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معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

کشاورزان   و  باغداران
  اولین  قربانیان  سودجویي
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 ۲۰میلیارد دالر گردش مالی پژو برای
 ۲۳ سال مونتاژکاری

رایزنی خودروسازان ایرانی برای بازگشت پژو فرانسه 
در ش��رایطی ادام��ه دارد، که ب��ه گفته کارش��ناس 
ارش��د صنعت خودرو، تاکن��ون پژو حتی ب��ه اندازه 
تأس��یس یک نمایندگی خدمات پ��س از فروش هم 
در ایران س��رمایه گذاری نک��رده، و ۲۳ س��ال مقابل 
داخلی س��ازی قطع��ات در ای��ران س��نگ اندازی 
 کرده اس��ت؛ اما ب��ا خ��روج ای��ن ش��رکت از ایران، 
تولید محصوالت پ��ژو در مدت ۸ ماه ب��ه خودکفایی 

رسید.
به گزارش خبرنگار اقتص��ادی خبرگزاری فارس، این 
روزها مدیران صنعت خودرو در حالی بر لزوم بازگشت 
ش��رکت پژو به ایران اصرار دارند که حضور ۲۳ ساله 

این شرکت فرانس��وی در ایران جز وابستگی صنعت 
خودروی کش��ورمان در تأمین قطعات اصلی خودرو 
به این شرکت فرانسوی دستاوردی به همراه نداشته 
است؛ از سویی خروج یک شبه کارشناسان پژو از ایران 
عاملی برای حرکت به س��مت داخلی سازی قطعات و 
خودکفایی در تولید برخی خودروها بوده اس��ت، که 
بازگش��ت دوباره این ش��رکت به ای��ران می تواند این 

دستاورد دوران تحریم را از بین ببرد.
یکی از کارشناسان با سابقه و مطلع صنعت خودرو، با 
تشریح عملکرد شرکت فرانسوی در برخورد با صنعت 
خودرو ایران، اظهار داشت: ش��رکت پژو در طول ۲۳ 

سال حضور خود در کشورمان از سال...
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جیب سوراخ  دالالن میوه
مذاکرات جدی، پیچیده و 

جزئی تر شده است

 اقتصاد خالق، گامی بزرگ 
در اقتصاد مقاومتی 

سنگ فرش های اصفهان نباید 
برای عبور ماشین استفاده شود

 بهینه سازي روشنایي 
بافت تاریخي اصفهان

2

2

3

4

6 4

 صعود
 سعودی ها

افزایش قیمت بنزین گرانی 
نمی آورد

موفقیت سپاهان و ذوب آهن در لیگ چهاردهم انتظارات 
را را از فوتبال اصفهان باال برده و مطمئنا در ش��روع لیگ 
پانزدهم که از اوایل مرداد ماه امسال خواهد بود دیگر هیچ 
هواداری انتظار دیدن دو تیم معمولی و دست و پا بسته 
را ندارد؛ و طبیعی است که مدیران سپاهان و ذوب آهن 
از همین زمان به فکر تقویت تیم های ش��ان برای فصل 

آینده باشند.
صرف نظر از هر نتیجه ای که در بازی فینال جام حذفی 
بدست بیاید، می توان گفت که فوتبال اصفهان در لیگ 
برتر یک فصل کامال موفق را پشت سر گذاشت و دو تیم 

س��پاهان و ذوب آهن با قرار گرفت��ن در رتبه های اول و 
چهارم لیگ سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند.

ب��ه ه��ر ح��ال از ی��ک ط��رف ذوب آه��ن بع��د از 
 پش��ت س��ر گذاش��تن دو س��ال پ��ر از حاش��یه و 
کابوس وار امسال موفق شد با یحیی گل محمدی شرایط 
بسیار خوبی پیدا کند و از س��وی دیگر سپاهان که در ۷ 
هفته ابتدایی لیگ نتوانس��ت با زالتکو کرانچار، به نتایج 
دلخواه هوادارانش دس��ت پیدا کند هدایت تیمش را به 
حسین فرکی سپرد تا با این س��رمربی با تجربه به عنوان 

قهرمانی لیگ دست پیدا کند....

خیال راحت  اصفهانی ها  از بابت شروع لیگ پانزدهم 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RNPT نتیجه کنفرانس
 برای ایران شکست نبود

 شكسِت چه كسی؛ شكسِت چه چيزی؟
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رمضان نیامده، مرغ گران شد!
درحالی که مسووالن دولتی اعالم کرده بودند قیمت 
مرغ ماه رمض��ان ۷ه��زار تومان خواهد ب��ود، رییس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، قیمت را بین 
۷ه��زار و 500 تا ۸ هزار تومان دانس��ت وگفت: مردم 

ازخرید مرغ منجمد استقبال نمی کنند.
 مرغ یکی از پرمصرف ترین کاالهایی اس��ت که در ماه 
مبارک رمضان مورد اس��تفاده مردم ق��رار می گیرد و 
در حالی که حدود یک ماه به آغاز این ماه باقی مانده، 
قیمت ای��ن کاال طی هفته های اخی��ر در بازار روندی 
صعودی به خ��ود گرفته و ب��ه حدود ۷ ه��زار تومان 

رسیده است.

به گزارش مهر، شرایط فعلی این سوال را ایجاد کرده  
که آیا قیمت مرغ در ماه مبارک رمضان نیز مانند ایام 
نوروز به پرواز درمی آید؟ پرسشی که پاسخ مسووالن 
دولتی ب��ه آن منفی اس��ت. در همی��ن زمینه عباس 
والوزی، معاون بازرگانی داخلی ش��رکت پش��تیبانی 
اموردام با بیان اینکه ذخایر مرغ م��ان در حال حاضر 
ح��دود ۱00 هزارتن اس��ت گفت: ای��ن ذخایر برای 
مدیریت بازار ماه مبارک رمضان به کار گفته می شود 
و قیمت ش��ب عید مجددا در این ماه برای مرغ تکرار 

نخواهد شد.
این مقام مسوول گفت: ما قصد داریم برای...

No. 1590 may 25. 2015    8 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com

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

تخت فوالد
 سند هویت شهر

 عامل مصائـب بزرگ
 در منطقه

مذاکره ایران و عربستان
 در حاشیه اوپک 

چرا تراکتورسازان زیر بار 
قهرمانی سپاهان نمی روند؟

حضور در جشنواره ها ، یک 
مقدمه است
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داوری،
 مانع از پيروزی ام شد

ترافيک، با رعایت قوانين 
رانندگی سبک می شود 

کیمی��ا زمانی:همین طور که در حال گش��ت زنی در 
ش��بکه های مجازی گوش��ی ام بودم و طبق عادت و 
به دلیل حجم زیاد مطال��ب نگاهی گذرا برروی اخبار 
و موضوع��ات می کردم، ناگهان چش��مم به جمله ای 
 خورد و در جا خشکم زد: ۱۷5 شهید غواص با دستان

 بسته!
با دقت بیش��تری خواندم؛ ۱۷5 پیکر مطهر ش��هید 
غواص ایران��ی مربوط ب��ه عملیات کرب��الی4 که با 
دستانی بسته توسط نیروهای بعثی عراق به شهادت 

رسیده بودند، از مرز شملچه وارد کشور شدند!

خواندن ادامه متن برایم سنگین بود. سوزش عجیب 
چشمانم  با گرمایی از اشک همراه شد و چکید برتمام 

غرورم.
ب��رای لحظ��ه ای احس��اس ک��ردم خ��ون دیگ��ر 
در بدن��م جری��ان ن��دارد، نگاه��م را ب��ه عک��س 
 ضمیم��ه پی��ام دوخت��م و چش��مانم ب��ی اختی��ار 

گریست.
تجسم لحظه ش��هادت تان، چنان گلویم را می فشرد 
که دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم ولی نه! 

اینگونه نمی شود، چطور ادای دین کنم؟ ...

غواصان دریادل،  با  دست های بسته آمدند
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والیتی:

ممکن است آمریکایی ها 
نگذارند مذاکرات هسته ای 

به نتیجه مثبت برسد
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: اتمام مذاکرات هسته ای، خواست ما نیز 
هست اما به علت برخی اقداماتی که امریکایی ها 
می کنند ممکن است نگذارند این مذاکرات به 

نتیجه مثبت برسد.
عل��ی اکبر والیت��ی ریی��س مرک��ز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، که 
در چین به سر می برد طی سخنانی در دانشگاه 
خلق چین در پکن اظهار ک��رد: اتمام مذاکرات 
هس��ته ای، خواس��ت ما نیز هس��ت اما به علت 
برخی اقداماتی که امریکایی ها می کنند ممکن 
 اس��ت نگذارند این مذاکرات ب��ه نتیجه مثبت

 برسد.
وی تصریح کرد: تیم مذاک��ره کننده ایران باید 

خود را برای همه حاالت و شرایط آماده کنند.
والیتی با اشاره به روابط مناسب دوکشور ایران 
وچین، افزود : جمهوری اس��امی ایران و چین 
 باید درهر ش��رایطی ب��ه همکاری خ��ود ادامه 

دهند.
ریی��س مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، گف��ت : وضعیت 
ام��روز جامع��ه بین الملل بس��یار متف��اوت از 
دوره های قبلی اس��ت و بای��د در این وضعیت، 
کش��ورهای آس��یایی به ویژه چی��ن و ایران به 
عنوان دو کشور تاثیرگزار در منطقه، همگرایی 
 و هم افزای��ی بیش��تری را طراح��ی و ت��دارک 

ببینند.
وی درخصوص س��وال مطرح ش��ده با موضوع 
امنیت و مبارزه با تروریس��م گفت: متاس��فانه 
کشورهای منطقه با خطر توس��عه تروریسم و 
افراطی گرایی مواجه هس��تند؛ ک��ه می تواند از 
حوزه خاورمیانه و حضور آنان در کش��ورهایی 
 همچون افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق به 
 آس��یای مرک��زی و دیگ��ر نق��اط گس��ترش

 یابد .
 والیت��ی، در پایان خاطر نش��ان ک��رد : امروز 
بی تردی��د بای��د در کن��ار همکاری ه��ای 
اقتص��ادی، به ح��وزه مب��ارزه با تروریس��م و 
 گس��ترش همکاری در ای��ن زمینه نی��ز توجه

 کرد.

دو نماینده کنگره آمریکا از دولت اوباما خواستند برای از 
بین بردن تاسیسات هسته ای ایران بمب های سنگرشکن 
30 ه��زار پوندی)بی��ش از 13 تن��ی( در اختی��ار رژی��م 

صهیونیستی قرار دهد.

در این مطلب که در»نیویورک پس��ت« منتشر شده،یک 
نماینده جمه��وری خواه و دموکرات عض��و کمیته روابط 
خارج��ی مجل��س نماین��دگان آمری��کا، از دول��ت اوباما 
 خواس��تند بمب های چندین تنی سنگرشکن در اختیار 

صهیونیست ها قرار دهد.
 در مطل��ب »ل��ی زندینگ« نماین��ده جمه��وری خواه و 
»گریس منگ« عض��و دموکرات کمیت��ه روابط خارجی 
مجلس نماین��دگان تاکید ش��ده که » اکن��ون زمان آن 
رس��یده« که به رژیم صهیونیس��ت »ابزاره��ای« نابودی 

تاسیسات هسته ای ایران داده شود.
  ای��ن دو نماین��ده کنگ��ره آمری��کا تحویل بم��ب های 
 57-GBU )سنگرشکن 30 هزار پوندی)بیش از 13 تنی
و همچنین ابزاره��ای حمل آنها را ب��رای نابودی »مراکز 
هس��ته ای زیرزمینی ای��ران« توصیه ک��رده و آن را الزم 

می دانند.

محس��ن کوش��ش تبار، با بیان اینکه آس��یب شناسی 10 
س��اله از عملکرده��ا و نقاط ضع��ف و قوت دهی��اری های 
کشور انجام ش��ده ، افزود: دولت در تاش است با برطرف 
 کردن موانع موجود و ارایه برنامه مدون پنج س��اله از سوی 

دهیاری ه��ا، زمینه را برای خدمات رس��انی بهتر در حوزه 
روستاها فراهم کند.

وی برنامه محور ش��دن دهیاری ها، ش��فاف سازی فرایند 
 مالی، ساماندهی و اطاع رسانی فعالیت دهیاران را از اهم 
برنامه های سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور در 
س��ال جاری عنوان کرد.کوش��ش تبار، اعتبارات سال 93 
دهیاری های کشور را ش��ش هزار میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود: پیش بینی می شود امسال این میزان افزایش یابد. 
وی با اش��اره به تقویت فضاهای ایمنی روس��تایی ، احداث 
ایس��تگاه های آتش نشانی را ضروری دانس��ت و گفت: در 
سال 93 سه هزار و 500 روستا تحت پوشش ایستگاه های 
 آتش نشانی روستایی قرار گرفته و در تاش برای افزایش به 
شش هزار روس��تا هستیم.کوش��ش تبار از اباغ پرداخت 
حقوق و مزایای دهیاران در س��ال جاری خبر داد و افزود: 
دستوالعمل الزم برای پرداخت حقوق و مزایای دهیاران و 

مسووالن امور مالی تهیه و اباغ شده است.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

رییس جمهور، توس��عه اقتصاد خاق را گامی بزرگ در راس��تای 
اقتصاد مقاومتی دانست؛ و بر لزوم تسهیل و حمایت از ورود گسترده 
بخش خصوصی ب��ه ویژه انجمن ه��ای تخصصی به ای��ن مقوله و 

استفاده از تجربیات جهانی تأکید کرد.
حجت االسام و المسلمین حسن روحانی، روز چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت گفت: اقتصاد خاق با توجه به درون زا و برون گرا بودن 
و تأثیرات عمده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سازگاری با محیط 
زیست، ایجاد اش��تغال و توس��عه صادرات غیرنفتی مهم است؛ و 

توسعه آن گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی است.
وی که پ��س از ارایه گزارش وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی به 
 اعضای هیات دولت درباره » اقتصاد خاق« صحبت می کرد، اتکای 
اقتصاد خاق بر خاقیت های ذهنی و فکری و برخورداری از آثار 
گسترده اجتماعی در فرهنگ سازی و توسعه اقتصادی را از جمله 
مزیت های آن برشمرد؛ و تمامی دس��تگاه های اجرایی را به ایفای 

نقش های خود در توسعه اقتصاد خاق سفارش کرد.
در گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، از اقتصاد خاق به عنوان 
عامل ایجاد کننده رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشرفته یاد 
شده اس��ت؛ که در آن، صنایع با برداشت کمتر از طبیعت و محیط 
زیس��ت و آلودگی کمتری که برای محیط زیست ایجاد می کنند، 
آسیب به مراتب کمتری را نسبت به اقتصاد کاسیک در طبیعت 

به وجود می آورند.
همچنین در این گزارش با اش��اره ب��ه قابلیت و پتانس��یل عرضه 
محصوالت خاق فرهنگی و هنری ایرانی و اس��امی مانند فیلم، 
 موس��یقی، تابلوهای هن��ری و کااله��ای فرهنگ��ی در بازارهای 
 منطق��ه ای و جهان��ی، اقتصاد خ��اق را نوعی اقتص��اد مقاومتی 
برون گرا دانسته و به نقش صنایع خاق در رونق تولید ملی و تحقق 
اقتصاد مقاومتی از طریق ثروت آفرینی ملی و اش��تغال زایی اشاره 

کرده است.

بررس��ی وضعیت اقتصاد خاق در کش��ورهای مختلف دنیا و آثار 
آن در رونق و رش��د اقتصادی آنها از دیگر موارد مورد اشاره در این 

گزارش است.
در جلس��ه امروز هیات وزی��ران همچنین اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گزارشی درخصوص » وضعیت استان و آخرین اقدامات 
انجام ش��ده در زمینه طرح های مصوب سفر رییس جمهور« ارایه 

داد.
این گزارش به بررس��ی مهم ترین اقدامات و دس��تاوردهای انجام 
ش��ده در بخش های مختلف در اس��تان از ابت��دای دولت یازدهم 
تاکنون پرداخته است؛ که از آن جمله در بخش کشاورزی می توان 
 به اقداماتی از قبیل افزایش س��طح آبیاری مدرن، افزایش س��طح

 زیر کشت زراعی و باغی و میزان تولیدات آنها و افزایش میزان تولید 
گوشت قرمز و مرغ اشاره نمود.

بر اس��اس این گزارش در بخش اقتصادی و اجتماعی این استان با 
افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش ش��بکه های گاز و افزایش 

تعداد روستاهای دارای برق روبروست.
بهبود نس��بت پزش��ک به ازای جمعیت اس��تان، افزای��ش تعداد 
روستاهای دارای آب شرب سالم، رش��د نرخ باسوادی در استان و 
افزایش سرانه فضای ورزشی از دیگر اقداماتی است که در گزارش 

یاد شده به آنها اشاره شده است.
این در حالی اس��ت که در بخ��ش زیربنایی می ت��وان به تکمیل 
زیرس��اخت های مس��کن مهر از 65 درصد به 95 درص��د، افتتاح 
 بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر در سال 93، فعال سازی پروژه 
راه ها و احداث 110 کیلومتر بزرگراه )60 کیلومتر آن انجام شده 
و 50 کیلومتر از آن با 70 درصد پیشرفت در حال اجراست( اشاره 

کرد.
رییس جمهوری ضمن تشکر از استاندار چهارمحال و بختیاری و 
با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده، این استان را از نظر زیبایی 

طبیعی از استان های ممتاز کشور دانست که منبع آب برای چند 
استان کشور است.

روحانی با اشاره به سفر استانی هیات دولت به استان چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: دولت مصمم است به وعده های خود در 
این استان تا پایان س��ال عمل کند؛ و انشاءاهلل مردم شاهد شروع و 

بهره برداری از اقدامات انجام شده خواهند بود.
 رییس جمه��وری، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی و معاونت

 امور اجرایی را موظف به پیگیری طرح های باقی مانده در اس��تان 
کرد. روحانی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 
ظرفیت ه��ای باال م��ی تواند به مرکز گردش��گری تبدیل ش��ود، 
 تصریح کرد:س��رمایه گذاری در استان و اس��تفاده از استعدادها و 
ظرفیت های موجود در آن موجب تح��ول فرهنگی و اقتصادی و 

ایجاد غرور ملی می شود.
وی با تأکید بر این که مش��کل آب در کش��ور یک مشکل فراگیر و 
جدی است، صرفه جویی در مصرف آب را با بهره گیری از الگوهای 
نوین آبیاری و کشت و نوسازی کشاورزی بسیار ضروری دانست؛ و 
اهتمام جدی در استان و سایر استان ها، و بهره گیری از روش های 

نوین در مصرف آن را خواستار شد.
در ادامه، تعدادی از پیش��نهادهای دس��تگاه های اجرایی پس از 

بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
بر این اس��اس وبا تصویب دولت، مبلغ 300 میلی��ارد ریال اعتبار 
برای تکمیل طرح احداث باند دوم رودهن- فیروز کوه- قائم شهر 

اختصاص یافت.
موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای 
خزر، مش��تمل بر یک مقدمه و 18 ماده نیز در جلسه امروز هیات 

وزیران تصویب شد.
 دولت آیین نام��ه اجرایی یک م��اده از قان��ون رفع موان��ع تولید 
رقابت پذیر و ارتق��ای نظام مالی کش��ور، موضوع ام��کان حضور 
نمایندگان بخش کش��اورزی در هیات نمایندگان استانی و ملی و 

نمایندگان دولت را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، هیات نمایندگان اتاق تهران، به مدت 
چهار س��ال از س��وی هیات وزیران انتخاب می گردند؛ که بر این 
اساس، 14 نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
ترتیب شش نفر از بخش صنعت، پنج نفر از بخش بازرگانی و سه نفر 

از بخش معدن خواهند بود.
همچنین شش نفر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از سوی 
وزیر جهاد کشاورزی انتخاب می شوند؛ و 40 نفر از این اعضا شامل 
16 نفر از بخش بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش 

معدن و شش نفر از بخش کشاورزی هستند.
تعداد هیات نمایندگان اتاق در شهرستان ها نیز 15 نفر است که به 
ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از 
بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه، برای مدت 

چهار سال انتخاب می شوند.

رییس جمهوری:

اقتصاد خالق، گامی بزرگ در اقتصاد مقاومتی 
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 مردی با ۴۰ سال سابقه حضور 
در سیاست جهان

 در حاش��یه تجم��ع دی��روز بس��یج دانش��جویی در 
میدان فلسطین � که با حضور حدود500نفر برگزار شد 
� محمدعلی رامین که از ابتدا در این مراسم حاضر بود، 
در پاسخ به خبرنگار »شرق«  درباره دلیل اعتراض 
به روند مذاکرات هس��ته ای گفت: »دولت یازدهم در 
حال مذاکره با اسرائیل است، زیرا کشورهای اروپایی به 
نیابت از آمریکا و خود آمریکایی ها به نیابت از اسرائیل 
در حال مذاکره با ما هستند. اسرائیل نماد صهیونیسم 
و اس��تکبار جهانی، صرفا قصد فریب ما را دارد. دولت 
اگر متوجه این فریب نشده که هیهات، اگر هم متوجه 
هس��تند که باید پرس��ید چرا مردم را فریب می دهند. 
متأسفانه این دولت از ابتدا به فرامین امام حاضر، یعنی 
حضرت امام خامنه ای گوش فرا نداد. رهبرمعظم انقاب 
فرمودند به دش��من اعتماد نکنید و به ملت بازگردید، 
اما دولت نه تنها به مردم کش��ورمان پش��ت کرد، بلکه 
به دشمن اعتماد کرد. من در 40 س��الی که در عرصه 
سیاسی جهان حضور دارم تاکنون شاهد این نبودم که 
یک دولتی مانند دولت آقای روحانی، عزت مردم خود 
را بفروشد و تمام امکانات داخلی کشور را نادیده بگیرد.

 هکرهای امریکایی کدام وزارت 
خانه را هدف گرفته بودند؟

س��ردار س��ید جمال هادیان فر، در حاش��یه همایش 
جرایم س��ایبری در دنیای به هم پیوسته، که در مرکز 
همایش های صدا و س��یما برگزار ش��د، ب��ا حضور در 
نشس��ت خبری گفت: یکی از اجزای جدایی ناپذیر در 
پیش گیری و کش��ف جرم حوزه دیپلماسی سایبری 
اس��ت. س��ردار هادیان فر به حمله هکرهای آمریکایی 
به وزارت نفت در س��ال جدید اشاره کرد و گفت: مرکز 
فوریت های واکنش به حمات س��ایبری که در پلیس 
فتا فعال است، توانست در سال جدید حمله هکر ها به 

وزارت نفت را خنثی کند.

تأسیس دانشگاه آزاد در یک 
کشور آفریقایی

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی، عصر دی��روز در دیدار 
رییس جمهور س��ابق تانزانی��ا، قاره آفریقا را سرش��ار 
از ظرفیت های متعدد ب��رای س��رمایه گذاری و رونق 
اقتص��ادی دانس��ت و گفت: نظام اس��امی ای��ران از 
نخس��تین س��ال های پس از پیروزی، کمک به مردم 
کش��ورهای آفریقا را جزو برنامه های خود می دانست 
و هنوز هم آماده است که به مردم آن قاره کمک کند. 
ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا یادآوری 
سخنان یکی از مسووالن تانزانیا در سفرشان به زنگبار، 
که گفته بودند: وقتی پس از سال ها استکبار از کشور ما 
می رفت، فقط 14 نفر سواد دانشگاهی داشتند، گفت: 
خیلی متأس��ف ش��دیم و تصمیم گرفتیم با تأس��یس 
شعبه ای از دانشگاه آزاد اسامی برای تحصیل جوانان 

شما بکوشیم.

۵ میلیارد، هزینه هر عضو 
شورای شهر تهران برای مردم

صد و پنجاه و ششمین جلسه ش��ورای چهارم برگزار 
ش��د. این جلس��ه حواش��ی داش��ت؛ از جمل��ه اینکه 
 روزنامه ای هزینه تمام شده نمایندگی 4 ساله هر عضو 
ش��ورای ش��هر را 5 میلیارد تومان عنوان ک��رده بود. 
در این روزنامه آمده بود: ش��اخص قیمت تمام ش��ده 
هزینه عضویت 4 ساله هر عضو بررسی شده و شورای 
کنونی تهران که مرکب از 31 عضو هستند به مدت 4 
س��ال فعالیت می کنند. اگر سرجمع بودجه شورا در 4 
س��ال عضویت بر تعداد اعضا تقس��یم کنیم، هزینه ای 
 که برای عضویت هر عضو پرداخت می ش��ود به دست 

می آید.
 با محاس��به افزایش 10 درصدی بودجه سالیانه شورا 
سرجمع 4 سال معادل 15۲ میلیارد تومان است؛ که با 
تقسیم این عدد بر تعداد اعضا هزینه تمام شده عضویت 
هر عضو شورا به مدت 4 س��ال حدود 5 میلیارد تومان 
است و بر این اساس عملکرد فردی هر عضو را می توان 
با مقایسه کمی و کیفی عملکرد با این هزینه تمام شده 
قضاوت و بررسی کرد. همچنین در این روزنامه هزینه 
تمام شده هر جلسه ش��ورای شهر 390 میلیون تومان 

اعام شده بود.

انتقاد از »مدیران پروازی« یک 
کالن شهر

روزنامه جمهوری اس��امی با اش��اره به اس��تقرار کار 
و زندگ��ی دو نف��ر از مس��ووالن اه��واز در دو اس��تان 
مختلف، از این »مدیران پ��روازی« انتقاد کرد. یکی از 
 مسووالن کان ش��هر اهواز و معاونش، به دلیل اقامت 
خانواده های شان در استان دیگر مجبورهستند مدیران 
پروازی باش��ند؛ در حالی که اهواز و روستاهای اطراف 
آن و حاشیه نش��ین هایش با مش��کات زیادی دست 
و پنجه ن��رم می کنند و ع��دم حضور همیش��گی این 
 مسووالن در ش��هری با حساسیت اهواز موجب تعجب

 است!
 متاس��فانه برخ��ی انتصابات اس��تاندار خوزس��تان و 
وزارت کش��ور همچنان عامت های س��وال زیادی را 
 برای عاق��ه مندان دول��ت تدبیر و امی��د ایجاد کرده 

است.

شنیده ها 

 باید به اسرائیل برای نابودی تاسیسات ایران
 بمب های سنگرشکن بدهیم

 آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی، در دیدار جمعی 
از س��پاهیان الغدیر اس��تان یزد، با بی��ان اینکه انقاب 
اسامی هدیه ای از سوی خداوند است، اظهار کرد: وظیفه 
داریم برکات انقاب را به خوبی بشناسیم تا در نگهداری 

آن اهتمام بیشتری داشته باشیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه قب��ل از انقاب س��اطین بر 
ایران حکوم��ت می کردند و مل��ت ایران زی��ر ظلم بود، 
ادام��ه داد: قبل از انقاب اس��امی چون اختیار کش��ور 
ما دس��ت اس��تکبار بود، مردم تح��ت ظلم بودن��د و به 
 برکت انقاب اس��امی کش��ورمان از زیر باز ذلت خارج

 شد. 
اس��تاد برجس��ته حوزه، با بیان اینکه ملت م��ا پیش از 
انقاب دچار فقر فرهنگ��ی و مادی بود،  اف��زود: انقاب 
 اس��امی س��بب آزادی ملت ایران از ظل��م رژیم پهلوی 

شد.
مل�ت ای�ران اج�ازه بازرس�ی از مراک�ز نظامی را 

نمی دهد
استاد سطوح عالی حوزه علمیه، با تأکید بر حفظ کرامت 
ملت ایران در مذاکرات هس��ته ای، عن��وان کرد: مذاکره 
کنندگان کش��ورمان هنگام مذاکره با کشورهای غربی 

باید عزت ملت ایران را حفظ کنند. 
آیت اهلل نوری همدان��ی، با بیان اینکه مل��ت ایران برای 
ایجاد انقاب زحم��ات و خون های زیادی داده  اس��ت، 
گفت: نباید در برابر قدرت ه��ای غربی کوتاه بیاییم و هم 
چنین نباید اجازه بدهیم تا مراکز نظامی ما مورد بازرسی 

قرار بگیرد. 
وی با بیان اینکه دانشمندان هس��ته ای زحمات زیادی 
کشیدند تا انرژی هسته ای به دس��ت بیاید، عنوان کرد: 
ما اج��ازه نمی دهیم تا مراکز علمی و نظامی ما از س��وی 

بازرسان غربی بازرسی شود. 
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه باید در توافق 
نامه هسته ای خط قرمز ما حفظ ش��ود، عنوان کرد: باید 
منویات مق��ام معظم رهب��ری را دنبال کنی��م و عزت و 
احترام ملت ایران در مذاکرات هسته ای و توافق هسته ای 

پابرجا بماند. 
امنیت ایران به برکت حضورسپاهیان و بسیجیان 

است
آیت اهلل نوری همدانی، در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: داعش توسط استکبار ایجاد شد تا مسلمانان 
را ب��ه جان یکدیگ��ر بیان��دازد، و ملت های مس��لمان را 
 تضعیف کن��د و باید در براب��ر اقدامات آنها ایس��تادگی

 کنیم. 
وی با بیان اینکه ما نباید با همه با نرمش برخورد کنیم، 
گفت: آل سعود دولت ظالمی است که ملت بی گناه یمن 

را به خاک و خون می کشد. 
اس��تاد س��طوح عالی حوزه علمیه، با اش��اره ب��ه این که 
امنیتی که در کش��ور ما وجود دارد به برکت بسیجیان و 
سپاهیان است، افزود: کشور عراق و سوریه و کشورهای 
 منطقه امنی��ت ندارند، و م��ا باید ق��دردان امنیت ایران

 باشیم.

معاون وزیر امور خارجه ایران از جدی و پیچیده تر 
شدن مذاکرات هسته ای خبر داد و گفت: امیدواریم 
این مرحله س��خت را با اطمینان خاطر و قوت قلب 
 به گونه ای طی کنیم که ی��ک توافق خوب حاصل

 شود.
سید عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران، در بدو  ورود به فرودگاه وین اعام 
کرد: هرچ��ه به مراح��ل آخر مذاک��رات نزدیک تر 
 می ش��ویم، بحث ه��ا ج��دی، پیچی��ده و جزئی تر 

می شود.
عراقچی با بی��ان اینکه نگارش مت��ن توافق نهایی 
و ضمائ��م آن کار فش��رده ای اس��ت، تاکی��د کرد: 
دور جدید مذاکرات با جلس��اتی که کارشناس��ان 
داشتند، شروع ش��ده و امروز با خانم هلگا اشمیت، 
 و تیم کارشناس��ی وی، بحث ها ادام��ه پیدا خواهد 

کرد.
وی افزود: ما امیدواریم با توکل به خدا و هدایت های 
مقام معظم رهبری، حمایت رییس جمهور و مردم 
عزیز ایران، این مرحله سخت را با اطمینان خاطر و 
قوت قلب به گونه ای طی کنیم که یک توافق خوب 

حاصل شود.
احتمال دارد مذاکرات بعد از دهم تیرماه هم 

ادامه یابد
معاون وزی��ر خارجه ب��ا بیان اینکه ت��ا مهلت دهم 
تیرماه کار ادام��ه پیدا خواهد کرد و ممکن اس��ت 
حتی فرات��ر از آن ه��م برود، گف��ت: م��ا مقید به 

زمان نیس��تیم بلکه مقید به این مس��أله هس��تیم 
که ی��ک تواف��ق خ��وب ب��ا جزئیاتی ک��ه مطلوب 
 ماس��ت حاصل ش��ود، هرچند زمان زی��ادی طلب 

کند.
عراقچی همچنین گفت: در این دور از گفت وگوها 
همه موضوعات روی میز است و ما همه را هم زمان 

به پیش می بریم.
وی اف��زود: موض��وع تحریم ه��ا، مس��ایل مربوط 
به هس��ته ای، جدول زمان��ی و بحث کمیس��یون 
مش��ترکی که باید برای پیگیری این مسایل شکل 
 بگیرد، موضوعاتی هس��ت که هم زم��ان روی میز

 است.
مع��اون وزی��ر خارج��ه اف��زود: ممک��ن اس��ت 
فردا نماین��دگان کش��ورهای دیگر ب��ه مذاکرات 
ملح��ق ش��وند، ام��ا اکن��ون ط��رف مذاک��ره 
کنن��ده م��ا، خان��م هل��گا اش��میت، مع��اون 
 مس��وول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا

 است.
عراقچی در پاس��خ به این سوال که در صورت پایان 
یافتن کار پیش نویس مت��ن نگارش، مرحله بعدی 
 چه خواه��د بود، نیز گف��ت: وقتی ک��ه کار نگارش

 پیش نوی��س تمام ش��ود و م��ورد موافق��ت قرار 
گی��رد، تواف��ق نهای��ی را خواهی��م داش��ت و این 
کاری اس��ت ک��ه هن��وز م��ا در نقطه ای نیس��تیم 
 ک��ه بتوانی��م، بگویی��م ک��ه ب��ه س��رعت تم��ام

 می شود.

مذاکرات جدی، پیچیده و جزئی تر شده استبرکات انقالب را باید حفظ کنیم

 الیحه جامع دهیاری ها در دولت
 بازنگری می شود



یادداشت

کشاورزان و باغداران  اولين قربانيان 
سودجویي

جيب سوراخ  دالالن ميوه
ميوه با قيمت نس��بتا پاييني از کش��اورز خريداری مي شود، اما 
آنچه که به دس��ت مصرف کننده مي رسد، معموال قيمتي چند 
برابر قيمت اوليه اس��ت؛ اين موضوع از واقعيت تلخ ديروز، امروز 
و احتماال فردای جيب کش��اورزان و مصرف کنندگاني حکايت 
مي کند، که سال هاست به دست عده ای دالل خالي مي شود. 
س��ودجوياني که در بازار پر رونق ميوه، بي زحمت و بي ماليات، 
 س��ودهای کالن و ميلياردی به دس��ت مي آورن��د و به راحتي 
حق و حقوق کش��اورزان زحمتکش و مصرف کنندگان را زير پا 

لگد مي کنند.
دالالن همان هايي که ب��ه اعتقاد نماينده س��ميرم در مجلس، 
 با حذف ش��ان، بين ۳۰ تا ۵۰ درصد قيمت مي��وه کاهش پيدا 

مي کند.
سکينه عمراني ادامه داد: هم اکنون برخي اجناس مثال با قيمت 
 ۳۵۰ تومان از کش��اورز خريداری مي ش��ود، ام��ا از آن طرف، 
با قيمت ۳ هزار تومان در مغازه به دست مصرف کننده مي رسد.

به گفته وی، کش��اورز نمي تواند ميوه را برای مدت زمان زيادی 
نگهداری کند، چراکه کيفيت آن تغيير مي کند. به همين علت 
مجبور است که محصول خود را هر چه س��ريع تر به دست بازار 
مصرف بسپارد. در اين ميان در بيش��تر مواقع در برخي مناطق، 

اين واسطه ها هستند که قيمت را تعيين مي کند.
عضو کميسيون کشاورزی مجلس، افزود: متاسفانه به علت اينکه 
تعاوني های مصرف روستايي در اين زمان ورود پيدا نمي کنند و 
نظارت خوبي هم وجود ندارد، اين واسطه ها هستند، که قيمت 
را تعيين مي کنند، به وي��ژه در مناطقي که تک محصولي و بازار 

مصرف دست يک واسطه است.
به گفته عمراني، در همين مناطق اس��ت که در عمل، دستمزد 
کارگری هم نصيب کشاورز نمي شود و در برخي موارد مانند سال 
گذشته، بسياری از کشاورزان اعتصاب و محصوالت جاليزی خود 

را به علت ضررهای وارده در جاده خالي کردند.
 به اعتق��اد جواد محم��دی فش��ارکي، مدير بازرس��ي و نظارت

 اتاق اصناف اصفهان نيز، ميوه از کشاورز و باغدار با يک پنجم و 
حتي کمتر از اين قيمت، خريداری مي ش��ود و به همين علت با 
حذف دالالن قيمت ميوه حداقل ۳۰ درصد کاهش پيدا مي کند.

 محمد پاک نژاد، رييس ات��اق اصناف اصفهان ب��ا تاييد حضور 
دالالن در مي��دان ميوه و ت��ره بار، يک��ي از اه��داف اصلي اين 
 ات��اق را مبارزه با دالالن دانس��ت و گفت: حذف دالل از س��طح 
ميدان ميوه و تره بار، رعايت حقوق مصرف کننده و کسبه را به 
دنبال دارد؛ آن هم دالالني که حق��وق دولت، اتحاديه و مصرف 

کننده را رعايت نمي کنند.

کمربند س�بز در ش�مال اصفهان، ضامن 
امنيت زیست محيطي منطقه 

معاون خدمات شهري ش��هرداري اصفهان، اظهار داشت: با توجه به 
وج��ود صنايع آالينده از جمله پااليش��گاه در ش��مال غرب اصفهان، 
وجود کمربند س��بز مي تواند امنيت زيس��ت محيط��ي اين محور را 

تامين کند.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان، محس��ن رنجبر، با بي��ان اين مطلب گفت: با توجه به وجود 
 صناي��ع آالينده در ش��مال و ش��مال غرب اصفهان وج��ود کمربند 

فضاي سبز در اين محور ضرورت دارد. 
وي با تاکيد بر اينکه وجود کمربند س��بز در اين محور مي تواند امنيت 
زيس��ت محيطي را تامين کند، افزود: همکاري پااليشگاه براي توسعه 

فضاي سبز در شمال اصفهان بيشتر شده است. 
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با اشاره به خشک شدن درختان 
اطراف پااليشگاه در چند سال گذش��ته تصريح کرد: اصله هاي درخت 
اطراف پااليش��گاه احيا و واکاري شده اس��ت و ما به دنبال نهايي شدن 

دريافت خسارت از پااليشگاه هستيم. 

ساالنه ۲۰ ميليارد تومان برای حفظ و 
نگهداری ناژوان هزینه می شود

مدير طرح ساماندهی ناژوان اعالم کرد: ساالنه بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان 
برای حفظ و نگهداری منطقه ناژوان هزينه می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
غالمرضا س��اکتی، با بيان اين مطل��ب گفت: حفظ و نگه��داري پارک 
طبيعي ناژوان که ريه تنفسي شهر محسوب مي شود همواره در دستور 

کار قرار دارد. 
وي افزود: در اين راس��تا س��االنه بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان براي حفظ و 

نگهداري اين منطقه هزينه مي شود. 
مدير طرح ساماندهي ناژوان تصريح کرد: همچنين به منظور حفظ پارک 

طبيعی ناژوان، تحت هيچ شرايطی اجازه تغيير کاربری داده نمی شود. 
ساکتي خاطرنش��ان کرد: سيستم انتظامی به صورت ش��بانه روزی در 
منطقه ناژوان مس��تقر هس��تند و در صورت بروز تخلف در اسرع وقت 

موضوع پيگرد قانونی می شود. 
وي اظهار داش��ت: در حال حاضر ک��ه رودخانه زاينده پرآب اس��ت نيز 

نيروهاي غواصي آتش نشاني در اين محدوده فعال هستند. 

آیين تجليل از ۲۰۰ جانباز و ایثارگر 
شهرداری اصفهان برگزار شد

عضو کميسيون فرهنگی شورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
رزمندگان در سايه هم دلی و هم زبانی پيروز شدند.

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
سردار کريم نصر، در مراس��م تجليل از جانبازان و ايثارگران شهرداری 
که سوم خرداد ماه در باشگاه شماره ۲ برگزار شد، ضمن تبريک سالروز 
 آزادس��ازی خرمش��هر و اعياد ش��عبانيه با بيان اين مطلب افزود: شعار 
هم دلی و هم زبانی را که مقام معظم رهبری امسال برگزيدند، مصداق 
اين است که پيروزی رزمندگان در سايه اين دو موضوع به بار نشست و اين 

از ثمره خون شهيدان است. 
وی با بي��ان اينکه روحيه سلحش��وری و از خود گذش��تگی رزمندگان 
توانس��ت آنها را به پيروزی برس��اند، ادامه داد: امروز ثمره خون شهدا را 
 در همه زمينه های مختلف ش��اهد هستيم. س��ردار نصر، نقش سالروز 
آزادسازی خرمشهر را در دفاع مقدس موثر دانست و تصريح کرد: در روز 

۳۱ خردادماه ۶۱ دل حضرت امام )ره( و خانواده های شهدا شاد شد. 
 مس��وول کميس��يون فرهنگ��ی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان،

خاطر نش��ان کرد: برای آزاد س��ازی خرمش��هر رزمن��دگان ۳۴ روز از 
اين ش��هر دفاع کردند و در واقع در مقابل تمام مش��کالت ايس��تادند تا 
خرمشهر آزاد شد؛ و با خون پاک ش��هدا به خونين شهر تبديل شد.  وی 
اضافه کرد: دش��من بعثی، در اين روز به تصور اينکه برگ��ه برنده ای در 
دس��ت دارد به خيال خام خودش در تصرف خوزس��تان و سپس تهران 
 بود؛ اما ايس��تادگی مردم و مقاومت آنها دش��من را خ��ار و زبون کرد و 

نقشه های شوم او را نقش بر آب کرد. 
سردار نصر، به حضور و نقش پر رنگ مردم در آزاد سازی خرمشهر اشاره 
 کرد و اذعان داش��ت: امروز نيز مردم بايد يک دل و ه��م زبان در مقابل 

توطئه گران بايستند تا شعار، اتحاد رمز پيروزی بار ديگر تحقق يابد. 
 مسوول کميس��يون فرهنگی شورای اسالمی ش��هر اصفهان، به بيانات 
مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اش��اره کرد و افزود: رهبری اعالم 
کردند که بايد کارهای ابتکاری ن��و و پر مغز انجام دهي��م. همه ما بايد 
در راس��تای منويات مقام معظم رهبری گام برداريم.  وی با بيان اينکه 
رزمندگان با تدبير و نوآوری وارد عمليات ها می شدند، گفت: رزمندگان 
اس��الم با ايجاد عمليات های بزرگ توانستند ره صد س��اله را يک شبه 
 طی کنند و کش��ور را از يوغ بيگانگان نجات دهند. در ادامه اين مراسم

 سيد امير س��امع، مدير امور اداری و رفاهی ش��هرداری اصفهان، ضمن 
تبريک اعياد شعبانيه و سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اين مراسم برای 
گرامی داشت ياد و خاطره ش��هدا، جانبازان و ايثارگران سال های دفاع 
مقدس برگزار شده است و اميدوارم ما برگزار کنندگان بتوانيم رهروان 
قابل قبولی برای شهدا باشيم. گفتنی است، آيين تجليل از ۲۰۰ جانباز و 
ايثارگر شهرداری، يکشنبه سوم خردادماه در باشگاه شماره ۲ شهرداری 
با حضور مسووالن و جمع کثيری از خانواده های اين عزيزان برگزار شد.

مع��اون ريي��س جمه��وری و 
ريي��س س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت گفت: شورای 
 هماهنگ��ی حوض��ه آبري��ز 
زاينده رود در دولت يازدهم، اين نويد را داده است که 
فعال آب در رودخانه زاينده رود باقی بماند. معصومه 
ابتکار، درباره کاهش ش��ديد آب زاينده رود از دهم 
خرداد امسال افزود: شورای هماهنگی حوضه آبريز 
زاينده رود، در عالی تري��ن رده اين تصميم را گرفته 
است، که آب در اين رودخانه در همه نقاط آن باقی 
می ماند. ابتکار، با بيان اينکه ما بر رس��يدن و جاری 
ماندن آب ت��ا تاالب بين الملل��ی گاوخونی اصفهان 
نيز تاکيد داريم، اظهار کرد: الزمه اين کار، مديريت 
مصرف آب است. معاون رييس جمهوری، زاينده رود 
را رگ حيات شهر ، استان اصفهان و تاالب گاوخونی 
خواند و اضافه کرد: اين تاالب اهميت بسياری برای 
مردم منطقه، کشاورزان و مبارزه با گرد و غبار دارد؛ 
چرا که اگر خشک شود منشاء گرد و غبار خواهد بود.
مهم ترین اق�دام برای ت�االب گاوخونی، 

تامين حقابه است
ابتکار، درب��اره تاالب گاوخونی گف��ت: اين تاالب با 
حقابه زنده است و مهم ترين اقدام برای احيای آن، 

تامين حقابه است.
وی با اش��اره به بازديدش در اوايل امس��ال از تاالب 
گاوخون��ی اصفه��ان اف��زود: ت��االب ب��رای چرخه 
هيدرولوژيکی و آب بين تاالب، رودخانه و آب های 

زيرزمينی اهمي��ت حيات��ی دارد؛ و تضمين حيات 
زيست محيطی و کش��اورزی منطقه به آن وابسته 
است. معاون رييس جمهوری با تاکيد بر اينکه اين 
چرخه طبيعی را بايد زنده نگ��ه داريم، تصريح کرد: 
مصارف آب بايد در رودخانه، ت��االب و آب های زير 
زمينی با منابع موجود منطبق باش��د. وی  با اشاره 
به اينکه  حقابه های طبيعت باي��د جزو مصارف در 
 نظر گرفته ش��ود، افزود: طبيعت ني��ز حقابه دارد و 
نمی توان گف��ت هرچه آب داريم برای کش��اورزی، 
ش��رب و صنعت مصرف ش��ود و چيزی باقی نماند. 
ابتکار تصريح کرد: کشاوزان بايد به روش های افزايش 

بهره روی با کاهش مصرف آب بپردازند.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه 
اين کار در حوضه اروميه و نقاط مختلف کش��ور در 
حال اجراست، گفت: ما چاره ای جز اين کار نداريم؛ 
چراکه با کاهش ۱۱ درصدی بارندگی و تقليل منابع 

آبی مواجه و همچنان در شرايط تنش آبی هستيم.
وی افزود: در مصارف ش��هری مانند فضای س��بز و 
کشاورزی، بايد به سمت کشت گونه هايی برويم که 
آب کمتری بخواهد و سازگاری بيشتری با محيط هر 

منطقه داشته باشد.
 زاینده رود و تاالب گاوخونی در دستور کار 

شورای عالی محيط زیست
معاون ريي��س جمهوری با تاکيد ب��ر اينکه موضوع 
رودخانه زاينده رود و تاالب گاوخونی از جهت ابعاد 
زيست محيطی را در دستور کار شورای عالی محيط 

زيست قرار می دهيم در پاسخ به سوالی درباره انتظار 
چند ماهه برای اين امر گفت: موضوعات محيط زيستی 

زياد و کار زمان بندی آنها دشوار است.
وی با بيان اينکه شورای عالی محيط زيست با حضور 
رييس جمهوری و وزرا تشکيل می شود، افزود: تا کنون 
دو جلسه آن تشکيل شده و حتما موضوعات مربوط به 

اصفهان نيز در آن مطرح خواهد شد.
ابتکار، همچنين در باره احتمال وجود آلودگی ناشی از 
فعاليت سايت های هسته ای در استان اصفهان گفت: 

تاکنون چنين گزارشی نداشته ايم.
حمای�ت از ش�رکت ه�ای دانش بني�ان از 

رویکردهای دولت یازدهم است 
معاون ريي��س جمهوری و رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، در جريان بازديد از شهرک علمی و 
 تحقيقاتی اصفهان، با اش��اره به نقش  ش��رکت های 
دان��ش بني��ان و نقش مهم آنه��ا در رش��د اقتصادی 
کش��ور خاطر نش��ان کرد: افزايش بهره وری انرژی و 
مديريت پسماند از جمله رويکردهايی است که مورد 
 توجه شرکت های دانش بنيان اس��ت؛ و در واقع اين 
ش��رکت ها می توانند معضالت زيست محيطی را در 
کنار رشد اقتصادی حل و فصل کنند. معصومه ابتکار 
تصريح کرد: شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان نمونه 
موفقی اس��ت، که درعمل توانسته است شرکت های 
دانش بنيان و جوانانی نو آور را، وارد عرصه کار و توليد 
کند. وی افزود : اين حرکت ارزشمند می تواند الگوی 
رشد وتوسعه شرکت های دانش بنيان در ساير کالن 
شهرهای کشور باشد.رييس سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت تاکيد کرد: علم و فن آوری ن��ه تنها در حل 
مشکالت زيس��ت محيطی از جمله آلودگی و بهبود 
سالمت کار گشاست؛ بلکه می تواند برای حل مشکالت 
اقتصادی از جمله اشتغال و مهار تورم مثمر ثمر باشد.

نمی توان ادعای حل مشکل گردو غبار در 
چند ماه را کرد

رييس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين درباره 
مشکل گرد و غبار گفت: هيچکس نمی تواند ادعا کند 
که اين مشکل را در عرض چند ماه يا حتی چند سال 
می تواند حل کند. ابتکار با تاکيد بر اينکه بخش��ی از 
اين مش��کل، منطقه ای و جهانی است، افزود: بخش 
عمده گردو غبار از ش��مال آفريقا، غرب آسيا از جمله 
 عراق، اردن، سوريه و عربستان می آيد. وی ادامه داد: 
 در بخش��ی از اين نقاط بدليل نا امن��ی موجود هيچ 
برنامه ای برای مواجهه با معضل گرد و غبار قابل متصور 
نيس��ت. ابتکار با تاکيد بر اينکه اين واقعيت ها را بايد 
 به م��ردم بگوييم،گفت: برنامه های مب��ارزه با پديده 
گرد و غبار استان به استان پيش می رود و برای استان 
اصفهان در دست تدوين نهايی است. ابتکار حل مشکل 
گرد و غبار را فرايندی بلند مدت خواند و تاکيد کرد: 

همه بايد در اين زمينه همکاری کنيم.

معاون ریيس جمهوری و ریيس سازمان حفاظت محيط زیست؛

زاینده رود  می مانــد

یادداشت

اخبار شهرداری ها حوادث

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

شهردار فريدونشهر گفت: شهرداری فريدونشهر با هدف کاهش 
هزينه های خود به سمت کوچک سازی خود و واگذاری امور به 

بخش خصوصی گام بر خواهد داشت.
ابراهي��م گوگونانی، با اع��الم اينکه منابع درآمدی ش��هرهای 
کوچک محدود اس��ت و ب��رای اداره هر چه بهتر ش��هر بايد به 
س��مت افزايش درآمد پاي��دار رفت، بيان داش��ت: هزينه های 
جاری ش��هرداری فريدونش��هر به نس��بت هزينه های عمرانی 
آن زياد اس��ت؛ به ط��وری ک��ه نيم��ی از بودجه ش��هرداری 
 ص��رف هزينه های ج��اری می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اينکه 
۳۰ ميليارد ريال بودجه ش��هرداری فريدونش��هر است، افزود: 
بودجه عمرانی نزديک به ۱۵ ميليارد ريال است که در صورت 
تحقق کامل بودجه، هزينه می شود که با توجه به شرايط اقليمی، 
محروميت و تعدد پروژه ه��ای عمرانی مورد نياز، عدد بس��يار 
محدود و پايينی است. شهردار فريدونشهر، با بيان اينکه نسبت 
بودجه عمرانی و جاری شهرداری ها بايد منطقی باشد، بيان کرد: 
شهرداری ها بايد اعتمادسازی کنند تا ميزان مشارکت مردم در 
امور شهری بيشتر ش��ود؛ که در اين مسير يکی از کارآمدترين 
روش ها، کاهش حجم بودجه جاری در مقايس��ه ب��ا اعتبارات 

عمرانی است.وی يکی از راهکارهای اساسی کاهش هزينه های 
ش��هرداری فريدونش��هر را واگذاری امور به بخش خصوصی و 
استفاده بهينه از ظرفيت اين بخش برای انجام بسياری از کارهای 
روزمره شهرداری عنوان کرد. گوگونانی، با اعالم اين مطلب که 
شهرداری فريدونشهر آماده واگذاری بس��ياری از امور جاری و 
اماکن تحت اختيار خود به بخش خصوصی است، گفت: واگذاری 
ماش��ين آالت در قس��مت حمل و نقل، بازياف��ت و جمع آوری 
 زباله های ش��هری، بخش��ی از امور مربوط به خدمات شهری، 
امور مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز، نگهداری از فضاها، 
پارک ها و اماکن تحت نظارت و بهره برداری ش��هرداری مانند 
کشتارگاه، از جمله بخش های آماده واگذاری به بخش خصوصی 
اس��ت. وی با اش��اره به نگاه فنی و اجرايی به بس��ياری از امور 
ش��هرداری با هدف کاهش هزينه ها و افزاي��ش درآمد از زمان 
حضور خود در شهرداری فريدونشهر، تأکيد کرد: مديريت علمی 
و فنی شهرهای کوچک بايد به يک وحدت رويه برسد تا اجرای 
طرح ها و ايده های خالقانه و ابتکاری در اين محيط های شهری 

به نتيجه برسد.
 شهرداری فریدونشهر تا حد امکان کوچک خواهد 

شد
شهردار فريدونشهر افزود: بخش اصلی زيرساخت ها در شهرهای 
کوچک فراهم است لذا بايد يک نگاه علمی جديدی بر اين شهرها 
حاکم شود و با خالقيت و هنرمندی، ظرفيت ها و توانمندی اين 
شهرها فعال شود و اين يک رويکرد دقيق و تجربه شده در دنيا به 
حساب می آيد. وی با تأکيد بر اين که شهرداری فريدونشهر تا حد 
امکان کوچک خواهد شد، گفت: اگر اين اقدام که منطبق با اصل 
۴۴ قانون اساسی است در شهرداری اتفاق بيفتد می توان گفت 
که در حوزه کاری ش��هرداری به اهداف بزرگی دست خواهيم 

يافت و بسياری از هزينه ها کاهش می يابد.

استاد دانشگاه برکلی آمريکا گفت: سنگ فرش های اصفهان که 
کوچه های تاريخی را مزين کرده است محل عبور ماشين نيست، 

بلکه تنها بايد محلی برای عبور عابران پياده باشد.
 پروفس��ور رابرت س��رور، در چهارمين نشس��ت ش��هر سازی 
توسعه پايدار شهری اظهار داشت: بايد از ظرفيت های موجود 
در بهبود توسعه شهری استفاده کرد؛ در همين زمينه پياده روها 

می تواند بهترين صرفه اقتصادی را برای کشور داشته باشد.
وی افزود: کوچه های تاريخی اصفهان که به سنگ فرش مزين 
شده است، نبايد هيچ گونه وسيله نقليه بر روی آنها حرکت کند 

و اين مکان ها بايد در حيطه عابران پياده باشد.
اين اس��تاد دانش��گاه آمريکا، اس��تفاده از دوچرخه را بهترين 
وس��يله برای حم��ل و نق��ل در اصفه��ان دانس��ت و تصريح 
 ک��رد: اصفهان ش��هری تاريخ��ی با ابنيه ارزش��مند اس��ت و 
آلودگی های ش��هری باعث تخريب بناها می شود و به محيط 

زيست نيز آسيب می رساند.
وی اضافه کرد: مديران شهری هر چقدر به تشويق مردم برای 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه هم��ت گمارند به 

اقتصاد شهرشان کمک کرده اند.
پروفس��ور راب��رت س��رور، ب��ه اث��رات زي��ان ب��ار آلودگ��ی 
 ش��هری اش��اره ک��رد و اف��زود: آلودگ��ی ش��هری ع��الوه بر 
مرگ و مير، باعث تخريب ساختمان ها و محيط زيست می شود.
 وی با اش��اره به آلودگی هايی ک��ه ترافيک در ش��هرها ايجاد

  می کند، خاطرنش��ان ک��رد: تراکم ترافيک باعث ب��روز تعداد 
بی ش��ماری از بيم��اری ها م��ی ش��ود و هزينه بس��ياری را 
بر دوش مردم و مس��ووالن می گ��ذارد. وی، با اش��اره به اينکه 
اس��تفاده از وس��يله حم��ل و نقل عموم��ی در همه ش��هرها 
به ج��ای خودروهای ش��خصی به کاهش ترافي��ک کمک می 
 کند، بيان داشت: استفاده از موتور س��يکلت جای قدم زدن و 

پي��اده روی را می گيرد و باعث آلودگی های زيس��ت محيطی 
 می شود. وی پيش گيری و بهبود بخش��ی را دو مولفه مهم در 
برنامه های کالن شهرها دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از 
دوچرخه و پياده روی، به بهبود بخش��ی محيط شهری کمک 

می کند.
رابرت س��رور اضافه کرد: برای بهبود سازی فضای شهری ابتدا 
بايد به توسعه و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی پرداخت، 
سپس تاکس��ی، و در پايان از وسايل شخصی برای حمل و نقل 
استفاده کرد؛ که متاسفانه در اکثر کشورها اين قانون برعکس 
است. وی با اش��اره به اينکه برای بهبود س��ازی محيط شهری 
 بايد پياده روهايی را برای عابران پي��اده ايجاد کنيم، ادامه داد: 

بهره گيری از تکنولوژی پايدار در شهر سازی موثر است.
 استاد دانش��گاه برکلی آمريکا افزود: بس��ياری از گذرگاه های 
عابر پياده می توانند به صورت بهينه تر مورد استفاده قرار گيرند. 
وی با بيان اينکه بهره گيری از تکنولوژی پايدار در شهر سازی 
موثر است، اظهار داشت: نقش تخصصی حمل و نقل، شهرسازی 
و توسعه پايدار و استفاده بهينه از گذرگاه های عابر پياده موضوع 

اصلی شهرسازی است.

شهردار فریدونشهر گفت: 

حرکت شهرداری فریدونشهر به سمت خصوصی سازی
استاد دانشگاه برکلی آمریکا:

سنگ فرش های اصفهان نباید برای عبور ماشين استفاده شود
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يادداشت

خودرو

کارشناس صنعت خودرو تشريح کرد

۲۰میلیارد دالر گردش مالی پژو برای 
۲۳ سال مونتاژکاری

رایزنی خودروس��ازان ایرانی برای بازگش��ت پژو فرانسه در شرایطی 
ادامه دارد، که به گفته کارشناس ارش��د صنعت خودرو، تاکنون پژو 
حتی به اندازه تأس��یس یک نمایندگی خدمات پس از فروش هم در 
ایران سرمایه گذاری نکرده، و ۲۳ س��ال مقابل داخلی سازی قطعات 
 در ایران س��نگ اندازی کرده است؛ اما با خروج این ش��رکت از ایران، 

تولید محصوالت پژو در مدت ۸ ماه به خودکفایی رسید.
به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس، ای��ن روزها مدیران 
صنعت خودرو در حالی بر لزوم بازگش��ت ش��رکت پژو به ایران اصرار 
دارند که حضور ۲۳ ساله این شرکت فرانسوی در ایران جز وابستگی 
صنعت خودروی کش��ورمان در تأمین قطعات اصلی خ��ودرو به این 
شرکت فرانسوی دس��تاوردی به همراه نداشته است؛ از سویی خروج 
یک ش��به کارشناس��ان پژو از ایران عامل��ی برای حرکت به س��مت 
داخلی سازی قطعات و خودکفایی در تولید برخی خودروها بوده است، 
که بازگشت دوباره این ش��رکت به ایران می تواند این دستاورد دوران 

تحریم را از بین ببرد.
یکی از کارشناسان با سابقه و مطلع صنعت خودرو، با تشریح عملکرد 
ش��رکت فرانس��وی در برخورد با صنعت خودرو ایران، اظهار داشت: 
شرکت پژو در طول ۲۳ سال حضور خود در کشورمان از سال 6۸ تا 91 

حدود ۲0 میلیارد دالر گردش مالی را در ایران تجربه کرد.
وی ادامه داد: با وجود س��ود باالیی که ش��رکت پژو از حضور در ایران 
کس��ب کرد، حاضر به کم ترین س��رمایه گذاری حتی در حد خرید و 
تأسیس یک نمایندگی خدمات پس از فروش در ایران نشد؛ و تنها به 
"CKD کاری)مونتاژکاری( در صنعت خودروی کشورمان پرداخت، 
به طوری که پس از تش��دید تحریم ها کارشناس��ان پ��ژو بدون هیچ 

وابستگی، یک شبه چمدان های خود را بستند و از ایران خارج شدند.
 با خروج پژو از ايران، وابستگی ۲۳ ساله قطع شد

وی خروج پژو از ایران در س��ال 91 را بزرگ ترین نعمت و دس��تاورد 
برای صنعت خودرو کشور عنوان کرد و گفت: با خروج پژو، وابستگی 
ایران به این شرکت فرانس��وی بعد از ۲۳ سال قطع شد؛ و این مسئله 
زمینه ای برای تکمیل حلقه های خودکفایی در طراحی و تولید خودرو 

در کشور بود.
 این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: تولید محصوالتی مانند 
پژو 405، پژو پارس، سمند و روآ تا س��ال 91 در ایران به خودکفایی 
رسیده بود، اما در مورد محصولی مانند پژو ۲06 این خودکفایی به دلیل 
 سنگ اندازی های ش��رکت پژو تا بیش از 60 درصد محقق نشده بود.

به گفته وی، مدیران پژو تا زمانی که خط تولید پژو 405 در فرانس��ه 
جمع نشده بود، با تولید آن در ایران موافقت نکردند.
 خودکفايی کامل در تولید، در مدت 8 ماه

وی با بیان اینکه در فروردین 91 میزان وابستگی پژو ۲06 به قطعات 
وارداتی حدود 40 درصد بود، گفت: با خروج پژو از ایران، خودکفایی 
 در تولید این خ��ودرو در طول ۸ ماه عملی ش��د؛ و در آبان س��ال 91 

پژو ۲06 بدون وابستگی به پژو در کشور به تولید رسید.
این کارش��ناس صنعت خودرو توضیح داد: وابستگی 40 درصدی به 
پژو در مورد قطعات اصلی این خودرو مانند موتور، اکسل، گیربکس و 

قوای محرکه بود که تولید خودرو بدون این قطعات امکان پذیر نبود.
وی با بیان اینکه ش��رکت پژو، بر ایران  خودرو کاماًل حاکم بود، گفت: 
آنها حتی ال سی ایران  را قبول نداشتند و در این مورد اختالفات زیادی 

وجود داشت.
وی با بیان اینکه کارشناسان ایرانی جهت برنامه ریزی برای خودکفایی 
در تولید قطعات پژو، به طراحی و تولید رانا بر روی پلت فرم پژو ۲06 
روی آوردند، گفت: در آن زمان، پژو نمونه های داخلی س��ازی ش��ده 
قطع��ات ۲06 را تایید نمی کرد و ب��ه همین دلیل رانا ب��ه عنوان یک 
خودروی داخلی با قوای محرکه پژو ۲06 طراحی و تولید شد؛ که پس از 
خروج شرکت پژو از ایران، زمینه خودکفایی و تولید پژو ۲06 بر همین 

اساس فراهم شد که نمونه بارزی از عملی شدن اقتصاد مقاومتی بود.
 پ�ژو 5۰ درصد ارزش قطع�ات را به عنوان س�پرده، طلب 

می کرد
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: در زمان حضور پژو در ایران، 
حدود 60 درصد از قطعات الزم برای تولید پژو ۲06 داخلی سازی شده 
بود؛ که قطعات غیر اصلی و ساده مانند تزئینات داخل خودرو و وسایلی 

مانند موکت کف خودرو یا چراغ ها را شامل می شد.
وی تصریح کرد: این میزان داخلی سازی هیچ نفعی برای ایران نداشت 
و فقط با توجه به انعقاد قرارداد با قطعه سازان جهت ساخت این قطعات 
اولیه و همچنین ایجاد خط تولید خودرو در ایران، کشور را همواره به 
پژو وابسته نگه می داشت؛ زیرا توقف تولید این خودرو ضرر مالی برای 
بخش های مختلف شامل قطعه س��ازان و شرکت خودروساز به همراه 
داش��ت و در عین حال، برای تأمین قطعات اصلی همواره کش��ور به 
 فرانسه وابس��ته بود. وی با بیان اینکه تا پیش از خودکفایی در تولید 
پژو ۲06، در مورد ق��وای محرکه این خودرو حت��ی 5 درصد داخلی 
سازی نیز صورت نگرفته بود، گفت: شرکت پژو حتی برای تأمین پَک 
قطعات خودروهایش از ایران عالوه بر گشایش ال سی، 50 درصد ارزش 
قطعات را به عنوان سپرده طلب می کرد، که در نهایت این رقم به ۲5 
درصد رسید و این شرکت فرانسوی همواره به ایران  خودرو بدهکار بود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بحث های مطرح شده مبنی بر 
توافق با پژو برای سرمایه گذاری در ایران و ایجاد کارخانه، گفت: تجربه 
نش��ان داده که این شرکت فرانس��وی هیچ تمایلی به سرمایه گذاری 
در ایران ندارد و این موض��وع در صحبت های مدیرعامل پژو نیز دیده 
می شود. وی ادامه داد: طبق ش��نیده ها، مسووالن پژو در نهایت شاید 
حاضر به اجاره کردن یک سالن برای تولید محصوالت شان در ایران 
شوند و باز هم هزینه ایجاد خط تولید و ساخت قالب ها بر عهده طرف 

ایرانی خواهد بود.
پژو برای آتش س�وزی 4۰5 حتی يک يورو هم خس�ارت 

پرداخت نکرد
وی با اشاره به حوادث آتش س��وزی پژو 405 طی سال های گذشته، 
گفت: شرکت پژو حتی یک یورو هم بابت این مسئله خسارت پرداخت 
نکرد.به گفته این کارش��ناس صنعت خودرو، ب��ا توجه به خودکفایی 
صورت گرفته در تولید محصوالت پ��ژو در ایران، در حال حاضر ایران 
خودرو نیازی به همکاری با پژو ندارد و بازگشت این شرکت فرانسوی، 
به جز ایجاد وابستگی جدید و برقراری روابط گذشته، هیچ دستاوردی برای 
ایران نخواهد داشت. وی تأکید کرد: تالش های جدید درجهت باز کردن دوباره 
پای پژو به ایران باعث از بین رفتن دستاوردهای خودکفایی صورت گرفته در 

زمان تحریم خواهد شد.
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 همای��ش س��الیانه مش��تریان ،کارگ��زاران و ش��رکت ه��ای 
حم��ل و نق��ل در تاری��خ 4 خرداد م��اه ب��ا حض��ور جمعی از 
ذینفعان، مدی��ر عامل، معاونی��ن و مدیران، به ویژه مس��ووالن 
 حوزه بازاریاب��ی و فروش ذوب آه��ن اصفهان در محل س��الن 
بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د. در این همایش، 
اهداف و برنامه های  ذوب آه��ن اصفهان برای تعامل و همکاری 
با مشتریان ،کارگزاران و ش��رکت های حمل و نقل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
دکتر س��عد محمدی، مدیر عامل ذوب آهن اصفه��ان، در این 
 همایش با اش��اره به رکود بازار فوالد کش��ور گفت : اس��تراتژی 
ذوب آهن در برابر این مشکل توجه به صادرات است. در این راستا 
صادرات این شرکت در دو ماهه اول سال جاری پنج  برابر همین 

مدت نسبت به سال گذشته بوده است .
وی هدف از برگ��زاری این همایش که در آن دس��ت اندرکاران 
فوالد حضور داشتند را، شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای 
الزم در زمینه ف��روش و بازاریابی و همچنین ه��م فکری با این 
همکاران برای دس��تیابی به بازارهای جدید در داخل و خارج از 

کشور ذکر کرد .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: این شرکت، تنها 
کارخانه تولید فوالد کشور اس��ت، که به شیوه کوره بلند کار می 
کند و به دلیل عدم برخورداری از یارانه انرژی ، قیمت تمام شده 

محصوالت ذوب آهن فقط در بخش ان��رژی حدود 4۲0 تومان 
بیش از س��ایر کارخانه هایی اس��ت که فوالد را ب��ه روش احیاء 
مس��تقیم تولید می کنند،  لذا رقابت این ش��رکت با آنها رقابتی 

ناعادالنه است .
دکتر س��عد محمدی گفت: در این ش��رایط برای حفظ جایگاه 
ذوب آهن در صنعت فوالد کش��ور به س��مت ایجاد تنوع بیشتر 
 محصوالت حرک��ت کرده ایم؛ ک��ه مهم ترین آنه��ا تولید ریل، 

آرک و تیرآهن های بال پهن است .
وی افزود : در حال حاضر در کش��ور س��االنه ی��ک میلیون تن 
 ورق ب��ه ص��ورت تی��ر ورق در س��اختمان س��ازی اس��تفاده 
می شود که به هیچ وجه استاندارد نیست و استحکام الزم را ندارد؛ 
و به جای آن باید از تیر آهن بال پهن استفاده کرد. خوشبختانه 
ذوب آهن می تواند سایز 16 تا ۲0 آن را تولید کند و تا پایان سال 
سایزهای بزرگ تر تیر آن های بال پهن نیز تولید خواهد شد. اما 

متاسفانه مهندسین ساختمان از این مهم بی خبرند.
مدیر عام��ل ذوب آه��ن اصفهان، اف��زود : برای اطالع رس��انی 
ای��ن موض��وع مه��م تعام��ل بیش��تری با دس��ت ان��درکاران 
نظ��ام مهندس��ی س��اختمان برق��رار م��ی کنی��م. در واق��ع 
ب��ا اط��الع رس��انی صحیح م��ی توانی��م از ی��ک میلی��ون تن 
 تقاضا ب��رای تیرآه��ن های ب��ال پهن در کش��ور به��ره ببریم، 
 ک��ه ه��م اس��تحکام س��اختمان را افزای��ش و ه��م قیم��ت

 ساخت و ساز را کاهش می دهد.
پروژه ریل، تنها طرح مهم کشور است که تنها در طول یک سال 
به بهره برداری می رس��د؛ و یک افتخار ب��زرگ برای ذوب آهن 

محسوب می شود.
وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به پیش��رفت 60 درصدی 
پ��روژه  تولید ری��ل در ذوب آه��ن گفت: عملیات فندانس��یون 
این پروژه تا چن��د روز آین��ده پایان یافت��ه و طب��ق برنامه  در 
 آذرماه س��ال ج��اری ش��اهد تولی��د ریل مل��ی خواهی��م بود؛ 
در واقع این پروژه تنها طرح مهم کشور اس��ت که تنها در طول 
 یک س��ال به بهره برداری می رس��د و یک افتخ��ار بزرگ برای 

ذوب آهن محسوب می شود.
 دکت��ر س��عد محم��دی ی��ادآور ش��د: ذوب آه��ن ع��الوه بر 
تولی��د ری��ل  راه آه��ن ب��رای قطاره��ای پرس��رعت مطاب��ق 
 اس��تاندارد ه��ای جهان��ی ق��ادر ب��ه تولید ری��ل آسانس��ور، 

ریل معدن و ریل مترو در سایزهای مختلف خواهد بود .
مهن��دس محس��نی، مع��اون بازاریاب��ی و فروش این ش��رکت 
نی��ز گف��ت: ذوب آهن در س��ال گذش��ته عنوان تنها ش��رکت 
 صادرکنن��ده نمون��ه کش��وری را بدس��ت آورد ؛که ت��ا کنون 

هیچ شرکتی موفق به کسب این عنوان نشده است .
 وی مواردی همچ��ون بازاریابی و ص��دور اولین پی��ش فاکتور 
فروش ری��ل، متن��وع س��ازی روش های ف��روش و رش��د 56 
درصدی صادرات در سال 9۳ نسبت با سال 9۲ را از جمله سایر 
دستاوردهای حوزه بازاریابی و فروش این شرکت در سال گذشته 
دانست. مهندس محسنی تصریح نمود: ذوب آهن دارای برندهای 
جهانی است و امکان صادرات محصوالت آن به تمام کشورهای 

دنیا وجود دارد .
در ابت��دای ای��ن همایش دکت��ر ایمانی راد، اس��تاد دانش��گاه 
 و محق��ق برجس��ته کش��ور در زمین��ه اقتص��اد، در خصوص 

چشم انداز صنعت فوالد در سال 94 سخنرانی کرد.
 وی در بخشی از س��خنان خود گفت: قیمت فوالد در کشور تنها 
 براساس عرضه و تقاضا مش��خص نمی ش��ود، بلکه تحت تاثیر 
متغیر های کالن بین المللی قرار دارد که یکی از مهم ترین آنها 

ارزش دالر آمریکا است .
این استاد دانشگاه افزود : افزایش ارزش دالر آمریکا باعث سقوط 
قیمت سنگ آهن و محصوالت فوالدی و هم چنین کاهش قیمت 

نفت شد .
 دکت��ر ایمان��ی راد تصریح نم��ود: با توج��ه به ش��رایط اقتصاد 
بی��ن الملل و اقتص��اد ایران، صنای��ع فوالدی باید ب��ه مدیریت 
نقدینگ��ی، توس��عه ص��ادرات، افزای��ش درآمده��ای ارزی و 
 جهت گی��ری بلند م��دت در ص��ادرات توجه ویژه ای داش��ته

 باشد.

در اطاق بازرگانی اصفهان صورت گرفت؛

همایش سالیانه مشتریان ،کارگزاران و شرکت های حمل و نقل
بهینه سازي روشنايي بافت 

تاريخي اصفهان

مهندس حمید رضا آقای��ی، معاونت بهره برداری 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، در این باره 
 گفت:با همکاری ش��رکت بهره وری ایران س��ابا و

 با نشس��ت ه��ای متمادي ب��ا مش��اوران مربوطه 
و  فرهنگ س��ازي هاي انجام ش��ده تع��داد ۳۲0 
 دستگاه چراغ LED ،۲0 وات کم مصرف جایگزین 

چراغ های 1۲5  وات جیوه سابق گردید.
وی در ادامه افزود: چراغ های مذکور عالوه بر طول 
عمر و منحنی پخش نور بس��یار عالی، ۸0 درصد 

صرفه جویی در انرژی برق را تضمین می کند. 
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: بهره برداری این 

پروژه همزمان با مبعث نبی اکرم )ص(آغاز شد.
 مهن��دس آقای��ی تاکید ک��رد: اجرای ای��ن پروژه 
بی��ن  1500 چ��راغ در کل کش��ور   ب��رای 
کالن ش��هر هاي یزد و گیالن و خراس��ان جنوبي 
در مکان هاي تاریخي پیاده س��ازی خواهد شد؛ و 
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان به عنوان 
اولی��ن اج��راء کننده در بین ش��رکت ه��اي فوق 
مي باش��د؛ که این خود الگویی اس��ت برای ایجاد 
روش��نایی در دیگر فضاها و چیدمان های  شهری 
که با توجه به بافت تاریخ��ی و فرهنگی اصفهان از 

اهمیت به سزایی برخوردار است 
گفتنی است :نشس��ت های علمی ،تخصصی این 
 پروژه از شهریور ماه س��ال9۳  برگزار شده و نتایج 
اندازه گی��ري اجرایي، با اس��تاندارد هاي مربوطه 
مطابق دارد؛ همچنین این ش��رکت براي رسیدن  
به اه��داف مربوط به کاه��ش تلف��ات و پیک، در 
نظر دارد فازه��اي بع��دي را  با تبدی��ل 70 هزار  
 LED دس��تگاه چراغ 1۲5 وات جیوه به ۲0 وات
 با توجه ب��ه تایید و تکلیف  ش��رکت توانیر اجرایي

 نماید. 

درخواست افزايش ۲۲ 
درصدی قیمت سیمان

افزايش قیمت گاز باز هم 
يکسان گريبان پر مصرف ها 

و کم مصرف ها را گرفت

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان از ارایه درخواست جدید تولیدکنندگان 
برای افزای��ش قیمت خب��رداد و گفت: اگرچ��ه طی هفته های گذش��ته 
درخواست افزایش 17درصدی از دولت داشتیم اما اکنون درخواست مان 

افزایش ۲۲درصدی است.
عبدالرضا شیخان، از ارسال مجدد درخواست تولیدکنندگان سیمان برای 
افزایش قیمت این کاال خبرداد و گفت: طی هفته های گذشته درخواست 
خود برای افزایش قیمت سیمان را به دولت ارس��ال کرده ایم؛ اما اکنون با 
باال رفتن قیمت گازوئیل، تقاضای ما افزایش ۲۲ درصدی اس��ت، چراکه 
قیمت تمام ش��ده ما باال رفته اس��ت. دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان 
افزود:  افزایش قیمت گازوئیل، منجر به افزایش قیمت شده است. این در 
حالی است که هم اکنون تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و 
چنانچه دولت با این افزایش قیمت موافقت نکند، ادامه تولید مقدور نیست.

علی رغم آنکه دولت اشتباه سال گذشته در شیوه افزایش تعرفه های 
گاز را تکرار نکرد، اما امس��ال هم برخورد یکس��انی ب��ا کم مصرف ها 
و پرمصرف ها داش��ت؛ و از تمرک��ز افزایش قیم��ت روی پرمصرف ها 
خودداری و خ��ود را از اس��تفاده از ابزار قیمتی ب��رای کنترل مصرف 
گاز محروم کرد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران 
 در یک نشس��ت خبری، با اش��اره ب��ه ابالغیه هیأت دول��ت مبنی بر 
افزایش 15 درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی گفت: » قیمت 
گاز صنایع، پتروشیمی ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 9۳ است 
و هیچ گونه تغییری پیدا نکرد«. عراقی، با اشاره به افزایش 15 درصدی 
گاز در بخش خانگی اضافه کرد: » این مصوبه از 6 خرداد ماه سال 94 
قابل اجراست که بر این اساس قرائت کنتورهایی که صورت می گیرد بر 

اساس نرخ جدید خواهد بود«.

 ریی��س ات��اق بازرگانی ای��ران گف��ت: امیدوار هس��تیم 
اتاق های بازرگانی در سراسر کشور آینده ای متفاوت را برای 
خود در نظر بگیرند، و برای آن آماده شوند؛ و از فرصت های 

پیش رو نهایت استفاده را ببرند.
غالمحس��ین ش��افعی، بعدازظهر امروز در دی��دار هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و زاهدان، اظهار داشت: 
استان زاهدان سرشار از استعدادها و ظرفیت های فراوانی 
است که متأسفانه نادیده گرفته شده و باید با بهره گیری از 
توانمندی های اتاق بازرگانی زاهدان برای اس��تفاده بهینه 
از این ظرفیت ها اس��تفاده ش��ود. وی به فعالیت های اتاق 
بازرگانی ایران اش��اره ک��رد و گفت: توس��عه حمل  و نقل 
ریلی و جاده ای و ترانزیت چابه��ار اکنون به صورت جدی 
در دس��تور کار دولت قرار دارد؛ و اتاق ایران و زاهدان باید 
 برای اس��تفاده از این موقعیت ویژه تالش فراوانی داش��ته

 باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حال حاضر از س��وی 
قزاقستان به خط آهن چین متصل شدیم؛ و اتصال به هند 
و پاکس��تان نیز از برنامه های جدی اتاق بازرگانی کش��ور 
است، به طوری که با اس��تفاده از ظرفیت این اتاق و ورود 
به این مسئله به تس��ریع آن کمک کنیم. وی تصریح کرد: 
اکنون مراجعان ات��اق افزایش یافته و عل��ت آن توفیقات 
اتاق بوده اس��ت،با این حال، این ات��اق نیازمند توجه ویژه 

به خصوص در استان ها است. شافعی با بیان اینکه یکی از 
علل توفیق اتاق ها در گذشته دور ماندن از مسایل سیاسی 
اس��ت، گفت: از آنجایی که ما در آین��ده وضعیت متفاوتی 
 خواهیم داشت، مراقبت از این مسأله در همه اتاق ها بسیار 

مهم است. 
رییس ات��اق بازرگانی ایران بیان کرد: اکن��ون اتاق ها بلوغ 
یافته اند و بدون نیاز به دیگران امکان و توانایی اداره کردن 

خود را دارند.
ش��افعی اف��زود: امی��دوار هس��تیم اتاق ه��ای سراس��ر 
کش��ور آینده ای متف��اوت را در نظ��ر گرفته و ب��رای آن 
 آماده ش��وند؛ و از فرصت ه��ای پیش رو نهایت اس��تفاده 

را ببرند.
 رییس ات��اق بازرگان��ی زاهدان نی��ز در این دی��دار گفت: 
اتاق زاهدان در این دوره رش��د و پیشرفت خوبی داشت، و 
ساختمان مناسبی برای اتاق ساخته شد. عبدالحکیم ریگی 
افزود: امیدوار هس��تیم در دوره پیش رو نیز این توجه ویژه 
به اتاق های بازرگانی سراسر کشور ادامه یافته و حمایت ها 

ادامه داشته باشد. 
رییس اتاق بازرگانی زاهدان ادامه داد: سیستان و بلوچستان 
پتانس��یل های فراوانی دارد و امکان سرمایه گذاری زیادی 
در آن وجود دارد و امیدوار هستیم این منطقه مورد توجه 
 ویژه ق��رار گرفته و س��رمایه گذاران به س��مت آن هدایت 

شوند. 
وی بیان کرد: این اس��تان از محرومیت ه��ای فراوانی رنج 
می برد، اما نرخ مالیاتی آن با تمام نقاط کشور یکسان است 
و این بی عدالتی است و امیدوار هس��تیم در این خصوص 

تدبیری اندیشیده شود. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: امروز فرصت خوبی 
برای شروع گام های جدید است و می توان به عنوان پایلوت، 
طرحی را از این دو اتاق آغاز کرد ت��ا در آن اتاق اصفهان و 
اتاق زاهدان توانمندی های خود و استان شان را به یکدیگر 

معرفی کنند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه گرانی 4۳ درصدی قیمت 
بنزین تأثیری بر قیم��ت دیگر کاالها ن��دارد، گفت: درباره 
حذف سهمیه بندی بنزین تصمیم بین خوب و خوب تر نبود 

بلکه بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کردیم.
محمدباقر نوبخت، در برنامه » تیتر امش��ب« ش��بکه خبر 
درباره ض��رورت اصالح حامل های انرژی گفت: بر اس��اس 
تجربه ای که س��ال گذش��ته درخص��وص افزایش قیمت 
بنزین داش��تیم و کنترل به موقع دولت، قطعاً این افزایش 
 قیمت هم تأثیری ب��ر افزایش قیمت دیگ��ر اقالم نخواهد 

گذاشت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس قانون هدف مندی 
یارانه ها مصوب س��ال ۸9، م��ا  ملزم به اج��رای این قانون 
بودیم، خاطرنش��ان کرد: بر اس��اس این قانون این افزایش 
 قیمت و تأمین مناب��ع نهایتاً بی��ن یارانه بگیران تقس��یم

 خواهد شد.
 نوبخت با اشاره به تک نرخی شدن بنزین گفت: این گرانی 
درجهت نزدیک ش��دن ب��ه قیمت جهان��ی و جلوگیری از 
قاچاق بی رویه بنزین و نهایت��اً افزایش مصرف و تاثیراتش 
بر محیط زیس��ت ص��ورت گرفته اس��ت. براس��اس قانون 
بودج��ه س��ال 94 دولت م��ی بایس��ت 4۸ ه��زار میلیارد 
توم��ان از محل افزایش قیم��ت ها، منابع کس��ب می کرد 
 و در جه��ت تامی��ن هزینه ه��ای یاران��ه ها آنه��ا را صرف 

می کرد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر درآمدهای حاصله ما ۳۲ هزار 
میلیارد تومان است؛ که بر اساس برآوردها 10 هزار میلیارد 
تومان کمبود داریم که می بایس��ت از منابع مختلف آن را 
تامین کنیم. ب��ه هیچ وجه موافق افزای��ش قیمت ها نبوده 
ایم و نیستیم و قصد تأمین این کس��ری منابع را با فشار به 

مردم نداریم.
سخنگوی دولت با اش��اره به کم شدن درآمدهای کشور در 
س��ال های اخیر بر اثر تحریم ها گفت: باید قبول کنیم که 
منابع ما کم ش��ده و با مدیریت منابع فعل��ی باید در جهت 

اجرای قانون هدف مندی تالش کنیم. منابع حاصل ش��ده 
برای مردم و برای تأمین اهداف بهداش��ت و درمان مصرف 
خواهد ش��د. اگر بخواهیم تغییرات را در بهداشت و درمان 
و کمک به خانوارها داشته باش��یم باید این افزایش قیمت 

را قبول کنیم.  
وی ب��ا بیان اینک��ه با ت��ک نرخی ش��دن قیم��ت بنزین، 
 تنها س��ه هزار میلیارد توم��ان درآمد ب��رای دولت تأمین 
می ش��ود که این میزان در راس��تای یارانه ها، میان مردم 
 تقس��یم خواهد ش��د، افزود: دو نرخی بودن بنزین در طی 
سال های گذشته فسادهایی بوجود آورده بود که باید جلوی 

آن گرفته می شد.
نوبخت با اش��اره به قانون تصویب ش��ده در مجلس اظهار 
داش��ت: با کم ش��دن هزینه ه��ا، درآمدها هم ب��ه همان 
میزان تنظیم خواهد ش��د و باید در نظر داش��ته باشیم که 
 از این طری��ق بتوانیم از مصرف بی روی��ه بنزین جلوگیری

 کنیم.  
وی با اشاره به سیاس��ت های مهار تورم توسط دولت گفت: 
ش��خص رییس جمهور به هیچ وجه موافق افزایش قیمت 
نبوده و نیس��ت؛ و این تصمیم بر اساس نظرات کارشناسی 
گرفته ش��ده اس��ت. پیش از این قرار بود قیمت بنزین بین 
1۲00 تا 1500 تومان شود که رییس جمهور با آن مخالفت 

کرد.

افزايش قیمت بنزين گرانی نمی آوردتعريف آينده ای متفاوت، برای اتاق های بازرگانی
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
2/379 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 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  لذا مشخصات  است  گردیده  محرز 
و  رود  زاینده  های  روزنامه  در  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به 
بندالف(بمدت دو ماه ونسبت به بندب(بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک  شهرضا تسلیم و 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. 
بندالف(

شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه وامالک شهرضا
به شناسنامه  اله  فرزند سیف  اسماعیلی  94/01/05- محمدحسین  1.رای شماره 11- 
شماره 17 حوزه روستائی شهرضا وشماره ملی 1199568521 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه مفروزی از پالک 2179/1 به مساحت 79/97 مترمربع.
2.رای شماره 7765 -93/09/11- مسعود طلوعی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 
ثمنیه  استثناء  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199026931 ملی  وشماره  شهرضا   671
اعیانی و به استثنای هفت-شصت و چهارم اعیانی مفروزی از پالک 2733/2 به مساحت 

153/94 مترمربع.
3.رای شماره 388- 94/01/23- اقدس السادات طبیبیان فرزند سیدجواد به شناسنامه 
شماره 1172 شهرضا وشماره ملی 1198943475 ششدانگ یک باب خانه چهار طبقه 

مفروزی از پالک 2920 به مساحت 140/25 مترمربع.
4.رای شماره 13006- 93/12/27- فاطمه چوقادی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
681 شهرضا وشماره ملی 1198834110 دوازده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 2998 به 

مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  شهرضا  نصیری  93/12/27-زهره   -13010 شماره  5.رای 
شماره 295 شهرضا وشماره ملی 1199046698 شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 2998 به 

مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع.
6.رای شماره13011- 93/12/27- غالمرضا قدیمی شهرضا فرزند علی به شناسنامه 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی1198765070 پنجاه و چهار حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله و ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 

2998 به مساحت ششدانگ 367/10 مترمربع. 
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/23  -359 شماره  7.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 20/50 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/23  -360 شماره  8.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 30/07 مترمربع.
شناسنامه  به  علی  فرزند  قدیمی شهرضا  غالمرضا   -94/01/24  -361 شماره  9.رای 
شماره 273 شهرضا وشماره ملی 1198765070 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 2998 به مساحت ششدانگ 22/33 مترمربع.
به شناسنامه  بنفشه شبانپور فرزند محمدحسین  10.رای شماره 93/12/27-13047- 

شماره 799 شهرضا وشماره ملی 1199172731:
الف:ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4989 به مساحت 50/95 متر 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 4990 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
به مساحت 3/15 متر  از پالک 4990  باب مغازه مفروزی  از یک  ب:ششدانگ قسمتی 

مربع که به انضمام قسمتی از پالک 4989 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
       شماره های فرعی ازدو اصلی فضل آباد

به  اسداله  فرزند  شهرضا  محسنی  اله  حجت   -93/12/25  -12955 شماره  11.رای 
شناسنامه شماره 7 شهرضا وشماره ملی 1198496827 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 163/80 مترمربع.
12.رای شماره 12956-93/12/25- زهرا یزدی شهرضا فرزند حسینعلی به شناسنامه 
شماره 175 شهرضا وشماره ملی 1199102725 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 41 به مساحت ششدانگ 163/80 مترمربع.
13.رای شماره 9921-93/10/20- مریم رحمتی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199373311 ملی  وشماره  حوزه3شهرضا   371

مفروزی از پالک 79 به مساحت 193/30 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  کشوری  اله  حبیب   -93/12/27  -12991 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا وشماره ملی 1199362603 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 103 به مساحت 282 مترمربع.
15.رای شماره 12922-93/12/24- ماشاءاله قاسمی موسی آبادی فرزند رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 9 سمیرم سفلی وشماره ملی 5129871847 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 277 به مساحت 168/50 مترمربع.
مرتضی فعال فرزند محمدعلی به شناسنامه و   – 16.رای شماره 11605- 93/11/23 
شماره ملی 1190002949 شهرضاچهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 742 به مساحت 191/35 مترمربع.
زهرا رهایی فرزند رمضانعلی به شناسنامه و   – 17.رای شماره 11606- 93/11/23 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  1190192144 شهرضایک  ملی  شماره 

مفروزی از پالک 742 به مساحت 191/35 مترمربع.
شناسنامه  به  عبداله  فرزند  مصلحی  قربانعلی   -93/12/  27–  13065 شماره  18.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198497718 ملی  وشماره  شهرضا   6 حوزه   96 شماره 

مفروزی از پالک 744 به مساحت 121/58 مترمربع.
19.رای شماره  10844-93/11/08- عباس دهقان فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 
422 شهرضا وشماره ملی 1198935960 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 862 به مساحت 254/80 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اکبر  فرزند  کاویانپور  مهدی  20.رای شماره 93/08/19-7213- 
595 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199395145 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 976/1 به مساحت ششدانگ 130/83 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  ولی  فرزند  کاویانپور  عصمت   -93/08/19-7219 شماره  21.رای 
شماره 1536 شهرضا وشماره ملی 1199224065 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 976/1 به مساحت ششدانگ 130/83 مترمربع.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  رنانی  جعفری  ملیحه   -93/01/24  -426 شماره  22.رای 
شماره 10044 حوزه 7 اصفهان وشماره ملی 1283209780دودانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ275/50 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  رضا  فرزند  مرادی  فریدون   -93/01/24-428 شماره  23.رای 

912 حوزه 5 اصفهان وشماره ملی 1288724063چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 986 به مساحت ششدانگ275/50 مترمربع.

24.رای شماره 11493-93/11/20- محمدمهدی نقوی فرزند محمدحسین به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199299588 ششدانگ  شماره 1339 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 999 به مساحت ششدانگ 200/83 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسینعلی  کاظمینی  مرتضی  25.رای شماره 93/12/25-12963- 
شماره 746 شهرضا وشماره ملی 1199315702سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 152/50 مترمربع.
26.رای شماره 12964-93/12/25- الهام مردانی فرزند مرتضی به شناسنامه وشماره 
ملی 1190063141 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 1042 به مساحت ششدانگ 152/50 مترمربع.
به شناسنامه شماره  تقی  فرزند  27.رای شماره 13063-93/12/27- شهریار مهجور 
445 شهرضا وشماره ملی 1198891300 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 1042 به مساحت 170/90 مترمربع.
به  یوسف  فرزند  شهرضا  سبزواری  مرتضی   -94/01/23-395 شماره  28.رای 
شناسنامه شماره 1360 شهرضا وشماره ملی 1199100005 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1058 به مساحت 340/40 مترمربع.
به شناسنامه  عبدالرسول  فرزند  محمدرضا دشتی   – 29.رای شماره 94/01/22-314 
باب  یک  ششدانگ   1199375039 ملی  شماره  و  شهرضا   3 حوزه   543 شماره 
مساحت  به  گردیده  تبدیل   13924 شماره  به  که   1068/2 پالک  از  مفروزی   خانه 

163/02 مترمربع.

شناسنامه  به  اله  فیض  فرزند  سبزواری  سعید   -93/12/28-13110 شماره  30.رای 
از  دانگ مشاع  ملی 1199857351 سه  قمشه وشماره  1 شهری  شماره 2240 حوزه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1103 به مساحت ششدانگ  223/25 مترمربع.

31.رای شماره 13112-93/12/28- زهرا حق جوئی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
8805 حوزه شهری شهرضا وشماره ملی 1199923001 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1103 به مساحت ششدانگ  223/25 مترمربع .
32.رای شماره 12720-93/12/20- محمدمهدی جاوری فرزند سیف اله به شناسنامه 
شماره 440 شهرضا وشماره ملی 1199031739 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
به  است  شده  تبدیل   13371 به  که  باقیمانده   1327 پالک  از  مفروزی  طبقه  سه  خانه 

مساحت ششدانگ 261/50 مترمربع.
شماره  شناسنامه  به  ابراهیم  فرزند  قانع  پروین   -93/12/20-12721 شماره  33.رای 
315 شهرضا وشماره ملی 1199118001 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
سه طبقه مفروزی از پالک 1327 باقیمانده که به 13371 تبدیل شده است به مساحت 

ششدانگ 261/50 مترمربع.
34.رای شماره 11637-93/11/25- سید محمدعلی موسوی فرزند سید غالمحسن به 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209364220 ملی  وشماره  سمیرم   488 شماره  شناسنامه 
مفروزی از پالک 1514 باقیمانده که به شماره13572تبدیل گردیده و13570 و 13571 

به مساحت 167 مترمربع.
35.رای شماره 12602- 93/12/17- علیرضا مصلحی فرزند عبدالرسول به شناسنامه 
شماره 245 شهرضا وشماره ملی 1199103421 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1594/1 به مساحت 292/3 مترمربع.
36.رای شماره 12603-93/12/17- ملک ملجائی فرزند عبدالمجید به شناسنامه شماره 
794 شهرضا وشماره ملی 1199132020یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1594/1 به مساحت 292/3 مترمربع.
37.رای شماره 371-94/01/23- محمدحسین فهیم فرزند حبیب به شناسنامه شماره 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی 1198926899 ششدانگ  712 شهرضا وشماره 

1644به مساحت ششدانگ 264/35 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند حسین  کفاش  ناصر  38.رای شماره 93/12/25-12939- 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  1198851775چهاردانگ  ملی  وشماره  33 شهرضا 
از پالک 1705 به مساحت ششدانگ 185/88 مترمربع.درازاءهشت- شصت  مفروزی 
از8سهم  ازیازده- هشتادم سهم مشاع  از8سهم ششدانگ ودوسوم  ونهم سهم مشاع 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف محمدحسن اسحاقی فرزندعبدالعظیم.
39.رای شماره12940- 93/12/25-ایران کفاش فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  ملی 1198930101دودانگ  1033 شهرضا وشماره 
مترمربع.درازاءچهار- شصت  به مساحت ششدانگ 185/88  پالک 1705  از  مفروزی 
ونهم سهم مشاع از8سهم ششدانگ ویک سوم ازیازده- هشتادم سهم مشاع از8سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف محمدحسن اسحاقی فرزندعبدالعظیم.
40.رای شماره 13100-93/12/28- اکرم کشوری شهرضا فرزند حسین به شناسنامه 
شماره 1369 شهرضا وشماره ملی 1199084778 ششدانگ یک باب مغازه سه دهنه و 

طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 1772 به مساحت 333/65 مترمربع.
41.رای شماره 13023- 93/12/27- محمد طحانیان فرزند رضا به شناسنامه شماره 
869 شهرضا وشماره ملی 1198940433 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 1883و 9921 به مساحت 271 مترمربع.
42.رای شماره13024- 93/12/27- محمد طحانیان فرزند رضا به شناسنامه شماره 
869 شهرضا وشماره ملی 1198940433 ششدانگ یک باب مغازه سه دهنه مفروزی 

از پالک 1883و 9921 به مساحت 48/70 مترمربع.
شناسنامه  به  اکبر  علی  فرزند  طلوعی  زهره   -93/12/27  -13058 شماره  43.رای 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199026948 ملی  وشماره  شهرضا  شماره672 

مفروزی از پالک 1957 به مساحت 114/23 مترمربع.
44.رای شماره 12639- 93/12/18- امیر صفدریان کرویه فرزند راه خدا به شناسنامه 
شماره 1023 شهرضا وشماره ملی 1199276200 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3483 به مساحت ششدانگ 233/85 مترمربع.

45.رای شماره 12641-93/12/18- مرجان کاظمی اسفه فرزند مصطفی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1199932167 ملی  وشماره  قمشه  مرکزی   1 حوزه   24 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 3483 به مساحت ششدانگ 

233/85 مترمربع.
46.رای شماره682-94/01/29- فردوس کافی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 

752 شهرضا وشماره ملی 1198964170 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 
پالک 3755 به مساحت 256/08 مترمربع.

47.رای شماره 812-94/02/02- عبدالحمید خانی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199577251 ملی  وشماره  شهرضا  روستائی   1 حوزه   6

مفروزی از پالک 3755 به مساحت 121 مترمربع.
به  اله  نعمت  فرزند  خسروآبادی  حسینی  زهرا   -94/02/06-1074 شماره  48.رای 
شناسنامه شماره 6 حوزه 1مرکزی قمشه وشماره ملی 1199660681 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت 314 مترمربع.
49.رای شماره 13039- 93/12/27- جعفرعلی رحیمی فرزند غالمحسین به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  ملی 1199531766 سه  روستائی شهرضا وشماره  14 حوزه  شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 164/70 مترمربع.
محمدعلی  فرزند  خسروآبادی  کیاصادقی  فاطمه  شماره93/12/27-13040–  50.رای 
سه   1199561363 ملی  وشماره  شهرضا  مرکزی  حوزه   7 شماره  شناسنامه  به 
به مساحت ششدانگ از پالک 5273  باب خانه مفروزی  از ششدانگ یک   دانگ مشاع 

164/70 مترمربع.
51.رای شماره 1078-94/02/06 – محمدرضا بگی شهرضا فرزند جمشید به شناسنامه 
شماره 132 شهرضا وشماره ملی 1199045063 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 141/24 مترمربع.
52.رای شماره 1079-94/02/06- فرزانه جعفرپور فرزند محمد به شناسنامه شماره 
205 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1199371653 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 5273 به مساحت ششدانگ 141/24 مترمربع.
53.رای شماره 13015-93/12/27- علی کریمی فرزند بخشعلی به شناسنامه شماره 
165 حوزه 2 مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209415331 ششدانگ یکباب ساختمان 3 

طبقه مفروزی از پالک 5524 به مساحت 62/40 مترمربع.
شماره های فرعی از سه اصلی موغان

شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  عرفان  مرتضی   -93/12/27 شماره13066-  54.رای 
شماره 273 حوزه 3 شهرضا وشماره ملی 1198499486 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 196/50 مترمربع.
به  یزدانبخش  فرزند  رئیسی شهرضائی  افسانه   -93/12/27 55.رای شماره 13067– 
شناسنامه شماره 646 شهرضا وشماره ملی 1199292656 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 196/50 مترمربع.
56.رای شماره 12984-93/12/27- طاهره سالمی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
671 شهرضا وشماره ملی 1199017507 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه سه طبقه 

مفروزی از پالک 515 به مساحت333/11مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 3160 
جمعا تشکیل یک باب خانه سه طبقه را داده است.

57.رای شماره 12961- 93/12/25- محمد جواد دبلی فرزند علی محمد به شناسنامه 
شماره 1720قمشه وشماره ملی 1199242926 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 540 به مساحت ششدانگ  172/18 مترمربع.
58.رای شماره 12962-93/12/25- زهرا کشوری فرزند اصغر به شناسنامه شماره 
مشاع  دانگ  سه   1199914460 ملی  شماره  و  شهرضا  شهری  یک  حوزه   7951
ششدانگ  مساحت  به   540 پالک  از  مفروزی  طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

 172/18 مترمربع.
59.رای شماره 13048- 93/12/27- اکبر سامع فرزند خسرو به شناسنامه شماره 

456 شهرضا وشماره ملی 1199090964 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
قدیمی مفروزی از پالک 977 و978 به مساحت ششدانگ 312/30 مترمربع.

مریم کاظمینی فرزند علی به شناسنامه شماره  60.رای شماره 13049- 93/12/27 – 
باب خانه  از ششدانگ یک  747 شهرضا وشماره ملی 1199122327 دو دانگ مشاع 

قدیمی مفروزی از پالک 977 و978 به مساحت ششدانگ 312/30 مترمربع.
61.رای شماره 13002- 93/12/27- پروانه آرامی فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 
225 شهرضا وشماره ملی 1198499001 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت ششدانگ 29/55 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شهرضا  کشوری  اله  حبیب   -93/12/27  -13003 شماره  62.رای 
شناسنامه شماره 48 شهرضا وشماره ملی 1199362603 چهار و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت ششدانگ 29/55 مترمربع.

شناسنامه  به  ابوالقاسم  فرزند  سامع  غالمرضا   -93/12/27  -13053 شماره  63.رای 
مغازه  باب  یک  1199354066 ششدانگ  ملی  وشماره  6 شهرضا  حوزه   649 شماره 

مفروزی از پالک 1027 به مساحت 37/97 مترمربع.
64.رای شماره 372-94/01/23- آمنه ممیز فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 874 
شهرضا وشماره ملی 1198916605 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1147 به 

مساحت 139/10 مترمربع.
عبدالرسول  فرزند  اباذری شهرضا  فاطمه صغری   -94/01/23 65.رای شماره 387- 
به شناسنامه شماره 73 شهرضا وشماره ملی 1199364304 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1175 به مساحت 103/30 مترمربع.
به  عبدالخالق  فرزند  آبادی  علی  صادقی  علیرضا  شماره94/01/22-311-  66.رای 
شناسنامه شماره 8 حوزه 1 مرکزی شهرضا وشماره ملی 1199662968 ششدانگ یک 
باب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 1192 به مساحت 121/32 مترمربع.
شناسنامه  به  عبدالمحمد  فرزند  اسماعیلی  93/12/27-اقدس   -12992 شماره  67.رای 
شماره 4 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی1199434272 ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1204 به مساحت 45/10 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند حسین  برهان شهرضا  68.رای شماره490-94/01/25- رضوان 
شماره 1452 شهرضا وشماره ملی 1199070823 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

مغازه مفروزی از پالک 1226به مساحت ششدانگ 27/50 مترمربع.
به شناسنامه شماره  عباسقلی  فرزند  69.رای شماره 495- 94/01/25- علی رضائی 
858 شهرضا وشماره ملی 1198886749 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1226به مساحت ششدانگ 27/50 مترمربع.
70.رای شماره13080-93/12/27- معصومه درویش پوریان فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 1124 شهرضا وشماره ملی 1199189952 سی حبه و شش- هفتم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1268 به مساحت ششدانگ 

176 مترمربع.
71.رای شماره13081- 93/12/27- احمد عسگری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی 1199092193 چهل و یک حبه و یک- هفتم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1268 به مساحت ششدانگ 

176 مترمربع.
به  عبدالرسول  فرزند  شهرضا  اباذری  محمدجواد  شماره94/01/23-383-  72.رای 
باب خانه  یک  ملی 1199160601 ششدانگ  شناسنامه شماره 761 شهرضا وشماره 

قدیمی مفروزی از پالک 1270 به مساحت 103/03 مترمربع.
شناسنامه  به  حسن  فرزند  میرزائی  حمیدرضا  شماره93/11/14-11171-  73.رای 
شماره 451 شهرضا وشماره ملی 1199169250 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1327 به مساحت 170 مترمربع.
74.رای شماره13000- 93/12/27- حسین دهقانزاد فرزند احمد به شناسنامه شماره 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199321508 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1325

مفروزی از پالک 1353 به مساحت 167/10 مترمربع.
75.رای شماره13096- 93/12/28- ابوالفضل جزءزرالنی فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 3912 قم وشماره ملی 0381881172سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1429به مساحت ششدانگ 95/20 مترمربع.
 31 به شناسنامه شماره  فرزند جعفر  ربیعی  76.رای شماره13099-93/12/28-الهام 
حوزه 1 مرکزی قمشه  وشماره ملی 1199647349 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1429به مساحت ششدانگ 95/20 مترمربع.
به  سیدمصطفی  فرزند  احترامی  مهدی  سید  شماره93/12/20-12716-  77.رای 
مشاع  دانگ  1199279544سه  ملی  وشماره  شهرضا   1357 شماره  شناسنامه 
ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1456باقیمانده و3262 به مساحت ششدانگ 

133/53 مترمربع.
به  عباسعلی  فرزند  عسگری  قاسم  محبوبه  شماره93/12/20-12717-  78.رای 
شناسنامه شماره 4884 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199883794سه دانگ 
مساحت  به  و3262  پالک1456باقیمانده  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع 

ششدانگ 133/53 مترمربع.
شماره های فرعی از 21- اصلی رشکنه 

79.رای شماره 11988-93/11/29- مریم جوهری فرزند حیات اله به شناسنامه شماره 
از  37 شهرضا وشماره ملی 1199226106ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

پالک 36 به مساحت 144/50 مترمربع.
به  حسین  فرزند  شاهرضائی  صادقپور  93/12/25-رضا   -12928 شماره  80.رای 
شناسنامه شماره 19 شهرضا وشماره ملی1199952281سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 106 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
به  فرزند حسنعلی  منوچهرآبادی  انصاری  81.رای شماره12929-93/12/25- سمیرا 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  ملی1190031302شهرضا  وشماره  شناسنامه 

خانه مفروزی از پالک 106 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
82.رای شماره 10191- 93/10/23- عباسعلی صفرپور فرزند سیف اله به شناسنامه 
مغازه  باب  یک  1199377708 ششدانگ  ملی  وشماره  3 شهرضا  حوزه   261 شماره 
مساحت به  است  شده  تبدیل   2480 شماره  به  که  و125   124 پالک  از   مفروزی 

83/10 مترمربع.
83.رای شماره 12935- 93/12/25- فضل اله آزادی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 
565 شهرضا وشماره ملی 1199076740 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

131 به مساحت 37/80 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند رحمت  84.رای شماره 914- 94/02/5- سمیه عجمی 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199318442 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1020

مفروزی از پالک 331 به مساحت 99/45 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اله  فرزند رحمت  85.رای شماره 915- 94/02/5- سمیه عجمی 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199318442 ملی  وشماره  قمشه   1 حوزه   1020

مفروزی از پالک 331 به مساحت 102/60 مترمربع.
86.رای شماره 11871-93/11/29- احمد عسگری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
579 شهرضا وشماره ملی 1199092193چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 216 مترمربع.
87.رای شماره 11874-93/11/29- فاطمه یوسفیان فرزند مختار به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  1199186430دودانگ  ملی  وشماره  شهرضا   771

مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 216 مترمربع.
شماره فرعی از 23- اصلی سود آباد

88.رای شماره 411- 94/1/23- محمدرضا شوقی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 
3309 حوزه یک شهری قمشه وشماره ملی 1199868043سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 198/58 مترمربع.
89.رای شماره 414- 94/01/23- مریم صدری فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 
205 حوزه یک مرکزی قمشه وشماره ملی 1199937452سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت ششدانگ 198/58 مترمربع.
90.رای شماره 8789- 93/09/17- غالمرضا تن ساز فرزند عباس به شناسنامه شماره 
855 شهرضا وشماره ملی 1199004669ششدانگ یک باب خانه سه طبقه  مفروزی از 

پالک 23 به مساحت 209/09 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدعلی  91.رای شماره 13104- 93/12/28- حسین جانقربان 
خانه  باب  یک  از  قسمتی  ششدانگ   5129796934 ملی  وشماره  شهرضا   6 شماره 
مفروزی ازپالک366به مساحت115مترمربع که به انضمام قسمتی از حریم رودخانه و 

جوی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
شناسنامه  به  عباس  فرزند  شاهچراغی  علیرضا   -93/12/20-12724 شماره  92.رای 
از  شماره 684 شهرضا وشماره ملی 1199077933ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

پالک 375 به مساحت 158/49 مترمربع.
به  سیدمحمد  فرزند  بحرینی  السادات  اکرم   -93/12/24-12914 شماره  93.رای 
از  مشاع  دانگ  1199324728سه  ملی  وشماره  شهرضا   1647 شماره  شناسنامه 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 159/40 مترمربع.
94.رای شماره 12921-93/12/24- اسداله آقاسی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 
باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1198911085سه  322 شهرضا وشماره 

مفروزی از پالک 375 به مساحت ششدانگ 159/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 32- اصلی دست قمشه

95.رای شماره  663- 94/01/27- موسسه خیریه امام سجاد شهرضا به شماره ثبت 
115 ثبت شرکتهای شهرضا به شناسه ملی 10861857054 ششدانگ یک باب مغازه 
به   2313 و  و2312  پالک59باقیمانده  از  مفروزی  آن  فوقانی   و  تحتانی  ساختمان  با 

مساحت 41 مترمربع.
به  کرمعلی  فرزند  اسفرجانی  کاظمپور  حسین   -93/12/27-13052 شماره  96.رای 
شناسنامه شماره 10 حوزه 2 شهرضا وشماره ملی 1199727075 ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 121 به مساحت 202/10 مترمربع.

شماره های فرعی از 50- اصلی اله آباد
97.رای شماره 369- 94/01/23- اسماعیل ترابی فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 
1 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره ملی 1199631604ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت 158/15 مترمربع.
98.رای شماره 7579-93/08/26- احمدرضا فرازی فرزند حیدر به شناسنامه شماره 
512 شهرضا و شماره ملی 1199139009سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 16 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
99.رای شماره7580-93/8/26- عصمت حیدرپور فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  ملی 1284783774سه  اصفهان وشماره   239

مفروزی از پالک 16 به مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
شناسنامه  به  محمود  فرزند  نظریت  اکبر  93-علی   /11/28-11777 شماره  100.رای 
شماره 496 شهرضا وشماره ملی 1199250031دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
به شناسنامه شماره  فرزند جالل  کبیری  مریم   -93 101.رای شماره11/28-11778/ 
1255 شهرضا وشماره ملی 1199257621دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
102.رای شماره 11779- 11/28/ 93- عزت پارسائی فرزند یداله به شناسنامه شماره 
13 حوزه 1 روستائی شهرضا وشماره ملی 1199471674دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 39 به مساحت 119/36 مترمربع.
شناسنامه  به  ناصر  فرزند  سرائی  محمدعلی   -93/12/27-12993 شماره  103.رای 
شماره 238 شهرضا وشماره ملی 1199288586 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 186 به مساحت 104 مترمربع.
شناسنامه  به  غالمحسین  فرزند  عسگرپور  اعظم   -94/02/6  -1085 شماره  104.رای 
شماره 935 قمشه وشماره ملی 1199317594 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

573 به مساحت 119/80 مترمربع.
105.رای شماره 355- 94/02/23- علی نصیری فرزند ریاح به شناسنامه شماره 11332 
حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209103613دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مترمربع.  213/05 به مساحت ششدانگ   1517 پالک  از  مفروزی  طبقه  خانه سه   باب 

106.رای شماره 357- 94/02/23- شمسی موسوی فرزند سید خدانظر به شناسنامه 
مشاع  دانگ  1209260220دو  ملی  شماره  و  سمیرم  مرکزی  یک  حوزه   433 شماره 
ششدانگ  مساحت  به   1517 پالک  از  مفروزی  طبقه  سه  خانه  باب  یک  ششدانگ   از 

213/05 مترمربع.
شناسنامه شماره  به  فرهاد  فرزند  نصیری  ریاح   -94/02/23  -358 107.رای شماره 
568 حوزه یک مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209261596دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1517 به مساحت ششدانگ 213/05 مترمربع.

شماره مفروزی از68/1- اصلی میرآباد که به شماره225- اصلی تبدیل شده است
به  محمداسمعیل  فرزند  نصیریان  غالمحسین   -94/02/23  -386 شماره  108.رای 
شناسنامه شماره 1226 شهرضا وشماره ملی 1199401455 ششدانگ یک باب خانه 

سه طبقه نیمه تمام به مساحت 209/50 مترمربع.
شماره های فرعی از یکصد اصلی فیض آباد

109.رای شماره 507- 94/01/26- سعید قاسمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
7252 شهرضا وشماره ملی 1199907472 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1 
به مساحت 105/30 مترمربع.در ازاء سه هزارویکصدوپنجاه ونه-سی وپنج هزارم حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف مسعود رضامدنی احدی از 

ورثه مرحوم حسام مدنی.
شناسنامه  به  ماشاءاله  فرزند  فرد  امیری  جمیله   -94/01/25  -500 شماره  110.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ   2291819331 ملی  وشماره  شیراز   5 حوزه   10619 شماره 

مفروزی از پالک 278 به مساحت 230 مترمربع.
به شناسنامه  محمد  گل  فرزند  قاسمی  غالمعلی   –  94/01/23  – 111.رای شماره378 
از  مشاع  دانگ  ملی 1209548275 سه  شماره 2681 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک496 به مساحت ششدانگ 180/45 مترمربع.
در ازاء یک دوم از183سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمود فرهمند.
شناسنامه  به  باباخان  فرزند  محمودی  زلخیا   –  94/01/23  – شماره381  112.رای 
از  مشاع  دانگ  ملی 1209551209 سه  شماره 2971 حوزه2مرکزی سمیرم وشماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک496 به مساحت ششدانگ 180/45 مترمربع. 
در ازاء یک دوم از183سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از 

طرف محمود فرهمند. 
113.رای شماره306-94/01/22- مجید قاسمی فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 
دو  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199642029 ملی  وشماره  قمشه  مرکزی   1 حوزه   45
مشاع  158/5سهم  ازاء  مترمربع.در   155/20 مساحت  به   497 پالک  از  مفروزی  طبقه 

از16438/5سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
شناسنامه  به  الخاص  فرزند  محمودی  زینب   -93/12/17  -12607 شماره  114.رای 
شماره 3788 حوزه 2 سمیرم وشماره ملی 1209559447 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 589 به مساحت 128/26 مترمربع.
شماره فرعی از 106- اصلی ارش آباد

شناسنامه  به  یداله  فرزند  عسگری  اصغر   –  93/12/28  –13105 شماره   115.رای 
شماره 915 شهرضا وشماره ملی 1199005266 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

 الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 273  به مساحت 160/70 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل یک خانه دو طبقه را داده است.

ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت 130 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 273 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.

پروانه عسگری فرزند فریدون به شناسنامه   – 93/12/28 116.رای شماره  13108– 
شماره 618 شهرضا و شماره ملی 1199107158 سه دانگ مشاع از ششدانگ:

  الف:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 273 به مساحت 160/70 متر مربع
که به انضمام قسمتی از پالک 274 جمعا تشکیل یک خانه دو طبقه را داده است.

ب:قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 274 به مساحت 130 متر مربع 
که به انضمام قسمتی از پالک 273 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است.

117.رای شماره 13031- 93/12/27- غالمرضا خانی فرزند نعمت اله به شناسنامه 
طبقه  و  مغازه  باب  دو  ششدانگ   1199128961 ملی  شماره  و  شهرضا   488 شماره 

فوقانی آن مفروزی از پالک 291 به مساحت 85/65 مترمربع.
شماره مفروزی از 157- اصلی محمودیه

118.رای شماره 12929-93/12/25- حسن بخشی زاده فرزند قمصور به شناسنامه 
شماره 20483 شهرضا وشماره ملی 1198484705ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

250 مترمربع.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه

119.رای شماره 13073- 93/12/27- ضرغام شیرزادی فرزند شهنواز به شناسنامه 
شماره 12 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2392268045 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 166/80 مترمربع.
120.رای شماره 13074- 93/12/27- جالل الدین شیرزادی فرزند شهنواز به شناسنامه 
شماره 35 حوزه 4 ممسنی وشماره ملی 2392001634 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 166/80 مترمربع.
121.رای شماره 11735- 93/11/28- کیامرز اکبری فرزند غفار به شناسنامه شماره 
908 حوزه 2 بروجن و شماره ملی 6299574852 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
ازاء یک حبه و دویست و شصت و یکهزارم  پالک 14 به مساحت 236 مترمربع. در 
حبه مشاع از14حبه ودوپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

از طرف ستوده بهرامی.
122.رای شماره 12925- 93/12/24- روح انگیز روضاعی نژاد فرزند نادر به شناسنامه 
باب  یک  2371189741 ششدانگ  ملی  کازرون وشماره  مرکزی   2 شماره510 حوزه 
خانه دو طبقه مفروزی از پالک 14 به مساحت 231/75 مترمربع.در ازاء231سهم مشاع 
ازطرف  عادی  انتقال  از72حبه ششدانگ  مشاع  حبه  بیستم  وسه  2682سهم13حبه  از 

حیدر بهرامی.
بندب(

شماره فرعی از100- اصلی فیض آباد
نجفی  بهروز  رای اصالحی شماره 94/02/09-1246  و  رای شماره93/07/15-6160 
ملی  شماره  و  سمیرم   2 حوزه   127 شماره  شناسنامه  به  عوض  فرزند  کشکولی 
پالک  از  مفروزی  مساحت176/36مترمربع  به  خانه  یکباب  ششدانگ   1209566982
گردیده  قید  172مترمربع  اشتباها  پالک  مساحت  اولیه  آگهی  و  رای  در  که   100/496

اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/23       

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/03/07
م الف:90 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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ساعات مرده پیست 
انقالب برای معلوالن

بنیتس با رئال مادرید به 
توافق نهایی رسید

ملی پوش تیم دوومیدانی نابینایان و کم بینایان با ابراز گالیه از بی توجهی 
به ورزشکاران جانباز و معلول گفت: امکانات ورزشی معلوالن صفر است،

 به طوری که س��اعت مرده ورزش��گاه انقالب را به تمرین��ات ما اختصاص 
داده اند. علی الهی اظهار کرد: پیس��ت دو و میدانی انقالب از لحاظ شرایط 
تمرینی خوب است، اما ساعت سوخته این پیست را به تمرینات ما اختصاص 

داده اند.
وی ادامه داد: زمان تمرینی ما ساعت چهار تا 6 بعد از ظهر تعیین شده که 
باید گرمای زیادی را تحمل کنیم و کیفیت تمرینات ما پایین می آید؛ اما 
هر بار که به مسووالن گفته ایم جواب درستی به ما نداده اند، در صورتی که 
اگر این زمان به یک ساعت بعد موکول شود، کارایی بهتری خواهد داشت.

الهی خاطر نشان کرد: ما در مسابقات س��ئول  پرچم جمهوری اسالمی را 
باال بردیم، اما به این بی مهری ها عادت کرده ایم. الهی افزود: ما از مسووالن 
توقع پاداش و هدیه نداشتیم، اما یک تشکر خشک و خالی که می توانستند 

داشته باشند.

 رافائل بنیتس، با ق��راردادی به مدت دو س��ال، هدای��ت پرافتخارترین
 تیم فوتبال جهان را ب��ر عهده خواهد گرفت و جانش��ین کارلو آنچلوتی 

خواهد شد.
پس از برکناری کارلو آنچلوتی از مربیگری در رئال مادرید و در حالی که 
از یورگن کلوپ و رافائل بنیتس به عن��وان گزینه های مربیگری در رئال 
مادرید صحبت به میان آمده بود، پایگاه اینترنتی فوتبال اسپانیا و کالچیو، 

از نهایی شدن قرارداد دو ساله بنیتس با رئال خبر دادند.
قرار است ظرف کمتر ین زمان ممکن باش��گاه رئال مادرید توافق با این 

مربی اسپانیایی را مطرح کند.
درتوافق اولیه بین بنیتس و رئال مادرید، قراردادی 2 س��اله به این مربی 

اسپانیایی پیشنهاد شده است.
فلورنتینو پرس، در جریان کنفرانس خبری پس از اخراج آنچلوتی گفت 

که دوست دارد سرمربی آینده تیم، اسپانیایی صحبت کند.

با مشخص شدن تکلیف نیمکت سپاهان و ذوب آهن؛

خیال  راحت اصفهانی ها از بابت شروع لیگ پانزدهم

آندو در مسیربازگشت به استقالل!  
اگر اتفاق خاصی نیافتد با معرفی س��رمربی جدی��د، آندرانیک 

تیموریان به استقالل بازخواهد گشت.
کاپیتان تیم ملی که یک��ی از دالیل جدایی اش از اس��تقالل را 
سرمربی این تیم و رفتار اطرافیانش می دانست، حاال دوباره در 

آستانه بازگشت به استقالل قراردارد.
طبق اخبار شنیده شده در باشگاه استقالل مذاکرات مدیریت با 
بازیکن محبوب آبی ها آغاز شده و در صورت معرفی مربی جدید، 

او به استقالل باز خواهدگشت. 
در این بین هرچند ش��رایط مالی برای آندو بسیار مهم است اما 
او مانند نکونام عالقه زیادی دارد که سال های آخری فوتبالش 
را در تهران و کنار هواداران اس��تقالل بگذارند.با این همه شرط 
اصلی به نتیجه رس��یدن مذاک��ره با تیموری��ان، جدایی قطعی 

امیرقلعه نویی است که هنوز اتفاق نیافتاده است.

پرسپولیس واگذار می شود
 مشاور سازمان خصوصی س��ازی از احتمال برنده شدن یکی از 
متقاضیان خرید پرسپولیس خبر داد؛ اما در مورد استقالل خبر 

امیدوارکننده ای نداد.
جعفر س��بحانی در خصوص آخری��ن وضعیت مزای��ده چهارم 
 گفت: عل��ت اینکه م��ا هنوز چیزی اع��الم نکردیم ای��ن بودکه  
صورت جلسه الزمه آماده نشده بود؛ اما خوشبختانه این مساله 

امروز حل شده و منعی برای اعالم نتیجه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه مزایده مشخص بود یا 
خیر، افزود: بله آخرین نتیجه مزایده مشخص بود اما به علت بازی 

پرسپولیس اعالم نتیجه یک روز به تعویق افتاد.
مشاور س��ازمان خصوصی، در خصوص این مس��اله که آیا این 
مزای��ده برن��ده خواهد داش��ت یا خی��ر تصریح ک��رد: در مورد 

پرسپولیس به احتمال قریب به یقین برنده دارد. 
وی در ادام��ه اف��زود: ای��ن مس��اله ه��م ب��ه این خاطر اس��ت 
که تع��داد متقاضی��ان خرید پرس��پولیس س��ه نفر ب��وده که 
 رد صالحی��ت ش��دن ه��ر س��ه گزین��ه خیل��ی بعید ب��ه نظر 
می رسد؛ اما در خصوص اس��تقالل باید بگویم که به علت اینکه 

تنها یک متقاضی داشت وضعیت هنوز مشخص نیست.
سبحانی، در پاسخ به این پرس��ش که اگر واگذاری استقالل در 
مزایده چهارم هم صورت نگرفت، نحوه واگذاری فرق خواهد کرد 
یا خیر، افزود: در این مورد هیات واگ��ذاری تصمیم می گیرد تا 

طبق راهکارهای قانونی واگذاری این باشگاه صورت پذیرد.

رازگشایی از سکوت امیر قلعه نویی 
درباره استقالل 

یک هفت��ه از برکناری محترمان��ه امیر قلعه نویی از اس��تقالل 
گذشته؛ اما او حتی کالمی حرف نزده است.

چهارش��نبه قبل بود که امیر قلعه نویی متوجه شد دیگر جایی 
در اس��تقالل ن��دارد. او قبل از برگزاری جلس��ه هی��ات مدیره 
اس��تقالل ، با امیررضا خادم تم��اس گرفت و به ش��دت از این 
معاون وزی��ر گالیه کرد؛ ک��ه چ��را در مصاحبه های��ش گفته 
 وزارت خانه و هیات مدی��ره از وضعیت فنی اس��تقالل رضایت

 ندارند.او خ��ادم را مته��م کرد که ی��ک طرفه ب��ه قاضی رفته 
اس��ت و گفته ه��ای طرف دیگ��ر این ماج��را یعنی س��رمربی 
 تی��م را نش��نیده و مش��کالت او را نم��ی دانس��ته اس��ت.

 ح��رف هایی که س��بب ش��د تا خ��ادم در تماس��ی ب��ا اعضای 
هیات مدیره آب��ی ها به آنها بگوید رس��ما چی��زی درباره قطع 
همکاری با قلعه نویی ننویس��ند و اصال این موضوع را از دستور 

کارشان خارج کنند.
هیات مدیره اس��تقالل، ام��ا همزمان با تماس خ��ادم از راهکار 
دیگری اس��تفاده کردند. آنها در این باره از وزیر ورزش استعالم 
گرفتند و استعالم شان موفق بود ، به همین دلیل هم بود که آنها 
به طور محترمانه خداحافظی با قلعه نویی را رسانه ای کردند. آنها 
پیامک هایی داشتند که این اجازه را در اختیارشان گذاشته بود.

بعد از این اما قلعه نویی که از نوع رفتار هیات مدیره ش��اکی بود 
، کالمی حرف نزد.

وی ش��ب قب��ل از جلس��ه هی��ات مدی��ره فش��ار زی��ادی 
 را تحمل ک��رد که اس��تعفاء بدهد، اما زی��ر بار ای��ن کار نرفت. 
 غی��ر از دای��ره نزدیکانش از نظ��ری و عرب گرفته تا مش��اوران 
رس��انه ای اش، بزرگانی چون جواد قراب ه��م در تماس هایی 
با او، خواس��تند تا ب��رای حفظ جایگاه��ش میان ه��واداران ، 
 خودش تصمیم به خداحافظ��ی بگیرد؛ اما امیر زی��ر بار نرفت.

 حتی دوس��ت نزدیک��ش امیر ع��رب اعتقاد داش��ت ب��ه پاس 
 س��ال هایی که امیر برای اس��تقالل موفقیت به هم��راه آورده ، 
هیات مدیره باید ابقایش کند تا از این بحران شدید که گریبانش 

را گرفته ، رها شود.
هی��ات مدیره اما بع��د از یک س��ال ماندن زیر ب��ار حرف هایی 
که مدام درباره ترس ش��ان از س��رمربی زده می ش��د ، تصمیم 
 گرفتند که ب��ه طور محترمانه خبر جدایی ش��ان را رس��انه ای

 کنند.
قلعه نویی اما به رغم خش��می که از این اعضاء ، تصمیم س��ازان 
برای اس��تقالل و ش��رایط این روزها دارد ، س��عی م��ی کند تا 
خش��م خود را فرو بخورد و س��کوت کند. او بعد از 2 فصل ناکام 
، نیاز به کمی س��عه صدر دارد تا شاید کورس��ویی از امید بعد از 
واگذاری تی��م برایش بمان��د و اینکه بتواند دوب��اره برگردد؛ اما 
 پالس هایی که هیات مدی��ره با معرفی نام ه��ای بزرگ برایش
  می فرستد این است که امیر بداند قراری برای بازگشت او وجود

 ندارد.

جانشین خارجی قلعه نویی کیست؟
گمانه زنی ها از جانشینی یک مربی اروپایی به جای امیر قلعه نویی 

روی نیمکت استقالل حکایت دارند.
فصل چهارده��م لیگ برت��ر فو تبا ل ب��ه پایان رس��ید؛ و اینک 
گمانه زنی ها از تغییر س��رمربیان چند تیم لیگ برتری حکایت 

می کند. 
 استقالل تهران نیز یکی از این تیم ها است که به نظر می رسد با 

امیر قلعه نویی به پایان راه رسیده باشد.
منابع نزدیک به این باش��گاه از چند گزینه داخلی و خارجی به 

عنوان جانشین احتمالی قلعه نویی نام می برند.
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 ه��ادی عقیل��ی، معتقد 
اس��ت در این فص��ل در 
باالترین س��طح فنی اش 
قرار داشته و باید از سوی  
کارل��وس ک��ی روش به 
اردوی تیم ملی فراخوانده 

می شد.
مدافع باتجربه س��پاهان 
اصفهان ب��ا جبهه گرفتن 
مقاب��ل ع��دم دعوتش به 

اردوی تیم ملی درباره آن چنین گف��ت :  اتفاقاً 
اخیراً مصاحبه ای دی��دم از آقای کی روش که در 
آن گفته بود م��ن نفراتی را انتخ��اب کرده ام که 
از نظر فنی ش��خصیتی قوی داش��ته باشند. من 
مطمئنم که این فصل سطح من از نظر فنی بسیار 
باال بود. اگر می خواستند من را دعوت کنند حتماً 
باید دعوت می ش��دم، به هرحال اما این موضوع 

برای من منتفی شده است. 
وی ادامه داد: او بارها و بارها اشتباهاتی از جنس 
اشتباهات ما داش��ته است. خداحافظی های او با 
تیم ملی درست از جنس کار ما بود، اما متأسفانه 
همیشه کس��ی که ضرر می کند بازیکن است نه 

سرمربی. 
مدافع س��پاهان که به همراه این تیم موفق شد 
ج��ام قهرمانی لی��گ چهاردهم را کس��ب کند، 
درباره آن گفت: نمی دانم چ��را تالش می کنند 
ماجراهای تبریز را به س��پاهان رب��ط دهند. ما 
این سر دنیا داشتیم بازی می کردیم و متأسفانه 
عده ای از احساس��ات مردم تبریز سوءاس��تفاده 
کرده اند. اینطور که من شنیده ام اتفاقات تبریز به 
خاطر جلوگیری از آسیب دیدن بازیکنان و آقای 

فغانی بوده اس��ت. از ترس 
اینکه کسی آسیب نبیند، 
گفتند بازی سپاهان 2-2 
ش��ده وگرنه گزارشگری 
ک��ه در ورزش��گاه ب��ود 
نتیج��ه بازی س��پاهان را 

می دانست! 
وی در ادام��ه با اش��اره به 
شایس��تگی های تیم��ش 
گفت: قب��اًل ه��م گفته ام 
تنها تیمی ک��ه در قامت قهرمانی بود س��پاهان 
بوده است. درست است که ما به دلیل بخشی از 
مشکالت داخلی در طول فصل دچار نوسان هایی 
بودی��م اما از هم��ان زمان ه��م خیلی ه��ا به ما 
می گفتند چون بازی هایمان در چند هفته آخر 
راحت تر از رقیبان مان اس��ت، ش��انس مان برای 

قهرمانی باالست. 
عقیلی در ادامه درباره تمدید قرارداد با حس��ین 
فرکی و نظرش در این باره گفت: هنوز یک ربع از 
بازی فینال نگذشته بود که از کادرفنی پرسیدم 
تمرین چه زمانی شروع می شود؟ دوست داشتم 
زودتر بدانم تا برای خودم برنامه ریزی کنم. حاال 
هم معتقدم باید ه��ر چه زودتر باش��گاه درباره 
س��رمربی آینده تی��م تصمیم بگیرد. براس��اس 
صحبت های آقای فرک��ی در برنامه نود می دانم 
که باید درباره ادامه همکاری ایش��ان با باش��گاه 
مذاکراتی صورت بگی��رد؛ اما امی��دوارم هرچه 
زودتر تکلیف روشن شود. به هرحال ایشان تیم 
را قهرمان کردند و با بازیکنان هماهنگ شده اند. 
 همه اینه��ا می تواند ادامه هم��کاری را موفق تر

 کند.

مدافع باتجربه سپاهان اصفهان؛
 کی روش هم اشتباه می کند 

دارن��ده مدال نق��ره مس��ابقات کش��تی آزاد جهان گف��ت: برخی 
شکست ها تلنگر بوده، اما تنها هدفم مدال طالی جهان است.

کمیل قاس��می، در خصوص آخرین ش��رایط تمرین��ی اش اظهار 
داشت: برای مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد آماده می شوم 
و امیدوارم که با آمادگی کامل بتوانم در این مس��ابقات حضور پیدا 

کنم.
وی افزود: متاسفانه در مسابقات قهرمانی آسیا با یک لحظه غفلت 
ش��رایطم به نحوی رقم خورد که روی یک بارانداز حریف غافلگیر 
شدم و مدال طال را از دست دادم؛ اما اکنون در فکر این هستم تا در 

مسابقات آتی همه چیز را جبران کنم.
دارنده مدال برن��ز المپیک خاطرنش��ان کرد: از عملکردم بس��یار 
ناراحت بودم و در حالی که 3 بار همین حریفم را شکست داده بودم 
و کوچک ترین مش��کلی برای مقابله با او نداشتم اما این  بار بدجور 

غافلگیر شدم و روی یک اتفاق برد را با شکست عوض کردم.
قاسمی عنوان کرد: این باخت خیلی بد بود اما برخی از شکست ها 
تلنگری می شود تا به خودم بیایم و تمریناتم را با جدیت دنبال کنم، 
تا در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد با ارائه کشتی بهتری بار 

دیگر دوبنده تیم ملی را به دست آورم.
وی ادامه داد: اکنون هدفم کسب مدال طالی جهان و کسب سهمیه 
المپیک است؛ و باید ابتدا دوبنده تیم ملی را در انتخابی از آن خودم 

کنم و سپس برای کسب این مدال با حریفان سرسختم بجنگم.

 طالی جهان را 
نشانه رفته ام 

پرس��پولیس درحال��ی در ریاض ب��ه مصاف اله��الل رفت که 
طرفداران تیم عربس��تانی دس��ت به هر حرب��ه ای زده بودند 
تا بازنده این بازی نباش��ند. در نیم��ه اول الهالل ب��ازی را در 
اختیار داش��ت و در نهایت هم مزد این برت��ری را با گل دقیقه 
29 یوس��ف س��الم گرفت. این نتیجه نیمه اول ب��ازی دو تیم 
بود. اگرچه آنه��ا در دقایق پایانی می توانس��تند صاحب یک 
پنالتی باش��ند اما داور بازی این عقیده را نداش��ت.در ش��روع 
نیمه دوم، اما خیلی زود الهالل صاحب یک ضربه پنالتی ش��د 
. تکل نورمحمدی و خوردن توپ به دس��تش س��بب ش��د تا 
الهاللی ها صاحب پنالتی شوند و ش��لهوب در دقیقه 52 آنها 
را 2 بر صفر پیش بیاندازد. بعد از این گل پرس��پولیس سراسر 
 حمله شد، اما قدر موقعیت هایش را ندانست ، دو بار طارمی ،

یک بار عالیش��اه و ی��ک بار هم ش��وت حاتمی می توانس��ت 
پرسپولیس برانکو را به آنچه می خواس��ت برساند؛ اما حاصل 
همه این پیش رفتن ها کارت زردی بود که طارمی، روی یک 
تمارض برای پنالتی گرفت. در میان حمله های پرسپولیس و 
وقت کش��ی های حریف ، این الهالل بود که بعد از دقیقه 90 
توانس��ت گل س��ومش را روی ضد حمله بزند. بعد  از این گل، 
مهدی طارمی که بار سنگینی در این مدت بر دوشش گذاشته 
ش��ده بود، عصبی ش��د و کارت زرد دوم را گرفت تا شب تلخ 

پرسپولیس با اخراج او تمام شود.

 صعود
 سعودی ها

�

موفقی��ت س��پاهان و ذوب آه��ن در لی��گ 
چهاردهم انتظ��ارات را را از فوتبال اصفهان 
باال برده و مطمئنا در ش��روع لیگ پانزدهم 
که از اوایل مرداد ماه امسال خواهد بود دیگر 
هیچ هواداری انتظار دیدن دو تیم معمولی و 
دست و پا بس��ته را ندارد؛ و طبیعی است که 
مدیران سپاهان و ذوب آهن از همین زمان 
به فک��ر تقویت تیم های ش��ان ب��رای فصل 

آینده باشند.
صرف نظر از هر نتیجه ای که در بازی فینال 
جام حذفی بدست بیاید، می توان گفت که 
فوتبال اصفهان در لیگ برتر یک فصل کامال 
موفق را پشت سر گذاشت و دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن با ق��رار گرفتن در رتبه های اول 
و چهارم لیگ سال بسیار خوبی را پشت سر 

گذاشتند.
به هر حال از ی��ک طرف ذوب آه��ن بعد از 
 پشت س��ر گذاشتن دو س��ال پر از حاشیه و 
کابوس وار امس��ال موفق ش��د با یحیی گل 
محمدی شرایط بس��یار خوبی پیدا کند و از 

سوی دیگر س��پاهان که در ۷ هفته ابتدایی 
لیگ نتوانس��ت با زالتکو کرانچ��ار، به نتایج 
دلخواه هوادارانش دس��ت پیدا کند هدایت 
تیمش را به حس��ین فرکی س��پرد تا با این 
س��رمربی با تجربه به عن��وان قهرمانی لیگ 

دست پیدا کند.

این دو موفقیت که البته ب��ا هدایت مربیان 
ایرانی بدست آمد، این نکته را پررنگ تر کرد 
که همیشه دل س��پردن به مربیان خارجی 

خوب نیست و هنوز هم هستند مربیانی که 
در داخل ایران فعالیت م��ی کنند و توانایی 
دست یافتن به قله های موفقیت را دارند. اما 
از امروز مطمئنا ه��واداران هر دو تیم نگران 
فصل آینده لیگ برتر هس��تند و منتظرند تا 
عملکرد تیم های ش��ان را در لیگ پانزدهم 

تماشا کنند.
مهم ترین مس��ئله در تش��کیل ی��ک تیم و 
 موفقی��ت در تورنمن��ت س��نگینی مث��ل 
رقابت های لیگ برتر حضور یک س��رمربی 
 بادان��ش و کاربلد ب��ر روی نیمکت اس��ت؛

و به هر حال تیمی که در ای��ن زمینه موفق 
عمل کند مطمئنا در جذب بازیکن و خرید 
مهره های الزم برای پوش��اندن نقاط ضعف 
خودش دچار مش��کل نخواهد شد. در طی 
سال های گذش��ته موارد بسیار زیادی دیده 
ش��ده که تیم های حاضر در لیگ برتر پیش 
از آغاز مسابقات، هنوز وضعیت نیمکت تیم 
شان مش��خص نبوده و همین مسئله باعث 
ش��ده تا فرصت الزم برای خری��د بازیکنان 

جدید و برق��راری اردوهای آماده س��ازی از 
دست برود.

از طرف دیگر ایجاد ش��ایعات فراوان در کنار 
نیمکت یک تیم هم عامل دیگری اس��ت که 
فرصت را برای تفکر بیشتر می گیرد؛ و خیلی 
از مدیرانی که در فوتبال ایران سررش��ته ای 
نداشته باشند بر اساس همین شایعات دست 

به انتخاب سرمربی جدید می زنند.
در این ش��رایط و با وجود اینک��ه حدود دو 
ماه تا آغاز لی��گ پانزدهم زمان باقی اس��ت 
خوشبختانه تکلیف نیمکت دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن مشخص شده؛ و هر دو نماینده 
فوتبال اصفهان، با خیالی راحت به استقبال 
دوره بعدی لیگ خواهند رفت. از یک طرف 
سپاهان که با حس��ین فرکی قرارداد یک و 
نیم ساله امضا کرده که هنوز یکسال آن باقی 
است و البته احتیاج به توافقات مالی دو طرف 
دارد،که این هم مش��کلی نیست و از همین 
امروز باید حسین فرکی را به عنوان سرمربی 

فصل آینده سپاهان معرفی کرد.
همین مسئله باعث می شود تا فرکی با خیال 
راحت لیس��ت بازیکنان مازاد و م��ورد نیاز 
خودش را در اختیار مدیریت باشگاه سپاهان 
قرار دهد؛ تا مه��رزاد خلیلیان ب��ا در اختیار 

داشتن فرصت کافی نسبت به برآورده کردن 
توقع��ات س��رمربی تیمش در فص��ل نقل و 

انتقاالت اقدام کند.
از ط��رف دیگر رابط��ه دوس��تانه یحیی گل 
محمدی با س��عید آذری و بازگش��ت دوباره 
ذوب آهن به لیگ قهرمانان آسیا هم تمایل 
یحیی برای ماندن در اصفهان را بیشتر کرده؛ 
و از آنجایی که تکلیف نیمکت پرس��پولیس 
هم با برانکو ایوانکوویچ مشخص شده مطمئنا 
گل محمدی با خیالی راحت در اصفهان ادامه 
کار خواهد داد، و این مسئله می تواند تجربه 
فصل گذش��ته را برای تیم فوتبال ذوب آهن 

تکرار کند.
نماینده فوتبال اصفهان در فصل گذش��ته با 
انتخاب سریع یحیی گل محمدی با خیالی 
راحت، زودتر از بقیه تیم ه��ا تمرین هایش 
را آغاز ک��رد و بازیکنان م��ورد نیاز خودش 
 را هم خری��د و این اتف��اق با ابق��ای یحیی

 گل محمدی بر روی نیمکت ذوب آهن قابل 
تکرار خواهد بود؛ تا ه��ر دو نماینده فوتبال 
اصفهان ص��رف نظر از نتایج فصل گذش��ته 
خودشان با آمادگی کامل و روحیه ای خوب 
از اواسط تابستان امس��ال وارد عرصه رقابت 

های لیگ برتر شوند.

استقالل  و پرسپولیس

 البته موفقیت سپاهان و ذوب 
آه�ن در لیگ چهاردهم انتظ�ارات را را 
از فوتبال اصفه�ان باال ب�رده و مطمئنا 
در ش�روع لیگ پانزده�م ک�ه از اوایل 
مرداد ماه امس�ال خواهد بود دیگر هیچ 
هواداری انتظار دیدن دو تیم معمولی و 
دست و پا بسته را ندارد؛ و طبیعی است 
که مدیران سپاهان و ذوب آهن از همین 
زمان به فکر تقویت تیم های شان برای 

فصل آینده باشند.
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 فقدان سند مالكيت
اکبرباباربیع  علي  ورثه  طرف  از  وکالتًا  علي  فرزند  قدیمي  آقاي شکراله  اینکه  به  نظر 
بموجب وکالتنامه 21405–93/6/25 دفتر247 شهرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالکیت 45 
حبه مشاع از72 حبه شش دانگ پالک 51/459 واقع در فودان 51 اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضا گردیده که ششدانگ پالک فوق سند مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 428 دفتر 7 
بنام علي اکبرباباربیع صادرشده که نامبرده بموجب سند 32763–31/2/14 دفتر یک 
شهرضا تمامت 1/5 دانگ آن و بموجب سند 50555–38/8/9 دفتریک شهرضا تمامت 
4 حبه و یک دوم حبه آن وبموجب سند 55622 – 40/5/3 دفتر یک شهرضا تمامت 4 
حبه ویک دوم حبه آن را به غیر انتقال داده که اینک نامبرده درخواست سند مالکیت 
المثني نسبت به 45 حبه مشاع را نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله 
اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک 
مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسند 
معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي 
تسلیم خواهد نمود .واگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر 
المثني واصل  وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ رای 
3/117 شماره دادنامه: 9409973730200006 شماره پرونده: 9309983730200864 
فرزند  آبادی  نجف  سانحی  اسماعیل  آقای  خواهان:   930892 شعبه:  بایگانی  شماره 
 – با وکالت خانم زهره قیصری نجف آبادی فرزند حسین به نشانی اصفهان  حسین 
ط2   – پارسیان  ساختمان   – شهرداری  چهارراه  از  تر  پایین  متر  بیست   – نجف آباد 
خواندگان: 1- آقای حامد نادری فرزند عبدالرسول به نشانی مجهول المکان 2- آقای 
 – ویالشهر   – نجف آباد  نشانی شهرستان  به  محمد  فرزند شیر  گورویی  علی حسین 
پ32 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه   – ایثار  کوی   – پشت پارک کبیرزاده 
خسارت تاخیر تادیه دادگاه با اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای اسماعیل سانحی با وکالت زهره قیصری به طرفیت 
حامد نادری و علی حسین گورویی به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد میلیون ریال به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان استقرار دین )90/12/11و90/11/18( 
لغایت زمان وصول براساس تعیین شاخص بانک مرکزی با توجه به مفاد قرارداد بیع 
شرط فیمابین خواهان و خواندگان که افاده تعهد تضامنی خواندگان به پرداخت بیست 
میلیون تومان وجه التزام انتقال سند رسمی و بیست میلیون تومان وجه التزام تحویل 
مبیع دارد و اینکه دلیلی که داللت بر انتقال رسمی و تحویل مبیع باشد ارائه نشده و 
تعهد  انجام  عدم  موید  نیز  نجف آباد  حقوقی  دوم  920111 شعبه  کالسه  پرونده  مفاد 
به  تلقی و مستنداً  به صحت  این بخش محمول  را در  دادگاه دعوی خواهان  لذا  است 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 198و515و522  و  مدنی  قانون  مواد 230و219و458و459 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت چهارصد 
التزام مقرر و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  اول وجه  بابت  میلیون ریال 
تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/9/10 لغایت صدور 
حکم قطعی و اجرای آن محکوم می نماید در خصوص خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 
استقرار دین لغایت تقدیم دادخواست با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر مطالبه طلب را 
در زمان استقرار ارائه نداده است مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد حکم صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
از آن ظرف مدت بیست روز  این شعبه و پس  ابالغ قابل واخواهی در  از تاریخ  روز 
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:806 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

3/118 آقای مظاهر مهدی زاده ریزی دارای شناسنامه شماره 352 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 76/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   1160201269 بشناسنامه  ریزی  زاده  مهدی  محمد  شادروان  که  داده 
94/01/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- مظاهر مهدی زاده ریزی فرزند محمد ش.ش 352 ت.ت 1340 صادره از 
لنجان )پدر متوفی( 2- معصومه مهدی زاده ریزی فرزند قاسم ش.ش 291 ت.ت 1346 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  متوفی(  )مادر  لنجان  از  صادره 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:181 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/120 شماره ابالغیه: 9410100354000861 شماره پرونده: 9309980362200307 
اشرف رمضانی  به طرفیت خوانده/متهم  دادخواستی  بایگانی شعبه: 930312  شماره 
به خواسته نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980362200307 کالسه  به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/09 و ساعت 09:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  نوبت در  مراتب یک 
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:5529 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

3/121 شماره ابالغیه: 9410100354300597 شماره پرونده: 9209980358101706 
الماسی  فرزانه  وکالت  با  مصطفی سرجوقیان  شاکی   921530 شعبه:  بایگانی  شماره 
به طرفیت محمدرضا تاجی زادگان فرزند محمود به خواسته استفاده از سند مجعول 
به شعبه 117  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره138 ارجاع و به 
کالسه 9209980358101706 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/09 و ساعت 
به  و  درخواست شاکی  و  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  تعیین شده   10:00
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:5536 شعبه 117 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/122 در خصوص پرونده کالسه 310/94ش5 خواهان شکرا... محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود اله دادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 

شنبه مورخ 94/4/13 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
2 شورای حل  مجتمع شماره  حقوقی  پنجم  می شود.م الف:5540 شعبه  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/123 شماره ابالغیه: 9410100351801039 شماره پرونده: 9309980351801515 
به  دادخواستی  مرغملکی  بهرامی  بتول  خواهان   931743 شعبه:  بایگانی  شماره 
زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  محمدآبادی  نجاتی  محمد  خوانده  طرفیت 
 18 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351801515 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/14 و ساعت 09:00 
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:5543 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
دادخواستی  افراشته  مرتضی  خواهان   1960/93 کالسه  پرونده  در خصوص   3/124
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت محمد سلمانی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   94/4/15 مورخه  دوشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5552 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/125 در خصوص پرونده کالسه 2197/93 خواهان اکبر مزروعی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت هادی قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   94/4/14 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5554 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/126 در خصوص پرونده کالسه 2198/93 خواهان اکبر مزروعی دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  آقابابایی  محسن  طرفیت  به  مطالبه  بر 
یکشنبه مورخه 94/4/14 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5558 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

3/127 در خصوص پرونده کالسه 35/94 خواهان اکبر مزروعی دادخواستی مبنی بر 
برای مورخه 94/4/10  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  به طرفیت علی رامی  مطالبه 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5559 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
 ابالغ وقت رسيدگی 

3/128 شماره ابالغیه: 9410100351701153 شماره پرونده: 9409980351700154 
دادخواستی  مهیاری  رنجبر  فتانه  خواهان/شاکی   940184 شعبه:  بایگانی  شماره 
زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  محمدی  محسن  خوانده/متهم  طرفیت  به 
 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 
9409980351700154 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/09 و ساعت 08:30 
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:5565 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
3/129 شماره ابالغیه: 9410100350401929 شماره پرونده: 9309980350401320 

به  دادخواستی  کوهانستانی  مهدی خیرخواه  بایگانی شعبه: 931393 خواهان  شماره 
مطالبه خسارت  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  موسوی  مهدی  سید  خوانده  طرفیت 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 
9309980350401320 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/16 و ساعت 13:15 
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:5567 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/130 شماره ابالغیه: 9410100351101724 شماره پرونده: 9209980351100840 
به  دادخواستی  عبدالرحمانی  حاج  مهدی  خواهان   920840 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان 1- زهرا بیگم معرک نژاد فرزند سید عباس 2- فخرالسادات 3- سید 
ابوالقاسم 5- سید امیرهوشنگ 6- سید موسی 7- سید حمید 8- سید  محمدعلی 4- 
مجید 9- سید حسین 10- آغا زهرا 11- اعظم 12- سید صادق 13- سید صالح 14- 
نرگس   -17 نژاد  معرک  همگی  السادات  راضیه   -16 مهرالسادات   -15 السادات  اکرم 
بهرام وند فرزند حسین 19- مرضیه 20- مریم 21-  احمدی فرزند قاسم 18- زهرا 
رضا 22- مرتضی 23- مصطفی 24- مجتبی همگی مطاع به خواسته افراز ملک تقدیم 
دادگاه   11 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان 
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 
9209980351100840 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن جهت اجرای قرار کارشناسی 
1394/04/09 و ساعت 08:30 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 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  آگهی و  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 گردد.م الف:5570 شعبه  حاضر  رسیدگی  فوق جهت  مقرر 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/131 در خصوص پرونده کالسه 285/94 خواهان الهام سرکوب دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو206 به طرفیت رسول طالبات فرزند حسن تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/4/10 ساعت 9صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:5580 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/132 در خصوص پرونده کالسه 121/94 خواهان امیرحسین توشقائیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک تعهدنامه رسیدنامه تاخیر تادیه و تامین 
ا... میرنیام تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه  خواسته به طرفیت فضل 
شنبه مورخه 94/4/9 ساعت 6/15عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5593 شعبه 20 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
توشقائیان  امیرحسین  خواهان  120/94ش.ح20  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/133
شماره  به  سفته  عدد  یک  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
مهدی   -1 طرفیت  به  خواسته  تامین  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  و   0261715
بیدبادی 2- حسن مالکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 
94/4/9 ساعت 6عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5594 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/134 شماره ابالغیه: 9410100354000913 شماره پرونده: 9309980360001393 
به طرفیت  دادخواستی  هرمز صالحی  بایگانی شعبه: 940028 خواهان/شاکی  شماره 
تقدیم  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  خواسته  به  شجایی  محمود  خوانده/متهم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980360001393 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/13 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 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:6120 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

حیدری  رضایی  نسرین   -1 خواهان  79/94ش5  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/135
تقدیم  عاشقی  حمید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  چاروسایی  سیروس   -2
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/4/16 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اتخاذ می شود.م الف:6135 شعبه 5 حقوقی مجتمع  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/136 در خصوص پرونده کالسه 2214/93 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت نیلوفر 
قاضی نوری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شهنام افشار عباسی – حمیدرضا 
تباشیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/14 ساعت 11صبح تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  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:6141 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  خانی  حسن  حامد  خواهان   208/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/137
مبنی بر مطالبه به طرفیت سهیل کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   94/4/10
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6149 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/138 تجدیدنظرخواه کشور طاهری با وکالت آقای مهدی داوری به طرفیت تجدیدنظر 
دادنامه  به  نسبت  اسماعیلی  داود  و  سعیدیان  الیاهو  و  سعیدیان  هرصل  خواندگان 
دادگاه  چهارم  شعبه   4/911200 کالسه  پرونده  در   93/11/29-350401732 شماره 
آدرس  مرحله  این  در  و  نموده  تجدیدنظرخواهی  به  اقدام  اصفهان  حقوقی  عمومی 
تجدیدنظرخوانده داود اسماعیلی را مجهول المکان اعالم نموده لذا مراتب در اجرای ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و 
آگهی و به تجدیدنظرخوانده مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر 
آگهی با مراجعه به دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ضمن 
اعالم آدرس دقیق خود و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن پاسخ 
کتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نمایند.م الف:6151 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/139 در خصوص پرونده کالسه 87/94 خواهان علی مطیع امراهلل دادخواستی مبنی 
بر تخلیه و مطالبه اجور به طرفیت فرهاد مساح تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/4/10 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می شود.م الف:6160  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ 

3/140 شماره ابالغیه: 9410100351002069 شماره پرونده: 9209980351000542 
شماره بایگانی شعبه: 920594 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
دادنامه  ابالغ می گردد چون وفق  که مجهول المکان می باشد  آقای مهدی غفوری  علیه 
شماره 9309970351000578 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 
920594 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ 
دو میلیون و سیصد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/5/13( لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق میثم ابن علی و پرداخت 
این  انتشار  از  روز  ده  ظرف  اید  شده  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   5/750/000 مبلغ 
دایره  اینصورت  نمایید در غیر  اقدام  اجراییه  به اجرای مفاد  آگهی مهلت دارید نسبت 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

م الف:6169 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

3/141 شماره ابالغیه: 9410100351002095 شماره پرونده: 9309980351000238 
شماره بایگانی شعبه: 930271 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم 
علیه حجت ا... امیری که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9309970351000964 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 930271 
میلیون  شش  مبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   214/323/699 مبلغ  پرداخت  به  محکوم 
از  تادیه  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر  و پانصد و چهار هزار ریال 
تاریخ چک )92/9/15( لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
اصفهان  پسماند شهرداری  مدیریت  در حق سازمان  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
و مبلغ 10/716/185 ریال بابت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
دایره  اینصورت  نمایید در غیر  اقدام  اجراییه  به اجرای مفاد  آگهی مهلت دارید نسبت 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

م الف:6171 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/142 شماره دادنامه: 9409970354800103 شماره پرونده: 9309980363300731 
شماره بایگانی شعبه: 930309 شاکی: خانم انیسه کریمی کسوجی فرزند کرم به نشانی 
پ48   – ک.نصراصفهانی   – باقوشخانه  ترمینال   – قدس  میدان   – اصفهان  شهرستان 
متهم: آقای سیف ا... محمدی فرزند علی باقر به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سیف ا... محمدی فرزند علی باقر دایر بر 
با  نام محمدحسین محمدی 16 ساله  انفاق نسبت به همسر و فرزند مشترک به  ترک 
توجه به شکایت خانم امینه کریمی اصالتا و از طرف فرزندش و احراز زوجیت دائمی 
طرفین و آمادگی شاکیه برای تمکین زناشویی و گزارش واصله از مرجع انتظامی و 

کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و متواری شدن متهم و عدم 
مراجعه و عدم دفاع وی در دادسرا و دادگاه با وصف ابالغ قانونی و نشر آگهی در 
روزنامه کثیراالنتشار و سائر قرائن و امارات و محتویات پرونده دادگاه بزهکاری متهم 
را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده متهم موصوف را 
به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز 
پس از ابالغ واقعی در همین دادگاه قابل واخواهی است.م الف:4362 شعبه 122 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/143 شماره دادنامه: 9309970353001798 شماره پرونده: 9209980358101761 
نشانی  به  اقاولی  فرزند  اکبری  امامقلی  آقای  شاکی:   930749 شعبه:  بایگانی  شماره 
پ197 متهم: آقای مهدی حمزه فرزند حسین   – ک.ائمه اطهار   – ک.مسجد   – خ.وحید 
هجرت4- پ25 )مجهول المکان( اتهام:  خ.طالقانی –  شهرک قدس –  به نشانی تهران – 
کالهبرداری گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی حمزه )حمز( دائر بر 
کالهبرداری به میزان پانزده میلیون ریال از آقای امامقلی اکبری موضوع کیفرخواست 
صادره از سوی دادسرا عمومی و انقالب اصفهان بدین شرح که متهم با ارسال پیامک 
روی گوشی شاکی وی را برنده خوش شانس ارتباطات سیار معرفی کرده است و با 
کشاندن شاکی به پای خودپرداز پولهای شاکی را به حساب خودش منتقل کرده است 
که از توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و جواب استعالم از بانک مربوط و 
عدم حضور متهم و عدم ایراد دفاعی از ناحیه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز است و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل هفت سال حبس 
تعزیری و پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت 
بانکی  اینکه حساب  به  با توجه  پانزده میلیون ریال در حق شاکی محکوم می نماید و 
تمام حسابهایی  به جرم محسوب می شود دستور مسدود شدن  ارتکاب  متهم وسیله 
از  دستور  صدور  تا  جدید  حساب  کردن  باز  از  ممنوعیت  و  می باشد  وی  نام  به  که 
طرف دادگاه صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
در  اعتراض  قابل  بیست روز  مهلت  آن ظرف  از  و پس  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:4364 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/144 شماره دادنامه: 9309970354701919 شماره پرونده: 9109980358402312 
شماره بایگانی شعبه: 930302 شاکی: آقای عبدالرحیم فالح پور فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان – خ.حکیم نظامی – ک.پاچنار – ک.شهید تقی آبادی – پ23 متهمین: 1- آقای 
سید کاظم سید حسینی فرزند یوسف به نشانی مجهول المکان 2- آقای علی رجبی به 
نشانی تهران – تهرانپارس – خ.امین – خ.زهدی – پ11 اتهام: کالهبرداری گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
اتهام متهمین 1- علی رجبی 2- کاظم  صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
سید حسینی دایر بر کالهبرداری به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع کیفرخواست 
 – خصوصی  شاکی  شکایت  به  توجه  از  دادگاه  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
بانکهای  از  آمده  عمل  به  استعالمات   – دادسرا  محترم  بازپرس  تحقیقات  و  گزارش 
مختلف و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهمین و فراری بودن اتهام انتسابی را 
محرز و مسلم می داند مستندا به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، 
ارتشاء و کالهبرداری هر یک از متهمین را عالوه بر رد مبلغ دویست میلیون ریال در 
حق شاکی خصوصی باالمناصفه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت هر کدام 
رای صادره  مینماید  محکوم  دولت  در حق صندوق  نقدی  جزای  ریال  میلیون  یکصد 
آن  از  این شعبه و پس  در  قابل واخواهی  ابالغ  از  ده روز پس  غیابی و ظرف مهلت 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.

م الف:4365 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/145 شماره دادنامه: 9409970354700177 شماره پرونده: 9309980359600655 
به  فارسانی فرزند قربان  قربانی  آقای یعقوب  بایگانی شعبه: 930669 شاکی:  شماره 
به  یزدانی  شهروز  آقای   -1 متهمین:  پ701   – خ.طوبی  محله6-   – بهارستان  نشانی 
ابراهیم با وکالت آقای امیرحسین  نشانی مجهول المکان 2- آقای میالد عزیزی فرزند 
نیکبخت  خیابان شهید   – باال  خیابان چهارباغ   – به نشانی اصفهان  اکبر  توکلی فرزند 
با  دادگاه  گردشکار:  اتهام:سرقت  واحد306  ششم-  طبقه   – نیکبخت  اداری  مجتمع   –
به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهمین 1- میالد عزیزی فرزند ابراهیم 
بر  دائر  و مجهول المکان  فراری  یزدانی  توکلی 2- شهروز  امیرحسین  آقای  وکالت  با 
مشارکت در سرقت طیور و اجناس دادگاه از توجه به شکایت آقای یعقوب قربانی و 
صرفنظر از رضایت بعدی وی – گزارش مامورین انتظامی – کشف مقادیری از اموال 
مسروقه توسط متهم ردیف اول و رد آن به شاکی و نظر به سوابق کیفری متهم ردیف 
اول و اقاریر ضمنی وی در مرحله تحقیق و در جلسه رسیدگی و با رد دفاعیات بالوجه 
به ماده 661  وکیل متهم ردیف اول اتهام  انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً 
از قانون مجازات اسالمی مصوب 92 متهم  از قانون تعزیرات و با رعایت ماده 125 
ردیف اول را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شالق تعزیری با احتساب 
و کسر ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف دوم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 
پنجاه ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص رد مال با توجه به رضایت 
تکلیفی نمی باشد. رای صادره در خصوص متهم  با  شاکی خصوصی دادگاه مواجه 
در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و  حضوری  اول  ردیف 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت 
از آن ظرف مهلت 20 روز  این شعبه و پس  قابل واخواهی در  ابالغ  از  10 روز پس 
قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع محترم فوق الذکر است.م الف:4366 شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/146 شماره دادنامه: 9409970354500246 شماره پرونده: 9309980358301246 
خدارحم  فرزند  غریبی  احمد  نساء  آمنه  خانم  شاکی:   931321 شعبه:  بایگانی  شماره 
 – بیرقی  بن.بست   – ک.فروغی   – خ.رجایی   – خ.جی   – اصفهان  نشانی شهرستان  به 
اتهام:  کردآباد   – مهدیه   – به نشانی شهرستان اصفهان  آقای مهدی طیبی  متهم:  پ4 
تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
اتهام آقای  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
مهدی طیبی )بدون مشخصات دیگر( دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
شکایت خانم آمنه نساء احمد غریبی فرزند خدارحم بدین شرح که شاکیه اظهار داشته 
کارت عابربانک خود را جهت خرید صبحانه در اختیار مشتکی عنه قرار دادم که مبلغ 
4/527/500 ریال از آن برداشت و متواری گردیده است دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده – اظهارات مطلعین – گزارش مرجع انتظامی – پرینت اخذ شده از حساب شاکی 
و عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و 
و  اختالس  ارتشاء،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون  از   2 ماده  استناد  به  را  مشارالیه 
کالهبرداری به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ فوق به عنوان رد مال در حق شاکی 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه است.م الف:4369 شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
3/147 شماره دادنامه: 9409970354500245 شماره پرونده: 9309980362301344 
شماره بایگانی شعبه: 931552 شاکی: آقای ابراهیم یوسفی گورتی فرزند براتعلی به 
نشانی شهرستان اصفهان – مزرعه گورت –کوی ش.قدیرعلی یوسفی – منزل پدری 
خ.امام خمینی   – به نشانی حصه شرقی  متهمین: 1- آقای محمد خرمی فرزند پرویز 
حصه شرقی –  2- آقای سعید احمدی فرزند ابراهیم به نشانی شهرستان اصفهان – 
خ.شریعتی – بن.بست آشتیانی – فرعی دوم – سمت چپ اتهام ها: 1- ایراد جرح عمدی 
با چاقو 2- ضرب عمدی فاقد آثار گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
ایراد ضرب و  اتهام آقایان 1- محمد خرمی فرزند پرویز 17 ساله دایر بر  خصوص 
ایراد ضرب  بر  دایر  ابراهیم 17 ساله  با چاقو و 2- سعید احمدی فرزند  جرح عمدی 
عمدی فاقد آثار موضوع شکایت آقای ابراهیم یوسفی گورتی فرزند براتعلی با توجه 
به محتویات پرونده – تحقیقات انجام شده - گزارش مرجع انتظامی – گواهی پزشکی 
قانونی – اظهارات متهم ردیف دوم - اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی و 
سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام متهمین را به شرح فوق محرز تشخیص و 
به استناد مواد 449و559و567 بند ب ماده 709و710 قانون مجازات اسالمی و رعایت 
ماده 89 همان قانون و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم 
ردیف اول را به پرداخت پنج صدم دیه کامل )بابت دو دامیه بینی و پشت دست راست( 
و پرداخت یک و نیم صدم دیه کامل )بابت متالحمه کف دست راست( و پرداخت نیم 
)به عنوان  )بابت حارصه ران چپ( و پرداخت چهارصدم دیه کامل  درصد دیه کامل 
ارش نقص زیبایی بینی( ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و پرداخت 
ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به پرداخت 
یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره ظرف 
 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان است.م الف:4370 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان



پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله :
على پيش��واى مؤمنان و ثروت پيشواى منافقان 

 5 ماده غذایى مفيد که است.
در تابستان مضر هستند

چگونه از تهوع ناشى از اضطراب جلوگيری کنيم ؟
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 اضطراب فقط مشکلی احساسی نیس��ت. اضطراب می تواند 
عالئم جسمی واقعی به دنبال داشته باشد که باعث شود نتوانید 
از یک زندگی باکیفیت لذت ببرید. درمان اضطراب فقط کنترل 
استرس تان نیست بلکه باید ببینید ذهن و جسم تان چطور به 

اضطراب واکنش می دهد.
حالت تهوع یکی از نش��انه های متداول اضطراب است. تهوع 
ممکن با اس��تفراغ یا بدون آن باش��د. تهوع ناشی از اضطراب 
مانعی جدی برای انجام برنامه های کاری و زندگی تان اس��ت. 
این هم مثل عالئم دیگر اضطراب، غیرقابل پیش بینی اس��ت. 
اضطراب باعث می شود نتوانید کارایی خوبی در خانه، محل کار، 
دانشگاه و مدرس��ه و روابط تان با دوس��تان و خانواده داشته 

باشید.
حالت تهوع = اضطراب

حالت ته��وع ممکن اس��ت درنتیجه اضطراب و ی��ا بیماری و 
عادات بد غذایی ایجاد ش��ود. قبل از اینکه بتوانید تهوع ناشی 
از اضطراب را درمان کنید، باید مطمئن شوید که دقیقاً بدانید 
چه عالئمی از اضطراب را دارید و چه نوع اضطراب هایی دقیقاً 

موجب حالت تهوع می شود.
عالئم تهوع ناشى از اضطراب مى شود؟

تهوع مربوط به اضطراب بخاطر مسائل مختلفی ایجاد می شود. 
ش��دت آن تا حد زیادی به عوامل و ان��واع اضطرابی که دارید 
بستگی دارد. بااستفاده از تس��ت های اضطراب می توانید نوع 

دقیق اضطراب را بشناسد.
به طور کلی حالت تهوع بخاطر ترشح اپینفرین که بیشتر به نام 
آدرنالین آن را می شناسید، ایجاد می ش��ود. این اضطراب ها، 
آنزیم ها و عملکرد معده و روده تان را بر هم زده و موجب عالئم 
تهوع می شود. تهوع گوارش غذا را در بدنتان دشوارتر می کند. 
به همین دلیل است که افراد زیادی که دچار اضطراب هستند 
دچار سندرم روده تحریک پذیر هم هستند که موجب حالت 

تهوع می شود.
هم اضطراب و هم اس��ترس، بر هورمون هایی که اس��یدها و 
آنزیم های معده  و ش��کمتان را تنظیم می کنن��د تاثیر دارند.

اضطراب و اس��ترس می تواند موجب گرفتگی عضالت شکم 
شود، این فشار مضاعف، شکم تان را طوری فشرده خواهد کرد 

که اضطراب تان بیشتر شود.
بخش��ی طبیعی از واکنش جن��گ و گریز اس��ت و میزان کم 
آن طبیعی و س��الم اس��ت. بعضی از عالئم اضطراب، ازجمله 
حالت تهوع، ب��رای این دلیل به وجود می آین��د که به مغزتان 
هشدار دهند که درمعرض چیزی خطرناک یا جدید هستید تا 

بتواند تصمیمی هوشمندانه برای واکنش به اضطراب بگیرد.

مغزتان انتقال دهنده عصبی  س��روتونین را ترش��ح می کند 
و معده ت��ان گیرنده هایی ب��رای س��روتونین دارد که موجب 
می ش��ود معده تان بداند می خواهید با یک موقعیت استرس  

زا روبه رو شوید.
این مشکل فقط زمانی اتفاق می افتد که از استرس و اضطراب 
منظم رنج ببرید. آن وقت تهوع ناشی از اضطراب بر کارایی شما 

در مدرسه، محل کار و زندگی شخصی اخالل ایجاد می کند.
راهکارهایى برای مقابله با اضطراب:

1- دویدن
 دویدن وس��یله ای قدرتمند ب��رای مقابله با اضطراب اس��ت. 
عضالت تان را خسته می کند؛ و باعث می شود میزان استرسی 
که عضالت تان بر گوارش وارد می کند، کاهش یابد و اندورفین 
تولید می کند؛ همان انتقال دهنده عصبی که روحیه را تقویت 
می کند. همچنین هورمون های تان را تنظیم کرده و آدرنالین را 
از بدن تان تخلیه می کند که این نیز می تواند به کنترل و درمان 

اضطراب کمک کند.
2- مکمل های گياهى

بدون تجویز پزشک نباید از هیچ دارو یا مکملی استفاده کنید. 
مکمل های گیاهی جایگزینی طبیعی برای بس��یاری داروها 
هستند و عوارض جانبی هم ندارند. برای افراد بزرگ سال، ریشه 
سنبل الطیب، گل شور و کاوا می تواند موثر باشد. درمورد زنان 

باردار و کودکان بهتر است با متخصص تغذیه مشورت شود.
3- تنفس عميق

تنفس عمیق یکی از روش های کاهش اضطراب است. در تنفس 
عمیق باید نفس هایی آرام و کنترل شده بکشید تا بتوانید قلب 
و فکرتان را تحت کنترل درآورید. در یک روش می توانید روی 
یک صندلی نشسته، خیلی آرام به مدت ۵ ثانیه هوا را از بینی 

استنشاق کنید )ابتدا شکم تان را پر کنید(، نفس را ۴ ثانیه نگه 
 داشته و س��پس خیلی آرام از لب های جمع شده بیرون دهید 
)۷ ثانیه ای��دآل اس��ت(. ای��ن کار را ۱۰ مرتبه تک��رار کنید. 
ریلکسیشن پیشرفته عضالت و تجسم سازی ازجمله روش های 

ریلکسیشن دیگر هستند.
4- تغذیه سبک و سالم

تغذیه شما شاید تاثیر مستقیمی بر حالت تهوع  ناشی از اضطراب 
نداشته باشد، اما می تواند بر شدت آنها تاثیر بگذارد. غذاهای 
سنگین ، چاق کننده و ناسالم بسیار بیش��تر از غذاهای سالم 
حالت تهوع می آورند. اما حتماً باید غ��ذا بخورید. معده خالی 

خیلی بیشتر از معده پر حالت تهوع و اضطراب ایجاد می کند.
5- نوشيدن آب

آب هم درست مثل تغذیه سالم می تواند بدون هیچ ماده ای که 
وضعیت معده تان را وخیم تر کند، بدن تان را تغذیه دهد. عالوه 
بر این، کم آب شدن بدن هم می تواند منجر به اضطراب بیشتر 
شود؛ به همین دلیل نوشیدن آب می تواند روش درمانی برای 

کاهش استرس و  اضطراب باشد.
6- داروها

داروهایی مثل Tums، قرص نعنا و Pepto-Bismol هم 
می تواند تس��کین موقتی برای حالت تهوع ناشی از  استرس و 
اضطراب می باشد. برای حالت تهوع هایی که گاه و بیگاه اتفاق 
می افتد هم می توانند مصرف شوند؛ اما برای آنهایی که دچار 

حالت تهوع منظم  هستند نباید مصرف شود.
اینها هم��ه راهکارهایی س��ریع ب��رای کاهش تهوع ناش��ی 
از اضط��راب اس��ت؛ ام��ا مقابل��ه ب��ا اضط��راب موضوع��ی 
اس��ت ک��ه زم��ان می ب��رد. اگ��ر اضط��راب زی��ادی را در 
خان��ه، مح��ل کار، مدرس��ه و دانش��گاه و موقعیت ه��ای 
اجتماع��ی تجربه می کنی��د، بای��د راهکارهایی موث��ر برای 
 کنت��رل اس��ترس و اضط��راب خ��ود پی��دا کنی��د. وقت��ی 
اضطراب تان کنترل شود، این حالت تهوع ها هم کمتر خواهد 

شد.
اضطراب چیزی نیست که بتوانید با دارو یا درمان خودسرانه با 
آن مقابله کنید. برای کنترل اضطراب باید یاد بگیرید که چطور 
با آن برخورد کنید. وقتی بفهمید که چرا و چطور دچار اضطراب 
می شوید، می توانید از روش هایی مثل حساسیت زدایی برای 

پیشگیری از استرس و اضطراب استفاده کنید.
وقتی اضطراب موجب حالت تهوع شود، رمز کار این است که با 
خود مشکل تهوع برخورد نکنید؛ درعوض یاد بگیرید که چطور 
اضطراب تان را کنترل کنید. وقتی اضطراب تان تحت کنترل 

درآید، حالت تهوع خودبه خود از بین خواهد رفت.

 به ج��رات م��ی ت��وان گف��ت ک��ه م��واد غذایی 
به طور کامل برای بدن مفید نیس��تند و در مقابل 
نیز دارای عوارض و مضراتی هس��تند؛ اما به دلیل 
فواید بیشتر نسبت به مضرات، مصرف آنها توصیه 
می شود؛ از این موضوع که بگذریم،کم کم به فصل 
تابستان نزدیک می ش��ویم، با رس��یدن به فصل 
تابس��تان و افزایش رطوبت و گرما ، اشتها و قدرت 

سیستم گوارشی نیز افزایش می یابد.
در این جا قصد داریم شما را با ۵ ماده غذایی که به 
دلیل عوارض آنها در تابستان، نباید در مصرف آنها 

زیاده روی کرد آشنا کنیم. 
سير

س��یر دارای خواص 
بیوتیک��ی  آنت��ی 
فراوان��ی اس��ت، اما 
 ش��هرت آن بیش��تر 
به علت خاصیت ضد 
س��رطانی آن بوده و 
آن را ب��ه عنوان یک 
سبزی ضد سرطان می شناسند؛ اما چرا باید ازآنها 
در طول تابستان کمتر استفاده کرد؟ دلیل آن این 
اس��ت که باعث به هم خوردن تع��ادل دمایی بدن 
شده و هم چنین باعث عدم تعادل در مایعات بدن 
نیز می گردد؛ که به دنبال آن می تواند باعث ایجاد 
بیماری های پوستی ناگهانی، راش های قرمز رنگ 
بر روی پوس��ت، آکنه، احساس س��وزش و آسیب 

کبدی شود.
ليمو

نوش��دنی های حاوی لیمو 
یک��ی از محب��وب تری��ن و 
موردعالقه ترین نوش��یدنی 
ها در فص��ل تابس��تان می 
 باش��د؛ اما به دلیل افزایش 
سوخت وساز بدن درد فصل 
تابستان باعث عدم تعادل در 

مایعات بدن می شود .
مص��رف نوش��دنی ه��ای ح��اوی لیم��و در 
 فص��ل تابس��تان باع��ث افزای��ش ش��یره مع��ده 
می ش��ود که به دنب��ال آن عوارض ع��ذاب آوری 
 مانن��د س��وهاضمه ، س��وزش س��ردل، رفالکس 

اسید معده ،زخم معده و… را به دنبال دارد.
"• جایگزی��ن مناس��ب ب��رای لیموناده��ا در 
 فص��ل تابس��تان نوش��یدنی ه��ای گیاه��ی و 
آب نارگیل می باش��د؛ ک��ه می توانن��د از عوارض 
 ناش��ی از س��وءمصرف لیموناده��ا جلوگی��ری

 کنند.
عسل

بعضی ها به عسل لقب 
شفا دهنده راداده اند؛ 
زیرا دارای فواید زیادی 
است؛ ولی همان طور 
که قبال گفتیم در کنار 
فوای��د، عوارض��ی نیز 
وجود دارد؛ زمانی که 
عسل در معرض گرما قرار گیرد، باعث می شود که 
در مولکول ه��ای آن واکنش هایی انجام ش��ده و 
عسل را به یک ماده س��می تبدیل کند؛ این ماده 
س��می می تواند باعث ایجاد بیم��اری هایی مانند 
س��رطان، اختالالت خود ایمنی، مشکالت عصبی 

و… شود.
ماست

یکی دیگر از مواد غذایی 
مشکل س��از در فصل 
تابستان ماست است، 
هم��ان گونه ک��ه می 
دانید ماست نیز دارای 
خاصیت اسیدی است، 
 البت��ه این می��زان در 
ماس��ت ترش بیش��تر 
است، که باعث عوارضی در سیستم گوارشی بدن 
در فصل تابستان می شود؛ که از جمله آنها می توان 
به: ورم مع��ده، بیماری های معده وس��وءهاضمه 

اشاره کرد.
نوشيدنى های سرد

اگر چه نوشیدنی های 
سرد در فصل تابستان 
بسیار لذت بخشند، اما 
در کنار این حس لذت 
باع��ث توق��ف هضم و 
کند کردن س��وخت و 
ساز بدن می شوند که 
به نوبه خود باعث ایجاد 
مشکالتی در سیستم بدن می شود که از جمله آنها 
می توان به تش��کیل س��موم داخلی در بدن اشاره 

کرد.
  ای��ن مقاله ب��ا کم��ک از پای��گاه ه��ای اینترنتی 
طب س��نتی نوش��ته ش��ده اس��ت، و نم��ی توان 
 ع��وارض ناش��ی از ای��ن م��واد غذایی را ب��ه طور

 صد در صد تایید کرد؛ پس حتما به ش��ما توصیه 
می کنی��م ک��ه در این م��ورد و عوارض ناش��ی از 
 این مواد حتم��ا ولطفا با پزش��ک خود مش��ورت

 کنید.
هم��ان گونه ک��ه دیدی��د در کن��ار فواید بس��یار 
زی��اد م��واد غذای��ی آنه��ا دارای مضرات��ی نی��ز 
می باش��ند؛ پس ب��ه ش��ما توصیه م��ی کنیم در 
مصرف هیچ م��اده غذای��ی زی��اده روی نکنید، تا 
 ب��ه ع��وارض ع��ذاب آور ناش��ی از آنه��ا دچ��ار

 نشوید.
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 نکاتى برای خرید ميز اتو 
و اتو کشى

 ات��و کش��یدن لباس ه��ا، یکی از 
کارهای مهمی اس��ت که هر خانم 
خانه دار و نیز برخی مردها در برنامه 
هفتگی خ��ود دارن��د. البته برخی 
این کار را به خشک شویی سپرده و 
خود را از زحمت اتوکشی لباس ها 
خالص می کنن��د؛ اما حقیقت این 
اس��ت که اگر از تجهیزات مناسب 

استفاده کنید، اتوکشی لباس می تواند بسیار راحت تر شود. باورتان نمی شود؟ 
کافی اس��ت امتحان کنید و از اتو، میز اتو و صندلی مناس��ب برای اتوکشی 
استفاده کنید. در این صورت، ممکن است حتی اتوکشی برای شما لذت بخش 

هم باشد.
 می��ز ات��و یک��ی از ملزومات ه��ر خان��ه ای اس��ت. اگ��ر م��ی خواهید یک 

میز اتوی بدون نقص خریداری کنید نکات زیر را فراموش نکنید.
برای بس��یاری از افرادی که قصد خرید میز اتو دارند، این اقدام بس��یار ساده 
به نظر می رس��د، اما خرید بی دردس��ر و راحت، زمانی اتفاق می افتد که قبل 
از خرید، نکاتی را مدنظر قرار دهیم و در م��ورد آنچه قصد خرید آن را داریم، 
به خوبی تحقیق کرده و حتی از تجربیات دیگران استفاده کنیم. در مورد میز 
اتو هم همین طور است. اگرچه این کاال از لحاظ ساختار، پیچیدگی چندانی 
ندارد، اما هنگام خری��د آن، باید نکاتی را که در ادامه به آن اش��اره می کنیم، 

مدنظر قرار دهید:
 قبل از خرید، بودجه خود را مشخص کنيد

در حال حاضر، انواع میز اتو در سایز و از جنس های گوناگونی در بازار موجودند؛ 
که هرکدام با توجه به ویژگی های کاربردی، قیمت خاص خود را دارند. پس 
قبل از خرید، در مورد آنچ��ه قصد خرید آن را دارید، تحقیق و س��پس برای 

خرید اقدام کنید.
 ميز اتویى با توجه به عادات اتوکشى خود خریداری کنيد

قبل از خرید میز اتو، عادت های اتوکش��ی خود را بررسی کنید. مثاًل برای اتو 
کردن در حالت ایستاده راحت تر هستید یا نشسته؟ یا قسمت های مورد نیاز 
ش��ما برای میز اتوی ایده آل چیس��ت؟ آیا به میزی با محفظه مخصوص اتو 
احتیاج دارید یا خیر؟ توجه به این موارد، به شما برای داشتن یک خرید خوب 

کمک می کند.
 به اندازه ميز اتو توجه کنيد

اگر فضای کافی در منزل برای نگهداری میز اتو موجود است، برای اتوکشی 
راحت و سریع، بهتر است بزرگ ترین س��ایز میز اتو را انتخاب کنید. میزهای 
اتو معموالً در ۴ سایز مختلف در بازار موجود هس��تند. میزهای ۱۱۰ در ۳۰ 
س��انتی متری که برای محیط های کوچک مناسب اس��ت. میزهای ۱۲۴ در 
۳۸ س��انتی متری، میزهای ۱۲۴ در ۴۵ س��انتی متری و میزه��ای ۱۳۵ در 
۴۵ س��انتی متری. برخی از تولید کننده ها، میزهای بزرگ تری نیز دارند، اما 

به طورمعمول، این سایزها برای میز اتو در بازار معمول است.
 ارتفاع ميز اتو، به اندازه سایز مهم است

اگر در حالت ایستاده اتو می کشید، بهترین ارتفاع میز اتو، سطح کمر شخص 
اتوکش است. اگر بر اساس شرایط خود، حالت اتوکشی را بین نشسته و ایستاده 
تغییر می دهید، یا افراد مختلفی از میز اس��تفاده می کنند، بهتر است میز با 

قابلیت تنظیم ارتفاع را خریداری کنید.
 ميز سنگين نخرید

س��عی کنید میز اتویی خریداری کنید که برای جابه جایی آن، دچار مشکل 
نشوید. میزهای آلومینیومی، گزینه مناسبی در این زمینه هستند.

 به جنس ميز اتو توجه کنيد
سعی کنید میز اتویی از جنس آلومینیوم یا استیل خریداری کنید. میزهای 
فلزی ]آلومینیومی[ هم عمر بیش��تری دارند و هم وزن کمتری دارند. ضمن 
اینکه در مقابل حرارت، مقاوم هستند. میزهای چوبی، معموالً مقاومت کمتری 
نسبت به گرمای اتو دارند. میزهای چوبی، وزن بیشتری نیز نسبت به نمونه های 

فلزی داشته و جابه جایی آن ها سخت است.
در مورد روکش سطح شان هم باید بگوییم که بهتر است از جنس پارچه نسوز و 
ضدآب باشد. پارچه های حفره حفره یا النه زنبوری نیز گزینه مناسبی هستند، 

زیرا این پارچه ها بخار اتو را از خود عبور داده و تبخیر می کنند.
ميز مقاوم بخرید

میز اتو درعین حال که باید س��بک باشد، باید بس��یار محکم باشد تا هنگام 
اتوکشیدن، نش��کند. میز اتوی محکم، فرآیند اتوکش��یدن را ساده می کند 
و از بروز حوادث احتمالی مانند س��قوط میز روی اف��راد کوچک جلوگیری 

خواهد کرد.
 ميز اتوی امن بخرید

برای مراقبت از کودکان بهتر است میز اتویی خریداری کنید که به قفل کودک 
مجهز باشد. در حال حاضر، انواع و اقسام میزهای اتو در بازار دارای این قابلیت 
هستند. البته ممکن است این ویژگی موجب شود میزهای این چنینی، کمی 
گران تر از نمونه های معمولی باش��ند، اما خیال کارب��ر را بابت امنیت کودک 

راحت می کند.
ميزهای دارای قفسه، گزینه خوبى هستند

میزهای دارای کشو و قفس��ه هم گزینه خوبی هس��تند، برای آن دسته که 
می خواهند تمام ادوات اتوکشی را در یک جا جمع کنند.

 بدون گارانتى نخرید
بهتر اس��ت از خرید میز اتو بدون گارانتی، به ویژه میزهای دارای قفل کودک 

و... خودداری کرده و جداً از خرید میز اتو از دست فروشان خودداری کنید.
تکنيک های اتوکشى

۱- میز اتو را در اتاق خواب قرار دهید تا بتوانید از تخت برای قرار دادن لباس ها 
استفاده کنید و به کمد و چوب لباسی ها دسترسی داشته باشید.

۲- زمان اتو کردن را با قرار دادن یک تکه فویل زیر پارچه میز اتو کاهش دهید. 
فویل گرما را منتقل کرده گویی از دو طرف اتو می کنید.

۳- در صورتی که رویه میز اتو را شسته اید، بگذارید نم دار روی میز اتو خشک 
شود.

۴- برای جلوگیری از چروک، در صورتی که میز اتوی شما به تجهیزاتی نظیر 
سر آستینی و سر یقه مجهز نیست، قبل از اتو کردن یک حوله را لوله و داخل 

آستین ها فرو کنید.
۵- قسمت های اتو شده را آن طرف میز اتو و از خود دور نگه دارید.

6- بهتر است زیر میز اتو یک پارچه تمیز پهن کنید، تا وقتی لباس های بلند را 
اتو می کنید انتهای آن با زمین در تماس نباشد.

۷- برخی از افراد تصور می کنند که میز اتو نباید طراحی زیبایی داشته باشد و 
همیشه به دنبال مکانی برای پنهان کردن میز اتوی شان می گردند. درحالی که 
این دس��ته از افراد می توانند از میزهایی با طراحی خاص استفاده کنند. اگر 
کمی ذوق و خالقیت به خرج بدهید، حتی می توانید از میز اتو به عنوان میزی 

برای گلدان یا ... استفاده کنید.

گجتى برای هشدار مرگ در خواب
بس��یاری از اش��خاص با مش��کالت متعدد سالمتی 
روبه رو هستند که منجر به بروز کم خوابی، بدخوابی 
یا بیماری های مختلف می ش��ود؛ ام��ا اکنون گجت 
هوش��مندی برای این اشخاص س��اخته شده است.

در سال های اخیر، گجت های سالمتی بسیاری برای 
تشخیص بیماری های مختلف س��اخته و روانه بازار 
 فناوری ش��ده اند، که از میان آنها، گجت های الغری 
با اس��تقبال بس��یاری از کارب��ران مواجه ش��ده اند. 
گجت های س��المتی، یک��ی دیگ��ر از فناوری های 
پوشیدنی هستند، که نگاه مخاطبان بس��یاری را به خود جلب کرده اند. اکنون محققان از گجت 
جدیدی رونمایی کرده اند که بدون نیاز به برنامه های سخت و تنها با گوش دادن به ریتم تنفسی 
اشخاص می تواند اختالالت خوابی را بازگو کند. تنها با گوش دادن به ریتم تنفسی اشخاص هنگام 
خواب می توان به بس��یاری از بیماری ها یا دالیل کم خوابی و بدخوابی پی برد. محققان فلوریدا، 
هدفونی را طراحی کرده اند که با اتصال به گوشی های آی فون، می تواند ریتم تنفسی را مورد مطالعه 
قرار دهد. محققان به مدت 6 ماه، ریتم خواب اشخاص مختلف را با کمک این هدفون ها مورد بررسی 
قرار دادند. این هدفون ها در کنار تخت خواب ها قرار گرفته و ریتم مداومی از شیوه تنفس و دم و 
بازدم شخص را ثبت کرده و پزشک با بررسی این ریتم تنفسی می تواند به بیماری های مختلفی 
مانند آپنه خواب، بی خوابی، سندروم پاهای بی قرار و ... پی ببرد؛ زیرا این بیماری ها شاید در ظاهر 
اهمیت چندانی نداشته باشند، اما بسیار خطرناک هستند و می توانند سالمتی انسان را تهدید کنند.

با صندلى Tao Chair ، نشسته کالری 
بسوزانيد !

در دنی��ای امروز بیش��تر اف��راد از نظ��ر وزن و 
سالمتی در وضعیت مناس��بی نیستند. بیشتر 
ما صبح که از خواب بیدار می شویم سرکار رفته 
و شب به خانه برمی گردیم. در طول این مدت 
تنها کاری که انجام می دهیم این اس��ت که بر 
روی صندلی خود نشسته و هیچ تحرکی نداریم. 
اما س��ازنده این صندلی قص��د دارد در همین 
حالتی که شما قرار دارید ورزش کرده و کالری 
بسوزانید.نام این صندلی Tao Chair است و 

سنسورهایی بر روی خود دارد. زمانی که کاربر بر روی آن می نشیند می تواند با استفاده 
از دسته های صندلی چند حرکت ورزشی انجام دهد. بر روی دسته سمت راست صندلی 
یک مانیتور قرار دارد که میزان کالری ای که بر روی صندلی می سوزانید نشان می دهد. 
در عین حال تمام حرکات شما توسط یک برنامه با سیس��تم عامل های iOS، اندروی و 
ویندوزفون همگام سازی می شود.Tao  این ادعا را ندارد که این صندلی به صورت کامل 
یک وسیله تمرین برای ش��ما خواهد بود و برای اینکه بتوانید به نتیجه های دلخواه خود 
برسید باید از روی آن بلند ش��ده و به بیرون نیز بروید اما از اینکه به صورت کامل و بدون 

تحرک بر روی صندلی خود بنشینید بهتر است.

فناوری

تست هوش

تست هوش: مربع بعدی کدام است؟
هوش منطقی خودتان را بیازمایید:

با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.
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