تنها در فردیت خویش و چه به 
صورت عضوی از جامعه کشور یا فرا کشور و جهانی 
در نظر گرفته شود، هویت خود را مدیون و مرهون 

ارتباط با دیگران است. 
از همین روی است که عمده ارتباط ما منجر به 
شناخت درونی ما از خود می شود.  به بیان دیگر آن 
چه که باعث می شود من از من اطالع و شناخت پیدا 

کند همان بازخوردهای رفتار دیگران است. بنابراین 
اگــر من خود را آدمی مهربان، زودرنج و حســاس 
می دانم به این دلیل است که در موقعیت هایی که 
قرار گرفته ام بازخوردهایی که از رفتار دیگران شنیده 
یا برداشت کرده ام مرا به خودم این گونه شناسانده 

است.
 در مــورد رفتار با جنس مخالف نیز موضوع به 
همین ترتیب است. در جامعه ی کنونی ما – درست 
یا نادرســت – رفتارهایی متعلق به جنسیت خاص 
هویت بخشیده شده است.  آن چه که ما به عنوان 
مردانگی و آن چه که ما به عنوان زنانگی می شناسیم 
از نتایج همین رفتارهاست. پس طبیعی است که این 
رفتارهای نهادینه شده در بسیاری از مواقع با یکدیگر 

دچار تعارض و تضاد شوند.
 بنابراین برای حل این گونه تعارض ها چاره ای 
نیست جز این که هر یک از گروه های جنسی پیش 
فرض ها، اخالق، رفتار و حساسیت های طرف خود 
را بشناسد.  موقعیت هایی که عموما در اختیار مردم 
برای شــناخت قرار می گیرد نه تنها کمکی به حل 
این مشکالت نمی کند بلکه  بر طبل جنسیت گرایی 
می کوبد.  برای مثال تجمع هایی که نهادهای دولتی 
و مذهبی برای آشنایی جوانان با مفاهیم جنسیتی 
تشکیل می شــود – مانند جشن های مخصوص 
دختران یا هیئات یا جلسات شناخت جنس »مخالف« 
و هیئات و تشکل هایی که فقط امکان حضور مردان 
در آن فراهم است – به این معنا کمک می کند که 
فرد را در هویت جنسی خود تقویت می کند و او را از 

آن چه که به غیر از شناسه ی اوست عاری می سازد. 
این تقویت باعث بیگانگی فرد نسبت به جنس دیگر 
و یا درک نکردن تفاوت های جنســیتی می شود و 
دوقطبی کار مردانه – کار زنانه به وجود می آورد و پر 
مسلم است که با ایجاد هر دوقطبی طیف موجود از 
بین رفته و هویت به صورت بیمارگونه ای در دو سر 

طیف ظاهر می شود.
 در بســیاری از جوامع مدارس، دانشگاه ها و هر 
محلی که به نوعی دارای کارکــرد روزانه و تکرار 
شونده است نقش کلیدی برای شناخت و آگاهی از 

این هویت های جنس دیگر را دارا است.
 یعنی همواره راه حل این مشــکل با نهادهایی 
که دارای کارکرد چندگانه هســتند تــا حد قابل 
قبولی مرتفع شــده اســت. آن چه که مسلم است 
در جامعه ی ما این کارکــرد با توجه به آمار باالی 

خشونت خانگی، طالق و بزه در برابر جنس دیگر 
نتایج قابل قبولی را نداشته است. جالب اینجا است 
که همین نهادها هم در ســال های اخیر از زیر تیغ 
خط کشی جنسی نتوانسته اند به سالمت عبور کنند 
و هر از چند گاهی با اصرار و تهدید یکی از ارگان ها، 
نهادها و سازمان های امنیتی یا به صورت خودسر 
اقدام به تفکیک بر اساس جنسیت می کنند.  آن ها 
با بهانه حفظ و حراســت از حریم شــخصی، وارد 
حریم شخصی افراد می شوند و آن ها را به بهانه ی 
حرف زدن، نشستن کنار هم و ... مواخذه می کنند. 
آن چه که واضح اســت برای کنترل و حفظ قانون 
سعی می کند مردم را تشویق به نشان دادن رابطه 
در ســطح می کنند تا از بزه ها و خالف هایی که در 
نقاطی که قانون و قانون گزار به آن دسترسی ندارد 
جلوگیری کند.  از طرفی با توضیحات باال می دانیم 

که شناخت یک امر ضروری است. این دو موضوع 
در تقابل با برخوردهایی که نظام حراستِی پدر ساالر 
با اعضای خود می کند نه تنها باعث می شود که این 
روابط به ذیل ترین نقطه ی ممکن – جایی که امنیت 
آن تامین باشد – فرو رود بلکه این نوع تماس ها با 
برچسب هایی هویت پیدا کنند و از چرخه ی جامعه 
حذف شوند و حتی باعث رشد بزه در میان جوانان 

شود.  
بنابراین مســاله ای که باید سیستم و نهادهای 
ذی ربط جوابگوی آن باشــند این است که آن ها از 
این گونه رفتارها بــه دنبال چه چیزی می گردند و 
دســتاورد آنان از اجرای سیاســت های تفکیک و 
جدایی بر اســاس آمار چه بوده است و آیا وقت آن 
نرســیده است که رویکرد جدیدی نسبت به امور و 

روابط جامعه پیاده کنند؟

سهیل ذاکرزاده

هویت جنسی فرد در روابط اجتماعی

مِن زن، مِن مرد

پارک روی تخم چشم ما می کنید

جنسیت، نقش هاي جنسیتي و کلیشه هاي جنسیتي
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یکی از پرطرفدارترین بخش بازار گوشی های هوشمند، میان 
رده ها یا میان قیمت ها هستند. شرکت های مختلف نیز این 
موضوع را به خوبی درک کرده اند و گوشی های هوشمند 
مناسبی که می تواند نیاز های مختلف افراد را به خوبی برطرف 
کند، عرضه می کنند. ممکن است در این ماه قصد خرید 
گوشی هوشمندی از دسته میان رده را داشته باشید، در گزارش 
حاضر چند توصیه و نکته در زمان خرید گوشی های هوشمند 

میان رده را برای انتخاب راحت تر شما گردآوری کرده ایم. 
1. بعضی اوقات بهترین تلفن میان رده، پرچم دار ســال 
گذشــته ی شرکت ها اســت، چراکه شرکت ها عمومًا 
پشتیبانی خوبی از پرچم داران خوددارند و این محصوالت 

از کیفیت ساخت باالیی برخوردارند.
 2. گوشی های هوشمند میان رده در اندازه های مختلف 
عرضه می شوند. بنابراین سعی کنید ابعاد عرض و طول 
دستگاهی که انتخاب می کنید با سایز دست های شما 
متناسب باشد و راحت در دست قرار گیرد. به عبارت دیگر 
خودش دست بودن گوشی هوشمند اهمیت زیادی در 

کار با دستگاه دارد.
3. خوشبختانه در بین گوشی های میان رده از حق انتخاب 
بهتری برای کیفیت صفحه نمایش برخورداریم. کیفیت و 
وضوح صفحه نمایش یکی از تأثیرگذارترین بخش های 
مورداستفاده شما از یک گوشی موبایل هوشمند است. 
بنابراین اگر زیاد به صفحه نمایش دستگاه برای مطالعه، 
پیام دادن، بازی کردن و موارد دیگر خیره می شوید، کیفیت 
نمایشگر دستگاه اهمیت زیادی پیدا می کند. معمواًل در 
بین گوشی های میان رده این لیست کیفیت صفحه نمایش 
دستگاه ها hD یا full hD است که هر دو رزولوشن 
برای یک گوشی هوشمند مناسب است، اما سعی کنید با 

توجه به ترجیح خود انتخاب کنید.
4. به ابعاد و وزن دستگاه حتمًا توجه خاص داشته باشید. 
اگر گوشی با وزن زیاد بخرید بعد از مدتی سنگینی آن 
موجب نارضایتی شما می شود. بنابراین ابعاد و ضخامتی 
مناسب نیز به خوش دستی دستگاه کمک بسیار می کند.

5. یکی دیگر از چالش هایی که زمان خرید گوشی های 
هوشــمند با آن روبه رو هستید، بخش دوربین دستگاه 
است. اگر دوربین از اهمیت بسیار زیادی در انتخاب شما 
برخوردار است، بهترین دوربین را می توانید با خرید لومیا 

1020 نوکیا در اختیار داشته باشید.

نکاتی درباره انتخاب 
موبایل های ارزان قیمت

راهنمای خرید
چگونه و با چه قیمتی به استانبول سفر کنیم؟

همه چیز درباره تورهای مسافرتى اصفهان - استانبول

 شــماره ارســـال پـــیــامک:30007446    
بـــــازار تلفن ارتـباط خــوانندگـــان : 36293750  

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r
i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

07 سه شنبه | 5خـرداد   1394 /  ســا ل یازدهم  
 دوره جــدید/  شـمــاره 2393

آگهی احضار
2781 /94و- نظر به اینکه آقای فرشــاد رئیسی  شکایتی علیه آقای مرتضی 
موالئی مبنی بر مشــارکت در آدم ربائی  مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
920039ک/18 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 94/4/15 ساعت 9 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشند لذا حسب ماده 
180 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. دفتر شــعبه 18 

دادگاه تجدید نظر )کیفری( استان اصفهان 579 /م الف

آگهی ابالغ
2782 /94و- شــماره درخواســت: 9410460424200025 شــماره پرونده: 
9309980424200126 شــماره بایگانــی شــعبه: 930129 تاریــخ تنظیم: 
1394/2/21 خواهان آقای علی شــفیعی نیک آبادی دادخواســتی به طرفیت 
آقای حمزه آقا جانی فرزند نقی و خانم ســیده ناهید جاودان فرزند قربانعلی به 
خواســته مطالبه مبلغ 330/000/000 ریال بابت چک بصورت تضامنی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
32 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان شــهر جدید 
بهارســتان خیابان الفت جنب ساختمان عمران بهارســتان ارجاع و به کالسه 
930129 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 94/4/15 ســاعت 11:45 صبح 
تعیین گردیده اســت و به علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – زهره فرزی زاده  5164 /م الف

آگهی ابالغ
2785 /94و- شــماره درخواســت: 9410460424200017 شــماره پرونده: 
9309980424200269 شــماره بایگانــی شــعبه: 930273 تاریــخ تنظیم: 
1394/2/19 خواهان آقای حامد باقری با وکالت آقای حسن جعفری دادخواستی 
بــه طرفیت آقای ایرج قره نقده ای  به خواســته مطالبه مبلغ 300/000/000 
ریال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 32 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهان 
شــهر جدید بهارستان خیابان الفت جنب ســاختمان عمران بهارستان ارجاع و 
به کالســه 930273 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 94/4/6 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – زهره فرزی زاده 5167 /م الف

آگهی ابالغ
2786 /94و- شــماره ابالغیــه: 9310100350509555 شــماره پرونــده: 
9309980350500448 شــماره بایگانــی شــعبه: 930485 تاریــخ تنظیم: 
1393/12/24 خواهان علی ادیب مجلسی دادخواستی به طرفیت خوانده جواد 
جابر انصاری به خواسته ابطال فسخ نامه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومــی )حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگســتری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9309980350500448 ثبــت گردیــده که وقت رســیدگی آن 1393/4/15 
و ســاعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. شــعبه 5 دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرســتان اصفهان - اصفهــان خیابان چهارباغ باال خیابان 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 

105- 79 /م الف
آگهی ابالغ

2783 /94و- شــماره درخواســت: 9410460424200017 شــماره پرونده: 
9309980424200269 شــماره بایگانــی شــعبه: 930273 تاریــخ تنظیم: 
1394/2/19 خواهان آقای حامد باقری با وکالت آقای حسن جعفری دادخواستی  
بــه طرفیت آقای ایرج قره نقده ای  به خواســته مطالبه مبلغ 300/000/000 
ریال  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 32 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهان 
شــهر جدید بهارستان خیابان الفت جنب ســاختمان عمران بهارستان ارجاع و 
به کالســه 930273 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 94/4/6 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – زهره فرزی زاده 5165/م الف

آگهی ابالغ
2784 /94و- شــماره ابالغیــه: 9410100352401298 شــماره پرونــده: 
9209980352401424 شــماره بایگانــی شــعبه: 921540 تاریــخ تنظیم: 
1394/2/5 خواهان مدیریت شــعب پست بانک اصفهان به مدیریت حمیدرضا 
علیکریمی دادخواســتی به طرفیت خواندگان مصطفی اســدی و ســید حسن 
میرلوحی و عباس رهنما و شــهربانو میرلوحــی و میترا رضایی و جواد کاظمی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالب طلب و مطالبه خسارت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرســتان اصفهــان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شــماره 352 ارجاع و به کالسه 9209980352401424 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1394/4/15 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. شعبه 24 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان- اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

3 اتاق شماره 352- 3070 /م الف

 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف 

مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
94/2073و- آگهی مفــاد آراء »قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط 
هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر 
اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه 
های کثیر االنتشــار و محلی آگهی می شــودودر روســتاها عالوه بر انتشار 
آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شــورای اســالمی روستا در محل الصاق 
می گردد تا شــخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اســناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ 
نمایند واز تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یكماه مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تســلیم نماینــد،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 دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل راارائه 
نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور ســندمالکیت می نماید. صدور ســند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000018 مورخ 94/01/25 – آقای مهدی 
جمالی زواره فرزند جواد بشــماره ملی 1189598991 ششــدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قســمتی از پالك شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت 206/90 متر مربع 

خریداری رسمی از خانم زهرا خادم مرتضوی زواره.

2- رأی شماره 139460302021000019 مورخ 94/01/25 – آقای ابراهیم 
باقری کهنگی فرزند محمداسمعیل بشــماره ملی 1189855941 ششدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 2335 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 233/35 متر 

مربع خریداری رسمی از حسن صادقی.
 3- رأی شماره 139460302021000053 مورخ 94/02/10 – آقای احمد 
صادقی حداد زواره فرزند غالمرضا بشــماره ملی 1189413140 ششــدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 5785 فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 208/65 
متر مربع موروثی از غالمرضا صادقی وخریداری رســمی از محمود صادقی 

وخریداری عادی از ماشااله صادقی.
4- رأی شماره 139460302021000054 مورخ 94/02/10 – آقای نصرت 
اله رئیســی مزدآبادی فرزند جلیل بشــماره ملی 1189016291 ششــدانگ 
یکبــاب دامداری احداثی برروی قســمتی از مزرعه خلیل آباد پالک 8 اصلی 
دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 1375 متر مربع خریداری 

رسمی از حسین مشیریان قدوسی.
5- رأی شــماره 139460302021000055 مورخ 94/02/10 – خانم زهرا 
عظیمی شــهرابی فرزند عنایت اله بشــماره ملی 1189490463 سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثی برروی پالک2516وقسمتی از پالك 
1903 فرعــی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت 
اصفهان ششــدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر مربع مالک رسمی پالک 

2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.
6- رأی شــماره 139460302021000056 مــورخ 94/02/10 – آقــای 
عبدالمحمود دیانت فرزند ماشــا اله بشــماره ملی 1188931156 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثی برروی قســمتی از پالكهای 2516 
و 1903 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت 
اصفهان ششــدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر مربع مالک رسمی پالک 

2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.
7- رأی شــماره 139460302021000057 مــورخ 94/02/10 – آقــای 
محسن رجبی فرزند مصطفی بشــماره ملی 1189576783 سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب دکان وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 
1905 فرعــی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت 
اصفهان ششــدانگ به مساحت 201/62 متر مربع خریداری رسمی از حاجیه 

بی بی آموزگار.
8- رأی شــماره 139460302021000058 مــورخ 94/02/10 – آقــای 
احســان اله رجبی فرزند مصطفی بشــماره ملی 1189599163 ســه دانگ 
مشــاع ازششدانگ یکباب دکان وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالك 
شماره 1905 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان ششــدانگ به مساحت 201/62 متر مربع خریداری رسمی از حاجیه 

بی بی آموزگار.
9- رأی شــماره 139460302021000071 مورخ 94/02/16 – آقای رضا 
عابدزاده فرزند علی  بشماره ملی 1189401738 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالك شماره 5455 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به مســاحت ششدانگ  179/54 متر مربع 

خریداری رســمی از خانمها فاطمه صادقی وپروانه باقری حبیب آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/5
 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2071 /94 و- برابر رای شماره 139360302026023030 مورخ 1393/10/28 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد کمالی دولت آبادی فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 302/70 مترمربع پالک شماره 15182 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 
مالک رسمی آقای محمد ملکی دولت آبادی و دارای سند رسمی بنام متقاضی 
می باشــد محرز گردیده اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 

4040 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2076 /94 و- برابر رای شماره 139360302026024396 مورخ 1393/11/19 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد قندهاری علویجه فرزند رضا نسبت 
به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 253/40 مترمربع پالک شماره 22 
فرعــی از 15177 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه 
عادی مع الواســطه از مالک رسمی خانم بتول خداپرست محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

94/3/5 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 3888 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1933 /94و- برابر آراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آراء شــماره 139360302026022691 مورخه 93/10/20 آقای سید محسن 
موذنی  فرزند سید حسین نسبت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/01 
متر مربع پالک شــماره 13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طی 
مبایعنامه عادی مع الواسطه از آقای عباس روحانی که مالک رسمی می باشند.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4070 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2008 /94و- برابر آراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آراء شماره 139360302026022693 مورخه 1393/10/20 آقای جمشید علی 
شاهی فرزند مصطفی نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 130/09 
مترمربع پالک شــماره 13995 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طی 
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از آقای علی شیرانی بید آبادی که مالک رسمی 

می باشند.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4066 /م الف

 با شروع فصل تابستان و رونق گرفتن مسافرت های 
تابســتانی مقصد خیلی از اصفهانی هایی که قصد 
ســفر خارجی دارند، کشــور ترکیه و به خصوص 
شــهر استانبول خواهد بود. فاصله  استانبول از شهر 
اصفهان حدود 3 ساعت است ولی برای سفر به این 
شهر هزینه های مختلفی وجود دارد که آژانس های 
مسافرتی با برگزاری تور های مختلف آن ها را تحت 
پوشش قرار می دهند. تور های مسافرتی اصفهان به 
استانبول در هرکدام از آژانس های مسافرتی سطح 
شهر، تفاوت هایی دارند که آن ها را مرود بررسی قرار 

می دهیم.
Á  آژانس های در  استانبول  تور  قیمت 

مختلف 
 تور های مسافرتی اصفهان - استانبول از آژانس های 
مسافرتی مختلف قیمت هایی به صورت جدول روبه 

رو هستند .
ناگفته نمانــد که قیمت های درج شــده در جدول 
همگی مربوط به تور های چهار شــب و هتل های 
چهار ستاره است. یعنی اگر بخواهید به مدت چهار 

شب در یک هتل چهار ستاره استانبول اقامت کنید 
با آژانس مسافرتی بالدیس باید دست کم یک میلیون 
و 100 هزار تومان بابت مجموعه ای از هزینه هایتان 

پرداخت کنید.
 همچنین جدول باال شــامل حداقــل هزینه تور 
چهارروزه به استانبول در هر یک از این آژانس های 
مسافرتی است. زیرا بر اساس خواسته مسافر قیمت 
این تور در هریک از این آژانس ها بیشتر نیز می شود. 
همچنین جالب اســت بدانید کــه تمامی تور های 
اســتانبول فاقد ناهار و شام هستند و تنها به مسافر 

صبحانه را به صورت رایگان می دهند.
 بنابراین هر اصفهانی که تصمیم داشته باشد همراه با 
این تور های مسافرتی به استانبول برود باید خودش 
هزینه ناهار و شــام را پرداخت کند که می تواند از 

رستوران ها و یا مک دونالدها خرید داشته باشد. 
اما سؤال اصلی اینجاســت که چرا باوجود شرایط 
تقریبًا برابر قیمت تور های استانبول در آژانس های 

مسافرتی اصفهان نسبت به هم متفاوت هستند؟
Á تأثیر محل پرواز در قیمت تور

نخســتین دلیل تفاوت قیمت تور هــای ترکیه در 
آژانس های مســافرتی به محل پرواز آن ها ارتباط 
دارد؛ به طوری کــه محل پرواز بعضــی از تور ها از 

فرودگاه امام خمینــی تهران و بعضی ها از تور ها از 
فرودگاه اصفهان است. 

از طرفی شرکت هواپیمایی مســئول پرواز نیز در 
مشخص کردن قیمت تور موثرهستند. اکنون بیشتر 
تور های اســتانبولی که از اصفهان به سمت مقصد 
پرواز دارند توسط هواپیما های ترکیش ایرالین پرواز 
می کنند و بیشــتر پرواز های تهران توسط شرکت 
هواپیمایی آسمان انجام خواهد شد. برای مثال پرواز 
تور صدر اصفهان و بالدیس هر دو از تهران و توسط 

شرکت هواپیمایی آسمان انجام می شود. 
Á انتخاب هتل

اما اصلی ترین دلیل اختالف قیمت بین آژانس های 
مختلف محل هتل تور اســت. هرچند فرض هتل 
چهار ســتاره برای این گزارش در نظر گرفته شد 
ولی هنوز این پرسش وجود دارد که آن هتل چهار 
ستاره در کدام محله استانبول قرار دارد؟ اگر هتل 
محل اقامت در حاشیه شهر قرار داشته باشد قیمت 
آن به شــدت کاهش می یابد و در مقابل اگر هتل 
چهار ســتاره موردنظر در مرکز شهر باشد قیمتش 
تا چند برابــر افزایش می یابد. مثاًل شــرکت تور 
مسافرتی مینای نقش جهان که باقیمت یک میلیون 
و 780 هزار تومان در میان گران ترین های جدول 

مذکور جای دارد به مســافران قول اســکان در 
هتل هایی مانند کریســتال را می دهد که هم در 
مرکز شــهر قرار دارد و هم کیفیــت خدمات آن 
باالســت. البته انتخاب نوع هتل کاماًل آزاد و در 

اختیار مسافر است. 
به صورتی که مســافر خــودش می تواند هتل 
موردنظــر را به راحتی انتخــاب کند. ولی هرچه 
هتل انتخابی لوکس تر باشد قیمت تور نیز بیشتر 

خواهد شد.

Á آماده باش برای گرانی
بد نیســت بدانید که اگر قصد مسافرت به ترکیه 
و شــهر اســتانبول رادارید باید زودتر اقدام کنید 
زیرا بررسی های اصفهان امروز نشان می دهد که 
آژانس های هواپیمایی تصمیــم دارند به زودی با 
افزایش مسافرت ها نرخ هایشان را نیز باال ببرند که 
حتی یکی از این  آژانس های مسافرتی به اصفهان 
امروز گفت: اگر قصد مسافرت دارید همین هفته 

اقدام کنید، زیرا هفته آینده نرخ ها تغییر می کند.

قیمت تور برای يک نفر) تومان(نام آژانس مسافرتي

1 میلیون و 100 هزاربالديس

1 میلیون و 120 هزارآسوده

1 میلیون و 190 هزاردنیای پرواز

1 میلیون و 250 هزاراصفهان گشت

1 میلیون و 530 هزارصدر اصفهان

1 میلیون و 780 هزارمینای نقش جهان

1 میلیون و 780 هزاريادمان پرشیا گشت

سعید غفاری 
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اصفهان امروز : مسلما برای شما نیز اتفاق افتاده است که قصد داشته باشید 
تلفن همراه اندرویدی خود را بفروشید و برای همین قبل از تحویل به صاحب 
بعدی، به تنظیمات رفته و از منوی اصلی بازنشانی به تنظیمات کارخانه را انتخاب 
کرده تا همه اطالعات از جمله تصاویر، تماس ها، مخاطبین، پیام ها و یا موارد از 
این قبیل حذف شد. به اصطالح شما دستگاه را با فکتوری ریست یا برگشت به 
کارخانه کرده اید.  در نگاه اول به نظر می رسد که شما تمام اطالعات تان را پاک 
کرده اید .اما آیا واقعا همین طور است؟ بر اساس مطالعات انجام شده مشکلی 

جدید در دنیای اندروید کشف شده است. 
به گفته محققان به نقل از BGR در دانشگاه کمبریج، با بازنشانی به تنظیمات 
کارخانه همه اطالعات شــما پاک نخواهد شــد و اگر فرد بعدی جز هکرها یا 
متخصصان کامپیوتر باشد می تواند اطالعات قبلی دستگاه را کامال برگرداند البته 
شاید درصدی از اطالعات از دست برود اما در هر صورت این امکان وجود دارد. 
اجازه دهید این گونه برای شما توضیح دهیم. با توجه به گزارش های منتشر شده 

از پژوهشگران متوجه شدند که کلید رمزگشایی بر روی دستگاه جهت دستیابی 
به اطالعات در زمان بازنشانی تنظیمات مجدد کارخانه پاک نخواهد شد در نتیجه 
هکر می تواند با دسترسی به آن فایل “پاورقی رمزی  )crypto footer(” را 
برای رمزگشایی دستگاه پیدا کند. با این حساب برای مثال می توان اعتبار های 
ذخیره شــده توسط اتصال اکانت جیمیل شما بر روی دستگاه را نیز پیدا کرد و 
فرد هکر مجدد اکانت ایمیل قبلی شــما را ذخیره و اطالعات را بازگردانی کند. 
باز هم ساده تر بگوییم، همانند یک بک آپ می تواند عمل کند. دو مورد در این 
زمینه مشــخص است : 1. این کار توسط هر فردی انجام نخواهد شد و کامال 
پروسه خاص خود را دارد و 2. این که فعال تنها بر روی سیستم عامل اندروید پیدا 
شده است. با این حساب 500 میلیون اسمارت فون اندروید در هنگام بازگشتن 
به تنظیمات کارخانه در مرز خطر قرار دارند و چه بسا افرادی بتوانند به این گونه 
اطالعات فردی قبلی را اســتخراج کنند. یکی از حفره های امنیتی که باید در 

نسخه های آینده اندروید حل شود .

 با برگشت به تنظیمات كارخانه
 اطالعات پاک نمى شود!

راضیه چنگیز نائین : تا به حال برای همه ما پیش 
آمده که کار ضروری با موبایلمان داشــت ایم اما همان 
موقع شــارژ باتری موبایل مان تمام شــده است و نیاز 
داریم تا باتری موبایلمان سریع تر شارژ شود تا به کارمان 
برسیم . اپلیکیشن ایرانی »شارژ باتری در سه سوت « 
به درد همین موقع ها می خورد . این اپلیکیشن با آزاد 
کردن منابع تلفن همراه مانند بســتن برنامه هایی که 
حافظه جانبی را اشغال نموده اند و یا خاموش کردن وای 
فای، بلوتوث، جی پی اس و... به شــارژ شدن باتری در 
اسرع وقت کمک می کند. با نصب این برنامه در گوشی 
خود ، هنگام اتصال شارژر نرم افزار به صورت خودکار 
باز شــده و کافی است که آن را فعال نمایید تا کار خود 
را آغاز کند. در صفحه اصلی اپلیکیشــن ، اطالعاتی از 
جمله سطح شارژ، وضعیت سالمت باتری، منبع شارژ و 
همچنین وضعیت حضور باتری، تکنوژی ساخت، ولتاژ 
و دمای آن به چشم می خورد. در پایین نیز آیکن هایی 
قــرار گرفته اند که وضعیت منابع تلفن همراه همچون 
فضای حافظه جانبی و روشن یا خاموش بودن وای فای، 
شــبکه دیتا بلوتوث و جی پی اس را نشان می دهند. 
برای دسترسی به تنظیمات “شارژ باتری در سه سوت” 
نیز می توانید دکمه پایین صفحه را لمس کنید تا آیکن 

آن ظاهر گردد.
با این اپلیکیشــن سرعت شــارژ باتری موبایل شما به 
حداکثر می رســد . این اپلیکیشن رابط کاربری ساده و 
کامال فارسی دارد که شما را از دانلود برنامه های خارجی 
از این دســت بی نیاز می کند . اگرچه این اپلیکیشــن 
رایگان نیســت اما می توانید با هزینه ی اندک 1999 
تومانی هم از توســعه دهندگان این اپلیکیشن حمایت 
کنیــد و هم عمر باتری موبایلتان و زمان شــارژ آن را 

افزایش دهید .    

در سه سوت باتری موبایل تان 
را شارژ کنید 

معرفی اپلیکیشن

 اصفهان امروز : کمپانی Ossur که از جمله شــرکت های 
پیشــگام در عرصه ی تولید ابزارهای جدید برای معلوالن است ، 
طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در کشــور دانمارک برگزار شد از 

ساخت  و  طراحی  پروژه ی 
حســگر های قابل  کاشت  
خبر داد که به کســانی که 
بدن شــان  از  بخش هایی 
مثل دست یا پا ندارند ، این 
امــکان را بدهد تا اعضای 
مکانیکی مصنوعی خود را 
همچــون اعضای طبیعی 
کنترل کنند.این تکنولوژی 
 implanteD که با عنوان
 m y O e l e C t r i C

sensOr شناخته می شود به کاربران اجازه می دهد پای مکانیکی 

ساخت این شرکت را مثل پای واقعی تکان دهند. در پا های مکانیکی 
آنالوگ فعلــی، از زمانی که قصد انجام حرکتــی را دارید تا صورت 
گرفتن اش، اختالف زمانی آزار دهنده ای وجود دارد؛ چرا که کاربر ابتدا 

باید ماهیچه  های اش را منقبض کند تا به وسیله ی آن ها پای مکانیکی 
فعال شــود. اما در ساز و کار imes این اختالف زمانی کامال حذف 
شده است. برای حذف این تاخیر زمانی در بافت ماهیچه های قسمت 
قطع شده ی پا دو حسگر قرار 
داده می شود. این دو حس گر 
الکتریکی  ســیگنال های 
فرســتاده شــده از مغز را 
دریافت و سپس سیگنال 
بی سیمی به پای مکانیکی 
می فرستند و به آن دستور 
خم شــدن یا راست شدن 
را می دهند. بنابراین با حذف 
پیش نیاز انقباض ماهیچه ها 
دیگر اختالف زمانی میان 
قصد و عمل وجود نخواهد داشت. عالوه بر این، جراحی تعبیه کردن 
حسگرها در پا15 دقیقه طول می کشد  و پس از آن دیگر نیازی به 
 Ossur تعویض نخواهید داشت. مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت
می گوید حس گرهای دستگاه سال ها می توانند بدون وقفه کار کنند.

ساخت پای مصنوعی که توسط مغز انسان کنترل می شود

ایسنا: رضا حسینی در مراسم عرضه اولین مینی بوس تولید داخل 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال تولید سواری های مرسدس بنز 
در ایران اظهار کرد:  پیش از این یک مدل از ســواری های شرکت 

مرســدس بنز در ایران 
تولید می شد. وی با بیان 
این که در قرارداد منعقد 
شده با شرکت بنز عالوه 
 ،e بر ســواری کالس
 C تولید سواری کالس
نیز پیش بینی شده است، 
خاطرنشان کرد:  بنابراین 
دارد  وجود  پتانسیل  این 
کــه در آینــده برخی از 
مدل های سواری شرکت 

بنز در شــرکت زیر مجموعه ایران خودرو دیزل تولید شود. در این 
نشست خبری رزازی — مدیر عامل ایران خودرو دیزل — نیز در 
پاسخ به این که پیش از این مدیرعامل سایپا دیزل از مذاکره با شرکت 
بنز برای آغاز همکاری خبر داده بود آیا واقعا چنین مذاکراتی صورت 

گرفته است یا نه و پشــت پرده این موضوع چیست؟ اظهار کرد: 
پشت پرده مطالب مطرح شده در این زمینه را باید از شرکت مربوطه 
بپرســید.  با این حال ما با شرکت بنز قرارداد انحصاری و درازمدت 
داریم و هفته پیش که با 
نمایندگانــی از آنها دیدار 
داشتیم، مسووالن بنز نیز 
از موضوعات مطرح شده 
از سوی سایپا دیزل اظهار 

بی اطالعی کردند. 
البته در برخی خبرها سایپا 
بود  کــرده  عنوان  دیزل 
که با برخی از شــرکای 
بنز و نه خود این شرکت 
مذاکره کرده است. مدیر 
عامل ایران خودرو دیزل با بیان این که بنز عالقمند به گســترش 
همکاری با ماست و امیدواریم با رفع برخی محدودیت ها این اتفاق 
بیفتد، خاطرنشان کرد: هم اکنون در شرکت چرخش گر نیز با شرکت 

Zf شریک هستیم.

احتمال تولید سواری های مرسدس بنز در ایران

سه شنبه | 5 خرداد 1394 /  سا ل یازدهم  
 دوره جــدید/  شـمــاره 2393

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

1934 /94و- برابر آراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آراء شــماره 139360302026023247 مورخ 1393/10/30 آقای محمدعلی 
بنایان اصفهانی فرزند حیدر نســبت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 
مترمربــع پالک شــماره 493 فرعی از 15177 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که مالک رسمی می باشند.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/5 کفیل 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4034 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

94/2002 و- برابــر رای شــماره 139360302026024943 - 1393/12/3 
و رای اصالحی به شــماره 26025081-1393/12/5 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان تصرفــات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی مطلبی فشارکی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
7 صادره از کوهپایه در ششدانگ یک باب خانه مسکونی نیمه ساز به مساحت 
148/96 متر مربع احداثی در قســمتی از پالک شماره 6879 فرعی از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری بصورت مبایعه نامه عادی و مع 
الواســطه از آقای اکبر میرزائی از ثبت صفحه 431 دفتر جلد 17 محلی امالک 
محرز گردیده اســت  لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/20 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- زهره 

ایروانی 4035 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2088 /94و-  برابــر رای شــماره 24864 مــورخ 1393/12/26 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای مهدی زمانی فرزند ســیف اهلل بر ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مساحت 32/20 مترمربع پالک 1 فرعی از 4365 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریداری به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 
حسن سخنور دستجردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
94/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

جنوب اصفهان- اعظم قویدل 4010 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2090 /94و-  برابــر رای شــماره 24776 مــورخ 1393/12/25 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا کوهستانی فرزند علی بر ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مساحت 125/83 مترمربع پالک 14 فرعی از 1946 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است 
در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم قویدل 

3895 /م الف

آگهی ابالغیه
شــماره   9410103759300719: ابالغیــه  94/2619و-شــماره 
پرونده:9309983759301615 شماره بایگانی:931676 تاریخ تنظیم:29 /93/2   
خواهان زهرا احمد پور دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم : ایمان یار احمدی 
به خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 3دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان شاهین شهر 
ومیمه واقع در شــاهین شهر ومیمه ارجاع وبه کالسه 9309983759301615 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/5/24وســاعت 9صبح تعیین شده 
اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجویز 
ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر انتشــار اگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

شاهین شهر و میمه –حمید رضا كرباسی  537/ م الف 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2092 /94و- برابر آراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
آراء شــماره هــای 139360302026025594 و  139360302026025595 
مورخ 1393/12/14 آقای حســین اکوچکیان فرزند محمدعلی نســبت به سه 
دانگ مشاع و خانم طاهره بهمن پور فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167 مترمربع پالک شماره 13845 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضیان مالک رسمی می باشند.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 3957 /م الف

حصروراثت                  
94/2748و- خانــم فاطمه پاینده دارای شناســنامه شــماره  319به شــرح 
دادخواســت به کالسه 94/ 155ش ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خورشید حاجی صادقی نجف 
آبادی بشناســنامه 17445 در تاریخ  1393/11/10  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-طاهره پاینده 
نجــف آبادی ش.ش 1366 2-فاطمه پاینــده نجف آبادی ش.ش319 3-ماه 
بیگــم پاینده نجف آبادی ش.ش 16 4-جعفر پاینده نجف آبادی ش.ش 346 
5-مرتضی پاینده نجف آبــادی ش.ش639.متوفی به غیر از نامبردگان وارث 

دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 

تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد.

رئیس شعبه چهاردهم شورای حل اختالف نجف آباد   م/ الف1072

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2095 /94و- برابــر آراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آراء شماره های 139360302026025630 و  139360302026025631 مورخ 
1393/12/14 خانم ریحانه بهرامی پور اصفهانی فرزند علیرضا نسبت به دو دانگ 
مشاع و آقای وحید بهرامی پور اصفهانی فرزند حسن نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 216/73 مترمربع پالک شماره 13900 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضیان مالک رسمی می باشند.

تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 3974 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

94/2454و- شماره:139460302035000934    تاریخ:   1394/2/23
برابر رای شــماره  8186-93/12/25      هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای : علی ضامن هاشمی 
فرزند : شــمس بشماره شناسنامه3 صادره ازبوئین میاندشت  در یک باب  خانه. به 
مســاحت  231/15متر مربع از پالک 11 فرعی از452اصلی واقع در اصفهان-خ 
امام خمینی – شهرك مهدیه – كوی صنعتگران-بلوك7 –در ازاء سند خریداری 
مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/20   رئیس ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر : حسن هادیزاده  369/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

94/2437و- شماره:139460302035000926    تاریخ:   1394/2/23
برابر رای شــماره  6832-93/10/25هیــات دوم   موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه ب المعارض متقاضی آقای : مظفر احمدی 
دستگردی فرزند : اسداله بشماره شناسنامه5 صادره ازشهر كرد در  یک باب  خانه 
به مســاحت  320/42متر مربع از پالک 309 اصلی واقع در اصفهان- خ كاوه –خ 
غرضی – خ خردمند – بهاران 1 خریداری مع الواسطه از مالك رسمی آقای: امیر 
ســاالر نعیمی بروجنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/20  

قائم مقام رئیس واحد ثبتی شاهین شهر : ناصر امینی  467/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

94/2440و- شماره:139460302035000918    تاریخ:   1394/2/23

برابر رای شــماره  8060-93/12/13      هیات دوم   موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای : حسن عبدالی دهنوی 
فرزند : عباس بشماره شناسنامه65 صادره ازاصفهان  در  یک باب  گاراژبه مساحت  
360/50متر مربع از پالک 8فرعی از452اصلی واقع در اصفهان- خ امام خمینی– 
دهنو در ازاء سند خریداری مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  94/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم94/3/20  
قائم مقام رئیس واحد ثبتی شاهین شهر : ناصر امینی  465/ م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

94/2099 و- برابــر رای شــماره 139360302026021429 - 1393/9/30 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم توران بگلری امینه فرزند یداهلل 
بشــماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه باستثنای 
بهای ثمینه اعیانی آن به مســاحت 166 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 
ثبتی شــماره 986 فرعی از 15177 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
خود متقاضی مالک رسمی ســند مالکیت مشاعی ثبت صفحه 426 دفتر جلد 
258 امالک می باشد محرز گردید ه است    لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.  ضمنًا مورد تقاضا برابر 
اسناد رهنی شماره 84276-1388/3/11و88367-1389/3/25 دفترخانه 94 
اصفهان در رهن بانک مســکن شــعبه چهارباغ پایین اصفهــان قرار دارد که 
مرتهــن برابر نامه شــماره 1946/1303-1393/9/15 موافقت خود را با حفظ 
حقوق بانک اعالم نموده اســت. تاریخ انتشار نوبت اول:94/2/21تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اســناد و امالک شمال اصفهان- زهره ایروانی 

3905 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2114 /94و- برابــر آراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139360302023003137 مورخ 1393/10/29 
آقای امیر حسین کیوانفرد  به شناسنامه شماره 618 کد ملی 1287710972 
صادره از اصفهان فرزند مرتضی بر شــش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
118/29 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4953- اصلی واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است با قید 
به اینکه: در صفحه 108 دفتر 23 تمامت»       24« حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ به نام حسن منصوری سابقه ثبت و سند داشته که مع الواسطه 
به موجب ســند قطعی شماره 130720-81/2/10 دفتر 72 اصفهان مقدار 
»     11« حبه مشــاع به امیرحسین کیوانفر فرزند مرتضی انتقال قطعی شده 
و ســابقه ثبت و سند مالکیت دارد.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 94/2/21تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک مرکزی اصفهان- امیرحسین صفائی 3762 /م الف
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نیروهای نظامی ایران و به ویژه ارتش بارها در 
مرزهای كشورمان با تروریست ها و بدخواهان 
ایران درگیر شده است و آنها را به زانو درآورده اند 
ولی همه می دانند داعش و سایرگروهك های تكفیری به هیچكس 
رحم نمی كنند.این نكته موجب نگرانی فرمانده نیروی زمینی ارتش 
هم شده است. و با بیان اینکه اکنون با چهره جدیدی از تهدیدات در 
منطقه روبه رو هستیم، تقویت نیروهای زمینی ارتش و سپاه راخواستار 
شــد.   سرتیپ احمدرضا پوردســتان كه به مجلس رفته است،روز 
یکشنبه در صحن علنی، از نمایندگان خواست، دیروز نگاه ویژه ای 
برای تقویت نیروهای زمینی داشته باشند. وی با بیان اینکه اکنون 
با چهره جدیدی از تهدیدات در منطقه روبه رو هســتیم، ادامه داد: 
امروز نیروهای گروهک  تروریستی و تکفیری در نزدیکی مرزهای 
کشــور هستند.  خاطره ای از مبارزه با داعش و ترور امیر پوردستان 
یادآور شد: سال گذشــته در همین موقع، از طرف ستادکل به من 
ابالغ شد که نیروهای داعش در جلوال و سعدیه هستند و گام بعدی 

آن ها خانقین و ورود به ایران است. وی افزود: در استان های مرزی 
کشور نیز فضاسازی شده بود و انبارهای مهمات و هوادارانی پیش 
بینی کرده بودند تا زمانی که داعش خود را به مرزهای ایران رساند، 
یکســری ترور ها و انفجار ها در خاک ایران انجام شود که سربازان 
گمنام امام زمان )عج( جلوی آن ها را گرفتند. فرمانده نیروی زمینی 
ارتش توضیح داد: در این مقطع نیروی زمینی در کمتر از سه روز پنج 
تیپ رزمی به مرز ها رساند و حرکت هایی را نیز آن سوی مرز شروع 
کرد؛ نفرات پیاده و بالگردهای خود را به آن طرف مرز فرســتادیم و 
توپخانه ها را نیز ثبت تیر کردیم. امیر پوردســتان با بیان اینکه این 
اقدام با فتوای مراجع تقلید عراق همزمان شــد و داعش شروع به 
عقب نشــینی کرد، گفت: امروز ما جا پای داعش را در افغانستان و 
پاکستان می بینیم؛ از نمایندگان مجلس شورای اسالمی می خواهم 
که نیروهای زمینی ارتش و سپاه را تقویت کنند. پوردستان با بیان 
اینکه امروز صحنه نبرد زمینی اســت، ادامه داد: باید بتوانیم تانک 

بخریم، خودروهای خود را متحرک و بالگرد ها را »اورهال« کنیم.

بنزین 1000 تومان شد

هشدار امیر!

ک
سـ

ـو
کیـ

سرعت های ویرانگر ، خودروهای قاتل

هزارتوی مؤسسات مالی غیرمجاز

Á  :روزنامه اعتماد
غیرعلنی در 

پارلمان ، علنی در 
اینستاگرام 

Á  :روزنامه آفتاب یزد
فریادهای کوچک بر 

سر ظریف

Á  روزنامه ابرار : نگرانی
ابتکار از پارازیت و 
وضعیت مبهم آن 

در حالی كه از ابتدای خردادماه ســهمیه بنزین 
خودروهــای شــخصی و موتورســیكلت ها به 
كارت های سوخت واریز نشده است، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت 
اعالم كرد واریز ســهمیه ســوخت خردادماه خودروهای سواری 
شخصی و موتورسیکلت ها در مرحله تصمیم گیری است و پس از 
ابالغ به شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در خصوص آن 
اطالع رسانی خواهد شد. اما روز گذشته عباس كاظمی، مدیر عامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعالم كرد: سهمیه 
بنزین 700تومانی دیگر واریز نمی شود و بنزین معمولی با قیمت هزار 
تومان تک نرخی شد. وی افزود:  در خصوص قیمت و سهمیه بنزین 
جلسه ای برگزار شــده كه نهایتا قرار شد بنزین با نرخ هزار تومان 
تک نرخی شود. همچنین كســانی كه سهمیه بنزین 700 تومانی 
ماه های گذشته را دارند می توانند آن را تا شهریورماه مصرف کنند و 

طبق تصمیم گرفته شده از پایان شهریور به بعد سهمیه های بنزین 
700 تومانــی فاقد اعتبار خواهد بــود. او همچنین از قیمت 1200 
تومانی بنزین ســوپر و قیمت 300 تومانی گازوئیل خبر داد. اکبر 
نعمت الهی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت پیش تر اعالم کرده بود 
به احتمال زیاد سهمیه خرداد واریز نمی شود و خودروهای شخصی 
از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری می کنند. وی تک نرخی کردن 
سهمیه ســوخت برای خودروهای شخصی امری مطلوب ارزیابی 
می كند و می گوید: با ایــن کار جلوی فروش غیرقانونی، قاچاق و 
نگه داشتن بیش از حد سوخت در کارت گرفته می شود. خودرو های 
عمومی نیز بر اساس مسیری که طی می کنند و چیزی که از بارنامه 
و جی پی اس آن ها دریافت می شود سهمیه سوخت دریافت می کنند. 
به گفته نعمت الهی با این کار سوخت مازاد بر مصرف داده نمی شود 

و هر فرد به اندازه ای که مصرف دارد سوخت دریافت می کند. 

براساس آمار پزشکی قانونی در 20 سال گذشته، 
به طور میانگین سالی 20 هزار نفر قربانی تصادفات 
شده اند. کشته شدگانی که بخشی از آنها قربانی خودخواهی رانندگانی شدند 
که بدون توجه به هشــدار های پلیس و با رانندگی جنون آمیز، از خودروی 
خود به عنوان آلت قتاله برای کشتن دیگران استفاده می کنند. این رانندگان با 
آگاهی از خطراتی که رانندگی آنها برای دیگر رانندگان و سرنشینان خودروها 
ایجاد می کند، در بزرگراه های شهری و برون شهری جوالن می دهند و پس 
از تصادفات مرگبار، با پرداخت دیه از طریق بیمه و توقیف چندروزه خودرو، 
دوباره به بزرگراه ها باز می گردند. قانونگذار هم در سخت ترین مجازات برای 
آنها، دیه و حداکثر سه سال زندان را درنظر گرفته است. پلیس نیز به توقیف 
چند روزه این خودروها و جریمه نقدی به عنوان مجازات بسنده کرده که تکرار 
تخلفات از سوی این رانندگان، حکایت از بازدارنده نبودن مجازات ها دارد. بر 
اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور از سال 1373 تا 1393 بیش از 400 
هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دســت داده اند و در جدیدترین 
آمارهای این ســازمان در سال گذشــته حدود 17 هزار کشته و 300 هزار 

مجروح بر اثر تصادفات رانندگی ثبت شده است. از سوی دیگرطبق اعالم 
کمیسیون راه های کشور، خطای انسانی عامل 91 درصد از تصادفات بوده 
است. کارشناسان معتقدند، رانندگی برخی رانندگان از مصادیق قتل عمد است 
و قانونگذار در مجازات این متخلفان باید تجدیدنظر کند. آنها مجازات فعلی را 
بازدارنده نمی دانند و خواستار برخورد شدیدتر پلیس با این متخلفان شده اند. از 
سوی دیگر اجرای طرح های نوروزی و مقطعی پلیس راهور در تعطیالت و 
کاهش تلفات در این ایام، نشان می دهد رانندگان متخلف وقتی احساس کنند 
پلیس در مسیر آنها حضوری پررنگ دارد و با متخلفان برخورد می کند، دست 
از رانندگی جنون آمیز بر می دارند.  علی حسینی، وکیل دادگستری هم در این 
باره می گوید: فردی که می داند باید با حداکثر سرعت 100 کیلومتر در بزرگراه 
رانندگی کند، پا روی قانون گذاشته و با سرعتی سرسام آور رانندگی می کند، در 
صورت تصادف، از روی عمد مرتکب تخلف شده و نباید عمل او را غیرعمد 
دانست. قانونگذار با کمک تعزیرات می تواند مجازات هایی سنگین مانند حبس 
طوالنی مدت و حتی حبس ابد را برای راننده متخلف پیش بینی کند که این 

مجازات و اجرای آن مهم ترین نقش بازدارندگی را دارد.

هم اکنون حدود 6 هزار مؤسسه بدون مجوز فعال هستند که 
برخی از دایره مقررات فراتررفته و از سوی افراد صاحب نفوذ 
که به طور عمده سهامداران آن هستند، حمایت می شوند با طرح مسأله مؤسسات 
اعتباری غیرمجاز در شورای عالی امنیت ملی عزم جزم دولت برای مقابله و 
برخورد با این دســته از مؤسسات که به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران 
بدل شده اند، نمایان شد. درحالی که بانک مرکزی با همکاری سایردستگاه ها 
ساماندهی غیرمجازها را آغازکرده و در این زمینه تعدادی از آنها با ادغام در سایر 
مؤسسه ها تعیین تکلیف شده اند، فراخوان همگانی نیز برای شناسایی مؤسساتی 
که در گوشه و کنار کشور فعال هستند، منتشرشد تا با همکاری مردم این کار 
با سرعت بیشتری انجام شود. اما جدای از فرایند برخورد با غیرمجازها ماهیت 
این مؤسسات و اینکه چه کسانی از آنها حمایت می کنند و همچنین تأثیری که 
غیرمجازها بر اقتصاد ملی گذاشته اند از سؤاالتی است که پاسخ به آن می تواند ابعاد 
دیگری از این پدیده را روشن کند. براساس گفته مسئوالن هم اکنون حدود 6 هزار 

مؤسسه بدون مجوز در سطح کشور فعال هستند که از میان آنها برخی پا را از دایره 
مقررات فراترگذاشته اند و از سوی افراد صاحب نفوذ که به طور عمده سهامداران 
آن هستند، حمایت می شوند. حال اینکه بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات 
اعتباری غیرمجاز چه ابزاری در اختیاردارد و فرایند مقابله باید چگونه باشد از دیگر 
سؤاالتی است که در گفت و گو با پنج صاحبنظر اقتصادی به بحث گذاشته ایم.  
برخورد تعزیراتی کافی نیست عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه آزاد واحد تهران 
مرکز در گفت وگو با » ایران« در خصوص چگونگی تشکیل مؤسسات غیرمجاز 
گفت: به طور مطلق این مؤسسات بدون مجوز از بانک مرکزی ایجاد شده اند.  
وی گفت: چون این مؤسسات رسمیت ندارند بنابراین گردش مالی آنها نیز شفاف 
و مشخص نیست و بیشتر آنها مالیاتی بابت فعالیت شان نمی پردازند.  وی حضور 
این مؤسسات را برای اقتصاد و بازار پولی مخرب دانست و گفت: بانک مرکزی 
میزان گردش پولی را بر اساس بانک های مجاز برآورد می کند بنابراین سرعت 

گردش پولی عماًل توسط بانک مرکزی قابل ارزیابی نیست. 

 شــماره ارســـال پـــیــامک:30007446    
 تلفن ارتـباط خــوانندگـــان : 36293750
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یادداشت

سیدحمید حسینی )عضو 
اتحادیه  هیأت مدیــره 
صادرکننــدگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی (: یکسان ســازی قریب الوقوع نرخ 
بنزین ســهمیه ای و آزاد از چند منظر قابل بررسی 
است. ســال گذشته دولت با افزایش قیمت بنزین 
ســهمیه ای به ٧٠٠ تومان و آزاد به ١٠٠٠ تومان و 
افزایش ١٦ درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری 
منابع هدفمندی یارانه ها را که بیش از ١٢هزار میلیارد 
تومان بود، جبران کرد. در هنگام بررســی الیحه 
بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد 
که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه 
متعلق به قشرهای متوسط به باال، این کسری تأمین 
شــود یا دولت، قیمت حامل های انرژی را افزایش 
دهد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در 
سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای 
فراورده های نفتی در کشــور به ٩٠ درصد »فوب 
خلیج فارس« برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در 
جهت برنامه پنجم و برنامه آزاد سازی قیمت انرژی 
حرکت کرده است. در حال حاضر که بهای نفت خام 
کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود 
٦٠ سنت، یعنی معادل هزارو ٨٠٠ تومان است که 
فاصله قابل  توجهی با قیمت های نرخ سهمیه ای و 
آزاد فعلی دارد. یارانه داده شده به بنزین، از یک سو به 
مصرف بی رویه دامن می زند و از سوی دیگر، قاچاق 
را افزایش می دهد. با نزدیک شدن به فصل تابستان، 
برخی پاالیشگاه های کشــور به سمت تعمیرات 
اساسی می روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل 
باشند. فشارهای منطقه ای و ماجرای یمن، تأمین و 
خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه ها و 
مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است. 
اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 
گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، 
آثار تورم زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود ١٤/٥ 
درصد تثبیت شد. ممکن است تک نرخی شدن بنزین، 
مغایر با عدالت دانسته شود. البته دولت گذشته که 
داعیه عدالت محوری داشت، آثار مشخصی بر اقتصاد 

برجای گذاشت. 

باز هم »بنزین«

سه شنبه | 5 خرداد 1394 /  سا ل یازدهم  
 دوره جــدید/  شـمــاره 2393

آگهی مزایده)دستور فروش(                    
94/2758و- بنا به درخواست ورثه مرحوم سید حسن احمدی و دستور فروش صادره 
از شعبه چهارم حقوقی باســتناد ماده 317ق امور حسبی حکم به فروش یکدستگاه 
کامیون خاور تیپ ال پی 36/608 مدل 1369 رنگ ســبز روغنی شــماره انتظامی 
424579ایران 13که طبق برآورد کارشناس رسمی دادگستری حسین پور قیصری و 
تعیین مشخصات موتور سالم.تجهیزات اتاق و قسمت های بدنی سالم.گیربکس سالم 
و الستیکهای جلو 80درصد عقب سمت راست 60درصد و عقب سمت چپ 30درصد 
کارایی داشــته جمعا بارزش350000000 ریال برآورد و تعیین گردید. که با توجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی.اموال توقیف شده از 
طریق اجرای احکام حقوقی نجف آباد و در تاریخ 94/3/30ساعت 11صبح ودر همان 
محل به فروش میرسد.برنده مزایده شخصی است که از قیمت کارشناسی باالترین 
قیمت را انتخاب که بایســتی 10%آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقی آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار می گردد.ضمنا خریدار 

می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورده.
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری نجف آباد  -  م/الف:974                          

        
گواهی حصر وراثت

94/2766و- آقای طاهر دریس بشناسنامه شماره 2460   باستناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 94/76  ش 1 ح تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زهره فروزیان بشناسنامه شماره   در تاریخ 
1393/7/28    در گذشــته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از  1-نام محمد 
طاهر    نام خانوادگی دریس    فرزند  طاهر شماره شناسنامه  5100441641  نسبت 
با متوفی  فرزند 2-نام   محمد یاســین  نام خانوادگی دریس   فرزند طاهر   شــماره 
شناسنامه 1747741639   نسبت با متوفی فرزند 3-نام    طاهر  نام خانوادگی دریس   
فرزند  عبدالنبی  شــماره شناسنامه  246  نسبت با متوفی همسر 4-نام  بتول    نام 

خانوادگی  چوبین   فرزند علی   شماره شناسنامه   19351 نسبت با متوفی  مادر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. شعبه 

اول ویژه حصر وراثت شاهین شهر-آزاد  549/م الف 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2793 /94 و- برابر رای شماره 139360302026026035 مورخ 1393/12/21 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم سکینه مظاهری اجگردی فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 143/70 مترمربع پالک شماره 109 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی خانم 
ربابه مالباشــی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1494/3/20 

کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 5245/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2802 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026025579 مورخ 1393/12/14 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی پور عجم بافرانی فرزند حســن  نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 152/40 مترمربع پالک شماره 17فرعی از 15177 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد محرز گردیده 
است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 4722 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2803 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026025497 مورخ 1393/12/13 

هیــات  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم پروین بهرامی دشــتکی فرزند سلبعلی نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 180 مترمربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی می باشد محرز گردیده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1394/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 4556 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2794 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026025745 مورخ 1393/12/16 
هیــات  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای احمد شــاکری فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 216/44 مترمربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالک رســمی آقای حسینعلی 
زراعتی شــمس آبادی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1494/3/20 

کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 5015/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
2787 /94و- نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک شــماره 
15/2456 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی در 
اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به موجب رای شماره 7003609-

1393/10/22 بــه نام آقای رضا بختیار فرزند محمد علی  در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ  1394/4/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محــل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ســی روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای 
تحدید حدود بایســتی توســط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجــع ذیصالح قضایی صورت پذیرد. تاریخ 
انتشار: 1394/3/5   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان – پورمقدم 

2085/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2797 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026025552 مورخ 1393/12/14 
هیــات  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم زهرا محبی فرزند محمود نســبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 163/30 مترمربع پالک شــماره 13953 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی می باشــد محرز گردیده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1394/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1494/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 5004/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

94/2799 و- برابر رای شماره 139360302026025662 مورخ 1393/12/16 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضی آقای رضا آقاجانی دروازه نوئی فرزند اسدال ه نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 142/80 مترمربع پالک شــماره 13900 اصلی  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی می باشــد محرز گردیده است.  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1394/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 4879 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2788 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026025555 مورخ 1393/12/14 
هیــات  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای ســید حمداهلل آقا میرزاده فرزند ســید حسین نسبت به 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 235 مترمربع پالک شماره 13900 اصلی از 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد محرز گردیده 
است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1494/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 5498/م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شمال شرق 

اصفهان
2790 /94و- در اجــرای ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبــت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139460302027001311 علی اعتباری فرد فرزند حسین به شماره 
شناســنامه 1165 صادره از اصفهان به شــماره ملی 1291480684 در شش دانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5935 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 174/35 مترمربع خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/21 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شمال شرق اصفهان- علیرضا حیدری 5635 /م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شمال شرق 

اصفهان
2791 /94و- در اجــرای ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبــت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 139460302027001347 محمدرضا قضاوی خوراســگانی فرزند 
محمدعلی به شماره شناسنامه 8638 صادره از اصفهان به شماره ملی 1283788251 
در شــش دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی 
از اصلــی 9604 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 165/10 مترمربع 
خریداری طی ســند رسمی. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1394/3/21 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شمال شرق اصفهان- علیرضا 

حیدری 5625 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2792 /94 و- برابر رای شماره 139360302026025402 مورخ 1393/12/11 
هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای فرهاد کثیری فرزند پرویز نســبت به ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 126/40 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 13997 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالک 
رســمی آقای غالمرضا جبار زارع محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- ایروانی 5251 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2800 /94 و- برابر رای شماره 139360302026026045مورخ 1393/12/21 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای علی زمانی فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
156/55 مترمربع پالک شــماره 17 فرعــی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی می باشد محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1394/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 4856 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2801 /94 و- برابر رای شماره 139360302026026050 مورخ 1393/12/21 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
محمد تقی منصوری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
190/20مترمربع پالک شماره 37 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای شیخ زین الدین نجفی و 
دارای سند رسمی بنام متقاضی می باشد محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4867/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2807 /94 و- برابر رای شماره 139360302026024806 مورخ 1393/11/30 
هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم خدیجه رضائی فرزند قدرت اله  نســبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 163/80 مترمربع پالک شماره 15182 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رســمی می باشــد محرز گردیده 
اســت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی5248 /م الف
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2820 /94و- برابر رای شماره 11077 مورخ 1393/11/14 کالسه 4283 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلی ناظمی 
فرزند رســول بشماره شناســنامه 2251 صادره از خمینی شهر  به کد ملی 1286065224 
نسبت به شش دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 237/78 مترمربع از پالک 214 
فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده طی سند رسمی به 
شــماره 52262 مورخ84/9/10 دفترخانه 84 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار به ظرف دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم  و در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضائی و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/19 رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر- نبی اهلل 

یزدانی 17140 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2821 /94و- برابر رای شــماره 6919 مورخ 1393/8/10 کالسه 3627 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
کریمی اندانی فرزند ابوطالب بشــماره شناسنامه 13395 صادره از خمینی شهر  به کد ملی 
114510134 نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 118/18 مترمربع پالک 327 و 
328 و 326 فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده طی سند 
مالکیت مشاعی به شماره صفحه 454 و دفتر 391 و سند رسمی 1708 مورخ 85/6/2 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به رای مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین 
انتشار به ظرف دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی و ارائه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/19 رئیس ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر- نبی اهلل یزدانی 17142 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد قمصر

2858 /94و- برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1- رای شماره 
139460302007000516 مورخ 94/2/19 سیدحمیدرضا میرلوحی فرزند سیدمهدی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 162/64 مترمربع پالک شماره 15 اصلی 
واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.  تاریخ انتشار 
اول: روز سه شنبه مورخ 1394/3/5 تاریخ انتشار دوم: روز چهارشنبه مورخ 1394/3/20 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان- اکبر پورمقدم 2082 /م الف

دادنامه
2816 /94و- شماره پرونده: 181/93 شماره دادنامه: 6/94

تاریخ رســیدگی: 94/2/23 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف لنجان خواهان: 
قدرت ا... خاشعی فرزند یداهلل ساکن: ورنامخواست خ شریعتی ک منوچهر شاهمرادی پ127 
خوانده: شهال دهقان فرزند علی اصغر به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و 
پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 16926080/093279 گردشکار: با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا- در خصوص 
دادخواست آقای قدرت ا... خاشعی فرزند یداهلل به طرفیت خانم شهال دهقان فرزند علی اصغر 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بالمحل به شــماره های 16926080/093279 به 
شرح تقدیمی، شورا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان منجمله 
رونوشــت مصدق چک شماره فوق الذکر و گواهی عدم پرداخت شماره 55 مورخه 93/8/6 
صادره از بانک محال علیه و اینکه خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و دفاع و ایرادی نسبت 
به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی بعمل نیاورده است نتیجتًا شورا دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 198 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور 
چــک و تبصره الحاقی به آن )مصوب 1376/3/10( حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال )35/000/000 ریال( وجه چک فوق الذکر بابت اصل خواسته 
و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ 
سررســید آنها در تاریخ 93/7/28 لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران )که زمان اجرای حکم توسط دایره اجرا محاسبه می گردد( 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره بلحاظ ابالغ نشر آگهی غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم حقوقی شهرســتان لنجان می باشد. شعبه 13 شورای حل اختالف 

لنجان 170 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2817 /94و- برابــر رای شــماره 11794 مورخ 1393/12/21 کالســه 3388 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
شیروی خوزانی فرزند سبزعلی بشماره شناسنامه 10414 صادره از خمینی شهر  به کد ملی 
1140357093 نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 237/5 مترمربع پالک 163 
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده طی سند رسمی به 
شماره 44706 و سند مالکیت مشاعی به شماره صفحه 542 دفتر 198 امالک محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به رای مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار به 
ظرف دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/19 رئیس ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر- نبی اهلل یزدانی 17133 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2818 /94و- برابر رای شــماره 1222 مورخ 1394/2/9 کالسه 4414 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول امینی فرد 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 9081 صادره از خمینی شهر  به کد ملی 1142315691 
که نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169/24 مترمربع پالک 371/1 فرعی 
از 115 اصلی واقع در بخش 14 که مالکیت نامبرده طی سند مالکیت مشاعی به شماره دفتر 
547 و صفحه 69 امالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به رای مذکور اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار به ظرف دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و 
در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضائی و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/5 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 94/3/19 رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر- علی اصغر حسین زاده 

17135 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2819 /94و- برابر رای شماره 11704 مورخ 1393/12/13 کالسه 5392 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم باباهادی 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 38 صادره از اصغرآباد  به کد ملی 1142099385 نسبت 
به شش دانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 72/71 مترمربع از پالک 375 فرعی 
از 107 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده طی سند رسمی به شماره 
154355 مورخه 83/9/8 دفترخانه 73 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به رای مذکور 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشــار به ظرف دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم  و در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضائی و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/19 رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر- نبی اهلل 

یزدانی 17137 /م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
2812 /94و- خانم فرزانه ســلیمیان ریزی دارای شناسنامه شماره 1160212376 به شرح 
دادخواست به کالسه 79/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی سلیمیان ریزی بشناسنامه 507 در تاریخ 94/1/9 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرزانه سلیمیان ریزی 
فرزنــد علــی ش ش 1160212376 ت ت 1371 صادره از لنجان )دختر متوفی ( وال غیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

لنجان 168 /م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
2813 /94و- آقای احســان شــیخ زاده شاندیز دارای شناسنامه شــماره 99449 به شرح 
دادخواست به کالسه 81/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فروزنده سلیمیان ریزی بشناسنامه 2668 در تاریخ 94/1/9 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرزانه سلیمیان 
ریــزی فرزند علــی ش ش 1160212376 ت ت 1371 صادره از لنجان )خواهر متوفی ( 
2- احسان شیخ زاده شاندیز فرزند عبدالرحیم ش.ش 99449 ت.ت 1358 صادره از مشهد 
)همسرمتوفی(وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف لنجان 170 /م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
2814 /94و- آقای مهدی کارونی دارای شناسنامه شماره 503 به شرح دادخواست به کالسه 
82/94 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جواد کارونی ریزی بشناسنامه 328 در تاریخ 94/1/9 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بهمن کارونی ریزی فرزند جواد ش ش 197 
ت ت 1335 صادره از لنجان )پسر متوفی ( 2- مهدی کارونی فرزند جواد ش.ش 503 ت.ت 
1336 صادره از لنجان )پسر متوفی( 3- علی کارونی فرزند جواد ش.ش 430 ت.ت 1342 
صادره از لنجان )پسر متوفی( 4- رضوان کارونی ریزی فرزند جواد ش.ش 400 ت.ت 1338 
صادره از لنجان )دختر متوفی( 5- توران دهقان ریزی فرزند محمد ش.ش 249 ت.ت 1319 
صادره از لنجان )همسرمتوفی( وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 15 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان 171 /م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
2815 /94و- خانم فرزانه ســلیمیان ریزی دارای شناسنامه شماره 1160212376 به شرح 
دادخواست به کالسه 80/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرحناز کارونی ریزی بشناسنامه 431 در تاریخ 94/1/9 اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فرزانه سلیمیان ریزی 
فرزنــد علی ش ش 1160212376 ت ت 1371 صادره از لنجان )دختر متوفی ( 2- توران 
دهقان ریزی فرزند محمد ش.ش 249 ت.ت 1319 صادره از لنجان )مادر متوفی( وال غیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف لنجان 

169 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2804 /94 و- برابر رای شــماره 139360302026022151 مــورخ 1393/10/11 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین 
جبار زارع فرزند غالمرضا نســبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت146/90مترمربع 
پالک شماره 13397 و 13398 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه 
عادی از مالک رسمی آقای غالمرضا جبار زارع محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 5011 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2808 /94 و- برابر رای شــماره 139360302026026027 مــورخ 1393/12/21 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حمیرا 
رحیمی کوپائی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/20 مترمربع 
پالک شماره 15001 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی 
می باشد محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4973 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2809 /94و- برابــر آراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 139360302023003648 
مورخ 1393/11/29 آقای علی زرگرزاده به شناســنامه شماره 268 کد ملی 1290949794 
صادره از اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
147/86 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 5501- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه محرز گردیده اســت. ردیف 2- برابر رای شماره 
139360302023003649 مورخ 1393/11/29 آقای امیر زرگرزاده به شناسنامه شماره 604 
کد ملی 1289576998 صادره از اصفهان فرزند احمد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 147/86 مترمربع مفروزی از پالک شماره 5501- اصلی واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه محرز گردیده است. با قید به اینکه: طی 
سند شماره 181-84/2/27 دفترخانه 162- اصفهان تمامی عرصه و اعیان یک دانگ و سه 
چهارم دانگ مفروزالعماره از ششدانگ پالک 5501 از طرف حمید موسویان حجازی به آقایان 
علی و امیر زرگرزاده انتقال قطعی گردیده و بنامشان در جریان ثبت می باشد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/20 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک مرکزی اصفهان- امیرحسین صفائی 5838 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
مــورخ   139360302026025487 شــماره  رای  برابــر  و-   94/  2805
1393/12/13 هیــات  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســینعلی معینی فرزند 
غالمعلی نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 145 مترمربع پالک 
شــماره 92 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که خود 
متقاضی مالک رسمی می باشد محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول:1394/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان- ایروانی 5224 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2806 /94 و- برابر رای شماره 139360302026018091 مورخ 1393/8/17 
هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بتول ارشــدی فرزند رســول  نســبت به 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 89 مترمربع پالک شماره 74فرعی از 
14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضی مالک  رســمی 
می باشــد محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1394/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1394/3/20 کفیل ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- ایروانی 4871 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2810 /94و- برابر آراء صادره هیات/هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیــف 1- برابر رای شــماره 139460302023000421 مورخ 1394/2/28 
خانم زهرا قاسم پیوندی به شناســنامه شماره 1036 کد ملی 1287683967 
صادره از اصفهان فرزند اســداله نســبت به »       14« ســهم مشاع از 72 
سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 114/85 مترمربع مفروزی از 
پالک شــماره 1 فرعی از 5425 – اصلــی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. ردیف 2- برابر رای شماره 
139460302023000422 مورخ 1394/2/28 آقای محمدعلی قاسم پیوندی 
به شناســنامه شــماره 864 کد ملی 1287604358 صادره از اصفهان فرزند 
اسداله نسبت به »      28« سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 114/85 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 1 فرعی از 5425 – 
اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشــاعی اولیه محرز 
گردیده است. ردیف 3- برابر رای شــماره 139460302023000423 مورخ 
1394/2/28 آقای رمضانعلی قاســم پیوندی به شناسنامه شماره 214 کد ملی 
1287639798 صادره از اصفهان فرزند اسداله نسبت به »        28« سهمشاع 

از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/85 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 1 فرعی از 5425 – اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در ازای مالکیت مشــاعی اولیه محرز گردیده است. با قید به اینکه: در صفحه 
514 دفتر 177 تمامی پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 5425/1 بنام 
فاطمه جباران بوده که بموجب سند انتقال 3317- 92/4/31 و نامه اصالحی 
1904-94/1/22 دفتــر 240- اصفهان از طرف خانم فاطمه تمامی پنج حبه 
به آقایان رمضانعلی و محمدعلی قاسم پیوندی هر کدام دو حبه مشاع و خانم 
زهرا قاسم پیوندی یک حبه مشاع انتقال گردیده است. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/20 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان- امیرحسین صفائی 5845 

/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
2811 /94و- نظــر به اینکه آقــای پیمان محمدی فرزنــد همت با وکالت 
آقای علیرضا امانی فرزند امان اهلل به موجب وکالتنامه شــماره 12433 مورخ 
1393/12/21 دفترخانه اسناد رسمی شماره 269 فالورجان به استناد 2 برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که ســند مالکیت ششدانگ یک باب خانه  پالک 1816 فرعی از 107 اصلی 
واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 236 دفتر 32 امالک 
این اداره ذیل ثبت 4875 بنام موکل وی ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 
120036 سری الف/80 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و 
به علت ریختن آب  از بین رفته است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیــت المثنی نموده طبق ماده 120- اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس 
از ان به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یــا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کــرد. معاون واحد ثبتی لنجان – 

مصطفی شمسی 174 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2098 /94و-  برابــر رای شــماره 24675 مــورخ 1393/12/24هیات دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم اشرف عباسی فرزند غالم حسین به مساحت 65/46 
متر مربع پالک 1 فرعی از 3017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1394/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/5 رییس ثبت اسناد 

و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم قویدل 3891 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2097 /94 و- برابــر رای شــماره 139360302026016200 و 26016201 
مورخه 1393/7/22 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فائقه کیوانی فرزند 
فیروز بشماره شناسنامه 1167 نسبت به سه دانگ مشاع و آقای نوروز کیوانی 
فرزند حسین شماره شناســنامه 1143 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 184/77 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 
شــماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریداری طبق مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از آقای رضا دهقانی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 

که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 

رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- زهره ایروانی 3335 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2109 /94و-  برابر رای شــماره 1465 مورخ 1394/1/25 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه و 
بالمعــارض متقاضی آقــای محمد صادقی فرزند غالم عباس بر ششــدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 99/90 مترمربع پالک 340 فرعی از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم 

قویدل 4000 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
94/2111و-  برابــر رای شــماره 1133 مورخ 1394/1/19 2- رای شــماره 
1134 مــورخ 1394/1/19  هیات دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 1- خانم 
فردوس صمدی فروشــانی فرزند نادعلی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 2- 
آقای محمد علی آقایی فرزند اســداهلل بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 208/62 متر مربع پالک 1 فرعی از 3293 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفها ن درازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 94/3/5رییس ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم 

قویدل 3884 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2106 /94و-  برابر 1- رای شــماره 24527 مــورخ 1393/12/23، 2- رای 
شــمار ه 24768 مورخ 1393/12/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 1- 
آقای خلیل عســگری ســیچانی فرزند محمد بر سه دانگ مشاع از ششدانگ 
2- خانم شــهناز کریمیان ســیچانی فرزند عباس قلی بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 293/70 متر مربع پالک فرعی 
132 و 130 و 132/1 اصلــی واقــع در بخش 6 ثبت اصفهان درازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایــی تقدیم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:94/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 رییس ثبت اســناد و امالک 

منطقه جنوب اصفهان- اعظم قویدل 3892 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2105 /94و-  برابــر رای شــماره 22554 مــورخ 1393/11/18 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم اقدس حمزه علیان حســین آبادی فرزند یداله بر 
ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/90 مترمربع پالک 55 فرعی از 
3123 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 
اولیه مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم نماید. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
94/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

جنوب اصفهان- اعظم قویدل 3887 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
2100 /94و- برابر رای شماره 139360302026025469 هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی کمالی دهکردی فرزند خداداد به شــماره 
شناســنامه 458 صادره از شــهرکرد در یک باب خانه به مســاحت 250/96 
مترمربــع پالک 72 فرعی از 14039 اصلی که طبق صفحه 281 و 284 دفتر 
94 مالک رســمی است محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 94/2/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اســناد و امالک 

شمال غرب اصفهان- مجید حیدری 3902 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره:139460302035000935   تاریخ:   1394/2/23 2453/ 94و- برابر 
رای شماره  7563-93/12/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای : سعید شیرعلی 
دهنوی فرزند : خلیل بشــماره شناسنامه3637 صادره ازاصفهان  در  یك باب  
خانه. به مســاحت  158/70متر مربع از پالک 4فرعــی از452اصلی واقع در 
اصفهان- خ امام خمینی – میدان اســتقالل – خ حكیــم فرزانه – چهارراه 
بهداری – كوچه ورزشــگاه – فرعی 2 خریداری مع الواسطه از مالك رسمی 
آقای حسینعلی قاسمی دهنوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 94/3/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم94/3/20   رئیس ثبت اســناد و 

امالك شاهین شهر : حسین هادیزاده 383/ م الف

سه شنبه | 5خـرداد   1394 /  ســا ل یازدهم  
 دوره جــدید/  شـمــاره 2393
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نسخه

یک فوق تخصص قلب کودکان با بیان اینکه در 
3 درصد از کودکان، بیماری کاواساکی می تواند برای 
بار دوم بروز کند، تاکید کرد: بیماری کاواساکی که 
اغلب در کودکان باالی 5 سال بروز می کند، دارای 
زمینه سازی عارضه آنوریسم کرونر با ایجاد مشکالت 

قلبی است.
دکتر سعید مجتهدزاده با اشــاره به اینکه بروز 
بیماری کاواســاکی برای بار دوم، اغلب دارای علل 
ژنتیکی اســت، گفت: علت اصلــی این بیماری 
نامشخص است. عوارض قلبی بیماری کاواساکی 
در مرحلــه اول یعنی 10 روز نخســت به صورت 

میوکاردیت دیده می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عالیم قلبی حاصل 
از بیماری کاواساکی به صورت تاکیکاردی سینوسی، 
ریتم گالوپ و کاهش صداهای قلب ظاهر می شود، 
افزود: عالیم قلبی گاهی به صورت نارسایی شدید 
قلبی، تجمع مایع در پریکارد، سوفل قلبی به علت 
افزایش بازده قلبی، آنمی و نارســایی دریچه دیده 

می شود.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه آنوریسم )بزرگ شدن 
یا بیرون زدگی دیواره سرخرگ( 1 تا 3 هفته پس از 
شروع بیماری کاواساکی به وجود می آید، تصریح کرد: 
از عالیم تشدید کننده مشکالت قلبی، تب طوالنی 
مدت، گلبول سفید باال، آلبومین پایین، Crp باال، 
جنس پسر و سن کمتر از یکسال و بیشتر از 9 سال 
اســت. این فوق تخصص قلب کودکان در پایان 
یادآور شد: در رادیوگرافی بزرگی قلب و مایع پریکارد 
قابل مشــاهده است و در اکوکاردیوگرافی نارسایی 
دریچه ای، مایع پریکارد؛ بزرگی کرونرها و کاهش 
عمل بطن چپ مشهود است که این کودکان باید به 

صورت دوره ای اکو شوند.    

یک جراح و متخصص چشم با بیان اینکه حساسیت 
ناشی از لنز تماسی به صورت قرمزی و خارش چشم 
و ایجاد ترشــحات فراوان و غلیظ بروز می کند، گفت: 
موثرترین درمان این نوع حساســیت توقف استفاده از 
لنز تماسی است. دکتر احمد شجاعی با اشاره به اینکه 
هر جســم خارجی که به صورت مزمن با ملتحمه و 
سطح داخلی پلک در تماس باشد، می تواند باعث بروز 
حساسیت شود، گفت: رسوبات پروتئینی ایجاد شده بر 
روی لنــز و محلول های تمیز کننده لنز )به خصوص 
مواد نگهدارنده موجود در محلول( می تواند موجب ایجاد 
حساسیت شــود. خوابیدن با لنز تماسی احتمال ایجاد 
حساسیت را به طور چشمگیری افزایش می دهد. وی 
یادآور شد: حساسیت به لنز تماسی به طور معمول به 
صورت قرمزی و خارش چشم و ایجاد ترشحات فراوان 
و غلیظ بروز می کند. موثرترین درمان این نوع حساسیت 

توقف استفاده از لنز تماسی است.
 اغلب قرمزی و خارش چشــم چند روز تا چند هفته 
پس از توقف اســتفاده از لنز بهبود می یابد، اما برطرف 
شدن برجستگی های پشت پلک )پاپیالها( ممکن است 
چندین ماه به طول انجامد. این جراح و متخصص چشم 
افزود: در صورتی که نتوان از عینک یا روش های دیگر 
برای اصالح دید استفاده کرد و فرد ناچار به استفاده از 
لنز باشد تغییر نوع لنز، تمیز کردن مکرر لنز و شستشوی 
کامل رسوبات پروتئینی و سپس آب کشی دقیق با آب 
مقطر یا استفاده از لنزهایی که به صورت روزانه تعویض 
می شوند، ممکن است به بهبود این عارضه کمک کند.   

قارچ ها همه جا هستند و می توانند به راحتی زیر ناخن های 
پا بچسبند و موجب بروز عفونت های آزاردهنده شوند.

قارچ از بریدگی یا خراش کوچکی که بین ناخن و بستر 
آن به وجود می آید، وارد ناخن می شــود و زمانی شروع 
به رشد می کند که محیط اطراف ناخن، گرم و مرطوب 

باشد.
به گزارش هلث دی نیوز، کارشناسان انجمن طب پا در 
آمریکا توصیه های زیر را برای پیشگیری از قارچ پا ارائه 

کرده اند:
1/ پاها را مرتب و با دقت با آب و صابون بشوئید و خوب 

خشک کنید.
2/ در مکان های عمومی و استخرها از کفش های راحتی 

یا صندل استفاده کنید.
3/ جوراب های خــود را روزانه تعویض کنید و هر روز 

جوراب تمیز بپوشید.
4/ ناخن ها را مرتب کوتاه نگهدارید و دقت کنید که آنها 

را صاف کوتاه کنید.
5/ از پوشیدن جوراب های تنگ پرهیز کنید و کفشی 

بپوشید که به خوبی سایز پای تان باشد.
6/ جوراب و کفش ها از لوازم شخصی شما هستند پس 
از شریکی استفاده کردن آنها با دیگران خودداری کنید.    

نکاتی درباره درمان کودکان 
مبتال به »کاواساکی«

راهکاری برای مقابله با حساسیت 
چشم به لنز

  روش پیشگیری از قارچ ناخن پا

مصرف میان وعده های حاوی پروتئین و ســویا 
به عنــوان عصرانه، احســاس گرســنگی را به 
تاخیر انداخته و به مقابله با چاقی کمک می کند. 
بررسی های جدید نشان می دهد که خوردنی های 
حاوی پروتئین و غنی از سویا در کاهش احساس 
گرسنگی نقش دارند. همچنین در حالی که نتایج 
این بررسی در افراد بزرگسال تایید شده متخصصان 
سالمت معتقدند که می توان این رژیم غذایی را 

برای کودکان نیز در نظر گرفت. 
دکتــر »هیتر لیــدی« از دانشــگاه »میزورِی« 
آمریکا دراین باره گفت: تحقیق ما نشــان داد که 
مصــرف موادغذایی غنی از پروتئین یا ســویا به 
عنــوان عصرانه به افراد کمک می کند تا کیفیت 
رژیم غذایی شان را تقویت کرده و اشتهای خود را 
کنترل کنند. همچنین مصرف این نوع مواد غذایی 
باعث می شود تمایل فرد به خوردن غذاهای ناسالم 

کاهش یابد. 
در این بررســی گروهی از افراد 13 تا 19 ساله که 
وزن طبیعی داشــته یا به اضافه وزن مبتال بودند، 

مورد مطالعه قرار گرفتند. 
متخصصان بــه ارزیابی این موضــوع پرداختند 
که خوردن میان وعــده عصرگاهی چه تاثیری 

بر اشــتهای فرد می گذارد. نتایج بررسی ها آشکار 
ســاخت زمانی که فرد خوراکی هایی با محتوای 
پروتئینی بیشتر مصرف می کند، تمایل کمتری به 

مصرف چربی های غذایی دارد.
 بنابراین افــزودن پروتئین به میان وعده عصرانه 
می تواند راهکار خوبی برای افرادی باشد که تالش 
می کنند در طول روز پروتئین بیشــتری مصرف 
کنند. به گــزارش دیلی میل، عــالوه بر این در 
این بررسی مشخص شد خوراکی هایی با میزان 
پروتئین باال بر بهبود عملکرد شناختی و خلق و 

خوی افراد تاثیر دارند.    

مســوول فنی مرکز فوق تخصصــی درمان و 
تحقیقات ناباروری جهاد دانشــگاهی اســتان 
مرکزی با تاکید بر تبعات مراجعه به مراکز نامعتبر 
درمان ناباروری، گفــت: مراجعه به مراکزی که 
فاقد مجوز دانشگاه علوم پزشکی هستند، بدون 
شک مشکالتی را برای مراجعین در پی خواهد 
داشت. فرشته حســنی افزود: عدم موفقیت در 
بارداری بعد از یکســال رابطه زناشویی و بدون 
پیشگیری را به صورت عمومی نازایی می نامند.
وی اظهار داشت: بطور کلی از هر شش تا هفت 
زوج، یک زوج مبتال به ناباروری اســت و اصوال 

شــانس میزان باروری بعد از یکســال از ازدواج 
حدود 85 الی 90 درصد بصورت طبیعی خواهد 
بود. در بین زوج های باقیمانده نیز پنج درصد در 

سال دوم بارور می شوند.
حســنی درخصــوص دالیل ابتال بــه نازایی و 
ناباروری گفت: به صورت عمومی بررســی های 
علل نازایی بعد از یکســال شــروع می شود اما، 
در مواردی اختــالالت قاعدگی، عمل جراحی، 
عفونت هــای لگنــی و ... از عوامــل ناباروری 
محسوب می شوند لذا، بررسی ها باید بعد از 6 ماه 

تالش برای بچه دار شدن آغاز شود. 
به گزارش ایســنا، وی با تاکید بر اینکه شانس 
حاملگی طبیعی و حاملگی به همراه اســتفاده از 
روش های کمک باروری با افزایش سن کاهش 
می یابد، افزود: اصوال درمان براســاس بررسی 
علت نازایی صــورت می گیرد. وی در خصوص 
ارزیابی درصد ناباروری در زنان و مردان گفت: 33 
درصد اختــالالت ناباروری مربوط به زنان و 20 
درصد ناباروری مربوط به اختالالت مردان است، 
39 درصد هم فاکتورهای زنانه و هم فاکتورهای 
مردانه دخیل هستند و 8 درصد نیز موارد نازایی با 

علت ناشناخته وجود دارد.

آیا می دانید همین چای ســیاهی که هر روز دم می کنید و نوش جان 
می کنید دارای فوایدی بسیار زیادی است؟ مصرف روزانه سه فنجان 
چای راهكاری موثر برای جلوگیری از حمله قلبی و سكته مغزی است. 
پزشــكان دانشگاه غرب استرالیا در یك بازبینی جدید یادآور شدند كه 
نوشــیدن منظم چای سیاه یا چای سبز می تواند 11 درصد خطر حمله 
قلبی و بیماری های قلبی را كاهش دهد. چای از تشكیل لخته های خونی 
در سرخرگ های اصلی جلوگیری می كند. پالك ها در واقع تركیبی از 

چربی خطرناك و كلسترول هستند.

 متخصصان تغذیه معتقدند كه به لحاظ تحویل آنتی اكســیدان ها، دو 
فنجان چای معادل پنج نوبت مصرف سبزیجات یا دو عدد سیب حاوی 

آنتی اكسیدان ها است.
مزایای چای به طور چشمگیری به خاطر محتوای فالوونوئید آن است. 
فالوونوئیدها در واقع محتویات آنتی اكسیدانی هستند كه با بیماری های 
قلبــیـ  عروقی تعامل دارند. هر یك فنجان چــای بین 150 تا 200 
میلی گرم فالوونوئید دارد. عالوه بر این ها میزان فالوونوئید موجود در 

چای سیاه درست به همان اندازه چای سبز است.   

یک فوق تخصص نفرولوژی با بیان اینکه استفاده 
بیش از حــد مواد قندی، 30 درصد فشــارخون را 
افزایــش می دهد، تاکید کرد: افراط در مصرف مواد 
قندی منجر به بروز دیابت، ســندروم متابولیک و 

افزایش فشار خون می شود.
دکتر فرخ لقا احمدی  با اشاره به اینکه اصالح رژیم 
غذایی می تواند به کنترل فشــارخون منجر شود، 
گفت: کاهش وزن، اســتفاده از رژیم غذایی سالم 
شــامل مصرف پروتئین کم چرب و حذف مصرف 

نمک، الکل و دخانیات بــه همراه ورزش منظم از 
جمله مواردی است که رعایت آن از سوی جوامعی با 
فشار خون باال، منجر به کنترل و کاهش فشارخون 
شده اســت.  وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف 
پتاسیم می تواند با تاثیر بر عروق در کاهش فشارخون 
موثر باشــد، افزود: کاهش مصرف پتاســیم باعث 
احتباس آب نمک در بدن می شود، بنابراین با افزایش 
مصرف پتاسیم می توان این باالنس را تغییر داد و از 
احتباس آب و نمک جلوگیری کرد.  به گزارش ایسنا، 

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
خاطر نشان کرد: مطالعات انجام شده نشان می دهد 
که مصــرف انواع چربی های غیراشــباع منجر به 
کاهش فشارخون در افرادی می شود که توانسته اند 
آن را جایگزین وعده غذایی ناسالم پیشین خود کنند.

این فوق تخصص نفرولوژی در پایان یادآور شــد: 
مصــرف مواد قندی حاوی فیبر به میزان 20 تا 25 
گرم در روز می تواند فشار خون را کاهش دهد و بر 

پایین آمدن حمله قلبی موثر باشد.    

طبــق تحقیقات، عامل 80 درصــد زخمهای اثنی 
عشری و 60 درصد زخمهای معده، میکروب معده 

است.
 پزشکان از راههای ژنتیک کشف کردند که میکروب 
معده از 60 هزار ســال قبل در آفریقا به وجود آمده 
است. در گذشته فکر می کردند که عامل مشکالت 
موجود در معده و اثنی عشر ریشه در تغذیه افراد دارد 
اما بعد از سالها متوجه شدندکه عامل زخمهای معده 
و اثنی عشر و سرطانهای معده میکروب معده است و 
این کشف بزرگی بود چرا که در بسیاری از موارد که 
این میکروب از بین برود  زخم درمان می شود و حتی 

یکی از فاکتورهای مهم سرطان حذف می شود . 
Á  واکنش سیستم دفاعی بدن مقابل 

میکروب معده 
بــه گفته دکتــر بابایی  فوق تخصــص گوارش، 
شایع ترین  عفونت مزمن دردنیا میکروب معده است 
که بیــش از  50 درصد به آن مبتال هســتند. وی 
افزود: این میکروب به هلیکوباکترپیلوری دنیا معروف 
است که حالت مارپیچ داشته  و از چند تاژک در انتها 
تشکیل شده که می تواند راحت در محیط اسیدی 
معده رشد و فعالیت کند. وقتی این میکروب وارد بدن 
می شود، سیستم دفاعی بدن در مقـابل آن واکنـش 
نشـان می دهد.  فوق تخصص گوارش با بیان اینکه 
جنــگ بین این میکروب و این ارتش ، بدن را دچار 
آسیب می کند ی تصریح کرد: این روند باعث التهاب 
می شود که این التهاب از طرفی ممکن است باعث 
گاستریتیس شــود . اگر این درگیری شدیدتر باشد 
ممکن اســت زخم ایجاد کند و در حالت شدیدتر و 

مزمن تر به سرطان منتهی می شود .
الزم به یادآوری است: در برخی از کشورهای در حال 
توسعه 70 تا 80 درصد مردم آلوده به هلیکوباکتری 
هستند اما برخی کشورهای پیشرفته 20 درصد مبتال 

هستند اما میانگین مبتالیان همان 50 درصد است.  
به گفته دکتر بابایی، این میکروب با دو عامل سن 
و سطح اجتماعی مرتبط است یعنی اکثرا در سنین 
پائین به هلیکوباکتری مبتال می شوند و هر چه سطح    

پایین تر باشد احتمال ابتال بیشتر می شود.
Á  راه انتقال میکروب

فوق تخصص گوارش، راه های انتقال میکروب معده 
را در سه دسته شرح داد: 

 انتقال دهانی- مدفوعی: مخزن بسیاری از 
میکروبهایی که در طبیعت وجود دارند حیوان است 
مثل کــرم گاوی ، کرم خوکی ، ماالریا . اما مخزن 
هلیکوباکتری ، انسان است بطوریکه در داخل بدن 
پرورش پیدا می کند و از همانجا به داخل بدن انسان 
دیگر منتقل می شود . این میکروب از طریق مدفوع 
دفع می شود و برخی چیزها از این طریق آلوده می 
شوندکه اگر بهداشت رعایت نشود می تواند سبزی و 
میوه را آلوده کند یا در مواردی که دست، نشسته باشد 
میکروب به برخی غذاها  انتقال یابد و با خوردن آن 

غذاها به انسانهای دیگر منتقل شود.
 انتقال از راه معده ای – دهانی:  وقتی بچه 
ای که دچار تهوع و اســتفراغ باشد و محتویات آن 
به صورت پدر یا مادر یا پرسنل پزشکی بپاشد . این 
افراد از طریق محتویات معده بیمار به این میکروب 

مبتال می شوند. 
 انتقــال دهان به دهان : میکروب در بزاق و 
پالک دندانی هم وجود دارد . البته این راه انتقال کمتر 

اتفاق می افتد. 
Á  بیماری هایی که هلیکوباکتری ایجاد

می کند 
دکتر بابایی درباره عالیمی که میکروب معده ایجاد 
می کند تصریح کرد: وقتی میکروب وارد بدن انسان 
می شــود عالیمی چــون درد شــکم  و تب بروز           
می کند و در طی ســه تا چهار ماه بدن با آن مبارزه    
می کند و ممکن اســت آن را از بیــن ببرد . اما در 
مواردی با علل ناشناخته ای، عفونت هلیکتوباکتری 
باقی می ماند و به عفونت مزمن تبدیل  شده و منجر 

به عفونت گاســتریتیس)کرمی که به التهاب معده 
معروف است( می شود.  وی با بیان اینکه این حالت 
انواع مختلف دارد  و ممکن اســت قسمت ابتدایی 
،انتهایی و حتی معده را بگیرد خاطرنشان کرد: در واقع 
گاستریتیس زمینه را برای مواردی چون زخم آماده 
می کند . امروزه زخم را با میکروب درمان می کنند 
عالوه بر آنکه زخم خوب می شود جلوی عود آن هم 
گرفته می شود.   دکتر بابایی در خاتمه ضمن  تاکید 
بر اینکه میکروب معده عامل بیماری دیگری به نام 
سرطان معده است گفت: عامل اولیه یک زخم معده، 
التهاب است که این التهاب، درگیری بین میکروب و 

سیستم دفاعی بدن است .
 از آنجاکه جنگ ، خرابی به بار می آورد لذا به محض 
به وجود آمدن درگیری، بدن تخریب می شود.  این 
التهاب به متاپالزی و دیســپالزی تبدیل می شود  
که تا یک جایی قابل برگشت است یعنی اگر تا این 
مرحله هم متوجه شویم می توانیم برای نجات بیمار 

اقدام کنیم. 

راهکار

کاهش شانس باروری در سیگاری ها  عصرانه ای برای الغر شدن

خواص باورنکردنی چای سیاه

خطر افزایش فشار خون با افراط در مصرف مواد قندی

هلیکوباکتری قابل انتقال از فردی به فرد دیگر است 

میکروب معده عامل ایجاد 80درصد زخم های اثنى عشر
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نتایج یک بررسی جدید تایید می کند که ابتال به هر 
نوع عفونت شدید می تواند روی ضریب هوشی نیز تاثیر 
سوء داشته باشد. در این مطالعه مشخص شد ابتال به 
عفونت شدید از هر نوعی که باشد عالوه بر اینکه به 
جسم آسیب می رساند، ظرفیت ذهنی را که به میزان 
ضریب هوشی مرتبط اســت تحت تاثیر قرار داده و 

می تواند منجر به افت ضریب هوشی شود. 
متخصصان پیش تر می دانستند که عفونت ها در مغز 
می توانند بیشترین تاثیر را روی توان ذهنی و ادراکی 
داشته باشند اما در این مطالعه در عین حال آشکار شد 
که بسیاری از انواع دیگر عفونت ها زمانی که به حدی 
تشدید شوند که بیمار نیاز به بستری شدن در بیمارستان 
پیدا کند می توانند پیامد سوء برای ظرفیت ذهنی فرد 
مبتال داشته باشــد تا حدی که حتی به افت ضریب 

هوشی منجر شود. 
»مایکل اریکسن بنروس«، متخصص ارشد دانشگاه 
کوپنهــاگ در دانمارک در ایــن مطالعه گفت: این 
بررسی ها نشــان می دهد که بین بستری شدن در 
بیمارســتان به دلیل ابتال به عفونت و افت ضریب 
هوشی ناشی از آســیب ذهنی ارتباط وجود دارد. این 
مطالعه که در نوع خود بزرگترین تحقیق در این زمینه 
است با حضور 190 هزار دانمارکی که بین سال های 
1974 تا 1994 متولد شده بودند، انجام گرفت.  بنروس 
در توضیح این یافته گفت: به نظر می رسد که سیستم 
ایمنی بدن روی مغز تا حدی تاثیر می گذارد که توان 
ذهنی که با تست ضریب هوشی اندازه گیری می شود، 
حتی سال ها پس از درمان عفونت، آسیب می بیند بر 
اساس پژوهشی که نتایج آن در کنفرانس بین المللی 
جامعه متخصصان قفسه سینه آمریکا منتشر شده، بیش 
از 3 درصد کــودکان در ایاالت متحده، غرب اروپا و 
استرالیا به بادام زمینی حساسیت دارند و این آلرژی در 
حال تاثیر گذاشتن بر کودکان آسیایی و آفریقایی نیز 
هست. حساسیت ها در اوایل زندگی ایجاد و به ندرت 

گسترش می یابند. 
قرار گرفتن در معرض بادام زمینی در میان افرادی که 
حساسیت دارند می تواند گاهی اوقات منجر به واکنش 
شدید و کشنده به نام شوک آنافیالکتیک شود. از آنجا 
که این شوک بســیار خطرناک است، خانواده هایی 
که کودکانشان دچار چنین حساسیت هایی هستند 
باید به طور مداوم مراقب مواد غذایی مصرفی توسط 
فرزندان خود باشند.  کودکانی که در سابقه خانوادگی 
آنها حساسیت به بادام زمینی و تخم مرغ وجود دارد 
و یا اگزما دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. با این 
حال، بین حساسیت به بادام زمینی و آسم در کودکان 
ارتباط وجود دارد. دکتر رابرت کوهن، محقق اصلی این 
مطالعه جدید، توضیح می دهد که: بسیاری از عالئم 
تنفســی مربوط به حساسیت به بادام زمینی همانند 
عالئم حمله آسم است و بالعکس. این عالئم شامل 

تنگی نفس، خس خس سینه و سرفه است.   

تاثیر سوء عفونت شدید بر 
ضریب هوشی

الدن سلطانی

یک جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار با اشــاره 
بــه اینکه مردان در معرض خطر بزرگی خوش خیم 
پروستات هستند، گفت: بزرگی خوش خیم پروستات 
معموال تا قبل از 50 ســالگی عالمتی از خود نشان 
نمی دهد. دکتر شــهریار امیرحســنی تصریح کرد: 
پروستات یک غده فرعی جنسی است که در آقایان 
وجــود دارد و برای بهبود کیفیت منی الزم اســت، 
اما با افزایش ســن، این غده نیز بزرگ می شود. وی  
خاطرنشان کرد: بزرگی خوش خیم غده پروستات از 
50 سالگی شروع می شود و از هر چهار مرد یک نفر 
را دچار می کند. امیرحسنی افزود: بزرگی خوش خیم 
غده پروستات به ندرت قبل از 50 سالگی عالمت دارد، 
اما پس از 50 سالگی با عالئمی همچون مشکل در 
دفع ادرار، تکرر ادرار به طوری که شب فرد را از خواب 
بیدار می کند، قطع و وصل ادرار، عدم احساس تخلیه 
کامل، زور زدن حین ادرار، ســوزش و در موارد شدید 
تر احتباس ادرار ظاهر می شود. به گزارش ایسنا، این 
متخصص کلیه و مجاری ادرار تصریح کرد: غربالگری 
بزرگی خوش خیم پروســتات از 50 سالگی به بعد 
شروع می شود و فرد باید سالی یک بار وضعیت خود 
را کنترل کند. وی افزود: راه تشخیص بزرگی خوش 
خیم پرستات از راه آزمایش psa است، بطوری که 
اگر از چهار نانو گرم در میلی لیتر باالتر باشد مشکوک 
می شویم و باید برای تشخیص دقیق تر نمونه برداری 
انجام شود. امیرحسنی گفت: اگر عالئم بیان شده در 
بیمار خفیف باشــد، توصیه می کنیم که آب کمتری 
بنوشد و مصرف غذاهای محرک را به حداقل رساند، 
اما اگر عالئم شدیدتر باشد درمان به صورت دارویی و 

انجام عمل جراحی است. 

بزرگی خوش خیم پروستات 
خطری برای مردان

هشدار
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12
کوتاه از اصفهان

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان گفت: به زودی مراکز 
مشــاوره وقف در تمام ادارات اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان تشکیل می  شود.
به گزارش فارس، حســن امیری اظهار داشــت: 
اداره اوقاف و امورخیریه در راســتای رفع نیازها و 
معضالت اجتماعی در نظر دارد تا مراکزی را جهت 
مشاوره به واقفان نیک اندیش در تمام ادارات تابعه 

خود دایر کند.
وی ادامــه داد: اداره اوقــاف و امور خیریه یکی از 
رسالتهای اصلی خود را در برطرف کردن مسائل 
و نیازهای روزمره جامعه می داند و به همین دلیل 
قصد دارد تا تنوع بخشیدن بیش از پیش به نیات 
وقف را بیش از گذشته گسترش داده و این چشمه 

جاویدان را بر اساس نیاز روز جامعه منطبق کند.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان در ادامه تصریح کرد: 
اداره اوقاف و امــور خیریه اولویت هایی همچون 
کمک به درمان بیمــاران صعب العالج، کمک به 
افراد بی بضاعت و نیازمند، درمان و پیشــگیری از 
اعتیاد، کمک به ازدواج جوانان، فعالیت  های قرآنی 
و... را جهت وقف در دستور کار خود قرار داده است.
امیری افزود: همچنین اداره اوقاف و امور خیریه با 
راه اندازی این مراکز سعی دارد تا واقف نیک اندیش 
را با این نیات آشنا کند تا در صورت تمایل با ورود 

به این حوزه  ها وقف خود را انجام دهد.
وی ادامه داد: از دیگر وظایف این مراکز مشــاوره 
تســهیل در روند امور اجرایی وقف و انجام دادن 

مراحل اداری در اسرع وقت است.

امور وقفي هم مشاوره اي شد

اصفهــان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان از اضافه شدن سه مرکز به مجموع 
مراکز این کانون در استان خبر داد. حامد عسگری فر 
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو مرکز در شهر 
اصفهان و یک مرکز برای بهارستان پیش بینی شده 
است. وی همچنین به پروژه ساخت مرکز فرهنگی 
و هنری چادگان و دهاقان اشاره کرد و گفت: این دو 
مرکز از محل اعتبارات عمرانی سال 93 در حال احداث 
و تکمیل است. وی اظهار داشت: میزان استقبال از 
فعالیتهای کانون در سال 93 نسبت به سال قبل 15 
درصد رشد داشت و بالغ بر یک میلیون و 262 هزار 
نفر دفعه در فعالیتها مشارکت داشتند. وی خاطر نشان 
کرد: در اوقات فراغت تابستان امسال چهار فعالیت 
جدید شامل رباتیک، مهندسی خالقیت یا خالقیت 
مکانیک برای ســنین مختلف با فرآیندهای خاص 
در مراکز کانون دنبال می شود. عسگری فر، کارگاه 
مهارت محاسبات سریع ذهنی برای افزایش تمرکز 
کودکان و خالقیت ریاضی، کالسهای ویژه پرورش 
تفکر خالق، نجوم و زیست شناسی و پژوهش را از 
دیگر فعالیتهای تابستانه کانون برشمرد. وی خالقیت 
نقاشی، سفالگری، نمایش عروسکی، عکاسی، تقویت 
مهارتهای خواندن و نوشتن و همچنین آشنایی بچه 
ها با متون پارسی به عنوان 'قند پارسی' برای آشنایی 
با ایران زمین را از دیگر فعالیتهای کانون در تابستان 
امسال عنوان کرد. عسگری فر درباره شهریه های 
کانون و هزینه کالســهای اوقات فراغت آن گفت: 
شهریه کانون امسال تغییری نکرده و هزینه کالسهای 
اوقات فراغت براساس نوع منطقه و سطح درآمد و 

زندگی افراد متفاوت است.

رشد 15 درصدي فعالیت هاي 
کانون پرورش فکری

 کودکان و نوجوانان اصفهان

کوتاه از اصفهان

خشکي بر مي گردد
زاینده رود تنها تا 10 خرداد جاري است

شاهرگ حیاتي اصفهان دوباره چه موقع جاري مي شود؟

در حالی كه گمانه زنی ها درباره جاری ماندن زاینده 
رود تا پایان امسال از لحظه ای كه برای آخرین بار 
زنده شــد ، شــاید امیدی در دل مردم ایجاد كرده 
بود ، اما آخرین خبرها حاكی از بســته شدن آن تا 
دهم ماه جاری است. مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای اصفهــان در همین رابطه با بیان اینكه با وجود 
کاهش خروجی ســد زاینده رود از 10 خرداد، مردم 
اصفهان همچنــان تا پایان خرداد جریان کمی آب 
را در بستر رودخانه زاینده رود مشاهده خواهند کرد 
، می گوید: تصمیم برای بازگشــایی مجدد یا عدم 
بازگشــایی سد زاینده رود در تابستان امسال نیز در 
پایان خرداد در کمیته آب اســتان باتوجه به میزان 

ذخیره سد گرفته می شود.
مســعود میر محمد صادقی ادامــه می دهد: حجم 
ذخیره سد زاینده رود اکنون 571 میلیون مترمکعب 
است که این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت 

46 درصد کاهش نشان می دهد.
به گفته وی در سال زراعی جاری در غرب اصفهان 
نیز همزمان با شــرق اســتان با اتخاذ نظر صنف 
کشاورزان، توزیع آب صورت گرفت و بخش های 

غله کاری غرب استان کشت شد.
Á  آب شــرب مردم ، خــط قرمز تداوم

زاینده رود
میرمحمدصادقی به آخرین سفر رئیس جمهوری به 

استان اصفهان و تاکید ایشان بر حفظ جریان آب در 
زاینده رود اشاره می كند و می گوید: این امر مستلزم 
یک ســری تدابیر اســت زیرا آب منطقه ای برای 
حفظ آب در بستر رودخانه زاینده رود خط قرمزهایی 
دارد و برای جریان داشــتن آب رودخانه به صورت 
مستمر، نباید تامین آب شرب مردم بویژه در فصول 

گرم سال با تهدید مواجه شود. 
وی خاطر نشــان می كند: در ســال آبی 93- 94 
عمدتــا بارش ها به صورت باران بــوده و با وجود 
افزایش روانآب در هنگام بارش و ورودی به ســد 
زاینده رود، ذخیره برف که تامین کننده آب ورودی 
در فصل گرم می باشــد، صفر است.امسال توزیع 
بارندگــی در حوضه آبریز زاینده رود نامتوازن بود و 
عمدتا در غرب اســتان و در سرشاخه ها بارندگی 

صورت گرفته است.
بــه گفته وی میزان بارندگی در شــهر اصفهان در 
ســال آبی جاری 58 درصد کاهــش و در چلگرد 
در سرشــاخه زاینده رود با یکهــزار و 584 میلیمتر 
بارندگی نسبت به سال گذشته 39 درصد و نسبت 
به میانگین بلندمدت 13 درصد افزایش داشته است.
وی تاکیــد می کرد: هم اینک موجودی آب معادل 
برف 344 میلیمتر است که نسبت به سال 93 چهار 
درصد کاهش و در مقایسه با میانگین بلندمدت 49 

درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینكه 
براساس این اعداد و ارقام، خشکسالی چندین سال 
گذشته با وجود بارندگی ســال 93 جبران نشده و 
ذخیره برف نداریم، می گوید: باید به صورت ماهیانه 
شرایط ذخیره ســد و میزان روانآب بررسی شود تا 

حجم نهایی ذخیره سد برای شهریور بدست آید.
وی ادامه می دهد: امســال وزارت نیرو برای تعادل 
بخشــی برنامه جامع دارد و در استان اصفهان نیز 
برای ســاماندهی رودخانه زاینده رود باید برداشت 
های غیرمجاز از رودخانه چه در باالدست در استان 
چهارمحــال و بختیاری و چه در اســتان اصفهان 

متوقف شود.
Á  احتماال زاینــده رود در پاییز دوباره

جاري شود
اما دبیــر اجرایی نظــام صنفی جهاد کشــاورزی 
شهرستان اصفهان نیز در همین رابطه از بسته شدن 
زاینده رود از 10 خرداد ماه خبر می هد و می گوید: بنا 
بر نتایج جلسات مشترک تصمیم گرفته شد که آب 
رودخانه از 10 خرداد ســال جاری بسته شود. داوود 
ملك پور با ابراز رضایت از کشت پاییزه انجام شده 
در شــرق اصفهان،  عنوان می كند: 25 تا 35 هزار 
هکتار گندم و حدود هشت هزار هکتار جو با استفاده 
از آب پاییزه رها شــده در رودخانه زاینده رود کشت 
شد. وی ادامه می دهد: عایدی کشاورزان از این آب 

رها شده حدود 400 میلیارد تومان برآورد می شود.
دبیر اجرایی نظام صنفی جهاد کشاورزی شهرستان 
اصفهان با مقایسه میزان خسارت پرداختی از سوی 
دولت با میزان عایدی کشــاورزان از این کشــت 
می گوید: میزان خسارتی که هر سال کشاورزان از 
دولت دریافت می کردند حدود 20 میلیارد تومان بود 
که با درآمد کشاورزان از کشت قابل مقایسه نیست.

ملک پور در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز کشت پاییزه 
انجــام می گیرد یا خیر بیــان می كند: نظام صنفی 
جهاد کشــاورزی همچنان به دنبال احقاق حق آبه 
کشاورزان شرق اصفهان از رودخانه زاینده رود است. 
وی تصریح کرد: آب زاینده رود پاییز امســال باید 

برای کشت پاییزه جاری شود. 
گفتنــی اســت آب در رودخانه زاینده رود از ســال 
گذشته برای کشت پاییزه در سه مرحله بازگشایی 
شــد. اما بسته شدن این رودخانه همانا و دوباره باز 
شــدند همانا. به هر رو آن چیزی كه از این خبرها 
برمی آید مسئوالن دلسوز اصفهان زاینده رود را تنها 
برای آبرسانی به كشاورزان جاری می كنند كه البته 
كار بسیار درستی اســت. ولی اگر همین مسئولین 
كمی دلشــان به حال دیگر مردم هم می ســوخت 
شــاید در مدیریت زاینده رود جدی تر بودند تا این 
شــاهرگ حیاتی نه تنها برای كشاورزی كه برای 

همه مردم جاری باشد. 

سه شنبه | 5خـرداد   1394 /  ســا ل یازدهم  
 دوره جــدید/  شـمــاره 2393

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

94/2004 و- برابر رای شــماره 139360302026023064 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ناهید 
تحویلیان فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 1605 صادره از اصفهان در یک باب خانه به 
مســاحت 157/32 متر مربع پالک شماره 15182 اصلی سند رسمی شماره 137024 
مورخه 90/12/25 دفتر 90 اصفهان محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان- محمد حیدری 4045 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2006 /94و- برابــر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آراء شماره های  139360302026012030 مورخه 93/6/4 آقای حسین امیدیان فرزند 
رضا نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 68/26 مترمربع پالک شماره 
15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طی مبایعه نامه عادی مع الواسطه از 

رضا امیدیان که خود مالک رسمی می باشند.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان- ایروانی 4043 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2082 /94و-  برابر 1- رای شــماره 1323 مورخ 1394/1/23 ، 2- رای شماره 1319 
مــورخ 1394/1/23 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 1- آقای خدابخش گلی فرزند ابراهیم بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ 2- خانم فاطمه جهانی فر فرزند سیف اهلل بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 107/97 مترمربع پالک 4430 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروزگردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم قویدل 4018 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2072 /94 و- برابر رای شماره 139360302026025540 مورخ 1393/12/14 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
علیرضا پهلوانی نژاد خوابجانی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
183/06 مترمربع پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری 
به صورت موروثی از مالک رسمی بانو بیگم میرجمال محرز گردیده است.  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 4015 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2007 /94 و- برابر رای شــماره 139360302026023195  دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صدیقه کرمی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 49 صادره از در یک خانه مساحت 59/50 متر مربع پالک 
13900 اصلی سند رسمی شــماره 40115 مورخه 90/5/4 دفتر 114 اصفهان محرز 
گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/20 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1394/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- زهره ایروانی 

4038/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2116 /94و-  برابر رای شماره 2097 مورخ 1394/2/6 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شهرام مسیبی 
دنبه فرزند رضا بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 142/50 متر مربع پالک 
4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه ازآقای حسن 
دهقان دنبه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 

جنوب اصفهان- اعظم قویدل 3877 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2075 /94 و- برابر رای شماره 139360302026025639 مورخ 1393/12/14 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای محمدتقی رضوانی علی آبادی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 147 مترمربع پالک شماره 128 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدرضا 
عموشاهی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان- ایروانی 3880 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2074 /94 و- برابر رای شماره 139360302026025636 مورخ 1393/12/14 هیات  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
نصیر بهرامی فرزند علی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 80/60 مترمربع 
پالک شماره 13 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی آقای اسالمی محرز گردیده 
است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 94/3/5رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- زهره ایروانی 3914 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2080 /94و-  برابر رای شماره 1447 مورخ 1394/1/25 هیات دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی میرزائی فرزند 
محمد اسماعیل بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 66/15 متر مربع پالک 719 
فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه  
مفروز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 رییس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم 

قویدل 4031 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2079 /94 و- برابر رای شــماره 139360302026018426 مورخ 1393/8/19 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم 
فانوس داوودی حموله فرزند نعمت اهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
119/60 متر مربع پالک شماره 33 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکان رسمی دکتر مرتضی و بدرالشهریه و 
بتول و اکرم همگی آقا قزوینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5کفیل ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- ایروانی 4026 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2118 /94و- برابر رای شــماره 139460302026000818 هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شمال غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احمد 
رضائی کوجائی  فرزند حسین  به شماره شناسنامه 940 صادره از اصفهان  در یک باب 
خانه به مساحت 265/82 مترمربع پالک 71 فرعی از 14457 اصلی خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای حیدر اسماعیلی طبق سند 43584 – 4/7/47 محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 94/3/5رئیس ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان- زهره ایروانی3881 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

94/2077 و- برابر رای شــماره 139360302026025278 مورخ 1393/12/7 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
حسن سیفی فرزند مسیب نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/20 متر مربع 
پالک شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد صدری محرز گردیده است   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 کفیل ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان- ایروانی 3873 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2086 /94و-  برابر رای شــماره 24517 مورخ 1393/12/23 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای حســین کیهان فر فرزند عباسعلی بر ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 969/11 مترمربع پالک 96 اصلــی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
خریداری از مالک رســمی طی بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف ورثه آقای 
حسین اسماعیلی دنارتی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/2/21 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب اصفهان- اعظم 

قویدل 3899 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

139360302026024771و  شــماره  آرای  برابــر  94/2084و- 
139360302026024772 مورخه 1393/11/29 هیات اول/ دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای 
حسن راست قلم فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 38387 صادره از اصفهان 
و خانم صدیقه مرادی زاده زواره به شــماره شناسنامه 5852 صادره از تهران در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت -/162 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 
59 فرعی از 14874 اصلی هر یک نســبت به سه دانگ مشاع واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که خود متقاضیان مالک رسمی از اسناد مالکیت صفحات 69 و 72 
دفتر جلد 339 محلی می باشــند محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نماید. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان- زهره 

ایروانی 4022 /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2172 /94و- برابر رای شــماره 577 مورخ 1394/1/30 کالسه 1106 هیات دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ســید ولی اهلل حجازی دهاقانی فرزند سیدرحیم بشماره شناسنامه 
240 صادره از اصفهان  به کد ملی 1287793436 نســبت به شش دانگ یکباب 
خانه و طبقه فوقانی به مســاحت 180/89 مترمربع پــالک 717 و 716 فرعی از 
99 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده طی ســند رســمی 
به شماره 125048 مورخ 87/5/22 دفترخانه 63 خمینی شهر محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به رای مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اولین انتشار به ظرف دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و در مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 94/2/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/5 رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر- نبی اهلل یزدانی 16962 /م الف
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اخبارکوتاه

رده شانزدهمي قایقران 
اصفهاني در مسابقات جهانی

ملی پوش اصفهانی تیم دو و میدانی نابینایان 
و کم بینایان:

رکوردهای خوبی ثبت نکردم 

اخبارکوتاه

درخواست باشگاه سپاهان از رسانه ها 
به شایعات توجه نکنید

تاج : ذوب آهن و نفت برای 
سازمان لیگ شرایط

 یکسانی دارند 

   فرکی می ماند ؛ می رود یا  قلعه نویی می آید

نیمکت سپاهان در كوران شایعات

در حالی که تنها 10 روز از قهرمانی ســپاهان در لیگ 
چهاردهم سپری شده است دامنه شایعات پیرامون نیمکت 
مربیگری این تیم هر روز گسترده تر می شود. در روزهای 
اخیر و ودر راستای همین شایعات صحبت از مذاکره جدی 
سپاهانی ها با امیر قلعه نویی به میان آمده هر چند مخالفت 
تعدادی از بازیکنان قدیمی با حضور سرمربی فصل گذشته 
آبی ها در ســپاهان را مانعی جدی در اصفهانی شدن 
قلعه نویی دانسته اند.از سوی دیگر وضعیت حسین فرکی 
هم نامشخص اســت و بر اساس شواهد و قرائن احتمال 
نبودن او بروی نیمکت سپاهانی ها در لیگ پانزدهم بیشتر از 
بودنش است. فرکی خودش هم به صراحت از مشکل آسیب 
دیدگی پا و عمل جراحی که پیش رو دارد سخن می گوید 
و از شکل حرف هایش می توان این گونه برداشت کرد که 
تمایل چندانی به تمدید قراردادش ندارد.البته باز هم بر اساس 
همین شایعات تعدادی از بازیکنان قدیمی با ماندن فرکی هم 
مخالف هستند و نظر آنها حضور مربی ای بومی است که اگر 
چنین باشد نقطه نظری درست و منطقی به حساب می آید 
، چرا که در حال حاضر مربیانی اصفهانی این قابلیت را دارند 
تا در سپاهان کار کرده و نتیجه بگیرند.منصور ابراهیم زاده و 
رسول کربکندی که هردو بدون تیم مانده اند از نام هایی 
همچون امیر قلعه نویی و... شایسته تر برای مربیگری در 
سپاهان هستند.اما نکته مهم تر این که اگر شایعات به واقعیت 
نزدیک باشد این پرسش مطرح می شود که باشگاه سپاهان 
بر کدام متر و معیار می خواهد دوباره قلعه نویی را به اصفهان 
بیاورد و سکان هدایت طالیی پوشان را به این مربی کهنه کار 

دهد که پاسخ ها احتماال چنین خواهد بود.
Á !قلعه نویی بهترین انتخاب است؟

امیــر قلعه نویی دوبار در لیگ هــای دهم و یازدهم 
ســپاهان را قهرمان کرد و سابقه درخشانی در این زمینه 
دارد. با این حساب احتمال موفقیت سپاهان با قلعه نویی 
در لیگ پانزدهم و تکرار قهرمانی فصل گذشته زیاد خواهد 
بود. دوم این که قلعه نویی مربی سرد و گرم چشیده ای 

در فوتبال ایران به حســاب می آید و به خوبی با زیر و بم 
های این فوتبال آشناست،  بنابراین در کنترل ستاره های 
سپاهان توانا خواهد بود.او نشان داده در مقابل ستاره های 
عصیانگر می ایستد و هیچ گونه باجی نمی دهد.در دو دوره 
ای هم که رهبری سپاهان را بر عهده داشت هیچ کدام 
از بازیکنان سرشناس آن روزهای سپاهان جرات کمترین 
حاشیه سازی را پیدا نکردندو همه ستاره هایی سر به راه 
بودند.اما نکته مهمتر و شاید مهمترین دلیل برای جذب قلعه 
نویی تجربه آسیای او است. سپاهانی ها با قهرمانی در لیگ 
چهاردهم پس از یک فصل دوری دوباره در لیگ قهرمانان 
آسیا حاضر خواهند بود و نیاز به یک مربی بزرگ دارند که 

ظاهرا قلعه نویی بهترین گزینه است.
Á !قلعه نویی گزینه مناسبی نیست؟

از ســوی دیگر انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی 
سپاهان مخالفان جدی هم دارد.منتقدانی که دوره های 
طالیی سرمربیگری مربی سابق استقالل را پایان یافته 

می دانند و اعتقاد دارند قلعه نویی دیگر چیز تازه ای برای 
رو کردن ندارد. نتایج ضعیف دو فصل اخیر قلعه نویی در 
استقالل و عدم راهیابی این تیم به جام باشگاههای آسیا 
از جمله دالیل این گروه از منتقدان و مخالفان است که با 
واقعیت هم سازگاری دارد . قلعه نویی دو فصل کابوس وار 
را با استقالل پشت سر گذاشت و دو رتبه پنجمی  وششمی 
حاصل عملکرد ضعیف این مربی 52 ساله بود. همچنین 
قلعه نویی در چهار دوره ای که رهبری استقالل و سپاهان 
را در جام باشــگاههای آسیا بر عهده داشت این نتایج را 
رقم زد. در فصل 2009-2010 با اســتقالل سه تساوی 
و بازماندن از صعود حاصــل کار آبی های پایتخت بود.
در فصل 2010-2011 با سپاهان هم موفق به صعود از 
مرحله گروهی نشد.فصل 2011-2012  برای قلعه نویی و 
سپاهان فصل خوبی بود که سرانجام بدی پیدا کرد. در این 
فصل طالیی پوشان با هدایت قلعه نویی موفق به صعود از 
مرحله گروهی شدند اما این مربی در سپاهان ماندنی نشد و 

سپاهانی ها  با لوکا بوناچپچ لیگ قهرمانان را ادامه دادند که 
داستان معروف دواخطاره بودن رحمان احمدی و بازی دادن 
به او پیش آمد و با شکایت باشگاه السد بازی یک بر صفر 
برده را سه بر صفر بازنده شدند تا وداعی دردناک با لیگ 
قهرمانان آسیا داشته باشند.در فصل 2012-2013 قلعه 
نویی با استقاللی ها وارد لیگ قهرمانان آسیا شد و تا مرحله 
نیمه نهایی هم پیش رفت اما در رسیدن به فینال ناکام ماند.

Á از کرانچار به فرکی و حاال قلعه نویی
چنانچه تمام شایعات رنگ واقعیت به خود بگیرد و 
مربی دیگری به جز فرکی رهبری ســپاهانی ها را در 
لیگ پانزدهم عهده دار شود طالیی پوشان در یک سال 
با جابجایی 3 مربی ســنت شکنی خواهند کرد چرا که 
زردپوشان اصفهانی از جمله باشگاههای ایرانی هستند 
که کمتر به تعویض سرمربی در بازه های زمانی کوتاه 
تن می دهند اما ظاهرا این سیاست در سالهای اخیر دچار 

دگرکونی اساسی شده است.

امیرحسین احتشامی

سرمربی تیم فو تبا ل سپاهان تمام گمانه زنی ها در 
مورد وضعیت قراردادش و نیز حضورش در برخی 
تیم های لیگ برتری را رد کرد.حسین فرکی درباره 
شایعه مذاکره اش با استقالل، با بیان این که اخالقی 
نیست مسایلی که در حد حرف بوده و واقعی نیست 
مطرح کنیم، اظها ر کرد: آنچه بسیار مهم است طرح 
مســایلی اســت که واقعیت دارد و در حد حرف و 
حدیث نباشد.وی ا دا مه  داد: طی هفته  آینده همه چیز 
در  رابطه با وضعیت قراردادم مشخص می شود. من با 
سپاهان قرارداد امضا کرده ام و به هیچ چیز جز تعهدم 
فکر نمی کنم. هر چند باید با مســئوالن باشگاه به 
گفت و گو بنشینم و در مورد برخی از مسائل جزئیات را 
بررسی کنیم.سرمربی تیم فو تبا ل سپاهان با تکذیب 
تمامی گمانه زنی ها در مورد مشخص شدن وضعیت 
نهایــی قراردادش در فصل آینده، تاکید کرد: من با 
هیچ مدیر عامل و هیات مدیره ای صحبتی نکرده ام 
و همواره دوســت دارم که با مردم و افکار عمومی 
صادقانه در ارتباط باشم بنا بر این تمامی اخباری را که 
طی این روزها در  رابطه با من منتشر می شود را رد 
می کنم، چرا که هنوز هیچ چیزی مشخص نشده 
است و من با هیچ رسانه ای در این رابطه صحبتی 
نکرده ام.فرکــی ا دا مــه  داد: در حال  حاضر فقط به 
خودم و باشگاه سپاهان فکر می کنم. ما از نظر ادامه 
همکاری مشکلی نداریم و تنها باید جزئیات را مجددا 
مورد بررسی قرار دهیم و به نتیجه  برسیم. هر چند 
در حال  حاضر وضعیت جسمانی ام را نیز مدنظر قرار 

داده ام و به آن نیز فکر می کنم. 

»فرکی« تمام گمانه زنی ها را 
رد کرد

در پایان مرحله دوم مسابقات لیگ دوچرخه سواری 
کوهستان، تیم سپاهان در صدر جدول رده بندی این 
رقابت ها قرار گرفت.دومین مرحله لیگ دوچرخه سواری 
کوهستان که از روز جمعه اول خردادماه و با حضور 58 
ورزشکار مرد و 21 ورزشکار زن در قالب 14 تیم کراس 
کانتری و 47 ورزشکار مرد در قالب 14 تیم دانهیل آغاز 
شــد، روز  یکشنبه به کار خود پایان داد.این مسابقات 
صبح روز شنبه در رشته کراس کانتری بانوان در دو رده 
سنی جوانان و بزرگساالن  و بعدازظهر نیز رشته کراس 
کانتری آقایان در دو رده ســنی جوانان و بزرگساالن 
برگزارشد.ورزشکاران با وجود مسیر فنی و بسیار مشکل 
در این مرحله از رقابت تنگاتنگی با یک دیگر داشتند که 
در پایان تیم دوچرخه سواری سپاهان اصفهان باالتر از 

دیگر رقیبان خود در صدر جدول مسابقات قرار گرفت.

صدرنشینی سپاهان در لیگ 
دوچرخه سواری کوهستان 

دالیل تحول ذوب آهن در نیم فصل دوم از نگاه مهدی رجب زاده 

كربكندي:شانس قهرماني ذوب آهن بیش تر از نفت است

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: اینکه نفت 
در کوران مســابقات قرار دارد هم خوب است و هم 
بد.مهدی رجــب زاده در خصوص وضعیت تیمش 
پیش از بــازی مقابل نفت تهران اظهار داشــت: 
تصمیمی که برای تعویق زمان بازی فینال گرفته شد 
تا حدودی شبیه به تعطیلی 50 روزه لیگ بود. البته ما 

با انگیزه زیاد تمرینات خود را ادامه می دهیم و اعتقاد 
شخصی من این است که برای قهرمانی در این جام 
باید هر مشــکلی را از پیش رو برداریم چراکه تیم 
قهرمان مستقیما جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را دریافت می کند و تیم بازنده به پلی آف می رود.
وی درباره آمادگی تیم نفت تهران بیان داشت: اینکه 

آنها در کوران مسابقات هستند هم خوب است و هم 
بد. خوب از این لحاظ که آنها در شرایط مسابقه قرار 
دارند و بد از این جهت که رفت و آمد به عربستان و 
بازی در آنجا احتماال آنها را خسته می کند. هرچند 
انگیزه زیادی برای انتقام شکست 5 بر 3 مقابل ما در 
لیگ برتر دارند. رجب زاده در خصوص تحول تیم 

ذوب آهن در نیم فصل دوم خاطرنشان کرد:موفقیت 
ما  دالیل زیادی دارد.از جمله انســجام تیمی، صبر 
و حوصله ای که مسئوالن باشگاه داشتند، زحماتی 
که مدیریت کارخانه تا تدارکات تیم بر عهده داشتند، 
تالش و همت کادر فنــی و بازیکنان و همچنین 

نفرات جدیدی که به این تیم اضافه شدند.

كارشــناس اصفهانی فوتبال اعتقاد دارد شانس ذوب آهن برای قهرمانی در فینال جام 
حذفی بیش تر از نفت تهران اســت چرا كه ذوب آهن از نفت بیشــتر استراحت می كند.
رســول كربكندی در باره فینال جام حذفی، اظهاركرد: به هر حال ذوب آهن در گذشته 
2 بار قهرمان جام حذفی در شــیراز و اصفهان شــده است و این امیدواری وجود دارد 

كه این افتخار برای ســومین بار در تهران تكرار شود. در آخرین بازی تیم های 
ذوب آهن و نفت تهران، ذوب آهن توانســت شكســت ســنگینی را بر نفت 
تحمیــل كند.وی افزود: یك نكته منفی كه برای ذوب آهن وجود دارد این 
اســت كه در شرایط مســابقه قرار ندارد. البته تیم نفت درست است كه با 
انجام بازی آســیایی در عربســتان در شرایط مســابقه می ماند، اما ممكن 

اســت از نظر بدنی بازیكنان این تیم خســته شــوند و در صورت شكســت نیز از نظر 
روحی در شــرایط بدی قرار بگیرند.  این كارشــناس فوتبال تصریح كرد: بنابراین در 
مجموع شــانس ذوب آهن برای قهرمانی بیشتر است. امیدوارم باز هم این اتفاق بیفتد 
تا موفقیت هــای فوتبال اصفهان تكمیل شــود.كربكندی گفت: هم اكنون ذوب آهن 
از نظر شــكل تیمی بســیار خوب و آمار تعدا پاس های صحیح در این تیم باال 
اســت. مهاجمان این تیم به راحتی گلزنی می كننــد و در خط دفاعی نیز  
ذوب آهن مشــكل چندانی ندارد. البته تیم نفت هم شایستگی های زیادی 
دارد و در بازی آخر لیگ هم راه را برای قهرمانی ســپاهان باز كرد و هم 

داشت. قهرمانی  لیاقت  خود 

در پی اظهارات کذب فردی با نام مســتعار م.م که در 
برخی رسانه ها منتشر شد، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
از این فرد شکایت کرد.باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در پی 
اظهارات مضحک و خالف واقع نامبرده، شکایت خود از 
ایــن فرد را امروز تقدیم مراجع قضایی نمود و تا حصول 
نتیجه این موضوع را پیگیری می نماید.همچنین با توجه 
به اینکه  در روزهای آینده وارد فصل نقل و انتقاالت می 
شویم و قطعا بازار گمانه زنی ها و شایعات شدت می گیرد از 
رسانه های محترم درخواست داریم در این باره منابع رسمی 
را مورد توجه خود قرار دهند.سایت رسمی باشگاه در این باره 
و در فصل نقل و انتقاالت اخبار رسمی خریدها را منتشر 
می کند و سرپرست تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان نیز در 
مورد موضوعات و اخبار فصل نقل و انتقاالت پاسخگوی 
اصحاب محترم رسانه خواهد بود.لذا خواهشمندیم با توجه به 
منابع رسمی، اخبار غیر رسمی و بی پایه و اساس در پردازش 
های رسانه های محترم مدنظر قرار نگیرد تا همچنان اعتماد 

مخاطبان را به همراه داشته باشند.

رئیس سازمان لیگ می گوید طرفدار هیچ تیمی 
نیســت و همه تیم ها را به یک چشم نگاه می کند.
مهدی تاج در خصوص جلســه اش با کارلوس کی 
روش، سرمربی تیم ملی گفت: کی روش در مورد تعداد 
روزهای درخواستی برای برگزاری اردوهای آماده سازی 
تیم ملی یک درخواست منطقی داشت و هم ما و هم 
کادرفنی تیم ملی در حال بررسی هستیم تا بتوانیم به 

یک جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم.

ملی پوش اصفهانــی قایقرانی ایــران در رده 
شانزدهم كایاك 5 هزار متر مسابقات كاپ دو جهانی 
آب های آرام قــرار گرفت.در روز پایانی رقابت های 
کاپ 2 جهانی آب های آرام پاروزنان کشورمان در 2 
ماده به مصاف حریفان خود رفتند. احمدرضا طالبیان 
ملی پوش اصفهانی در کایاک یک نفره 5هزار متر در 
رقابت با 24 قایقران با زمان21:04:10 دقیقه در رده 
شانزدهم قرار گرفت. در این رقابت قایقرانان استرالیا، 
آلمان و بالروس اول تا سوم شدند.هدیه کاظمی نیز 
در فینال b کایاک یک نفره 1000 متر به مصاف 
رقبایــی از اتریش، دانمــارک، فنالند، مکزیک، 2 
حریف از لهستان، سوئیس و هلند رفت و در پایان 
با زمان4:07:05 دقیقه در جایگاه نخســت ایستاد. 
کاظمی با این نتیجه در رده دهم جهان قرار گرفت.بر 
این اساس با اتمام مسابقات کاپ 2 جهانی آب های 
آرام در دویسبورگ آلمان قایقرانان کشورمان به کار 

خود در این رقابت ها پایان دادند.

ملی پوش اصفهانی تیم دو و میدانی نابینایان و 
کم بینایان گفت: متغیر بودن هوای سئول موجب شده 
بود تا در مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان نتوانیم 
رکوردهای خوبی را ثبت کنیم.علی الهی اظهار کرد: 
مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان هر چهار سال 
یک بار در رشته های مختلف برگزار می شود که من از 
پنج دوره برگزار شده، در سه دوره آن حضور داشته ام.
وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی سئول یادآور 
شد: این رقابت ها از ســطح کیفی باالیی برخوردار 
بود و در برخی از رشــته های ورزشــی، رکوردهای 
جهانی جابجا شد.ملی پوش تیم دو و میدانی نابینایان 
و کم بینایان کشورمان که در این مسابقات به یک 
مدال نقره و دو برنز در مواد مختلف دست پیدا کرده 
است، تصریح کرد: هوای سئول بسیار متغیر بود که 
همین مسئله بر عملکرد دو و میدانی کاران تاثیر داشت 
و نتوانستم رکوردهای مد نظرم را به ثبت برسانم.به 
گفته وی در مسابقات جهانی قطر که در آبان ماه سال 
جاری برگزار می شود، به نفرات اول تا سوم هر ماده 

سهمیه مستقیم تعلق می گیرد.
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با انتشار رنکینگ جدید فیفا، اسپانیایی ها از اینکه نامشان هنوز در جمع 10 تیم برتر 
فوتبال دنیا حضور دارند، به شدت خوشحال شدند. این شادی در شرایطی است که کمی 
بیش از 4 سال پیش، اسپانیا با اقتدار تمام صدرنشین رنکنیگ فیفا بود و به عنوان برترین 
تیم دنیا، گام به جام جهانی برزیل گذاشته بود اما نمایش فاجعه بار آنها در جام جهانی 
و حذف در همان مرحله گروهی و قبل از رســیدن به بازی سوم، شروع روزهای افت 
شاگردان دل بوسکه بود. اسپانیا تدریجا با آن اسپانیای طالیی فاصله گرفت تا اینکه حاال 
قرار گرفتن در رده دهم رنکینگ خبر خوشحال کننده ای برای فوتبال این کشور به نظر 

می رسد. در مسیر رسیدن به یورو 2016 هم اوضاع چندان دلنشین نیست. ماتادورها 
با 12 امتیاز تیم دوم گروه هستند و اسلواکی با کسب هر 15 امتیاز ممکن صدرنشین 
اســت. اما این افت و نزول، تاثیری در حکمرانی باشگاه های اسپانیایی در قاره اروپا و 

جهان نداشته است. 
رئال مادرید و بارسلونا، در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا حاضر بودند و تیم انریکه 
نه تنها راهی فینال شــده که از شانس بسیار بیشتری نسبت به یوونتوس برای باال 
بردن جام برخوردار اســت. سویا هم که عمال بخت اول قهرمانی و دفاع از قهرمانی 
سال قبلش است بخصوص که دنیپرو چندان رقیب قدری برای آنها نیست. این یعنی 
در لیگ قهرمانان فصل بعد، 5 تیم اسپانیایی را خواهیم دید. فینال فصل گذشته لیگ 
قهرمانان اروپا هم بین دو اسپانیایی یعنی رئال و اتلتیکو برگزار شد. رئال برای پنجمین 
فصل متوالی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رسیده بود و بارسلونا هم در ده سال 

اخیر، برای هشتمین بار در این مرحله حضور داشت. خیلی ها می گویند اساس موفقیت 
های غول های اسپانیایی به دلیل ستاره های شان است که اسپانیایی نیستند ولی به 
جز رونالدو، نیمار، مسی، سوارز و بیل، اسپانیایی های زیادی هم در ترکیب این تیمها 
حاضرند که همگی پیراهن تیم ملی را هم می پوشند؛ ایکر کاسیاس، سرخیو راموس، 
ایسکو، دنی کارواخال، آروالو آربلوا، آسیر ایارامندی و خسه رودریگز در رئال حضور دارند. 
جرارد پیکه، یوردی آلبا، ژاوی هرناندز، آندرس اینیستا، سرخیو بوسکتس، پدرو رودریگز 
و حتی بارترا و مونتویا عضو بارسا هستند و در سویا هم کم اسپانیایی درخشان را در کنار 
باکا نمی بینیم، ایبورا و ویتولو و الکس ویدال و آریباس. جالب اینکه ترکیب اصلی تیم 
دلبوسکه را هم همین بازیکنان تشکیل می دهند به اضافه نهایتا 3، 4 بازیکن دیگر که 
منهای آلونسو )بایرن مونیخ( آنها هم در اللیگا حضور دارند. این همان مشکلی بود که 

اسپانیا سالهای فراوان با آن دست و پنجه نرم می کرد.

احســان حاج صفی، پاس گل اول بازی قهرمانی 
سپاهان را داد و به همین دلیل هم هست که مدام 

روی قهرمانی پنجم تیمش مانور می دهد. 
Á  پنجمین قهرمانی در لیگ برتر چه 

حس و حالی دارد؟
حس و حال خیلی خوبی دارم. قهرمانی ما به صورت 
کامال دراماتیــک رقم خورد و همین باعث شــد 
جذابیتش برای ما بیشتر شود. خدا را شکر که نتیجه 
زحمات مان را گرفتیم و با شایستگی قهرمان شدیم. 
خیلی خوشحال هستم اگرچه کمی طول کشید باورم 
شود. بیشــتر از این خوشحالم که مردم اصفهان و 
هواداران سپاهان را خوشحال کردیم.  ما امسال در 
لیگ قهرمانان آسیا نبودیم و در جام حذفی هم خیلی 
زود از دور مسابقات کنار رفتیم. متاسفانه در لیگ برتر 
هم نتایجی گرفتیم که امیدمان کمرنگ شده بود اما 
خوشبختانه در هفته  های پایانی فقط پیروز شدیم و 
این کمک کرد تا قهرمان شــویم.  6 برد پی در پی 
باعث شد فاصله مان با صدر کم شود و از فرصتی که 

نصیب مان شده بود به خوبی استفاده کردیم.
Á  فکر می کردی بازی تبریز مساوی 

شود؟
ما راهی جز امیدواری نداشتیم. انسان به امید زنده 
اســت و باید امیدوار بود.  ما از اول به این فکر می 
کردیم که سایپا را ببریم و نتیجه تبریز هم به نفع مان 
رقم بخورد. خدا را شکر که اتفاقات به سود ما تمام 
شد. این را هم باید در نظر بگیریم که ما با شایستگی 
خودمان قهرمان شدیم نه به خاطر اتفاقات.  اگر بازی 
را نمی بردیم و در تبریز مساوی می شد به دردمان 
نمی خورد پس باید هر طور که شــده بود سایپا را 

می بردیم.
Á  اما خیلی ها در شایستگی سپاهان 

شک دارند.

نمی دانم منظورتان از خیلی ها چه کسانی است اما 
بدون اغراق می گویم ســپاهان شایسته ترین تیم 
بــرای قهرمانی بود. ما از 6 بازی آخرمان، 18 امتیاز 
گرفتیم اما بقیه تیمها امتیاز از دست دادند.  در اتفاقات 
تبریز هم ما نقشی نداشتیم که می خواهند ما را متهم 
کنند. خودشان نتیجه را اشتباه اعالم کردند. در ضمن 
این اتفاق بیشتر به ضرر نفت شد چون در آن دقایق 
داشت حمله می کرد و اگر بازی ادامه پیدا می کرد 
آنها به گل می رسیدند. نمی دانم چرا می خواهند این 

اتفاقات را به سپاهان ربط بدهند؟ 
Á  قبول داری خیلــی ها تمایلی به 

قهرمانی سپاهان نداشتند؟
خیلی ها دوست نداشتند سپاهان پنجمین قهرمانی 
خود را جشن بگیرد. این رکورد حاال حاالها توسط 
هیچ تیمی زده نمی شود چون فقط این سپاهان است 

که حاال حاالها قهرمان است. 
Á  حتما خبردار شدید که تراکتوری 

ها جشن قهرمانی هم گرفته بودند چون 
فکر می کردند بازی اصفهان مساوی شده 

است؟
وقتی ســوت را زدند، به یکباره بازیکنان و مربیان 
تراکتورسازی خوشــحالی کردند. من چند ثانیه به 
قهرمانی سپاهان شک کردم ولی بعدا مطمئن شدم 

که قهرمان شده  ایم.
 اتفاقا خیلی هم متعجب ماندیم که چرا تراکتوری 
ها شادی کردند مگر ما قهرمان نشده ایم؟ که بعد 
فهمیدیم از اعضای نیمکت تراکتورسازی نتیجه را 

اشتباه اعالم کرده اند.
Á  نپرداختن رسانه ها و پخش نشدن 

جشن قهرمانی تان، شما را ناراحت نمی 
کند؟

گفتم کــه ما عادت داریم. خیلی ها چشــم دیدن 
قهرمانی سپاهان را نداشتند و به همین دلیل برنامه 
ای هم برای پخش مراسم ما نداشتند.  همه فکر می 
کردند تراکتورســازی یا نفت قهرمان می شوند، در 

تبریز تدارک جشن قهرمانی را دیدند اما در اصفهان 
خبری نبود. از همین جا باید از شبکه سه گله کنم 
چون اگر یکی از تیمهای تهرانی قهرمان می شــد 
یک ساعت جشن قهرمانی اش را پخش می کردند. 
قهرمانی ما فقط خواست خدا بود.  سال پیش هم در 
آسیا نبودیم و هواداران خیلی اذیت شدند. نمی دانم 
چرا صدا و ســیما مردم اصفهان را جزو مردم ایران 
به حساب نیاورد و برای خوشحالی آنها ارزشی قایل 
نشد.  اینکه روزنامه ها هم به ما نپرداختند اهمیتی 
ندارد. بازی تیمهای میانه جدول از قهرمانی پنج باره 

سپاهان ارزش بیشتری داشت!
Á  این رکــورد ارزش زیادی برای تان 

دارد که مدام تکرارش می کنی؟
البتــه که دارد. مگر پنج بــار قهرمانی یک تیم در 
لیگ برتر می تواند اتفاقی باشد؟ مجموعه سپاهان 
و بازیکنانش برای رسیدن به چنین جایگاهی زحمت 
کشیده اند و حاال حق شان است با 5 قهرمانی لیگ 
و 9 قهرمانی جام حذفی پرافتخارترین تیم دهه اخیر 
باشند. مطمئن باشید این رکورد متوقف نمی شود و 
ادامه پیدا می کند. حاال حاالها هیچ تیمی این رکورد 

را نخواهد زد. 
Á  تماشــاگران از فصل   در مقطعی 

خواستار جدایی فرکی بودند اما مدیریت 
باشگاه پای او ایستاد و نتیجه اش را هم 
دید. این ثبات در موفقیت شما چه نقشی 

داشت؟
باشگاه بهترین تصمیم را گرفت که سرمربی را تغییر 
نداد. اینکه فرکی دو سال پی در پی با دوتیم خارج 
از تهران قهرمان شده، نشان می دهد مربی بزرگی 
است. فرکی از همه لحاظ عالی است چه از نظر فنی 
و چه اخالقی.  نمی دانــم برنامه اش برای فصل 
چیست اما ما دوست داریم در سپاهان بماند و از کار 
کردن با او خیلی خوشحال می شویم. بازیکنان واقعا 
فرکی را دوســت دارند. او می تواند در اصفهان به 

افتخارات بیشتری بدهد.

پارادوکس اسپانیایی

Á             به انتخاب هواداران، کامبیاسوی آرژانتینی بهترین 
بازیکن لستر شد

Á مجسمه مومی مسی در موزه مادام توسو Á قهرمانان آلمان، اسپانیا و انگلیس در بارسلونا Á    درگیری بواتنگ و لواندوفسکی بعد از این تکل، منجر به 
اخراج هر دو نفر از تمرین توسط گواردیوال شد

علیرضا خطیبی
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لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی، سوپرکاپ اروپا و جام 
باشگاه های جهان؛ این جام هایی بود که رئال با کارلتو 
کسب کرد ولی امســال، فصلی بدون جام پشت سر 
گذاشته شد. دالیل جالبی برای شباهت های این تیم با 

رئال کی روش وجود دارد.
   جدایی ستاره ها

در سال 2003 و وقتی سرمربی پرتغالی هدایت رئال را 
در دست داشت، این تیم در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
تعدادی از بازیکنان کلیــدی اش را مثل ماکه له له و 
کامبیاسو از دست داد. در تابستان امسال هم با جدایی 
ژابی آلونسو و دی ماریا از رئال مادرید، کار برای تیم کارلتو 
سخت شد و این اتفاق در شرایطی رخ داد که آنها جزو 
ستونهای اصلی کهکشانی ها به حساب می آمدند. البته 

یک ستاره سوم هم از تیم رفت.
 در زمان کــی روش، مورینتس به موناکو رفت و گل 
پیروزی این تیم برابر رئال در یک چهارم لیگ قهرمانان 

را که موجب حذف این تیم شد، زد و امسال هم موراتا 
عازم یوونتوس شد و دقیقا با گلش، رئال را در پای فینال 

حذف کرد.
  شروع فوق العاده با رئال

کی روش و آنچلوتی شــروع فصل فــوق العاده ای با 
رئال داشتند. ســرمربی پرتغالی در همان هفته های 
اول حضورش روی نیمکت مربیگری رئال، تیمش را 
به قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا رساند و سرمربی ایتالیایی، 

سوپرکاپ اروپا را برای هواداران رئال کسب کرد.
  ضعف روی نیمکت ذخیره ها

یکی دیگر از شباهت های تیم کارلتو با تیم کی روش، 
داشتن نیمکت ذخیره های کمرنگ و کم مهره است. 
در طول امسال هم دقیقا مثل سال 2003 وقتی یکی 
از بازیکنان اصلی تیم مصدوم می شد، سرمربی نمی 
توانست به هیچیک از مهره های خریداری شده توسط 

مدیران ورزشی و فنی باشگاه اعتماد کند.
در زمان کی روش، مصدومیت رونالدوی برزیلی و زیدان 
تیم را دچار مشکل کرد و امسال نبودن مودریچ، بنزما، 

رودریگز، راموس و حتی بیل.

   تیمی مملو از ستاره
نکته دیگری که با دیدن رئال آنچلوتی ما را به یاد تیم 
کهکشانی کی روش می اندازد، اینکه این رئال هم مثل 
آن رئال مملو از ستاره است اما با وجود حضور این همه 
ستاره، تیم با اتکا به مهارت های فردی بازیکنان رو به 
جلو حرکت می کــرد.  اگر در رئال کی روش، رونالدو، 
زیدان و مهارهای اســتثنایی کاسیاس را داشتیم، االن 
کریستیانو رونالدو و بیل را داریم که اگر دچار افت شوند، 

کل تیم افت می کند.
  تاثیرگذشته ها

نبود بازیکنان مناسب و منابع فوتبالی کافی در کنار مسایل 
فرافوتبالی بازیکنان که گاهی آنها را از شرایط آرمانی 
به دور نگاه می دارد، باعث می شــود که سرمربی تیم 
تصمیم بگیرد در طول تمام فصل با اتکا به یازده یا دوازده 
بازیکن اصلی فصل را دنبال کند که منجر به خستگی 
فراوان بازیکنان تیم و مصدومیت پیاپی آنها می شود. 
این شرایطی است که در حال حاضر گریبانگیر کروس، 
ایسکو و رونالدو شده که و زمان کی روش هم شرایط 

دقیقا به همین ترتیب بود.

امید آرامش

این مهمترین بازی فصل پرسپولیس است و رقم زننده یک دوگانه؛ عبور از سد 
الهالل یعنی پایانی فوق العاده شیرین و خوش برای یک فصل خیلی بد و ماندن در 
سد این تیم عربستانی یعنی پایانی بد برای فصلی بدتر. آمار اما به سود پرسپولیس 
است و می گوید آنها با تکرار نتیجه های قبلی حضورشان در عربستان برای بازی 
با الهالل راهی مرحله بعدی شده و به جمع 8 تیم برتر قاره آسیا می رسند. الهالل 
و پرسپولیس سابقه انجام 3 بازی در عربستان را دارند که همگی مساوی شده. در 
دو بازی گلی زده نشده و یک بازی به تساوی یک بر یک انجامید. اما آمار سوی 
بد هم دارد. اینکه الهالل همه بازیهای خانگی اش در مرحله گروهی شامل دیدار 

با فوالد را برده و در ازای زدن 7 گل تنها 2 بار دروازه اش باز شده. پرسپولیس اما 
فقط یک برد بیرون خانه دارد با یک گل پنالتی و دو شکست )یکی برابر النصر، 
تیمی دیگر از عربستان( سنگین 3 بر صفر دور از آزادی پر از تماشاگر. پرپسولیس 
یک انگیزه ویژه هم برای بردن دارد، رســیدن به استقالل، سپاهان و ذوب آهن 
به عنوان تنها تیمهایی که الهالل را در عربستان شکست داده اند ولو با یک گل 
اختالف. پرسپولیس و الهالل سابقه انجام 9 بازی را در آسیا دارند شامل 4 برد برای 
پرسپولیس و 3 پیروزی برای الهالل. پرسپولیسی ها نیازی به حمله ندارند درست 
برعکس الهالل که باید حمله کند و این یعنی فرصت مناسب برای پرسپولیس و 
برانکو تا با هوش نوری و سرعت طارمی و عالیشاه ضربه نهایی را وارد کنند. باخت 
به آبی اول )گسترش فوالد( و بردن آبی دوم )استقالل( با مساوی برابر آبی سوم 

)الهالل( کارنامه خوبی را رقم می زند.

الهالل- پرسپولیس/ ساعت 22:35

رئال این فصل آنچلوتی همان رئال کی روش است؟

این 5 شباهت
خیلی ها چشم دیدن قهرمانی سپاهان را نداشتند 

حاج صفى: سپاهان حاال حاالها قهرمان است



سه شنبه پنجم خرداد 1394 خورشيدى، نمره 35

 ۱۸۹۰ در  ان  اص�� از  ديدارش  در   (۱۸۵۹ -۱۹۲۵) كرزن  جورج 

�� سياست، جامعه، اقتصاد و  بي�� بسيار به ت � � مي�دی �� ر��

ز لندن بود اما بعدها  �� ر ��
�

مه ن� داخت. وی آن زمان روز�� مردم ��

يتانيای كب�� بدل شد و از  جسته سيا¢ �� ان �� به ي£ از ره��

ستان در 
�

۱۸۹۹ مي�دی، طراح اص¦ سياست های استعماری ان¤

 � � عضو حزب ®افظه ªر ب©� ́ رفت. ا�³ ر  �µ هند و آسيا به

يتانيا شد اما در ¶�  سال های ۱۸۹۹ �� ۱۹۰۵ وز�� امورخارجه ��

ب ارتش هندوستان از آن ق·رو كنار  يک جنجال سيا¢ در ��

ا¶� اول  بوحه جنگ «� � حال در ۱۹۱۶ در ½� گذاشته شد �� ا�³

ر استعمار پ�� وی را به خدمت فراخواند و ي£ از پنج  ديگر ��

ا¶� شد. يتانيا در آن جنگ «� تصم�Ä ساز ارشد ��

رگ» بود، جنگ Æدی كه آن زمان  � زی �� يست «�� � ا�� وی اس��

ن بود  اری در جر�� � ستان و روسيه ��
�

رگ، ان¤ � اتوری �� ميان دو ام��

رگ بود. � زی �� �� � � اص¦ ا�³ ان ي£ از مياد�³ � ميان ا�� و البته در ا�³

ا¶�  �Ë ان حد انيان نوشت: اص�� ان و قضيه ا�� وی در كتابش ا��

اری  �
�

� نفوذ ½ ستان است. ا�³
�

ارت ان¤ �
�

ی غ�� قابل ان�ر ½ �� Òل ��

Ó قابل ات� و Ó رو به افزايش است. 

جورج كرزن كه از ديدن وفور مال التجاره ها¶� �� بسته بندی و 

ه در  �
�

ره آ½ ان به وجد آمد در�� يÕ در مركز ا��
�

نوشته های ان¤

ان ديده نوشت:  زار اص�� ۱۸۹۰ مي�دی/ ۱۲۵۹ خورشيدی در ��

رچه ها از منچس�� و گ�سكو، ورقه های مÕ از  ان �� « در اص��

رچه های پشÙ از  لندن، روی و Æب از هندوستان و جاوه و ��

́ آيد، Ýه قند از مار¢ و هامبورک و شكر خام  يش  آÞان و ا��

ان  ب�ß به اص�� كه ®صول جاوه و موريس است Ó از طريق ��

ع از  �ã شود و ́ ر  �ä وارد � ́ رسد. چای از هند و جاوه و چ©�

́ شود.  ان داد و ستد  زار اص�� ستان و هلند و روسيه در ��
�

ان¤

ستان، 
�

ر Ó عبارت است از ظروف چي�� از ان¤ �ä ديگر واردات

يش و نفت و وسايل چاپ از روسيه.»    شيشه از ا��

لرد  ا  اخ��  » ́ كند:  اشاره  كرزن  جورج  كه  روست   � �©é از 

ست  ان به ر�� انه ای در اص�� �êسالزبوری �� آن شده �� كنسو

ی كند.»  � يه ر�� يس �� .آر. �� �ì

نبود. گرچه وارداتش در  اما يك ه واردات  ر 
�

ªان آن روز اص��

ک در درجه اول و فرش،  �� �� بود. اما �� ا�� صادراتش چشمگ�� ��

ن بود.  ان به ÆاÆ دنيا در جر�� پنبه و توتون و تنباكوی اص��

ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانى
نخستين وزير امور خارجه ايران

ان ف های اص�� ف و عبا�� �� ́ يد اسب در ۱۸۴۰در وصف احرا ينه خر هز

مجاعت احرامی باف هم پیشرت احرامی های روی فرش بسیار خوب بادوام 
فرنگی  فرشی های  رو  بوده،  شهر  این  در  چند  دستگاه  و  می بافتند 
شد،  دستگاه  دو  به  منحصر  و  شکسته  این ها  بازار  درآمد  که  کتان 
بودندو  قلیل  این  بر  سابق  اما  عباباف  مجاعت  معطل.  و  لنگ  دایم  آهنم 
ضعیف. این زمان زیادند و قوی، متاعشان به مهه والیات ایران می رود.    
 از كتاب جغرافياى اصفهان، ميرزا حسين خان تحويلدار – 1279 خورشيدى

قمرى/   1244-1175) اصفهانى  نشاِط  عبدالوهاب 
1762-1829 ميالدى) ملقب به معتمدالدوله؛ سياست مدار، 
به عنوان  كه  اصفهانى است  ديپلمات، شاعر و خوشنويس 
نخستين وزير امور خارجه ايران از سوى فتحعلى شاه قاجار 

انتخاب شد.
نسب وى به حكيم سلمان، طبيب مخصوص شاه عباس مى رسد. 
همچنين پدربزرگ وى حاكم اصفهان بود و عبدالوهاب در 
مادرى،  زبان  بر  عالوه  نشاط  شد.  بزرگ  مكنت  و  ثروت 
زبان هاى عربى و تركى را فراگرفت و در خوش نويسى سرآمد 
زمان خود شد؛ و با شعر و ادب فارسى و دانش هاى زمان خود 
از دينى و رياضى و حكمت الهى و منطق آشنايى يافت. نشاط 
اصفهانى از 1803 به تهران رفت و به دربار فتحعلى شاه 
راه يافت و سمت دبيرى و منشى  گرى و لقب معتمدالدوله 
گرفت و پس از چندى به سرپرستى ديوان رسائل (تشكيالت 
ادارى) گمارده شد. وى در 1807 ميالدى همراه هيئتى كه به 
سركردگى به نمايندگى شاه به پاريس رفت و به حضور ناپلئون 

اول رسيد.
اگرچه در 1809 ميالدى/1224 قمرى فتحعلى شاه دفترى 
خان  قلى  رضا  ميرزا  منشى گرى  با  امورخارجه  عنوان  با 
نوائى منشى الممالك جهت نامه نگارى ها و اعزام هيئت ها 
به كشورهاى خارجى شكل داده بود اما با پيچيده تر شدن 
سياست خارجي و گسترش روابط با دولت هايى چون فرانسه، 
روس و انگليس نياز به تأسيس وزارت امورخارجه در ايران 
ق  در 1821/ 1236  شاه  فتحعلي  و  شد  احساس  بيشتر 
عبدالوهاب نشاط اصفهاني را به عنوان نخستين وزير امور 
سپتامبر  تا  سپتامبر 1821  از  وى  برگزيد.  ايران  خارجه 
1823 براى دو سال وزير امور خارجه ايران بود.  وى در 
كارنامه سياسى اش ختم به خير كردن قائله خراسان و مذاكرات 

موثر با روس ها در سلطانيه را ذكر كرده اند.
با بازگشت ميرزا ابوالحسن خان ايلچى كه مدت ها از سوى 
دولت فتحعلى شاه به انگلستان و روسيه در سفر بود، نشاط 
اصفهانى از سمت وزير خارجه ايران كنار گذاشته شد و ايلچى 
به اين سمت منصوب شده و يكسال بعد اما ديگر بار آتش 

جنگ هاى ايران و روس شعله ور شد. 
در مورد ديدگاه و عملكرد نشاط اصفهاني در زمينه سياست 
و روابط خارجي چندان اطالع دقيقي در دست نيست. اما به 
نظر مى رسد نشاط در اثر تجربه هاي تلخي كه از حوادث 
آن سال هاى تاريخ ايران بويژه سرگذشت اصفهان و باالتر 
از آن، عواقب وخيم جنگ هاى اول ايران و روس (1803 تا 
1807 ميالدى) و پيمان گسلي هاي دول بزرگ غربي پيدا 
كرده بود، طرح سياست خارجي ايران را به شكلي افكند كه 

كاخ چهلستون، عكس از كتاب جرج كرزن: ايران و قضيه ايران، 1269/1890 خورشيدى

يكى از رخدادهاى مهم سياسى عهد ناصرى قتل سركرده بزرگ 
بختيارى ميرزا حسين قلى خان بود كه پس از يك ميزبانى مجلل از 
ظل السلطان در جونقان وى به اصفهان دعوت شد و به قتل رسيد. 
وى از چهره هاى دالور تاريخ بختيارى بود كه فرزندش سردار 
اسعد بختيارى 25 سال بعد تهران را به سود مشروطه خواهان فتح 
كردند. اين داستان قتل خائنانه ميرزا حسين خان، ايلخانى (سركرده 
ايل) بختيارى است كه دهه ها بعد در نشريه خاطرات وحيد شماره 35 

به رشته تحرير درآمد.
نوشته اوژن بختيارى

 � زا حسينق¦ خان �� مظفرالد�³ �ديک م�� ظل السلطان از روابط ��
فت وی به دستور  خشنود بود و از اينكه اط�ع �� زای وليôد �� م��
ساõر  �öضور شاه رسيده  و س ران رفته  و ½� �Ë ر بهõسا �öرمانه س®
تياری)  � حيه ايلخا¶� (Æكرده ½� �� úارت خاù خـاطر شاه را از ��
آسـوده سـاخته است بيش�� نسبت به ايلخا¶� كينه پيدا كرد درست 
ای  ساõر شايد وجود ايلخا¶� را �� �öزا حسينخان س فكر كرده بود   م��
وطيت بود  ام منظور اص¦ خـود كـه تغي�� رژ�þ استبداد به م � �

�
ا½

õزم ميدانست  و اميدوار بود روزی �� |ک ايلخا¶� بتواند بساط 
 � ا ا�³ � شاه را درÓ به پيچد بعيد Ó نيست ز�� } الد�³ استبداد ��
ص بسيار مردی روشنفكر و دمـوكرات منش بـوده معروف   � �

\
مسجد  جنب  در  را   Ùعظي ن  ساخ[� بنای  كه  موق^  است  
� و سياس است  � مرد متد�³ �©é م از بناهای �Ëز آ ساõر كه �� �öس
 �Äو گفته بودند  آن  بنای  عـظ گذاشت در جواب دوستا¶� كه ��

ک  �� جورج كورزن نوشته است: « ارزش ساõنه صادرات ��

لغ  لينگ (آن روز) �� ه اس�� ان به ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار ل�� اص��

́ رود و بقيه به  ارم آن مستق[� به لندن  ́ شود، كه يک «�

ه فرش  � ساõنه حدود  ۱۰۰ هزار ل�� ́ شود. éچن©� � فرستاده  چ©�

õت متحده آمري�  يس و ا��
�

ان به فرانسه، ان¤ و قا= از اص��

به   Ó ان تنباكوی اص�� توتون و   � ́ شود. حدود ۳۰۰ �³ صادر 

ر، بغداد و اس�مبول به  �äه از طريق بو ارزش حدود ۴۵ هزار ل��

ان Ó به ارزش  � پنبه اص�� ́ شود و ۳۰۰ �³ ا¶� ارسال  زارهای «� ��

́ شود.»  ه ساõنه به روسيه، هند و لندن صادر  ۲۵ هزار ل��

ان در  ر اص�� �ä كند اينست كه ́ زگو  � ارقام و اعداد �� ه ا�³ �
�

آ½

طاط ;د قاجار ساõنه حدود ۳ ميليون و ۷۷۰ 
�

ا¶� و ا½ اوج و��

، امري� و آسيا صادرات  لينگ به اق: نقاط ارو�� ه اس�� هزار ل��

لينگ  ه اس�� õی هر ل�� داشته كه �� درنظر داشت ارزش خريد ��

ی معادل ۴۰۰ ميليون پوند �� ۴  � ́ توان چ�� در ۱۲۵ سال پيش 

ميليارد پوند امروزی بنا به احتساب قدرت خريد پول �� ارزش 

اقتصادی آن مبلغ معادل سازی كرد.

êاظ  به  وی  كرزن،  جورج  اقتصادی  بي�� های  � ر�� از  گذشته 

ان از  � مشاهداتش را اينگونه نوشته است: « اص�� , ن�� اج[�

ت  رها¶� است كه روح تعصب ¶� مدارای مذه�� \� �ä + �*

وت م�ها از زما¶� كه ظل السلطان  ا قوی است. غرور و ج�� �
�

درآ½

اقتدار خود را از دست داده دو چندان شده است... ظل السلطان 

ا ۴۰۰ �� ۵۰۰ نفر سوار دارد  �öزما¶� ۲۱ هزار نفر قشون داشت امروز ت

ای بيش از ۱۰۰۰ نفر سواره و  ۱۰ هزار نفر قشون  اگرچه در انبارها ��

ر حسينق¦ خان  � خيانت �� اسلحه موجود است... (اگرچه) كش©�

� توسط ظل السلطان (۱۸۸۲) در  تياری ها ن�� � ايلخان Æكرده ½�

ان  تياری ها از فوج وی بسيار مو�� بود.» كرزن اص�� � روگردا¶� ½�

ان اينک �� جامه ژنده و  روبه ديده است: « اص�� ری ®� �ä را

ره وضع  قامت آغشته به گرد و خاک كه استعاره ¶� موردی در��

شكوه و ج�ل از دست  ر ��
�

ªدار روز �þر نيست، ما �ä �¶ار كنو � ��

رفته خويش است.»

اری شاه عباس در  �
�

وی �� اشاره به دور اندي�Õ های سيا¢ و ½

ان او جاييكه ª ۱۳۷خ  يتخ�� و شكوه اص�� ان به �� انتخاب اص��

 ، � ه سفرای خار�ì از كشورها¶� چون ون��
�

ا به اقامت� �öدر آن ت

ر  �ä ان، فرانسه و هلند اختصاص داشت نوشت: درÞيتانيا، آ ��

ل��  � اری تقريبا éان قدر و م�� �
�

 های ½
�

ايند$
�
ان، � شكوه اص�� ��

¶� Æشار از 
�

ªخوردار بودند و زند را داشتند كه سفرا از آن ��

ان را  م و نشاط #́و را éراه داشت، اص�� � شكوه كه �� رس́و ��

� ساخته بود.» ق زم©� ر éه م � �ä � �³ �� دلپذ��

عباس مسجد  شاه  است: «  نوشته  شاه  ميدان  ره  در�� كرزن 

ه ساخت و ساعت خورشيدی ای  شاه را �� هزينه ۱۷۵ هزار ل��

م ِفتÕ به شاه هديه داده بود ��  يÕ به ��
�

كه ساعت سازی ان¤

 �Äم �� بود، زمانيكه به منظور �� قاره خانه ميدان �� ۱۸۰۸ �� õی �� ��

داشته شد و ديگر  � الدو1 �� ا توسط حسن ام©� �
�

ی های آ½ گچ��

� در ;د صفويه  ی در دست نيست. éچن©� از Æنوشتش خ��

ی) بوده كه در  ¶� (۷ م�� و ۶۵ سانتيم�� �� ۲۵ $ وسط ميدان ت��

دشاه سوار �� اسب  ́ گذاشتند و ��  � جشن ها �� Æ آن جام زر�³

́ انداخته كه ۳ اصابت از پنج ت�� اندازی در حركت  �� آن ت�� 

مه شاه 3ماسب بوده است.» ªر��

كستان بوده كه  ار �� غ سابقا «� ار�� غ نوشته: « «� ار�� ره «� وی در��

¶� �� شكوه  شاه عباس ۹۰۰۰ فرانک اجاره كرده بود و در آن خيا��

 � �³ ر�� ن رقت �� � خيا�� به ق5های سلطن�� اش گشود، امروزه اما ا�³

زارچه بلند طوي+  ان را دارد... �� چندی پيش راسته �� تصو�� اص��

� #ارت  �³ لل �� غ ®� ار�� غ�مان ظل السلطان بود و ... مدرسه «�

ره كه فقط ۵۰ طلبه  ان ديدم �� ۱۶۰ �6 روبه ايست كه در ا�� نيمه ®�

́ كنند.»  
�

در آن زند$

� ديدن كرده اما  وی از #ارت های آيينه خانه و هفت دست ن��

جای مانده و  ا نشا¶� اندک �� �öكدان نوشته كه ت
�
ره #ارت � در��

تقريبا ب7 از ميان رفته است. وضعي�� كه در انتظار دو ديگر 

� بود: «آيينه خانه كه زما¶� ®ل تفر�� شاه عباس بود و  #ارت ن��

ن چركÕ اش �� ديوارهايش نقش داشت  ی از او و ز�� تصاو��

ن ع8 و  �ãان ها بدل شده و هدف هر د
�
امروزه به Æای ¶� خا�

وراند.» �� ́  Æ قرار گرفته كه هوای خراب كردنش را در �Õدان

در اندک زما¶� از ديدار كرزن آيينه خانه و بعد #ارت هفت 

� خراب شد، جاييكه فتحع¦ شاه در  ه) ن��
�

دست (هفت دست�

۱۸۳۴ مي�دی درگذشته بود.

يس در 
�

� ان¤  هيئت مرسل©�
�

ايند$
�
د � � از بودجه ز�� كرزن éچن©�

 � خشنودی كرده و گفته وق�� هيچ مس·ا¶� در ا�³ از �� ان ا�� اص��

� بودجه ای توجيه ندارد.   صيص چن©� � � هيئت �B گرود ½� ر به ا�³ �ä

ای چه ميسازی گفته بوده است  رگ و متعدد  را  �� � ای �� �öو سـال
ان قرار  ن ملت ا��

�
ªايند

�
ع � � بنا مركز اج[� �©é روزی خواهد آمد كه

  �Äبنا  را بدان اميد و آرزو ميسازم و بطوريكه  ميدان  � د و من  ا�³ گ��
¶� را را كه در آن زمان بنا گـذاشت  هـمينطور هـم شـد و ساخ[�

ان گرديد. بـعدا مـجلس شورای م¦ ا��
دي£ او �� صدر  اعظم  � ری  قدرت  فوق العاده ايلخا¶� و دوس�� و �� ��
� معتمد الدو1 وا= فارس و ظل السلطان  و كدورت و اخت�ف ب©�

ان مـوجب قتل او  شد. حـCران اصـ��
� در كتاب خود سوء  مرحوم حـا�ì عـ¦ قليخان  سـردار  اسعد ن��
زا  فرهاد م��   �ìا¶� های  حا نتيجه سعايت و ªغذ�� را  ظن شاه 
́ داند كه  چون  ��  ظل السلطان عداوت  معتمد الدو1 وا= فـارس  
́ ديده  است  كه او بـا مـرحوم ايـلخا¶� Eيميت دارد  داشته و 
آمد ذهن شاه را  نسبت  به ايلخا¶� مشوب كند و ظل  درصدد ��

́ داند. ا و بـيگناه  السلطان  را ب7 از êاظ  قتل  پدرش مـ��
� بود كه هر سال كه از خوزستان  بـهرحال  رF مرحوم ايلخا¶� چن©�
́ كرد  سفری  به   تياری به يي�ق مراجعت  � ®ل قـش�ق  ايـل  ½�
ود و ��  ظل السلطان 

�
� ́ ا اقامت  �

�
́ رفت و يHه  در  آ½ ان   اص��

ود 
�
� ́ ای ماليا¶� را تصفيه  �Ëكرد و حسا ́ تـجديد ديـدار و مودت 

ار ®ال حركت مـى كرد  و در چـغاخور  مركز   ا به «� �
�

و بعد  از آ½
ادرانش كه  از طـريق بـختياری بـا ايل آمده بودند    خود �� ��

�
Jيي�

زيبا  � منطقه  ا�³ بستان در  �� ايلخا¶� در طول  ́ كرد.  سكونت 
ود 

�
تياری حCفرما¶ß مـى � � م اي�ت و عشا�� ½� اقامت مـيكرد و بـ[�

 داشت  غالبا  
�

ادر كوچكش كـه سـمت ايلب£ امـامق¦ خـان ��
� كه ع�وه ��  ادر ديگرش رضا قليخان ن�� در خـدمت او بـود و ��
ساõری  �öت پيـش�ری و سـã ار ®ال و فريدون حكومت «�
 او هـم 

�
ام  مأموريت های  جـن£ �

�
� داشت پس از ا½ ايلخا¶� را ن��

́ گذرانيد. اوقات را در خـدمت بـرادران 
از  ́ خواست  كه  مـوق^  داد  ايلخا¶� رخ  قتل  واقعه  سـا= كه 
گرمس�� حركت كند خوا¶�  ديد  كه در آن رؤ�� به ايلخا¶� اشاره 
ان خودداری كند و ح�� بـرادران او  � به اص�� شده بـود كـه از رف©�
هـم پس از اطـ�ع از مـضمون خـواب  به او  ا}ار زيـاد كـردند كه  

فت.  ايد و= وی نپذ��
�
� مسافرت }ف نظر � از  ا�³

ای م�قات پدر  ران �� �Ë كه هرچند سال يكبار به Ó  ظـل  السـلطان
ان  ́ رفت آن سال يع�� قبل از آمدن ايلخا¶� به اص�� و خانواده 
يتخت  ای تشكيل جلسه مشور¶� ®رمانه كه قب� ذكر شـد بـه �� ��
تياری جزء  � رفته  بود و چون در آنـ موقع يـكصد نفر از سواران ½�

 õر بودند و معمو كشيک خانه در��
�� صدر اعظم سوار ´ شدند و 
حا�ì ع¦ ق¦ خان پ  ايلخا¶� 
عـده  ايـن  ست   ر�� بعنوان   ظاهرا 
ن در تـهران 

�
ªطنا بعنوان گرو و ��

السلطان  ظل  داشت  اقـامت 
اجازه گرفت كه آن صد  از شاه 
^ او شدند  و  ان منتقل و جزء ابواب *� � به اص�� نفر سوار ن��
� وسي+ بدون آنكه سوء  � بود كه پ  ايلخا¶� را به ا�³ منظورش ا�³
� شاه Ó كه خود  } الد�³ ان بكشاند �� ظ�� را جـلب كـند به اص��
ود و حا�ì ع¦ قليخان را 

�
ن ªر اط�ع داشت  موافقت  � از جر��

ان آورد و چندی بعد  ص�� ران بود ظل السلطان �� خود �� �Ë كه در
ر خـان پ   ديگرش   � حسينق¦ خـان ايـلخا¶� و اسفند�� از آن ن��

ان  وارد شد. ص�� ��
�  قضا�� يع�� ع5 روز ۲۷ رجب اÞرجب سال  دو روز پس  از  ا�³
ری ظل السلطان يک رژه نـظا´ در ميدان نقش 

�
M ری �N ۱۲۹۹

تفاق   �� � تيب  داد  كه ايلخا¶� و دو پ ان او ن�� ان  �� ان اص�� �»

ام 
�
اشا دعوت شده بودند. مشق و رژه �

�
ان بـرای � رجـال  اصـ��

شد و ايلخا¶� و پ انش éراه ظل السلطان به #ارت  دول��  رفتند.
 ��   �µ ايلخا¶� گفت به  السلطان  بـود    كـه ظل  �ديک غروب  ��
ويد و دربـاره ماليات  صوص او)به دف�� �� مش�� اÞلک(پيش�ر ®�
 �ìحا و  خان   ر   اسفند�� به   سپس   كنيد  مذاكره  خـوزستان 
 Ó �µ  ��  ويد كه �ل بنان اÞلک �� عليقليخان گفت شـما Ó به م��
�ل بـنان اÞلک رفتند و هنوز مـشغول  ادر به م�� ªر õزم دارم. دو ��
�� كشيدند  �

�
½ � ا را �� �Ëآورده و آ 

�
ر$ � �� �� �

�
صـحبت نشده  بودند  كه  ز½

 �ìاطراف  #ارت  را احاطه كردند. مرحوم حا  Ó زان دول�� ��Æ و
́ نويسد:éان شب ايلخا¶� را   عليقليخان Æدار اسعد در كتابش 
رت انداختند كـه ايلخا¶� سكته  �ä بقتل  رسانيدند  و صبح روز بعد
ام شايسته  ه جنازه آن  مرحوم  را �� ج�ل و اح��

�
كرد است آن�

ودند.» 
�
ته فوõد در تكيه  م��  دفن  � � تشييع و در ½�

ن قتل مردی كه تقريبا ¢ سـال بـا درس�� و صداقت  �  بود  جر�� ا�³
� حال ��  قدرت  و نفوذ فوق العاده در منطقه وسي^ از  و در ع©�
� وقايع و خدمات دول�� او  �³ ́ كرد و از  úم��  ß¶فرماCان ح ا��
  ̂ شد كه در موق �� ́ ر)  �Qها در ®مره (خرم Õي

�
ي£  جنگ  ��  ان¤

يÕ ها 
�

زان ايـرا¶� در هـرات مـشغول جنگ بودند ان¤ ��Æ  كه
وده بودند  و 

�
زان خـود  را  به ®مره وارد �  و سـر��

�
كش�� های جـن£

ان  را فراÓ كرده بودند. مرحوم ايلخا¶�  به   اسباب ز*ت  دولت  ا��
يÕ ها جنگيد و آنـها را از مـحمره بـه  

�
|ک قوای دول�� �� ان¤

� خـوزستان  عقب  راند. خدمت ديگر او جنگ �� اعراب  و مشا��
 � ود و شيخ اÞشا��

�
ان � � مغلوب و مطيع  دولت ا�� ا را ن�� �Ëبـود  كه  آ

ان  داد  و بعيد Ó نيست كه   ويل دولت ا��
�

½ õا را گرفته مغلو �
�

آ½
الف  قـدرت  او  در جـنوب به خصوص  در  خوزستان چون ®�

شد. � بـردن او شده �� عث از ب©� ستان  بوده است ��
�

سياست  ان¤

قتل خائنانه سركرده بختيارى
 توسط ظل السلطان

بعدها قائم مقام و ميرزا تقي خان دنباله آن را گرفته، ترتيبي 
اختيار كردند كه از آن به «مدارا» و «سازش» و «موازنه» تعبير 
مي شد. نشاط همچنين شاعرى عارف مسلك بود و هم عصرانش 
تمامى  گويند  بطوريكه  اند  انسانى ستوده  به خصائل  را  او 
دارايى و درآمدش را به فقرا مى بخشيد. وى از هواداران 
جدى مكتب ادبى بازگشت بود و به يارى او مجلس انجمن 
ادبى نشاط هفته اى يكبار در اصفهان برگزار مى شد. او را از 
چهره هايى مى دانند كه در زنده نگاهداشتن ادبيات فارسى 
حايز اهميت است. وى همچنين در شكسته نويسى توانا بود و 
سبك جديدى در شكسته نويسى را پروراند. معتمدالدوله در 
سال هاى اصفهان از دوستان نزديك عبدالمجيد درويش بوده 
و عبدالمجيد در خانه او اقامت داشته است.مجموعه اشعار 
نشاط اول بار در سال 1281 ق/1864 به دستور ناصر الدين 

شاه در كتابى به نام گنجينه به چاپ رسيد.

نمونه اى از شعر نشاط اصفهانى
طاعت از دست نيايد گنهى بايد كرد/ در دل دوست به هر 
حيله رهى بايد كرد// منظر ديده قدمگاهِ گدايان شده است/ 
كاخ دل در خور اورنگ شهى بايد كرد// روشنان فلكى را 
اثرى در ما نيست/ حذر از گردش چشم سيهى بايد كرد//

شب، چو خورشيد جهان تاب نهان از نظر است/ طِى اين 
به  بود  نتوان  مجاور  گر  كرد//  بايد  مهى  نور  با  مرحله 

ميخانه، نشاط/ سجده از دور به هر صبحگهى بايد كرد.

ان  ای گذر از لرستان به سوی اص�� رد در مس�� خود �� ��õ

به گفته وی  � مبلغ  به ۳ تومان كه ا�³ يد  يک اسب خر

لينگ در آن سال  معادل ۳۰ شيلينگ �� ۱/۵ پوند اس��

يد ۱/۵ پوند سال ۱۸۴۰   ارزش داشته است. ارزش خر

در سال جاری دست T ۱۲۱ پوند �� حدود ۶۳۰ هزار تومان 

ی پول (به  � ست�� گر �� مبنای ارزش �� فع¦ است. و= ا

زمان  آن  پوند  هر   �Äكن ®اسبه  درآمدی)  تناسب Æانه 

� اسب به پول  حدود ۲۱۰۰ پوند امروز قيمت داشته و ا�³

امروز  ۱۱ ميليون تومان معام+ شده است. 

كرزن؛ نگاه به تجارت پر رونق خارجى اصفهان (بخش دوم)



کوک 

فارس : نشستی با حضور محمدرضا سعید آبادی، 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، بانرجی مدیر بخش 
جامعه اطالعاتی یونسکو و مدیران کمیسیون ملی 
یونسکو، روز گذشته به منظور آشنایی مدیر بخش 
جامعه اطالعاتی یونسکو با عملکرد و دستاوردهای 
کمیسیون ملی یونسکو در ســالن اجتماعات آن 
برگزار شد. ابتدا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو ضمن خوشامدگویی به دکتر بانرجی، در 
خصوص دستاوردهای اخیر کمیسیون ملی یونسکو 
به ویژه ایجاد کرسی های یونسکو در ایران، تشکیل 
کمیته های ملی و تخصصی کمیسیون و ثبت آثار 
تاریخی و مشاهیر کشــورمان در سازمان جهانی 

یونسکو صحبت کرد.
در ادامــه دکتر بانرجی ضمن اظهار خرســندی از 
حضور در کمیسیون گفت: من با سفر به کشورهای 
مختلف، با عملکرد کمیســیون های ملی یونسکو 
آشــنایی دارم و باید تاکید کنم که کمیسیون ملی 
یونسکوی ایران یکی از فعال ترین کمیسیون های 

یونسکو در جهان است.
وی همکاری و ارتباط فعال بین گروه های تخصصی 

کمیسیون ملی یونسکو را بسیار خوب ارزیابی کرد.
مدیر بخش جامعه اطالعاتی یونسکو ضمن تقدیر 
از برگزاری »کارگاه آموزشی سواد اطالعاتی برای 
مربیان« در کشــورمان گفــت: مالقاتی با رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات داشــتم و امیدوارم که 
پروژه های مشترکی بین یونسکو و آن سازمان در 

کشور ایران اجرا شود.
پس از آن مدیران گروه های تخصصی و واحدهای 
مختلف کمیســیون درباره فعالیت های حوزه خود 
صحبت کردند.براســاس این گزارش، کمیسیون 
ملی یونسکو با همکاری سازمان فناوری اطالعات 
»کارگاه آموزشی ســواد اطالعاتی برای مربیان« 
را از تاریخ 2 تا 3 خرداد ســال جاری در پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار کرد.

کمیسیون ملی یونسکوی 
ایران یکی از فعال ترین 

کمیسیون ها در جهان است   

#  فرهنگ 

اصــفهــــــــاندروازه آسمان

بگـو اگـر خـدا را دوسـت داریـد از مـن پیروی 
کنیـد تا خـدا دوسـتتان بـدارد و گناهان شـما 
را بر شـما ببخشـاید و خداوند آمرزنـده مهربان 
اسـت )31( بگو خدا و پیامبـر ]او[ را اطاعت کنید 
پس اگـر رویگردان شـدند قطعا خداونـد کافران 

را دوسـت ندارد )32(
سوره آل عمران
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آلبوم  نخســتین  سرانجام 
رسمی »علی عبدالمالکی« 
وارد بازار موسیقی کشور شد. 
آلبوم »مخاطب خاص« با 
صدای »علی عبدالمالکی« 
بــه تهیه کنندگی »ســام 
آهنگری« در بازار موسیقی کشور منتشر شد تا این 
خواننده پس از ســالها فعالیت در مارکت موسیقی 
داخلی، سرانجام شاهد انتشار نخستین آلبوم رسمی اش 
در بازار باشد. در حالی که این خواننده مدت هاست در 
کشور به اجرای برنامه می پردازد و کنسرت های او در 
تهران و شهرستان مخاطبان زیادی را به خود دیده 
است، به دالیل نامعلوم تا به امروز آلبوم رسمی ای را 
در بازار موسیقی کشور منتشر نکرده بود تا طرفداران 
این خواننده در فضای مجازی به شــدت درباره این 
ماجرا واکنش نشان دهند و از این خواننده بخواهند 
که حتما در سال جدید اثر جدیدش را به بازار موسیقی 
کشور بفرستد. به گزارش موسیقی ما ، عبدالمالکی 
سرانجام پس از حدود دو سال صرف وقت و انرژی 
روی آلبوم جدیدش، این اثر را روانه بازار کرده است. 
نخستین آلبوم رسمی عبدالمالکی شامل 15 قطعه 
به نام های:   »هوا دو نفرس، وایســا، دلم مونده رو 
دستم، عشق من، مخاطب خاص، عکس لب دریا، 
یهویی، ســخته، تیکه کالم، بی جهت نیست، هوا 
بارونیه، تو حق نداری،  گریه نکن،همسایه، نشد« 
است که تمامی بخش های ضبط صدای خواننده 
در اســتودیوی شــخصی عبدالمالکی انجام شده 
است. آهنگسازی تمامی قطعات این آلبوم را خود 
علی عبدالمالکی انجام داده اســت و در این بین 
»مرتضی پاشــایی« و »امیر فتحی« نیز هر کدام 
در یک قطعه برای این خواننده ملودی ساخته اند. 
مهرزاد امیرخانی، علیرضا مرتضی قلی، زهرا عاملی، 
امیر پیرنهان، نرگس جعفری و خود علی عبدالمالکی 
ترانه های این آلبوم را سروده اند و در این بین در برابر 
ترانه سرای قطعه »بی جهت نیست« خط تیره قرار 
داده شــده است که مشخص نیست سراینده شعر 
این قطعه کدام هنرمند اســت. تنظیم کننده های 
قطعات این آلبوم هم اسامی سر شناسی چون مهران 
عباسی، معین راهبر، امیر فتحی، پازل بند، فرشاد 
یزدی، کاووس حسینی، امیر بهادر دهقان، شجاعت 

شفایی و خود عبدالمالکی هستند.

آلبوم »مخاطب خاص« با 
صدای »علی عبدالمالکی« 

منتشر شد

F I N D  U S  O N

را دنبال کنید ...
 

1  شکست مطلق فیلم یک و نیم میلیاردی مورد حمایت بانک پاسارگاد
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در مورد مصوبات جدید 
این شورا گفت: فیلم سینمایی »من دیه گو مارادونا هستم« به دلیل عدم 
دستیابی به کف فروش از چهارشنبه هفته جاری از سینماهای کشور 
خداحافظی می کند. غالمرضا فرجی در گفتگو با سینماپرس افزود: در ازای 
این فیلم، دو اثر سینمایی »دریاکنار« به کارگردانی آرش معیریان و »عشق 
و جنون« به کارگردانی حسن نجفی اکران خود را از ششم خردادماه آغاز 
خواهند کرد. وی اضافه کرد: قرارداد فیلم سینمایی »دریاکنار« به کارگردانی 
آرش معیریان با سرگروهی سینما ماندانا و »عشق و جنون« به کارگردانی 

حسن نجفی با سرگروهی سینما زندگی ثبت شد

2 خانم بازیگر:جراحی بینی باعث ازدواجم شد
شیال خداداد که به قول خودش شیفته بازیگری بوده، در زمانی که در اوج فعالیت حرفه ای اش قرار داشت، 
تصمیم گرفت در ابتدای زندگی مشترکش از این حرفه فاصله بگیرید و زمانش را بیشتر در خانه و کنار همسرش 
بگذراند. هرچند که می گوید: به دلیل حرفه همسرش او بیشتر اوقات 
در مطب، بیمارستان و دانشگاه است، اما معتقد است اگر او هم در آن 
مقطع می خواست به بازیگری بپردازد و درگیر شب کاری ها می شد، 
نمی توانست آن طور که باید به زندگی مشترکش بپردازد. به ویژه این 
که دوست داشت خیلی زود مادر شود. حال که سامیار بزرگ تر شده این 

فرصت برای شیال به وجود آمده تا حرفه بازیگری را از سر بگیرد.
او با فیلم »رسوایی 2« ساخته مسعود ده نمکی که در خرداد ماه کلید می خورد، قصد دارد دوباره وارد این 
حرفه شود، شیال خانم معتقد است هر چند برای زندگی مشترک افراد نمی توان یک نسخه مشترک پیچید، اما 

»گذشت« را عامل اصلی کنار هم قرارگرفتن زوج ها می داند.

3  یپکر مهران دوستی تشییع شد
مراسم تشییع پیکر مهران دوستی از گویندگان توانای رادیو صبح امروز از مقابل مسجد بالل سازمان صدا و سیما 
برگزار شد. به گزارش تسنیم؛ مراسم تشییع پیکر مهران دوستی از گویندگان توانای رادیو صبح امروز از مقابل 
مسجد بالل سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این مراسم جمعی از مدیران شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
از جمله محمد خجسته معاون سابق صدای رسانه ملی، حسین ساری مدیر شبکه آموزش، بیژن نوباوه نماینده 
مجلس و مجریان و گویندگانی از جمله علیرضا جاوید نیا، علیرضا 
غفاری، سعید توکل و هنرمندانی از جمله کورش سلیمانی و محمود 
گبرلو حضور دارند. مراسم تشییع پیکر مهران دوستی با اجرای محمد 
نظام اسالمی برگزار شد. او در این مراسم گفت: امروز در کنار پیکر 
5 شهید دفاع مقدس، پیکر گوینده پیشکسوتی که عشق به شهدا و 
انقالب اسالمی را داشت تشییع می کنیم. پس از برگزاری مراسم 

تشییع مرحوم دوستی، پیکر این گوینده توانا در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران آرام گرفت . 

پرســـه


