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ممنوعیت قوای سه گانه از
 جانبداری های انتخاباتی

در جلسه تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛
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عرضه قریب الوقوع خودروی خارجی در ایران
مارک تیمبر مدیرعامل شرکت صادرات لیفان گفت: 
محصول ایکس50 خش��ونت ایکس60 را ندارد؛ اما از 
طراحی به روزتر و اسپرتی برخوردار است و انتظار می 

رود نظر جوانان را به خود جلب کند.
 وی در حاش��یه »کنفران��س عرضه جهانی و تس��ت 
مدل های جدید لیفان« که همزمان با ش��انزدهمین 
نمایشگاه خودروی ش��انگهای برگزار شد، ادامه داد: 
 X50 عالوه بر طراحی زیبا، فرمان پذیری باالی لیفان
، آن را مبدل به یکی از بهترین ها در رده خود کرده و 
شرکت MIRA انگلستان عهده دار راه اندازی شاسی 

این خودرو شده است.
به گزارش گ��روه اقتصادی »خبرگزاری دانش��جو«؛ 

به گفته تیمبر، نوع گیربک��سCVT این خودرو نیز 
 مجهز به سیس��تم انتق��ال قدرت دو کالچه س��اخت

 ش��رکتSchaeffler از آلمان اس��ت ک��ه بر روی 
محصوالت شرکت های آئودی، فولکس واگن و پاسات 

به منظور رانندگی بهتر و روان تر نیز وجود دارد.
 X50 مدیرعامل صادرات لیفان تصری��ح کرد: لیفان
مجهز به سیستم تعلیق مک فرس��ون در جلو و نیمه 
مستقل دو بازو در عقب بوده و به رغم جثه ای کوچک، 

دارای عملکردی خارق العاده است.
وی در خصوص محصول لیفان 820 که این خودرو هم 
به زودی وارد بازار ایران می شود، گفت: لیفان 820 که 

بر اساس پلتفرمی لوکس و عملکردی...

عضو هیات علمی گ��روه جغرافی��ا و برنامه ریزی 
شهری دانشگاه اصفهان گفت: شهرک های ساخته 
ش��ده در اصفهان مطابق با اهداف ساخته نشده و 
تاثیری در سرریز ش��دن جمعیت اصفهان در این 

شهرک ها نداشته است.
مهری اذانی اظهار داشت: شهرک های اقماری در 
اصفهان به منظور س��رریز شدن جمعیت اصفهان 
به این ش��هرک ها و همچنین عدم س��رریز شدن 
جمعیت های اطراف و مهاجران به ش��هر اصفهان 
 س��اخته ش��ده،  اما ای��ن در حالی اس��ت که این 
ش��هرک ها به دلیل ع��دم وجود امکان��ات کافی 
نتوانسته در پایداری ساکنان آن تالش و دلبستگی 

در آنها ایجاد کنند.
وی بیان داش��ت: در کش��ورهای اروپای��ی با نظر 
خواهی از مردم در مورد ش��رایط م��ورد نیاز یک 

ش��هرک، با زمینه س��ازی ذهنی، آم��ار گیری از 
جمعیت و انگیزه هایی که باید در ش��هرک ایجاد 

شود، اقدام به ساخت شهرک می کنند.
عضو هیات علمی گ��روه جغرافی��ا و برنامه ریزی 
شهری دانشگاه اصفهان اعالم کرد: به عنوان مثال 
اگر بزرگ ترین کتابخانه استان اصفهان در شهرک 
بهارس��تان یا بزرگترین موزه ماه��ی های تزیینی 
 در یک ش��هرک دیگر ایجاد ش��ود؛ ضم��ن اینکه
  انگی��زه ای برای س��اکنان جهت س��کونت ایجاد

 شود، هر روزه جمعیتی از اصفهان نیز برای بازدید 
به این شهرک ها خواهند رفت که اقدام مناسبی در 

راستای حفظ اساس شهرک ها خواهد بود.
وی اضاف��ه کرد: این در حالی اس��ت که ش��هرک 
مجلسی که به منظور پوشش جمعیت فوالد مبارکه 
و صنایع اطراف آن ساخته ش��ده یا فوالد شهر که 

برای پوشش جمعیت ذوب آهن ساخته شده بود 
چندان مورد استقبال واقع نشد و جمعیت کنونی 

این شهرها اکنون به ناچار آنجا ساکن هستند.
اذانی با اظهار اینکه ساکنان شهرک های مختلف 
به هر بهانه ای حت��ی برای تامی��ن ابتدایی ترین 
مایحتاج خود، به دنبال بازگش��ت به شهر اصفهان 
هستندگفت: شهرکی مانند مجلسی به علت عدم 
رعایت فاصله مناسب با شهر اصفهان و قرار گرفتن 
در ۷8 کیلومتری شهر سبب ش��ده که زیاد مورد 
استقبال قرار نگیرید و ظرفیت فراوانی از آن خالی 

مانده است.
وی گفت: ش��هرک ها باید با فاصله 50 کیلومتری 
از اصفهان ساخته ش��وند؛ که در حال حاضر تنها 
شهرکی که به نسبت بهتر از سایر شهرک ها ساخت 

شده ، شهرک بهارستان است.
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سرنوشت شهر، در شورای شهر

تالش اسراییل برای تمدید 
دوباره مذاکرات هسته ای ایران

پیروان خط امام )ره(، باید همه 
ابعاد اسالم را بپذیرند

 اوپک، سقف تولید نفت
 را تغییر نداد

کی روش، سر از نظام وظیفه 
در آورد
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مسافران بابت تاخیر در 
پرواز خسارت بگیرند

یارانه حمل و نقل عمومی به 
اقشار متوسط پرداخت شود

در دل تمام تصاویر آهسته ای که به جای تصاویر صحنه 
های بازی ایران و لهستان پخش می ش��د ، در آن پوئن 
های آخر لبخندی روی لب بازیکنان نشسته بود که گم 

شده فصل جدید لیگ جهانی برای ایران بود.
هنوز ح��ال و روز تیم مل��ي والیبال ایران خوب نش��ده 
اس��ت. ش��روع لیگ جهاني با باخ��ت به امری��کا خیلي 
براي ش��اگردان کواچ، گران تمام ش��د. بع��د از اتفاقات 
لس آنجلس انگار تیم گم ش��ده ای داش��ت. گم ش��ده 
ای که هن��وز آن را باز نیافت��ه بود. خس��تگی یا چیزی 
 فرات��ر از آن؛ ت��ه دل بچ��ه ه��ا و در ن��گاه ه��ای ش��ان

  به ه��م گ��م ش��ده ای ب��ود. ه��ر چن��د هم��ه از قبل
ی��ران در لی��گ جهان��ي 20١5   م��ي دانس��تند ا
ام��ا دارد   پی��ش  در  س��ختي   خیل��ي   کار 

بعضي ها ان��گار انتظار دو ب��رد ایران در ل��س آنجلس را 
داش��تند که با دو باخت به تی��م و کادر فن��ي انتقادات 
شدیدي کردند. انتقادات خیلي زود به گوش ملي پوشان 
رسید و تیم  را بهم ریخت.تیمی که البته به عکس گفته 
کواچ قبل از بازی ها از نبودن کاپیتان اروپا رفته اش ضرر 
 کرده بود. تیم خس��ته بود و البته ب��دون هارمونی . ریتم

کلی اش عوض شده بود. بچه ها فصل...

لبخند، گمشده تیم ملی والیبال 
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان در مراسم 
تودیع و معارفه معاون بهره برداری شرکت اعالم کرد : 
ماهیت شرکت آب و فاضالب خدمات رسانی به مردم 
است؛ این درحالی است که خدماتی که شرکت آبفا 
ارائه می کند،  جزء خدمات اولیه محسوب می شود 

که بهره مندی از آن ضروری است .
مهندس هاشم امینی بر توسعه خدمات آبفا تأکید 
کرد و خاطرنشان ساخت : درحال حاضر ١0درصد 
مردم تحت پوشش خدمات آب و بیش از 65 درصد 
اس��تان تحت پوش��ش خدمات فاضالب هستند و 
پیوسته بر تعداد مش��ترکان خدمات آبفا افزوده می 
ش��ود.  بر این اس��اس تمامی فع��االن صنعت آب و 
فاضالب با تالش روز افزون درصدد توسعه خدمات 

آبفا هستند .
وی با بی��ان اینک��ه درچند س��ال اخی��ر خدمات 
شرکت آب و فاضالب اصفهان توسعه چشم گیری 
 داشته تصریح کرد : درچند س��ال گذشته با جذب

 س��رمایه گذاری بخش خصوصی خدمات شرکت 
 بس��یار توس��عه یافته اس��ت؛ به طوریکه ب��ا انعقاد

 قرار بیع متقابل با ش��رکت فوالدمبارکه شهرهای 
مبارک��ه ، لنجان و ش��هرهای توابع آنه��ا که تحت 
 پوش��ش ش��بکه فاضالب قرار نداش��تند، عملیات

 لوله گذاری شبکه فاضالب در این مناطق در مراحل 
پایانی قرار دارد و در آینده نزدیک از خدمات شبکه 

فاضالب بهره مند خواهند شد .
مدیرعام��ل و رییس هی��أت مدیره ش��رکت آب و 

فاضالب استان اصفهان بر مشارکت بخش خصوصی 
پیرامون اجرای طرح های بخش آب و فاضالب تأکید 
کرد و اظهار داشت : یکی از راهبردهای شرکت آبفا 
استان اصفهان مشارکت همه جانبه بخش خصوصی 
در اجرای پروژه هاس��ت و در این زمینه آبفا استان 
درصدد اس��ت با اس��تفاده از روش ه��ای گوناگون 
سرمایه گذاری همچون BOO ،BOT ، بیع متقابل 
و تبصره 3 اجرای پ��روژه های آبفا با س��رعت قابل 
توجهی دنبال شود تا مشترکان بیشتری از خدمات 

آبفا بهره مند شوند .
وی بر توسعه و تجهیز تصفیه خانه های فاضالب در 
اس��تان اصفهان اش��اره  و اعالم کرد : هم اکنون 23 
تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری قرار دارد و 
نیز تجهیز و توسعه تصفیه خانه های فاضالب شمال ، 
جنوب اصفهان ، شاهین شهر ، نائین ، قهدریجان در 

دستور کار قرار گرفت .

مهندس امینی بر اعم��ال دقیق تر مدیریت مصرف 
در تابستان سال جاری پرداخت و افزود : در تابستان 
سال گذشته حدود 500 شهر کشور در معرض تنش 
آبی قرار داش��تند؛ ولی متأس��فانه این رقم در سال 
جاری به 540 شهر رسید و همچنین استان اصفهان 
در تابستان سال گذش��ته یکی از شهرهایی بود که 
منابع آبی آن به خط قرمز نزدیک شد؛ بنابراین باید 
تالش شود با مدیریت مصرف بهینه آب میان عرضه 

و تقاضا تعادل برقرار شود .
مدیرعام��ل آبفا اس��تان اصفه��ان تقویت س��امانه 
 هوش��مند مدیری��ت فش��ار را ج��زء یک��ی از

 سیاست های اساسی آبفا در زمینه توزیع عادالنه آب 
دانست و اعالم کرد : همکاری و هماهنگی سیستم 
تله متری و سامانه هوشمند مدیریت فشار در توزیع 
عادالنه آب بسیار مؤثر است هماهنگی دو سیستم 
باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد همچنین 
س��امانه ١22 با دفتر GIS باید در فصل تابس��تان 
هماهنگ تر از قبل عمل نمایند تا تبعات چالش کم 

آبی در فصل تابستان به حداقل برسد .
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
خواستار کاهش میزان آب بدون درآمد شد و اعالم 
کرد : با تعمیرات و نشت گیری خطوط انتقال میزان 
 هدررف��ت آب در اصفهان به ١۷/5 درصد رس��یده

 به طوریکه در سال گذشته اصفهان در کاهش میزان 
آب بدون درآمد در کش��ور به رتبه دوم دست یافت 

و باید تالش شود این رقم به حد استاندارد برسد . 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان :

با مدیریت مصرف بهینه آب میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار می شود

 شهرک های اقماری اصفهان، مطابق با اهداف 
موردنظر ساخته نشد

انتخاب شهردارباید  مطابق 
شان  نصف جهان باشد 



عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��امی در خصوص س��وال 
 نماین��دگان از وزیرارش��اد گفت:س��وال نماین��دگان درم��ورد

 محدودیت هایی اس��ت که این وزارتخانه برای آزادی بیان نشریات 
منتقد ایجاد کرده است.

محمد حسین فرهنگی در خصوص سوال هفت نفر از نمایندگان از 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: هفت نفر از نمایندگان سوالی را 
از جنتی وزیر فرهنگ مطرح کرده اند که میر کاظمی نماینده مردم 
تهران در جلسه بررسی سوال به نمایندگی از آن ها سوال را مطرح 
خواهد کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی ادامه داد: 
س��وال نمایندگان درمورد محدودیت هایی است که این وزارتخانه 
برای آزادی بیان نشریات منتقد ایجاد کرده و حتی اقدام به تعطیلی 

برخی از این نشریات کرده است.
وی ادامه داد: این سوال روز سه شنبه با حضور جنتی در صحن علنی 

مجلس بررسی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اش��اره به تأثیر تک نرخی شدن 
بنزین بر قیمت حمل و نقل عمومی و تأثیر منفی آن بر اقش��ار متوس��ط و 
ضعیف گفت: دولت یارانه سوخت را به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص 
دهد.محمدحس��ن دوگانی، با اشاره به تک نرخی ش��دن قیمت بنزین و با 
آسیب شناسی این تصمیم دولت، اظهار داشت: اگر ساختارهای اقتصادی 
را به نحوی درست کنیم که کشور به س��مت استقرار عدالت برود، مطلوب 
 اس��ت که بر اس��اس آن همه خدمات از جمله حامل های انرژی به صورت

 تک نرخی ارائه ش��ود، چراکه در رابط��ه با دو نرخی یا چن��د نرخی بودن 
خدمات عمومی، معموال رانت ایجاد می شود.وی در عین حال تصریح کرد: 
در ش��رایط فعلی که با نرخ واقعی حامل های ان��رژی فاصله زیادی داریم و 
اقشار متوسط و کم درآمدی نیز داریم که از خدمات عمومی و ناوگان حمل 
و نقل عمومی استفاده می کنند، اگر در اینجا قیمت ها را یکسان سازی کنیم 
و یارانه درستی برای این اقشار در نظر نگیریم، عمًا توزیع عادالنه ای برای 

منابع صورت نمی گیرد.
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محس��ن رضایی،  دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام در 
نشست خبری این مجمع گفت: در ابتدای جلسه ابتدا رییس مجمع 
و اعضای آن به روح بلند امام خمینی)ره( درود فرستادند و خاطراتی 
را از ایشان نقل کردند و همچنین سالگرد رهبری مقام معظم رهبری 

را تبریک گفتند.
وی ادامه داد: اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام حادثه 15 
خرداد را گرامی داش��تند و خاطراتی که تا به حال در کشور گفته 
نش��ده بود را مطرح کردند و گفتند که چگون��ه امام خمینی)ره( 
انقاب اس��امی ایران را از 15 خرداد س��ال 42 آغاز کرد و به این 

مرحله رساند.
به گزارش تسنیم، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام افزود: دو 
بحث مهم یعنی سیاست های کلی انتخابات و طرح استانی شدن 
انتخابات را بررس��ی کردیم. دراین  جلس��ه ط��رح جدید مجلس 
شورای اسامی درباره استانی، شهرستانی شدن انتخابات مطرح 
شد و مجلس پیش��نهاد داده بود که این طرح،  به عنوان بندی در 

سیاست های کلی انتخابات ارائه شود.
رضایی گفت: بحث درباره این طرح زمان زیادی را به خود اختصاص 
داد و موافق��ان و مخالفان این طرح نظرات خ��ود را مطرح کردند. 
موافق��ان درباره مناق��ب این ط��رح می گفتند که طرح اس��تانی، 
شهرستانی شدن موجب می شود افراد نخبه با قابلیت بیشتری وارد 
مجلس ش��وند؛ اما مخالفان معتقد بودند که بر روی این طرح باید 
مطالعات عمیق تری صورت گیرد و مراکز پژوهشی و دانشگاهی نیز 

بر روی آن مطالعه کنند.

وی درباره سرنوشت این طرح یادآور شد: در مجموع رای گیری انجام 
شد و این طرح حذف شد و قرار شد که فعا طرح استانی، شهرستانی 
شدن در سیاست های کلی انتخابات گنجانده نشود، بنابراین این 
طرح از سیاست های کلی انتخابات خارج شد، چرا که موافقان آن 

نتوانستند بقیه اعضا را قانع کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طرح استانی 
شدن بر عهده مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان است و اصا 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورتی برای طرح مساله به 

عنوان بندی از سیاست کلی انتخابات تشخیص ندادند.
رضایی با اشاره به ادامه بررسی سیاست های کلی انتخابات گفت: 
دومین موضوعی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه سیاست های کلی انتخابات بود و 
اینکه چگونه باید از دخالت قوای س��ه گانه در انتخابات جلوگیری 
شود؛ چرا که یکی از اشکاالت ورود قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها 

و دستگاه ها به بحث انتخابات بود.
وی تاکید کرد: ما در جلسه امروز بندی را با عنوان »ممنوعیت ورود 
قوای س��ه گانه اعم از وزارتخانه ها، دستگاه ها، س��ازمان ها، نهادها، 
ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی سیاسی و 
جناحی انتخاباتی  و جانب داری از داوطلبان تصویب کردیم؛ البته 
ورود افراد و قوای س��ه گانه به صورت ش��خصی و بدون استفاده از 
موقعیت قانونی بامانع است و دستگاه های عمومی مانند مجلس، 
وزارتخانه ها و قوه قضاییه به عنوان یک قوه و نهاد نمی توانند از لیست 
یا جناح خاصی حمایت کنند و هرگونه حمایت تش��کیاتی قوای 

سه گانه در انتخابات ممنوع شد.«
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجریان و ناظران 

انتخاباتی حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.
وی درباره حوادث منطقه یادآور شد: ما امروز در منطقه شاهد کشتار 
ملت یمن به دست ارتش عربستان سعودی هستیم و سازمان های 
بین المللی و دبیرکل سازمان ملل در سکوت غیرقابل قبولی به سر 

می برند و تاشی برای جلوگیری از ادامه این جنگ نمی شوند.
رضایی با اش��اره به آماری از آوارهای جنگ های منطقه گفت: 10 
میلیون نفر از مردم سوریه و 6 میلیون نفر از مردم عراق در پی این 
جنگ ها آواره شده اند و جنگ هایی که هم اکنون در منطقه رخ داده، 

بی سابقه ترین حوادث نا امنی در منطقه خاورمیانه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه سازمان های 
بین المللی باید به این خونریزی ها پایان دهند، خاطرنشان کرد: باید 
از بروز جنگ های جدید در منطقه جلوگیری شود. منطقه ما آبستن 
گسترش این جنگ هاست و باید از گسترش ناامنی در خاورمیانه 
جلوگیری کرد و ما در این زمینه نیازمند بسیج همگانی بین المللی 
خصوصا کشورهای اسامی هس��تیم که از وقوع جنگ های جدید 

جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: امروز جهان اس��ام  و منطقه از پیشرفت اقتصادی 
عقب افتاده است. رضایی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در 
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در 
سالگرد رحلت امام خمینی)ره( فرمایشات مهمی را مطرح کردند و ما 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست های کلی رهنمودهای 

ایشان را در نظر گرفته و در سیاست های جدید اعمال می کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرمایشات مقام معظم 
رهبری در خصوص تحریف ش��خصیت امام، تصریح کرد: هرگونه 
تحریف از راه امام خمینی)ره( جز اینکه پیشرفت ملت ایران را عقب 

بیاندازد، نتیجه ای ندارد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه آیا هزینه های انتخابات 
نامزدها قرار اس��ت در سیاس��ت های کلی انتخابات در نظر گرفته 
شود؟ گفت: در سیاست های کلی انتخابات نظارت دقیقی بر هزینه 
کاندیداها صورت می گیرد و قرار است قوانین آن در مجلس نوشته 
ش��ود.رضایی ادامه داد: امروز شاهد هس��تیم که منابع تبلیغاتی 
داوطلبان مبهم و آس��یب پذیر ش��ده، به گونه ای که هر کسی هر 
چیزی را به داوطلبان نسبت می دهد و ما در یک بند سیاست های 

کلی انتخابات شفاف سازی هزینه های داوطلبان را گنجانده ایم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاس��خ به این پرسش که 
آقای آش��نا در اظهارنظری گفته اند که باید مراقب باشیم عملیات 
11 تیر مانند عملیات کربای 4 لو نرود. ارزیابی شما چیست؟ افزود: 
طرفداران و اعتراض کنندگان به تیم مذاکرات هس��ته ای جزیی از 
مذاکرات هستند و موافقان و مخالفان عقاید خود را مطرح می کنند، 
بنابراین نباید فکر ک��رد که این موافقت ه��ا و مخالفت ها بیرون از 

مذاکرات است.

در جلسه تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛

ممنوعیت قوای سه گانه از جانبداری های انتخاباتی
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 گاف الجزیره درباره بنر اوباما
 و شمر در ایران

اس��تفن کینزر، خبرنگار الجزیره که مدتی را در ایران به 
گشت وگذار مش��غول بوده اس��ت، چند روز قبل مقاله ای 
دربارۀ مذاکرات هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی 
نگاشته  و در بخشی از آن از اشتیاق مردم ایران برای توافق 
هسته ای سخن گفته اس��ت. پاراگراف ابتدایی این مقاله 
چنین می گوید: »برفراز یکی از میدان های اصلی تهران، 
تصویری تمام قد و 12 متری از ب��اراک اوباما در کنار یک 
قهرمان باستانی ایرانی است که هر دو کفش هایی شیک 
به پا دارند. شعار زیر این تصویر می گوید: در امان باش، با 
ما راه بیا. این تبلیغی برای یک شرکت کفش ایرانی است 
و نشانه ای از اینکه ایرانیان چه مش��تاقانه به امید توافقی 
هسته ای هستند که تحریم های اقتصادی را رفع می کند و 
شاید دوره ای جدید در روابط با ایاالت متحده می گشاید «.
الجزیره ساعاتی بعد به این اشتباه خود اعتراف کرده است.

ایران، اولین و رژیم اسراییل سومین 
دشمن سعودی ها هستند!

روزنامه آمریکایی بوستون گلوب نتیجه نظرسنجی تلفنی 
از 506 شهروند سعودی و با حداکثر خطای 5 درصد را در 
مرکزی از سرزمین های اش��غالی و با همراهی دانشگاهی 
آمریکایی منتشر کرده است که بر اساس آن، سعودی ها به 
ترتیب با 53، 22 و 18 درصد، ایران، داعش و رژیم اسراییل 

را به عنوان اصلی ترین دشمن خود معرفی کرده اند.

شرح خیانت های آمریکا در عراق 
از دید یک مورخ

رس��ول جعفری��ان در مطل��ب ت��ازه خ��ود در وب��اگ 
 نخبگان خبرآناین ب��ه تحلیل نقش غ��رب و آمریکا در 
مسلمان ُکش��ی از طریق داعش و وهابی ها پرداخته و از 
جمله نوشته: داستان ارتش عراق و حمله داعش، در کنار 
نقش آمریکا به عنوان کسی که خود را متعهد به مبارزه با 
داعش می داند اما حاضر نیست قدمی بردارد، آشکارتر از 
آن است که کسی بخواهد برای آن استدالل بیاورد. درباره 
بی عملی آمریکا بلکه خیانتش به عراق دو احتمال وجود 
دارد. یکی اینکه از روی خوش بینی بگوییم سیاستمداران 
کاخ س��فید مانند خر در گل مانده و گرفت��ار بی عملی و 
بی تصمیمی ش��ده، از ترس یک مش��ت ع��رب وهابی و 
 خشونت طلب که یک قرن است هم عالَم اسامی را تهدید

 می کنند و ه��م غی��ر آن را، حاضر به پاپیش گذاش��تن 
نیس��تند و نتیجه آن همین وضعیتی است که شاهدش 
 هس��تیم.دوم آنک��ه تص��ور کنیم آمری��کا، دس��تش با
  وهاب��ی ه��ای س��عودِی آدم ک��ش و ج��اه طل��ب و

 داعشی ها در یک کاسه اس��ت و برای تأمین امنیت یک 
مشت صهیونیس��ِت متجاوز و چاقوکش و آدم کش که نه 
از اتفاق بلکه اصوال در این مس��اله هی��چ فرقی بین مثلث 
اسراییل و داعش و سعودی متجاوز به یمن نیست، حاضر 
به هر ن��وع دروغگویی و تزویر هس��تند و جانش��ان برای 
نفت مفت می رود. بس��یاری از عقا، ش��ق دوم را ترجیح 
می دهند. چه فرصتی برای امریکایی ها و اس��راییلی ها و 
صلیبی ها بهتر از این که مسلمانان را به جان هم بیندازد، 
و کم هزینه، ب��دون آن که دالری خرج کنن��د، آنها را به 
دس��ت یکدیگر قتل عام کنند. در این می��ان، هم آبروی 
اس��ام رفته اس��ت و هم افراطی های عالَم با یک مشت 
مظلوم اما مسلمان کشته شده اند؛ و در نتیجه خیال غرب 

راحت است «.

 پنج دیدار ضدایرانی سعودی ها
 و صهیونیست ها

مقامات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از ابتدای 
س��ال 2014 میادی تاکنون دس��ت کم 5 بار  محرمانه 
با یکدیگر درباره ای��ران مذاکره کرده اند.یک��ی از اولین 
اسنادی که نش��ان می داد روابط بین رژیم صهیونیستی 
با برخی کش��ورهای عربی از جمله عربستان سعودی در 
جریان است، افشای اسناد ویکی لیکس بود که می گفت 
در سال 2010 ، یعقوب هاداس یکی از مدیران کل سابق 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی توضیحاتی را در خصوص 
گرم تر شدن فضای روابط این رژیم با برخی از کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس ارائه داده اس��ت. این خبر در حالی 
اعام می ش��ود که در ماه های اخیر عربس��تان سعودی 
و رژیم صهیونیس��تی هر دو به مخالفی��ن جدی هرگونه 
 توافق هس��ته ای احتمالی بین ایران و گروه 1+5 تبدیل

 شده اند.

 هشدار برای جلوگیری
 از شکل گیری مجلس ششم

حجت االس��ام والمس��لمین غامرض��ا مصباحی مقدم 
در جمع مس��ووالن و ع��زاداران بنابی ش��رکت کننده در 
مراس��م س��الگرد ام��ام راح��ل در مص��ای اعظ��م این 
شهرس��تان با تأکید بر لزوم تبعیت از والیت تصریح کرد: 
وظیفه ما پی��روی از مقام معظ��م رهبری اس��ت؛ از این 
روی، نباید کاری کنیم که در انتخاب��ات آتی باز مجلس 
شش��م تکرار ش��ود که چالش های��ی را برای کش��ور به 
وجود آورد. وی بیان کرد: زمزمه هایی آغاز ش��ده اس��ت 
از این رو عده ای ح��ق ندارند به ش��ورای نگهبان از حاال 
تعیین تکلیف کنند و ش��ورای نگهبان نی��ز وظیفه خود 
را ب��ه خوبی می دان��د و این طور نیس��ت که پیش��اپیش 
زمزمه کنیم که ش��ورای نگهبان جناح��ی و حزبی عمل 
 می کن��د و اصًا این حرف ه��ا در ش��ورای نگهبان مطرح

 نیست.

شنیده ها 

منتقدین جنتی  به صحن 
علنی  مجلس آمدند

یارانه حمل و نقل عمومی به 
اقشار متوسط پرداخت شود

معاونان وزیر امور خارجه  روز گذش��ته وین را 
ترک کردند. این در حالی اس��ت که مذاکرات 
کارشناسی از ساعت ۹:30 صبح روز گذشته به 

وقت محلی از سر گرفته شده است .
بر اس��اس این گ��زارش تی��م کارشناس��ان 
ای��ران ب��ه ریاس��ت حمی��د بعی��دی ن��ژاد 
 مذاک��رات را در وی��ن ادام��ه خواهن��د

 داد.
معاون��ان وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان که 
مذاک��رات را از روز پنجش��نبه در وی��ن آغاز 
کرده اند ع��اوه بر نشس��ت عموم��ی که در 
 روز اول مذاک��رات برگزار ش��د، دیدارهای دو 
جانبه ای با چین، روسیه و آمریکا و همچنین 
دی��دار چهارجانبه ای با س��ه کش��ور اروپایی 

داشتند.
 معاون��ان وزی��ر امور خارج��ه نی��ز مذاکرات 
فش��رده ای با هلگا اش��مید، مع��اون فدریکا 
موگرین��ی و نماین��ده 1+5 داش��تند که این 
 گفتگوها ت��ا پاس��ی از ش��ب در وی��ن ادامه

 داشت.
بر اس��اس اعام برخ��ی از مناب��ع نزدیک به 
مذاکرات هس��ته ای دلیل بازگش��ت معاونان 
 وزیرخارج��ه به کش��ور، نیازمندی ب��ه ادامه 
 گفت وگوها در سطح کارشناسی در این مقطع

 است.
با این وج��ود برخ��ی از منابع نیز پیش��رفت 
 در ن��گارش مت��ن تواف��ق جام��ع را کن��د

 می دانند.
در  کش��ورمان  خارج��ه  ام��ور   وزی��ر 
مصاحب��ه ای به زی��اده خواهی ه��ای طرف 
مقابل اش��اره ک��رده و گفت: هی��أت مذاکره 

کننده ک��ه قس��متی از م��ردم هس��تند اگر 
احس��اس کنن��د ط��رف مقاب��ل می خواهد 
با زیاده خواه��ی حقوق مردم ای��ران را نقض 
 کند، در مقابل این زیاده خواهی ها ایستادگی

 می کنند.
ظریف همچنین در گفتگو با المنار در مسکو 
اظهار داشت:اگر تمامی طرف ها به تفاهمات 
لوزان پایبند باشند و تاش شود جزییات این 
تفاهم به منصه ظهور برس��د، ما م��ی توانیم 
حرکتی رو به جلو داش��ته باش��یم و به توافق 

دست یابیم.
 ما در مس��کو در یک نشس��ت  س��ه جانبه با 
 روسیه و چین راه های تسهیل روند مذاکرات

 هس��ته ای ایران و 1+5 را مورد بررس��ی قرار 
دادیم و امیدواریم با تاش س��ه کشور ایران، 
روسیه و چین حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

ضرب االجل تعیین شده برای پایان مذاکرات 
هس��ته ای و اتمام نگارش مت��ن توافق نهایی 
10 تیر ماه اس��ت. ظری��ف و معاونانش البته 
هم��واره تأکید داش��ته اند ک��ه 10 تیر تاریخ 
 مق��دس مذاک��رات نیس��ت و مناف��ع و 
خواسته های کشورمان را فدای زمان نخواهند 
کرد، هر چند ک��ه دو طرف مذاک��رات تأکید 
داش��ته اند که تا کن��ون درب��اره تمدید هیچ 
گفتگویی نداش��ته اند و مبحثی مطرح نشده 
اس��ت.در چند هفته اخی��ر برخ��ی مقامات 
ایران��ی از جمل��ه ریی��س س��ازمان ان��رژی 
 اتمی و نی��ز منابع خب��ری از ع��دم پایبندی

 آمریکای��ی ه��ا ب��ه بیانی��ه ل��وزان و ط��رح 
 مطالبات زی��اده خواهانه در گفتگوها س��خن

 گفته اند.

پیش بینی می ش��ود که توسعه و س��اخت سامانه 
موش��کی S-500 در س��ال جاری می��ادی پایان 
یابد واین س��امانه از ابتدای س��ال 201۷ میادی 
وارد خدمت نیروی هوایی روسیه ش��ده و به مرور 

جایگزین سامانه قدیمی تر S-300 شود.
روس��یه با مس��احتی بیش از 1۷ میلیون کیلومتر 
مربع، پهناورترین کشور دنیا است که از شرق اروپا 
آغاز و در ش��مال آس��یا خاتمه می یابد. با توجه به 
گستردگی وسیع این کش��ور تامین امنیت هوایی 
آن مس��تلزم به کارگیری تکنول��وژی های جدید 
 پدافندی اس��ت. ب��ا وجود به��ره گری روس��یه از

 جنگنده های پیشرفته با قابلیت های منحصر به فرد 
به دلیل اقلیم خاص این کشور که شامل سرزمین 
های وسیعی با آب و هوای سرد و خشک است عما 
 قابلیت اس��تفاده از جنگنده ه��ای رهگیر محدود

 می شود.در طی س��ال های اخیر روس��یه هزینه 
 و امکانات زیادی را صرف توس��عه و ب��ه کارگیری

 س��امانه های جدید پدافندی کرده است. بسیاری 
 300-S نم��اد پدافن��د هوایی روس��یه را س��امانه 
می دانند که تا حدودی می توان این تصور را صحیح 
خواند زیرا مدل های بعدی که طراحی و س��اخته 
شده بر مبنای پلتفرم همان س��امانه طراحی شده 
است. سامانه هایی چون S-400  و S-500 گواهی 

بر این ادعا هستند.
۴۰۰-S سامانه پدافندی

"Triumf ی��ا »پی��روزی« لقب��ی اس��ت ک��ه
 روس ها برای سامانه پدافندی S-400 خود درنظر 
گرفته اند. شروع روند تحقیق، توسعه و ساخت این 
سامانه که در ناتو با نام SA-21 شناخته می شود، 
از اواخر س��ال 1۹۹0 میادی توسط مرکز طراحی 

الماس آغاز و به طور رسمی در سال 1۹۹۹ توسط 
نیروی هوایی روسیه رونمایی شد. S-400  در واقع 
یک نمونه ی ارتقاء داده ش��ده از سامانه اس-300 
تحت عنوان PMU 300-S-2 ب��ود که بعدها به 
S-400 تغییر نام پی��دا کرد. اولی��ن آزمایش این 
سامانه در »یار کاپوس��تین« انجام شد که موفقیت 
آمیز بود و در نهایت در سال 2004 میادی با هدف 
قرار دادن یک موشک بالستیک این سامانه به طور 
رس��می به خدمت ارتش روس��یه در آمد.س��امانه 
پدافندی S-400 دارای 3 نوع موش��ک می باش��د 
که هرکدام از این موش��ک ه��ا دارای ویژگی های 
خاصی برای منهدم کردن اهداف متفاوت هستند. 
موش��ک مدل 40N6 برای اهدافی در فاصله 400 
کیلومتری، موشک 48N6 برای اهدافی در فاصله 
250 کیلومتری و موشک ۹M۹6E2 برای اهدافی 
در فاصله120 کیلومتری طراحی و ساخته شده اند.

البته حداکثر بردی که از این سامانه در موارد شبیه 
سازی شده دریافت شده بدین صورت بوده که برای 
اهداف بالستیکی با س��رعت بیش از 4 کیلومتر بر 
ثانیه و سطح مقطع راداری 4/0 متر مربع در حدود 
230 کیلومتر، برای اهدافی با سطح مقطع راداری 4 
متر مربع حدود 3۹0 کیلومتر و برای هواپیماهای 

جنگنده و بمب افکن 5۷0 کیلومتر است.
سامانه اس ۴۰۰

این سامانه قادر به شناس��ایی همزمان 100 هدف 
و درگیر ش��دن با 12 ه��دف به ط��ور همزمان در 
محدوده 400 تا 600 کیلومتری شامل انواع اهداف 
پرنده است. هر واحد عملیاتی از این سامانه شامل 
8 س��کوی پرتاب و 32 تیر موشک است که وظیفه 
هدایت و کنترل آن بر عهده ی یک پست فرماندهی 

سیار است. اخیرا اعام ش��ده که روسیه قصد دارد 
این س��امانه را به چین بفروشد و قرارداد فروش آن 
بین دو کشور قطعی شده و مراحل اجرایی خود را 
سپری می کند. قراردادی که چین را دومین کشور 
به کارگیرنده S-400  پس از روس��یه خواهد کرد. 
به گفته مقامات دو کشور این قرارداد نشان دهنده 
سطح روابط بین روس��یه و چین و منافع مشترک 

آنان است.
۵۰۰-S سامانه ی پدافندی

»حاکم مطل��ق« این عنوانی اس��ت ک��ه روس ها 
برای نس��ل بعدی س��امانه پدافندی خ��ود در نظر 
گرفته اند. با وجود اینکه این سامانه هنوز در دست 
 تحقی��ق اس��ت و مراحل س��اخت خود را س��پری
  می کند اما اخباری که گاها از آن منتشر می شود

 نشان دهنده این اس��ت که افق جدیدی در زمینه 
ساخت تسلیحات هوا به زمین در حال پدیدار شدن 
است.بر اس��اس اطاعات منتشر ش��ده این سامانه 
قادر به رهگیری همزمان 10 هدف بالستیک مافوق 
صوت با س��رعت 5 کیلومتر بر ثانیه در فاصله 600 
 500-S کیلومتری خواهد بود. ه��ر واحد عملیاتی
شامل 6 قسمت خواهد بود که شامل سکوی پرتاب، 

پست فرماندهی و 4 واحد رادار خواهد بود. 

سیستم های استراتژیک دفاع هوایی روسیهمعاونان ظریف،  وین را ترک  کردند

تالش اسراییل برای تمدید دوباره 
مذاکرات هسته ای ایران

در حالی که مدت زمان زیادی تا ضرب االجل دس��تیابی 
 ای��ران و گروه 1+5 ب��ه تواف��ق نهایی هس��ته ای  نمانده،

 تاش های رژیم اس��راییل ب��رای تأثیرگ��ذاری بر روند 
مذاکرات و جلوگیری از حصول توافق ش��دت یافته است. 
در همین راس��تا، ی��ک روزنامه آمریکایی از درخواس��ت 
رژیم اس��راییل از آمریکا برای تمدید مذاکرات هسته ای 
تا زمان برآورده ش��دن همه درخواس��ت های غرب و این 
رژیم خبر داده اس��ت. تاش رژیم اس��راییل برای تمدید 
دوباره مذاکرات هس��ته ای ایران در حالی که مدت زمان 
زیادی تا ضرب االجل دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق 
نهایی هس��ته ای  نمانده، تاش های رژیم اسراییل برای 
تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و جلوگیری از حصول توافق 
شدت یافته است. در همین راستا، یک روزنامه آمریکایی 
از درخواست رژیم اسراییل از آمریکا برای تمدید مذاکرات 
هسته ای تا زمان برآورده شدن همه درخواست های غرب 

و این رژیم خبر داده است.
روزنامه »وال استریت ژورنال« می نویسد، یکی از مقامات 
ارش��د رژیم اس��راییل اخیراً طی دیدارهایی ب��ا مقامات 
آمریکایی، تاش ک��رده بر دولت اوباما فش��ار وارد کند تا 
به جای امض��ای توافقی با ای��ران که می توان��د تأثیراتی 
منفی بر رژیم اسراییل داشته باش��د، مذاکرات هسته ای 
با ایران را فراتر از ضرب االجل 30 ژوئ��ن ادامه داده و آن 
را تمدید کنند.یووال اشتینیتز، وزیر انرژی رژیم اسراییل 
در مصاحبه ای گفته، این رژی��م اعتقاد دارد خطوط کلی 
توافق نهایی هسته ای که قدرت های جهانی در ماه آوریل 
در جریان مذاکرات با ایران در لوزان به آن دس��ت یافتند، 
دارای ایرادات و نواقص زیادی است که اگر ایران بخواهد به 
سمت دستیابی به ساح هسته ای حرکت کند، می تواند 
از آن ها اس��تفاده نماید.اش��تینیتز که از مقامات نزدیک 
به بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم اسراییل به شمار 
می رود، به طور خاص به مواردی در تفاهم لوزان اش��اره 
کرده که بر اس��اس آن ها، ایران اجازه می یابد به عملیات 
تحقیق و توسعه خود بر  روی س��انتریفیوژهای پیشرفته 
 تر ادام��ه ده��د. وی همچنین گفت��ه، در تفاه��م لوزان، 
تضمین های کافی برای اینکه ایران به بازرسان بین المللی 
اجازه بازرسی از مراکز هسته ای و نظامی حساس خود را 

بدهد، وجود ندارد.
به گفته وی، این مفاد باید در توافق نهایی  بازنگری شود تا 
نگرانی های موجود درباره فعالیت های احتمالی ایران در 
گذشته بر روی تسلیحات هسته ای نیز برطرف شود. این 
مقام اسراییلی بر همین اساس می افزاید: » اگر نیاز باشد 
مذاکرات را برای سومین یا چهارمین بار تمدید کنید، باز 
هم بهتر از آن اس��ت که یک توافق نصف��ه و نیمه با ایران 

امضا کنید«.



یادداشت

امام جمعه اصفهان:

پیروان خط امام )ره(، باید همه 
ابعاد اسالم را بپذیرند

 ام��ام جمعه اصفه��ان گفت: 
پیروان خ��ط ام��ام )ره( باید 
همه ابعاد اس��ام را بپذیرند و 
گزینشی عمل نکنند. آیت  اهلل 
سید یوس��ف طباطبائی  نژاد، 
در خطب��ه های نم��از جمعه 
اصفهان با اش��اره ب��ه ویژگی 
های منتظر ام��ام زمان )عج( 

اظهار داش��ت: خودس��ازی از جمله ای��ن خصایص اس��ت که باید 
مسلمانان با داشتن این ویژگی خود را همپایه یاران امام کنند.

وی ادامه داد: فرج امام زمان )عج( همواره در احادیثی که از س��وی 
پیامبر )ص( بیان می شده به روایات مختلف مطرح شده است.

امام جمعه شهر اصفهان با اش��اره به فرقه های مختلف دینی افزود: 
امید به آینده ای که در اثر حکومت عدل مهدوی باشد و نیز پیروی از 

مراجع دینی، از جمله رموز پایداری تشیع بوده است.
وی در ادامه به قیام ۱۵ خرداد س��ال ۴۲ نیز اش��اره ک��رد و با بیان 
اینکه دفاع از روحانیت و اس��ام در آن زمان به صورت یکپارچه از 
سوی مردم ایران صورت گرفت، تصریح کرد: از خودگذشتی مردم 
ای��ران در آن روزها حمایت هم��ه جانبه از روحانیت ب��ود. آیت اهلل 
طباطبائی نژاد افزود: »سیاست ما عین دیانت ماست« از اصول امام 
خمینی )ره( اس��ت؛ اما برخی و از جمله در زمان ش��اه فریاد اسام 
 س��کوالری را برمی آوردند که هنوز هم این خواس��ته برخی افراد

 است.
وی با بیان اینکه در صورت عدم اش��راف بر راه و اندیشه و گفتمان 
امام )ره( ضربه س��ختی را متحمل خواهیم ش��د، گفت: امام )ره( با 
اقدامات خود مکتب اسام را زنده نگه داشت و تداوم راه امام حسین 
)ع( را رقم زد. نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفه��ان افزود: پیروان 
 خط ام��ام )ره( باید همه ابعاد اس��ام را بپذیرند و گزینش��ی عمل

 نکنند.
وی به عدم ه��م خوانی حض��ور بانوان در ورزش��گاه ه��ا و پیروی 
از خط امام )ره( اش��اره داش��ت و گف��ت: مدعیان پی��روی از خط 
 امام بای��د رفت��ار و کام خ��ود را با س��یره ام��ام وفق دهن��د و از 
بی دینی های خود دست بردارند.آیت اهلل طباطبائی نژاد ادامه داد: 
 رهبر معظم انقاب نیز بیش از ۲۶ سال است که در برابر هجمه ها و

 فتنه ها ایستادگی کرده اند و کمترین انحرافی از خط و اصول امام 
خمینی )ره( نیز تاکنون نداشته اند.وی با انطباق نظر امام خمینی با 
نظر اسام در مورد اینکه والیت فقیه همان والیت رسول خداست، 
تصریح کرد: در وصیت نامه سیاسی امام )ره( اهمیت والیت فقیه در 

حاکمیت اسامی به روشنی بیان شده است.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: هر مس��ئول یا هر فردی که خاف 
اصول انقاب اسامی در کشور حرکت کند والیت فقیه با پشتیبانی 

ملت در برابر وی خواهد ایستاد.

انتخ��اب ش��هردار پ��س از راه اندازی  
شوراهای ش��هرهمواره یکی از وظایف 
خطیر ، مهم وتاثیر گذار شوراها بوده و 
قانونگذار در یکی از معدود جاهایی که دست شوراهای شهر را 

باز گذاشته است، انتخاب شهرداران می باشد.
انتخابی که می تواند آینده یک شهر را در مسیر رسیدن به اهداف 
استراتژیک قرار داده و یا آن را در حد و اندازه یک شهر بی اهمیت 
در مناسبات کش��وری تنزیل مقام و درجه بخشد.حاال شورای 
شهر اصفهان در دوره چهارم برای دومین بار با این بخش مهم 
تاریخی مواجه شده که پیش بینی می شود این انتخاب عاری 

از التهاب نباشد.
برای بررسی تحلیلی انتخاب شهردار اصفهان در روزهای آینده 
، باید نگاه اجمالی به ترکیب شورای کانشهر اصفهان داشت؛  با 
این توضیح که در مناسبات انتخابی آنچه بیش از همه اهمیت 
دارد، نحوه تنظیم ارتباطات تصمیم گیران و انتخاب کنندگان 
است.در شورای شهر اصفهان که تا پیش از ۲۱ نفره شدن معموال 
از وضعیت یکسان تری برخوردار بود ، رسیدن اکثریت به یک 
گزینه کاری آسان بود؛ اما با تعدد سایق و تفکرات، حاال این کار 
آسان به یکی از دشوار ترین اقدامات مبدل شده که باید آن را از 

چند منظر مورد بررسی قرار داد.
    نگاه های رقابتی به مدیر آینده شهر

 با توجه به اتفاقات اخیر ش��ورای ش��هر و اس��تیضاح شهردار
 اصفهان ، این موضوع طبیعی است که طرفداران شهردار سابق 
اصفهان در ش��ورا و همچنین بدنه ش��هرداری و حتی در بین 

 مردمی که دل خوش��ی از این اقدام نداشتند، در مقام مقایسه
 به رغم شعارهای بیرونی، در داخل خواستار آن باشند که مدیری 
ضعیف تر از مدیر پیشین بر مسند امور بنشیند تا شاخص های 
مدیریتی مدیر سابق بیشتر رخ بنماید. حال با توجه به انتخاب 
شهردار استیضاح شده اصفهان به عنوان شهردار قم ، این فضای 
رقابتی دو چندان شده و عاوه بر اقدامات پیشین وی در شهر 
و مقایس��ه آن با اقدامات مدیر جدید، اقدامات همسایه شمالی 
ش��هر اصفهان نیز مورد قضاوت و بررس��ی قرار می گیرد؛ پس 
در اولین گام باید مدیری برای س��کان داری شهر انتخاب شود 
که نه تنها به التهابات حاشیه ای این اتفاقات دامن نزند، که به 
نوعی باعث فرو نشستن زبانه های این آتش در بین مردم شود، 
چرا که چنین نگرش��ی می تواند در آینده انتخابات شوراها نیز 
بسیار موثر باشد و مسیر انتخاب اعضای ش��ورا را به دور از این 
 تنش ها در مس��یر عادی قرار دهد.حال می توان گفت بهترین 
گزینه هایی که بتوانند در این مس��ند بر ایجاد وفاق و همدلی 
 بین اعضای ش��ورا، بدن��ه ش��هرداری و حتی مردم ب��ر آیند،

 گزینه هایی هس��تند که با فعالیت های ش��هری و شهرداری 
آشنایی کامل داشته باشند.

مقدار باقیمانده از شورای چهارم     
با این توضیح ، بر اساس تجربه ای که در دوره های قبلی اتفاق 
افتاده است، در آستانه انتخابات شوراهای شهر و چند ماه پیش 
از آن امور شهر و شهرداری ها ملتهب جریانات انتخاباتی بوده 
و فعالیت چشمگیری در ش��هرها صورت نمی پذیرد و چنانچه 
دوره پیش رو را نیز از این قاعده مس��تثنی ندانیم، در می یابیم 

که از دوسال باقیمانده فرصت ش��ورای چهارم، تنها یک سال 
وچند ماه بیش��تر به عنوان فرصت طایی باقی نمانده که اگر 
قرار باشد مدیری توسط شورای ش��هر برای اداره شهر انتخاب 
شود که پیش از این در بدنه شهر فعالیت نداشته است،حداقل 
شش ماه برای شناخت ابزارهای مدیریتی سازمان و با توجه به 
عریض و طویل بودن قوانین شهرداری ها حداقل یکسال زمان 
برای اشراف دقیق و کامل بر قوانین مربوط به شهرداری نیاز دارد 
که این پروسه برای مدیران غیر مرتبط با شهرداری ، یک پروسه 
غیر ممکن و قطعا غیر مفید می باشد؛ بنابراین بر همین اساس 
انتخاب شهردار جدید از بدنه ش��هرداری و مشرف بر امور شهر 
یک اقدام سنجیده و عقانی از سوی اعضای شورای شهر خواهد 

بود تا روال توسعه ای شهر همچنان بر مدار سرعت قرار گیرد.
ترکیبات شورا     

اما آنچه ک��ه بیش از هرچیزی اهمیت دارد، ترکیب س��ایق و 
تمایات اعضای شورای شهر بوده که هرچقدر هم بر بی طرفی 
سیاسی آنان تاکید شود، باز هم نمی توان رد پای این تمایات در 

دیدگاه های آنان را نادیده گرفت.
با این حساب اگر این نکته را در نظر بگیریم که سه عضو اصاح 
طلب ش��ورای ش��هر)فتح اله معین ، علیرضا نص��ر اصفهانی ، 
احمد عاملی( که اتفاقا در اس��تیضاح شهردار موضعی شفاف ، 
دقیق و استوار داشتند ،تنها در این فقره از اقدام شورا با اعضای 
موسوم به جبهه پایداری یا به نوعی 8 عضو فرایند مدار،  اتحاد 
اس��تراتژیک برقرار کرده بودن��د، باید گفت اکنون س��ه عضو 
فعال و مجرب همرا ب��ا کوله باری از تجرب��ه در زمینه فعالیت 
 های تش��کیاتی به دنبال گزینه نزدیک به دیدگاه های خود

 می گردند؛ با این توضیح که دیگر تعهدی بر اتحاد استراتژیک 
با متحدان دیروز خود ندارند.از س��وی دیگر سه عضو مستقل 
شورا که از ائتاف »راه سوم« به ش��ورای چهارم شهر اصفهان 
راه یافتند)ندا واشیانی پور، رسول جزینی و مهدی باقر بیگی( 
نیز به عنوان اعضای تاثیر گذار شورا شناخته شده، به گونه ای 
که در انتخاب شهردارپیشین تنها یک رای از این گروه سه نفره 
توانست تکلیف شهردار شهر افسانه ای اصفهان را مشخص کند. 
در کنار این افراد باید 7 عضو خادمان شهر را نیز در نظر داشت 
که تمایاتی به سمت و سوی س��قائیان نژاد داشتند؛ هرچند 
نتوانس��تند در برابر ۱۴ رای دیگر اعضای شورای شهر ، زمینه 

ماندگاری شهردار پیشین اصفهان را فراهم سازند.
اما در یک ن��گاه اجمالی به این 7 نفر، در می یابیم که س��ه نفر 
از این افراد به ش��دت با مدیریت پیشین ش��هر اصفهان اتحاد 
استراتژیک داشته و در خوب و بد وی با وی موافقت و همراهی 
داش��تند که می توان این سه عضو شورای ش��هر را درتصاویر 
منتشر ش��ده از برنامه معارفه س��قائیان نژاد به عنوان شهردار 
قم دید و چهار نف��ر دیگر نیز هر از چندی انتقاداتی داش��تند، 
 اما بیشتر به سمت و سوی اقدامات تشکیاتی منسجم گام بر 

می داشتند.
حال با این ترکیب چند وجهی ش��ورای ش��هر اصفهان، امری 
طبیعی خواهد بود که انتخاب ش��هردار ب��ا چالش های جدی 
مواجه شود. با این توضیح که باتوجه به ازدواج فرزندان یکی از 
گزینه های اصلی شهرداری اصفهان با یکی از معاونان شهردار 

پیشین این ش��هر که اتفاقا به یکی از رس��انه های فعال استان 
نیز مرتبط می باشد، بعید نیس��ت تمام آرای مربوط به فرایند 
مدارهای شورا در سبد این گزینه مطرح قرار گیرد؛ بنابراین با 
این توضیح می توان جبهه گیری واضح و پررنگ خادمان شهر 
را در برابر 8 عضو فرایند مدار پی��ش بینی کرد. در این میان بار 
دیگر سه عضو اصاح طلب شورا همراه با مستقل های این نهاد 
 مدنی می توانند نقش��ی ماندگار و تاریخی ایف��ا کنند و باز هم

 می توان گفت سرنوشت تعیین شهردار به غیر از اصاح طلبان، 
به دست آن هایی مشخص می شود که از نگاه برخی از مدیران 

جایگاهی در این مناسبات نداشتند.
    کمی واضح تر سخن بگوییم

اما اگر از به مزایده گذاش��تن های اینترنتی پس��ت ش��هردار 
توس��ط یک عضو ش��ورای ش��هر بگذریم، با توجه به ش��رایط 
فعلی شهرداری به نظر می رس��د اعضای شورای شهر اصفهان 
 برای تعیین ش��هردار به چند گزینه مطرح بسنده  کند که این

 گزینه ها مهن��دس نور صالحی ، مهندس صمصام الش��ریعت 
 دکتر جمالی ن��ژاد و مهندس مصور خواهند ب��ود. هر چند نام

 گزینه های قوی مانند عظیمیان ، جوادی و حتی حسینی نیز از 
گوشه و کنار شهر برای تصدی این سمت به گوش می رسد؛ اما 
باید گفت مطمئنا مهندس عظیمیان یا حتی مهندس جوادی 
که اکنون مسوولیت مهم و کلیدی معاونت  وزیر جهاد کشاورزی 
را بر عهده دارد و بعضا از آن به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی 
در صورت راهیابی وی به پاستور در دوازدهیمن دور انتخابات 
ریاست جمهوری و یا حتی اس��تیضاح وزیر کشاورزی نام برده 
می شود، حدود ۲0سال قبل کلید دار این شهر بوده و چنانچه 
موفقیتی نیز در این شهر داشته اند، مربوط به سال های گذشته 
بوده و باید به آن ها حق داد که در صورت کلید داری مجدد شهر 
اصفهان، به سبب س��ن ، تغییر در حوزه فعالیتی ، به روز شدن 
تکنولوژی و فن آوری های نوین و ده ها مورد دیگر انگیزه کافی 

برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان را نداشته باشند.
اما در بررسی آیتم های مدیریتی موثر در پیشبرد اهداف عالی 
شهر که سن ، شناخت موثر نسبت به حوزه عملکردی به ویژه 
با توجه به فرصت اندک باقیمانده ، ه��وش هیجانی و ارتباط با 
 جمع می باشد می توان از بین چهار گزینه مطرح به دو گزینه

 جمالی نژاد و صمصام الشریعت دقت نظربیشتری داشت.
چرا که این دو مدیر با تجربه عاوه بر فعالیت در سطوح مختلف 
ش��هرداری ، س��ال های نه چندان دور نیز به عن��وان معاونان 
امور عمرانی اس��تاندار اصفهان فعالیت کرده که همین امر می 
تواند در ش��ناخت مدیران و نقاط ضعف و قوت استان به آن ها 
کمک ش��ایانی کند؛ با توجه به این که هر دو نفر ازاین مدیران 
به لحاظ شخصیتی نشان داده اند که از انجام اقدامات هیجانی 
و دفعی مبری هس��تند و می توانند با اعتمادی که بدنه ش��هر 
و ش��هرداری به آنان دارند، ع��اوه بر التیام درده��ای متاثر از 
شایعات، اختاف سلیقه های مدیران شهری با استاندار وقت و 
اختاف سلیقه مدیران شهری با برخی اعضای شورا، در مسیر 
نزدیک تر کردن عملکردی هر ۲۱ نفر عضو شورای شهر اقدام 
 کند تا در مدت باقیمانده به سرعت عمل فعالیت های شهری 

خدشه ای وارد نگردد.

انتخاب شهردارباید  مطابق شان  نصف جهان باشد 

سرنوشت شهر، در شورای شهر

یادداشت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

به گزارش زاینده رود به نق��ل از روابط عمومی ؟؟؟؟؟؟؟؟
آبفا، دکتر تشیعی معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آبفا کشور  با حضور در محل 
س��اخت تصفیه خانه آب گلپایگان از این طرح 
بازدید کرد . دکتر تشیعی در نشستی که مدیر 
عامل آبفا استان ، مسووالن محلی و کارشناسان 
آبفا اس��تان حضور داشتند با اش��اره به شرایط 
خاص آب در دنیا طی سخنانی خاطر نشان کرد 
: کشور در ش��رایط ویژه در خصوص تامین آب 
قرار دارد و هم اکنون موضوع اصلی در دنیا بحث 
 آب است و جنگ آب در دنیا شروع شده است؛ 
به طوریک��ه دغدغه اصلی مجام��ع بین المللی 

بحران کم آبی است .
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه بارندگ��ی در 
۲۵0 میلیمت��ر در چه��ل  کش��ور م��ا از 
س��ال گذش��ته ب��ه ۲0۵ میل��ی متر رس��یده 
اس��ت ک��ه ای��ن کاه��ش ش��رایط را بحرانی 
 تر می کن��د . در چنین ش��رایطی مه��م ترین 
مس��اله ای ک��ه تح��ت تاثیر ق��رار م��ی گیرد 
س��امت مردم اس��ت. وج��ود س��امت الزمه 
 تمام فعالیت های بش��ری است و آب، به عنوان

 مهم ترین ماده حیاتی  اس��ت که سامت بشر 
را تضمی��ن می کند . مع��اون نظ��ارت بر بهره 
برداری ش��رکت مهندسی آبفا کش��ور با اشاره 
به ق��رار گرفتن ۵70 شهرکش��ور در ش��رایط 
تنش آبی افزود : در ۵70 ش��هر کش��ور میزان 
تولید آب و میزان مصرف آب برابر می باش��د و 
هر چه به فصل گرم سال نزدیک تر می شویم، 
کفه میزان مصرف س��نگینی می کند و درحال 
حاضر شهرهای بزرگ کشور مثل بندرعباس و 
سنندج نیز در شرایط خاص تامین آب هستند. 
وی با بیان اینکه ش��رایط تامین آب در منطقه 
گلپایگان به طور نس��بی مناسب است تصریح 
کرد : البته مناس��ب بودن نسبی شرایط تامین 
آب در منطق��ه گلپای��گان بدان معنی نیس��ت 
که باید به آن اکتفا کرد .تش��یعی در خصوص 
کیفی��ت آب در شهرس��تان گلپای��گان گفت : 
کیفیت آب در شهرس��تان گلپای��گان از لحاظ 
سامت نگران کننده نیس��ت؛ ولی کیفیت آب 
از لح��اظ گوارایی م��ورد تأکید اس��ت و جهت 
حل این م��ورد آبفا اس��تان طرح آبرس��انی به 
گلپایگان را آغ��از کرد و س��اخت تصفیه خانه 

آب از حدود یک س��ال و نیم گذش��ته ش��روع 
ش��دو ظرف مدت کوتاهی ف��از اول این تصفیه 
خانه از طریق فیلتراس��یون مس��تقیم در مدار 
بهره برداری قرار گرفت . با این وجود مجموعه 
وزارت نیرو و ش��رکت مهندس��ی آبفا کشور به 
دنبال این بود تا کل تصفیه خانه آب به صورت 
کامل در مدار بهره برداری قرار گیرد و کل آب 
برداشت شده تصفیه شود و آب تصفیه شده به 
گلشهر برسد و بتوانیم روس��تاهای شهرستان 
را در قال��ب دو مجتم��ع از ش��مال و جن��وب 
بوس��یله اجرای دو خط انتقال به تصفیه خانه 
 وصل کنیم تا روس��تاها نیز از آب تصفیه شده

 بهره مند ش��وند. وی قلب تپنده طرح آبرسانی 
به گلپایگان را تصفیه خانه آب دانس��ت و ادامه 
داد : با توجه به وضعیت اعتبارات عمرانی کشور 
و وجود تحریمها ، اعتبارات کش��ور به ش��رایط 
حساس رس��ید ولی همکاران ما در آبفا استان 
اصفهان با کار جهادی اج��ازه نداند تا این طرح 
تعطیل ش��ود و اعتبارات الزم را عاوه بر منابع 
ملی از ظرفیت منابع دیگر مثل تنش آبی تامین 

کردند.

دومین تصفیه خانه آب استان اصفهان در گلپایگان به بهره برداری می رسد
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد امور نگهداری و راهبری تأسيسات برقی و مكانيكی 

برخی از واحدهای تابعه خود را از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای به پيمانكاران واجد شرايط به شرح زير واگذار نمايد.
1(بيمارستان های )گلديس شاهين شهر، بيمارستان امام خمينی)ره( فالورجان، اميرالمؤمنين)ع( و صاحب الزمان)عج( شهرضا، 
شهيد محمد منتظری نجف آباد، شهدای لنجان، بيمارستان ساعی و شهيد اشرفی خمينی شهر، عيسی بن مريم)ع(، خاتم االنبياء 
نطنز، شهيد بهشتی اردستان، حشمتيه نايين، محمد رسول ا...)ص( مباركه، سيدالش�هداء)ع( سميرم، شهيد رجايی فريدن، 

فاطميه خوانسار، امام حسين)ع( گلپايگان، حضرت رسول اكرم فريدونشهر، بهنيا تيران و كرون، شهدای دهاقان(
 2( مراكز آموزش�ی درمانی )فيض، امين، فارابی، ش�هيد دكتر چمران، بهش�تی، نور و حضرت علی اصغر)ع(، كودكان حضرت

 امام حسين)ع(، الزهرا، كاشانی، امام موسی كاظم)ع(، سيدالشهداء)ع(،
3( مراكز بهداشت )شماره 1 اصفهان و شماره 2 اصفهان(

4( معاونت های )بهداشتی، درمان و دانشجويی و فرهنگی(
5( مراكز تحقيقاتی صديقه طاهره)س(

موضوع مناقصه: واگذاری امور نگهداری و راهبری تأسيسات برقی و مكانيكی و مخابراتی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

الف( كليه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی 50/000/000 ريال 
ب( مركز آموزشی درمانی الزهرا)س( 250/000/000 ريال 

نوع تضمين شركت در مناقصه: فيش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانكی 
مدت تضمين شركت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكی سه ماه 

محل توزیع اسناد مناقصه:
1-واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 

 2-  اصفهان – ميدان آزادی – خيابان هزارجريب – دانش�گاه علوم پزش�كی اصفهان – س�تاد مركزی – س�اختمان ش�ماره3 
طبقه اول – اتاق 203 - واحد كميسيون مناقصات 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 لغايت روز شنبه مورخ 1394/3/23
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز: تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1394/4/4 به آدرس: اصفهان 
– ميدان آزادی – خيابان هزارجريب – دانش�گاه علوم پزش�كی و خدمات بهداشتی درمانی اس�تان اصفهان – ستاد مركزی – 

ساختمان شماره يک – دبيرخانه مركزی – كدپستی 81746-73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهاهای رسیده: روز دوشنبه مورخ 1394/4/8 لغايت روز سه شنبه مورخ 1394/4/9 در ستاد مركزی 

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
*به پيشنهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخدوش و پيش�نهادهايی كه بعد از پايان مهلت مقرر )مورخ 1394/4/4( ارسال شود 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 * پيش�نهاد دهنده مكلف اس�ت مبل�غ س�پرده را فقط ب�ه صورت في�ش واريزی ي�ا ضمانتنام�ه معتب�ر بانكی اراي�ه نمايد. 
لذا به پيشنهادهای فاقد سپرده، فيش بانكی مخدوش، س�پرده های كمتر از ميزان مقرر، چک شخصی يا بين بانكی و نظاير آن 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

م الف:7356     
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شرح زیررا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد )ریال (محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره  مناقصه  

7/300/836/92029/000/000عمرانیلوله گذاری فاضالب بخشی ازدهنو و اسماعیل ترخان94-1-80

4/754/076/761203/000/000جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج ) قرا ر داد باز ( 94-1-81

9/632/791/31335/400/000عمرانیاجرای خط انتقال آب شهید فهمیده منطقه سه 94-1-82

1/988/507/43012/500/000عمرانیاجرای خط انتقال آب دهاقان با ارزیابی کیفی 94-1-83

3/073/862/67615/800/000عمرانیاصالح شبکه آب منطقه یک 94-1-84

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/3/30 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1394/3/31

دریافت اسناد : سایت اینترنتی 
  www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
  www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات           

شماره تلفن  گویا:  5-36680030-031داخلی )335(



يادداشت

گشتی در اخبار

 اوپک، سقف تولید نفت
 را تغییر نداد

س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت » اوپک« در نشست 
روز گذش��ته  وین، حفظ س��قف تولید کنونی این سازمان را 

تصویب کرد.
وال استریت ژورنال اعالم کرد،کشورهای عضو اوپک در این 
نشست تصمیم گرفتند سقف تولید نفت کشورهای عضو ،۳۰ 

میلیون بشکه در روز باقی بماند.
یکص��د و ش��صت و هفتمین اجالس س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نفت با حضور وزیران نفت کشورهای صادرکننده 
نفت و هیات های همراه از ساعاتی قبل به میزبانی وین اتریش 

آغاز شد.
بر این اساس روز گذشته و در آس��تانه برگزاری این نشست، 
وزیر نفت ایران با ارس��ال نامه ای به دبی��ر کل لیبیایی اوپک 
خواس��تار کاهش تولید نفت برخی از اعضای این س��ازمان و 
فراهم شدن شرایط بازگشت نفت خام صادراتی ایران به بازار 

پس از لغو تحریم ها شده بود.
با مکاتبه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران با دبیرکل اوپک مبنی بر 
جا باز کردن اعضای اوپک برای بشکه های نفت خام صادراتی 
ایران پس از لغو تحریم ها، عربستان سعودی به این اقدام ایران 

واکنش نشان داد.
به گزارش رویت��رز، علی النعیمی ب��ا بیان اینکه عربس��تان 
۱۰۰ درص��د از ش��رایط فعل��ی ب��ازار نف��ت رضای��ت دارد، 
گف��ت: عربس��تان از ش��رایط عرض��ه و تقاضا در ب��ازار نفت 
 خش��نود اس��ت و نگران بازگش��ت نفت ایران و لیبی به بازار

 نیست.
وزیر نفت عربس��تان س��عودی با اعالم اینکه در شرایط فعلی 
ش��اهد افزای��ش تقاضا ب��رای نفت هس��تم و در روند رش��د 
اقتصاد جهان��ی نیز بهبودهایی مش��اهده می ش��ود، تصریح 
کرد: همزم��ان عرضه نفت از س��وی تولیدکنن��دگان خارج 
اوپک نیز کاهش یافته اس��ت؛ در نتیجه م��ن ۱۰۰ درصد از 
 شرایط بازار خشنودم ولی مسئله قیمتها، موضوعی متفاوت

 است.
این عضو کابین��ه دولت ریاض در پاس��خ به س��والی در این 
خصوص که آی��ا قیمت نفت بار دیگر به س��طح ۱۰۰ دالر در 
هر بشکه باز می گردد یا خیر اظهار داشت: خدا می داند. هیچ 
کس��ی نمی تواند آن را پیش بینی کند. من به جهان می گویم 
که بیش از حد ذهن خود را مشغول قیمت ها نکند. قیمت ها 
در بازار مشخص می شوند و عناصر مختلفی در آن تاثیر دارند. 

قیمت ها هر روز باال و پایین می روند.
وزی��ر نف��ت عربس��تان همچنی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر آنک��ه از 
بازگش��ت نف��ت ای��ران و لیب��ی ب��ه ب��ازار نگرانی ن��دارد، 
 بی��ان ک��رد: م��ن ب��ه خوب��ی بخ��ش مب��ادالت نفت��ی را 

می شناسم.
به گفته این مقام عربس��تانی، امروزه دنیا روزانه ٩۳ میلیون 
بشکه نفت مصرف می کند که اگر میعانات و دیگر موارد را از آن 
کم کنیم، مصرف جهانی به روزانه ٧٥ میلیون بشکه می رسد. 
از سوی دیگر، نرخ کاهش طبیعی تولید نیز ۱۰ درصد در سال 
است که معادل از دست رفتن س��االنه ٧/٥ میلیون بشکه در 
روز می ش��ود که این میزان را می توان با حفر چاه های جدید 

جبران کرد.

مسافران بابت تاخیر در پرواز 
خسارت بگیرند

 معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اعت��راض برخی از
 شرکت ها به آیین نامه رعایت حقوق مسافران هوایی، افزود: 
برخی از ش��رکت ها اعالم ک��رده اند عوامل ایج��اد تاخیرها 
لزوما شرکت های هوایی نیس��تند، بنابراین مسوولیت تامین 
خسارت مس��افران با آنها نیس��ت؛ در حالی که طبق مقررات 
بین المللی تمام مس��وولیت ها با ش��رکت های صادر کننده 
 بلیط است و اعتراض شرکت های هوایی در این خصوص وارد

 نیست.
 معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی  گفت: در صورت��ی که دالیل 
تاخیر پروازها، دیگر دس��تگاه ه��ای اجرایی باش��ند باز هم 
شرکت های هوایی مسئول تامین خسارات احتمالی مسافران 
 هس��تند و باید در این خصوص به مس��افران خود پاس��خگو

 باشند.
علیرضا جهانگیریان یادآور ش��د: در صورتی که شرکت های 
 هوایی به مس��افران خود خس��ارتی پرداخت کردند آنها نیز

 می توانند طبق قراردادی که با دس��تگاه های اجرایی دیگر 
منعقد کرده اند، ضرر و زیان خ��ود را طبق قرارداد منعقده از 

دستگاه مورد نظر مطالبه کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اعت��راض برخی از 
شرکت ها به آیین نامه رعایت حقوق مسافران هوایی، افزود: 
 برخی از شرکت ها اعالم کرده اند عوامل ایجاد تاخیرها لزوما 
ش��رکت های هوای��ی نیس��تند، بنابراین مس��وولیت تامین 
خسارت مس��افران با آنها نیس��ت در حالی که طبق مقررات 
بین المللی تمام مس��وولیت ها با ش��رکت های صادر کننده 
 بلیط است و اعتراض شرکت های هوایی در این خصوص وارد

 نیست.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در ایام پیک 
سفرهای هوایی باید مراقبت کنیم که قیمت بلیط ها افزایش 
نیابد، اظهار داش��ت: تا زمانی که بین عرض��ه و تقاضا تعادل 
وجود نداشته باشد بازار س��یاه به هر ترتیبی به وجود می آید 
اما در ایام تعطیالت عید نوروز ٩4 همزمان با افزایش ظرفیت 
صندلی هواپیما و اعم��ال نظارت های قانون��ی تا حدودی از 
 تش��کیل بازار س��یاه جلوگیری ش��د تا مردم بتوانند با تهیه

 بلیط های مورد نیاز خود به سفر بروند.
جهانگیریان یادآور ش��د: براس��اس بخش��نامه های ابالغی 
به دفات��ر آژانس ه��ای مس��افرتی هرگونه افزای��ش قیمت 
بلی��ط خ��الف قوانی��ن و مقررات اس��ت ب��ه ط��وری که با 
آژان��س های متخل��ف دارای مج��وز از س��ازمان هواپیمایی 
 کش��وری برخورد و یا مج��وز فعالیت آنه��ا لغو و ی��ا تعلیق

 می شود.
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م��ارک تیمب��ر مدیرعامل ش��رکت صادرات لیف��ان گفت: 
محصول ایکس٥۰ خشونت ایکس6۰ را ندارد؛ اما از طراحی 
به روزتر و اس��پرتی برخوردار اس��ت و انتظار م��ی رود نظر 

جوانان را به خود جلب کند.
 وی در حاش��یه »کنفران��س عرض��ه جهان��ی و تس��ت 
مدل های جدید لیفان« که همزمان با شانزدهمین نمایشگاه 
خودروی شانگهای برگزار ش��د، ادامه داد: عالوه بر طراحی 
زیبا، فرمان پذیری باالی لیفان X٥۰ ، آن را مبدل به یکی 
از بهترین ها در رده خود کرده و شرکت MIRA انگلستان 

عهده دار راه اندازی شاسی این خودرو شده است.
به گ��زارش گ��روه اقتص��ادی »خبرگ��زاری دانش��جو«؛ 
ب��ه گفت��ه تیمب��ر، ن��وع گیربک��سCVT این خ��ودرو 
 نیز مجه��ز به سیس��تم انتقال ق��درت دو کالچه س��اخت

 شرکتSchaeffler از آلمان است که بر روی محصوالت 
ش��رکت های آئودی، فولکس واگن و پاس��ات ب��ه منظور 

رانندگی بهتر و روان تر نیز وجود دارد.
مدیرعامل صادرات لیفان تصریح کرد: لیفان X٥۰ مجهز به 
سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و نیمه مستقل دو بازو در 
عقب بوده و به رغم جثه ای کوچک، دارای عملکردی خارق 

العاده است.
وی در خصوص محصول لیف��ان 82۰ که این خودرو هم به 

زودی وارد بازار ایران می شود، گفت: لیفان 82۰ که بر اساس 
پلتفرمی لوکس و عملکردی باال پایه ریزی ش��ده است،  در 
اولین قدم با موتور 2/4 لیتری VVT عرضه خواهد شدکه 
توانایی دس��تیابی به قدرت ۱۱8 کیلووات را داراست و در 
عین حال حداکثر گشتاور 2۱۱ نیوتن متر را تامین می کند.

به گفته تیمب��ر، این مدل مجه��ز به گیربکس 6 س��رعته 
اتوماتیک DSI استرالیا است و در آینده لیفان 82۰ با موتور 
دو لیتری مجهز به توربوش��ارژ که از آخرین دستاوردهای 

لیفان در بحث توسعه فنی می باشد نیز عرضه خواهد شد.
لیفان از حضور رقبا هیچ نگرانی ندارد

وی در ادامه با ابراز خوش��بینی نس��بت به بیانیه سوییس و 
توافق احتمالی هسته ای، اظهار داشت: این خودروساز چینی 
س��الیان طوالنی در ایران حضور داشته و در بازار این کشور 
بزرگ شده و این موضوع پشتوانه بسیار خوب برای رقابت با 

سایر رقبا در شرایط جدید ایران به شمار می آید.
تیمبر، با تاکید ب��ر اینکه توافق��ات احتمالی بی��ن ایران و 
کشورهای ۱+٥ آثار و تبعات مثبتی به همراه دارد، تصریح 
کرد: س��ایر رقبا در ش��رایط جدیدی که پس از توافق برای 
ایران ایجاد می شود، درصدد شروع فعالیت خود خواهند بود 
و مدت زمان زیادی الزم دارند تا محصوالت خود را در بازار 
ایران ارائه کنند؛  در حالی که لیفان موتورز هم اکنون حضور 

قدرتمندی در بازار ایران دارد.
 مدیرعامل صادرات لیف��ان با بیان اینکه ب��ا رفع تحریم ها 
روابط کاری بین لیفان با شرکای ایرانی توسعه پیدا خواهد 
کرد، گفت: توافقات هس��ته ای ب��ه طور قطع حج��م بازار 
خودروی ایران را به سرعت زیادی، افزایش می دهد که این 
سبب می شود سهم هر یک از خودروسازان نیز افزایش یابد؛ 

بنابراین از حضور سایر رقبا در این بازار نگران نیستیم.
کیفیت، خط قرمز کرمان موتور است

تیمبر در واکنش به این پرسش که با توجه به تغییر نگرش 
مش��تریان ایرانی در حوزه کیفیت، برنامه لیفان برای بهبود 
تولیدات خود در بازار ایران چیست؟ گفت: براساس سیاست 
اعالمی کرم��ان موتور هیچ خودرویی حت��ی با کوچکترین 
مش��کل کیفی به بازار عرضه نخواهد ش��د و قبل از حضور 
 ه��ر خودرویی بای��د تمام آزمون ه��ای الزم و م��ورد تایید 

سازمان های مسوول در ایران را پاس کند.
به گفته مدیرعامل صادرات لیفان، موضوع کیفیت تولیدات 
از س��طح پایین خود یعن��ی افزایش کیفی اج��زا و قطعات 
خودروها وارد بحث های ریشه ای طراحی، تحقیق و توسعه 
شده اس��ت. مقوله کیفیت محوریت سیاس��ت های بین دو 
شرکت لیفان و کرمان موتور می باش��د و در زنجیره تامین 

قطعات توجه خاص به کیفیت وجود دارد.
وی همچنین در خص��وص موضوع افزایش عمق س��اخت 
تولی��دات لیفان در ای��ران اظهار کرد: بخ��ش قابل توجهی 
از قطعه س��ازان ایرانی با لیفان و کرمان موتور در تولیدات 
محصوالت هم��کاری دارن��د و همچنین به دنب��ال ایجاد 
شرایطی به منظور سرمایه گذاری شرکت های تامین قطعات 

زنجیره تامین در ایران هستیم.
تیمب��ر در بخش دیگری از س��خنان خود، لیف��ان را دارای 
تیم پیش��رفته تحقیقات��ی متش��کل از  هزارکارمند، مرکز 
تکنولوژی بین المللی و مرکز تست خودرو و آزمایشگاه هایی 
با تجهیزات پیش��رفته وارداتی در چین دانست که توانسته 
است خودروهایی با سیستم انتقال قدرت و پلتفرم هایی در 

سطح جهانی تولید کند.
وی، با بیان اینکه لیفان تابع خواس��ت بازار خودرو و تولید 
محصولی که موجب راحتی مش��تری ش��ده اس��ت، ادامه 
داد: در س��ال 2۰۰٩ اولین خ��ودرویCVT در مدل 62۰ 
 را به بازار عرضه کردی��م و تا کنون با همراه��ی و همکاری

 ZF و BOSCH شرکت های پیشرو در تکنولوژی از جمله 
که پیشرفته ترین تکنولوژی ها را در اختیار لیفان قرار دادند، 
گیربکسCVT ساخته شده توسط لیفان به باالترین بلوغ 

و تکامل رسیده است.

خودروهای لیفان ایکس۵۰ و ۸۲۰ در ایران تولید و روانه بازار خواهد شد؛

عرضه قریب الوقوع خودروی خارجی در ایران
 هزينه ای جديد در
 فیش   های حقوقی

۱۱ ماه پس از ابالغ توقف دریاف��ت حق بیمه از بن 
نقدی کارگران؛ تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای 
خطاب به کارفرمایان مصوبه شورای عالی کار را لغو 
و خواستار پرداخت دوباره حق بیمه بابت بن نقدی 

۱۱۰هزارتومانی شد.
اول مردادماه سال ٩۳ مصوبه ای از شورای عالی کار 
ارائه شد که طی آن بر توقف دریافت حق بیمه از بن 
نقدی کارگران و مشموالن قانون کار تاکید شده بود 
و این مصوبه خیلی زود از س��وی معاون روابط کار 

وزارت کار برای اجرا به تامین اجتماعی ابالغ شد.
حرف این بود که تامی��ن اجتماع��ی از زمان ابالغ 
مصوبه ش��ورای عالی کار، دیگر نباید بابت حق بن 
نقدی کارگران که به عنوان یک��ی از مزایای رفاهی 
و انگیزشی کارگران محس��وب می شود، حق بیمه 
دریافت کند که عمال اجرای این بند به معنای کاهش 

درآمد بیمه ای تامین اجتماعی بوده است.
 البته در آن زمان نمایندگان کارگران عنوان کرده 
بودند که دریافت حق بیمه بابت بن نقدی از کارگران 
هیچ فایده ای برای آنها نداشته و تنها برای کارگرانی 
که در دو سال پایانی قبل از بازنشستگی قرار داشتند 
می توانست اهمیت داشته باشد و از بابت پرداخت 
حق بیمه بیشتر، مسلما حقوق بیشتری نیز در دوران 
 بازنشس��تگی دریافت می کردند؛ ولی برای س��ایر

 گروه ها که بیش از ۱۰ میلیون نفر می شوند، تنها 
یک هزینه اضافه بود.

کارگران در آن مقطع بر این موضوع تاکید داشتند 
که مصوب��ه لغو دریافت ح��ق بیمه از ب��ن نقدی با 
پیگیری وزیرکار به ش��ورای عالی کار منتقل شده 
بود ک��ه در نهایت نیز به فوریت به تصویب رس��ید؛ 
اما حاال کمتر از یکسال از زمان اجرای آن و با وجود 
اینکه در ابالغیه مع��اون رواب��ط کار وزارت کار به 
تامین اجتماعی زمانی برای پای��ان اجرای مصوبه 
یادشده مشخص نشده بود؛ اما حاال تامین اجتماعی 
ابالغیه ای را به استان ها ارائه کرده و از آنها خواسته 
تا دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را از س��ر 

بگیرند.
به نظر می رس��د ای��ن تصمیم تامی��ن اجتماعی با 
توجه به اینک��ه نمایندگان کارگری عن��وان کرده 
بودن��د، پرداخت حق بیمه بابت ب��ن نقدی تاثیری 
در وضعی��ت کارگ��ران نخواهد داش��ت؛ به صورت 
مس��تقیم با مباحث درآمدی و تالش این سازمان 
 برای افزایش می��زان درآمدهای بیم��ه ای مرتبط

 باشد.

فرصت 20 روزه تا پايان 
ثبت اعتراض به حذف يارانه

پیامک های تبلیغاتی، گريبان 
وزارت ارتباطات را گرفت

با گذشت حدود ۱۱ روز از راه اندازی سامانه ثبت اعتراض به حذف یارانه 
نقدی، حذف ش��دگان ح��دود 2۰ روز دیگر فرصت دارن��د تا در صورت 
تمایل ب��ا مراجعه به س��امانه ir.yaraneh۱۰ اعتراض خود را نس��بت 
به این موضوع اعالم کنن��د.در حالی در چند ماه اخیر دولت نس��بت به 
غربالگری یاران��ه بگیران اقدام و ح��ذف یارانه پردرآمده��ا را آغاز کرده 
است که در بین حذف شدگان هس��تند گروه هایی که یا به دلیل خطای 
احتمالی در حذف و یا عدم آگاهی نس��بت به دلیل حذف از یارانه نسبت 
به این موضوع معترض شدند. بر این اساس وزارت کار و رفاه اجتماعی به 
 عنوان مامور اصلی در شناسایی دهک های درآمدی با راه اندازی سامانه
 ir.yaraneh۱۰ از روز پنج��م خرداد ماه اعالم کرد که حذف ش��دگان

 می توانند با مراجعه به این سامانه در یک فرصت یکماهه با ورود اطالعات 
خود مشمول بررسی مجدد قرار گرفته و دلیل حذف آنها اعالم شود.

 حجم پیامک های تبلیغاتی و کاله برداری به اندازه ای ش��ده که مشترکان 
اعتباری از شّر آنها در امان نیستند؛ هرچند ممکن است میزان دریافتی ها 
بسته به اعتبار شماره کم یا زیاد باشد.تلفن همراه بهترین ابزار برای تبلیغات 
و اهداف س��ودجویانه به حس��اب می آید؛ اما اپراتورها در برابر اعتراضات 
مردمی نس��بت به حجم باالی پیامک های تبلیغاتی، سامانه های پیامکی 
را در نظر گرفته اند که مش��ترکان می توانند درخواس��ت خود برای حذف 
پیامک های انبوه و تبلیغاتی را به آن سامانه ها بدهند و از آن پس دیگر پیامک 
تبلیغاتی دریافت نکنند. وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد متولی ساماندهی 
پیامک های تبلیغاتی با ارائه راهکارهای فنی هس��تند اما ظاهراً خود این 
وزارتخانه ها نیز در امان نیستند.س��خنگوی وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات اخیراً نسبت به پیامک های س��ودجویانه ای که با مضامین برنده 

شدن در قرعه کشی ارسال می شود به مشترکان تلفن همراه هشدار داد.

مس��افران پرواز ش��ماره ۳٧4۱ ش��رکت هواپیمایی آسمان 
سرانجام بعد از تأخیر ۱۰ ساعته از شیراز به تهران رسیدند.

 شماره این پرواز که قرار بوده ساعت 2۰ روز گذشته از شیراز به 
سمت تهران حرکت کند، ۳٧٩۱ بوده؛  اما در نهایت با شماره 

پرواز ۳٧4۱ جابه جا می شود.
علی رغم اینکه مس��افران این پرواز رأس ساعت 2۰ دیروز در 
فرودگاه ش��یراز حاضر و آم��اده حرکت بودند؛ اما مس��ووالن 
شرکت آسمان از تأخیر هفت ساعته خبر می دهند و از مسافران 
می خواهند که ساعت ۳ بامداد در فرودگاه جهت پرواز حضور 

داشته باشند.
اغل��ب سرنش��ینان که مس��افر بوده و مح��ل اقام��ت خود را 
 تحویل داده بودند، ترجیح می دهند در همان س��الن فرودگاه

 بمانن��د؛  اما موضوع به همین جا ختم نش��د و این پرواز س��ه 
ساعت دیگر هم تأخیر خورد.

مس��افران این پرواز معتقدند با وجود تأخیر ۱۰ ساعته کسی 
پاسخگوی س��واالت آنها نبود و حتی مس��ووالن این شرکت 
حاضر به عذرخواهی از مسافران نشدند، گویا امکانات پذیرایی 
نیز برای مسافران تدارک دیده نشده بود و همین موضوع خشم 
عده ای را برانگیخت.همین موضوع منجر شد تا هنگام فرود در 
فرودگاه مهرآباد، ٥۰ نفر از مس��افران به نشانه اعتراض کابین 

هواپیما را ترک نکنند و درخواست استرداد بلیط کنند.

پرواز آسمان با ۱0 ساعت تأخیر 
به تهران رسید

 مدیرکل فروش همراه اول ادامه گفت: ش��ماره ها طبق قیمت پایه 
کارشناسی، نرخ گذاری می ش��وند و در حراج شماره کشف قیمت 

می شود و به باالترین قیمت فروخته خواهد شد.
غیناقی اف��زود: کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات س��ال ٩۳ 
دس��تورالعملی با نام فروش ش��ماره های رند )مرتب( و مناسب به 
تصویب رس��اند که پس از ابالغ این مصوبه، الزم ب��ود مکانیزم ها و 
زیرساخت ها برای واگذاری شماره های رند )مرتب( و مناسب تلفن 

همراه آماده می شد.
وی درباره روال و چگونگی فروش توضیح داد: طبق آیین نامه ای که 
برای این منظور در شرکت ارتباطات سیار تدوین شده، متقاضیان به 
صورت اینترنتی می توانند از موضوع حراج شماره های رند آگاه شوند 

و به صورت آنالین برای خرید این شماره ها اقدام کنند.
غیناقی ادامه داد: شماره ها طبق قیمت پایه کارشناسی نرخ گذاری 
می شوند و در حراج شماره، کشف قیمت می شود و به باالترین قیمت 

فروخته خواهد شد.
 مدیرکل فروش همراه اول خاطر نش��ان ک��رد: آیین نامه، ضوابط و 
زیرساخت  های فنی در همراه اول آماده شده و تست های سیستمی 
نیز انجام شده اس��ت که پس از اخذ تاییدیه اجرایی و هماهنگی با 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم مرحله جدید 
واگذاری شماره های شماره های رند )مرتب( و مناسب همراه اول به 

زودی اجرایی خواهد شد.

 مزايده برای فروش 
شماره های رند همراه اول

 در چارچ��وب ت��الش ه��ای هن��د ب��رای تقوی��ت 
 ه��ر چ��ه بیش��تر رواب��ط تج��اری ب��ا ای��ران،

 اس جایش��انکار، یک��ی از مقام��ات ارش��د وزارت 
 خارجه هند، در ماه ج��اری میالدی به تهران س��فر

 می کند.
پ��س از آنک��ه نیتی��ن گادکاری، وزیر بزرگ��راه ها و 
کشتیرانی هند در ماه گذش��ته به منظور امضای یک 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه بندر چابهار 
به تهران سفر کرد، اکنون جایش��انکار در حال نهایی 

کردن سفر خود به تهران است. 
پ��س از ای��ن س��فر، قرار اس��ت سوش��ما س��واراج، 
وزی��ر ام��ور خارج هن��د، برای ش��رکت در نشس��ت 
 وزرای عض��و جنب��ش ع��دم تعهد ب��ه ایران س��فر 

کند.
مقامات هن��دی گفتند، موضوع س��فر جایش��انکار 
متمرک��ز بر تقوی��ت روابط تج��اری خواه��د بود که 
 به دلیل تحری��م های آمری��کا علیه ای��ران تضعیف

 شده است.
جایش��انکار در این سفر قرار اس��ت از برخی پروژه ها 
نظیر پروژه اتصال بن��در چابهار به مرز افغانس��تان و 
پروژه کوریدور ترانزیتی ش��مال-جنوب که از ایران 

عبور می کند، بازدید کند.

نماینده مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و ساخت 
تأسیس��ات دریایی در امور پروژه ها با اعالم اینکه 
پیشرفت بخش فراساحل فاز ۱٩ پارس جنوبی به 
حدود 84 درصد رسیده است گفت: پاییز امسال 
2٥میلی��ون مترمکع��ب گاز از این فاز برداش��ت 

خواهد شد.
رحی��م تبریزی، با اش��اره به اینکه ف��از۱٩ پارس 
جنوبی دارای چهار س��کو است گفت: یک سکوی 
این فاز در حال ساخت اس��ت و یک سکوی دیگر 
سکوی اقماری فاز یک است که باید تغییراتی در 

آن ایجاد شود.
وی با اع��الم اینکه اواخر پاییز امس��ال س��کوی 
س��ی فاز ۱٩ با ظرفیت تولید روزان��ه یک میلیارد 
فوت مکع��ب )2٥میلیون مترمکع��ب( راه اندازی 
خواهد ش��د، گفت: طبق برنامه نیز سکوهای اِی 
 و بی نیز اوایل بهار س��ال ۱۳٩٥ ب��ه بهره برداری

 می رسد.
مش��اور مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و ساخت 
تأسیسات دریایی با بیان اینکه طبق برنامه فاز ۱٩ 
پارس جنوبی باید پیشرفت این طرح به ٩۱ درصد 
می رسید، گفت: هم اکنون بخش فراساحل فاز ۱٩ 

حدود 84 درصد پیشرفت داشته است.

وزارت خارجه هند به ايران
سفرکرد

 راه اندازی فاز۱۹ پارس جنوبی
 در پايیز ۹۴
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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
3/189 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه 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. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1.رای شماره 76- 94/01/10- سیما پارسائی فرزند جواد به شناسنامه شماره 581 
شهرضا و شماره ملی 1198937556 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3093 

به مساحت 143/64 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدحسن  فرزند  فخاری  مرضیه   –  94/02/05  –  996 شماره  2.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199274453 ششدانگ  و شماره  شماره 848 شهرضا 

مفروزی از پالک 3496 به مساحت 158/64 مترمربع.
3.رای شماره 1086 – 94/02/06 – اشرف الملوک بنائی فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
شماره 801 شهرضا و شماره ملی 1199018805 ششدانگ قسمتی ازیک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3500 باقیمانده به مساحت 36/45 مترمربع که به انضمام پالک 4859 

جمعا تشکیل یکباب مغازه را داده است.
4.رای شماره 1087 – 94/02/06 – اشرف الملوک بنائی فرزند نوروزعلی به شناسنامه 
شماره 801 شهرضا و شماره ملی 1199018805 ششدانگ قسمتی ازیک باب مغازه 
مفروزی از پالک 3500 باقیمانده به مساحت 22/75 مترمربع که به انضمام پالک 4856 

جمعا تشکیل یک مغازه را داده است.
شماره های فرعی از 2 - اصلی فضل آباد

5.رای شماره 1295 – 94/02/13 – رضا خدادادی شهرضا فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 178 شهرضا و شماره ملی 1199267759 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 40 به مساحت ششدانگ 140/15 مترمربع.
6.رای شماره 1296 – 94/02/13 – مرضیه چوقادی فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره 
6445 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1199899402 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک 40 به مساحت ششدانگ 140/15 مترمربع.  یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
7.رای شماره 12613 – 93/12/17 – کمال دهقانپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 
597 حوزه3شهرضا و شماره ملی 1199408174 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 

140/22 مترمربع.
8.رای شماره 12626 – 93/12/18 – ابراهیم دهقان فرزند یداله به شناسنامه شماره 
121 حوزه3شهرضا و شماره ملی 1199390402 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه با ساختمانهای احداثی بر روی آن  مفروزی از پالک 59 به مساحت ششدانگ 

140/22 مترمربع.
9.رای شماره 1785 – 94/02/24 – مصطفی مردانی فرزند اسداله به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1198667354 ملی  شماره  و  شهرضا  مرکزی  حوزه   413

مفروزی از پالک 468 به مساحت 185/73 مترمربع.
به  محمدجواد  فرزند  شهرضا  سودائی  طلعت   –  94/01/22  –  309 شماره  10.رای 
شناسنامه شماره 15054 شهرضا و شماره ملی 1198430478 ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 469 به مساحت 101/80 مترمربع.
11.رای شماره 1003 – 94/02/05 – فرزانه مقصودی فرزند رحمت اله به شناسنامه 
شماره 1700 شهرضا و شماره ملی 1199242721 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه  مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 133/42 مترمربع.
به  عبدالرحیم  فرزند  زاده  طاهری  محسن   –  94/02/05  –  1004 شماره  12.رای 
شناسنامه شماره 56 آبادان و شماره ملی 1817267582 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 476 به مساحت ششدانگ 133/42 مترمربع.
به  ابراهیم  فرزند  شهرضا  پور  پوینده  بتول   –  94/02/07  –  1088 شماره  13.رای 
شناسنامه شماره 217 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1198498927 سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 754 

به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
به  عبدالحمید  فرزند  شهرضا  همت  علیرضا   –  94/02/07  –  1090 شماره  14.رای 
شناسنامه شماره 78 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199370381 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 754 به 

مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
15.رای شماره 301 – 94/01/22 – عباس امین فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
24 حوزه 1 سمیرم سفلی و شماره ملی 5129899407 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

نیمه تمام مفروزی از پالک 756 به مساحت 141/30 مترمربع.
شناسنامه  به  رضاقلی  فرزند  اله صفیان  آیت   –  94/02/13  –  1308 شماره  16.رای 
شماره 162 شهرضا و شماره ملی 1198888474 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 785 به مساحت ششدانگ 319/62 مترمربع.
17.رای شماره 1309 – 94/02/13 –  عزت سبزواری فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1057 شهرضا و شماره ملی 1198967226 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 785 به مساحت ششدانگ 319/62 مترمربع.
18.رای شماره 501 – 94/02/26 – مرضیه گیوپور فرزند حسن به شناسنامه شماره 
1928 شهرضا و شماره ملی 1199245003 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ 143/87 مترمربع.
فردوس تیموریان فرزند علی اکبر به شناسنامه   – 94/02/26 19.رای شماره 502 – 
از  مشاع  دانگ  دو   1199341428 ملی  شماره  و  شهرضا   6 حوزه   29 شماره 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ

 143/87 مترمربع.
مهدیه گیوپور فرزند حسن به شناسنامه شماره   – 94/02/26 20.رای شماره 503 – 
1006 شهرضا و شماره ملی 1199296252 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 856 و 6740 به مساحت ششدانگ 143/87 مترمربع.
شناسنامه  به  هوشنگ  فرزند  مندک  فرزانه   –  93/12/27  –  13041 شماره  21.رای 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199108431 ششدانگ  و شماره  شماره 746 شهرضا 

مفروزی از پالک 925 به مساحت 224/85 مترمربع.
22.رای شماره 11311 – 93/11/18 – سید معصومعلی موسوی فرزند سید علی گدا 
به شناسنامه شماره 544 سمیرم و شماره ملی 1209261359 ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 959 و 959/1 که به شماره 14399 تبدیل گردیده است به 

مساحت 199/30 مترمربع.
23.رای شماره 1877-94/02/28- مختار قرقانی فرزند فریدون به شناسنامه شماره 
112 حوزه 2سمیرم و شماره ملی1209439018 ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک999به مساحت199/65مترمربع.
به  مرتضی  سید  فرزند  طیبی  اسداله  سید   –  94/02/08  –  1170 شماره  24.رای 
شناسنامه شماره 1315 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199848107 ششدانگ 

یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1068/1 به مساحت 180 مترمربع.
شیال غالم الدین فرزند علیرضا به شناسنامه و   –94/02/27 25.رای شماره 1807 – 
شماره ملی 1190117886 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1111 به مساحت ششدانگ 72/36 مترمربع.
26.رای شماره 1808 – 94/02/27– عمران خادم فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 
3688 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199871834 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 1111 به مساحت ششدانگ 72/36 مترمربع.
27.رای شماره 13020 – 93/12/27 – ذبیح اله دباغ فرزند مسیح به شناسنامه شماره 
644 شهرضا و شماره ملی 1199077534 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 1142 و 8498 به مساحت ششدانگ 220/45 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند محمدعلی  مژگان شایان   –  93/12/27  – 28.رای شماره 13021 
شماره 189 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199404098 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 1142 و 8498 به مساحت ششدانگ 220/45 مترمربع.

شناسنامه  به  اله  سیف  فرزند  نجفی  مجتبی   –  93/12/27  –  13068 شماره  29.رای 
شماره 1367 شهرضا و شماره ملی 1199239399 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1151 به مساحت ششدانگ 221/86 مترمربع.
30.رای شماره 13069 – 93/12/27 – مهدیه فخار فرزند جعفر به شناسنامه و شماره 
ملی 1190097990 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1151 به مساحت ششدانگ 221/86 مترمربع.
31.رای شماره 1111 – 94/02/07 – مژگان اسالمی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
835 شهرضا و شماره ملی 1199132438 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از 

پالک 1507 به مساحت 237/61 مترمربع.

سروگل شفیعی فرزند علی به شناسنامه شماره   – 94/01/24 32.رای شماره 422 – 
512 حوزه یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209261030 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 1597 به مساحت 288 مترمربع.
33.رای شماره 344 – 94/01/23 – مجتبی طاهر فرزند منصور به شناسنامه شماره 
224 شهرضا و شماره ملی 1199288446 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 283/40 مترمربع.
به شناسنامه  محمدحسین  فرزند  سمانه شرقی   –  94/01/23  –  345 34.رای شماره 
از  مشاع  دانگ  سه   1199886483 ملی  شماره  و  قمشه  حوزه1شهری   5153 شماره 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 283/40 

مترمربع.
به  سیداحمد  فرزند  میرصادق  سیدجمال   –  93/12/20  –  12714 شماره  35.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199203289 ملی  شماره  و  شهرضا   963 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 182/60 

مترمربع.
به  علیرضا  فرزند  شهرضا  اطرشی  رقیه   –  93/12/20  –  12715 شماره  36.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199293296 ملی  شماره  و  شهرضا   710 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مفروزی از پالک 1718 به مساحت ششدانگ 182/60 

مترمربع.
به شناسنامه  ایرج منوچهری فرزند عبدالکریم   –  93/08/15  – 37.رای شماره 7092 
شماره 178 حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1198799293 دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.
38.رای شماره 7093 – 93/08/15 – ایران طاهر فرزند محمد به شناسنامه شماره 498 
حوزه 1 شهری شهرضا و شماره ملی 1198794801یک دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.
اله به شناسنامه  منصوره طاهر فرزند حبیب   –  93/10/23  – 39.رای شماره 10145 
شماره 486 شهرضا و شماره ملی 1199146651 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 1755 به مساحت ششدانگ 134/80 مترمربع.
فیروزه جهان بخش اسفرجانی فرزند حسین   –  93/10/23  – 40.رای شماره 10147 
نیم  آبادان و شماره ملی 1819509850 یک و  به شناسنامه شماره 1045 حوزه 10 
از پالک 1755 به مساحت ششدانگ  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

134/80 مترمربع.
به  علی  فرزند  قصرچمی  مهرعلی  اصغر   –  93/12/27  –  13030 شماره  41.رای 
سه   1199563528 ملی  شماره  و  شهرضا  روستائی   1 حوزه   24 شماره  شناسنامه 
به مساحت  پالک 1762  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع 

ششدانگ 123 مترمربع.
42.رای شماره 13033 – 93/12/27 – خورشید بهرامی فرزند امیرعلی به شناسنامه 
شماره 11 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199593524 سه دانگ مشاع از 
به مساحت ششدانگ 123  پالک 1762  از  مفروزی  طبقه  دو  باب خانه  یک  ششدانگ 

مترمربع.
محسن دشتبان فرزند غالمرضا به شناسنامه و   – 94/01/23 43.رای شماره 415 – 
شماره ملی 1190153319 شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 164/10 مترمربع.
شناسنامه  به  اله  نعمت  فرزند  اسمالپور  ایران   –  94/01/23  –  416 شماره  44.رای 
شماره 358 شهرضا و شماره ملی 1199047325 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 164/10 مترمربع.
45.رای شماره 1080 – 94/02/6 – غالمرضا کریمی فرد فرزند سیف اله به شناسنامه 
طبقه  دو  خانه  باب  یک  ملی 1199031194 ششدانگ  و شماره  شماره 386 شهرضا 

مفروزی از پالک 1779 به مساحت 139/97 مترمربع.
46.رای شماره 12015 – 93/11/30 – ذبیح اله دباغ فرزند مسیح به شناسنامه شماره 
644 شهرضا و شماره ملی 1199077534 ششدانگ یک مغازه مفروزی از پالک 2890 

که به شماره 14105 تبدیل شده است به مساحت 37/31 مترمربع.
47.رای شماره 12997 – 93/12/27 – شهال کمانی فرزند محمود به شناسنامه شماره 
885 شهرضا و شماره ملی 1199123706 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 3749 که به شماره 13632 تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 

180/20 مترمربع.
به  حسین  فرزند  موالئیان  مسعود  محمد   –  93/12/27  –  12999 شماره  48.رای 
از  مشاع  دانگ  سه   1199014818 ملی  شماره  و  شهرضا   402 شماره  شناسنامه 
گردیده  تبدیل  به شماره 13632  که  از پالک 3749  مفروزی  باب خانه  یک  ششدانگ 

است به مساحت ششدانگ 180/20 مترمربع.
49.رای شماره 1168 – 94/02/08 – علی پورمند فرزند چراغ به شناسنامه شماره 

214 حوزه 2 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209478021 ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 3754 به مساحت 150/55 مترمربع.

50.رای شماره 13125 – 93/12/28 – مهدی پور سلمانی فرزند امیدعلی به شناسنامه 
شماره 32 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199767492 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 161/35 مترمربع.

51.رای شماره 13126 – 93/12/28 – کبرا محمدیان کرویه فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 1389 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1198715499 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 3755 به مساحت ششدانگ 161/35 مترمربع.

به شناسنامه  فرزند خلیفه  سلبی خادمی اصل   –  93/02/28  – 52.رای شماره 1358 
شماره 2175 حوزه 4 ممسنی و شماره ملی 2391390300 ششدانگ قسمتی از یک 
باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت 102/69 مترمربع که به انضمام قسمتی 

از 3760 جمعاتشکیل یک باب خانه را داده است.
53.رای شماره 10062 – 93/10/22 – مجتبی کاظمی پور فرزند حسن به شناسنامه 

شماره 203 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199962511 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.

54.رای شماره 10064 – 93/10/22 – مرتضی کاظمی پور فرزند حسن به شناسنامه 
شماره 14 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199822418 یک دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.
55.رای شماره 10066 – 93/10/22 – نجمه محمدرضائی فرزند حجت اله به شناسنامه 
از  شماره 4816 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199883115 دو دانگ مشاع 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3756 به مساحت ششدانگ 248 مترمربع.
56.رای شماره 13062 – 93/12/27 – مجتبی ابراهیمی فرزند شیرعلی به شناسنامه 
شماره 648 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره ملی 1198617462 ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 4586 به مساحت 136/68 مترمربع.
57.رای شماره 13082 – 93/12/27 – علی رحمتی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 
1483 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199849782 سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 7377 به مساحت ششدانگ 59/10 مترمربع.
58.رای شماره 13094 – 93/12/27 – منیره پارسائی فرزند عبدالرضا به شناسنامه 
شماره 4312 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199878073 سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 7377 به مساحت ششدانگ 59/10 مترمربع.

شماره های فرعی از 3- اصلی موغان
59.رای شماره 9440 – 93/10/07 – مهدی باغستانی فرزند محمد به شناسنامه شماره 
1908 قمشه و شماره ملی 1199244805 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 392 به مساحت ششدانگ 196/34 مترمربع.
60.رای شماره 9441 – 93/10/07 – سلیمه ابازری فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199309958 ملی  وشماره  قمشه   171

مفروزی از پالک 392 به مساحت ششدانگ 196/34 مترمربع.
شناسنامه  به  محمد  فرزند  باغستانی  محسن   –  93/10/07  –  9447 شماره  61.رای 
شماره 1755 قمشه و شماره ملی 1199303755 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 392 به مساحت 187/53 مترمربع.
به شناسنامه شماره  اکبر  فرزند  باقری  نسرین   –  94/02/05  –  886 62.رای شماره 
5120 قمشه و شماره ملی 1199886157 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه 

طبقه مفروزی از پالک 772 به مساحت ششدانگ 120/37 مترمربع.
به  محمدرضا  فرزند  قدسی  خاتون  نرجس   –  94/02/05  –  889 شماره  63.رای 

شناسنامه شماره 12 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 1199347698 چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 772 به مساحت ششدانگ 120/37 

مترمربع.
64.رای شماره 1169 – 94/02/08 – عزت آغا میرپوریان فرزند ابراهیم به شناسنامه 
شماره 67 شهرضا و شماره ملی 1198932414 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 905 به مساحت 26/98 مترمربع.
65.رای شماره 1297 – 94/02/13 – حسینعلی نعیمی فرزند محمداسمعیل به شناسنامه 
شماره 794 شهرضا و شماره ملی 1198850825 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 905 به مساحت 25/22 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدرضا ملکی فرزند سیف   –  93/09/12  – 66.رای شماره 8534 
شماره 530 شهرضا و شماره ملی 1199091707 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 

پالک 920 و 920/1 به مساحت 106/92 مترمربع.

به شناسنامه  اله  فرزند سیف  ملکی  احمدرضا   –  93/09/12  – 67.رای شماره 8535 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198476397 ملی  شماره  و  شهرضا   19649 شماره 
شش باب مغازه و ساختمانهای فوقانی آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت 

ششدانگ 261/38 مترمربع.
اله به شناسنامه  محمدرضا ملکی فرزند سیف   –  93/09/12  – 68.رای شماره 8536 
شماره 530 شهرضا و شماره ملی 1199091707 سه دانگ مشاع از ششدانگ شش 
مساحت  به   920/1 و   920 پالک  از  مفروزی  آن  فوقانی  ساختمانهای  و  مغازه  باب 

ششدانگ 261/38 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  69.رای شماره 12596 – 93/12/17 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 22/29 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  70.رای شماره 12766 – 93/12/21 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 25/04 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  71.رای شماره 12783 – 93/12/23 – 
شماره 19649 شهرضا و شماره ملی 1198476397 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 

از پالک 920 و 920/1 به مساحت 20/15 مترمربع.
احمدرضا ملکی فرزند سیف اله به شناسنامه  72.رای شماره 12784 – 93/12/23 – 
با  انبار  باب  یک  ششدانگ   1198476397 ملی  شماره  و  شهرضا   19649 شماره 
ساختمان موجود در آن مفروزی از پالک 920 و 920/1 به مساحت 288/82 مترمربع.

به شناسنامه  فرزند خسرو  کریم جلی شهرضا   –  94/02/05  – 73.رای شماره 989 
شماره 1192 شهرضا و شماره ملی 1199237655 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1005 به مساحت 230 مترمربع.
74.رای شماره 403 – 94/01/23 – مهدی دبلی فرزند بهرام به شناسنامه شماره 575 
حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199387398 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 182/21 مترمربع.
75.رای شماره 404 – 94/01/23 – اعظم هاشمیان فرزند خلیل به شناسنامه شماره 
812 شهرضا و شماره ملی 1199172863 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دو طبقه مفروزی از پالک 1006 به مساحت ششدانگ 182/21 مترمربع.
76.رای شماره 234 – 94/01/19 – نجمه اسحاقی فرزند اصغر به شناسنامه شماره 
1319 شهرضا و شماره ملی 1199321443 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه مفروزی از پالک 1145 به مساحت ششدانگ 219/61 مترمربع.بموجب اسناد 
شعبه  مسکن  بانک  رهن  در  های9780و9782-93/06/27دفتر303شهرضا  شماره 

صاحب الزمان شهرضا قرار دارد.
به شناسنامه شماره  منصور  فرزند  اسالمی  اکبر   -94/01/19  -235 77.رای شماره 
1193 حوزه یک شهری قمشه و شماره ملی 1199846880 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1145 به مساحت ششدانگ 219/61 مترمربع. 
بانک  رهن  در  303 شهرضا  های9780و9782-93/06/27دفتر  شماره  اسناد  بموجب 

مسکن شعبه صاحب الزمان شهرضا قرار دارد. 
شناسنامه  به  اله  مسیح  فرزند  فرهادی  سعید   –  94/02/06  –  1082 شماره  78.رای 
شماره 41 قمشه و شماره ملی 1199266388 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1171 به مساحت 138/45 مترمربع.
به شناسنامه  فرزند علیرضا  حامد خورشیدی   –  94/02/09  – 79.رای شماره 1223 
و شماره ملی 1190074338 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1183 
از309سهم  مشاع  مترمربع.درازاء192سهم وچهارسیزدهم سهم   207/44 به مساحت 

مشاع از2500سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیف اله سالک.
80.رای شماره11875-93/11/29- مرتضی حاج گداعلی فرزند حبیب اله به شناسنامه 
وشماره ملی1190037912شهرضاسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 

پالک1274به مساحت ششدانگ104/90مترمربع.
به  اصغر  فرزند  شاهرضائی  نظری  شاه  زهرا  شماره93/11/29-11876-  81.رای 
از  دانگ مشاع  1 مرکزی شهرضا سه  ملی 1190026376حوزه  شناسنامه و شماره 

ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک1274به مساحت ششدانگ 104/90مترمربع.
82.رای شماره 194 – 94/01/18 – حیدر میرزائی فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 
1427 شهرضا و شماره ملی 1199100676 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1455 به مساحت 207/50 مترمربع.
شناسنامه  به  محمدعلی  فرزند  مطهر  حسین   –  94/02/16  –  1447 شماره  83.رای 
شماره 1157 شهرضا و شماره ملی 1199190284 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 154/25 مترمربع.
به  عبدالرضا  فرزند  شهرضا  جاوری  مریم   –  94/02/16  –  1448 شماره  84.رای 
شناسنامه شماره 308 قمشه و شماره ملی 1199311324 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 به مساحت ششدانگ 154/25 مترمربع.

85.رای شماره 1300 – 94/02/13 – پروین کیانی فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 
287 شهرضا و شماره ملی 1198985089 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
مفروزی از پالکهای 1046 باقیمانده که به شماره 4817 تبدیل شده و 2915 به مساحت 

ششدانگ 103/42 مترمربع.
86.رای شماره 1301 – 94/02/06 – حمیده طاوسی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 261 شهرضا و شماره ملی 1199167355 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
مغازه مفروزی از پالکهای 1046 باقیمانده که به شماره 4817 تبدیل شده و 2915 به 

مساحت ششدانگ 103/42 مترمربع.
87.رای شماره 1083 – 94/02/13 – حمیده طاوسی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 261 شهرضا و شماره ملی 1199167355 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 1047 به مساحت 266/54 مترمربع.
شماره های فرعی از 21- اصلی رشکنه 

88.رای شماره 13042 – 93/12/27 – ایاز ذوالفقاری فرزند رحیم به شناسنامه شماره 
1 حوزه یک دهاقان و شماره ملی 5129726103 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 152 به مساحت 122/70 مترمربع.
89.رای شماره 237 – 94/01/19 – اکبر محمد قاسمی فرزند علی به شناسنامه شماره 
24 حوزه 2 شهرضا و شماره ملی 1199733326 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 10 به مساحت 210 مترمربع.
شهناز شاه چراغی فرزند حسن به شناسنامه   –  94/02/08 90.رای شماره  1185– 
شماره 696 شهرضا و شماره ملی 1199131040 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 249/46 مترمربع.
سید  فرزند  شهرضا  میرنیام  مصطفی  سید   –  94/02/09  –1222 شماره   91.رای 
محمدعلی به شناسنامه شماره 264 شهرضا و شماره ملی 1199039128 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 488 به مساحت ششدانگ 

249/46 مترمربع.
به  سیدعباس  فرزند  میرنیام  السادات  مریم   –  93/11/20  –  11497 شماره  92.رای 
شناسنامه شماره 1888 حوزه1شهری قمشه و شماره ملی 1199853836 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 587 به مساحت ششدانگ 

110/70 مترمربع.
حسام محمد رجبی فرزند احمد به شناسنامه   – 93/11/20 93.رای شماره 11498 – 
شماره 2081 شهرضا و شماره ملی 1199265888 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 587 به مساحت ششدانگ 110/70 مترمربع.
شماره فرعی از 23- اصلی سود آباد

94.رای شماره 1230 – 94/02/09 – محمدرضا میرزائی فرزند عبدالخالق به شناسنامه 
شماره 522 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 1199386863 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 13/1 به مساحت ششدانگ 181/45 مترمربع.بموجب 
مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  سندشماره130428-90/05/17دفتر4شهرضادررهن 

شهرضامی باشد.
95.رای شماره 1239 – 94/02/09 – افروز میرزائی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 1013 شهرضا و شماره ملی 1199218839 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
بموجب  مترمربع.   181/45 ششدانگ  مساحت  به   13/1 پالک  از  مفروزی  خانه  باب 
مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  سندشماره130428-90/05/17دفتر4شهرضادررهن 

شهرضامی باشد. 
96.رای شماره 1002 – 94/02/05 – مسیح اله بهرامی فرزند ابوالقاسم به شناسنامه 
شماره 1263 شهرضا و شماره ملی 1199113603 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 140 به مساحت 114 مترمربع.
97.رای شماره 999 – 94/02/05 – مژگان میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
908 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 1818270110 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از یکباب خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 
172/08 مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
98.رای شماره 1000 – 94/02/05 – مژده میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
758 حوزه 6 اصفهان و شماره ملی 1289463727 دو دانگ مشاع از ششدانگ فسمتی 
از یکباب خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 
172/08 مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.

99.رای شماره 1001 – 94/02/05 – منیژه میرلوحی فرزند باقر به شناسنامه شماره 
1537 اصفهان و شماره ملی 1289623546 دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه مفروزی از پالک 121 باقیمانده و 1519 و 1521 به مساحت ششدانگ 172/08 

مترمربع که به انضمام قسمتی از 125 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
100.رای شماره 537 – 94/01/26 – محمد رضائی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 
2835 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209549840 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
101.رای شماره 538 – 94/02/26 – زهرا نظری فرزند بمانعلی به شناسنامه شماره 
3366 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209555204 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 100 مترمربع.
102.رای شماره 1557 – 94/02/21 – مصطفی نیک سرشت فرزند بهرام به شناسنامه 
شماره 1441 شهرضا و شماره ملی 1199100811 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 343/50 مترمربع.
103.رای شماره 1558 – 94/02/21 – نرگس کاظمپور فرزند عباسعلی به شناسنامه 
شماره 735 شهرضا و شماره ملی 1199172091 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 140 به مساحت ششدانگ 343/50 مترمربع.
104.رای شماره1572-94/03/21- احمدقاسمی فرزندخسروبه شناسنامه شماره20بم 
ازپالک375به  مفروزی  دوطبقه  خانه  یکباب  ملی3110928701ششدانگ  وشماره 
مساحت225/90مترمربع.درازاء225سهم مشاع از6000سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف ورثه مرحوم حاج باقربراهیمی.
105.رای شماره 12965 – 93/12/25 – ژیال دهقان پور فرزند محمدعلی به شناسنامه 
از  مشاع  دانگ  سه   1288111525 ملی  شماره  و  اصفهان   4 حوزه   473 شماره 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 385 باقیمانده و 647 به مساحت ششدانگ 

125/40مترمربع.
106.رای شماره 12966 – 93/12/25 – مصطفی اسحاقی فرزند اسماعیل به شناسنامه 
شماره 420 شهرضا و شماره ملی 1199138088 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 385 باقیمانده و 647 به مساحت ششدانگ 125/40مترمربع.
شماره های فرعی از 32- اصلی دست قمشه

107.رای شماره 1174 – 94/02/08 – اشرف شفیعی فرزند عبدالحسین به شناسنامه 
شماره 775 شهرضا و شماره ملی 1199141631 یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 71 و 72 و343 به مساحت ششدانگ 292/80 مترمربع.

108.رای شماره 1184 – 94/02/08 – غالمحسین جوادی فرزند شکراله به شناسنامه 
شماره 155 شهرضا و شماره ملی 1199102520 چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 71 و 72 و343 به مساحت ششدانگ 292/80 مترمربع.

شهناز محسنی فرزند قربانعلی به شناسنامه   –  94/02/07  – 109.رای شماره 1110 
قدیمی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199075426 ملی  شماره  و  شهرضا   433 شماره 

مفروزی از پالک 224 باقیمانده و 1214 و 1215به مساحت 68/50 مترمربع.
110.رای شماره 1647 – 94/02/22 – پری نادری فرزند شیارقلی به شناسنامه شماره 
402 شهرضا و شماره ملی 1198882182ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 343 

به مساحت 219/73 مترمربع.
شناسنامه  به  قدمعلی  فرزند  وزوانی  مریم   –  93/12/27  –  12982 شماره  111.رای 
از  مشاع  ونیم  دانگ  دو   1260752641 ملی  و شماره  کاشان   5 2766 حوزه  شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 62/21 مترمربع.
به  اله  هدایت  فرزند  پیرمرادیان   حمیدرضا   –  93/12/27  – 112.رای شماره 12983 
شناسنامه شماره 11132 سمیرم  و شماره ملی 1209101610 سه دانگ ونیم مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 468 به مساحت ششدانگ 62/21 مترمربع.

شماره های فرعی از 50- اصلی اله آباد
113.رای شماره 980 – 94/02/5 – اصغر آقاسی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 594 
شهرضا و شماره ملی 1198988150 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 28 به 

مساحت 232 مترمربع.
114.رای شماره 427 – 94/01/24 – حسینعلی کیانی فرزند عزیزمحمد به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1209261642 ملی  شماره  و  سمیرم   3 حوزه   572 شماره 

مفروزی از پالک 61 باقیمانده و 1359 و 1360 به مساحت 283/70 مترمربع.
      شماره مفروزی از68- اصلی سیدآباد

شناسنامه  به  اله  فرزندحبیب  مسعودملکیان  شماره93/12/27-13035-  115.رای 
خانه  یکباب  ملی1199896330ششدانگ  شهرضاوشماره  شماره6138حوزه1شهری 

دوطبقه به استثناءبهاءثمنیه اعیانی به مساحت99/75مترمربع.       
شماره فرعی از 69- اصلی شاهرضا 

116.رای شماره 12606 – 93/12/17 – زهره رفیعی فرزند علی به شناسنامه شماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638153 ملی  شماره  و  شهرضا  حوزه1مرکزی   30

مفروزی از پالک 73/1 به مساحت 132/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 100- اصلی فیض آباد

به شناسنامه  نجاتعلی  فرزند  امیری  اله  روح   –  93/04/  12– 117.رای شماره 2979 
شماره 47 حوزه 2 سمیرم و شماره ملی 1209832232 ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 1 به مساحت 232/80 مترمربع.درازاء233سهم مشاع از84000 

سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف فروغ السادات مدنی فرزند حسام.
118.رای شماره 1265 – 94/02/09 – سید رحیم موسوی فرزند فضل اله به شناسنامه 
شماره 3770 حوزه1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209248581 سه دانگ مشاع از 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 70 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.

به شناسنامه  اله  فرزند فضل  احمد موسوی   –  94/02/09  – 119.رای شماره 1266 
از  مشاع  دانگ  سه   1209791048 ملی  و شماره  مرکزی سمیرم  حوزه1   45 شماره 
 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 70 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.

120.رای شماره1104- 94/02/07 – بهزاد سمیعی فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 
5862 حوزه 1 شهری قمشه و شماره ملی 1199893579 ششدانگ یک باب خانه دو 

طبقه مفروزی از پالک 89 به مساحت 243/11 مترمربع.
121.رای شماره 1167 – 94/02/08 – لیال رضائی موسی آبادی فرزند رمضانعلی به 
شناسنامه شماره 1638 حوزه2 شهرضا و شماره ملی 5129463821 ششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 280 به مساحت 94/70 مترمربع.
شناسنامه  به  باقر  فرزند  پوینده  مصطفی   –  93/12/27  –  13070 شماره  122.رای 
شماره 689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 ششدانگ یک باب گاراژ مفروزی از 

پالک 508 به مساحت 1245/50مترمربع.
شناسنامه  به  اله  حبیب  فرزند  پوینده  ناصر   – شماره93/12/27-13071  123.رای 
از ششدانگ یک  شماره 289 شهرضا و شماره ملی 1199167630سه دانگ مشاع 

باب گاراژ مفروزی از پالک 508 به مساحت ششدانگ 1787/85مترمربع.
124.رای شماره13072-93/12/27 – مصطفی پوینده فرزند باقر به شناسنامه شماره 
689 شهرضا و شماره ملی 1198989106 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ 

مفروزی از پالک 508 به مساحت ششدانگ 1787/85مترمربع.
آیت اله تاکی فرزند کریم به شناسنامه شماره   – 94/01/27 125.رای شماره 438 – 
377 شهرضا و شماره ملی 1198973102 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 

510 به مساحت 27/75 مترمربع.
شماره های فرعی از 171- اصلی مهدیه 

126.رای شماره11954-93/11/29- زرین تاج پناه پوری فرزند موسی به شناسنامه 
شماره 1533 حوزه قشقائی شیراز و شماره ملی 2293785254چهار دانگ مشاع از 
از پالک 13به مساحت ششدانگ 271/25 مترمربع. باب خانه مفروزی  ششدانگ یک 
 درازاء180سهم وپنج ششم سهم مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه

ازطرف پرویزعلی نژاد.
سمیه حجازی دهاقانی فرزند سیدجمال به   – 93/11/29 127.رای شماره 11955 – 
شناسنامه شماره 238 دهاقان و شماره ملی 5129680014 دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 271/25 مترمربع. در ازاء 90 
الواسطه مع  عادی  انتقال  از 38463 سهم ششدانگ  مشاع  دوازدهم سهم  وپنج   سهم 

ازطرف پرویز علی نژاد.
128.رای شماره1311-94/02/13- نبی اله کاوسی فرزند عبدشابه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی6299576545ششدانگ  شماره  و  سمیرم  1076حوزه2 

پالک 13 به مساحت246/77مترمربع.
129.رای شماره1333-94/02/13- ذبیح اله کاوس فرزند عبدشابه شناسنامه شماره 
از  مفروزی  خانه  یکباب  ملی6299896477ششدانگ  شماره  و  سمیرم  حوزه2   16

پالک13به مساحت 178/40مترمربع.
130.رای شماره 11301 – 93/11/18 – کرامت اله بهزادی فرزند جانعلی به شناسنامه 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299575387 ملی  شماره  و  بروجن   2 حوزه   961 شماره 
مفروزی از پالک 14به مساحت 234 مترمربع.درازاء1/3حبه مشاع از14حبه ودوپنجم 

حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف جهانگیردره شوری.
صفرعلی بهزادی فرزند آقربان به شناسنامه   –  94/02/24  – 131.رای شماره 1786 
خانه  باب  یک  ششدانگ   6299572914 ملی  شماره  و  بروجن   2 حوزه   714 شماره 
14حبه  از  مشاع  مترمربع.درازاء1/251حبه   234 مساحت  14به  پالک  از  مفروزی 
 ودوپنجم حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ستوده بهرامی.

تاریخ انتشار نوبت اول:94/03/17
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/04/01
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مثبت شدن تست 
دوپینگ سه ورزشکار

کی روش، سر از نظام 
وظیفه در آورد

قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از مثبت اعالم شدن تست دوپینگ 
سه ورزشکار  خبر داد.

دکتر رامین احمدی طباطبایی گفت: برابر اعالم آزمایش��گاه کلن آلمان تس��ت 
دوپینگ سه ورزشکار رشته های ووشو و کاراته در مس��ابقات کشوری و فوتبال 
)لیگ 2( مثبت اعالم شده اس��ت که بر این اساس جلس��ه بازبینی اولیه آنها روز 

دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.
وی اظهار کرد: ووشوکار و کاراته کای یاد شده ماده ممنوعه استروئید آنابولیک و 

فوتبالیست مذکور ماده ممنوعه دگزامتازون مصرف کرده اند.
طباطبایی گفت: نام این ورزشکاران پس از سپری شدن روال قانونی و صدور رای 

قطعی اعالم خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ، با اش��اره به پایان توردوچرخه 
سواری ایران- آذربایجان اظهار کرد: در جریان این رقابت ها نیز از 23 رکابزن در 
حین و حاشیه مسابقات تست گرفته و نمونه های گرفته شده به آزمایشگاه کلن 

آلمان ارسال شد.

 س��رمربی تیم ملی فوتبال وقتی دید کسی از فدراس��یون دنبال کار بازیکنانش
 نمی رود، خودش سروش رفیعی را برداشت و به سازمان نظام وظیفه برد.

 کارلوس کی روش، که برای تیم جدید ملی حس��ابی ویژه روی سروش رفیعی،
 باز ک��رده و می خواه��د ای��ن بازیکن ج��وان ، با اخ��الق اما فریب خ��ورده در 
پرون��ده ماجرای معافی��ت های غی��ر قانونی را هر طور هس��ت ب��ه فوتبال ملی 
برگرداند. س��روش یک��ی از آنهایی ب��ود که خیل��ی زود تخلف��ش را پذیرفت و 
خود را به نظام وظیفه معرفی ک��رد. این بازیکن که به دلیل ف��وت پدرش البته 
می توانس��ته در ش��رایطی خاص حتی از معافیت کفالت مادرش هم اس��تفاده 
کند، ح��اال با صدور حک��م دادگاه نظام��ی ، بخش عمده ای از مش��کالتش حل 
شده اس��ت . با این وجود هنوز بخش��ی از مش��کالت این بازیکن برای همراهی 
تیم مل��ی باقی مانده اما چون فدراس��یون فوتب��ال اقدام��ات الزم در این زمینه 
 را انجام ن��داده ، کارل��وس کی روش ب��رای حل مش��کل او ش��خصا وارد عمل 

شده است.

ثروت بهتر است یا  پیشرفت؟
مهدی طارمی فعال پیشنهاد اروپایی خوبی ندارد.

 مهاج��م پرس��پولیس ک��ه در اردوی تی��م ملی حض��ور دارد، 
در صورتی که بتواند حضورش در اردوی تیم ملی را تثبیت کند 
احتماال پیشنهادهای اروپایی بهتری دریافت خواهد کرد. او البته 
االن هم یک پیش��نهاد اروپایی دارد که رقم قراردادش به اندازه 

قرارداد با پرسپولیس است.
اما از طرفی پیش��نهادهای میلیون دالری تیم ه��ای عربی این 
بازیکن را وسوس��ه می کند و ممکن اس��ت با حضور در فوتبال 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس، راه بازیکنان��ی چون نیکبخت، 
برهانی و میداودی را برود که به جای پیشرفت، پسرفت کردند.

چه کسی راست می گوید؟
این روزها از باشگاه استقالل اخبار ضد و نقیض زیادی به گوش 

می رسد.
درحالی ک��ه به��رام افش��ارزاده، از پیگیری مذاک��رات و بیکار 
 نبودن مسووالن استقالل س��خن گفته بود، منصور پورحیدری 
عضو هیات مدیره این تیم که مامور مذاکره با گزینه های نیمکت 
استقالل شده بود طی مصاحبه ای اعالم کرد » فقط این را بگویم 
که من چن��د روز روند مذاک��رات را متوقف کردم ت��ا همه چیز 

مشخص شود.«
اینکه مسووالن اس��تقالل دانسته یا ندانس��ته حرف یکدیگر را 
تکذیب می کنند، اوضاع بحرانی این تیم را نش��ان می دهد. این 
افراد یا اطالعی از اتفاقات باش��گاه ندارند و یا هرکدام راه خود را 

می روند و نیازی به هماهنگی با یکدیگر نمی بینند.

لیگ پانزدهم برای سرخابی ها سیاه تر 
می شود

لیگ چهاردهم لیگ بس��یار تلخی برای سرخابی های پایتخت 
بود؛ لیگی که اس��تقالل در آن ششم شد و پرس��پولیس هم به 
جایگاهی بهتر از هش��تمی نرس��ید. این اتفاق در حالی رخ داد 
که هر دو تیم در فصل نقل و انتقاالت لیگ چهاردهم، سرمربی 
داشتند و با نظر دایی و قلعه نویی خیلی زود برای جذب بازیکن 
اس��تارت زدند. حاال این دو تیم بر خالف س��ال گذش��ته حتی 
 سرمربی هم ندارد. اس��تقاللی ها قلعه نویی را برکنار کرده اند و 
پرسپولیس��ی ه��ا ه��م ب��ا برانک��و ب��ه مش��کالت مال��ی 
خ��ورده ان��د. در چنی��ن ش��رایطی ب��ه نظ��ر ش��ما ش��رایط 
بهت��ر  پانزده��م  لی��گ  در  پرس��پولیس  و   اس��تقالل 

 می شود یا بدتر!

تراکتور آماده خوری می کند یا 
پرسپولیس

این روزها بحث بر سر اینکه فرش��اد احمدزاده، باید در کدام تیم 
بازی کند، بحث هواداران پرس��پولیس و تراکتور و سایر محافل 

فوتبالی است.
تراکتورسازی متهم به این است که بازیکنان سایر تیم ها را بدون 
کم ترین هزینه و برای گذراندن دوران سربازی خود به خدمت 
می گیرد و این رقابتی نابرابر بین تیم های با سهمیه سرباز و سایر 
تیم هاست. از طرف دیگر پرس��پولیس متهم به این می شود که 
بازیکنانی چون احمدزاده را با کمترین دقایق بازی و حتی بدون 
استفاده، برای گذراندن دوران سربازی، در اختیار تیم هایی چون 
تراکتور قرار داده و پس از آنکه در این تیم ها به پختگی رسیدند 
و درخش��یدند آن ها را بازمی گرداند و از ثمره تالش این تیم ها 
استفاده می کند. در این مسایل نمی توان حق را به طور کامل به 
یک عده داد ولی شاید اگر قانون استفاده از بازیکنان سرباز تنها 
برای چند تیم خاص نباشد هیچ کدام ازاین مشکالت پیش نیاید 

و کسی از ضایع شدن حق اش سخن نگوید.

پرسپولیس به من نیازی ندارد
گل محمدی با بیان این حرف، تکلیف خودش و پرس��پولیس را 
مشخص کرد . در حالی که یحیی گل محمدی توانست ذوب آهن 
را قهرمان جام حذفی کند گمان خیلی از هواداران پرسپولیس 
این بود که اگر برانکو به ایران برنگردد ش��اید نخس��تین گزینه 
مسووالن این تیم برای هدایت پرسپولیس یحیی گل محمدی 
باشد. اما یحیی که سابقه مربیگری در پرسپولیس را هم دارد آب 
پاکی را روی دست همه ریخت و در گفت و گویی که با روزنامه 
ابرار ورزش��ی انجام داده در این مورد گفت:»پرسپولیس نیازی 

به من ندارد«.
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رقابت های تیراندازی جام جهانی آلمان 
درحالی برای نمایندگان ایران به پایان 
رس��ید که ورزش��کاران ایران یکی از 
بهترین فرصت ها برای کسب سهمیه 

المپیک ریو را از دست دادند.
تیراندازی یکی از رشته هایی است که 
با توجه به تعدد رشته های موجود در 
آن فرصت کس��ب س��همیه بیشتری 
نس��بت به رش��ته های تک شاخه ای 
دارد. تیران��دازان ایرانی اگرچه به قول 
مهدی هاشمی حجت را در بازی های 
آسیایی به مسووالن تمام کردند؛ ولی 
در مسابقات کسب س��همیه المپیک 

ناکام ماندند.
بی پول��ی ها، ع��دم مدیری��ت همین 

منابع موجود، مشکالت اردو و برگزاری تمرین، 
ادامه مش��کل تمام نشدنی نداش��تن فشنگ و 
تجهیزات کار را تا جایی باال ب��رد که در مجمع 
عمومی سالیانه این فدراسیون که چندی پیش با 
 حضور نصراهلل سجادی برگزار شد الهه احمدی، 
ب��ه نمایندگ��ی از ورزش��کاران از مع��اون وزیر 

خواست به داد این رشته برسد.
اگرچه ش��هریان معاون امور بانوان وزارت خانه، 
چند روز پس از گالیه تیران��داز بانوی المپیکی 
از نزدی��ک از اردوی تی��م مل��ی بازدی��د کرد و 
 شنونده مشکالت تیراندازان بود اما بعید به نظر

 می رسد بحران های تیراندازی دست از سر این 
رشته بردارد.

ب��دون ش��ک یک��ی از ش��عارهای انتخابات��ی 
سیدمهدی هاشمی، در این دوره از انتخابات حل 
مشکالت تیراندازان در سراسر هیات های استانی 
و به ویژه تیم های ملی بود. رقابت پایاپای وی با 

دادگر در مجمع انتخاباتی تیراندازی هم نش��ان 
می داد که اوضاع در فدراسون خیلی هم خوب 
نیست. البته هاش��می به تنهایی نمی توانست و 
نمی تواند کاری از پیش ببرد. موانعی بر سر ورود 
تجهی��زات و مهمات و خری��د تجهیزات داخلی 

وجود دارد که کار را سخت می کند.
قول های مسووالن برای حل مشکالت فشنگ 
هم تا حدی شبیه به داستان غیرممکن تکراری 
شده اس��ت. گرچه نواب نوری، دبیر فدراسیون 
تیراندازی می گوید مش��کالت اع��زام و اردو به 
مراتب مهم تر از نداشتن فشنگ است. این همان 
چیزی است که هاشمی هم در مراسم اختتامیه 
لیگ تیراندازی به آن اذعان داشت و به از دست 
دادن فرصت های کسب سهمیه المپیک اشاره 
کرد و گفت هرچه به جلو می رویم امکان کسب 
سهمیه برای تیراندازان سخت تر می شود و حق 

انتخاب ما هم محدودتر خواهد شد.

س�ه فرصت حس�اس، برای کسب 
سهمیه المپیک

تیراندازان ایرانی اگرچه در رقابت های 
جام جهانی کره جنوبی و آلمان شرکت 
پیدا کردند اما هیچ کدام موفق به کسب 
سهمیه المپیک نش��دند. عدم آمادگی 
تیراندازان ایرانی به جهت مش��کالت 
موجود در اردو و تمرین��ات خود را در 
رقابت های جهانی آلمان بیش از پیش 
نشان داد و بهترین نتیجه کاروان ایران 
کسب رتبه هشتم توسط الهه احمدی 

بود.
تیران��دازان ایران س��ه روی��داد دیگر 
برای کسب س��همیه المپیک در پیش 
دارند. مسابقات جهانی آذربایجان و رقابت های 
قهرمانی آس��یا در کویت و همچنین مسابقات 
اهداف پروازی ایتالیا از جمله رقابت هایی است 
که تیراندازان ایرانی ش��انس کس��ب س��همیه 

المپیک در آن را دارند.
تیراندازی ایران هنوز موفق نش��ده سهمیه ای 
برای المپیک ریو کسب کند. تراژدی نمایندگان 
ایران در آلمان زنگ هشدارها را به صدا در آورده 
است و حاال نوبت مسووالن اس��ت که فکری به 
حال این رشته کنند. با دس��ت خالی نمی شود 
مدال آورد. تیر این بی توجهی به چش��م ورزش 
می رود و بعدترها ش��اید دیگ��ر توجیهی برای 
پایین آمدن رتب��ه ایران در ج��دول بازی های 
آس��یایی و المپیک نداشته باش��یم. تیراندازان 
ایرانی همچنان منتظر حمای��ت وزارت ورزش 
و جوانان و کمیت��ه ملی المپیک از این رش��ته 

هستند.

در دل تمام تصاویر آهس��ته ای که به جای 
تصاویر صحن��ه های بازی ایران و لهس��تان 
پخ��ش م��ی ش��د ، در آن پوئن ه��ای آخر 
لبخندی روی لب بازیکنان نشسته بود که گم 
شده فصل جدید لیگ جهانی برای ایران بود.

هنوز حال و روز تیم ملي والیبال ایران خوب 
نشده است. ش��روع لیگ جهاني با باخت به 
امریکا خیلي براي ش��اگردان ک��واچ، گران 
تمام ش��د. بعد از اتفاقات لس آنجلس انگار 
تیم گم ش��ده ای داش��ت. گم ش��ده ای که 
هنوز آن را باز نیافته بود. خستگی یا چیزی 
 فراتر از آن؛ ته دل بچه ها و در نگاه های شان
  به هم گم ش��ده ای بود. هر چند همه از قبل

 مي دانس��تند ایران در لیگ جهاني 2٠١٥ 
 کار خیل��ي س��ختي  در پی��ش دارد  ام��ا
 بعضي ه��ا ان��گار انتظ��ار دو برد ای��ران در

لس آنجلس را داش��تند که ب��ا دو باخت به 
تی��م و کادر فني انتقادات ش��دیدي کردند. 
انتقادات خیل��ي زود به گوش ملي پوش��ان 
رسید و تیم  را بهم ریخت.تیمی که البته به 
عکس گفته کواچ قبل از ب��ازی ها از نبودن 
کاپیتان اروپا رفته اش ضرر ک��رده بود. تیم 
 خس��ته بود و البته ب��دون هارمون��ی . ریتم

کلی اش عوض شده بود. بچه ها فصل جدید 
را با ض��رب خوردگ��ی مصدومی��ت و البته 
ش��اید مهم تر از هم��ه این ها ، ب��ا دلخوری 
ش��روع کردن��د. حس��ی ک��ه از روز رفت��ن 
 مش��هود بود. دعوای نچندان خوش��ایند سر 
پاداش ه��ا. این نگاه غیر متع��ارف به اردوی 
والیبال هم کش��یده بود. فص��ل جدید البته 
تفاوت دیگری هم با دو فصل قبل داشت. حاال 
مردم به بردهای والیبال عادت داشتند و برای 

 شان گروه سخت یا آس��ان مفهومی نداشت. 
آن ها برد می خواستند و این بهترین فرصت 
 برای منتقدان بود تا ذهنیت ها را طوری که

  م��ی خواهن��د ، ش��کل دهن��د. انتقاده��ا 
پیش رف��ت  تا جایي که ص��داي امیر خوش 
خبر سرپرس��ت تیم ملي ه��م درآمد:» این 
انتقادات تنه��ا بازیکن��ان و کادر فني را بهم 
ریخت. کاش منتقدان اج��ازه مي دادند بعد 

از نتایج کلي انتقادات را مطرح مي کردند«.
 این انتقادات نتیج��ه اي جز فش��ار زیاد به 
بازیکنان نداشت. شاید تیم با یک برد حالش 
کم کم بهتر ش��ود. والیبالیست ها که چنین 
 ش��رایطی را تا به حال تجربه نک��رده بودند

 کم کم این فض��ا را با خود ب��ه اردو بردند و 
قب��ل از ب��ازی اول با لهس��تان ، هرکس��ی 
تمری��ن تیم مل��ی را م��ی دید از ای��ن غم و 
 این تن��ش عصب��ی بی��ن بازیکن��ان حرف 
می زد. آن ه��م دلی درون تیم��ی هم حتی 
 میان ش��ان ش��ل ش��ده ب��ود. ت��رس جای 
خنده های ش��ان را گرفت��ه بود. آنه��ا با هر 
 ستی که از دس��ت می دهند ،  بیشتر از این 
م��ی ترس��ند که م��ردم چ��ه م��ی گویند . 
ترس��ی که به خوب��ی در دو س��ت اول بازی 
 ایران و لهس��تان دیده می شد. بچه ها اما در

  س��ت ه��ای بع��دی ای��ن دی��وار ت��رس را 
ف��رو ریختن��د. ب��ازی دوم ب��ا لهس��تان 
ح��اال می توان��د کلیدی باش��د. ی��ک بازی 
خوب و رس��یدن ب��ه اولی��ن امتی��از ، تیم 
را نج��ات م��ی ده��د. تیم��ی ک��ه ب��رای 
اولین ب��ار در فص��ل جدی��د در امتیازهای 
 پایان��ی س��ت چه��ارم بازی ب��ا لهس��تان ، 

خنده های هم دلی را در خود می دید.

تیر بی فشنگی ها، به چشم خودمان خوردلبخند، گمشده تیم ملی والیبال  �

فوتبال ایران، سال هایی را پشت سر می گذارد که 
تعداد لژیونرهایش نسبت به رقیبان آسیایی خود 

سال به سال رو به کاهش است.
فصل باش��گاهی فوتبال در ایران و اروپا به پایان 
رس��یده اس��ت و حاال می توان به ای��ن موضوع 
پرداخت که چرا تعداد بازیکنان لژیونر در فوتبال 
ایران نس��بت به رقیبانمان در قاره آس��یا کمتر 

شده است.
با بررس��ی لیگ های برت��ر در اروپا ب��ه این آمار 
می رس��یم که ژاپن 4٠ بازیکن در بین تیم های 
 دس��ته برتری در اروپ��ا دارد که فق��ط ١3 تای 
آن ها در بوندس��لیگا توپ می زنند، و کره جنوبی 
نیز ١١ بازیک��ن در لیگ های ط��راز اول اروپایی 
دارد. این در حالی اس��ت که ایران تنها 3 بازیکن 
در لیگ های دس��ته یک اروپا دارد؛ سردار آزمون 
در لیگ روسیه، علیرضا حقیقی در لیگ پرتغال و 

دانیل داوری در لیگ سوئیس.
این در حالی اس��ت که امس��ال بازیکنان جوان و 
خوبی در لیگ ایران توپ زدند و به نظر می رسد 

فصل بعد نیز در لیگ ای��ران خواهند بود. این در 
حالی اس��ت که همه می دانیم حض��ور بازیکنان 
جوان در تیم ه��ای اروپایی تا چه ح��د برای این 

بازیکنان و تیم ملی ایران چه فایده هایی دارد.
بی ش��ک اگر فوتبال ایران ه��م 2٠-3٠ بازیکن 
جوان مثل علیرضا جهانبخش، س��ردار آزمون و 
س��عید عزت الهی در اروپا داش��ته باشد می تواند 
مدت ها موفقیت خود را در ق��اره کهن بیمه کند 
و رقابت ش��انه به ش��انه ای با کره جنوبی و ژاپن 

داشته باشد.
البته فوتبال اس��ترالیا نیز لژیونرهای زیادی دارد 
که به دلی��ل ارتباط های سیاس��ی ب��ا انگلیس و 
فرهنگ و ش��رایط غیرفوتبالی در این مقایس��ه 
 کنار گذاشته ش��ده اس��ت تا فوتبال ایران تنها با 
کره جنوبی و ژاپنی مقایس��ه شود که همین ١٠ 
س��ال بیش تعداد بازیکنان لژیونرشان در فوتبال 

سطح اول اروپا نصف بازیکنان ایرانی بود.
نزدیکی به کشورهای ثروتمند عربی

نمی توان از ش��رایط جغرافیایی چش��م پوشید. 

همسایگی کش��ورهایی چون قطر و امارات باعث 
شده است تا در چند سال گذشته بازیکنان ایرانی 
زیادی در این کشورها فوتبالشان را دنبال کنند، 
آن هم در سن و س��الی که می توانستند در اروپا 
توپ بزنند؛ ولی ترجیح دادند در سنین جوانی در 

لیگ های حاشیه خلیج فارس توپ بزنند.
نب�ود هدایت کاف�ی ب�رای بازیکنان 

جوان
هنوز بس��تر الزم برای رش��د بازیکنان جوان در 
خیلی از تیم های ایرانی فراهم نشده است. خیلی 
از کش��ورهایی که لیگ ه��ای قدرتمند در جهان 
ندارند به دنبال لژیونر کردن بازیکنان خود به این 
لیگ ها هستند تا این بازیکنان جوان از همان ابتدا 
فرصت رشد در شرایط حرفه ای را داشته باشند. 
این شرایط در کشورهایی مثل برزیل و آرژانتین 
حتی به یک صنع��ت برای این کش��ورها تبدیل 
شده؛ چرا که ارز زیادی هر ساله وارد این کشورها 
می ش��ود. در حال حاضر نیز تعداد باش��گاه هایی 
که به ط��ور منظم روی تیم ه��ای پایه خود چون 

فوالد، س��پاهان و ذوب آهن نظارت دارند، خیلی 
کم اس��ت و به این ترتیب برای جلوگیری از هدر 
رفتن اس��تعدادها بهترین روش، انتق��ال آنها به 

فوتبال اروپا است.
نبود مدیریت روی بازیکنان جوان فوتبال ایران و 
فراهم نکردن شرایط برای لژیونر شدن در اروپا در 
این چند ساله باعث شده است خیلی از بازیکنان 
فوتبال ایران به ظرفیتی که دارند نرسند و به نظر 
می رس��د مهدی طارمی دیگر بازیکنی است که 
قرار است در این راه از بین برود؛ و آن هم به خاطر 
بی توجهی پرس��پولیس به بازیکن خود و انتقال 

احتمالی به القادسیه کویت است.
پرداختی های زیاد به بازیکنان

وقتی فوتبال ایران هنوز در عمل حرفه ای نیست 
و تعداد تیم هایی که اصول باشگاه داری حرفه ای 
را رعایت می کنند به تعداد انگشتان دو دست هم 
نمی رس��ند، دلیلی برای پرداخت های میلیاردی 
هم وجود ن��دارد. وقتی بازیکنی ب��ا رقم کالن در 
فوتبال داخلی مواجه می شود، انگیزه خیلی کمی 
برای رفتن به اروپ��ا پیدا می کند. ای��ن در حالی 
است که در سال ١998 شرایط مالی باشگاه ها به 
گونه ای نبود که بتوانند پول هایی که باشگاه های 
اروپایی می پردازند را به بازیکنان ش��ان بدهند و 
این باعث شد خیلی از بازیکنان ایران در آن زمان 
و س��ال های بعد نظیر دایی، باقری، مهدوی کیا و 

عزیزی به فوتبال اروپا بروند.
اصوال وقتی رقم قراردادهای بازیکنان باال می رود 
به صورت مس��تقیم بازیکنان را به ماندن در لیگ 
ترغیب می کند، این در حالی اس��ت که ش��رایط 
حرفه ای فوتبال متناسب با شرایط مالی پیشرفت 

نکرده است و نس��بت به تیم های اروپایی فاصله 
زیادی دارد.

ذهنیت آماتورگونه بازیکنان
خیلی کم پیش می آید که هر چند س��ال یک بار 
بازیکنی مثل علیرضا جهانبخ��ش قید میلیاردر 
 ش��دن در اس��تقالل و پرس��پولیس را بزند، و با 
یک چهارم قرارداد در ای��ن دو تیم راهی نایمخن 
شود و حاال پس از درخش��ش در این تیم هلندی 
پیشنهادهای مالی چش��مگیری را به سبب رشد 
فوتبالی خود دریافت کن��د. راهی که این بازیکن 
اهل » جیرن��ده « رف��ت می تواند ن��ه تنها برای 
بازیکنان ایرانی بلکه برای باش��گاه های ایرانی نیز 
الگو باشد تا بازیکنان بیش��تری را به فوتبال اروپا 

معرفی کنند.
این ب��ه ذهنیت بازیکن بر می گ��ردد که بازیکنی 
مثل جهانبخش چنین راهی را برای خود انتخاب 
می کند و بازیکن دیگری تنها دلخوش به بس��تن 

قرارداد میلیاردی و دیده شدن در رسانه است.
حرف آخر

فوتبال ایران استعداد زیادی دارد. این حرفی است 
که خیلی به آن عادت کرده ایم و خیلی از مربیان 
بزرگ نیز آن را تایید کرده اند، و استعداد بازیکنان 
ایرانی را س��توده اند ولی نبود یک ساختار معین 
برای بازیکنان جوان در باشگاه ها و توجه نکردن 
به آنها باعث ش��ده تا این بازیکنان جوان نتوانند 
روند رو به رش��د خود را ادامه دهن��د و به فوتبال 
اروپا بروند. آنچه مهدی مهدوی کیا و آکادمی کیا 
در حال انجام آن هس��تند حلقه مفقوده فوتبال 
ایران بوده اس��ت و می تواند چراغی برای هدایت 

باشگاه های ایرانی به این سمت باشد.

سرخابی ها 

پیام زیست محیطی کاکا
 ری��کاردو کاکا، س��تاره برزیل��ی س��ال های گذش��ته میالن و 
رئال مادرید ضمن انتش��ار تصویر زیر در اینس��تاگرام نوش��ت: 
»زمین خانه 7 میلیارد انسان اس��ت. مراقبت از آن و جنگیدن 
برای آن وظیفه ماس��ت. با چند رفتار روزانه کوچک می توانیم 
آن را برای کودکان حفظ کنیم. نواده های ما سال ها روی چنین 
زمینی می توانند به خوبی زندگی کنند. به زندگی عشق بورزید، 

به سیاره زمین احترام بگذارید و جزئی از طبیعت باشید.«

از لنز دوربین

ایراندر فوتبال فقر لژیونر 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2/609

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
 به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های
تا در صورتی که اشخاص  امروز چاپ اصفهان آگهی میشود  زاینده رود و اصفهان 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه 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 و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از 23-اصلی سودآباد 

1-رای شماره 1139-94/02/08- محمدحسین آقاسی فرزند علی اکبر به ش.ش 616 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  چهاردانگ   1198902906 ملی  شماره  و  شهرضا 
مساحت  به  23/852و23/1076  الی   23/849 و  باقیمانده   23/50 پالکهای  از  مفروزی 

ششدانگ 183/94 مترمربع.
شناسنامه  به  عباسعلی  فرزند  آقاسی  شهربانو   -94/02/08-1140 شماره  رای   -2
از ششدانگ یک  شماره 1293 شهرضا و شماره ملی 1198956542 دو دانگ مشاع 
باب خانه مفروزی از پالکهای 23/50 باقیمانده و 23/849 الی 23/852 و 23/1076 به 

مساحت ششدانگ 183/94 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/03/02

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/17
سیدمهدی میرمحمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

فقدان سند مالكيت
ارائه دو برگ استشهاد محلي که  با  اینکه خانم فریبا دسترس فرزند راه خدا  نظر به 
مالکیت ششدانگ  سند  مفقود شدن  مدعي  گواهي شده  رسمًا  امضاء شهود  و  هویت 
پالک 118/7288 واقع در بخش یک شهرضا گردیده اند که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 
93419 صفحه 267 دفتر 535 به نام نامبرده ثبت و سند صادر شده که بموجب سند 
بانک  در رهن  را  مالکیت خود  دفتر سه شهرضا   91/9/14 رسمي شماره 197218– 
مسکن مرکزي شهرضا قرار داده که این رهن فک شده است اینک نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي 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 و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک 
مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي 
تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 
سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ نظریه کارشناسی
3/251 خواهان علی اکبریان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به الزام به انتقال 
شعبه  اختالف  حل  شورای  به  محمدی  حسین  و  نژاد  چوپان  عباس  طرفیت  به  سند 
از وقت دادرسی  دوم تسلیم نموده که به شماره 1102/93 ثبت گردیده است و پس 
کارشناس تعیین شده علیهذا چون خوانده مجهول المکان می باشد برابر ماده 73 مراتب 
به خوانده  نظریه کارشناسی در روزنامه محلی آگهی می شود و  ابالغ  بار جهت  یک 
و  مراجعه  دبیرخانه شورا  به  هفته  یک  مدت  آگهی ظرف  نشر  با  که  می گردد  اخطار 
نسبت به دریافت نظریه کارشناسی اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور 
نمود.م الف:1001  خواهد  اتخاذ  شایسته  تصمیم  و  نموده  رسیدگی  خواسته  به   شورا 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ رای 

3/252 شماره دادنامه: 9409973730300130 شماره پرونده: 9309983730301773 
شماره بایگانی شعبه: 931799 خواهان: خانم شکوفه کریمی فرزند خیرمحمد به نشانی 
 – خ.رسالت   – بیمارستان شهید محمد منتظری  از  باالتر   – خ17شهریور   – نجف آباد 
کوی ایمان – پ12 خوانده: آقای عبدا... کریمی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان 
زوجه  درخواست  به  پ8 خواسته: طالق   – بالل  کوچه   – آباد  جمال   – فالورجان   –
در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه 
خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم شکوفه کریمی فرزند خیرمحمد به طرفیت 
خوانده آقای عبدا... کریمی فرزند غالمعلی و به خواسته ثبت واقعه طالق خود به شرح 
پرونده دادگاه از توجه به مستندات ابرازی خواهان محتویات پرونده و اظهارات شهود 
و عدم حضور و دفاع خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 20 
قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده آقای عبدا... کریمی فرزند غالمعلی حضور 
در یکی از دفاتر رسمی طالق و ثبت طالق خود با خواهان که در مورخ 93/7/7 به شرح 
طالق نامه عادی پیوست دادخواست جاری شده صادر و اعالم می گردد رای صادره 
و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  است  غیابی 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:1010 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  مانیان  محمدعلی  خواهان   1937/93 کالسه  پرونده  در خصوص   3/272
مبنی بر مطالبه طبق فاکتور فروش به طرفیت میالد )غالمرضا( آقاجانی فرزند حبیب ا.. 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/4/22 ساعت 10/30 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:5524 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
احضار متهم

3/273 شماره ابالغیه: 9410100353500779 شماره پرونده: 9309980359501091 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   931304 شعبه:  بایگانی  شماره 
از  استفاده  و  جعل  اتهام  به  میر  مازیار  برای   9309980359501091 کالسه  پرونده 
اوراق مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 1394/04/23 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:5530 

شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/274 شماره ابالغیه: 9410100352900722 شماره پرونده: 9309980358000773 
حسینی  محمد  سید  فرزند  نیا  ملک  اکبر  آقای  چون   940071 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  غیر  مال  فروش  در  مشارکت  بر  مبنی  عباسی  مسعود  آقای  علیه  شکایتی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  103 دادگاه 
عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
 9309980358000773 کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/23 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان متهم و شکایت شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آیین 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 خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:5532 شعبه 103 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره  9410100350101242و9410100350101244  ابالغنامه:  شماره   3/275
حقیقی:  شونده  ابالغ   930687 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350100607 پرونده: 
1- رسول رحمانی 2- وحید اعتباریان هر دو به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 
1394/06/29 یکشنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
علت  شماره333  اتاق  اصفهان-طبقه3-  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان 
به  ساروخانی  محمدرضا  آقای  مدیریت  به  ملت  بانک  دعوی  خصوص  در  حضور: 
 طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:5537 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
3/276 شماره ابالغنامه: 9410100350101302 شماره پرونده: 9409980350100111 
شماره بایگانی شعبه: 940129 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا رجبی موسی آبادی فرزند 
 08:30 ساعت:  1394/06/22یکشنبه  حضور:  تاریخ  مجهول المکان  نشانی   اسفندیار 
کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل 
ابراهیم  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان 
فوق  مقرر  وقت  در  ریال   150/000/000 مطالبه  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  قهی  قرهی 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:5539 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/277 شماره ابالغنامه: 9410100351201631 شماره پرونده: 9409980351200106 
شماره بایگانی شعبه: 940116 ابالغ شونده حقیقی: محمد حیدریان نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/04/21 یکشنبه ساعت: 08:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه4-اتاق شماره425 
علت حضور: در خصوص دعوی رضا امیری سید روح ا... حسینی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:5549 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

3/278 شماره ابالغیه: 9410100352300888 شماره پرونده: 9409980352300069 
به  دادخواستی  منجرموئی  کریمی  زهرا  خواهان   940074 شعبه:  بایگانی  شماره 
زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  شرودانی  عبادیان  مسیب  خوانده  طرفیت 
 23 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 4 اتاق شماره 456 ارجاع و به کالسه 
9409980352300069 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/23 و ساعت 11:30 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/شاکی و  تعیین شده است 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.ضمنا داور واجد شرایط باالی سی سال و متاهل و از اقارب خود را به این دادگاه 
معرفی نمایید.م الف:5551 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 
3/279 شماره ابالغیه: 9410100352300844 شماره پرونده: 9409980352300096 
شماره بایگانی شعبه: 940103 خواهان فاطمه جمشیدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  جمشیدی  رمضان 
دادگاه خانواده شهرستان  به شعبه 23  نموده که جهت رسیدگی  شهرستان اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980352300096 کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/18 و ساعت 09:30 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 
از نشر  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  مراتب یک نوبت در یکی 
کامل خود نسخه  اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  آگهی و 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
ضمنا به خوانده ابالغ می گردد تا ظرف 7 روز پس از انتشار روزنامه داور واجد شرایط 
نماید.م الف:5553  دادگاه معرفی  این  به  را  اقارب خود  از  و  متاهل   باالی سی سال و 

شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/280 شماره ابالغیه: 9410100352301019 شماره پرونده: 9409980352300182 
طرفیت  به  دادخواستی  فر  کامیاب  فرهاد  خواهان   940201 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجیت  اثبات  خواسته  به  عزیزی  ثریا  خوانده 
اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   23 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
 9409980352300182 ثبت  کالسه  به  و  ارجاع   456 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/13 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 

آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  و نوبت 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
گردد. فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم 

م الف:5555 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

3/281 شماره ابالغیه: 9410100352300924 شماره پرونده: 9309980352301307 
شماره بایگانی شعبه: 931520 خواهان آسیه میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده 
حمیدرضا محمدی اروجه به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت  کالسه 9309980352301307  به  و  ارجاع   456 اتاق شماره   4 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1394/04/24 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  عمومی و 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:5556 شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

فر  صادقی  الدین  شهاب  خواهان  321/94ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/282
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت قاسم همایونی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   94/4/21 مورخ  یکشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
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:6119 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

3/283 در خصوص پرونده کالسه 175/94 خواهان امیر طاهری دادخواستی مبنی بر 
الزام به طرفیت نیما پارسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
94/4/20 ساعت 4/30عصر 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 

ابالغ  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6123 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

حقوقی  )حوزه  صادرات  بانک  خواهان   18-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/284
نموده  تقدیم  پور  مشیری  کوروش  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  اصفهان( 
گردیده  تعیین  4عصر  ساعت   94/4/20 مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
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 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:6125 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

احضار
عطائی  آقای مصطفی  علیه  ابراهیم شکایتی  فرزند  پوراسف  خانم شیوا  3/285 چون 
مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 931099ک112 
این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 94/4/22 برای ساعت 11صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
م الف:6128  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ   احضاریه 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
3/286 در خصوص پرونده کالسه 94-315 خواهان داریوش طهماسبی دادخواستی 
نموده  تقدیم  محمودی  هادی  طرفیت  به  ریال   39/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
به  با توجه  است وقت رسیدگی برای مورخه 94/4/20 ساعت 9 تعیین گردیده است 
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:6133 

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

3/287 در خصوص پرونده کالسه 344/94 خواهان امیراله آدم زاده دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت 1- زهره خدایی 2- علیرضا خدایی 3- مجید 
خدایی 4- فرخ سالکی 5- عبدالناصر محمودی 6- سعید جباری 7- سعید شیروانی 
8- فاطمه شهبازی 9- مصطفی شیروانی 10- منور شیروانی 11- اصغر شیروانی 12- 
محمدرضا شیروانی 13- رسول شیروانی 14- عفت آقاشیخان 15- شکوفه شیروانی 
ا... شیروانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  16- مجتبی شیروانی 17- نعمت 
روز سه شنبه مورخ 94/4/16 ساعت 11 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  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:6819 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
اجرایيه

3/288 شماره پرونده: 9100400200400941/1 شماره بایگانی پرونده: 9102285/2 
شماره ابالغیه: 139405102004000601 آگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه: 9102285 
بدینوسیله بدهکار پرونده آقای محمود حمصیان اتفاق که برابر گزارش مامور مربوطه 
واحد3   – امام حسین  مسجد   – فوقانی  طبقه   – خیابان صائب   – اصفهان  نشانی:  به 
-3675 شماره  رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد 
پاسارگاد  بانک  بستانکار  اصفهان   271 شماره  دفترخانه  در  تنظیمی   1390/04/28
اصفهان )شعبه حکیم نظامی( مبادرت به صدور اجراییه کالسه فوق را نموده که برابر 
تا  آن مبلغ 1/783/668/492 ریال تا 91/10/10 بدهکار می باشید که خسارت تاخیر 
روز پرداخت نیز طبق مفاد سند رهنی )روزانه 1/273/972 ریال( به آن اضافه می گردد 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه 
در  آگهی  انتشار  از  اطالع شما درج و منتشر و پس  زاینده رود چاپ اصفهان جهت 
در  مقرر  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  می گردد  محسوب  شده  ابالغ  اجراییه  روزنامه 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
مصوب 86/11/29 نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار 
پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ششدانگ آپارتمان پالک134 فرعی کاًل مجزی شده 
و احداثی بر روی پالک 3651/9 واقع در بخش یک ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر 
به وصول  نسبت  مزایده  برگزاری  با  و  ارزیابی  قطعیت  تاریخ  از  ماه  دو  مدت  ظرف 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.م الف:6253 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای 

3/288 شماره پرونده:93-1953 شماره دادنامه: 70-94/1/27 به تاریخ 94/1/16 در 
وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 93-1953 تحت نظر است قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان مریم 
عسگری نشانی اصفهان- خ.باهنر – کوی رفسنجان – کوی احسان – بن.بست عباسی 
شمالی  صدوق  خ.شیخ  نشانی  احمدی  نیلی  شهاب  وکیل:  چپ  سمت   – آخر  منزل   –
پالک111 خوانده: محمد معتمدی نشانی مجهول المکان   – کوچه شماره30)آسیاب(   –
خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان بابت 
وجه دو فقره چک و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خانم مریم عسگری فرزند غالم حسین با وکالت آقای نیلی 
احمدی به طرفیت آقای محمد معتمدی فرزند بیژن به خواسته مطالبه وجه به میزان 
بانک  عهده  به شماره 916473و70551753  فقره چک  دو  ریال موجب   35/500/000
تجریدی  اصل  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  و سپه  ملت 
این  انتقال  ایرادات در اسناد تجاری در صورت  بودن اسناد تجاری/اصل عدم توجه 
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ 
نشر آگهی)73( در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و 
دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
انکار و  از  نیز مبری  ابرازی  ایراد و مستندات  از هرگونه تعرض و  مطروحه مصون 
تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و 
احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن 
از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی)خوانده( و نظر به اصل صحت 
و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و 
در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته 
و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای 
 1324-1321-1286-1284-1258-1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل 
قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 503-198-197-194-
515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
پیرامون  قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  از  اصالح موادی 
خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال 
معادل سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویست و بیست هزار ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل 
/وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های سررسید 93/2/29و93/3/3 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین میشود در حق خواهان محکوم 
مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه 
محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
میباشد.م الف:5591  اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر   قابل 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

93/11/30 شعبه  تاریخ   2074 رای شماره  موجب  به  1147/93ش14  3/289 شماره: 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه 
بیگم شهیدی ریزی فرزند رحمت  ا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور 
انتظامی  شماره  به  زانتیا  خودرو  سند  رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  نود  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  و  968ی51ایران23 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق 
 – ا... ملکی فرزند احمد با وکالت آقای صالحیان به نشانی اصفهان  محکوم له نعمت 
میدان بزرگمهر – نبش کوی معراج – ساختمان سجاد – طبقه3 و نیم عشر حق االجرا 
طبق مقوم دادخواست به مبلغ پنجاه میلیون ریال. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید.م الف:5592  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی   خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/290 کالسه پرونده: 1980/93 شماره دادنامه: 65-94/1/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی:  مهدی  فرزند  فرد  هنری  مجتبی  اصفهان خواهان:  اختالف  هشت شورای حل 
احمد  فرزند  احمدی  نیلی  شهاب  وکیل:  پالک10   – کوی شکوفه   – خ.باهنر  اصفهان- 
پالک111   – آسیاب  شماره30  کوی   – شمالی  صدوق  خ.شیخ   – اصفهان  نشانی: 
نکوییان  ناهید   -2 مجهول المکان  نشانی:  منصور  فرزند  مرادی  داوود   -1 خواندگان: 
فرزند آقاناصر نشانی: اصفهان – خ.باهنر – کوی رفسنجان – کوی احسان – بن.بست 
سمت چپ خواسته: محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به   – منزل آخر   – عباسی 
مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 3 فقره چک و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی و 
هزینه حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت   آتی 

مجتبی هنری فرد با وکالت شهاب نیلی به طرفیت 1- داوود مرادی 2- ناهید نکوییان 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره های 1- 090363 
مورخ 89/1/22 و 2- 090370 مورخ 89/1/24 و 3- 090371 مورخ 89/1/26 عهده 
بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خواندگان  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و 
کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  نیز  ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و 
مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه های نشر آگهی و 26/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 1- 89/1/22و2- 89/1/24و3- 89/1/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:5595  بود.م  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/12/27-2255 دادنامه:  شماره   1887/93 پرونده:  کالسه   3/291
مهدی  فرزند  فرد  هنری  مجتبی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
پالک10 وکیل: شهاب نیلی احمدی فرزند  کوی شکوفه –  نشانی: اصفهان- خ.باهنر – 
احمد نشانی: اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – کوی آسیاب )شماره30( – پالک111 
خواندگان: 1- سعید سیف الدین فرزند مسیب نشانی: مجهول المکان 2- رسول عسگری 
نشانی: اصفهان – خ.باهنر – انتهای کوی رفسنجان – کوی احسان – بن.بست عباسی 
– منزل آخر – سمت چپ خواسته: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مجتبی هنری فرد با وکالت شهاب 
نیلی احمدی به طرفیت 1- سعید سیف الدین 2- رسول عسگری به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 708039 مورخ 82/9/3 به عهده بانک ملی ایران 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  علی رغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنًا 
و  آگهی  نشر  هزینه های  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )82/9/3( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
م الف:5596  میباشد.  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

3/292 شماره: 367/93ش8 به موجب رای شماره 1121 تاریخ 93/7/8 شعبه 8 شورای حل 
 اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عزیز مسعودی جله گاهی

جنب   – اداره آب روستائی  روبروی   – خ.ولی عصر)عج( شرقی   – به نشانی لردگان 
بانک قوامین – سوپر عزیز مسعودی  محکوم است به پرداخت مبلغ 5/200/000 ریال 
بابت چک شماره 811736 و 170/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 87/8/30 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: ایرج 
فروشگاه   – پاساژ صدر  مقابل   – بزرگ  بازار  نشانی  به  عبدالرحیم  فرزند  خیراللهی 
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  خیراللهی. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:5598 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/293 شماره دادنامه: 9309970353501197 شماره پرونده: 9109980362300207 
نشانی  به  دولو  حاجی  علیزاده  مرضیه  خانم  شاکی:   920065 بایگانی شعبه:  شماره 
بلوار کالنتری متهم: آقای علی غالمی  جنب نمایندگی ایران خودرو قدیم –  لردگان – 
پ61 اتهام: صدور  بن.بست جهان –  ک.آقادادی –  خ.مولوی –  به نشانی خ.مدرس – 
اعالم و  با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را  چک بالمحل گردشکار: دادگاه 
خانم  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به 
مرضیه علیزاده حاجی دولو فرزند اردشیر دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به 
شماره 262400-91/12/27 به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه 
لردگان دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و شکایت شاکی خصوصی آقای علی غالمی فرزند حسن و رونوشت مصدق 
ارائه  عدم  و  دادرسی  در جلسه  متهم  و عدم حضور  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  چک 
انتسابی  بزه  پرونده  در  امارات موجود  و  قرائن  اتهامی سایر  قبال موضوع  در  دفاع 
مصوب  چک  صدور  قانون  3و7و22  مواد  به  مستندا  و  بوده  مسلم  و  محرز  وی  به 
سال 1355 با اصالحات بعدی متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 
و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  محکوم  دو سال  مدت  به  دسته چک  داشتن  از 
مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و 
در خصوص دعوی خواهان )شاکی فوق( به طرفیت خوانده )متهمه فوق( به خواسته 
مطالبه وجه چک موصوف و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت 
به اینکه وجود چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و بقاء آن نیز داللت بر 
بقاء ذمه خوانده را دارد و با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه و اقامه ننموده است و ایراد و انکار و تکذیبی نسبت به مستندات ابرازی 
خواهان ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه مقرون به صحت تلقی 
و با استصحاب دین و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 
الحاقی به  انقالب در امور مدنی و تبصره  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول آن که توسط اجرای 
احکام نسبت به محاسبه و وصول و ایصال آن اقدام خواهد شد در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:6122 شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/294 شماره دادنامه: 9409970353500186 شماره پرونده: 9309980353500356 
مجهول المکان  نشانی  به  شومر  مایکل  آقای  خوانده:   931299 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواهان: آقای اصغر کریمی فرزند ماشاءا... به نشانی زرین شهر – محله قلعه قاسم – 
پشت مسجد سجاد – پالک30 خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
خوانده  طرفیت  به  ماشاءا...  فرزند  کریمی  اصغر  آقای  خواهان  دعوی  خصوص  در 
آقای مایکل شومر به خواسته صدور حکم به اعسار با تقسیط از پرداخت دیه مندرج 
تجدیدنظر که متضمن  دادگاه  از شعبه 23  دادنامه شماره 1491-93/9/3 صادره  در 
محکومیت وی به پرداخت شش صدم دیه کامل در حق آقای مایکل شومر می باشد لهذا 
نظر به اینکه خواهان مدعی گردیده است که راننده تاکسی بوده و مستاجر و فاقد همسر 
و دو فرزند می باشد و هیچگونه اموال منقول یا غیرمنقول که بتواند دیه را به صورت 
یکجا پرداخت نماید ندارد و گواهان تعرفه شده وی نیز ضمن اطالع از وضعیت مالی 
 و معیشتی خواهان گواهی به عدم تمکن مالی وی در پرداخت یکجای دیه را داده اند

قابل  اموال  و  نگردیده  دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  علیرغم  نیز  خوانده  و 
توقیفی از خواهان نیز تعرفه ننموده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی و 
 مستندا به مواد 1و19و20و22 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های

مالی حکم به تقسیط دیه و پرداخت سه هزارم دیه کامل بصورت ماهیانه تا استهالک 
بیست روز پس  غیابی و ظرف مدت  رای صادره  اعالم می گردد  و  دیه صادر  کامل 
آن  از  پس  روز  بیست  مدت  و ظرف  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از 
می باشد.م الف:6127  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  اعتراض   قابل 

شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان



قال على عليه  السالم :
زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند 

همه آن چه که باید درباره و كوشش در عمل به آن است.
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اگر بعد از مدت ها زندگی زناش��ویی حاال آمادگی الزم را پیدا 
كرده اید كه بچه دار ش��وید، بهتر اس��ت بدانید هزار و یك چیز 
هست كه می تواند باعث شود این كار به درستی انجام نگیرد؛ 
از ضعف تخمك، تا بی اثری اسپرم، همه و همه می تواند نگذارد 
فرآیند لقاح درست انجام شود. واقعیت این است كه از هر 10 
زوج یك زوج ناباروراس��ت؛ و در میان زوج ها هم در 30درصد 

موارد مردان به تنهایی، عامل این ناباروری هستند.
گرچه مردان در طول روز میلیون ها  اسپرم تولید می كنند كه 
در مقایسه با زنان كه 300 تا 400 تخمك در طول عمرشان آزاد 
می كنند، بسیار زیاد است، اما عوامل خارجی می تواند سالمت 
آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا كه س��لول های اس��پرم 75 
روز برای رسیدن به بلوغ زمان الزم دارند، آسیب آنها می تواند 
باروری را تحت تاثیر قرار دهد. بهتر اس��ت با هم قاتالن اسپرم 

را بشناسیم.
 لپ تاپ باید روی ميز باشد

هیچ می دانید یك لپ تاپ س��اده می تواند توانایی انس��ان در 
تولیدمثل را تحت تاثیر قرار دهد؟ به گفته محققان دانشگاهی 
در نیویورک، ارتباط مس��تقیمی بی��ن اس��تفاده از لپ تاپ و 
افزایش دمای كیسه بیضه به 35 درجه در موقعیت های خاص 
 وجود دارد. این افزایش دما اثرات مضری بر روند اس��پرماتوژنز

 )فرآیند تشكیل گامت نر( می گذارد، بنابراین اگر در تالش برای 
پدر شدن هستید، باید لپ تاپ تان را روی میز بگذارید.

 تب با باروری مى جنگد
اگر می دانید كه وان آب داغ و سیگار كشیدن می تواند بر تولید 
اسپرم اثر بگذارد، باید بدانید كه تب باال هم می تواند همان اثر 
حرارت مرطوب را روی اس��پرم با اثرات مش��ابه پایدار داشته 
باشد. باتوجه به تحقیق های انجام شده بسته به مدت زمان تب، 
 غلظت اسپرم تا 35 درصد كاهش پیدا می كند و همین موضوع،

 اثر مستقیم بر كیفیت اسپرم می گذارد.
 وقتى گرما بيش از حد مى شود

بیضه نمی تواند فرایند طبیعی خود را انج��ام دهد، مگر اینكه 
دمایش كمتر از بقیه قس��مت های بدن باش��د. خوش��بختانه 
آناتومی بدون مردان طوری طراحی ش��ده ك��ه فاصله ای بین 
بیضه ها و درجه حرارت مركزی بدن ایجاد می كند. اگر درجه 
حرارت بیضه ها به 37 درجه  س��انتی گراد برسد، تولید اسپرم 
متوقف می شود. وقتی تولید اسپرم دچار اختالل شود، می تواند 
برای ماه ها نهفته باقی بماند. فكر می كنید اگر بیضه در معرض 

گرما قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ تعداد اسپرم پایین می آید 
ضمن آنكه تحرک آنها هم كاهش می یاب��د و این اولین گام به 

سوی اختالل در باروری مردان است.
وان گرم مقصر است

وقتی وان را حسابی گرم می كنید، باید بدانید كه همین گرما  از 
باروری جلوگیری می كند. حرارت مرطوب به هیچ عنوان برای 
بیضه ها خوب نیس��ت. باتوجه به مطالعه ای كه در سال 2007 
منتش��ر ش��ده، ماندن در یك جكوزی یا وان آب داغ برای 30 
دقیقه می تواند به طور موقت باعث كاهش تولید اس��پرم شود. 
با این حال مطالعات هم چنین نش��ان می دهد كه اثرات منفی 
حرارت مرطوب روی اسپرم ممكن اس��ت برگشت پذیر باشد. 

موبایل باید در کيف باشد
حتما خیلی شنیده اید كه آقایان بهتر است تلفن همراه شان را 
روی كمرشان و نزدیك اندام تناسلی قرار ندهند. جالب است 
بدانید مطالعه ای نش��ان داد مردانی كه بیشترین استفاده را از 
تلفن همراه داشتند )بیش از 4 ساعت در روز( تعداد اسپرم در 
 آنها به شدت كاهش داشت، ضمن آنكه میزان تحرک اسپرم و 

شكل طبیعی آن هم تحت تاثیر قرار می گرفت.
توصیه پزش��كان برای مح��دود كردن قرارگی��ری در معرض 
 تابش اشعه، این اس��ت كه تلفن همراه را در كیف حمل كنند. 

 لباس زیر گشاد باشد
ش��اید در ابتدا این طور به نظر برسد كه لباس زیر تنگ و گشاد 
به تنهایی تغییری در تعداد اسپرم ایجاد نمی كند، اما لباس زیر 
گشاد زمانی كه تعداد اسپرم به طور كلی كم است، مفیدتر است؛ 
و این موضوع را كمتر حساس می كند. با این حال محققان اذعان 
می كنند پوشیدن لباس زیر تنگ می تواند تا حدودی بر تعداد 

اسپرم اثر بگذارد.
دقت داشته باشید كه پوش��یدن لباس دوچرخه سواری برای 
مدت طوالنی به هیچ عنوان مناس��ب نیست. نشستن بیش از 
30 دقیقه روی زین دوچرخ��ه در هر بار به ویژه اگر از ش��لوار 
مخصوص دوچرخه سواری هم اس��تفاده شود سبب باال رفتن 
دمای كیسه بیضه شده و بر تولید اسپرم تاثیر می گذارد. حتی 
 پوشیدن شلوار تنگ، محیط مناسبی برای تولید اسپرم ایجاد

 نمی كند.
رگ های واریسى

واریكوسل یا واریسی ش��دن عروق بیضه، شایع ترین بیماری 
مردان پس از بلوغ اس��ت و حدود یك ششم مردان واریكوسل 

دارند. در مردانی كه دچار ناباروری هستند، این رقم باالتر است و 
به 40 درصد می  رسد؛ اما حدود 15 درصد از مردان با واریكوسل 
در كیس��ه بیضه و به ویژه بیضه چپ مواجه هستند. زمانی كه 
مردی تعداد اسپرم كمی تولید می كند پزشكان معموال توصیه 

به درمان واریكوسل می كنند.
یك روش درمان این رگ های واریسی در كیسه بیضه جراحی یا 
آمبولیزاسیون از راه پوست به روش غیرجراحی و به كمك كاتتر 
است. مشخص نیست واریكوس��ل چطور باعث كاهش تولید 
اسپرم می شود و احتمال های متعددی مانند قطع جریان خون 
به بیضه یا گرم شدن بیش از حد بیضه یا قطع جریان خون به 
باال و اختالل در رگ ها مطرح می شود. البته این نكته را هم باید 
توجه داشته باشید كه هرچند اثبات شده بعد از جراحی باروری 
بهبود می یابد، برخی پزش��كان بر این باورند كه عمل جراحی 

ممكن است بهبود كیفیت مایع منی را تحت تاثیر قرار دهد.
سيگار، ژن را تغيير مى دهد

توتون، تنباكو و الكل می تواند عملكرد جنس��ی را مختل كند؛ 
بنابراین افرادی كه قصد پدر ش��دن دارند، باید به طور كامل از 
این موارد پرهیز كنند. مصرف الكل بر كیفیت اسپرم و تولید آن 
اثر می گذارد، درحالی كه مصرف سیگار باعث اختالل در تحرک 
اسپرم می شود. عالوه بر كاهش اس��پرم مطالعات دیگر نشان 
می دهد مصرف سیگار می تواند به DNA اسپرم آسیب زده و 

باعث افزایش اختالل نعوظ شود.
تماشای تلویزیون

نتایج برخ��ی تحقیقات نش��ان می دهد مردانی ك��ه در هفته 
دست كم 20 س��اعت پای تلویزیون می نشینند، دارای اسپرم 
كمتری هس��تند. در اصل این مردان 44 درصد میزان اسپرم 
كمتری نسبت به مردانی كه به ندرت تلویزیون می بینند یا  اصال 

تلویزیون نگاه نمی كنند دارند.
 یكی از عواقب نشستن و تماشای تلویزیون به مدت طوالنی آن 
است كه هنگام نشستن دمای بیضه ها باال می رود و همین امر از 

تولید اسپرم می كاهد.

 سرگیجه، ناراحتی نسبتا رایجی بین مردم است؛
 و همه انس��ان ها ممكن اس��ت چند بار در طول 
زندگ��ی آن را تجربه كنن��د. اغلب بیم��اران هم 
بدون مراجعه به پزشك و با استراحت یا خوردن 
آب و مق��داری خوراك��ی بهب��ود می یابن��د؛ اما 
 سرگیجه همراه با زمین خوردن، كاهش حواس،

تاری دید، تهوع و استفراغ كمی جدی تر است و 
شاید هم هشداری برای بیمار، تا به دنبال یافتن 

علت و برطرف كردن آن باشد.
 س��رگیجه باع��ث اختالل تع��ادل در ایس��تادن 
می ش��ود، به طوری كه فرد بی اختیار به این سو 
و آن سو می رود و گاهی هم در اثر زمین خوردن 
یا برخورد به جسمی سخت دچار آسیب جدی و 
حتی شكس��تگی استخوان می ش��ود. چند عضو 
 در بدن حفظ تع��ادل هنگام راه رفت��ن را تنظیم 
می كنند و در مراجعه بیمار با این ش��كایت باید 

تمام موارد مربوط به حفظ تعادل بررسی شود.
اختالل تعادل کاذب

علت اختالل تع��ادل كاذب، معموال اختالل های 
قلبی- عروقی است و منشاء عصبی ندارد. بیماران 
دچار اخت��الل تع��ادل كاذب، معموال ب��ه دنبال 
تغییر وضعیت از نشس��ته به ایس��تاده دچار افت 
فشار خون می شوند. افت فش��ار خون هم باعث 
سرگیجه و سیاهی رفتن چشم ها و زمین خوردن 

بیمار می شود.
اختالل های تعادلی كاذب كه به دنبال مشكالت 
قلبی- عروقی ایجاد می شوند، با معاینه و گرفتن 
فشار خون بیمار در حالت نشسته و خوابیده قابل 
تشخیص اس��ت. این افراد ممكن است كم خون 
باشند، مایعات بدنشان كم ش��ده باشد یا مشكل 
قلبی- عروقی داش��ته باش��ند كه هریك درمان 

خاص خود را دارد.
اختالل تعادل واقعى

اختالل تع��ادل در راه رفتن وقت��ی رخ می دهد 
 كه قدرت كش��ش عضالن��ی كافی نیس��ت و فرد 
نمی توان��د تعادل خود را هن��گام راه رفتن حفظ 
كند. این اختالل منش��اء عصب��ی دارد. اختالل 
در تع��ادل ممك��ن اس��ت هم��راه با س��رگیجه 
و حركات پرش��ی در چش��م ها باش��د. این افراد 
 معموال از نظر ظاهری كامال هوشیار هستند؛ ولی 
 شایع ترین عالمت شان این است كه در یك راستا،

 قدم بر نمی دارن��د و به طرفین )چپ و راس��ت( 
منحرف می ش��وند. اختالل تع��ادل در راه رفتن 
ممكن است با اختالل های حركتی دست همراه 
شود، به طوری كه دس��ت ها هم قدرت خود را از 

دست دهند یا لرزش پیدا كند.
منشا اختالل تعادل واقعى چيست؟

علل اختالل تعادل واقعی بس��یار متنوع اس��ت. 
ممك��ن اس��ت منش��اء این اخت��الل تع��ادل در 
 مغز، نخ��اع، راه ه��ای ارتباطی نخ��اع به مخچه،
  قش��ر پیش��انی مغ��ز ی��ا گ��وش داخل��ی

 باشد.
 • منشا محیطی: شایع ترین سرگیجه و نداشتن 
تعادل در راه رفتن خوش خیم، به دنبال ضربه به 
سر ایجاد می شود. س��رگیجه های ناشی از ضربه 
ممكن اس��ت بالفاصله یا چند روز بع��د از حادثه 
ایجاد ش��ود. گاهی هم التهاب در بخش حلزونی 
گوش وجود دارد كه در آن عص��ب گوش درگیر 

است.
• منشاء مخچه ای: ضایعات مغزی كه در مخچه 
یا مسیر مخچه به نخاع وجود دارد، اختالل تعادل 
ایجاد می كنن��د. در این مواقع احتم��ال التهاب 
در مخچه، تحلیل مخچه، توم��ور و خونریزی در 
مخچه مطرح می شود. البته ممكن است كمبود 
بعضی از ویتامین ها نیز اختاللی در مسیر مخچه 
به نخاع ایجاد كند كه باعث س��رگیجه و نداشتن 

تعادل هنگام راه رفتن شود.
• منش��اء نخاعی: نوع دیگری از نداش��تن تعادل 
 در راه رفتن در اثر اختالل ه��ای نخاعی به وجود 
 م��ی آی��د. بیم��اری ه��ای ژنتیك��ی در نخ��اع، 
 B12 آس��یب ه��ای نخاع��ی، فق��ر ویتامی��ن 
 )باع��ث تحلی��ل رفت��ن بخ��ش های��ی از نخاع 
می ش��ود كه مس��وول حفظ تعادل هستند. این 
افراد وقتی با چشم باز راه می روند، مشكلی ندارند 
ولی وقتی چشم ها را می بندند، به راحتی زمین 
می خورن��د(؛ باعث اختالل در حف��ظ تعادل فرد 

می شود.
• منشاء در قشر پیش��انی مغز: ضایعات دوطرفه 
در قش��ر پیش��انی مغز هم می توانند اختالل در 
راه رفت��ن ایجاد كنن��د. این حالت را بیش��تر در 
كهنساالنی كه دچار س��كته مغزی و متعاقب آن 
خونریزی در قشر پیشانی مغز شده اند، مشاهده 

می كنیم.
گاهی ب��ا وج��ود بررس��ی ه��ای ف��راوان علتی 
 ب��رای س��رگیجه و نداش��تن تع��ادل پی��دا 
نمی كنی��م. در این مواق��ع یافتن عل��ت، باید با 
تحت نظر گرفتن بیمار باشد. درمان این بیماران 
 مش��كل تر و معموال ب��ا توجه به عالئ��م بیماری

 است.
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در پنج مورد زیر هرگز با دیگران 
صحبت  نکنيد

    در دنیایی ش��گفت انگیز، اما دورو و زیرک زندگی می كنیم. گاهی 
بهتر است زبان خود را بسته نگهدارید و با مردمی كه با شما صحبت می 
كنند فقط یك لبخند بزنید، و درمورد موفقیت ها و خوشبختی خود 
به اندازه كافی زیركی و زرنگی داشته باشید. از طرف دیگر كنجكاوی 
بشر به سمت و سوی كشف و درک بس��یاری از رازها و حقایق زندگی 
است، هم چنین شخصیت های سیاه قلبی هستند كه دانش و اطالعات 
درمورد سایر افراد را برای نابود كردن شان به افراد دیگر بازگو می كنند. 
اگر به طور طبیعی آدم پرحرفی باشید بدانید چه چیز را باید بازگو و چه 
چیز را باید پنهان سازید. چرا كه در غیر این صورت می توان اطمینان 
داشت كه مشكالت زندگی شما، به بزرگ ترین موضوع خطرناک تبدیل 
 خواهد شد. مشكالت شما متعلق به شماست و صحبت كردن درباره 
شكس��ت های تان ایده بدی اس��ت؛ چرا كه ش��ما نزد دوس��تان تان 
 به عن��وان یك ش��خص منف��ی ش��ناخته می ش��وید. اف��راد مثبت 
هی��چ گاه اش��تیاقی برای انتش��ار مش��كالت ندارن��د، و م��ی توانند 
مش��كل و بیچارگ��ی ش��ما را ن��زد خ��ود و خان��واده تان به س��مت 
خوب��ی بچرخانند. هر ك��س در زندگ��ی ظرفیتی دارد و اگر كس��ی 
 قص��د دخال��ت درزندگ��ی ش��ما راداش��ته باش��د، س��عی كنی��د 
چشم پوشی كرده و از مطالب طنز و خنده دار استفاده كنید. با ریشخند 
و خنده می توان موقعیت ها را كنترل كرد درضمن این كه با افراد منفی 

می توان ادب را حفظ كرد.
دراینجا 5 مورد که هرگز نباید درب�اره آنها با دیگران صحبت 

کرد آورده مى شود :
1 - رازهای تان

معنی لغت » راز« چیس��ت؟ راز بخش��ی از خبر، حقیق��ت معلوم یا 
اطالعات ش��ناخته ش��ده ب��رای تع��داد مح��دودی از افراد اس��ت. 
 هر ش��خص ب��ه نوب��ه خ��ود در دنی��ا حداق��ل ی��ك راز دارد. همه

  می دانیم ك��ه حف��ظ اس��رار از موضوعات چال��ش برانگیز اس��ت؛ 
چرا كه هر كس��ی نم��ی تواند ب��ر وسوس��ه مطرح ك��ردن اطالعات 
 درب��اره اش��خاص و اتقاق��ات غلبه كن��د. تنها بای��د ب��ه عزیزترین و 
نزدی��ك تری��ن ف��رد در زندگی خ��ود رازه��ای كوچك و ع��ادی را 
مط��رح كنی��م، و مطمئ��ن باش��یم ك��ه اعض��ای خان��واده هرگز با 
 این مس��اله ب��ازی نخواهن��د ك��رد. در م��ورد رازهای بزرگ س��عی 
بر پنهان بودن و ممنوع بودن افشای آن باشد. هرگز زمانی كه رازهای 
بزرگ، نزد تعدادزیادی از افراد و دشمنان برمال شده باشد، شب ها خواب 

راحتی نخواهید داشت.
 2 - زندگى خصوصى

زندگی خصوصی یك موضوع مقدس و با ارزش است . حتی اگر شخصی 
خرافاتی نباشیم، اما باور داریم كه قدرت احساسات اشخاص درزندگی 
خصوصی بی تأثیر نیست. هیچ كس دوست ندارد كه به واسطه عالیق، 
گفتار و كردارش محكوم شود. امروزه جوانان به طور ناخودآگاه همدیگر 
را به بحث وانتق��اد درباره زندگی خصوصی ش��ان تحریك می كنند. 
 اطالعات ش��خصی، عكس ها و فیلم های خود را در وب س��ایت ها و 
 رس��انه های مختلف اجتماعی منتش��ر می كنند و ای��ن فرصت را به 
میلیون ها نفر می دهند تا جزییات زندگی شخصی یكدیگر را مشاهده 

كنند.
ش��بكه های اجتماعی، بزرگ ترین منبع اطالعات نادرس��ت و دروغ 
است. دشمنان نیز از این موضوع بیشترین استفاده را خواهند داشت. 
می توانند از این طریق به ش��ما یا نزدیك ترین افراد به شما، تهمت و 
افترا بزنند و این برای روابط شما بسیار خطرناک است. حذف یا مسدود 
كردن حساب كاربری نیازی نیست، فقط سعی كنید دراین شبكه ها 
عكس های كمتری كه زندگی شخصی ش��ما را برای شخصیت های 

خوب و بد قابل دسترس می سازد قرار دهید .
 3 - درآمدها

آیا دوس��ت دارید دیگ��ران درباره درآمدت��ان پرس و ج��و كنند؟ نه. 
این س��وال بی ج��ا و ب��ی معن��ی اس��ت، و معم��وال كس��انی آن را 
 می پرس��ند ك��ه دوس��ت دارن��د پ��ول دیگ��ران را بش��مارند. اگر

 م��ی خواهی��د درآمد ثاب��ت داش��ته باش��ید درب��اره آن كمتر الف 
بزنی��د. م��ردم اغل��ب نم��ی توانن��د بر ح��س حس��ادت خ��ود در 
م��ورد رف��اه دیگ��ران غلبه كنن��د. حس��ادت ها م��ی توانن��د تاثیر 
منفی زیادی در تحقق ش��انس و بخت ش��ما داش��ته باش��ند. اگر در 
یك س��طح مالی خوبی هس��تید باید یاد بگیرید درمقابل حس��ادت 
 و غبط��ه دیگ��ران چگون��ه ایس��تادگی و مقاوم��ت كنی��د. هن��ر 
پولدار شدن فقط به توانایی كس��ب درآمد نیست، بلكه مهارت پس از 
آن و پنهان كردن درآمدتان از افراد بدخواه نیز شامل می شود. در این 
مواقع باید به طور طبیعی رفتار كنید و كمتر درباره دارایی و ثروت خود 
صحبت نمایید. این كارهمانند یك پوشش در مقابل انرژی های منفی 

و افراد حسود می باشد.
 4 - قلب شما

 قلب بش��ر موج��ود بس��یار ش��كننده و آس��یب پذیری اس��ت. تنها 
ی��ك واژه یا عمل ب��ی دقت م��ی تواند آس��یب ج��دی ب��ه آن وارد 
كند. پس بای��د به هن��گام س��خن گفتن با دیگ��ران كام��ال مراقب 
باش��ید. میل و آرزوی هر ش��خصی آن اس��ت كه روحش از هر آنچه 
منفی اس��ت رهایی یاب��د، و زندگ��ی با روح ومس��تحكمی داش��ته 
 باش��د؛ اما هرچی��زی ولو جزی��ی و ان��دک به ش��ما باز م��ی گردد. 
دش��منان ت��ان در ص��دد یافت��ن نق��اط ضع��ف ش��ما هس��تند، 
و ای��ن مس��اله اص��ال خ��وب نیس��ت. ش��كی در ای��ن نیس��ت كه 
 رقیب��ان ش��ما فرص��ت ه��ای مناس��بی ب��رای ریخت��ن نم��ك به 
 زخم های تان پیدا می كنند، و زندگی را برای شما مشكل تر و سخت تر 

می سازند.
اگر بخواهید دردهای خود را با دیگران در میان بگذارید باید مطمئن 
باشید كه طرف صحبت شما درک باالیی داش��ته باشد. هنگامی كه 
ناراحتی ها و نگرانی ها مانند یك وزنه برای قلب شما سنگینی می كنند، 
روح خود را باخدای خود بدون هیچ مانعی ارتباط دهید . او كسی است 

كه هرگز زندگی ما را نقد و ما را محكوم نخواهد كرد.
 5 - اهداف آینده

 هر كس��ی دردنیا،  اهداف و نقش��ه ه��ا و رویاهایی دارد. بس��یاری از 
شخصیت ها ی خیال پرداز درباره نقشه های آینده اشان با افرادی كه 
دانش خوبی ندارند بحث و گفتگو می كنند.  از نظر علمی ثابت شده است 
كه افراد پرحرف نسبت به كسانی كه ایده ها و طرح های آینده شان را همانند 
یك راز حفظ می كنند، شانس كمتری برای رس��یدن به نتیجه دلخواه خود 
دارند. اهداف و ایده های شما باید شخصی باشد نه عمومی. وقتی درحال انجام 
 وظایف خود هستید بارعایت این موارد از فرصت های مناسبی برای رسیدن به 

موفقیت های خود برخوردار خواهید شد.

محصول جدید GoPro با صفحه لمسى
   خانواده Hero از سری دوربین های ورزشی 
GoPro صاحب یك فرزند جدید شده است، 

.Hero+ LCD
ش��ركت GoPro اعالم ك��رد دوربین جدید 
299 دالری اش، مجهز به صفحه نمایش لمسی 
خواهد بود. این مدل نیز به مدل های قدیمی تر 
دوربین های ورزشی GoPro مانند Hero با 
 Black Hero4 حداقل قیم��ت 130 دالر و 

با قیمت 500 دالر خواهد پیوست.
قبل از این م��دل، تنها دوربین GoPro با صفحه نمایش لمس��ی م��دل 400 دالری 
 TouchPac بود. كاربران هم چنین می توانند نمایش��گر لمس��ی Silver Hero4
را ب��ا قیمت 80 دالر ب��ه صورت جداگان��ه خریداری و ب��ه دوربین خ��ود وصل كنند، 
ی��ا اینك��ه مدل ه��ای Hero3 ، +Hero3 ی��ا Hero4 را از طری��ق اپلیكیش��ن 
GoPro به اس��مارت فون خود متصل كنن��د. مدل Hero+ LCD برای آن دس��ته 
 از كاربران��ی كه نی��از به ی��ك صفحه لمس��ی را احس��اس می كنند مناس��ب خواهد

 بود.
 این دوربی��ن می تواند فیلم هایی با كیفی��ت 1080p فول اچ.دی تا س��رعت 60 فریم

 در ثانیه ضبط، و عكس هایی با كیفیت 8 مگاپیكس��ل تهیه كند. با صفحه لمسی این 
دوربین شما قادر خواهید بود تا ویدیوها و عكس های خود را قاب بندی كنید، تنظیمات 
دوربین را تغییر دهید و هم چنین با یك ابزار ویرایشی جدید، فیلم های ضبط شده را 

بالفاصله ویرایش كنید.

پخت غذا در 30 ثانيه
مهندس��ان، گجت جدیدی ارائه داده اند كه به 
اندازه یك قهوه ساز اس��ت و می تواند غذاهای 

مختلف را ظرف 30 ثانیه طبخ كند.
بخش های Genie حاوی تمامی مواد طبیعی 
 به ص��ورت منجمد یا خشك ش��ده هس��تند ،

كه مدت ماندگاری آن ها بین یك تا دو س��ال 
است. غذاهای طبخ شده توسط این سیستم در 

تكه های 140 گرمی سرو می شوند.
این گجت با استفاده از برنامه نرم افزاری گوشی 

هوشمند عمل می كند كه از طریق این برنامه، Genie فعال شده و شروع به مخلوط كردن 
و هم چنین افزودن مایعات الزم به مواد غذایی از طریق لوله هایش می كند. قسمت عقب 
این گجت، غذای موردنظر كاربر را در دمای مناسب می پزد و غذاهای درخواستی می توانند 

از هر نوع باشند.
س��امانه Genie در پخت غذاها فقط از مواد طبیعی اس��تفاده می كند، و هیچ نوع مواد 
نگهدارنده كه مردم معموال به غذای شان می افزایند، را به كار نمی برد. مهندسان در حال 
ارائه دستورالعمل های پخت جدید برای این دستگاه هستند، و به ویژه در آینده، رژیم های 

غذایی خاصی مانند غذاهای بدون قند یا گلوتن توسط این ماشین طبخ خواهند شد.
 در حالی كه این گجت می تواند پخت و پز را در منزل آس��ان كند، شركت سازنده امیدوار 
است آن را نخست در اختیار كافه ها و فروشگاه های بزرگ قرار دهد. سازندگان امیدوارند 
 با اس��تفاده از Genie، توزیع غذایی در سراس��ر دنیا عادالنه تر ش��ود و ات��الف غذایی،

 تا حد زیادی كاهش یابد.

فناوری

یکشنبه  17 خرداد  1394 |19 شعبان 1436
شماره 1599 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

جواب معما  شماره  1598:
تنها راه ممكن برای كاشتن این 10 درخت به 
گونه ای كه در هر خط 4 درخت قرار گیرند 

این است كه این درختان را در قالب یك طرح 
ستاره ای شكل بكاریم

تفاوت ها را بیابید
یك عكاس در آفریقا مشغول شكار لحظه هاست!  البته دو عكس از او به دستمان رسیده كه با هم تفاوت هایی دارند. آیا می توانید 

بگویید دقیقا چند تفاوت؟

تست هوش
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