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ایران می خواهد پرچم دار ترویج علم هسته ای باشد
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که 
مذاکرات به نتیجه می رس��د، گفت: ایران برای تعامل 
بیشتر از کش��ورهای مختلف برای س��رمایه گذاری و 

ساخت نیروگاه دعوت می کند.
» بهروز کمالوندی«، س��خنگوي سازمان انرژي اتمي 
کش��ور در حاش��یه چهارمین همایش مل��ی کاربرد 
فناوری هس��ته ای که روز  گذش��ته برگزار شد اظهار 
داشت: مایه افتخار اس��ت که کشور ما کارهای زیادی 
در عرصه کش��اورزی هس��ته ای انجام داده است و در 

آینده هم خدمات بیش��تری به کش��اورزی هسته ای 
کشور خواهیم داش��ت؛ به طور کلی صنعت هسته ای 
در حال رش��د و روبه جلو اس��ت. در همین راستا باید 
اول زیرساخت ها با کمک دولت و مجلس و هم چنین 

تشویق هایی برای جذب بخش خصوصی انجام شود.
سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این 
که رس��انه ها می توانند این موضوع را فرهنگ سازی 
کنند، بیان کرد: کسانی هم که می توانند در این زمینه 

به سرمایه گذاری بپردازند باید توجه شان جلب شود.
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VOIP رونمایی از سرویس

 تقدیر سیدحسن نصراهلل
 از حمایت های ایران

 کلنگ زنی پروژه میدان
 25 آبـان 

 عدالت آموزشی در آموزش
 و پرورش اصفهان ایجاد شود

 کمبود 300 ساعت برق
 در تابسـتان

2

3

3

4

4 6

تحول دربازار الکترونیک،
 در صورت لغو تحریم ها

برخورد با تیم قهرمان در اسپانیا 
و ایران

م��رادی که محم��د نصی��ری قهرم��ان س��ال های دور 
وزنه برداری کشورمان را درکنار خود می دید در ارتباط با 
مسائل روز وزنه برداری و برخی اتفاقات و حاشیه های این 

رشته با خبرنگار تسنیم صحبت کرد.
از حضور مجددتان در وزنه برداری بگویید و اینکه شرایط 

فدراسیون با گذشته چه تفاوت هایی دارد؟
من ب��ا وزنه ب��رداری بیگانه نب��ودم و چند س��الی که در 
کنفدراس��یون آسیا سمت داش��تم با نقاط ضعف و قوت 
فدراس��یون ایران آش��نا بودم. زمانی  ک��ه از من دعوت 
به عمل آم��د می دانس��تم چه ش��رایط س��ختی وجود 

دارد و اکن��ون هم که آم��ده ام، واقعیت ه��ا را می بینم و 
آنچه می دیدم منطبق اس��ت با گذش��ته ولی با این  حال 
نمی خواهم به عقب بازگردم و همه چیز را باید پذیرفت. 

با عشقی که در وزنه برداری و اهالی آن به وجود آمده باید 
انتظارات را برآورده و شرایط را نسبت به قبل بهتر کنیم. 
بیش��تر وزنه برداران از لحاظ جسمی در شرایط مناسبی 
قرار ندارند؛ ولی دوس��تان تالش می کنند مش��کالت را 
کاهش دهن��د و وزنه ب��رداری را به ش��رایط عادی خود 

بازگردانیم.
انتصابات زیادی نیز در فدراسیون رخ داده است...

فدراسیون را گلستان تحویل می دهم، نه خرابه
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فن آوری اطالعات و ارتباطات رد جشنواره ملی شرکتهای مخارباتی کشورشرکت مخاربات استان اصفهان نیب کلیه رتبه اول کسب 

را هب هم استانی اهی گرامی هب وژیه تالشگران این رعهص تبریک رعض می نمائیم. وا()اف  

 روزانهم زاینده 
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 کلیه شرکتهای مخارباتی کشور

 کسب رتبه اول
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 کسب رتبه او

 روزانهم زاینده رود 

 خبر خوش مدیرعامل مخابرات اصفهان
 به مناسبت هفته ارتباطات؛



سخنگوي سازمان انرژي اتمي كشور:

ایران می خواهد پرچم دار ترویج 
علم هسته ای باشد

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که مذاکرات 
به نتیجه می رسد، گفت: ایران برای تعامل بیشتر از کشورهای 

مختلف برای سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه دعوت می کند.
» بهروز کمالوندی«، سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي کشور در 
حاشیه چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای که روز  
گذشته برگزار شد اظهار داش��ت: مایه افتخار است که کشور ما 
کارهای زیادی در عرصه کشاورزی هس��ته ای انجام داده است 
و در آینده هم خدمات بیشتری به کش��اورزی هسته ای کشور 
خواهیم داشت؛ به طور کلی صنعت هسته ای در حال رشد و روبه 
جلو است. در همین راستا باید اول زیرساخت ها با کمک دولت 
و مجلس و هم چنین تشویق هایی برای جذب بخش خصوصی 

انجام شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که رسانه ها 
می توانند این موضوع را فرهنگ سازی کنند، بیان کرد: کسانی 
هم که می توانند در این زمینه به س��رمایه گذاری بپردازند باید 

توجه شان جلب شود.
وی ادامه داد: ما با چالش هایی روبه رو هس��تیم؛  اما به صورتی 
نیست که نتوانیم این چالش ها را حل کنیم. ۱۴ هزار متخصص و 
مسوول معتقد هستند که ما می توانیم و خواستن توانستن است 

و ایران می خواهد پرچم دار ترویج علم هسته ای در جهان باشد.
کمالوندی با تاکید بر حصول توافق نهایی افزود: بر اساس مبانی 
بین المللی توافق را انجام می دهیم و بر اساس آن محدودیتی برای 
ما تعریف شده و هم چنین شفاف سازی در قالب های تعریف شده 
بین المللی خواهیم داشت و خارج از این چیز دیگری نیست که 

مورد قبول ما باشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که آژانس بارها 
اعتراض کرده که کلمه MPD مفهوم و معنایی ندارد، تاکید کرد: 
لزومی ندارد که از این کلمه استفاده شود، زیرا در ذهن مخاطب 
مواردی متبادر می شود. در بیانیه تهران که بین آژانس و سازمان 
انرژی اتمی در آبان ماه ۹۲ صورت گرفت، مسایل و موضوعات 
 گذشته و حال مورد بررسی قرار گرفت و به نظرم پیشرفت خوبی

 داشتیم.
کمالوندی در پاسخ به سوال دیگری گفت: با روسیه قراردادهایی 
در رابطه با برق داشته ایم اما کشور ما ترجیح می دهد که منابع 
متنوعی داشته باش��د و البته روسیه یکی از ش��رکای اصلی ما 
خواهد بود.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه افزود: 
ما می خواهیم تعامل بیشتری با کشورهای دیگر داشته باشیم و 
در حال حاضر از کشورهای مختلف دعوت می کنیم که در این 
صنعت با ما همکاری داشته باش��ند و آن ها می توانند در ایران 
نیروگاهی بسازند و بعد در مرزهای کشورهای هم جوار ایران به 
 دیگر کشورها تحویل دهند و من فکر می کنم مذاکرات به نتیجه

 می رسد.

قائم مق��ام وزیر کش��ور گفت که قرار اس��ت ب��رای تامی��ن امنیت 
کنسرت ها، وزارت ارشاد بعد از صدور مجوز موضوع را به استانداری ها 
اعالم کند تا استانداری ها نسبت به برقراری امنیت این گونه مراسم ها 
اقدام کنند.حس��ینعلی امیری، اظهار کرد: در یکی از س��مینارهای 
استانداران آقای جنتی وزیر ارش��اد حضور یافت و مالحظات و نقطه 
نظراتی را در رابطه با کنس��رت ها مطرح کرد. استانداران هم در این 
زمینه سواالتی را مطرح کردند و نتیجه این شد که اگر وزارت ارشاد 
بنا دارد کنسرتی را برگزار کند، حتما قبال به استانداری ها اعالم کند 
تا اس��تانداری ها در جریان موضوع قرار گیرند و امنیت مراسم برقرار 
شود. وی افزود: پیش از این در برخی جاها تصور می شد صرف صدور 
مجوز از سوی وزارت ارشاد کفایت می کند، اما از زمانی که این تصمیم 
گرفته شده مش��کل خاصی به ما گزارش نشده و جلساتی که وزارت 
ارشاد مجوز آن را داده با شرایط مناسبی برگزار می شود وامنیت آنها 

نیز برقرار است.

والیت��ی در پایان س��فر خود ب��ه لبنان با سیدحس��ن نص��راهلل دیدار 
و گفت وگ��و ک��رد. در ای��ن دی��دار ، دبی��ر کل ح��زب اهلل گزارش��ی 
 از آخری��ن تح��والت منطق��ه ای و موضوع��ات مرتب��ط با مب��ارزه با 
افراط گرایی و جریانات تکفی��ری و همچنین اقدامات جریان مقاومت 
 ارائه و با اش��اره ب��ه پیروزی های به دس��ت آم��ده در قلم��ون و دیگر

 مناطق ، از حمایت ها و تدابیر جمهوری اسالمی ایران تقدیر کرد.
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ،  وحدت جهان اس��الم 
و کش��ورها و گروه هایی که س��ابقه تش��ریک مس��اعی و همکاری در 
زمینه های مختلف را داش��ته اند، ب��رای مبارزه با جریان��ات افراطی 
و گ��روه های تکفی��ری با اهمی��ت اع��الم و تصریح کرد : گ��روه های 
تکفیری و افراطی��ون با حمایت ه��ای برخی از کش��ورها و همچنین 
دولت ه��ای منطقه در تالش ب��رای ارائه چهره ای خش��ن از اس��الم 
 بوده و برای حت��ی تجزیه برخی از کش��ورهای اس��المی برنامه ریزی

 می کنند.
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رییس جمهور ، پس از بازدید از مرکز تحقیقات فیزیک پالس��ما و 
افتتاح چند طرح دانشگاه آزاد اس��المی، در جمع مدیران، اساتید و 
کارکنان این دانش��گاه با تاکید بر اینکه »دانشگاه آزاد اسالمی باید 
میزبان بهترین دانشمندان ایرانی مقیم خارج کشور باشد«، تصریح 
کرد: دانشگاه آزاد اسالمی ثابت کرد که اگر کار به مردم واگذار شود، 

تحقق اهداف و توسعه کشور آسانتر است.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی، دانشگاه 
را مرکز آزاداندیش��ی، استقالل و استدالل دانس��ت و گفت: منزلت 
و احترام، حق بزرگان و نخبگان اس��ت و هیچک��س حق برخورد با 

شهروندان را خارج از چارچوب قانون ندارد.
رییس جمهور با اشاره به اینکه اگر همت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
و حمایت حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری نبود، دانشگاه آزاد 
اسالمی قوام نمی یافت اظهار داش��ت: دانشگاه آزاد اسالمی موجب 

جذب نخبگان در داخل کشور شد.
رییس ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر اینک��ه » افتخار و 
سرمایه دانشگاه ، س��اختمان نیست بلکه اساتید هس��تند« افزود: 
دخالت در دانشگاه ها باید به حداقل الزم برسد و این واقعیت را باور 

کنیم که ایران متعلق به همه ایرانیان جهان است.
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود به اهمیت پیوند دانشگاه 
و صنعت اش��اره و تصریح کرد: آموزش، پژوهش و مراکز تولید، باید 
به زنجیره واحد در کشور تبدیل شوند.رییس جمهور در ابتدای این 
مراسم، با ابراز خرسندی از فرصت دیدار از بخش هایی از این دانشگاه 
و از جمله واحد علوم تحقیقات، تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی را گام 
مهمی در توسعه فضای علم و دانش در کشور توصیف کرد و گفت: 
آغاز این راه در ۳۳ سال پیش و با توجه به فضایی که در آن روزهای 
کشور حاکم بود، مشکالت فراوانی به همراه داشت.روحانی با اشاره 
به اینکه در فضای آن ایام کشور، آموزش عالی غیردولتی طرفداران 
چندانی نداش��ت اف��زود: اگر تالش ه��ای پیگیر آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی و موافقت امام راحل)ره( نبود، شاید آغاز فعالیت دانشگاه 

اسالمی غیرممکن بود. بزرگانی از جمله مقام معظم رهبری که آن 
روزها عهده دار آغاز فعالیت این دانشگاه شدند، کار بسیار بزرگی را 

شروع کردند.
رییس جمهور اظهار داش��ت: در بی��ن همه خدماتی ک��ه آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی برای انقالب انجام داد، از اصل پیروزی انقالب 
اسالمی که ایشان جزو سرداران این انقالب بودند و سهم به سزایی 
در پیروزی، استقرار و ساماندهی نظام اسالمی داشتند و نقشی که در 
شکل گیری و آغاز فعالیت مجلس و هماهنگی قوا در سال های ابتدایی 
پیروزی انقالب اسالمی داشتند و نیز نقشی که در جنگ تحمیلی و 
پیروزی های رزمندگان داش��تند، بی تردید نقش آفرینی ایشان در 
پاگرفتن دانش��گاه آزاد اس��المی یکی از برگ های زرین تالش های 

ایشان برای توسعه کشور محسوب می شود.
روحانی اقداماتی نظیر دانشگاه آزاد اسالمی را نیازمند صبر، تحمل 
و تدبیر برای هموار کردن مسیر حرکتی که در نهایت به نفع کشور 
خواهد بود، دانست و تصریح کرد: شاید عده ای از کسانی که با چنین 
طرح هایی مخالف��ت می کردند، قصد و غرض بدی نداش��تند، ولی 
تفکراتشان اینگونه بود. چنانچه ما امروز نیز تا نزدیک شدن تفکرات 
در سطح کشور بهم و ایجاد اجماع در مورد برخی مسایل مهم کشور 
فاصله داریم.رییس جمهور در ادامه تأس��یس دانشگاه آزاد اسالمی 
را اثبات کننده این اصل عنوان کرد که اگ��ر هر اقدامی ولو فرهنگی 
و علمی به مردم، متخصصان و صاحبنظران واگذار شود، آنان بهتر و 
سریع تر و در زمانی کوتاه تر، با توسعه و دستاوردهای بیشتر می توانند 
آن کار را به ثمر برسانند.رییس شورای عالی انقالب فرهنگی خاطر 
نشان کرد: کاری که دانشگاه آزاد اس��المی در مدت ۳۳ سال انجام 
داد، دولت با توجه به محدودیت های بودجه ای و بروکراسی دولتی 
نمی توانست انجام دهد.روحانی با اشاره به سهم حدود ۳۵ درصدی 
دانشگاه آزاد اس��المی در عرصه آموزش عالی، آن را افتخاری برای 
مجموعه علمی توصیف کرد و گفت: این دس��تاورد درخشان گواه 
آن است که اگر کار را به مردم، صاحب نظران و متخصصان بسپاریم 

و دولت نقش سیاس��تگذاری، نظارت، حمایت و تسهیل مسیر را بر 
عهده بگیرد، بهتر می توانیم به اهدافمان برسیم و دانشگاه آزاد یک 
نمونه مطلوب برای بسیاری از موضوعات و مسایل جاری کشور است.

رییس جمهور افزود: در ابتدای کار دانشگاه آزاد این تصور نزد برخی ها 
و از جمله بعضی از نمایندگان مجلس وجود داشت که این دانشگاه به 
اقشار متمول جامعه اختصاص دارد، اما امروز در مقام عمل می بینیم 
که آن تصور غلط بوده و این دانشگاه توانسته در سراسر کشور، توسعه 
فرهنگی، نشاط علمی و توسعه علمی به همراه داشته باشد و فرهنگ 
علم و دانش و هویت ملی و علمی را در اقصی نقاط کشور، ارتقاء دهد.

روحانی با بیان اینکه دانش آموزی نیز شأنیت باالیی دارد، اما ورود به 
دانشگاه شخصیت و ش��أنیت اجتماعی متمایزی به حساب می آید، 
اظهار داشت: دانشجو منزلت اجتماعی و نشاط روحی متفاوتی دارد، 

چرا که دانشگاه محیط متفاوت تری نسبت به مدرسه دارد.
رییس جمه��ور، آزادی و اس��تقالل را از ویژگی های مهم دانش��گاه 
برشمرد که اگر نباشند، دانش��گاه بی مفهوم می شود و تصریح کرد: 
هنوز می توان ادعا کرد که حوزه های علمیه در زمینه آزادی علمی و 
بحث آزاد از دانشگاه های ما جلوتر هستند و الزم است دانشگاه های ما 
نیز به لحاظ علمی در عین حفظ اخالق و التزام به هویت دینی و ملی، 

استقالل و آزادی داشته باشند.
روحانی با اشاره به اینکه در شورای عالی انقالب فرهنگی نیز مدافع 
محدود کردن دخالت ها در دانشگاه ها و محیط های دانشگاهی هستم، 
خاطر نشان کرد: چرا باید کارهایی که وزارتخانه های علوم و بهداشت و 
دانشگاه آزاد اسالمی از عهده انجام ان بر می آیند دولتی شوند یا در آنها 
دخالت شود. باید اجازه دهیم دانشگاه ها روی پای خودشان بایستند 
و یک فضای رقابتی سالم بین خودشان و بین دانشگاه های کشور و 

دانشگاه های منطقه و جهان بوجود بیاید.
رییس جمهور با اش��اره به اینکه خی��ل عظیمی از دانش��جویان و 
اساتید اندیشمند و باسواد ایرانی در خارج از کشور حضور دارند که 
مشتاق حضور و مشارکت علمی با مراکز علمی و دانشگاهی کشور 
هستند، گفت: نخبگان علمی سرمایه های معنوی هستند که حتی 
از سرمایه های مادی نسبت به عوامل محدود کننده آزادی و استقالل 
گریزان تر هس��تند، بنابراین باید فضایی را ایج��اد کنیم که عالمان 
اساتید، اندیش��مندان و دانش��جویان ایرانی خارج از کشور بتوانند، 
راحت تر به کشور تردد کنند و مش��ارکت علمی با مراکز دانشگاهی 
داخلی داشته باش��ند.روحانی با طرح این سوال که چرا بعضی ها به 
خودش��ان اجازه می دهند که خیلی راحت  با یک استاد دانشگاه که 
از خارج به داخل کش��ور می آید برخورد کنند، اضافه کرد: این عده 
از کجا و براساس کدام قانون چنین حق و اجازه ای را برای خودشان 
قایل می شوند. نباید با اساتید و عالمان که سرمایه های ماندگار کشور 
هستند، اینگونه برخورد کرد.رییس جمهور که اظهاراتش پیوسته با 
تشویق های حاضران همراه بود، افزود: چرا باور نمی کنیم که ایران 
متعلق به تمام ایرانیان جهان است«. هر ایرانی در هر جای جهان به 
سهم خود مالک و صاحب این کشور اس��ت و اگر الزم است با کسی 

برخوردی هم صورت گیرد باید در چارچوب قانون و قانونی باشد.

روحانی در جمع مدیران دانشگاه آزاد اسالمی:

دانشگاه، مرکز آزاداندیشی است
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سیاست »پول چاپ كنی« 
برای ساخت مسکن مهر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی گفت: دولت قبل 
با چاپ اسکناس بودجه مسکن مهر را تأمین بودجه می کرد 
و ۶۲ شرکت بزرگ با س��هام عدالت از فعالیت بازماندند.علی 
طیب نیا گفت: در روزهای اولی که دولت را در دست گرفتیم 
برای پرداخت حقوق دولت با مش��کل مواجه بودیم و همین 
امروز هم با توجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت انرژی 
را داش��تیم مجموع منابع ما ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده در 
حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی داش��ته ایم.

وزیر اقتصاد مسکن مهر را یکی از گرفتاریهای در دست دولت 
عنوان کرد و افزود: معادل تم��ام طول تاریخ ایران تا به امروز 
فقط به خاطر مسکن مهر پول چاپ شده و به بازار وارد شده 
است و اگر ما هم می خواستیم مسکن مهر را ادامه دهیم باید 
این روند را ادامه می دادیم که امکانپذیر نبود و همین می شد 
که شاهد بودید و ما میراث دار چنین وضعیتی بودیم.طیب نیا 
همچنین در مورد توزیع سهام عدالت گفت: ۶۲ شرکت بزرگ 
را که از بزرگترین  ش��رکت های کش��ور بودند در قالب سهام 
عدالت واگذار کردیم که نه آن ۴۲ میلیون نفر سهامدار قدرت 

مالکیت آن را داشتند و نه خود این شرکت ها.

نسخه دوست احمدی نژاد برای 
آینده روابط ایران و تركیه

نماین��دگان  ب��ا  احمدی ن��ژاد«  »محم��ود  دی��دار 
ب��ه  اخی��ر  در هفته ه��ای  ترکی��ه  ح��زب »وط��ن« 
 موض��وع م��ورد بح��ث در رس��انه ها تبدیل ش��ده اس��ت. 
»حس��ن دنیزلی کورکماز« نماینده آن حزب برای ش��رکت 
در انتخابات پارلمانی آن کشور که تا چند هفته دیگر برگزار 
خواهد ش��د در گفت و گو با ش��بکه تلویزیونی »اولوس��ال« 
ترکیه طرح حزبش برای گس��ترش روابط ترکی��ه با ایران را 
مطرح کرده اس��ت. به نوش��ته خرداد، نماینده این حزب که 
در چارچوب جریان »راس��ت  میانه« ق��رار می گیرد، ضمن 
انتقاد از اقتصاد سرمایه داری بازار آزاد دولت عدالت و توسعه 
از اقتصاد مختلط حمایت کرده و در این باره گفته است: »ما 
خواس��تار اقتصادی مختلط هس��تیم. ما نمی خواهیم بازار 
ملی مان را در اختیار خارجی ها ق��رار دهیم. به همین خاطر 
بر تولید ملی تاکید می کنیم. به همین خاطر سیاس��ت های 
نئولیبرال را نمی پذیریم.« او در ادامه با اش��اره به لزوم تغییر 
در سیاست خارجی ترکیه و استقبال از افزایش همکاری های 
ایران و ترکیه گفت: حزب وطن،  خواستار تشکیل اتحاد غرب 
آسیا، متشکل از ایران، س��وریه و ترکیه است.وی با اشاره به 
دیدرا اخیر مقام های آن حزب با احمدی نژاد گفت:ما گام های 
اولیه را پیشتر برداشتیم و در اوایل ماه اوریل نمایندگان من 
با محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیش��ین ایران دیدار 
داشتند. ما برای تشکیل این اتحاد با ایران پلتفرمی را آماده 
کرده ایم که در جریان انتخابات ارائه خواهیم کرد. اتحاد ملی 
ما می تواند سیاست های امپریالیستی تحمیل شده بر ملت ها 

را در هم بکشند.

شایعه پراكنی پیامکی
 این بار در اهواز

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزس��تان گفت: خبر 
بمب گذاری س��اختمان ج��ی. ال. ایکس در اه��واز صحت 
نداشته و شایعه ای است که از شبکه های اجتماعی موبایلی 
سربرآورده است.سرهنگ س��ید رحمان موسوی اظهار کرد: 
در دو روز اخیر ش��ایعه ای مبنی بر حادث��ه بمب گذاری در 
س��اختمان جی. ال. ایک��س اه��واز در فضای مج��ازی و به 
ویژه ش��بکه های اجتماعی مردم را نگران ک��رد.وی افزود: 
عکس هایی که در س��ایت ه��ای مختلف و فض��ای مجازی 
از حادثه س��اختمان ج��ی. ال. ایکس در اهواز پخش ش��ده 
مرب��وط به رزمای��ش امنی��ت اجتماع��ی نی��روی انتظامی 
خوزستان است که دو س��ال پیش برگزار ش��ده بود. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزس��تان عنوان کرد: شبکه 
 های اجتماع��ی تح��ت مراقبت پلی��س فتا ب��وده و تمامی 
شایعه ها توسط نیروی انتظامی رصد شده و گاهی اوقات نیز 
عوامل انتشار شایعه دستگیر می شوند.موسوی با بیان اینکه 
این حادثه نیز صحت نداشته و زاده ذهن خیال پردازان شبکه 
های اجتماعی اس��ت، بیان کرد: مردم باید برای اطمینان از 
صحت اخبار منتشر شده به سایت های خبری رسمی و معتبر 
استناد کنند چراکه این گونه ش��ایعه پراکنی ها و مخدوش 

کردن افکار عمومی کار پسندیده ای نیست.

 نیت خوانی رسایی از سخنان
 رهبر انقالب

حمید رس��ایی، از چهره های اصلی جری��ان جبهه پایداری 
و از منتقدان سرس��خت دولت روحانی در یادداشتی که در 
آخرین شماره نشریه ۹ دی نوشته است، به تحلیل وضعیت 
دولت، رابطه دولت و رهبری و ..پرداخته است.رسایی با بیان 
اینکه نامگذاری سال ۹۴ به عنوان همدلی و همزبانی دولت به 
منظور ترمیم یک خالء و شکاف انجام شده، نوشت:نامگذاری 
امسال به عنوان سال »دولت و ملت، همدلی و همزبانی« قطعا 
از جمله موارد مرتبط با تجلیل و تعظیم موضوع نیست بلکه 
این نامگذاری نیز مانند برخی از موارد س��ال های گذشته به 
منظور ترمیم و اصالح یک خال انتخاب شده است. وی افزود:  
تاکنون در هیچ دولتی به اندازه این دوره، منتقدان از س��وی 
رهبری معظم انقالب مورد حمای��ت و توجه قرار نگرفته اند. 
اینکه امام خامنه ای خود در روزهای پایانی سال ۹۳ در دیدار 
با خبرگان ملت با اشاره به مذاکرات هسته ای، اعالم می کنند 
که »من نگرانم« و در اولین روز س��ال ۹۴ در خصوص نحوه 
برخورد مس��ئوالن با منتقدین می فرماین��د: »آنها را تحقیر 
نکنند، به آنها اهانت نکنند؛ تحقیر مخالفان از سوی مسووالن، 

خالف تدبیر و خالف حکمت است.

شنیده ها 

سازوكار جدید برای تامین 
امنیت كنسرت ها

 تقدیر سیدحسن نصراهلل
 از حمایت های ایران

یحیی آل اسحاق، در جلس��ه فرصت تاریخی انقالب که با موضوع 
مس��یر تحقق اقتصاد مقاومتی در خانه انقالب اس��المی اصفهان 
برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه در اقتصاد یکی از نمادهای اصلی 
تدبیر، معیشت بوده و به کارگیری عقل همیشه مورد تأکید بوده 
است گفت: در علم اقتصاد کسی که مدیر یک بنگاه و یا مادر یک 
خانواده می شود باید تدبیر معیش��ت و اداره اقتصادی را آموخته 

باشد، وگرنه در خانواده و یا در کارخانه دچار مشکل می شود.
وی، جایگاه اقتصاد در خانواده و بنگاه های اقتصادی را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: کشوری موفق است که مدیران اقتصادی موفقی 
نیز داشته باشد و یکی از مش��کالت اساسی کشور ما این است که 
اقتصاد خانواده اقتصاد مقاومتی نیس��ت و ما برنامه ریزی از قبل 
تعیین ش��ده نداریم و کمتر خانواده هایی هستند که ساالنه برای 
خودش��ان بودجه ریزی و برنامه ریزی اقتصادی می کنند و نظام 

اقتصادی خانواده آنها مبتنی بر هزینه و درآمد است.
رییس س��ابق اتاق بازرگانی تهران با تأکید ب��ر اینکه آموزش در 
سنین کودکی در حوزه اقتصاد عامل بس��یار مؤثری برای تدبیر 
معیشت در آینده زندگی اس��ت، افزود: یاد دادن نحوه اقتصادی 
زندگی کردن و چگونگی هزینه کرد در خانواده از جمله ضروریات 
است.آل اسحاق با اشاره به اینکه در کش��ورهای خارجی از دوره 
دبستان کودکان را تحت آموزش با اقتصاد آشنا می کنند، گفت: 

از جمله مشکالت کشور ما بی توجهی به مسئله اقتصاد است.
وی با اشاره به اینکه یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی اصالح الگوی 
مصرف است، گفت: متأسفانه در برخی از خانواده های ایرانی حتی 
از یک جنس ایرانی نیز استفاده نمی شود و همه ما باید بدانیم هر 
اندازه که جنس خارجی می خریم بچه ، فرزند و همسایه خودمان 
را از کار بیکار می کنیم و در ازای آن در ترکیه و سایر کشورها ایجاد 

اشتغال می کنیم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت جلوگیری از اسراف و 
حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و عنوان داشت: اگر شرکت ها، 
تولیدکنندگان و بنگاه های ما عقل معیشت و مدیریت اقتصادی 
نداشته باش��ند در ش��رایط تهدید کنونی که به جنگ اقتصادی 

بیشتر شبیه است، نمی توانند دوام بیاورند.
آل اسحاق، آموختن چگونگی مقابله با تهدید و چگونگی رسیدن 
به اهداف در شرایط بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان داشت: 
هم اکنون ایران اس��المی در یک جن��گ تمام عی��ار اقتصادی با 
جهان است و دشمنان به جای اینکه به عنوان مثال کارخانجات 
پتروشیمی ما را مورد حمله قرار دهند می گویند که هیچ کس حق 
خرید پتروش��یمی از ایران را ندارد و یا در روابط بانکی هیچ گونه 

اجازه ای به فعاالن اقتصادی نمی دهند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه دش��منان ایران در ۱۵ سال اخیر 
در حوزه تعارضات بین المللی جنگ اقتصادی را بر جنگ نظامی 
ترجیح داده اند، گفت:  دش��منان ایران اس��المی با اصل اسالم و 
انقالب ما مش��کل دارند و ما معتقدیم در نهایت این جنگ نیز به 

نفع مردم ایران تمام می شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنان خود 
به مذاکرات هس��ته ای دیپلمات   های ایرانی با قدرت های جهانی 
اشاره کرد و متذکر ش��د: در این مذاکرات اقتدار ایران به نمایش 
درآمد، به گون��ه ای دیپلمات ه��ای آمریکا با ۱۳۵ کارش��ناس و 
کشورهای اروپایی هر یک با بیش از ۳0 کارشناس در این مذاکرات 
شرکت  کرده اند و ایران نیز با ۴ دیپلمات و ۲0 همراه در مقابل آنها 
به مذاکره پرداخت و در نهایت آنها نمی دانستند که چگونه باید با 

تیم مذاکره کننده ایرانی تعامل کنند.
آل اسحاق، اقتصاد مقاومتی را راهکاری برای حفظ انقالب دانست 
و گفت: ما همانطور که بر شعارهای ابتدایی انقالب مان پافشاری 
می کنیم ایجاد رفاه و امنیت برای مردم را راهی برای مقابله دشمن 

می دانیم.
وی با تأکید بر اینکه دش��من تمام مسیرهای آسیب پذیری ایران 
اسالمی را بررسی کرده، توضیح داد: اقتصاد مقاومتی عاملی است 
که می تواند ما را در برابر حمالت دش��من بیمه کن��د و اگر همه 
نهادها با یکدیگر همکاری الزم را داشته باشند و تدبیر معیشت و 
اداره اقتصادی داشته باشیم می توانیم با کمترین هزینه بیشترین 

سود را عاید ایران اسالمی بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: حفظ س��المت 
کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود می دانم، بلکه طبق 
رویکرد اعتقادی خوداین مس��اله را یک موضوع انس��انی 

می دانم.
 علی ربیعی در پاس��خ به س��واالت نماین��دگان پیرامون 
وظای��ف و اختی��ارات ای��ن وزارتخان��ه در قس��مت اول 
صحبت های خود گفت: در ابتدا باید به دیدار کارگران با 
مقام معظم رهبری اشاره و از رهنمودهای ایشان قدردانی 
کنم که مسیر راه را برای ما مشخص و مسوولیت ما را در 

اینباره سنگین تر کردند.
وی ادامه داد: همچنین باید از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی که همیشه با طرح س��واالت و هدایت های خود 
کمک شایانی به این وزارتخانه کردند، سپاسگزاری کنم.

ربیعی گفت: در این فرصت اجازه می خواهم به چند نکته 
مهم در حوزه وزارتی اشاره کنم؛ از جمله اینکه از سال ۹۲ 
که ما دولت را تحویل گرفته ایم تا به امروز؛ هشت میلیون 
و پانصد هزار نفر را بیمه کرده ایم و در حوزه حمایت غذایی 
نیز کارهای خوبی صورت گرفته اس��ت.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حوزه روابط کار و سرمایه، 
ما در سال ۹۲ طرح های بسیار خوبی برای کنترل حوادث 
ناشی از کار و ریزش نیروی کار صورت داده ایم؛ که موضوع 

طرح سوال امروز نمایندگان نیز هست.
ربیعی گفت: متاس��فانه باید قبول کنیم با اعمال سازمان 
بین المللی کار، چهار درصد از سرمایه های هر کشور صرف 
تلفات حوادث و رخدادهای کار می شود که ما در سال یک 
میلیون حوادث ناش��ی از کار داریم. حتی در کشورهای 
پیشرفته نیز این موضوع به وضوح دیده می شود؛ به طور 
مثال در آمریکا در هر روز چهار نفر، در روسیه سیزده نفر، 
در ترکیه هش��ت نفر و در ایران این رقم چه��ار و نیم نفر 
است. هرچند در کش��ورهایی مانند ژاپن این رقم بسیار 

پایین است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حفظ سالمت 
جهانی کارگران را نه تنها وظیفه قانونی خود می دانم؛ بلکه 
طبق رویکرد اعتقادی خود، این مساله را بسیار مهم و یک 
موضوع انس��انی می دانم و باید با برنامه های بسیار خوب 
از این موضوع از حوادث ناش��ی از کار جلوگیری ش��ود؛ 
اما متاسفانه مشکالت س��اختاری و ناهماهنگی هایی در 

اینباره وجود دارد.
وی افزود: تجهی��زات مدرن و کنترل هوش��مند، یکی از 
موارد بسیار مهم در اینباره هستند که متاسفانه مشاهده 
می کنیم این نوع تجهی��زات، آسانس��ور ها و... در معادن 
و کارگاه ها بسیار فرسوده هس��تند و طبق مطالعه ای که 
در س��ال ۹۲ صورت گرفت، این بار مس��وولیت را بسیار 

سنگین تر می کند.
ربیعی گفت: زمانی که ما دولت را تحوی��ل گرفته ایم دو 
هزار و ۵00 کارگاه و ۵۴0 معدن وجود داشت که ما باید 
آنها را با هش��تصد بازرس بازرسی می کردیم و طبق ماده 
۹۶ قانون ای��ن وظیفه نظارتی بر عهده ماس��ت؛ بنابراین 
اگر بخواهیم با همین تعداد ب��ازرس به فرض ثابت بودن 
محیط های کارگاهی و معادن به بازرسی های خود ادامه 
دهیم؛ هر هش��ت س��ال یک بار می توانیم از یک کارگاه 

بازدید کنیم.
وی اضافه کرد: این در صورتی است که اجازه استخدام به 
هیچ وجه وجود ندارد و ما در این مس��یر طرح های خوبی 
را برنامه ریزی کردیم؛ از جمله آنها خود بازرسی است که 
با اس��تفاده از نیروهای درون کارگاهی و بدون بار مالی به 

دولت انجام بگیرد.
ربیعی همچنین گفت: ما در س��ال ۹۲ و ۹۳ نیز درصدد 
بودیم طرح هایی را در این مسیر برای بهتر بودن وضعیت 
کارگاه ها و بازرسی ها انجام دهیم. با وزارت صنعت و معدن 
نیز همکاری های مش��ترکی را آغاز کرده ایم ت��ا بتوانیم 

بازرسی های اثربخشی را افزایش دهیم.

حفظ سالمت كارگران را وظیفه قانونی خود می دانماقتصاد مقاومتی، تنها راه برون  رفت از مشکالت است



یادداشت

آتش سوزی بر بام مجتمع كوثر
مدير روابط عمومي سازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
ش��هرداري اصفهان اعالم كرد: ماجراي آتش س��وزي بر بام 
مجتمع كوثر اصفه��ان، حريق جزئي ضايعات بوده اس��ت. 
ديروز موضوع حادثه اي مبني بر آتش سوزي بر بام مجتمع 
تج��اري- اداري كوثر اصفهان، نظر عاب��ران را به خود جلب 
كرد. يكي از ش��اهدان عيني اع��الم كرد: در ابت��دا، دودي 
بس��يار غليظ با تركيب رنگ هاي س��ياه و خاكستري و زرد، 
از بام مجتمع برخواس��ت؛ پس از آن چند خودروي اطفاي 
حريق آتش نشاني در محل حاضر شدند. وي افزود: ماموران 
آتش نشاني با قرار دادن نردبان بلند، به منظور اطفاي حريق، 
خود را به بام مجتمع رس��اندند اما در همان لحظات پاياني، 
دود غليظ به دودي س��فيد تبديل ش��د. پس از آن مسعود 
عنايت زاده، مدي��ر روابط عمومي س��ازمان آتش نش��اني و 
خدمات ايمني شهرداري اصفهان گفت: دود مذكور، ناشي 
از حريق جزئي ضايعات بوده و هيچ آتش سوزي در كار نبوده 
 اس��ت؛ بنابراين بيش��تر ماموران ما، به ايس��تگاه هاي خود

 بازگشتند. 

یك كشته و دو زخمي در جاده 
بهارستان

تصادف خودروي پژو و كاميونت در جاده بهارس��تان منجر 
به مرگ پسر جوان ش��د. رييس ايستگاه ۱۳ آتش نشاني در 
خصوص اين حادثه اظهار داش��ت: خودروي پژو با س��رعت 
بس��يار زياد با كاميونت فوتون برخورد مي كند و پس از آن 
از مسير اصلي منحرف مي شود. آتش��پاد سوم زماني افزود: 
كاميونت نيز ك��ه در حال حمل غيرمجاز تانكر پالس��تيكي 
سه هزار ليتري گازوييل بوده اس��ت پس از، از دست دادن 
تعادل واژگون شده و در اثر شكسته شدن مخزن، گازوييل 
بخش زيادي از جاده را مي پوشاند. وي گفت: بالفاصله پس 
از رسيدن نيروهاي عملياتي ايس��تگاه ۱۳ به محل حادثه، 
جاده بسته ش��ده و افراد محبوس ش��ده در خودروي پژو و 
كاميونت سريعا خارج شدند. وي با اش��اره به عمليات هاي 
انجام ش��ده گفت: گروه ديگر عملياتي، نشت گاز خودروي 
پژو و ب��رق كاميونت را قط��ع كردند تا امكان آتش س��وزي 
در جاده به كمترين ميزان برس��د. رييس ايستگاه ۱۳ ادامه 
داد: در زماني كه تيم هاي عملياتي در حال انجام ماموريت 
بودند، عوامل شهرداري نيز سريعا بر روي گازوييل هاي روي 
 جاده خاكريزي ك��رده تا امكان آتش س��وزي و ليز خوردن

 خودروي هاي عب��وري وجود نداش��ته باش��د. وي گفت: 
متاسفانه در اين حادثه، پس��ر جوان كه راننده خودروي پژو 
بود در همان لحظات ابتدايي به دلي��ل جراحات وارده جان 
باخت ولي سرنش��ين ديگر خودرو و راننده كاميونت نجات 

يافتند.

برگزاری جشنواره ملی ازدواج زوج های 
ناشنوا در اصفهان 

مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: جشنواره ملی ازدواج 
زوج های ناشنوا در امام زاده سيد محمد خمينی شهر برگزار می شود. 
حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به برنامه  های اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان اصفهان در اين ايام اظهار داشت: بر اين اساس به منظور 
گراميداشت ايام مبارک شعبان برگزاری جشن و سخنرانی در بسياری 
از امام زاده های سطح اس��تان اصفهان در دستور كار قرار گرفته است. 
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم نيمه شعبان در ۲۰۰ امام زاده 
در سطح استان اصفهان افزود: همچنين مراسم تجليل از مربيان قرآنی 
كه در س��ال ۹۳ در خصوص طرح ملی حفظ قرآن با اداره كل اوقاف و 
امور خيريه استان اصفهان همكاری داشته اند در نگارستان امام خمينی 
برگزار خواهد شد. مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با اشاره 
به برگزاری جش��نواره ملی ازدواج زوج های ناش��نوا در امام زاده سيد 
محمد خمينی شهر اظهار داشت: در اين جشنواره ۱۰۰ نفر از دختران و 
۱۰۰ نفر از پسران ناشنوای كشور به عقد هم درخواهند آمد. وی با بيان 
اينكه اين جشنواره با همت اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
و با همكاری انجمن ناشنوايان استان اصفهان برگزار خواهد شد، ادامه 
داد: جشنواره ملی ازدواج زوج های ناشنوا در راستای اجرای نيت واقفان 

استان اصفهان در ۳۱ ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد. 

 بازدید مدیر كل مدیریت بحران استانداری
 از مركز علمی كاربردی هالل احمر 

مدير كل مديريت بحران استانداری به مناس��بت هفته هالل احمر از 
مركز علمی كاربردی هالل احمر اس��تان بازديد كرد. منصور شيش��ه 
فروش ضمن عرض تبريک به مناس��بت هفته جهانی صليب س��رخ و 
هالل احمر بر همكاری تنگاتنگ مديريت بحران با دانشگاه تاكيد كرد. 
وی ضمن حمايت از كليه طرح های پژوهشی در زمينه مديريت بحران 
، ICS و ... آمادگی خود را جهت شركت در كليه كنفرانس هاو سمينار 
های علمی اعالم كرد. در اين ديدار سرپرس��ت مركز علمی كاربردی 
هالل احمر نيز ضمن تقدير و تشكر از حضور مدير كل مديريت بحران 
استان، گزارش��ی از عملكرد انجام ش��ده در مركز به همراه رشته های 

تحصيلی اين مركز ارائه كرد .  

توزیع بیش از ۱۰ میلیون شاخه گل 
گلخانه ای دهاقان در كشور 

مس��وول باغبانی و گلخانه اداره جهاد كش��اورزی شهرستان دهاقان 
از توليد ۱۰ ميليون ش��اخه گل گلخانه ای رز، ليليوم، آلس��تريومريا و 
ليسيانتوس در دهاقان و توزيع در سراسر كشور خبر داد. اكرم سلمانی 
با اشاره به كشت وسيع محصوالت گلخانه ای در دهاقان اظهار داشت: 
در شهرس��تان دهاقان محصوالت گلخانه ای فراوانی از جمله گل های 

متنوعی كشت می شود. 
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پ��روژه تقاط��ع غي��ر همس��طح 
مي��دان ۲5 آب��ان ب��ا حض��ور 
مس��ووالنی همچ��ون ش��هردار 
اصفهان، اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر، رييس بنياد 
حفظ آث��ار و ارزش های دف��اع مقدس اس��تان اصفهان 
 و جمع��ی ديگ��ر از مس��ووالن ش��هرداری اصفه��ان

 كلنگ زنی شد.س��يد مرتضی س��قاييان نژاد، ش��هردار 
اصفهان در آيين كلنگ زنی پروژه تقاطع غير همس��طح 
ميدان ۲5 آبان با اشاره به نامگذاری اين ميدان به نام روزی 
كه به نام اصفهان رقم خورده اس��ت اظهار داشت: دراين 
روز پيكير ۳7۰ شهيد اصفهانی بر روی دست شهروندان 
اين شهر تشييع ش��د و حادثه ای تاريخی را رقم زد. وی با 
بيان اينكه پروژه تقاطع غير همس��طح ميدان ۲5 آبان تا 
پايان سال تحويل شهروندان می شود، افزود: اين پروژه و 
پروژه تقاطع غير همسطح ميدان استقالل،  از مهم ترين 
طرح های ترافيكی شهر اصفهان در سال ۹4 خواهد بود.

ش��هردار اصفهان با اش��اره به بهره برداری از ۹۰ پروژه در 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان تا پايان هفته جاری اظهار 
داشت: اين پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۹۰ ميليارد تومان به 
بهره برداری رسيده اند.وی با بيان اينكه در سال ۹4 هر دو 
ماه يک بار پروژه شاخص در شهر اصفهان به بهره برداری 
خواهد رس��يد، ادامه داد: هدف ش��هرداری تنها خدمت 
رس��انی به مردم است و مردم مش��اور و نظارت كننده بر 

كارهای شهرداری خواهند بود.عليرضا قاری قرآن، معاون 
عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان، نيز در اين آيين با 
اشاره به اينكه اين تقاطع يكی از بخش های باقی مانده از 
رينگ دوم ترافيكی شهر اصفهان است، اظهار داشت: اين 
طرح به منظور بهبود تردد در خيابان های مدرس، باهنر 
و فاطمی اجرايی خواهد شد. وی با بيان اينكه تقاطع غير 
همس��طح ميدان ۲5 آبان به صورت پل شرقی، غربی راه 
اندازی خواهد شد، افزود: به دليل عبور مترو از زير ميدان 
۲5 آبان امكان ايجاد پل زيرگذر وجود ندارد و از اين رو اين 
پروژه به صورت روگذر اجرايی خواهد شد. معاون عمران 
ش��هری ش��هرداری اصفهان اعتبار تخصيص يافته برای 
بهره برداری از تقاطع غير همسطح ۲5 آبان را ۱۸ ميليارد 
تومان عنوان كرد و گفت: اين پروژه قرار است در بازه زمانی 
يک ساله تحويل ش��هروندان شود.وی با اش��اره به عبور 
BRT از پل روگذر تقاطع غير همسطح ۲5 آبان نيز اظهار 
داشت: بر اين اساس طول اين پل ۳4۰ متر و عرض آن از 
۲۳ تا ۲7/5 متر طراحی شده است.عليرضا قاری قرآن در 
نشست خبری با اشاره به عملكرد ۱۱ ساله معاونت عمران 
شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: در اين بازه زمانی 
بودجه عمرانی شهرداری اصفهان از ۱۲6 ميليارد تومان 
به دو هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. وی با اشاره 
به تحقق ۸۰ درصدی بودجه سال ۹۳ شهرداری اصفهان 
نيز اظهار داشت: به ميزان درآمدهای پروژه های عمرانی 

در سال گذشته نيز اجرايی شده است.معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان توسعه و بازسازی آسفالت معابر در شهر 
اصفهان را از اصلی برنامه های ش��هرداری اصفهان طی سه 
سال گذشته عنوان كرد و افزود: در س��ال ۹۳ بيش از  7۰ 
ميليارد و در سال ۹4 نيز ۸5 ميليارد تومان از بودجه عمرانی 
شهرداری اصفهان به آس��فالت معبر تخصيص يافته است. 
وی پياده رو سازی و اصالح معابر شهر اصفهان را نيز از ديگر 
پروژه های شاخص شهر اصفهان طی سه سال اخير خواند و 
افزود: در سال ۹۳ پياده روی 5۸ خيابان سطح شهر اصفهان 
اصالح شده است كه در مناطق ۸ و ۱۳ شهرداری بيشترين 
حجم اجراي��ی را داش��ته ايم.قاری قرآن با اش��اره به تعداد 
پروژه های ۱۱ سال گذشته در شهرداری اصفهان نيز گفت: 
در اين بازه زمانی 5۱ خيابان، 4۱ تقاطع غير همسطح، ۳7 
مجموعه ورزشی سرپوشيده، 55 مجموعه فرهنگی و 46 پل 
عابر پياده اجرايی شده است. وی با اشاره به تفكيک درصدی 
پروژه دو هزار ميليارد تومانی شهرداری در بخش عمرانی نيز 
اظهار داشت: از اين ميزان بودجه 7۰ درصد به صورت نقدی 
و ۳۰ درصد به صورت غير نقدی تخصيص يافته است كه 6 
درصد آن به معاونت عمران، ۱6/۸ درصد قطار شهری، ۱۳/۹ 
درصد در بخش ترافيكی،۸/5 درصد خدمات شهری)ايجاد 
فضای سبز و ..(، 4۸ درصد تملک پروژه ها و ۱۰ درصد نيز 
خاص پروژه های فرهنگی و ورزش��ی اس��ت.معاون عمران 
شهری شهرداری اصفهان آغاز و ادامه پروژه های سالن های 
اجالس و رينگ س��وم ترافيك��ی را از پروژه های ش��اخص 
اجرايی شده در دو سال گذشته عنوان كرد و اظهار داشت: 
دراين راستا بايد توجه داش��ت كه اين دو پروژه در حاشيه 
شهر اجرايی می شوند، مردم زياد با روند اجرايی آن آشنايی 
ندارند. وی اجرای پروژه های تقاطع غير همس��طح ميدان 
استقالل و ميدان ۲5 آبان را از پروژه های مهم ترافيكی سال 
۹4 عنوان كرد و گفت: اين دو پروژه در راستای تكميل رينگ 
دوم و آغاز رينگ چهارم اجرايی خواهند شد. قاری قرآن راه 
اندازی پل شهيد اردستانی را نيز از ديگر پروژه های ترافيكی 
سال ۹4 دانس��ت و گفت: رينگ چهارم ترافيكی از سمت 
شرق اصفهان آغاز و تا خمينی ش��هر ادامه خواهد داشت.

وی كل مساحت پروژه رينگ چهارم ترافيكی را ۸4 كيلومتر 
اعالم كرد و اف��زود: نمی توان به صورت يكج��ا اين پروژه را 
اجرايی كرد و در اين راس��تا به صورت مرحله ای در مناطق 
مختلف شهرداری اين طرح اجرايی خواهد شد.معاون عمران 
شهری شهرداری اصفهان با اش��اره به تخصيص اعتبار ۲۰ 
تا ۲5 ميليارد تومانی به پروژه نمايش��گاه بزرگ بين المللی 
اصفهان نيز گفت: 6۰ درصد از سهام اين نمايشگاه توسط 
شهرداری خريداری شده است و فاز اول آن تا پايان سال ۹5 

راه اندازی خواهد شد. 

با حضور جمعی از مدیران شهری اصفهان صورت گرفت؛

کلنگ زنی پروژه میدان 25 آبان 

یادداشت

اخبار كوتاه حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

 پایان مرمت و احیای چهلستون 
تا دو سال دیگر 

مدير كل ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان در رابطه با مرمت و بهس��ازی 
چهلس��تون و عالی قاپو گفت: اين پروژه يكی از مهم تري��ت پروژه های 
مرمت و س��ازه چوبی در كش��ور و همچني��ن در دنيا اس��ت و می توان 
 نويد داد ك��ه مرمت و احيای كاخ چهلس��تون تا  دو س��ال ديگر به پايان

 برسد.
فريدون اللهي��اری با بيان اينكه مي��راث فرهنگی از جاي��گاه ويژه ای در 
دنيای امروز برخوردار اس��ت گفت: به دليل نگرش های تازه و س��رعت 
تحوالت بش��ر كه در دنيای امروز به وجود آمده اس��ت، حفظ و نگهداری 
از آثار تاريخی از اهميت ويژه ای برخوردار اس��ت. وی با اش��اره به اينكه 
امروزه حفظ و نگهداری از آثار تاريخی يک وظيفه خطير جهانی اس��ت، 
ادامه داد: البته اين بدان معنا نيس��ت كه اين مهم در گذشته مورد توجه 
نبوده اس��ت. وی در ادامه افزود: بحث در رابطه با مي��راث فرهنگی، يک 
مبحث مهم و قابل اهتمام در سراسر دنياس��ت و حفظ و نگهداری از آثار 
باستانی وظيفه ای خطير است. اللهياری با اشاره به اينكه كشور ما از تمدن 
بس��يار بااليی برخوردار است، اظهار داش��ت: ايران به عنوان يكی از ملل 
تاريخی شناخته شده است كه اين موضوع را بسياری از جامعه شناسان و 
 خبرگان در حوزه سياست كه به موضوع ناسيوناليسم پرداخته اند، اظهار 

می كنند. 
مدير كل ميراث فرهنگی اس��تان اصفهان در بخ��ش ديگر از اظهاراتش، 
افزود: كشور ايران در چهارچوب جغرافيايی خود نزديک به سه هزار سال 
س��ابقه تاريخی تحت اين نام را بردوش خود می كشد كه قطعا اگر نام را 
 به كنار گذاريم، می توان ادعای سابقه ای بيش��تر از اين برای آن مطرح 

كرد.

انتقال بیمار بین بیمارستانی، افتخار
جامعه پزشکی است

مع��اون درمان دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گف��ت: انتقال بيم��اران بين 
بيمارس��تانی به دليل درجه بندی بيمارس��تان ها و نوع خدمات هريک از آنها 

افتخاری برای جامعه پزشكی است.
حميدرضا طلوعی اظهار داش��ت: اگر در بيمارس��تانی برای يک بيمار اقدامات 
درمانی انجام گرفته و پزشک معالج تشخيص به انتقال بيمار داده است بنابراين 

اين جابه جايی بيمار بين بيمارستانی مشكلی ندارد.
وی اظهار داشت: در موارد زيادی مجبور به انتقال بيماران بين بيمارستانی شديم 
به عنوان مثال اگر فردی در مقابل بيمارستان فارابی تصادف كرده به طور حتم 
اين بيمار بجای انتقال به بيمارستان كاشانی در بيمارستان فارابی پذيرش شده و 
پس از انجام اقدامات درمانی اوليه و جلوگيری از خونريزی به بيمارستان كاشانی 

انتقال داده می شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: بيمارستان های تخصصی، 
فوق تخصصی و عادی در اصفهان وجود دارد كه به نس��بت درجه بندی هريک 
از آنها از امكان��ات و تجهيزات مختلف��ی برخوردارند و به همي��ن لحاظ انتقال 
بيماران بين بيمارس��تانی صورت می گيرد. وی گفت: اگر م��واردی از احتمال 
 خطای پزش��كی ديده می ش��ود به ط��ور حتم در ص��ورت اثب��ات آن برخورد 

می شود.
طلوعی با اش��اره به اينكه انتق��ال بيماران بين بيمارس��تانی افتخ��اری برای 
جامعه پزش��كی اس��ت گفت: به عنوان مثال اگر در بيمارس��تان سيد الشهدا 
)ع( كه ي��ک بيمارس��تان تخصصی اس��ت ب��رای درمان ي��ک بيم��ار نياز به 
اس��تفاده از س��ی تی اس��كن باش��د اگر اين بيمار به بيمارس��تان الزهرا )س( 
 ك��ه امكان��ات درمان��ی باالت��ری دارد، انتق��ال داده ش��ود ام��ری عجي��ب 

نيست.

وزير علوم، تحقيقات و فناوری، صبح ديروز در نشستی 
با حضور مديران ش��ركت های دانش بنيان در شهرک 
علمی و تحقيقاتی اس��تان اصفهان  با تأكيد بر پيگيری 
بودجه های مراكز علم��ی و تحقيقاتی، اظهار داش��ت: 
چاره ای جز اين نداريم كه رويك��رد فناورانه را در پيش 
بگيري��م.  محمد فرهادی ب��ا بيان اينكه دانش��گاه ها به 
اندازه كافی توسعه كمی داشته اند، افزود: حتی در حوزه 
پژوهش نيز با توجه به آمار مقاالت، توسعه كمی وجود 
 ISI داشته اس��ت. به عنوان نمونه از نظر تعداد مقاالت
از رتبه ۲۲ به رتبه ۲۱ در جهان رس��يده ايم. وزير علوم، 

تحقيقات و فناوری گفت: يک و نيم درصد از س��هم توليد عل��م در دنيا متعلق 
به ايران است در حالی كه قبل از انقالب اين س��هم يک دهم درصد بوده است. 
فرهادی با بيان اينكه در عرصه تحقيق خوب عمل كرده ايم، اضافه كرد: در تبديل 
تحقيق به محصول بايد بيش از پيش توجه كنيم و وجود مراكز رشد، پارک های 
علم و فناوری در اين زمينه بسيار مؤثر است. وی با بيان اينكه از ميان ۳6 پارک 
علم و فناوری و ۱54 مركز رشد در ايران، پيشرفته ترين پارک علم و فناوری در 
اصفهان قرار دارد، تصريح كرد: قرار اس��ت كمک های بيشتری به حوزه فناوری 
داشته باشيم تا با هماهنگی بتوانيم اين حوزه را جلوتر ببريم. وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری گفت: گزارش جامعی از وضعيت ش��هرک علمی و تحقيقاتی اس��تان 

اصفهان به هيات دولت ارايه خواهد ش��د تا 
مشكالت آن برطرف شود. فرهادی با تأكيد 
بر ارتباط بين المللی مراكز رش��د و فناوری، 
افزود: بايد به بخش IRIS توجه جدی شود 
و از شهرک می خواهم اقدامات الزم را برای 
اين بخش انجام دهد. وی با بيان اينكه بايد 
به سوی نسل سوم دانشگاه ها حركت كنيم، 
ادامه داد: دانشگاه ها مأموريت گرا بايد شوند 
و پژوهش های خ��ود را كاربردی كنند.وزير 
علوم، تحقيقات و فناوری با تأكيد بر پيگيری 
ارتقاء بودجه آموزش عالی، تصريح كرد: از اواسط سال گذشته با كاهش قيمت 
نفت، بودجه آموزش عالی تحت تأثير قرار گرفت، همه تالش خود را انجام داديم 
تا اعتبارات تخصيص داده شود، اما با اين حال خزانه پول الزم برای پرداخت به 
مراكز آموزش عالی را نداشت.  وی افزود: بودجه مراكز پژوهشی، پژوهشگاه ها، 
دانشگاه های برتر تحت تأثير اين افت قيمت قرار گرفته است و برخالف عزم دولت 
و تأكيد معاون اول رييس جمهور خزانه نتوانست هزينه الزم را بپردازد. وزير علوم 
با بيان اينكه عملكرد اقتصادی دولت خوب بوده است، گفت: تورم از 4۲ درصد 
به ۱7 درصد رسيده است، اما از اينجا به بعد كار سخت می شود و برای هر دو دهم 

درصد كاهش تورم بايد اقدامات بسياری انجام شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: كمب��ود منابع مالی 
برخی اوليای دانش آموزان نبايد باعث ش��ود 
كه دانش آموزان مستعد از اين برنامه ها محروم 
ش��وند؛ بلكه بايد به نحوی عدالت آموزشی در 

آموزش وپرورش استان ايجاد شود. 
رس��ول زرگرپور گفت: در س��ال ۹۳ ش��ورای 
آموزش وپ��رورش اس��تان حائ��ز رتب��ه برت��ر 
كش��وری ش��د كه قرار گرفتن در اين جايگاه 
باعث افتخار اس��تان اس��ت. وی ب��ه برگزاری 
هفته معلم اش��اره كرد و افزود: خوش��بختانه 

امس��ال هفته معلم باش��كوه و باعظمت برگزار ش��د و از تعداد بيش��تری 
از معلم��ان نمونه تجليل ش��د كه می توان��د الگوی خوبی برای س��ال های 
بعد باش��د. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به كالس ه��ای فوق برنامه  مدارس 
گف��ت: اين كالس ه��ا باي��د به ص��ورت برنامه ه��ای آموزش��ی، فرهنگی، 
 علم��ی و بر اس��اس قاعده و ضابط��ه و چارچوب مش��خصی برگزار ش��ود.

وی با تأكيد بر برگزاری كالس های فوق برنام��ه در مدارس مناطق محروم، 
افزود:  كمبود منابع مالی برخی اوليا دانش آموزان نبايد باعث ش��ود كه اين 
دانش آموزان مس��تعد از تحت پوش��ش قرار گرفتن اي��ن برنامه ها محروم 
ش��وند و در اين مدارس بايد اين كالس ها با هزينه های بس��يار كم و برخی 

موارد رايگان برگزار گ��ردد به نحوی كه عدالت 
 آموزشی در آموزش و پرورش استان ايجاد شود.  

اس��تاندار اصفهان تصريح كرد: بايد تمهيداتی 
انديش��يده ش��ود كه حتم��اً در كلي��ه مدارس 
در ص��ورت تصوي��ب انجم��ن اولي��ا و مربيان 
كالس های فوق برنامه ب��ا زمان بندی و دريافت 
مبلغ پرداختی مش��خص و اس��تاندارد تشكيل 
ش��ود. زرگرپور زكات را از موضوعات اساس��ی 
و مهم برش��مرد و اف��زود: در س��ال های اخير تا 
ح��دودی زكات م��ورد غفل��ت قرارگرفت��ه و 
 باي��د ب��رای تروي��ج فرهن��گ زكات از بس��تر آموزش وپرورش اس��تفاده

 شود.وی با بيان اينكه س��تاد زكات در اس��تان اصفهان زير نظر امام جمعه 
اصفهان تش��كيل می ش��ود، افزود: اميدواريم امس��ال اين كار با هماهنگی 
س��تاد زكات و آموزش وپرورش در مناطق مختلف برگزار ش��ود. اس��تاندار 
اصفهان با اش��اره به وضعيت مطلوب آب كش��اورزی در س��ال آبی جاری 
گفت: اين وضعيت می توان��د درآمد قابل توجهی را در بخ��ش زكات ايجاد 
كند كه هزينه های اين بخش برای كمک به مس��تضعفين و ايجاد ابنيه ها 
 و تأسيس��ات زي��ر بناي��ی و ازجمله م��دارس مورداس��تفاده ق��رار خواهد 

گرفت. 

عدالت آموزشی در آموزش و پرورش اصفهان ایجاد شودتأكید وزیر علوم بر رویکرد فناورانه در آموزش عالی
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  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

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

تماس حاصل فرمايند.
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  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان خانه  بهداشت  راشنان 
وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان به صورت سر جمع
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يادداشت

گشتی در اخبار

ريیس صندوق توسعه صادرات آبزيان :

تقلب گسترده در بازار ماهی 
بهروز کاکاوند گفت: جلسات متعددی با سازمان  شیالت و دامپزشکی 
برای س��اماندهی وضعیت عرضه آبزیان و شناسنامه کردن آنها انجام 
شده است؛  اما با وجود اینکه قراربود از نیمه سال گذشته این طرح به 
مرحله اجرا  در آید، همچنان در مرحله آزمایشی باقی مانده و همکاری 
های الزم از سوی سازمان های ذی ربط ا نجام نمی شود. کاکاوند خاطر 
نشان کرد:  در صورتی که آبزیان با شناسنامه به بازار مصرف عرضه شود 
امکان پایش و کنترل این آبزیان قبل و بعد از عرضه فراهم می شود و از 
شیوع بیماری های آبزیان در جامعه و تقالب های  این بخش جلوگیری 

به عمل می آید.
دروغی به نام ماهی تازه جنوب

رییس صندوق توس��عه صادرات آبزیان با تاکید بر اینکه در این طرح 
شرایط تازه فروشی آبزیان و مدت زمان مصرف آن مشخص می شود 
خاطرنشان کرد: به دلیل بعد مس��افت، انتقال ماهی به صورت تازه از 
جنوب به ش��هر های مانند تهران بی معنی است.وی اضافه کرد: برای 
عرضه ماهی تازه جنوب در ش��هر های دیگر باید از پ��ودر یخ در کنار 
محصول اس��تفاده و به وس��یله خودرو های یخچال دار مورد تایید یا 
هواپیما حمل شود. وی با بیان اینکه مدت مصرف آبزیان بعد از صید 
بر اساس نوع محصول 6 تا 10 روز مشخص می شود گفت: بعد از زمان 
تعیین شده برای مصرف آبزیان، باید شکم آنها خالی شده و برای مصرف 
در بخش صنایع فرآوری ارسال ش��ود یا به صورت منجمد نگهداری 
شود. اما در حال حاضر این روال برعکس شده و ماهی جنوب به صورت 
یخ زده به بازار می آید و با انجام یخ زدایی به جای ماهی تازه به فروش 
می رسد.وی اظهار داشت: در بازا رهای  مصرف مانند سرچشمه شاهد 
فروش انواع ماهی تازه جنوب هستیم که زمان صید آنها مربوط به  6 
ماه پیش  است و با سوء استفاده از بی اطالعی مردم به جای ماهی تازه 
به فروش می رسانند.وی  با اشاره به برخی از تقلبات این بخش تصریح 
کرد: در حال حاظر شالهد فروش فیله کوسه به جای شیر، فیله ماهی 
درجه س��ه  و ماهیان صنعتی به جای قباد، ماهی تن به جای شوریده 
در بازار مصرف هس��تیم و تش��خیص آن برای مردم به راحتی امکان 

پذیر نیست.
فروش فیله رنگی شده قزل آال به جای سالمون

کاکاوند در باره ماهی وارداتی س��المون نیز گفت: سالمون از ماهیان 
گران قیمتی به حساب می آید که در حال حاظر در بازار ایران به قیمت 
کمی به فروش می رسد به طوری که قیمت واقعی این ماهی حدود هر 
کیلو گرم 60 هزار تومان است اما در بازار این محصول 30 هزار تومان 
به فروش می رسد.وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد متقلب درماه 
انتهایی عرضه ماهی قزل آال به بازار مص��رف به آن با دادن رنگ دانه و 
صورتی شدن رنگ گوشت آن به جای ماهی قزل آال به فروش رسانند.

وی در پایان تاکید کرد: بر این اس��اس این ماهی نیز بعد از فیله شدن 
به جای ماهی س��المون و به قیمت باال تر از ماهی ق��زل آال به  فروش 

می رسد.
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همزمان با هفته ارتباطات از سرویسVOIP   تلفن بر پایه 
اینترنت رو نمایی شده و همچنین 539 طرح مخابراتی افتتاح 

و به بهره برداری می رسد.
به گزارش زاینده رود به نقل از  اداره روابط عمومی ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان اصفه��ان، حس��ین کش��ایی مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان در مصاحب��ه اختصاصی 
به مناس��بت هفت��ه ارتباطات اظهار داش��ت: از ده��ه فجر تا 
کنون 539 طرح مخابراتی با هزین��ه ای بالغ بر 431 میلیارد 
 ریال آماده ش��ده اس��ت ک��ه همزمان ب��ا هفت��ه ارتباطات

 بهره برداری از آن آغاز می  شود.مدیرعامل شرکت مخابرات 
استان اصفهان ضمن تبریک 27 اردیبهش��ت ماه آغاز هفته 
جهانی ارتباطات، از افتتاح 539 طرح مخابراتی در بخش های 
تلفن ثابت، تلفن همراه و ارتباطات دیتا با هزینه ای بالغ بر 431 
میلیارد ریال خبر داد.وی ابراز امی��دواری کرد که افتتاح این 
پروژه ها گام مؤثری برای توسعه خدمات ارتباطات و فناوری 
اطالعات در سطح اس��تان اصفهان باشد.کشایی تصریح کرد: 
شرکت مخابرات استان اصفهان بالغ بر 4/5 میلیون مشترک 
تلفن هم��راه دارد که ضریب نف��وذ88/3 درص��دی را برای 
اس��تان رقم زده و رقمی بالغ بر 10 درصد از متوس��ط کشور 
که 78 درصد اس��ت، جلوتر می باشد. وی ادامه داد: همچنین 
در نیمه سال گذشته ش��رکت مخابرات استان اصفهان موفق 

به راه اندازی موبایل نس��ل سوم و نس��ل چهارم در شهرهای 
مختلف و بهره برداری از آن شد.مدیرعامل مخابرات اصفهان 
عنوان ک��رد: هم اکن��ون در ش��هرهای اصفه��ان، نجف آباد، 
خمینی شهر، کاشان، اردس��تان، آران و بیدگل، شاهین شهر، 
ش��هرضا و لنجان موبایل نس��ل س��وم 3G به به��ره برداری 
 رسیده است.وی افزود: شهرهای اصفهان، نجف آباد، کاشان و

 خمینی شهر نیز تحت پوشش موبایل نسل چهارم 4G قرار 
گرفته اند. حسین کش��ایی تصریح کرد: شهرهای بهارستان، 
گلپایگان، نایین، فالورجان، دولت آباد، خورزوق، دس��تگرد، 
تیران و کرون، فوالدش��هر و مبارکه نیز تا پایان شش ماه اول 
سال جاری تحت پوشش موبایل نسل سوم 3G قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مخابرات اس��تان اصفهان دو2 میلیون و 
300 هزار مشترک تلفن ثابت در سطح استان دارد، افزود: با 
این آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اصفهان حدود 45/7 
درصد است که در این شاخص نیز ما حدود 7 درصد از متوسط 
کشوری باالتر بوده و جلوتر هستیم.کشایی یکی از اصلی ترین 
نیازهای جامعه و ش��هروندان را مباحث اینترنت پرس��رعت  
 ADSL دانست و گفت: بالغ بر 430 هزار مشترک ADSL
مخابرات در سراسر استان داریم که این سرویس مخابرات به 
طور جدی مورد استقبال مردم واقع شده است.وی ادامه داد: 
با حدود 11 ش��رکت دیگر که این خدم��ت را ارائه می دهند، 

حدود 560 ه��زار مش��ترک ADSL در ش��بکه تلفن ثابت 
اس��تان وجود دارد و ضریب نفوذ 25 درصدی را برای استان 
رقم زده که حدود 11 درصد از متوسط کشوری بیشتر است. 
 مدیرعامل مخاب��رات اصفهان تأکید کرد: تم��ام تالش ما در 
شبکه های مخابراتی اعم از تلفن همراه و تلفن ثابت، توسعه 

پهنای باند اینترنت برای مشترکین است.
وی افزود: در بخش تلفن همراه در گذشته با موبایل نسل دوم 
یا همان GPRS  حدود 1/4 ترابایت ترافیک اطالعات در یک 
ش��بانه روز )Pyload(  بود و در 6 ماه اخیر که موبایل نسل 
س��وم و چهارم راه اندازی شده اس��ت، علیرغم اینکه در حال 
توسعه هستیم، بالغ بر 5/5 ترابایت اطالعات در یک شبانه روز 
جابه جا می شود.کشایی خاطر نش��ان کرد: در ارتباط با تلفن 
ثابت و مشترکان ADSL نیز در پایان سال 92 و ابتدای سال 
93 شرکت مخابرات استان اصفهان تنها STM1  17 معادل 
2/5 گیگابایت سرویس دهی داشت و در پایان سال 1393 این 
عدد به STM1 38 بالغ بر 5/8 گیگا بایت رس��ید.وی تأکید 
کرد: در حال حاضر با افزایش پهنای بان��د در دو ماهه اخیر و 
اضافه شدن STM1 3 ، این رقم به 9 گیگابایت رسیده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در خصوص میزان 
رضایتمندی مشترکان از سرویس  ADSL اظهار داشت: طی 
6 ماه پایانی سال 93 و ابتدای سال 94، با تغییرات گسترده در 
بخش پشتیبانی مشترکین و اقدامات برنامه ریزی شده، میزان 
رضایتمندی مشترکین افزایش یافته است.وی با بیان اینکه 
خدمات پشتیبانی سرویس  ADSL از طریق شماره 2020 
صورت می پذیرد ادامه داد: کاهش مشترکین در صف شماره 
2020 و همچنین کاهش مدت انتظار برای پاس��خگویی به 
کمتر از ی��ک دقیقه و افزایش دیگر ش��اخص های مورد نظر، 
 نشان از افزایش رضایتمندی دارد.حسین کشایی خبر داد: با

 برنامه ریزی های صورت گرفته برای سال 1394 و از همین 
روزهای آغازین س��ال، یک س��رویس جدید برای شهروندان 
اصفهانی راه اندازی می ش��ود.وی با بیان اینکه تلفن اینترنتی 
VOIP بروی گوش��ی های هوش��مند قابل اجرا و واگذاری 
است، افزود: همزمان با هفته ارتباطات این سرویس رونمایی 
شده و به مناسبت نیمه شعبان همزمان با میالد با سعادت امام 
عصر)عج( بهره برداری از آن آغاز می  شود.کشایی تشریح کرد: 
این س��رویس جدید که بنام تجاری es phone  نام گذاری 
ش��ده، این امکان را به کلیه مش��ترکین دارای گوش��ی تلفن 
همراه، تبلت و یا هر دستگاه دیگر با قابلیت اتصال بی سیم به 
شبکه وای فای می دهد، تا در هر مکانی که اینترنت بی سیم 
وجود دارد هم شماره گیری کرده و هم تماس های دریافتی 

را پاسخگو باشند. 

خبر خوش مديرعامل مخابرات اصفهان به مناسبت هفته ارتباطات؛

VOIP رونمایی از سرویس
بیزينس مانیتور گزارش داد؛

تحول دربازار الکترونیک،
 در صورت لغو تحريم ها

بیزینس مانیتور طی گزارشی نوشت: در صورت انعقاد 
توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5، در اواسط سال 
2015، بازارهای مصرف ل��وازم الکترونیک و تجارت 
الکترونیک جزو اولین ها خواهند ب��ود که از کاهش 
تحریم ها منتفع می شوند. چشم انداز بهتر مصرف در 
ایران و تجربه خرده فروشان آنالین نیز موجب تقویت 
هر چه بیشتر این بازارها می ش��ود، اما مالیات زیاد و 
سانسور اینترنت ریسک هایی هستند که همچنان در 

این بخش وجود دارند.
تیم ریسک کش��وری بیزینس مانیتور با پیش بینی 
انعقاد توافق هسته ای در جوالی 2015، در ارزیابی 
 خود  از رش��د اقتصادی ای��ران تجدید نظ��ر کرده و

 پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی ایران 
از 0/6درصد در س��ال 2015 به 2/9 و 3/6درصد در 
س��ال های 2016 و 2017 برس��د. پیش بینی رشد 
مصرف در بخش خصوصی نیز مورد تجدید نظر قرار 
گرفته و از 3/7و 4/2 درصد ب��ه 4/2 و 4/4 درصد در 

سال های 2015 و 2016 افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش عادی س��ازی روابط تجاری به 
کاهش نرخ تورم در ایران کمک خواهد کرد. بین سال 
ه��ای 2012 و 2014، ارزش پول مل��ی ایران حدود 
100 درص��د کاهش یافت.  بیزین��س مانیتور انتظار 
دارد نرخ ت��ورم در ایران تا س��ال 2016 به حدود 16 

درصد کاهش یابد.
این وضعیت بهبود یافته اقتصاد کالن موجب افزایش 
قدرت خرید مص��رف کنندگان و فع��االن اقتصادی 
خواهد ش��د و باعث رش��د بخش فن آوری اطالعات 
و ارتباط��ات خواهد ش��د. اما این بهبود چش��م انداز 
اقتصادی با قط��ع یارانه های دولت��ی تعدیل خواهد 
شد و بیشتر تاثیر مثبت کاهش تورم بر قدرت خرید 

خانوارهای ایرانی خنثی خواهد شد.
شرکت ام تی ان، سهامدار شرکت ام تی ان ایرانسل، از 
اینکه خواهد توانست درآمدهای خود را از ایران خارج 
کند سود باالیی خواهد برد، اما ما معتقدیم، گذشته 
از کاهش قیمت گوشی های هوشمند، کاهش تحریم 
ها تاثیر نس��بتا محدودی بر ب��ازار ارتباطات خواهد 
گذاش��ت، زیرا ضریب نف��وذ تلفن هم��راه در همین 
حاال هم باالست. ما معتقدیم بیشترین تاثیر کاهش 
تحریم ه��ا در بخش فن آوری ارتباط��ات و اطالعات 
در بین فروشندگان لوازم الکترونیکی و بازار تجارت 
الکترونیک احساس خواهد شد و هر دوی آنها فضای 

قابل توجهی برای رشد خواهند یافت.

سعید مدنی در مراسم آغاز تولید انبوه محصوالت 
H300 ب��ا حضور در جم��ع خبرنگاران ب��ه ارائه 
توضیحات��ی در مورد خط تولی��د این محصوالت 
چینی پرداخ��ت و اظهار داش��ت: از چند س��ال 
گذشته مطالعات خود را بر روی خودروهای چینی 
آغاز کرده بودیم که در نهایت همکاری های خود را 

با شرکتهای چینی افزایش داده ایم.
وی ب��ا بیان اینک��ه ای��ن خودروه��ای چینی در 
رده های کیفی متفاوتی تولید می ش��وندافزود: ما 
یکی از بهترین خودروسازی های چینی را انتخاب 

کردیم که شریک شرکت خودروساز آلمانی بی ام و است. این موضوع به این 
دلیل بوده است که این محصوالت بسیار با کیفیت هستند.

وی با اشاره به این که شرکت برلیانس ش��ریک و سهامدار شرکت بی ام و 
آلمان است گفت: قیمت مناسب و کیفیت محصوالت برلیانس باعث شده تا 
ما خط تولید 2 محصول این شرکت را در ایران به طور آزمایشی آغاز کنیم. 

البته با نیازمندی بازار تیراژ این خودروها در آینده افزایش خواهد یافت.
مدنی با تاکید بر این که طبق قولی که به وزارت صنعت داده ایم س��اخت 
داخل محصوالت جدیدی که با شرکت های خودروساز تولید می شود باید 
تا 30 درصد داخلی باش��د افزود: تا پایان س��ال 94 این موضوع را اجرایی 

خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این 
که هم اکنون ساخت داخل این محصوالت 
تا چ��ه میزان اس��ت تصریح ک��رد در حال 
حاضر با 30 درصد ساخت داخل تولیدات 
خود را آغاز کرده ایم اما در آینده این رقم را 

افزایش خواهیم داد.
مدیر عامل س��ایپا ب��ا تاکید بر ای��ن که در 
ش��رایط حاض��ر دو م��دل از محص��والت 
برلیانس با لوگوی س��ایپا تولید می ش��ود 
گفت H220 و H230  در ش��رکت سایپا 

و H320   به همراه H330 در شرکت پارس خودرو تولید خواهند شد.
وی در رابطه با تیراژ این دو محصول نیز افزود:امسال 20 تا 30 هزار دستگاه 
 H330 از این دو خودروها تولید خواهد شد. البته در حال حاضر خودروی

در مرحله شماره گذاری قرار داشته و به زودی وارد بازار می شود.
وی در رابطه با قیمت این محصوالت اظهار داش��ت محصول H230 دنده 
ای دس��تی با قیمت 37 میلیون و H330  اتومات ب��ه قیمت 53 میلیون 

عرضه خواهد شد.
مدن��ی تاکی��د ک��رد 15 ت��ا 16 درص��د ارزش اف��زوده ای��ن خودروها 
 در ای��ران در ح��وزه ه��ای مونت��اژ بدن��ه و خ��ط رن��گ ایج��اد ش��ده

 است.

زاینده رود: مدی��رکل دفتر پش��تبانی و تولید 
وزارت نیرو گفت: بر اساس پیش بینی های صورت 
گرفته در تابس��تان س��ال جاری ب��ا کمبود 300 

ساعتی تولید برق در کشور مواجه خواهیم بود.
غالمرضا مهرداد در همایش ملی انجمن صنفی با 
نیروگاه های بخار و بخش بخار سیکل ترکیبی که 
در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان برگزار 
شد، با اشاره به در س��ال جاری نیاز به 51 هزار و 
300 مگاوات برق در ش��بکه برق مصرف کش��ور 
پیش بینی می شود، اظهار داش��ت: بر اساس آمار 

مقایسه ای در سال جاری نیاز به برق مصرفی 5 درصد بیشتر از سال گذشته 
خواهد بود. وی با بیان اینکه در سال گذشته کشور روزانه یک هزار مگاوات 
برق نیاز داشته است ادامه داد: نیاز ش��بکه برق کشور در سال گذشته 48 
هزار و 800 مگاوات ساعت بود که 250 میلیارد لیتر گاز و مازوت این میزان 

برق را تولید کرد.
مدیرکل دفتر پشتبانی و تولید وزارت نیرو در ادامه با تاکید بر اینکه بر باور 
عمومی در خصوص صرفه اقتصادی اس��تفاده از مازوت ب��رای نیروگاه ها  
اشتباه است، ابراز داشت: استفاده از مازوت حدود سه برابر بیشتر از استفاده 
از گاز ب��رای نیروگاه ها هزینه ب��ر خواهد بود؛ ضمن آنکه می��زان و هزینه 
تعمیرات تجهیزاتی که با اس��تفاده از مازوت برق تولید می کنند بیشتر از 

تجهیزاتی هستند که با گاز فعالیت می کنند.
عدم راه اندازی نیروگاه جدید در کشور

وی با اش��اره به عدم راه ان��دازی نیروگاه جدی��د با توجه ب��ه افزایش نیاز 
ب��ه تولید برق در کش��ور افزود: در این راس��تا باید توجه داش��ته باش��یم 

که نیروگاه های موجود باید نیاز کش��ور را 
تامین کنند و این در حالی اس��ت که پیش 
بینی می ش��ود در تابستان س��ال جاری با 
 کمبود 300 س��اعتی برق مواجه خواهیم

 بود.
مهرداد با تاکی��د بر اینکه کمب��ود برق در 
تابستان ما را در صادرات برق و تامین نیاز 
خانگی با مشکل مواجه خواهد کرد، ادامه 
داد: در این راستا باید تمهیداتی اندیشیده 
شود.وی س��وخت مورد نیاز نیروگاه ها در 
س��ال جاری را 265 لیتر عنوان ک��رد و ادامه داد: افزای��ش تحویل گاز به 
نیروگاه ها می تواند همچون سال گذش��ته اتفاقات خوبی را در تولید برق 

رقم بزند.
مدیرکل دفتر پش��تبانی و تولی��د وزارت نیرو اس��تفاده از ظرفیت صنایع 
پتروشیمی برای تامین برق کشور را از برنامه های در دستور کار این وزارت 
دانست و ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که کاهش مصرف 
سوخت و افزایش راندمان را در نظر داریم و تاکنون به راندمانی 37 درصدی 
دست یافته ایم. وی با اشاره به مشکل تامین آب مورد نیاز برای نیروگاه های 
کشور افزود: در سال گذشته تعدادی از نیروگاه های برج تر کشور با کمبود 
آب دست و پنجه نرم کردند و در این راس��تا نیروگاه اصفهان میزان تولید 

برق خود را از 830 به 400 مگاوات کاهش داد.
مهرداد، استفاده از پس��اب را از برنامه های در دستور کار وزارت نیرو برای 
تامین آب نیروگاه ها اعالم کرد و افزود: از ای��ن رو راه اندازی تصفیه خانه 

شمال اصفهان از نمونه این اقدامات است.

تولید خودروهای جديد چینی در ايران آغاز شد

کمبود 300 ساعت برق در تابستان
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مفاد آرا
2/546 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ششدانگ 170/14 مترمربع.
به  محمدابراهیم  فرزند  اسکندری  صدیقه   –  93/11/16  –  11236 شماره  45.رای 
شناسنامه شماره 707 شهرضا وشماره ملی 1198950684 پنج حبه و پنج _ نهم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از 
پالک 430 به مساحت ششدانگ 170/14 مترمربع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یک باب خانه قدیمی  مفروزی از پالک 1090 به مساحت ششدانگ 125 مترمربع.
به  اله  حبیب  فرزند  شهرضا  فاتحی  عباسعلی   –  93/04/29  –  3593 شماره  55.رای 
شناسنامه شماره 13 شهرضا وشماره ملی 1199148067 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1287 به مساحت ششدانگ 

162/04 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمود  فاطمه صالحیان   –  93/04/29  – 56.رای شماره 3595 

شماره 1206 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199401250 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 1287 به مساحت ششدانگ 

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

پالک 2054 به مساحت240 مترمربع.
به شناسنامه  رمضانعلی نوروزی فرزند عباس   – 58.رای شماره 1202- 94/02/08 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 34/61 مترمربع.
به شناسنامه  رمضانعلی نوروزی فرزند عباس   – 59.رای شماره 1204- 94/02/08 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

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

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

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 31 مترمربع.
62.رای شماره 1210 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 2054به مساحت 32/24 مترمربع.

63.رای شماره 1213 – 94/02/08 – رمضانعلی نوروزی فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 10 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199472743 ششدانگ یک باب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک 191 به مساحت ششدانگ 358 مترمربع.
به  محمد  فرزند  دهاقانی  پور  یوسف  زهرا   –  93/12/27  –  13027 شماره  72.رای 
شناسنامه شماره 291 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 5129665449 یک دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان دو طبقه مفروزی از پالک 191 به مساحت ششدانگ 358 مترمربع.

73.رای شماره 1224 – 94/02/09 – اعظم اباذری شهرضا فرزند حسین به شناسنامه 
وشماره ملی 1190002817 شهرضا 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 339 به مساحت ششدانگ 144/66 مترمربع.درازاءیک چهارم ازیک 
الواسطه ازطرف مهدیقلی  انتقال عادی مع  سوم از1.93حبه مشاع از72حبه ششدانگ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفروزی از پالک 10 به مساحت 175/10 مترمربع.
ولی  شماره94/02/27-1796-  اصالحی  شماره2981-93/04/12ورای  88.رای 
شماره109حوزه6شهرضاوشماره  شناسنامه  به  اله  فرزندنعمت  سالمی  اله 
دوطبقه  خانه  ازیکباب  قسمتی  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ملی1199365645سه 
قسمتی  انضمام  به  که  ششدانگ106.25مترمربع  مساحت  ازپالک14به  مفروزی 

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

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

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

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

مفروزی از پالک 297 به مساحت 247/5 مترمربع.
به شناسنامه  اله  فرزند مسیح  حسین جمالی   –  93/11/11  – 93.رای شماره 10983 
شماره 192 شهرضا وشماره ملی 1199029254 سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

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

یک باب خانه مفروزی از پالک 565 به مساحت ششدانگ 255/30 مترمربع.

به  غالمرضا  فرزند  شهرضا  افشاری  فخری   –  94/02/05  –  997 شماره  95.رای 
شناسنامه شماره 3516 حوزه 3 اصفهان وشماره ملی 1287044581 ششدانگ قسمتی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف:104 سیدمهدی میرمحمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

2/197 شماره آگهی: 139403902004000013 شماره پرونده: 8904002004000472 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 8900696 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
463 فرعی مفروزی از پالک 321 فرعی از 7725 اصلی به مساحت 275/25 مترمربع 
سمسور-  محله   – خوراسگان   – اصفهان  آدرس:  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 
خیابان مجاور کانال جی شیر – کوی شهید محمدی – پالک39 که سند مالکیت آن در 
 صفحه 176 دفتر 45 محلی ذیل ثبت شماره 2414 امالک با شماره چاپی 258064 سری ب

ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 22/35 متر دیواریست به دیوار پالک 
فرعی   462 پالک  با  مشترک  دیواریست  متر   13 طول  به  شرقًا  باقیمانده   7725/321
جنوبًا به طول 22/75 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 7725/321 غربًا به طول 11/55 
فوق پالک  عرصه  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  که  کوچه  به  دیواریست  و  درب   متر 
حدود مساحت  به  همکف  و  پارکینگ  شامل  طبقه  یک  آن  اعیانی  و  مترمربع   220 
200 مترمربع می باشد که سقف تیرآهن و آجر – اسکلت بنا دیوارهای باربر و ستون 
نمای ساختمان سنگ   – داخلی چوبی  دربهای   – آلومینیومی  پنجره  و  درب   – فلزی 
دارای   – آجرنما  حیاط  دیوارهای   – موزاییک  حیاط   – گچ  اندود  داخلی  سطوح   و 
که  آبادی  فاطمه علی خاصی حبیب  ملکی خانم  گاز می باشد  و  برق  و  آب  انشعابات 
طبق سند رهنی شماره 131562-1386/07/07 دفترخانه اسناد رسمی یک اصفهان در 
رهن موسسه قوامین اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق دارای بیمه 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1394/03/20 در اداره اجرای اسناد 
 رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به 
به هر کس  پایه 830/000/000ریال شروع و  مبلغ  از  مزایده گذارده می شود. مزایده 
است  ذکر  به  می شود.الزم  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خریدار 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  که مورد  و مصرف در صورتی 
شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  غیره  و  عوارض شهرداری 
صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  است.  مزایده  برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  رود چاپ  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1394/02/30
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:3278 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1 دارای شناسنامه شماره  نوگورانی  خلیلی  فاطمه  2/534 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   28/94 کالسۀ  به 
تاریخ 78/01/06  توضیح داده که شادروان مریم عابدی مدیسه بشناسنامه 228 در 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- هوشنگ خلیلی نوگورانی فرزند مهدی ش.ش 7 ت.ت 1332 صادره از باغ بهادران 
)پسر متوفی( 2- غالمحسین خلیلی نوگورانی فرزند مهدی ش.ش 31 ت.ت 1349 صادره 
 از مسجدسلیمان )پسر متوفی( 3- منصور دهقانی رحیم زاده فرزند علی ش.ش 264

فرزند مهدی  نوگورانی  فاطمه خلیلی  متوفی( 4-  )پسر  آبادان  از  ت.ت 1326 صادره 
از باغبهادران )دختر متوفی( 5- زهرا خلیلی نوگورانی  ش.ش 1 ت.ت 1340 صادره 
 فرزند مهدی ش.ش 4824 ت.ت 1343 صادره از مسجدسلیمان )دختر متوفی( 6- ام لیال
 خلیلی نوگورانی فرزند مهدی ش.ش 4825 ت.ت 1345 صادره از مسجدسلیمان )دختر متوفی(

7- خدیجه خلیلی نوگورانی فرزند مهدی ش.ش 486 ت.ت 1347 صادره از اندیکا )دختر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:153 

شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ اجراییه 

2/547 شماره پرونده: 139304002127000052/1 شماره بایگانی پرونده: 9300090 
شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000007 آگهی ابالغ مربوط به پرونده اجرایی 
به شماره بایگانی 9300090 بدینوسیله به آقای آرمان کمانی فرزند حجت ا... به شماره 
متولد   1199144460 ملی  شماره  به  شهرضا  یک  حوزه  از  صادره   267 شناسنامه 
تقاضانامه  برگ  طبق  که   9300090 بایگانی  شماره  به  پرونده  مدیون   1351/05/05
کوچه شهید امینی نژاد)هفت دست(  چهارباغ باال –  صدور اجراییه ساکن: اصفهان – 
– ساختمان آسمان آبی – طبقه اول که برابر گزارش مامور ابالغ اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی به شما وجود نداشته و طبق آدرس 
برابر  که  پالک27   – خیابان چهارم   – پاسداران  خیابان   – متن سند ساکن: شهرضا 
گزارش مامور ابالغ واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا به علت موافق با واقع نبودن 
آدرس در محل شناسایی نگردیده ابالغ می گردد که جهت ادامه عملیات اجرایی مربوط 
شهرضا   5 شماره  ازدواج  دفتر   1375/12/28 مورخ   17660 شماره  ازدواج  سند  به 
نه میلیون و پانصد هزار ریال و هر مثقال  هر قطعه سکه تمامت بهارآزادی به مبلغ 
هزار  نهصد  و  میلیون  مبلغ چهار  به  معمولی  عیار ساخت  هیجده  طالی ساخته شده 
ریال توسط اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طال و جواهر شهرضا در تاریخ 
1394/02/20 تقویم و ارزیابی گردیده که بدهی شما بابت تعداد دویست و پنجاه عدد 
سکه تمام بهارآزادی مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و کل بدهی 
شما بابت پنجاه مثقال طالی ساخت معمولی هیجده عیار به مبلغ دویست و چهل و پنج 
میلیون ریال می باشد لذا چنانچه به ارزیابی انجام شده اعتراض دارید ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را کتبا به این اجرا اعالم تا برابر مقررات اقدام 
گردد در غیر این صورت با توجه به ارزیابی انجام شده نسبت به ادامه عملیات اجرایی 

اقدام خواهد شد. محمدمهدی یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
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امیدوارم قهرمانی جهان 
مقدمه موفقیت در 

المپیک ریو باشد

مردی که برای هشتمین 
بار، فاتح اللیگا شد

یوسف کرمی در مورد قهرمانی تیم ملی تکواندو در رقابت های قهرمانی جهان اظهار 
داشت: در ابتدا جا دارد این موفقیت بزرگ را به تمام مردم ایران ، به خصوص جامعه 
بزرگ تکواندو تبریک بگویم. امیدوارم موفقیت در رقابت های جهانی روس��یه در 
المپیک ریو نیز تکرار شود؛  زیرا واقعا تیم ایران پتانسیل رسیدن به هر موفقیتی را 
دارد. وی ادامه داد: بچه ها با اعتماد به نفس خوبی در این دوره از رقابت های جهانی 
حضور داشتند و خوشبختانه تمرینات خوبی را نیز تجربه کرده  بودند. تیم، تیم 
جوانی بود؛  اما با این حال نتیجه خوبی گرفت و این موضوع نوید آینده درخشانی 
را برای این رشته می دهد. به هر حال امیدورام مسووالن ورزش بیشتر از گذشته 

به این رشته توجه داشته باشند.
قهرمان تکواندوی جهان در اظهار داش��ت: در میان تمام این امیدواری ها باید به 
این نکته اشاره کنم که باید از تیم و بازیکنان به خوبی حمایت شود تا دیگر شاهد 
اتفاقاتی که برای بهنام اسبقی و یا سجاد مردانی افتاد نباشیم. به هر حال المپیک 
پیش روی فدراسیون است و باید از بازیکنان و سالمتی آنها تا زمان برگزاری این 

رقابت ها حسابی مراقبت شود.

 ژاوی هرناندس یکشنبه شب برای هشتمین بار به همراه بارسلونا فاتح اللیگا شد و در 
مجموع برای بیست و سومین بار به همراه کاتاالن ها جام برد تا از این حیث با خنتو، 
بازیکن پیشین رئال مادرید که میان تمام فوتبالیست های اسپانیایی تاریخ بیشترین 

عنوان قهرمانی را کسب کرده است، برابر شود.
این بدان معناست که ژاوی این فرصت را دارد تا با کمک به بارسلونا برای شکست 
سویا در دیدار فینال جام حذفی اس��پانیا که 9 خرداد در ورزشگاه نیوکمپ برگزار 
می شود، به پرافتخارترین بازیکن فوتبال اسپانیا تبدیل شود. حتی اگر این هدف در 
جام حذفی اسپانیا محقق نشود، ژاوی می تواند در فینال لیگ قهرمانان اروپای فصل 

جاری که تیمش در آن باید به مصاف یوونتوس برود، به این هدف دست پیدا کند.
خنتو، یکی از مهره های کلیدی اکثر موفقیت های رئال مادرید در فاصله سال های 
1953 تا 1971 بود ک��ه به همراه سفیدپوش��ان مادرید،  12 بار در اللیگا، ش��ش 
 بار در جام باش��گاه های اروپ��ا، دو بار در جام حذف��ی و دو بار در ج��ام بین قاره ای 

قهرمان شد.

رییس فدراسیون  وزنه برداری :

فدراسیون را گلستان تحویل می دهم، نه خرابه

مظلومی،  برنامه هایش 
را به باشگاه می دهد

 باشگاه اس��تقالل برای فصل آینده قصد دارد هدایت این تیم را 
به یک مربی جدید بسپارد و از این رو 3 گزینه داخلی و 2 گزینه 

خارجی جزو کاندیداهای سرمربیگری آبی پوشان هستند.
با اعالم مقداد نجف نژاد، رییس هیات مدیره باش��گاه استقالل 
پرویز مظلومی هم یکی از گزینه های این باش��گاه است که قرار 

شده تمام کاندیداها برنامه های خود را به هیات مدیره بدهند.
مظلومی که سابقه هدایت اس��تقالل را دارد، جزو مربیانی است 

که به زودی برنامه هایش را به باشگاه خواهد داد. 

امروز هواداران پرسپولیس در پر کردن 
استادیوم هت تریک می کنند

به گزارش زاینده رود به نقل از فارس، حس��ین قدوس��ی گفت: 
متاسفانه به دلیل اشتباه یکی از ش��بکه های تلویزیونی ساعت 
بازی پرسپولیس مقابل الهالل 1۸ و 3۰ دقیقه اعالم شد؛  اما باید 
بگویم که این بازی امروز و از ساعت 19 و 3۰ دقیقه در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شود و امیدوارم هس��تیم 1۰۰ هزار هوادار به 
حمایت از پرسپولیس به اس��تادیوم بیایند تا بتوانیم از سد این 

تیم قدرتمند عربستانی بگذریم.
وی ادامه داد: امی��دوارم امروز ه��واداران تنها به تش��ویق تیم 
خودش��ان بپردازند و کاری به حریف نداش��ته باش��ند؛ چراکه 
نماین��دگان AFC ب��ا دق��ت این ب��ازی را زی��ر نظ��ر دارند و 
کوچک ترین مشکلی باعث می ش��ود تا دود این مسائل به چشم 
باشگاه پرسپولیس برود. مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس 
خاطرنش��ان کرد: امیدوارم پیشکس��وتان هم ام��روز پا به پای 
هواداران به اس��تادیوم بیایند و در حمایت از پرسپولیس نقش 
داشته باش��ند تا بتوانیم از سد الهالل عربس��تان بگذریم تا در 
بازی برگشت کار راحتی در ریاض داشته باشیم و هواداران هم 
بدانند که باید تیم خودشان را تشویق کنند و از پرتاب نارنجک 
و یا توهین به تی��م حریف خ��ودداری کنند ت��ا فرهنگ باالی 
هواداری را یکبار دیگر به رخ آسیا بکشیم و امیدوارم که هواداران 
پرسپولیس بتوانند در پر کردن ورزشگاه 1۰۰ هزار نفری امروز 
هت تریک کند. دی��دار تیم های پرس��پولیس و الهالل در لیگ 
قهرمانان آس��یا امشب و از س��اعت 19 و 3۰ دقیقه در ورزشگاه 

آزادی برگزار می شود.

 استقالل، نا امیدکننده ترین
 تیم لیگ برتر بود

    به گزارش زاین��ده رود و به نقل از ایس��نا،  مرتضی فنونی زاده 
ذوب آهن را بهترین تیم لیگ برتر دانس��ت و گفت: این تیم در 
حالی در رتبه چهارم ق��رار گرفت که در ابتدای فصل ش��رایط 
خوبی نداشت و رفته رفته بهتر ش��د و به فینال جام حذفی هم 

صعود کرده است.
پیشکس��وت پرس��پولیس با اش��اره به بازی های خ��وب احمد 
نوراللهی برای پرسپولیس اظهار کرد: او در عین جوانی به مانند 
بازیکنان با تجربه بازی می کند و توانس��ته است به تیم ملی هم 

دعوت شود.
وی درب��اره بهترین مرب��ی لیگ برتر عن��وان ک��رد: یحیی در 
حال��ی ذوب آه��ن را تحویل گرفت که فصل گذش��ته ش��رایط 
خوبی نداش��ت و همان طور که گفتم در ب��االی جدول و فینال 
 جام حذفی حاضر اس��ت و همچنین از دان��ش باالیی برخوردار

 است.
پیشکس��وت پرس��پولیس ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه اس��تقالل 
ناامیدکننده تری��ن تیم لی��گ برتر ب��ود، ادامه داد: ب��ا توجه به 
داش��تن چند بازیک��ن ملی پوش از ای��ن تیم انتظار بیش��تری 
 می رف��ت. اس��تقاللی ها ه��م ای��ن تی��م را ناامیدکنن��ده 

می دانند.
فنونی زاده در پایان با تمجید از سازمان لیگ به خاطر برگزاری 
منظم بازی ها تاکید کرد: در روز آخر لیگ ش��اهد فوتبال پاک 
بودیم و همه تیم ها جانان��ه بازی کردند. از لحظ کیفی ش��اهد 
 لیگ متفاوتی نس��بت به گذش��ته نبودی��م و بازی ها س��رد و

 کسل کننده بودند.

لیگ در اوج حساسیت؛ 
کی روش بی خیال در خانه

کارلوس کی روش طبق رویه هفته ها و ماه ه��ای اخیر در روز آخر لیگ 
هم در هیچ ورزش��گاهی حاضر نش��د و هی��چ مس��ابقه ای را از نزدیک 
زیر نظر نگرفت. س��رمربی تیم مل��ی در حالی به راحتی قید تماش��ای 
آخرین هفته لیگ را زد که این رقابت ه��ا در باال و پایین جدول در اوج 
حساسیت و هیجان پیگیری شد. برای مثال، جام قهرمانی در روز آخر 
به نوبت بین نفت تهران، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان دست 
به دس��ت و باالخره نصیب تیم اصفهانی ش��د. کی روش اما از کنار این 
همه تب و تاب با بی تفاوتی محض گذش��ت و ترجیح داد تا طبق روال 
قبلی، دس��تیاران خود را برای زیر نظر گرفتن از نزدیک مس��ابقات به 
ورزشگاه ها بفرستد. با اینکه برخی رسانه ها روز جمعه جای مرد پرتغالی 
را در ورزشگاه آزادی و شهرآورد تشریفاتی اما حیثیتی پایتخت خالی 
کردند ولی به نظر می رس��ید که غیبت او در یکی از دو ش��هر تبریز یا 
اصفهان که دیدارهای برگزار ش��ده در آن تعیین کننده قهرمان لیگ 
بود بیش��تر از هر جای دیگری احساس ش��د.اگر تا پیش از این غیبت 
کی روش در ورزش��گاه ها با وجود حضور در ایران ب��ه دلیل مبهم بودن 
تکلیف ادامه همکاری اش با فدراس��یون فوتبال یا پابرجا بودن مشکل 
ممنوع الخروجی او ت��ا اندازه ای توجیه پذیر بود، غیبت س��رمربی تیم 
ملی در ایس��تگاه پایانی لیگ در حالی که از یک طرف مشکالت قبلی 
برطرف شده و از طرف دیگر مسابقات به اوج حساسیت رسیده بود کامال 
نابخشودنی به نظر می رسد. البته یک روز بعد از این غیبت توجیه ناپذیر 
لیست اولیه تیم ملی اعالم ش��د و به جز دو تیم سقوط کننده پیکان و 
نفت مسجدسلیمان س��ایر تیم های لیگ برتری دست کم یک نماینده 
در این فهرس��ت داش��تند تا معلوم ش��ود هیچ تیمی کامال از تیررس 
کی روش و همکارانش دور نبوده اس��ت. با این حال، چه کسی است که 
نداند دعوت از این تعداد بازیکن صرفا برای به حد نصاب رساندن نفرات 
جهت تشکیل اولین اردو بوده و بسیاری از این بازیکنان تازه  وارد حتی 
قبل از رس��اندن خود به اردو خط خواهند خورد. ب��ا این وجود، صرف 
فراخواندن آنها ب��ه اردو حتی اگر منجر به تمرین با ملی پوش��ان اصلی 
نش��ود به خودی خود اتفاق مثبتی است که نش��ان می دهد کی روش 
بازیکنان آماده لیگ را از قلم نینداخته و حتی اگر در کوتاه مدت فرصت 
 حضور در میدان را به آنها ندهد دس��ت کم در بلندمدت مدنظرش��ان

 دارد. 
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در لیگ های صاحب س��بک جهان تیم قهرمان را روی تاج 
سر خود می گذارند و تمام و کمال به دستاوردشان احترام 
می گذارند؛ اما در فوتبال ای��ران هیچکس ظرفیت قهرمان 
شدن تیمش را ندارد و حس��ادت باعث می شود هر انگی به 

تیم قهرمان بچسبانند.
به گزارش ایمنا، در اللیگای اسپانیا و لیگ برتر انگلیس که 
بدون شک و با اتفاق نظر کارشناس��ان فوتبال دنیا بهترین 
لیگ های جهان هس��تند یک س��نت و قانون جالب وجود 
دارد. در این دو لیگ اگر تیمی زودت��ر از هفته پایانی لیگ 
قهرمانی اش را مسجل کند از بازی هفته بعد بازیکنان تیم 
حریف باید برای بازیکنان تیم قهرمان در مراس��م ابتدایی 
بازی تونل یا گارد افتخار درس��ت کنند. گارد افتخار بدین 
معنی است که بازیکنان تیم حریف در دو سمت ایستاده به 
تشویق تیم قهرمان می پردازند و در همین حین قهرمانان 
وارد زمین می شوند. این مس��اله همین امسال با قهرمانی 
زودهنگام چلسی در لیگ برتر انگلیس اتفاق افتاد و جالب 
اینکه بدانید حریف هفت��ه بعد آنها لیورپ��ول پرادعا بود و 
بازیکن��ان این تیم هرچن��د همگی بزرگ بودن��د اما برای 
بازیکنان چلسی گارد افتخار تشکیل دادند. براندن راجرز، 
س��رمربی لیورپول در مورد تش��کیل گارد افتخار توس��ط 
بازیکنان تیم��ش اینگونه صحبت می کند: این یک رس��م 
است و باید بدان احترام گذاشت. چلسی شایسته قهرمانی 
بود؛ هرچند که در همه مسابقات خوب ظاهر نشد ولی برای 

قهرمان شدن نیاز نیست 3۸ بازی بی نقص را ارائه دهید.
بازیکنان لیورپول دوس��ت ندارند برای چلسی گارد افتخار 
تشکیل دهند؛ اما لیورپول باشگاهی با کالس و با شخصیت 
اس��ت و به همین دلیل ما ای��ن کار را انج��ام خواهیم داد. 
امیدوارم همین مساله، محرک خوبی برای بازیکنانم شود و 

بتوانیم چلسی را شکست دهیم.
این مس��اله در سال های گذش��ته و در قهرمانی زودهنگام 
منچستر یونایتد برای آرسنالی ها هم تکرار شد و شاگردان 

آرسن ونگر با احترام به این سنت جالب در ورزشگاه امارات 
لندن برای یونایتدی ها گارد افتخار تشکیل دادند. به غیر از 
منچستر یونایتد و آرسنال که دو حریف سنتی در انگلیس 
محسوب می شوند این اتفاق بین بزرگترین و دشمن ترین 
باشگاه های جهان یعنی رئال مادرید و بارسلونا هم رخ داده 
است، درست همین چند سال پیش و زمانی که بارسلونا با 
گواردیوال زودتر از هفته آخر قهرمانی خود را مس��جل کرد 
این رئالی ها بودند که در بازی بعدی برای رقیب خونی خود 
گارد افتخار تشکیل دادند، البته این اتفاق به شکل برعکس 
هم افتاده اس��ت و بارس��ایی ها برای رئالی ه��ا گارد افتخار 

تشکیل داده اند.
حال این سنت جالب که نش��ان از احترام به تیم قهرمان را 
دارد با رفتار تیم های حریف و رس��انه های مرکز نشین در 
فوتبال ایران مقایسه کنید. هیچ کس قهرمان نشدن خود 
را برنمی تابد و به زمین و زمان ربطش می دهد و در س��وی 
دیگر رس��انه های اس��ماً بی طرف، جانبداران��ه از تیم های 
مطبوع خود که قهرمان نش��ده اند حمای��ت می کنند. در 
فوتبال ای��ران قهرمانی را ل��وث می کنند ام��ا در بهترین 
لیگ ه��ای جهان تم��ام و کمال ب��ه تیم قهرم��ان احترام 
 می گذارند، حتی اگر تیم قهرمان، دشمن چندین ساله شما 

باشد.

مقایسه روز؛
برخورد با تیم قهرمان در اسپانیا و ایران

 محم��د مایلی کهن درب��اره کالس دانش افزایی مربیان 
فوتبال گفت: از دکتر احسانی برای برگزاری سومین دوره 
این کالس ها تشکر می کنم. به شخصه تا جایی که بتوانم 
در این کالس ها شرکت می کنم تا به دانش مربیگری ام 
اضافه شود. البته خیلی از موارد مطرح شده در این کالس 
را می دانس��تیم اما به هر حال مروری خوبی بر بیش��تر 
مسائل ش��د. به نظرم باید تعداد اینگونه کالس ها بیشتر 
باشد تا مربیان بتوانند از دانش یکدیگر نیز استفاده کنند.

وی در ادامه گفت وگوی خود با رادیو ورزش درباره حضور 
مربیان تیم ملی در کالس دانش افزایی عنوان کرد: من 
هیچکدام از اعضای کادر فنی تی��م ملی را ندیدم که در 
کالس نشسته باش��د؛ اما بیش��تر مربیان ایرانی حضور 
داشتند. مدیر فنی تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط 
تیم امید اظهار داشت: متأسفانه چندی قبل به گونه ای 
با تیم امید برخورد شد که انگار مال این کشور نبود. در 
لیست اخیر تیم ملی بزرگساالن بسیاری از بازیکنان تیم 
امید دعوت شده اند. دو ماه قبل مشاهده کردید که حضور 
دو بازیکن تیم بزرگس��االن که در لیس��ت تیم امید نیز 
حضور داشتند، چه شرایطی را ایجاد کرد. متأسفانه جو 
به گونه ای شکل گرفت که آزمون و جهانبخش نتوانستند 

کمک آنچنانی به تیم امید کنند.

 بیشتر مربیان در کالس
 دانش افزایی حضور داشتند

 عصر روز دوش��نبه در بخ��ش آقای��ان و روی میز یک 
احس��ان قائم مقامی با مهره س��فید در مقابل اس��تاد 
بین المللی » بشیر قدیمی« از کش��ور یمن به پیروزی 
دست یافت. بشیر قدیمی که  در این بازی  تحت فشار 
قرار گرفته بود در حرکت 21 بازی به دلیل تمام شدن 

وقت شکست را قبول کرد.
در میز 2 پویا ایدانی با مهره سیاه مقابل استاد بین المللی 
»حس��ین عزیزنژاد« از کش��ور قطر به پیروزی دست 
یافت. در میز سوم پوریا درینی مقابل استاد بین المللی 
»عبدالستار« از کشور عراق به حریف پیشنهاد تساوی 

داد که این پیشنهاد مورد قبول عبدالستار قرار گرفت.
در بخش آقایان هم اکنون عالوه بر قائم مقامی و ایدانی، 
استاد بین المللی »ایتی بشیر« از سوریه با 2 امتیاز در 

صدر قرار دارند.
در بخش بانوان آتوسا پورکاشیان با مهره سفید در مقابل 
استاد بین المللی بانوان »ایمان الروفی« از کشور عراق 
برنده ش��د. همچنین میترا حجازی مقابل»ژو چن« از 
چین قهرمان سابق زنان جهان که چند سالی است به 

قطر مهاجرت کرده، نتیجه را واگذار کرد.
در پایان دور دوم بخش بانوان آتوسا پورکاشیان و افامیا 

میرمحمود از سوریه با 2 امتیاز در صدر قرار دارند.

صدرنشینی شطرنج بازان 
ایران، در پایان دور دوم

�

مرادی که محمد نصیری قهرمان س��ال های دور 
وزنه برداری کش��ورمان را درکنار خود می دید در 
ارتباط با مس��ائل روز وزنه برداری و برخی اتفاقات 
و حاشیه های این رشته با خبرنگار تسنیم صحبت 

کرد.
از حضور مجددتان در وزنه ب�رداری بگویید 
و اینکه ش�رایط فدراس�یون با گذش�ته چه 

تفاوت هایی دارد؟
من با وزنه برداری بیگانه نبودم و چند سالی که در 
کنفدراسیون آسیا سمت داش��تم با نقاط ضعف و 
قوت فدراسیون ایران آش��نا بودم. زمانی  که از من 
دعوت به عمل آمد می دانستم چه شرایط سختی 
وج��ود دارد و اکنون هم که آم��ده ام، واقعیت ها را 
می بینم و آنچه می دیدم منطبق اس��ت با گذشته 
ولی با این  حال نمی خواهم به عقب بازگردم و همه 

چیز را باید پذیرفت. 
با عش��قی که در وزنه برداری و اهال��ی آن به وجود 
آمده باید انتظارات را برآورده و شرایط را نسبت به 
قبل بهتر کنیم. بیشتر وزنه برداران از لحاظ جسمی 
در شرایط مناسبی قرار ندارند؛ ولی دوستان تالش 
می کنند مشکالت را کاهش دهند و وزنه برداری را 

به شرایط عادی خود بازگردانیم.

انتصابات زیادی نیز در فدراس�یون رخ داده 
است.

 مقامی سخنگوی فدراسیون ش��ده و کمیته های 
مختلفی نیز شکل گرفته اند. در این مدت جلسات 
زیادی تش��کیل ش��ده و نشس��تی با گرشاسبی 
مدیرکل اس��تان تهران داش��تیم تا هرچه زودتر 
سرپرس��ت هیات وزنه برداری تهران نیز مشخص 
شود. خوشبختانه فدراسیون وزنه برداری به دنبال 
احیای هیات هاست و خراسان رضوی، کردستان و 
کرمان نیز باید وضعیت هیات های شان بهبود یابد.

در این مدت کمیته فنی کارهای خوبی داشته و به 
اداره کل استان ها گفته شده تا افراد واجد شرایط 
را معرفی کنند. ممکن اس��ت در این ش��اخص ها 
مربیانی نیز باش��ند که پس از تأیید کمیته فنی به 
کادر فنی رده های مختلف اضافه ش��وند. تعدادی  
مربیان ادواری داریم که قرار اس��ت ب��رای زمانی 
نه چندان دراز در کنار تیم باش��ند. رییسی نیز به 
عنوان سرپرست اردوها مش��خص شده و با آمدن 
وی خوشبختانه وضعیت اردوها بهتر شده و کمیته 
پزشکی فدراسیون نیز فعال شده تا در صورت نیاز به 
تکمیل شرایط تغذیه ای به وزنه برداران کمک کنند. 
سعی کرده ایم ماساژورهایی را هم به اردوها اضافه 

کنیم تا در کنار ملی پوشان حضور داشته باشند.
وضعی�ت کادر فنی تیم ملی بزرگس�االن به 

کجا رسید؟
برخی نفرات مد نظر کمیته فنی هستند و توکلی 
نیز هنوز برنامه کاملی به ما نداده اس��ت. قسمتی 
از برنامه توکلی که به کمیته فنی ارائه ش��ده مورد 
تأیید قرار گرفته و رضایت نسبی کمیته فنی را در 
پی داشته است. آنچه مش��خص است از توکلی در 
یکی از رده های سنی به طور قطع استفاده خواهد 
ش��د، البته در هر رده ای احتم��ال تغییرات وجود 
دارد؛ ولی اکنون توکلی لطف کرده که در کنار تیم 
قرار گرفته است. شاید وی سرمربی بماند ولی فعال 
برنامه رده جوانان را ارائ��ه داده و مورد قبول بوده 
است. نسبت به شاخصه هایی که بررسی شده وی 
قطعا کنار ما حضور خواهد داشت ولی اینکه در چه 
رده ای باشد، مشخص نیس��ت. به هر شکل پس از 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان سرمربی تیم ملی 

بزرگساالن مشخص خواهد شد.
قصد ندارید مربی خارجی جذب کنید؟

مربی خارجی و داخلی مطرح نیس��ت و ما باید به 
س��طحی برس��یم که بتوانیم مربیان داخلی را در 
مس��ابقات مختلف در رأس کار داش��ته باشیم. در 

گذش��ته من خودم توکلی را به عمان فرس��تادم 
و فالحتی ن��ژاد را راهی عراق ک��ردم. اکنون بحث 
این اس��ت که چه برنامه ای می تواند منافع ملی را 
تامین کند. ما کلیات را مشخص می کنیم و درصدد 
هستیم هرچه به سود وزنه برداری است انجام شود.

نایب رییس تان هنوز مشخص نشده، آیا فرد 
خاصی مدنظر شماست؟

نایب ریی��س را ب��ه زودی معرفی خواه��م کرد و 
همان گونه که دبیرکل را انتخاب کردم، نایب رییس 
را هم با وس��واس انتخاب می کنم. من قصد دارم از 
وجود همه افراد در جاهای مختلف استفاده کنم و 
در حال مطالعه روی گزینه های مختلف هستم. ما 
در فدراس��یون با توجه به شرایط حساس پیش  رو 
برنامه کوتاه م��دت و بلند مدت را در دس��تور کار 
داریم.در ارتباط ب��ا برنامه کوتاه مدت باید این تیم 
ابتدا کادر فنی خوبی داش��ته باش��د و کمیته فنی 
فردی مناس��ب را برای این س��مت انتخاب کند. 
متاسفانه در گذش��ته کمیته ها منفعل بودند ولی 
اکنون شاخصه هایی ایجاد شده و روی انتخاب کادر 
فنی  س��ه رده در حال بحث و بررسی هستیم. در 
برنامه بلند مدت نیز در راستای کارهای رسمی به 
دنبال ارتباط گرفتن با ارگان های مختلف هستیم. 
قصد داریم کارهای خوبی را با بسیج انجام دهیم و با 
اعالم آمادگی که بسیج انجام داده قرار شده اماکنی 
در اختیار هیات های اس��تان ها قرار بگیرد. حتی با 
آموزش و پرورش پروتکل امضا کردیم تا بتوانیم به 

نتایج خوبی برسیم.
 قبول داری�د وزنه ب�رداری با مش�کل عدم 

پشتوانه سازی روبه روست؟
بعد از این رده شاید خیلی تیم ملی خالی شود، در 
واقع وضعیت تیم  از لحاظ پشتوانه به هیچ عنوان 
مناس��ب نیس��ت و این اظهر من الش��مس است. 
متاسفانه پش��توانه هایی نداریم و پس از این گروه 
کسی نیست و قسمتی از این موضوع را در مسابقات 
جهانی جوانان امس��ال خواهیم دی��د. امیدوارم با 
ورود بسیج و آموزش و پرورش بتوانیم موفق باشیم 
تا خألهای موجود را به م��رور زمان پر کنیم. برای 
هرچه بهتر شدن ش��رایط وزنه برداری با نیروهای 
مسلح و وزارت علوم نیز صحبت هایی را انجام دادیم 
تا شاید مدرسه وزنه برداری و بخش علمی کاربردی 

شدن وزنه برداری را در آینده داشته باشیم. به این 
ترتیب در آین��ده مربیانی که قص��د دارند در این 
رش��ته فعالیت کنند می توانند در مقطع کاردانی 
تحصیل کنند. جدا از آن واحد وزنه برداری نیز مثل 
دوومیدانی باید به دانشگاه ها اضافه شود تا میل به 
این رشته افزایش یابد. تمام این موارد به این دلیل 
انجام می ش��ود تا وزنه برداری از حالت گلخانه ای 

خارج شود.
در بحث بودجه با مشکل مواجه نیستید؟

بودجه بخش بس��یار مهمی اس��ت که همه با این 
مش��کل مواجه هس��تند. با برخی از اسپانس��رها 
جلس��ه گذاش��تیم و آنها قصد دارند کمک کنند 
تا وزنه برداری بار دیگر ش��خصیت از دس��ت رفته 
خودش را به دس��ت آورد. عن��وان قوی ترین مرد 
که جزو ش��عارهای المپیک نیز هس��ت یک برند 
برای وزنه برداری به حساب می آید که در گذشته 
در اختیار ایران بود اما متاس��فانه بن��ا به دالیلی از 
دس��ت ایران خارج ش��د و امیدوارم در مسابقات 
جهانی امس��ال و المپیک این عنوان را بار دیگر به 

دست آوریم.
با انتصاب ها و کارهایی که انجام می دهید این 
س�ؤال پیش می آید که آیا در گذشته کارها 

انفرادی صورت می گرفت؟
در گذشته در برگزاری ابتدایی ترین موارد و حتی 
تمرینات مشکل داشتیم. صحبت های من رویایی 
نیس��ت و این موارد باید وجود داشته باشد. بحث 
آکادمی وزنه برداری  در چین و ازبکستان اجرایی 
شده و به خوبی جواب گرفته اند و ما نیز باید دنبال 
این موارد باش��یم.اکنون حمایت ه��ای مردمی را 
احس��اس می کنم و اگر نتوانم وزنه ب��رداری را به 
سمت یکسوسازی حرکت دهم، این از روی ناتوانی 
من خواهد بود. عملکرد من در هر جایی که حضور 
داشته ام مش��خص بوده و در گذشته نیز زمانی که 
همین فدراسیون را تحویل دادم در خزانه آن 4۰۰ 
تا 5۰۰ میلیون تومان وجود داش��ت و اس��ناد آن 
موجود اس��ت. حتی زمانی که دبیرکل آسیا بودم 
3۰۰ تا 4۰۰ میلیون در بانک باقی گذاشتم تا یک 
گلستان را تحویل نفر بعد بدهم و می خواهم این بار 
هم این گونه باشد و یک گلستان را تحویل نفر بعدی 

بدهم نه یک خرابه.

استقالل  و پرسپولیس
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رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ 
شماره 318 ارجاع و به کالسه 9309980351100696 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/05/13 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه و  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 گردد.م الف:3422 شعبه  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/613 شماره ابالغیه: 9410100351101060 شماره پرونده: 9309980351100853 
امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  خواهان   930965 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد هاشمی صفت فرزند سید حسین به خواسته 
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 318 ارجاع و به کالسه 9309980351100853 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/09 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه و  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 گردد.م الف:3423 شعبه  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/614 شماره ابالغیه: 9410100351300980 شماره پرونده: 9309980351300964 
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   931099 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت علی اصغر حجازی دادخواستی 
 به طرفیت خواندگان مرضیه عربیان حسین آبادی و ذبیح ا... سپیانی و میالد سپیانی
و علیرضا عطایی و رحمت ا... سپیانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای 
عمومی  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )حقوقی( 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 
9309980351300964 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/07 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 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.

م الف:3425 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
  ابالغ وقت رسیدگی 

2/615 شماره ابالغیه: 9410100361700924 شماره پرونده: 9409980361700055 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  فاتحی  بایگانی شعبه: 940063 خواهان مهدی  شماره 
خسارت  مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  عظیمی  ظهراب 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 940063ح/28 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/31 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه و  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 گردد.م الف:3437 شعبه  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/616 شماره ابالغیه: 9410100350300911 شماره پرونده: 9309980350301356 
شماره بایگانی شعبه: 931356 خواهان عباس قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
خیام مولوی هارونی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350301356 کالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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.م الف:3441 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/617 در خصوص پرونده کالسه 99/94 خواهان محمدرضا کهیانی کری دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده به تحویل ملک به طرفیت محمدرضا شریفی تقدیم نموده است 

با وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:4317 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار متهم

2/618 شماره ابالغیه: 9410100353600495 شماره پرونده: 9209980359300283 
شماره بایگانی شعبه: 940116 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست پرونده کالسه 9209980359300283 برای رضا مهدویان مهر به اتهام 
سرقت موبایل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:30 1394/04/14 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:4357 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

2/619 شماره ابالغیه: 9410100353600506 شماره پرونده: 9309980365100553 
به  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940112 شعبه:  بایگانی  شماره 
 موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9309980365100553 برای محمد پورسعید و

سید ولی ا... میرمعصومی کرمی به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی و توهین 
به اشخاص عادی و تهدید با چاقو و توهین به اشخاص عادی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/04/15 
وعدم دسترسی  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در 
عمومی  دادگاه   110 شعبه  م الف:4358  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/620 شماره ابالغیه: 9410100353000512 شماره پرونده: 9109980364801247 
شماره بایگانی شعبه: 920986 شاکی مهدی امانی متین شکایتی بر علیه آقای مجید 
صادق و خانم مژده جمشیدیان مبنی بر مشارکت در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی و 
به کالسه 920986ک104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/04 ساعت 8/30 
 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متشاکیان و به تجویز ماده 180 ق.آ.د.ک

تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 
متشاکیان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:4363 شعبه 104 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان
وقت دادرسی 

کلنات ماربینی فرزند علی موضوع شکایت  به خانم زهرا  ابالغ وقت دادرسی   2/621
آقای محمدصادق احضاری مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع که تحت کالسه 
931350 ثبت شعبه 111 کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین 
و  درج  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  برای  کیفری  دادرسی 
منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 94/4/9 ساعت 10:30 
جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت 
عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی 
 111 شعبه  دفتر  مدیر  خوی  فرخنده  م الف:4367  شد.  خواهد  صادر  مقتضی  رای  و 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
احضار

2/622 چون آقای حیدرعلی خلیلی فرزند علی شکایتی علیه آقای سعید حیدری مبنی 
بر سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 940128ک112 این دادگاه ثبت وقت 
رسیدگی 94/4/7 برای ساعت 8/30 تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد 
لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
بعمل می آید جهت  متهم مذکور دعوت  از  و  نشر می شود  و  کثیراالنتشار محلی طبع 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
 112 شعبه  دفتر  مدیر  نمود.م الف:4371  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/623 شماره ابالغیه: 9410100350501383 شماره پرونده: 9209980350500549 
شماره بایگانی شعبه: 920563 خواهان/شاکی کامبخش شیرعلی جلفایی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم شرکت تعاونی خسرو و شهرداری محترم بهارستان و کمال 
رفیعی و رحمت ا... شمس و اداره امور اراضی اصفهان و مهشید قاسمی به خواسته 
به  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  ثالث  وارد 
شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالسه 9209980350500549 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/10 و 
ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده خانم مهشید قاسمی 
فرزند رمضان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4377 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/624 شماره ابالغیه: 9410100350501322 شماره پرونده: 9309980350501371 
شماره بایگانی شعبه: 931477 خواهان/شاکی رضا دادخواهی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم علیرضا رحمانی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350501371 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/05/04 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
از جراید  یکی  نوبت در  دادگاه مراتب یک  امور مدنی و دستور  انقالب در  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
پنجم  شعبه  گردد.م الف:4378  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 2/625 شماره درخواست: 9410460350700012 شماره پرونده: 9409980350700074
 شماره بایگانی شعبه: 940098 خواهان ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
دخت  دهشد   -2 حسینقلی  فرزند  دهش  نیلوفر   -1 خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
قطعی  سند  ابطال  خواسته  به  نصرا...  فرزند  دهش  سیاوش   -3 نصرا...  فرزند  دهش 
انتقال به شماره 127843 و ابطال سند مالکیت و دستور صدور سند مالکیت مقوم به 
جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  ریال   3/000/000/000
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان  به شعبه هفتم  رسیدگی 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ 
رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   940098 پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   311 شماره  اتاق 
آن 1394/06/18 و ساعت 09:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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.م الف:4384 شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

2/626 نظر به اینکه محمدرضا امیریان چرمهین حسب شکایت راحله کمالی به اتهام 
ترک انفاق از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940224ت39 تحت تعقیب است و 

در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
دادیاری   39 در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  تا ظرف  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد.ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده 
دادگستری می باشد..م الف:4910 شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
2/627 شماره ابالغیه: 9410100361701209 شماره پرونده: 9409980361700097 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940110 شعبه:  بایگانی  شماره 

طرفیت خواندگان شیال کاظمیان و مصطفی احمدی و زهره کاظمیان و محمد کاظم 
کاظمیان به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700097 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/04/01 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
دادگاه مراجعه و  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   28 گردد.م الف:4927 شعبه  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر 

شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
2/628 شماره ابالغیه: 9410100361701216 شماره پرونده: 9409980361700088 
السالم  علیه  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940101 شعبه:  بایگانی  شماره 
توکلی اصفهانی  آرا و سید محسن  قوام  احمدرضا  به طرفیت خواندگان  دادخواستی 
مطالبه وجه چک  به خواسته  آرا  قوام  علیرضا  و  عنایتی  حامد  و  قانعی  محمدعلی  و 
تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و 
دادگاه  به شعبه 28  که جهت رسیدگی  نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
9409980361700088 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و ساعت 12:00 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:4934 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/629 شماره ابالغیه: 9410100361701221 شماره پرونده: 9409980361700087 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   940100 شعبه:  بایگانی  شماره 
مطالبه  خواسته  به  رضایی  رمضان  و  لرکی  بهنام  و  کیانی  کیوان  خواندگان  طرفیت 
وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
 28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
کالسه 9409980361700087 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و ساعت 
10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:4935 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

2/630 شماره ابالغیه: 9410106825300815 شماره پرونده: 9309986825300344 
دادخواستی  اصفهان  شهرداری  خواهان/شاکی   930373 شعبه:  بایگانی  شماره 
خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  سحری  حامد  خوانده/متهم  طرفیت  به 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309986825300344 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/01 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4940 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/631 شماره ابالغیه: 9410100351700843 شماره پرونده: 9309980351701604 
شماره بایگانی شعبه: 931809 خواهان/شاکی سهیال ساالری منوجان دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم محمدرضا صالحی اصفهان به خواسته طالق به درخواست زوجه 
 17 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
9309980351701604 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/02 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:4945 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(شهرستان اصفهان 

احضار
احمد  آقای  علیه  شکایتی  عباس  فرزند  اصفهانی  ناصری  مریم  خانم  چون   2/632
میرزایی مبنی بر کالهبرداری رایانه ای مطرح نموده که پرونده به کالسه 930965ب1 
این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:4963 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان)ناحیه 4 کهندژ(
ابالغ 

 2/633 شماره درخواست: 9410460365600003 شماره پرونده: 9409980365600172
اتهام   شماره بایگانی شعبه: 940172 پیشنویس آگهی ابالغ آقای محسن صیادی به 
فروش مال غیر و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940172 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
تا  ابالغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  آیین دادرسی در  قانون  اجرای ماده 115  در 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:4983 شعبه 37 دادیاری 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

 2/634 شماره درخواست: 9410460359600002 شماره پرونده: 9309980359600156
 شماره بایگانی:931871 نظر به اینکه آقای رسول کیانی مرام فرزند امرا... در پرونده 
کالسه 931871ب17 به اتهام شرکت در سرقت یک دستگاه خودروی زانتیا از طرف 
این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
 5 شماره  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   17 شعبه  در  آگهی  انتشار 
اصفهان واقع در خ.شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
آمد. خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم 

م الف:4984 شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/635 در خصوص پرونده کالسه 93-1841 خواهان مجتبی جهانگیری دادخواستی 
مبنی بر جهت استماع شهادت شهود به طرفیت 1- غالم فاتحی 2- احمدرضا محمدی 
تعیین   8/30 ساعت   94/4/1 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  آفارانی 
تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:5009 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/636 شماره دادنامه: 9409970353700095 شماره پرونده ها:  9309980360101356 
آقای   -1 شکات:  931260و931259  شعبه:  بایگانی  شماره  و9209980360101550 
رحیم زارع بهرام آبادی فرزند محمد به نشانی خانه اصفهان – فلکه نوبهار – خ نوبهار 
– پشت مجتمع تهران – ک.مهر – ک.معلم – پ40، 2- آقای احمدرضا بقائی فر فرزند 
جالل به نشانی شهرستان اصفهان – سه راه ملکشهر – خ.گلستان – خ.شهید احمدی – 
کوی شهریار – شقایق4- پ92 متهم: خانم نرگس نسطورتاش به نشانی مجهول المکان 
امتیازات 2-  از  تقلب  استفاده و  یا سوء  نامشروع  از طریق  مال  اتهام ها: 1- تحصیل 
با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را  کالهبرداری 3- جعل گردشکار: دادگاه 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم 
نرگس نسطور تاش فرزند قاسم دایر بر تحصیل مبلغ بیست میلیون و هفتصد و هشتاد 
هزار و پانصد و پنجاه ریال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقایان رحیم زارع بهرام 
آبادی فرزند محمود و احمد رضا بقائی فر فرزند جالل با عنایت به کیفرخواست صادره 
 از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – اسناد و فیش های ارائه شده توسط شاکیان –

 استعالمات به عمل آمده از بانکهای مربوطه – تحقیقات انجام گرفته در پلیس آگاهی 
– عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به مشارالیه را محرز دانسته و مستنداً به ماده2 
به  را  اختالس و کالهبرداری متهم موصوف  ارتشاء،  قانون تشدید مجازات مرتکبین 
و  هزار  و دویست و سی  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  و  تعزیری  دو سال حبس  تحمل 
پانصد ریال در حق آقای رحیم زارع و پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد و پنجاه 
صادره  رای  می نماید  محکوم  فر  بقائی  احمدرضا  آقای  حق  در  ریال  پنجاه  و  هزار 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:3387 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/2/7-77 دادنامه:  شماره  پرونده:1011/93  کالسه   2/637
رضا   -1 خواهانها:   1394/02/06 رسیدگی:  تاریخ  اصفهان  اختالف  حل  شماره   31
توشقانیان فرزند ابراهیم 2- بتول بیات فرزند کریم نشانی هر دو: اصفهان – خ.سروش 
– مسجدالغفور – ک37- بن.بست کوشا- منزل توشقانیان به وکالت احمدرضا نادری 
به نشانی خ.نیکبخت – مقابل دادگستری – ساختمان دیبا – واحد8 خواندگان: 1- ورثه 
مرحوم حسن ترابی 2- ورثه مرحوم عبدالکریم کیانی هر دو به نشانی مجهول المکان 
خواسته: اثبات وقوع معامله گردشکار: به تاریخ 94/2/6 شعبه 31 شورای حل اختالف 
تحت  و  مفتوح   790/93 کالسه  پرونده  است  تشکیل  زیر  کننده  امضاء  تصدی  به 
شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  پرونده  اوراق  مالحظه  با  شورا  می باشد  نظر 
آقای رضا  در خصوص دعوی 1-  رای شورا:  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی 
به طرفیت 1- خانم  نادری  آقای احمدرضا  به وکالت  بیات  بتول  توشقانیان 2- خانم 
ترابی  فاطمه  ترابی 5-  نرگس  ترابی 4-  کریم  ترابی 2- مرحمت محمدی 3-  سلطان 
ترابی  ترابی همگی وراث مرحوم حسن  ترابی 8- مهدی  پروین  ترابی 7-  6- طاهره 
9- فاطمه رفیعی 10- ناصر ترابی 11- سعید ترابی 12- زهره ترابی 13- مهناز ترابی 
همگی وراث مرحوم رحیم ترابی فرزند حسن ترابی 14- فاطمه کیانی 15- حسن کیانی 
16- صادق کیانی 17- محمد حسین کیانی 18- قمر کیانی 19- صغری کیانی همگی 
وراث مرحوم عبدالکریم کیانی به خواسته اثبات وقوع بیع شورا با توجه به محتویات 
اوراق پرونده و صورت مساحی مورخ 1349/5/5 و با توجه به اظهارات گواهان عباس 
و رضا  - سید حسن حسینی  کمال حسینی  سید  مهدی حسینی-  سید   - توشقانیان 
رنجبریان که طبق معاینه و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین محلی و کروکی تنظیمی 
که همگی داللت و وقوع بیع دارد و با عنایت به اینکه وقت رسیدگی قانونی به خواندگان 
 ابالغ ولی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع موثری از خود به عمل نیاورده اند

و دلیلی که موجب بطالن دعوی خواهان باشد ابراز نگردیده است بنابراین وقوع عقد 
فیمابین  قرارداد  اصالت  احراز  نتیجه  چون  و  صحت  بر  محمول  طرفین  فیمابین  بیع 
طرفین طبق مقررات مواد 190 و بعد قانون مدنی نفوذ قانونی آن نسبت به طرفین و 
تحمل آن از ناحیه مشارالیه ها طبق مواد 219و220 از قانون مدنی خواهد بود لذا شورا 
حکم وقوع عقد بیع صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3388 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/638 شماره دادنامه: 9309970353801277 شماره پرونده: 9309980365700389 
شماره بایگانی شعبه: 930619 شاکی: آقای غالمرضا ملک پور به نشانی شاهین شهر 
پ188 متهمین: 1- آقای مهدی سلطانی تهرانی   – فرعی یک غربی   – منازل چوبی   –
2- خانم فرانک سلطانی تهرانی هر دو به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- خیانت در 
امانت 2- جعل و استفاده از سند مجعول گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
اهل و  نوروز 43 ساله  فرزند  پور  آقای غالمرضا ملک  دادگاه: در خصوص شکایت 
ساکن شاهین شهر دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک به شماره 173787 عهده بانک سپه با عنایت به اینکه چک موضوع شکایت 
در سال 1385 از سوی متهم جعل و استفاده شده و جهت گرفتن وام به بانک ارائه 
گردیده و شکایت مطروحه مشمول مرور زمان می باشد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 105 
قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
رای  می نماید  اعالم  و  صادر  تعقیب  موقوفی  قرار  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.م الف:3390 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2/639 تاریخ: 94/1/31 شماره دادنامه: 54-94/1/31 کالسه: 790/93 مرجع رسیدگی: 
 -2 حسن  فرزند  پاکدل  محمد   -1 خواهانها:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   31 حوزه 
ایستگاه گلستان   – خ.احمدآباد   – به نشانی اصفهان  ابراهیم  فرزند  ابوالقاسم مغزیان 
لبنیات پاکدل به وکالت احمدرضا نادری خوانده: احمد کشاورز به نشانی اصفهان   –
– خ.کمال اسماعیل – خ.مجمر – خ.مادی – پ48 خواسته: صدور حکم به الزام خوانده 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال گردشکار: خواهان 
از  پس  که  داشته  تقدیم  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی/درخواستی 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/

مقرر حوزه به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  نظر ختم رسیدگی  تبادل  و  از شور  پس 
ابوالقاسم  پاکدل 2-  مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی خواهان 1- محمد  رای 
مغزیان به طرفیت خوانده احمد کشاورز به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی 
مستند  اینکه  به  نظر  اصفهان   18 بخش  اصلی   1 پالک  از  مترمربع   1052 یک  انتقال 
دعوی خواهان حکایت از واگذاری زمین مورد ترافع و تحقق عقد بین فیمابین به موجب 
قرارداد شهریور 1360 را دارد و چون به موجب پاسخ استعالم واصله از دفترخانه 9 
اصفهان حقوق ناشی از آن به نام آقای احمد کشاورز ثبت گردیده است و به موجب 
استعالم اخیرالذکر سمت قانونی خوانده در مورد ترافع باالصاله محرز است و چون 
دلیلی که موجب بطالن دعوی خواهان و دالیل آن باشد ابراز نشده است بنابراین قرار 
فیمابین  قرارداد  اصالت  احراز  نتیجه  و چون  تلقی  بر صحت  محمول  طرفین  فیمابین 
طرفین حسب مقررات مواد 190 و بعد قانون مدنی نفوذ قانونی آن نسبت به طرفین و 
تحمل آن از ناحیه مشارالیه طبق مقررات مادتین 219و220 از قانون مدنی خواهد بود و 
نظر به اینکه از الزامات و آثار قرارداد واقعه فیمابین طرفین ثبت آن و تنظیم سند رسمی 
الزام  بر  حکم  مرقوم  مواد  مقررات  استناد  به  بنابراین شورا  می باشد  آن  به  نسبت 
خوانده بر تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال شماره 1052 مترمربع از پالک 1 اصلی 
بخش 18 اصفهان به نام خواهان با رعایت کلیه مقررات جاری صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از آن قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:3391 شعبه 31 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/12/6 تاریخ   2045 شماره  رای  موجب  به  1716/93ش5  شماره:   2/640
الهام  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   5
ریال  میلیون  مبلغ سی  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  شهسواری 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال   150/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت 
تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 93/9/23 در حق محکوم له 
مجید حمزه به نشانی اصفهان – خ.حکیم نظامی – خ.ش.جوشقانی – پالک129- طبقه 
اول صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:3398 شعبه پنجم 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 5 شعبه   93/12/6 تاریخ   2042 شماره  رای  موجب  به  شماره:1717/93ش5   2/641
علیه شمسی  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
جعفری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون ریال 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  ریال   150/000 مبلغ  و  اصل خواسته  بابت 
تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 93/9/23 در حق محکوم له 
مجید حمزه به نشانی اصفهان – خ.حکیم نظامی – خیابان شهید جوشقانی – پالک129 
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:3400 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان



پیامبر اکرم صلی اهلل وعلیه وآله :
كس��ى كه دوس��ت دارد خندان و با روى گشاده 
خداوند را ديدار كند، بايد از محبّت و واليت على 

بن موسى الرّضا)ع( بهره  مند باشد.

چه بیماری هایی را می توان 
از روی پا تشخیص داد؟

کانن پاورشات HS SX60؛ عصیان گر دیجیتالی
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    در س��پتامبر س��ال 2012 میالدی، کانن، دوربین پاورشات 
HS SX50 خ��ود را معرفی و عرضه کرد ک��ه در آن زمان یک 
انقالبی بزرگ محسوب می شد. این دوربین، قدرت زوم 50x و 
لنز زوم f3،4-6،5، 24 تا 1200 میلی  متری داش��ت که در آن 
زمان به هیچ عنوان سابقه نداشت و به معنای واقعی کلمه یک 

دوربین عالی و عصیان گر به شمار می رفت. 
 یک سال پس از آن، کمپانی های دیگر، مدل های مشابه آن را 
ساختند و کلی هم مش��خصات و امکانات متنوع به محصوالت 
خود اضافه کردند تا بتوانند نظر کاربران را به خود جلب کنند. 
و همین  طور هم شد. دوربین انقالبی HS SX50 در میان انواع 
دوربین های مشابه کمرنگ و کم کم به یک دوربین عادی تبدیل 

شد و دیگر بزرگ نمایی آن به چشم هیچ کاربری نمی آمد.
اما این پایان غم انگیز باعث نش��د تا کانن دست از تالش دوباره 
بردارد. در سپتامبر سال 2014 میالدی، کانن دوباره یک دوربین 
دیجیتال موفق به خانواده پاورشات اضافه کرد که زوم بسیار زیاد 
 HS PowerShot SX60 ،و امکانات عالی داشت. این دوربین

نام و زوم 65 برابر )65x( دارد.
پاورش��ات HS SX60 با قیمت 550 دالر در بازارهای آمریکا 
و 570 دالر در بازار انگلستان و اس��ترالیا فروخته می شود. این 
دوربین نسبت به نس��ل خود پیشرفت های بس��یاری داشته و 
-f3،4 امکانات زیادی به آن اضافه شده است. لنز زوم این دوربین

6،5، 21 تا 1365 میلی متری )نعادل 35 میلی متری( اس��ت. 
لنز این دوربین نیز همانند دوربین های خانواده SX50، عالی 
و منحصربه فرد است. اگر به دنبال زومی با فاصله کانونی بلندتر 
هستید، باید بدانید که این دوربین برآوردکننده نیاز شما نیست 

زیرا کانن لنز زوم HS SX60 را فقط عریض تر کرده است.
امکانات و طراحی

پاورشات HS SX60، حسگر 16 مگاپیکسل با حسگر سیموس 
2،3/1 اینچ و پردازن��ده تصوی��ر Digic 6 دارد. این پردازنده 
به دوربین کمک می کند ت��ا در محیط های تاری��ک و کم نور، 
عکس هایی با کیفیت و رزولوشن باالتر بردارد. به عالوه، حضور 

این پردازنده عملکرد دوربین را نیز بهبود بخشیده است. 
 JPEG plus raw خ��ام ی��ا ،JPEG عکس ه��ا در فرم��ت 
ذخیره می شوند. این دوربین عکاس��ی، قابلیت فیلم برداری با 
کیفیت  1080p و سرعت 60 فریم در ثانیه نیز دارد. در حالت 
فیلم برداری، خود دوربین به طور خودکار نور و کیفیت صدا را 

تنظیم می کند. البته کاربر امکان تنظیم دستی نور را نیز دارد.

نمایشگر چندزاویه ای این دوربین، 3 اینچ اندازه و رزولوشن 922 
هزار نقطه ای دارد. منظره یاب الکترونیک دس��تگاه نیز همین 
رزولوشن را دارد. در باالی منظره یاب، hot shoe قرار دارد که 

برای سری EX دوربین های کانن قابل استفاده است.  
 در مورد لوازم جانبی این دس��تگاه باید به لنز و پشتیبانی آن از 
فیلترهای 67 میلی متری و پایه ای برای اتصال ش��اتر ریموت 

اشاره کرد.
در نگاه نخست، از نظر ظاهری شاید نتوان تغییر چندانی نسبت 
به SX50 تش��خیص داد، اما وقتی کم��ی روی آن دقت کنید، 
تغییراتی را می بینید که اتفاقا بس��یار هم کاربردی هس��تند. 
به طور مثال،  HS SX60 برای تغییر س��رعت ش��اتر و تنظیم 
دیافراگم کلیدهای مجزایی دارد که در پش��ت شاتر جای داده 
شده است. دوربین SX50 از این کلید بی نصیب بود. در ضمن، 
کلید میان بر قابل برنامه ریزی نیز دارد که جای آن تغییر کرده و 
اکنون در دسترس تر است. با این کلید می توان میزان نور ورودی 
به لنز یا تعادل نور سفید را بدون نیاز به منوی تنظیمات، تغییر 

داد و کنترل کرد.
  در پش��ت دوربین، کلیدهای متعددی قرار دارد، از جمله باید 
به کلیدهای فالش، عکاسی پی درپی، فوکوس )ماکرو، نرمال و 
دستی(، تنظیمات صفحه نمایش، اندازه دیافراگم و پد کلیدهای 
جهت دار اش��اره کرد. در مرکز پد، کلید Function/Set قرار 
دارد که دسترسی سریع به دیگر تنظیمات دوربین را برای کارب 
مهیا می کند. از طریق این کلید می توانید همه تنظیمات الزم 

برای دوربین را انجام دهید.

عملکرد دوربین
کانن اعالم کرد، دوربین پاورشات HS SX60 عملکرد بهتر و 
سرعت فوکوس باالتر از نسخه پیش��ین دارد.  اما در تست های 
عملی چنی��ن تفاوتی را نمی ت��وان دید و حس ک��رد. همانند 
دیگر دوربین های عکاس��ی، این محصول نیز در نورهای کم و 
محیط های تاریک، س��رعت پایین تر و کنتراست کمتری دارد. 
البته در مقایسه با دوربین P600 نیکون، در این مورد خیلی هم 

ناامید کننده نیست.  
 سرعت شاتر یا در واقع، تاخیر شاتر، یعنی فاصله زمانی که کلید 
شاتر را فشار می دهید تا زمانی که عکس برداشته می شود، بسیار 
عالی و حدود سه دهم ثانیه در نورهای زیاد و پنج دهم ثانیه در 
فضاهای تاریک و کم نور اس��ت. عکاسی پیاپی حدود 8/0 ثانیه 
طول می کش��د و عکس ها در فرمت JPEG ذخیره می شوند. 
تاخیر ش��اتر عکس هایی هم که با فرمت خام ذخیره می شوند، 

1/1 ثانیه است.  
این س��رعت ها نس��بت به مدل SX50  تغییر ک��رده و بهبود 
یافته اند. در رزولوشن کامل، این دوربین می تواند با سرعت 6/4 
فریم در هر ثانیه عکاسی پشت سرهم داشته باشد. این کار را نیز 
با کاهش سرعت بافر انجام داده اس��ت. در این حالت، دوربین 
فقط در نخستین عکس، نور و فوکوس را تنظیم و آن را در بقیه 
عکس ها هم اعمال می کند. البته عکاسی پیاپی با امکان فوکوس 
خودکار نیز وجود دارد که با سرعت پایین تر و 3/4 فریم در ثانیه 

انجام  می شود.
نتیجه گیری 

  دوربین HS PowerShot SX60 نس��بت به نس��ل قبلی 
خود یعنی SX50   اصالحات متعددی داش��ته است که شامل 
طراحی ظاهری و امکانات درونی است. این دوربین با رزولوشن 
و کیفیت باال عکاس��ی و فیلم برداری می کن��د. لنز این دوربین 
به معنی واقعی واید و بلند اس��ت و یکی از بهترین دوربین های 
بریج )bridge( است. بریج ها، دوربین هایی هستند که از نظر 
امکانات چیزی میان دوربین های SLR و پوینت اند شوت، قرار 
دارد. یعنی نه کامال حرفه ای و نه  کام��ال کامپکت و اتوماتیک 
هس��ت. از نام این دوربین ها کامال مشخص است: پلی میان دو 

دنیای حرفه ای و آماتور.
 دوربین دیجیتال پاورش��ات HS SX60 مانن، در حال حاظر 
یکی از بهترین گزینه هایی است که می توانید خریداری کنید و 

از خرید خود هم پشیمان نشوید. 

برخی بیماری ها از جمله دیابت، نقرس، س��رطان 
پوست و سرطان ریه را می توان به وسیله ی تغییر 
 ش��کل ناخن ه��ای پ��ا تش��خیص داد. از طریق پا

 می توان برخ��ی از بیم��اری ها را تش��خیص داد. 
 ش��ما می توانید ب��ا کمی دق��ت متوج��ه برخی از 
بیماری ه��ای احتمال��ی مانند دیابت، مش��کالت 

تیروئید و بیماری قلبی شوید.
 کف پا خشک و پوسته شده: در این شرایط فرد 
دچار مشکالت تیروئید اس��ت؛ به ویژه اگر مرطوب 
کردن پوست پا تأثیری نداشته باشد. زمانی که غده 
تیروئید به درستی هورمون ترشح نمی کند، ممکن 
است پوست دچار خشکی شدید شود. به گفته یک 
متخصص، زمانی که ف��رد روی کف پای خود ترک 
مش��اهده می کند که با وجود اس��تفاده از مرطوب 
کننده، خش��کی آن رفع نمی ش��ود بای��د وضعیت 
تیروئید فرد بررسی شود. ناخن های شکننده انگشت 

پا نیز می تواند از عالیم مشکالت تیروئید باشد.
   انگش�تان ب�ی م�وی پ�ا: احتم��االً، بیم��اری 
رگ های خونی وجود دارد. کاهش ناگهانی مو روی 
انگشت پا، می تواند نشانه گردش خون ضعیف باشد 
که به علت بیماری عروقی محیطی به وجود می آید. 
عالیم این بیماری شامل کاهش رشد مو روی پاست. 
بنفش شدن انگشتان پا یا نازک و براق شدن پوست 

پا نشانه کم خونی است.
 زخم التیام پیدا نمی کند: احتماال، دیابت وجود 
دارد میزان گلوکز کنترل نشده می تواند به اعصاب 
آسیب برساند و گردش خون را ضعیف کند بنابراین 
خون به کف پا نمی رس��د. زمانی که خون به زخم 
موجود در پا نرس��د، پوست به درس��تی التیام پیدا 
نمی کند. بسیاری از افراد از همین طریق به بیماری 
دیابت خود پی می برند. عالیم دیگر دیابت می تواند 
شامل بی حسی و سوزن سوزن شدن پا باشد. در این 
شرایط از پزش��ک بخواهید میزان قند خون شما را 

بررسی کند.
 انگشت شست، بزرگ و دردناک و متورم شده 
است: این عالمت می تواند نش��انه بیماری نقرس 
باشد که نوعی آرتریت است و اغلب مفصل انگشت 
بزرگ پا را درگیر می کند. مواد غذایی غنی از پورین 
ماده ای موجود در گوش��ت قرمز، ماه��ی و برخی 
مش��روبات الکلی می تواند با افزایش میزان اس��ید 
اوریک در بدن باعث ایجاد این مشکل شود. به طور 
معمول اسید اوریک از طریق ادرار دفع می شود؛  اما 
در برخی از افراد در انگشت بزرگ پا یا قوزک پا تراکم 
پیدا می کند و بیمار با مفصل متورم، س��فت شده و 
قرمز و بسیار دردناک از خواب بیدار می شود. در این 
موارد پزش��ک داروهای ضدالتهابی را برای تسکین 
کوتاه مدت تجویز و برای پیش��گیری برنامه غذایی 

کم پورین )purine( را توصیه می کند.
عالئم کم خونی، بیماری نقرس

از طریق پا می توان برخی از بیماری ها را تشخیص 
داد.

  خط ه�ای ریز و کوچ�ک زیر ناخن انگش�ت 
پا: احتمال عفونت دی��واره داخلی قلب وجود دارد. 
این خط ها م��ی تواند ب��ه علت رگ های آس��یب 
دیده باش��د. این مش��کل زمانی رخ م��ی دهد که 
 لخته کوچ��ک خون ب��ه مویرگ های ریز آس��یب 
می رس��اند. محققان می گویند بیماران س��رطانی 
که تحت شیمی درمانی هس��تند، بیماران مبتال به 
اچ آی وی و دیابت��ی ها، افرادی ک��ه بیماری قلبی 
دارند و یا سیستم ایمنی ضعیف دارند یا از دستگاه 
 ضربان قلب پیس میکر )pace maker( استفاده

 می کنند، در معرض خطر عفونت دیواره داخلی قلب 
قرار دارند که در صورت درمان نشدن به سکته قلبی 

منجر می شود.
 پاچماقی: احتمال س��رطان ریه ی��ا بیماری قلبی 
وجود دارد. پاچماقی عالمتی اس��ت که در انگشت 
پا و دس��ت بروز می کند و با س��رطان ریه، عفونت 
مزمن ریه، بیماری قلبی یا بیماری روده ای ارتباط 
 دارد. ریه و بیماری قلبی، مقاومت عروقی را کاهش

 می ده��د و در پ��ی آن جریان خ��ون در رگ های 
کوچک در پا و دس��ت افزایش پیدا می کند. به این 
ترتیب بافت ها متورم می ش��ود و پا ظاهر چماقی 
پیدا می کند. )انگش��تان دس��ت و پا گردتر و پهن 

تر می شود.(
 ناخن ه�ای منحنی: احتمال، پس��وریازیس زیاد 
است. سوراخ های ریز، ش��یارها و خطوط می تواند 
نش��انه بیماری پوست پس��وریازیس باشد. اگر چه 
اغلب افرادی که دچار پسوریازیس ناخن می شوند، 
پسوریازیس پوس��تی هم دارند. عالیم دیگر شامل 

لکه های سفید و خط های افقی روی ناخن است.
  ناخن قاشقی شکل: احتماالً، لوپوس یا کم خونی 
وجود دارد. آیا فرورفتگی ناخن انگشت پا به قدری 
اس��ت که قطره آب در آن باقی می ماند؟ این حالت 
می تواند نشانه کمبود آهن یا تولید بیش از حد آهن 
در بدن باش��د. همچنین احتمال بیماری رینود که 
بر روند خون رسانی انگشتان دس��ت و پا تأثیر می 
گذارد، وجود دارد. ناخن های قاش��قی شکل اغلب 
در نوزادان دیده می شود اما در همان سال های اول 

زندگی حالت طبیعی به خود می گیرد.
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10چیزی که نباید از کسی توقع 
داشته باشید

    وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داش��ته باشید یا به 
 طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط خودمان را اذیت

 کرده ایم. البته همه ما نیازمند این هستیم که نیازهای اصلی و ابتدایی 
مان در روابط برآورده شود. نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی 
چیز دیگری جز این حس��اب کنید، فقط ناامید خواهید ش��د. یادتان 
باش��د که در مس��یر زندگی، هر کس در جایگاهی متفاوت با دیگری 
است؛  همانطور که حرف ها و رفتارهای او منعکس کننده آن است. اگر 
بخواهید رابطه ای موفق تر و شادتر داشته باشید خیلی مهم است که 

این چیزها را از دیگران توقع نداشته باشید:
1-توقع نداشته باشید که همه کارها را طبق استانداردهای شما 

»درست« انجام دهند.
اخالقیات آدم ها براساس عوامل مختلف با هم متفاوت است، عواملی 
مثل تربیت، فرهنگ، اعتقادات معنوی و از این قبیل. به عنوان مثال، 
در بعضی کشورهای آسیایی، گوشت س��گ خورده می شود و در این 
هیچ اش��کالی دیده نمی ش��ود؛ چون برای ش��ان به صورت فرهنگ 
 درآمده اس��ت. یا ممکن اس��ت ش��ما اهل فحش دادن نباش��ید، اما

 دوست تان مدام اینکار را می کند. این باعث نمی شود آدم بد یا خوبی 
باشد، البته ممکن است طبق استاندارد بعضی ها اینکار خوب نباشد 
اما اینکه توقع داشته باشید آنطور که استاندارد شماست رفتار کنند، 
فقط باعث نا امیدی ش��ما خواهد شد. فقط س��عی کنید که خودتان 
به اس��تانداردهای خودتان پایبند باش��ید و اجازه بدهید دیگران هم 

استانداردهای خودشان را برای زندگی داشته باشند.
۲-توقع نداشته باشید که کامل باشند.

 اگر نق��ص ها را کم��ال ببینی��د هیچوقت ناامی��د نخواهید ش��د. اما 
خیلی ها هنوز وقتی دیگران اشتباه می کنند به آنها سخت می گیرند 
و با همین روش برخورد روابط شان از بین می رود. این وسواس برای 
کامل بودن موجب افسردگی، اضطراب، بیماری های مزمن و خطر اقدام 
به خودکشی می شود.اجازه بدهید دیگران اشتباه کنند و از اشتباهات 
شان درس بگیرند. به این فکر کنید که اگر هیچکس اشتباه نمی کرد 
دنیا واقعاً چه شکلی می شد. همه ما ربات هایی سرد و بی احساس بودیم 

که هیچ لذتی را در زندگی تجربه نمی کردیم.
۳- توقع نداشته باشید که با همه حرف های تان موافق باشند.

حتی بهترین دوس��ت ها در همه چیز با هم هم عقیده نیستند، پس 
اگر دیگران با چی��زی که می گویی��د مخالفت کردند ی��ا دیدگاهی 
متفاوت داش��تند، ناراحت نش��وید. اگر قرار بود هم��ه آدم های دنیا 
 ی��ک ج��ور فک��ر کنن��د، دنیا ج��ای خس��ته کنن��ده ای می ش��د.

 دیدگاه ها و اعتقادات متفاوت و خاص ما باعث می ش��ود دنیا رش��د 
 کند.تصور کنید اگر با اس��تفاده از سوخت فس��یلی برای راه انداختن

 ماشین های مان، خانه ها یا هر چیز دیگر موافق بودید چه بالیی سرمان 
می آمد. اگر این اختالفات عقیده ای نبود امروز ماشین ها برقی و انرژی 

خورشیدی نداشتیم.
۴- توقع نداشته باشید که فکرتان را بخوانند.

بعضی ه��ا بینش ق��وی تری دارن��د اما خیل��ی ها قادر ب��ه فهمیدن 
 احس��اس یا نگاه شما نیستند. اینکه شما نس��بت به احساس دیگران 
حس��اس تر هس��تید ب��ه ای��ن معن��ی نیس��ت ک��ه بقیه ه��م باید 
هم��ه چی��ز را از ن��گاه ش��ما بخوانن��د. هم��ه دوس��ت ندارن��د 
روانش��ناس باش��ند، به همی��ن دلی��ل خودت��ان را خیلی روش��ن 
 و واض��ح اب��راز کنی��د ت��ا دیگ��ران مجب��ور نش��وندکه فک��ر و
  احس��اس ت��ان را ح��دس بزنن��د گفتگ��وی صادقان��ه و آزاد روابط

 مستحکم تری می سازد.
۵- توقع نداشته باشید که هر بار زمین خوردید، بلندتان کنند.

البته دوس��تان و خانواده خوب وقتی نیاز داشته باشید به کمک شما 
می آیند اما برای پاک کردن خاک روی لباس تان از آنها توقع نداشته 
باشید. آنها هم مشکالت درونی خودشان را دارند و نمی توانند هم وزن 
مشکالت شما و هم مشکالت خودش��ان را تحمل کنند. می خواهند 
کمک تان کنند؛ اما نه همیش��ه و نه در همه زمان ها. این به آن معنی 
نیست که به شما اهمیت نمی دهند، این یعنی گاهی باید خودتان به 

تنهایی بار مشکالت و چالش های تان را به دوش بکشید.
6- توقع نداشته باشید که درک تان کنند.»همه آدم ها مسیر زندگی 
ش��ما را درک نمی کنند. اش��کالی ندارد، زندگی آنها نیست که آن را 
بفهمند، زندگی شماست.« تا وقتی خودتان، خودتان را درک می کنید، 
نیازی نخواهید داشت که از دیگران تاییدیه بگیرید. آن وقت دیگر اینکه 

شما و زندگی تان را درک نمی کنند برایتان عذاب آور نخواهد بود.
۷- توقع نداشته باشید که آنطور که شما با آنها رفتار می کنید 

با شما رفتار کنند.
در حالت ای��دآل همه آدم ه��ا از قانون طالیی پیروی م��ی کنند؛  اما 
متاس��فانه ما در جهان ایدآلی زندگی نمی کنی��م. تازمانی که آدم ها 
 بامالحظه تر ش��وند، باید بپذیریم که با ما بد رفت��ار کنند چون هنوز

 نمی توانند رابطه درس��تی حتی با خودشان داش��ته باشند. با دیدی 
مهربانانه به رفتار آنها نگاه کنید تا اگر آن اندازه که شما با آنها مهربان 

هستید، با شما مهربان نبودند، ناراحت و نا امید نشوید.
۸- توقع نداش�ته باش�ید که همان آدمی بمانند که یک سال 

پیش بودند.
آدم ها برحسب تجربیات و شرایط زندگی ش��ان به مرور زمان تغییر 
 می کنند. هم��ه آدم ها هر روز در جنگی س��خت دس��ت و پنجه نرم 
می کنند و هیچکس جز خودش��ان واقع��اً آن را درک نمی کند. پس 
وقتی می خواهید قضاوت شان کنید، این را به یاد داشته باشید. آدم ها 
 را با همه تغییراتی که داشته اند دوست داشته باشید. نه فقط وقتی با

 ایدآل ها و استانداردهای شما همخوانی داشته باشند.
۹- توقع نداش�ته باشید که همیش�ه همه چیز را با هم داشته 

باشند.
توپ ترکش زندگی هرازگاهی به همه می خورد و برای آدم های مختلف 
جمع و جور کردن خودشان ممکن است زمان متفاوتی طول بکشد. به 
دیگران محبت داشته باشید و درک کنید که همه آدم ها همیشه همه 
تالش شان را می کنند. سعی کنید ارزش بیشتری به دنیا و به روابط 

تان بدهید و سعی نکنید دیگران را در اداره زندگی شان کنترل کنید.
10- اگر خودتان به خودتان عشق نداده اید، توقع نداشته باشید 

که به شما عشق بورزند.
همه روابط با شما شروع شده و با شما تمام می شود.به همین دلیل اگر 
می خواهید کسی به شما عشق بورزد، باید اول در خودتان عشق بکارید. 
اینکه از دیگران برای اینکه با عشقی که خودتان نمی توانید به خودتان 
بدهید، بمبارانتان کنند استفاده کنید، فقط رابطه ای غیرجدی و توام 
با عذاب خواهید داشت. وقتی رفتار محبت آمیزتری با خودتان داشته 

باشید، رابطه تان با دیگران زیباتر و غنی تر خواهد بود.

آشنایی با گجت هوشمند
 در ای��ن چن��د س��ال گذش��ته ان��واع و اقس��ام 
گجت های پوشیدنی توس��ط کمپانی های مختلف 

طراحی و تولید شده است.
با ای��ن حال هن��وز هی��چ ک��دام از آنها ب��ه ابزاری 
رای��ج و کارب��ردی نظی��ر گوش��ی های هوش��مند 
تبدی��ل نش��ده اند.ح��اال عض��و جدی��د در ح��ال 
پیوس��تن به خانواده گجت ها اس��ت. این محصول 
ی��ک دس��تبند هوش��مند اس��ت ک��ه ش��ما را از 
حضور آزاردهن��ده ی اف��راد مزاح��م در کنارتان با 
 خبر ک��رده و راه های��ی برای خ��روج از این ش��رایط ناراحت کننده عصبی به ش��ما پیش��نهاد

 می دهد.به طور کلی هنگامی که استرس دارید، این دستبند هوشمند ضربان قلب شما را اندازه  
گرفته و به ش��ما هش��دارهای الزم را می دهد. این گجت به کمک الگوریتم های به کار رفته در 
انداره گیری میزان ضربان قلب و استرس شما بسته به شرایط محیطی، افرادی که در کنار شما 
هستند و با آنها در طور روز برخورد داشتید، محاسبه شده و در نهایت می تواند شما را از استرس 
به وجود آمده، مطلع کند.هنگامی که شخصی مزاحم خلوت تان شود و دچار تنش شوید، گجت 
مورد بحث ما زنگ هشداری را در تلفن هوشمندتان به صدا در خواهد آورد و اپلیکیشن آن راه هایی 
را برای رس��یدن به آرامش به شما پیشنهاد می دهد. البته دستبند هوش��مند که ضربان قلب را 
 WellBe کنترل می کند، چندین سال است که تولید می شوند اما ویژگی خاصی که سبب شده
متفاوت تر از بقیه ی محصوالت باشد، این است که در هر لحظه، عاملی که سبب شده ضربان قلب 
شما باال برود، مشخص شده و در همان لحظه، حرکاتی مخصوص برای کاهش و از بین بردن این 

ضربان قلب باال در اختیارتان قرار می گیرد.

طراحی جوراب هوشمند برای دیابتی ها
دانشمندان مرکز تحقیقات سیلیکات مؤسسه 
فرانهوفر آلمان، جوراب های مجهز به حس��گر 
فشار ارائه داده اند که برای نجات پای دیابتی ها 
طراحی شده است. یکی از راه های جلوگیری از 
بروز زخم های دیابتی جلوگیری از تحت فشار 

قرارگرفتن نقاطی از پا است.
جوراب ارائه ش��ده می تواند کارب��ر را از وجود 
فشار بر روی ناحیه خاصی از پا آگاه کرده و در 
پیش��گیری از بروز زخم دیابت کمک کند. هر 

یک از لنگه های نمونه اولیه این جوراب از دو الی��ه پارچه مصنوعی، کتان جاذب رطوبت 
تشکیل شده که بین آ ن ها یک فیلم سیلیکونی کش آمدنی فشرده شده است.

هر دو طرف این فیلم با 40 الکترود قابل انعطاف دی الکتریک پوش��یده ش��ده اند که این 
الکترودها، خود از گرافیت یا کربن سیاه ساخته شده اند. یک ماژول الکترونیکی به انتهای 
جوراب متصل شده و این ماژول، ش��کل یک واحد قابل حذف به اندازه دگمه را در نسخه 

تجاری جوراب خواهد داشت.
زمانی که فش��ار به ناحیه ای از پا اعمال می ش��ود، فیلم س��یلیکونی موجود در آن  ناحیه 
جوراب، فشرده و نازک تر می شود ؛ بنابراین ناحیه سطحی آن افزایش می یابد؛ این موضوع 
به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت الکتریکی و خازنی فیلم در آن ناحیه می شود. ماژول 
الکترونیکی با استفاده از نخ های رسانا که به حسگرهای آن بخش از جوراب متصل هستند، 
این تغییر در ظرفیت الکتریکی را شناسایی می کند و با ارسال بی سیم یک هشدار به تلفن 

همراه کاربر، وی را از این موضوع آگاه می کند.

فناوری

تست هوش

تست هوش: همه مسیرهای منتهی به خانه

یک مرد دوچرخه سوار می خواهد بداند از محل کار تا خانه اش چند مسیر مختلف 
وجود دارد. توجه کنید که او فقط می تواند در جهت فلش ها حرکت  کند. آیا شما 

می توانید تعداد مسیرهایش را تعیین کنید؟
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