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5 به دی ماه موکل شد

بیرق عزای حسینی در اصفهان  
افراشته شد

  دوربین هاي سرعت سنج، 
چشمان پلیس در بزرگراه ها

  آغاز طرح ويژه برخورد 
با سد معبر از امروز
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زندگی زير سايه تاريک 
آلودگی ها 

بحران کم آبی استان توسط فوالد سندیت ندارد

آلودگی های مرگ زا هرروز در کمین یک اصفهانی

سرنخ شایعات اسیدپاشي ها یكي ازشهرهاي 
جنوبي کشور رسید

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد
3

8 3

 آلودگی هوا مانع رسیدن ویتامین D  به افراد می شود
 تأثیر آلودگی ها در تولد نوزادان بیش فعال و دارای نقصان جسمی

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در نشس��تی با خبرنگاران با ارائه آماری از 
میزان تولید فوالد در سه شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد سبا 
اظهار داشت: در این شرکت های تولیدی در سال گذشته 7 میلیون و 150 
هزار تن محصول تولیدشده است و این در حالی است که در 6 ماه اول سال 
جاری تاکنون تولیدات این سه شرکت 3 میلیون و 688 هزار تن بوده است.

بهرام سبحانی  شرکت فوالد مبارکه را بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی 
در جهان دانست و افزود: همچنین این شرکت بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 

در منطقه است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر گروه صنعتی فوالد مبارکه دارای ارزش فعلی 
22 هزار میلیارد تومان است، افزود: شرکت های این گروه صنعتی محصوالتی 
چون تختال، کالف گرم، کالف س��رد، کالف گالوانی��زه، کالف ورق رنگی و 

کالف ورق قلع اندود را تولید می کنند.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بابیان اینک��ه گروه صنعتی فوالد 
مبارکه اصفهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از مراکز صنعتی 
کشور سهام دار اس��ت، ادامه داد: بر این اس��اس و با توجه به وسعتی که این 
شرکت دارد باید ساالنه 7.2 میلیون تن انواع محصوالت فوالد در این شرکت 

تولید شود.
وی  س��رمایه کنونی ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفه��ان را 5 ه��زار میلیارد 
تومان عن��وان ک��رد و بیان داش��ت:  فوالد مبارک��ه به عن��وان صنعت مادر 
به ص��ورت مس��تقیم 1000 کارخان��ه و کارگاه و به ص��ورت غیرمس��تقیم 
 بی��ش از س��ه ه��زار کارخان��ه و کارگاه را پوش��ش می ده��د و محصوالت

 اولیه...

 م�ردم مطمئ�ن باش�ند اتف�اق 
جديدي نمي افتد

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان با تأکید بر اینکه مردم 
مطمئن باش��ند که اتفاق دیگري در این زمینه رخ نخواهد داد، 
گفت: طي تحقیق��ات پلیس فتا، 2 نفر از کس��اني که در فضاي 
الین، خبره��اي ک��ذب را در این خصوص منتش��ر مي کردند، 
شناسایي شدند و مشخص شد که این افراد دریکی از شهرهاي 
جنوبي کش��ور هس��تند لذا تیم ویژه اي براي دستگیري آن ها 
به این شهر اعزام ش��ده است.سرهنگ حس��ین حسین زاده در 

خصوص آخرین اخبار وقایع اسیدپاشي در اصفهان اظهار...
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 پیشگیری از مسمومیت ناشی از 
گازها و منوکسید کربن

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 * عالیم مس��مومیت با منو کس��ید کرب��ن در کودکان تهوع ، اس��تفراغ و اس��هال
 می باشدکه با مقادیر پایین تری از منو کسید کربن بروز می نماید

* در هنگام اس��تفاده از بخاری های نفتی و گازی ، جهت پیش��گیری از مسمومیت 
 با گاز منو کس��ید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کار کرد مناس��ب  دودکش ها

 الزامی است.
* سر د بودن لوله دودکش بخاری ، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی می باشد .



اخبار کوتاهيادداشت

جای خالی آيت اهلل مهدوی کنی به 
اين زودی ها پر نمی شود

قائم مقام حزب اعتماد ملی معتقد اس��ت جای خالی آیت اهلل 
مهدوی کنی درصحنه سیاسی به این زودی ها پر نمی شود.

حجت االسالم رس��ول منتجب نیا در پاسخ به این پرسش که 
میراث سیاس��ی آیت اهلل مهدوی کنی را چ��ه می داند گفت: 
آیت اهلل مهدوی کنی ضمن داش��تن سوابق طوالنی مبارزاتی 
و جنبه ه��ای علمی و اخالق��ی در میان سیاس��یون یک نوع 
شیخوخیت و محوریت پدرانه داش��تند و نه تنها اصولگرایان 
که حتی اصالح طلب ها و دیگر گروه ها به افکار و نظرات ایشان 
احترام می گذاش��تند.وی بابیان اینکه آیت اهلل مهدوی کنی 
معتقد به فعالیت سیاسی سالم, اخالقی و در چارچوب موازین 
اسالم بود خاطرنشان کرد: تا زمانی که ایشان محوریت داشت 
یک نوع رقابت معقول بین دو جریان سیاسی کشور حاکم بود 
و جامعه روحانیت و مجمع روحانی��ون دو محور جریان های 

سیاسی بودند.
منتجب نیا که می گفت ارتباط آیت اهلل مهدوی کنی با سران 
اصالح طلب خوب بود ادامه داد:ایش��ان ش��خصیت اخالقی 
قابل قبول و محوری برای کش��ور ما بود و فکر نمی کنم جای 

خالی ایشان درصحنه سیاسی به این زودی ها پر شود.
قائم مقام ح��زب اعتماد مل��ی تصریح کرد: مرح��وم آیت اهلل 
مهدوی کنی را می توان نماد تعادل در جریان اصولگرایی بود. 
ایشان همیش��ه با اصولگرایان تند مخالف بود و هرگز از آن ها 

حمایت نمی کرد.
 کما اینکه در جریان اصالحات هم کسانی هستند که به این 
رویه ها مخالف است.وی گفت: آیت اهلل مهدوی کنی لنگر ثقل 
و ثبات در فعالیت های سیاس��ی بود و در دوران حضور ایشان 

مجال برای چهره های تند نبود.

 تیربار » حامی« و نارنجک انداز 
» رولور« رونمايی شدند

نمایشگاه آخرین دستاوردهای آموزشی نیروی زمینی سپاه 
با رونمایی از تیربار »حام��ی« با کنت��رل از راه دور، دوربین 
 NA40 حرارتی و هدف یاب لیزری، نارنجک انداز اتوماتیک
و نارنجک انداز 40 میلی متری»رولور« با خش��اب شش تایی 
افتتاح شد.نمایشگاه آخرین دس��تاوردهای آموزشی نیروی 

زمینی سپاه پنج شنبه  افتتاح شد.
در این نمایش��گاه س��الح های تیربار »حامی« ب��ا کنترل از 
راه دور با ب��رد 2 کیلومت��ر، دوربی��ن دید در روز ب��ا برد 20 
کیلومتر، دوربین حرارتی وفاصله یاب لیزری برای این تیربار، 
نارنجک انداز اتوماتیک NA40 با ب��رد 2 کیلومتر و حداکثر 
30 گلوله و شعاع مرگ 5 متر برای انهدام اجتماعات دشمن، 
س��الح نارنجک انداز انفرادی 40 میلی مت��ری »رولور« برای 
انهدام سنگر اجتماعات و پشتیبانی رزمی با خشاب شش تایی 

و برد چهارصد متر رونمایی شد.
این  سالح ها بخشی از دستاوردهای جدید نیروی زمینی سپاه 

پاسداران است.
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امام جمعه چادگان گفت: گروهک تروریس��تی داعش ساخته وپرداخته استکبار جهانی است 2
که اکنون گریبان خود آن ها را گرفته است.ما اکنون در کشورهای اسالمی شاهد هستیم که 

مسلمانان علیه استکبار و ظلم ستیزی قیام کردند که این نشانه بیداری اسالمی است.

 

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: اطالعاتی از افراد 
دستگیر ش��ده در اختیار داریم و روی مظنون اصلی تمرکز 
کرده ایم و باید به اطمینان قطعی برس��یم ت��ا نتیجه را به 
مردم اعالم کنیم. سردار حسین ذوالفقاری پیرامون حادثه 
اسیدپاشی های اخیر در اصفهان اظهار کرد: تمام افراد جامعه 
این کار را محکوم می کنند و مطمئناً هیچ فرد فهمیده ای به 
دنبال این کار نیس��ت.وی با بیان اینکه این اسیدپاش��ی ها 
هدایت شده و سازمان یافته نیست، ادامه داد: متأسفانه یک 
سری از این حادثه سوءاس��تفاده می کنند و این کار ظلم به 
مردم و به ویژه به خانم ها است.معاون امنیتی انتظامی وزیر 
کش��ور ضمن انتقاد از برخی حرکت ها و ش��وخی ها پس از 
ماجرای اسیدپاشی، خاطرنشان کرد: آب پاشیدن به عنوان 
 شوخی ظلم به مردم و به ویژه خانم ها اس��ت و روح و روان

 آن ها را به هم می ریزد.س��ردار ذوالفقاری در ادامه با اشاره 
به سرنخ هایی که از مجرمان این حادثه به دست آمده است، 
تصریح کرد: اطالعات ما خوب اس��ت، اما مردم اجازه دهند 
تا دوستان اطالعات و مس��ئوالن سیاسی استان اصفهان و 
ش��ورای تأمین در فضای آرام تری به نتیجه نهایی برسند و 

آن را اعالم کنند. 
وی اضاف��ه ک��رد: گاه��ی فش��ارهای روانی ب��ه نیروهای 
پیگیری کننده وارد می شود و آن ها ناچار می شوند اطالعاتی 
در خص��وص اقدامات خ��ود بدهن��د که این موض��وع کار 
دس��تگیری را به تأخیر می اندازد.مع��اون امنیتی انتظامی 
وزیر کشور با بیان اینکه زوایای مهمی از قضیه اسیدپاشی 
روشن شده، اما بیش از این وارد این موضوع نمی شوم، بیان 

کرد: پیش از این نیز از این نمونه اسیدپاش��ی ها در کش��ور 
داشتیم، اما بدون اینکه فضای جامعه بخواهد ملتهب شود 
به نتیجه رسیده است.سردار ذوالفقاری با اشاره به وسواس 
مسئوالن انتظامی و امنیتی استان اصفهان روی این حادثه، 
گفت: اطالعاتی از افراد دس��تگیر ش��ده در اختیار داریم و 
روی مظنون اصلی تمرکز کرده ایم و باید به اطمینان قطعی 
برسیم تا نتیجه را به مردم اعالم کنیم.وی در ادامه خطاب 
به مردم اصفهان از آن ها خواست تا به شایعات زیاد در این 
زمینه توجه نکنند و مراقبت های کمک کننده را رعایت کنند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به همکاری خوب 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی و همچنین نیروهای سپاه، 
بسیج و نیروی انتظامی با دس��تگاه قضایی استان اصفهان 
متذکر شد: تمام مسئوالن از رئیس جمهور تا تمام مسئوالن 
امنیتی نس��بت به این موضوع حس��اس و جدی هستند.

ذوالفقاری تشریح کرد: با فردی که این حوادث را ایجاد کرده 
با هر نیت و ظاهری که باشد به شدت برخورد خواهیم کرد و 
هیچگونه تعلل و مالحظه ای در این زمینه نخواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر امنیت یک جامعه بهم بخورد، 
هیچ کس از کشورهای دیگر غم ما را نمی خورد، ادامه داد: 
عدم واکنش مناسب دیگر کشورها به حوادث مختلف منطقه 

به ویژه جنایات در عراق گواهی بر این مطلب است.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه امنیت 
کشور به دست همه افراد جامعه برقرار می شود، تأکید کرد: 
اگر امنیت کشور بهم بخورد، امنیت همه افراد بهم خواهد 
خورد و تشویش اذهان و خوراک برای دیگران فراهم کردن 

هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
سردار ذوالفقاری با اشاره به تجمع اعتراضی مردم اصفهان 
در مقابل دادگستری نسبت به حوادث اسیدپاشی، گفت: در 
اینکه ما با یک کار زشت مخالفت کنیم هیچ مشکلی وجود 
ندارد، اما ای��ن کار در روند پیگیری ماجرا س��ودی نخواهد 
داشت.وی متذکر شد: تجمع ها نیاز به مجوز دارد، اما نیروی 
انتظامی مانع تجمع کنندگان نشد، چراکه مسئوالن استان 
اصفهان نیز در قبال اسیدپاش��ی با مردم همراه هستند، اما 
باید مراقب بود که این  اقدام پسندیده مردم خدشه دار نشود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کش��ور در پایان با بیان اینکه 
وضعیت حجاب قربانیان اسیدپاش��ی در ح��د عرف و قابل 
قبول جامعه بوده است، اضافه کرد: این بانوان به هیچ عنوان 

بدحجاب نبوده اند.
مردم به جوس�ازی ه�ای فضای مج�ازی توجه 

نکنند
ذوالفقاری با بیان اینکه انگیزه این اسیدپاش��ی ها در حال 
بررسی است، تصریح کرد: گروه های مختلف با انگیزه های 
متفاوتی از جمله ایجاد فضای روانی نامطلوب در جامعه اقدام 
به انتشار این مطالب در فضای مجازی می کنند و بر این مبنا 
از مردم تقاضا داریم که به آنچه در این گونه فضاها از سوی 
افراد غیرمسئول و با انگیزه های متفاوت بیان می شود توجه 
نکنند.وی با اشاره به اینکه یکی از دالیل ایجاد شایعات عدم 
اطالع رسانی سریع به مردم اس��ت،تصریح کرد: در شورای 
تأمین استان کمیته اطالع رسانی و عملیات روانی تشکیل 
شده اس��ت تا اطالعات دقیق در این زمینه به مردم انتقال 
داده ش��ود.معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر 
اینکه که این موضع جریان سیاس��ی نیست و هیچ جریانی 
نباید از قضیه سوء استفاده کند، اضافه کرد: با اعالم رئیس 
دادگس��تری اصفهان اگر اتهام متهم پرونده قطعی شود در 

کوتاه ترین زمان ممکن به مجازات می رسد.
ذوالفقاری گفت: اسیدپاشی فقط در اصفهان رخ داده و در 
ش��هرهای هم جوار و تهران هیچ موردی مشابهی مشاهده 

نشده است و محدوده این جنایت نیز مشخص است.
وی با اشاره به اینکه موضوع اسیدپاشی تا این لحظه ارتباطی 
به اتباع خارجی نداشته است، گفت: سالیانه تعداد زیادی از 
اتباع خارجی به کشورشان رجوع داده می شوند اما به دلیل 
عدم جاذبه مناس��ب در کش��ورهای مبدا بار دیگر به ایران 
رجوع می کنند که  امیدواریم به زودی با همکاری کشورهای 
دیگر اقداماتی در راستای توسعه کشورهای مبدأ به منظور 

جلوگیری از این روند انجام شود.

معاون امنیتی انتظامی وزير کشور مطرح کرد

زوايای مهم قضیه روشن شده / تمرکز روی مظنون اصلی اسیدپاشی های اصفهان

اسیدپاشی ها هدایت شده و سازمان یافته نیست

داعش ساخته وپرداخته استکبار جهانی است

تنها برنده جنگ با داعش از نگاه 
رابرت فیسک

مش��هورترین خبرنگار خاورمیانه با انتشار مقاله ای در 
روزنامه ایندیپندنت انگلس��تان ب��ا بی حاصل خواندن 

جنگ با داعش برنده واقعی این جنگ را معرفی کرد.
به نقل از وب سایت روزنامه ایندیپندنت رابرت فیسک 
که نزدیک به 30 س��ال اس��ت از منطق��ه خاورمیانه 
گزارش می دهد ش��رکت های اسلحه سازی آمریکایی 
را بزرگ ترین واصلی ترین برنده جنگ با داعش خواند.

ای��ن روزنامه نگار مخال��ف رژیم صهیونیس��تی بابیان 
اینکه شرکت های تسلیحاتی آمریکایی و شرکت های 
تسلیحاتی مرتبط با اسرائیل برندگان حقیقی این جنگ 
و گسترش جنگ علیه داعش در عراق و سوریه هستند 
نوشت: ش��رکت های بزرگ تس��لیحاتی مانند الکهید 
مارتین آمریکا در س��ایه تش��دید حمالت هوایی علیه 

داعش ، فرصت خوبی به دست آورده اند.
وی افزود :کش��تی های جنگی آمریکایی ماه گذش��ته 
ظرف 24 ساعت تعدادی موش��ک تام هاوک به ارزش 

حدود 66 میلیون دالر شلیک کردند.
برجس��ته ترین روزنامه نگار غربی در خاورمیانه با طرح 
این س��ؤال که واقعاً برنده این جنگ کیست آیا داعش 
اس��ت یا ما یا کردها یا س��وری ها یا عراقی ها ؟ به این 
سؤال پاس��خ داده و نوش��ته است س��هام شرکت های 
تس��لیحاتی آمریکای��ی که ب��رای نیروه��ای ائتالف 
بین المللی سالح هایی مانند بمب و موشک و هواپیمای 
بدون خلبان و جنگنده تولید کنند به شدت در آمریکا 

افزایش یافته است.
وی گفت: ارزش س��هام ش��رکت الکهید مارتین 9,3 
درصد ظرف س��ه ماه گذشته و ارزش س��هام شرکت 
رایتون مرتبط با اسرائیل نیز 3,8درصد و سهام شرکت 
نورتروپ گرومن نیز همین مقدار و سهام شرکت چنرال 
دینامکس به میزان 4,3دهم درصد افزایش یافته است.

پلیس کانادا فرد مسلحی که به 
پارلمان حمله کرده بود را کشت

پلیس کانادا فرد مس��لحی را که به ساختمان پارلمان 
این کشور حمله کرده و در ورودی ساختمان اقدام به 
تیراندازی کرده بود را به ضرب گلول��ه از پای در آورد.

به گفته منتقدین کشته ش��دن مجرم درصحنه جرم، 
همواره یکی از ساده ترین روش های پلیس غرب برای 

سرپوش گذاشتن بر واقعیات بوده است.

بین الملل

اسیدپاشی فقط در 
اصفهان رخ داده 

و در شهرهای هم 
جوار و تهران هیچ 

موردی مشابهی 
مشاهده نشده 

است و محدوده اين 
جنايت نیز مشخص 

است
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مفاد آرا
وماده13  قانون  ماده3  موضوع  شماره:103/93/1392/58-1393/7/12آگهی   7/349
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مرشدی  محمد  آقای  هیأت:   5952 شماره  1-رأی 
شناسنامه  181 و خانم اکرم سادات حسینی بیدگلی فرزند سید حیدر شماره شناسنامه 
349 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 70/45 مترمربع شماره پالک 2146 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از عباس میرزائی فر بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  شوریان  حسین  آقای  هیأت:   370 شماره  رأی   -2
شناسنامه  7593 و خانم زهرا رحیمی محمدآبادی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 510 
به مساحت 105 مترمربع شماره پالک 2156 فرعی  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  فاطمه  خانم  هیأت:   5201 شماره  3-رأی 
 64 پالک  شماره  مترمربع   204/46 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،  369 شناسنامه 
فرعی ازپالک 235 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از علی محمد ناظمی. 
بشماره  ماشااله   فرزند  آرانی  مهتری  مهدی  آقای  هیأت:   5963 شماره  4-رأی 
شناسنامه  544 و خانم فاطمه سلطان وشادی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 71 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153/30 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
ازپالک4و6و7وقسمتی از مشاعات فرعی از1828 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 5420 هیأت: خانم اشرف رحمتی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه 
193 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/08 مترمربع شماره پالک 11 فرعی ازپالک 
11 و قسمتی از مشاعات فرعی از2206 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمدرحمتی آرانی.
بشماره  حسین  آقا  فرزند  آرانی  رحمتی  محمد  آقای  هیأت:   5421 شماره  6-رأی 
شناسنامه 102، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/64 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
ازپالک8و10وقسمتی از مشاعات فرعی از2206 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از اشرف رحمتی آرانی. 
بشماره  حسن   فرزند  آرانی  علیزاده  اله  حبیب  آقای  هیأت:   3646 شماره  7-رأی 
 9521 شناسنامه  شماره  فرزندحسن  زاده  سمیعی  منیره  خانم  و   383 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/25 مترمربع شماره پالک 7683 فرعی 
ازپالک925و927 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. 
8- رأی شماره 5965 هیأت: آقای ابوالفضل دهقانی فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه  
فرعی   7738 پالک  شماره  مترمربع   112 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،  403
ازپالک863 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از اقدس و اعظم مسجدی آرانی)مالکین رسمی(. 
شناسنامه   بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  هدائی  علی  آقای  هیأت:   5972 شماره  9-رأی 
فرعی   7739 پالک  شماره  مترمربع   102 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1572
ازپالک863 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از اقدس و اعظم معتمدی آرانی)مالکین رسمی(. 
10-رأی شماره 5924 هیأت: آقای علی شوال پور آرانی فرزند  تقی  بشماره شناسنامه  
517 و خانم لیال علی حاجی آرانی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 474 )بالمناصفه(، 
ازپالک  فرعی   2432 پالک  شماره  مترمربع   114/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 
مع الواسطه از حسین اکبرزاده آرانی. 

بشماره  عبدالغفور  فرزند   فر  زاهدی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   5920 شماره  11-رأی 
 27 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  آرانی  سعدآبادی  کبریا  خانم  و   9672 شناسنامه 
 2434 پالک  شماره  مترمربع   103/73 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عبداله خان اکرمیان)مالک رسمی(. 
بشماره  حسین  فرزند  فر  زاهدی  عبدالغفور  آقای  هیأت:   5918 شماره  12-رأی 
شناسنامه  6356 و خانم صغری آران دشتی آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
153 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/53 مترمربع شماره پالک 2435 
فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عبداله خان اکرمیان)مالک رسمی(. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  موری  محمدرضا  آقای  هیأت:   5982 شماره  13-رأی 
شماره  اله  قدرت  فرزند  بیدگلی  سلمانی  فاطمه  خانم  و   6190002587 شناسنامه 
شناسنامه 6190001610 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 71/76 مترمربع 
شماره پالک 1441 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمد امین پور. 
14-رأی شماره 2821 هیأت: آقای عزیزاله فدائیان آرانی فرزند  علی  بشماره شناسنامه  
190 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 69 مترمربع شماره پالک 986 فرعی ازپالک340 
فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از علی فدائیان.
بشماره  فرزند حسین  بیدگلی  ایمانیان  علی محمد  آقای  هیأت:  15-رأی شماره 5888 
شناسنامه  245 و خانم منیره حسامی فرد فرزند علی عباس شماره شناسنامه 196 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/75 مترمربع شماره پالک 4340 فرعی 
ازپالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  زاده  رزاق  حسن  آقای  هیأت:   1892 شماره  16-رأی   
شناسنامه  218 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318/92 مترمربع شماره پالک 4740 
فرعی ازپالک423 فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. 
 17-رأی شماره 2042 هیأت: آقای احمد پوالد سنج فرزند آقا علی بشماره شناسنامه  
209 و خانم زهرا سویدی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 200 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/50 مترمربع شماره پالک 4755 فرعی ازپالک267 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
18-رأی شماره 5382 هیأت: آقای ابوالفضل پوالد سنج فرزند  احمد  بشماره شناسنامه  
فرعی   4824 پالک  شماره  مترمربع   152/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،431
ازپالک267 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از احمد پوالد سنج)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  امیر  آقای  هیأت:   5733 شماره  19-رأی 
شناسنامه 68 و خانم معصومه ایمانیان بیدگلی فرزند مسلم شماره شناسنامه 9621 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/25 مترمربع شماره پالک 4918 فرعی 
ازپالک4340 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از منیره حسامی فرد)مالک رسمی(. 
20-رأی شماره 5913 هیأت: خانم زهرا زهری فرزند  سیدعلی  بشماره شناسنامه  2، 
ازپالک603  فرعی   4920 پالک  شماره  مترمربع   182 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسن  فرزند  نعلچیگر  فرجی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6005 شماره  21-رأی 
به  بر سوله و ساختمان  آهن آالت مشتمل  انبار  یکباب  شناسنامه  4005، ششدانگ  
مساحت 6526 مترمربع شماره پالک 4925 فرعی ازپالک42 فرعی از2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

فخار)مالک رسمی(. 
بشماره  حسن  فرزند  نعلچیگر  فرجی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6001 شماره  22-رأی 
شناسنامه  4005، ششدانگ  یکباب کارگاه تیرچه و بلوک زنی مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 3368 مترمربع شماره پالک 4926 فرعی ازپالک42 فرعی از2840 اصلی واقع 
در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فاطمه 

فخار)مالک رسمی(. 
23-رأی شماره 5779 هیأت : آقای سید حسین حسینی راد فرزند  سیدرضا  بشماره 
شناسنامه  43 و خانم طاهره مائلیان نوش آبادی فرزند محمد شماره شناسنامه 52 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع شماره پالک 3660 فرعی 
ازپالک186و187و194و198و199فرعی و قسمتی از مشاعات 2372 فرعی از40 اصلی 

واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/08/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/19 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

  مفاد آرا
7/531 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  نکند،اداره  ارائه  را  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
عامری  ایرج  آقای   –  93/06/11 مورخ   139360302021000670 شماره  رای   -1
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0040370186 ملی  بشماره  محمود  فرزند  رحمت آبادی 
برروی قسمتی از مزرعه ماریکو 142 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 576 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری.
2- رای شماره 139360302021000671 مورخ 93/06/11 – آقای علی کوچکی فرزند 
حسن بشماره ملی 1189016451 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
 246/32 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   17 باال  مزدآباد 

مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از یوسف رئیسی.
عامری  فاطمه  خانم   –  93/06/11 مورخ   139360302021000672 شماره  رای   -3  
ویالئی  یکبابخانه  ششدانگ   1189024497 ملی  بشماره  رضا  فرزند  آبادی  رحمت 
مشاع(  حبه  هفتم  وسه  حبه  پانزده  اعیانی  ثمنیه  بهاء  استثنای  )به  متصله  ومحوطه 
ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   142 ماریکو  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی 
اصفهان به مساحت 1798/80 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از حسنعلی عامری 

و سهم االرث از رضا عامری رحمت آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/18

ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
مفاد آرا

7/460 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 

شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  محل  عمومی 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
نماید.  می  به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  عمومی محل 

صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000700 مورخ 93/07/08 – آقای مهدی جوکار کهنگی 
فرزند حجت اله بشماره ملی 1189906066 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 230/06 متر مربع خریداری رسمی از خانم مژگان قاسمی.
2- رای شماره 139360302021000701 مورخ 93/07/08 – آقای محمدحسن الیاسی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1180036344 ملی  بشماره  جواد  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 2106 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
اکبری  حسن  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   211/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17

جعفرآبادی.
آقای علیرضا عابدینی   3- رای شماره 139360302021000702 مورخ 93/07/08 – 
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189580802 ملی  بشماره  اکبر  علی  فرزند  زواره  اکار 
برروی قسمتی از پالک شماره 1194 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
عبدالرضا  از  متر مربع خریداری رسمی  به مساحت 138/82  ثبت اصفهان  بخش 17 

باقرنیا.
4- رای شماره 139360302021000703 مورخ 93/07/08 – خانم معصومه صالحی 
شهرابی فرزند ابوالقاسم بشماره ملی 1188951254 تمامت یک حبه وسیزده چهاردهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه مهرآبادو پالک شماره 36 اصلی دهستان سفلی 
بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ مزرعه مرقوم برابر با 200000  متر مربع 

می باشد خریداری عادی مع الواسطه از علی عامری شهرابی.
5- رای شماره 139360302021000704 مورخ 93/07/08 – آقای جواد زارعی فرزند 
جعفر بشماره ملی 1189425416 ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی)به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی هشت حبه وبیست وهشت صدم حبه(احداثی برروی قسمتی از مزرعه حسین 
آباد 26 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 102177/50 متر 

مربع خریداری رسمی از مالکین.
خدابخش  اعظمه  خانم   –  93/07/08 مورخ   139360302021000705 شماره  رای   -6
فرزند حسین بشماره ملی 1189109352 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 172/10 متر 

مربع خریداری عادی مع الواسطه از فالمرز عامری فرد نصراندی.
7- رای شماره 139360302021000727 مورخ 93/07/15 – خانم ملوک مرادی زاده 
زواره فرزند علی بشماره ملی 1189485982 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
تبدیل شده واقع در زواره 16 اصلی  به پالک 5377  از پالک شماره 1911 فرعی که 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 301/92 متر مربع خریداری عادی 

از احمدرضا سمائی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/03                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/08/18                                                                                                                           

م الف:332 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره   
احضار متهم 

 8/34 شماره ابالغیه: 9310100354604318 شماره پرونده: 9209980358201590 
برای   9209980358201590 کالسه  پرونده  در   930496 شعبه:  بایگانی  شماره 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  ای  شبکه  کالهبرداری  اتهام  به  بلوکی  لشکر  ابوالفضل 
و  بودن  مجهول المکان  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   11:30 ساعت   1393/09/03
دادرسی  آیین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
آمد.م الف:20004  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 



یادداشت
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تجهیزاتبیمارستانهایاستاننوسازیمیشود
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تجهیزات 
بیمارستان های استان در حال نوسازی است و در آینده ای نزدیک، شاهد تحولی بنیادی 

در این زمینه خواهیم بود.
3

آلودگی های مرگ زا هرروز در کمین یک اصفهانی

تأثیر آلودگی ها در تولد نوزادان بیش فعال و دارای نقصان جسمی

زندگیزیرسایهتاریکآلودگیها

یادداشت

همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی 
در لنجان

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرس��تان لنجان از برگزاری 
همایش بزرگ ش��یرخوارگان حس��ینی در تاریخ 9 آبان ماه 

خبر داد.
 جلسه هم اندیشی و هماهنگی برگزاری همایش شیرخوارگان 
حس��ینی با حضور رئیس اداره تبلیغات اس��المی شهرستان 
لنجان و مسئوالن هیئت های محوری بانوان شهرستان لنجان 

در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد.
رئی��س اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان لنج��ان در این 
نشست با اش��اره به اینکه مصیبت شهادت حضرت علی اصغر 
)ع( بزرگ ترین مصیبت واقعه عاشوراس��ت، اظهار کرد: رمز 
ماندگاری واقعه خونین عاشورا خون مطهر امام حسین )ع( و 

طفل شیرخوارش است.
 همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان لنجان هم زمان 
با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با 9 آبان 
ماه سال جاری از س��اعت 9 صبح در مصالی بزرگ حضرت 
ولی عصر )عج( این شهرس��تان برگزار می ش��ود و لباس ویژه 

شیرخوارگان نیز در مکان برگزاری توزیع خواهد شد.

برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی 
در امامزاده آقا علی عباس )ع(

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بادرود گفت: سوگواره بصیرت 
عاش��ورایی در آس��تان مقدس امامزادگان آق��ا علی عباس و 

شاهزاده محمد )ع( برگزار می شود.
 حجت االس��الم ولی اهلل روان اظهار کرد: س��وگواره بصیرت 
عاشورایی در ایام ماه محرم و صفر با اجرای برنامه های متنوع 

فرهنگی مذهبی برگزار می شود.
رئی��س اداره اوق��اف و ام��ور خیریه ب��ادرود افزود: ب��ا توجه 
اینکه نیت بس��یاری از افرادی که مال خود را وقف کرده اند، 
روضه خوانی امام حسین )ع( اس��ت، این طرح باهدف اجرای 
منس��جم نیات واقفان مرتبط با موضوع روضه خوانی و اطعام 
عزاداران حسینی برگزار می شود.وی ارتقای سطح بصیرتی و 
معرفتی جوانان، اقامه عزای امام حسین )ع( و تبیین درس ها 
و عبرت های عاشورا را ازجمله اهداف برنامه سوگواره بصیرتی 

عاشورایی در این آستان مقدس برشمرد.

سرنخ شایعات اسیدپاشي ها در فضاي مجازي 
به یكي از شهرهاي جنوبي کشور رسید

 مردم مطمئن باشند اتفاق 
جدیدي نمي افتد

     
جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان با تأکید بر اینکه مردم 
مطمئن باشند که اتفاق دیگري در این زمینه رخ نخواهد داد، 
گفت: طي تحقیقات پلیس فتا، ۲ نفر از کس��اني که در فضاي 
الین، خبرهاي ک��ذب را در این خصوص منتش��ر مي کردند، 
شناسایي شدند و مشخص شد که این افراد دریکی از شهرهاي 
جنوبي کشور هس��تند لذا تیم ویژه اي براي دستگیري آن ها 
به این شهر اعزام شده است.س��رهنگ حسین حسین زاده در 
خصوص آخرین اخبار وقایع اسیدپاشي در اصفهان اظهار کرد: 
در حال حاضر اقدامات پي جویي کارآگاهان پلیس، نیروهاي 
اطالعات، سپاه و تمام دستگاه هاي مرتبط، درمجموع به نتایج 
خوبي رسیده است و این تحقیقات نشان مي دهد که مرتکب 
این اقدامات اسیدپاش��ي، یک نفر بوده است. وي افزود: عامل 
این کار، فردي دچار اختالالت رواني و ناهنجاري هاي اجتماعي 
است که به واسطه محرك هاي رواني، متوسل به خشونت کور 
شده است. جانشین فرمانده انتظامي اس��تان اصفهان تأکید 
کرد: مردم ما مطمئن باشند که دس��ت هیچ جماعت و تفکر 
خاصي پشت این قضیه نیست لذا به ما کمک کنند تا بتوانیم 
هرچه سریع تر، مسبب این وقایع غیرانس��انی و غیرشرعی را 
به آن ها معرفي کنیم. وي تصریح ک��رد: پس از آخرین اتفاق، 
تمام توان انتظامي خود را به کار گرفتیم تا امنیت را در ش��هر 
حکم فرما کنیم؛ بسیاري از عوامل ما در پلیس تخصصي بالباس 
شخصي در بین مردم حضور دارند و گشتي هاي کمین و شکار 

پلیس نیز در حال مأموریت به سر مي برند.
انتشار جزئیات اسید پاشی ها در اصفهان از سوی 

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان امروز در حالی اقدام به انتشار 
 جزئیات افراد مورد تهاجم اس��ید پاش��ی در اصفهان کرده و 
توصیه های ضرروری پزشکی را به عامه مردم داده است که این 
شفاف سازی جهت تنویر افکار عمومی و رفع هر گونه تشویش 

و دلهره از بین عامه مردم استان است.
 براساس خبر منتشره از این دانشگاه از ابتدای مهرماه تاکنون 
۴مورد اسید پاشی برروی خانم ها در اصفهان صورت گرفته که 
دو مورد سطحی و به صورت سرپایی درمان شده و دو مورد که 
دارای شدت آسیب بیشتری بوده منجر به بستری و درمان در 

مرکز قرار گرفته است.
خانم س –ج ۲۶ ساله با ۲5 درصد س��وختگی در تاریخ دهم 
مهرماه س��ال جاری حوالی س��اعت ۳۰ دقیقه بامداد توسط 
اورژانس شهر به این مرکز منتقل شده که از ناحیه سر و صورت 
، هردو چشم ، گردن  و سینه آس��یب دیده و درمان وی تا 15 

مهرماه در این مرکز ادامه داشت.
علی رغم وجود تیم چشم پزشکی مجرب در اصفهان ، پدر بیمار 
تقاضای انتقال به تهران جهت درمان چش��م های فرزندش را 
داشت که با رضایت شخصی ترخیص و توسط خانواده به تهران 

منتقل شد.
مورد دوم که منجر به بستری شد خانم م –الف ۲5 ساله با 1۲ 
درصد سوختگی در تاریخ ۲۳ مهرماه امس��ال حوالی ساعت 
19:5۰ توس��ط اورژانس ش��هر به این مرکز منتقل ش��ده که 
از ناحیه س��ر و صورت ، گردن ، چش��م ها ) به خصوص چشم 
چپ( سینه و دست ها آسیب دیده و درمان ایشان هم اکنون 

نیز ادامه دارد.
ش��ایان ذکر اس��ت هر دو نفر متعاقب بس��تری در مرکز ، در 
 بخش ICU ویژه بس��تری ش��ده و تحت مراقبت های ویژه

 بوده اند.

اخبار کوتاه
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رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان از نظارت 
ترافیکي پلیس در بزرگراه های کالن شهر اصفهان با دوربین های 
سرعت سنج خبر داد.سرهنگ حسین غالمي با اشاره به استفاده 
و به کارگیري امکانات و تجهی��زات الکترونیکي پلیس راهور 
در جهت روان س��ازي ترافیک معابر و جاده ه��ا، گفت: تالش 
داریم با اس��تفاده از این تجهیزات از بروز تخلفات رانندگي در 

جاده ها و به تبع آن وقوع حادثه جلوگی��ري کنیم و یا آن را به 
حداقل برسانیم. وی افزود: یکي از این تجهیزات، به کارگیري 
دوربین ه��ای سرعت س��نج ثاب��ت و دس��تي در بزرگراه های 
کالن شهر اصفهان است و با این کار، حرکات رانندگان متخلف 
و مخاطره آمیز زیر ذره بین پلیس قرار می گیرند. رئیس پلیس 
راهور استان اصفهان با اشاره به برخورد پلیس راهور با رانندگان 
متخلف و حادثه س��از تصریح ک��رد: بر این اس��اس خودروی 
رانن��دگان متخلف، توقیف و پ��س از اعمال قان��ون ترخیص 
می شوند. سرهنگ غالمي با اشاره به اینکه یک تخلف می تواند 
باعث بروز حادثه جبران ناپذیری شود، اظهار کرد: برای کاهش 
تصادفات در اس��تان با تدابیر اتخاذش��ده فرماندهي انتظامي 
اس��تان و وجود اکیپ های گشت نامحس��وس در بزرگراه ها و 
نقاط پرخطر و رعایت مقررات راهنمایي و رانندگي توسط مردم 
 فهیم، شاهد شهري امن و کم خطر براي همشهریان خواهیم

 بود.

در ای��ن روزهای پایی��زی با نص��ب پرچم های س��یاه محرم 
ح��ال و هوای ش��هرمان حس��ابی حس��ینی ش��ده اس��ت. 
فردا آغاز ماه محرم اس��ت  و بار دیگر ش��ور و عش��ق حسینی 
در دل های رهروان��ش جاری اس��ت و درودیوار ش��هر بیرق 
عزای سرورش��هیدان اباعبداهلل حس��ین )ع(  برافراشته شده 
و خیم��ه عزاداری حس��ین در مح��الت و میادین ش��هر برپا 
گردیده اس��ت.اصفهان از دیرباز از مهم تری��ن مراکز فرهنگ 
و تمدن اس��المی بوده و نمودهای خاص��ی از باورهای اصیل 
اسالمی در مراس��م ها و آئین های آن ها به چشم می خورد که 
 یکی از این جلوه ها، عزاداری حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع(

 است.منس��جم ترین س��وگواری های عموم��ی اصفهانی ها، 
مراس��م های ویژه ماه محرم و ش��هادت حضرت امام حسین 
)ع( است که از آداب خاص خود برخوردار است.  در ماه محرم 
مردم اس��تان اصفهان به عزاداری، نوحه خوانی، س��ینه زنی و 
تعزیه خوانی، علم گردانی، نخل گردانی پرداخته و مراسم های 
پرشوری را برگزار می کنند.  از شب اول محرم در سراسر استان 
شاهد برگزاری جلسات روضه، قرائت زیارت عاشورا، نوحه خوانی 
و سینه زنی در مساجد، تکایا، امامزاده ها و منازل بسیاری از مردم 
هستیم. مراسم تعزیه خوانی و پرده خوانی در دهه اول محرم در 
بسیاری از مناطق استان به اجرا درمی آید، که این مراسم ها در 

بعضی از شهرستان های استان به ثبت ملی رسیده است.

ثب�ت مل�ی مراس�م تعزی�ه در شهرس�تان های 
اصفهان،خمینی شهر،نجف آباد و کاشان

محرم ماه ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حس��ینی در جامعه 
است و امروز با برگزاری مراسم تعزیه تا حدود زیادی می توانیم 
وقایع عاش��ورا و قیام امام حس��ین )ع( را برای همگان تبیین 
کنیم. قدمت برگزاری مراسم تعزیه در این شهرستان ها مربوط 
به دوره اسالمی است و این مراسم های تعزیه به منظور حفظ 
فرهنگ عاش��ورا و جلوگیری از تحریف در این واقعه عظیم به 
ثبت در آثار ملی مذهبی رسیده است. مراسم تعزیه شهرستان 
خمینی شهر به صورت سیار در طول دهه اول محرم، محله به 
محله واقعه عاشورا را بیان می کند و این عامل زمینه اصلی ثبت 
آن در فهرست آثار ملی را به وجود آورده است. این آیین مذهبی 
با پرده های نمایشی متعدد و ویژگی های نمادین، رنگ و پوشش 
خاص، عالوه بر داستان مصائب امام حسین)ع( در دشت کربال، 
زندگی سایر معصومان )ع( را نیز روایت می کند. تعزیه خوانی 
شهرس��تان خمینی ش��هر با قدمتی بیش از یک قرن، یکی از 
بزرگ ترین مراسم تعزیه خوانی در کشور است که واقعه عاشورا 
را به تصویر می کش��د.در روزهای س��وگواری ماه های هجری 

قمری س��ال، به ویژه ایام محرم و صفر، مردم  فوج فوج به این 
منطقه می روند تا بازسازی نمادی عصر عاشورا و ایثارگری های 
حضرت ابا عبدالحسین)ع( ویاران باوفایش را ببینند و بافرهنگ 
تعزیه خوانی به سوگواری بپردازند.  در بیشتر شهرهای استان، 
دسته های عزاداری از مجلسی به مجلس��ی دیگر و از منبری 
به منبر دیگر می روند و نحوه عزاداری این دس��ته ها به صورت 
سینه زنی، زنجیرزنی و یا به صورت سنگ زنی در شهرضاست 
که منظور از سنگ زنی به هم زدن دو تیکه چوب به هم و بعد به 

سینه است که صدای بسیار اندوهگینی ایجاد می کند.
اطع�ام م�ردم به وی�ژه فق�را ب�ا غذاه�ای نذری   

 در ماه محرم
 دادن غذای نذری از دیگر آداب ورسوم شهرستان های استان 
در ایام عزاداری سید و ساالر شهداس��ت که عالوه بر غذاهای 
معمول، آش، شله زرد، حلیم و ش��یرینی ها و غذاهای سنتی 

شهرستان های مختلف نیز توزیع می شود.
برگزاری مراسم چهل ویک منبر در روز عاشورا

 مراسم چهل ویک منبر در بعضی از شهرستان های استان نیز 
همزمان با روز عاشورا برگزار می شود که از صبح تا شام عاشورا 

عده ای با پای پیاده به چهل ویک سقاخانه که درواقع نمادی از 
منبر عزای اهل بیت )ع( است، می روند و شمع روشن می کنند 
و معتقدند که هر شخصی که با خلوص نیت این عمل را انجام 

دهد به هر حاجتی که داشته باشد می رسد.
اقامه نماز ظهر عاشورا

 مردم اس��تان اصفهان همگام با سراسر ش��یعیان جهان نماز 
ظهر عاشورا را باشکوه برگزار کرده و با اقامه نماز ظهر و عصر، 
بر فرهنگ س��ازی اقامه نماز جماعت و ترویج و اشاعه فرهنگ 

امربه معروف و نهی از منکر تأکید می کنند.
برگزاری مراسم شام غریبان  

 همزمان با ش��ام ش��هادت امام حس��ین)ع( وی��اران باوفای 
ایش��ان مردم اس��تان ضمن حضور در مراس��م های عزاداری 
 بر مصائب فرزندان و اس��رای کربال می گریند و ش��مع روشن

 می کنند.

    مدی��ر پیش��گیري و رف��ع تخلفات ش��هري ش��هرداري 
 اصفهان از آغاز طرح ویژه برخورد با س��د معبر از امروز خبر

 داد.مجتبي کاظمي با اعالم این مطلب اظهار داشت: از امروز  
طرح ویژه ای به منظور برخورد با س��د معبر در س��طح شهر 
اصفهان آغاز می شود که در مرحله اول این طرح 1۶ خیابان 

شاخص رفع سد معبر خواهد شد.

وي اذع��ان داش��ت: مرحل��ه دوم این ط��رح 17 آب��ان ماه 
و مرحله س��وم ۲۴ آبان ماه اج��را خواهد ش��د به طوری که 
 حدود ۶8 خیابان ش��اخص طي س��ه مرحله رفع سد معبر

 خواهند شد.
مدیر پیشگیري و رفع تخلفات ش��هري شهرداري اصفهان 
تصریح کرد: در مرحله اول اجراي این طرح فرهنگ س��ازی 
و اطالع رس��انی الزم ب��ا ارائ��ه بروش��ورها و تراکت های��ی 
 در بی��ن مغ��ازه داران از س��وي اتحادیه ه��ا توزی��ع خواهد

 شد.
کاظمي بیان داشت: 5 آبان مأموران رفع تخلف مراجعه کرده 
و درصورتی که مغازه ای رفع سد معبر نموده تشویق خواهد 
شد و به مغازه هایی که هنوز اقدام به سد معبر می کنند اخطار 
داده خواهد ش��د.وي تصریح کرد: 7 آبان ماه هر واحدي که 
اقدام به رفع سد معبر ننموده توسط اکیپ های مشترك اداره 

اماکن و رفع تخلفات شهري پلمپ خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اعالم کرد:

دوربین هاي سرعت سنج، چشمان پلیس در بزرگراه ها

آئین های ملی عزاداری مردم استان اصفهان در سوگ اباعبداهلل)ع(

بیرق عزای حسینی در اصفهان  افراشته شد

مدیر پیشگیري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان؛

 آغاز طرح ویژه برخورد با سد معبر از امروز 

امروز مرگ زا بودن آلودگی های هوا، آلوده شدن هوا به فلزات سنگین، آغشته شدن  
هوا با ریز گردهای سم زای بلند ش�ده از کف خیابان ها، دودهای سمی اتومبیل های ، 
آلودگی خاک، آلودگی آب و هزار و یكدیگر آلودگی در حالی به صورت شفاف از بلندگوی 
مسئوالن به گوش می رسد و خبر از مرگ ومیر ، انواع بیماری ها، سقط جنین، عدم رشد کافی جسمی نوزادان 

و بارداری های پرخطر و غیره می دهند که دیگر نمی توان این خطر بزرگ رانكار کرد.

فاطمه 
کازرونی

اطالعیه نیروی انتظامی در آستانه محرم 

توصیه به رعایت حال بیماران و پرهیز 
از اعمال خرافی

نیروي انتظامی در آس��تانه فرار رس��یدن ماه محرم و عاشوراي 
حس��یني در اطالعی��ه ای از اعم��ال تمهی��دات و برنامه های 
 ویژه ای در ای��ن ایام خب��ر داد. متن این اطالعیه به این ش��رح

 است:
» ان الحسین مصباح الهدي و سفینه النجاه«.

محرم ماه قیام و ش��هادت و احیاي نهضت حض��رت اباعبداهلل 
الحس��ین )ع( و یاران باوفای آن حضرت اس��ت که با قیام خود 
نهضت جاوی��دان عاش��ورا را بن��ا نهادند.یکي از اه��داف بلند 
نهضت عاشورا مقابله با پلش��تی های خرافي و انحرافات تفکري 
 حاکم بر جامعه اس��المي بوده است.به تأس��ي از تعالیم مکتب 
حس��ین )ع( انتظار می رود دل دادگان حس��ین )ع( و محبان 
اهل البیت )ع( با ترویج ارزش های راستین مکتبي و الهام گرفتن 
از س��یره نوراني ائمه هدي )ع( در نحوه ع��زاداري و احیاء یاد و 
خاطره و افکار و اهداف س��رور و ساالر ش��هیدان کربال حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( با هرگونه تالش ها و جریان های انحرافي 
و خرافي گري از قبیل قمه زنی،استفاده از آالت و ادوات نامتعارف 
موسیقي و هرگونه رفتارهاي موهن مقابله هوشمندانه نموده و 
حقیقت های قدسي نهضت عاشورا را که در جلوه های اخالقي، 
ایثار، نوع دوستی، اخوت و برادري، رعایت حقوق دیگران نمود 
پیدا می کنند تبیین و ترویج نمایند.نیروي انتظامي نیز همگام 
با این پویش عظیم مردمي ضمن گرامیداش��ت حماسه عظیم 
و باش��کوه الهي عاش��ورا، اعتقاد دارد که حرکت هاي س��نتي 
عاش��ورایي بایس��تي بیانگر و تقویت کننده پیام جه��اد، ایثار، 
شهادت و ترجمان اسالم ناب محمدي )صلي علیه و آله و سلم( 
باش��د. نیروي انتظامي باکمال افتخار در راستاي تأمین نظم و 
امنیت و خدمتگزاري به مردم قدرشناس و والیي با مشارکت و 
همراهي عزاداران عزیز انجام وظیفه خواهد نمود.بر این اساس 
نیروي انتظامي براي برگزاري هرچه باشکوه مراسم اقامه عزا و 
احیاي واقع کربال توجه شهروندان محترم را به موارد ذیل جلب 

نموده و نسبت به رعایت آن ها تأکید می نماید.
1-مأموران انتظام��ي و راهنمایي و رانندگ��ي با تالش بی وقفه 
کوشش خواهند کرد با برقراري نظم و امنیت و سهولت در تردد 
خودروها، برشکوه و عظمت مراس��م عزاداري در سراسر کشور 
بیفزایند، لذا به ش��هروندان محترم توصیه می شود با مأموران 
انتظامي و راهنمایي و رانندگ��ي در این ایام همکاري صمیمانه 
داشته باشند.۲- تأکید می شود مسئوالن و خادمین هیئت ها و 
دس��ته های عزاداري به منظور صیانت از حقیقت نهضت عظیم 
کربال، از انجام اعمال خرافي و دور از شأن اسالم که موجب وهن 
دین و مظهر بی نظمی و ناهنجاري اجتماعي اس��ت، جلوگیري 
نمایند.۳-مسئوالن هیئت های عزاداري و تکایا، از نصب هرگونه 
داربس��ت در معابر عمومي که موجب مسدود شدن خیابان و یا 

کندي عبور و مرور می شود جلوگیري نمایند.
۴- توصی��ه می ش��ود درحرکت دس��ته های ع��زاداري و حین 
برگزاري مراس��م عزاداري، به ویژه در س��اعات پایاني ش��ب و 
اس��تفاده از بلندگو، رعایت حال بیماران و افراد مس��ن مدنظر 

قرار داده شود.
5- مراک��ز11۰ پلی��س در تمام��ي س��اعات ش��بانه روز 
 آم��اده دریافت اطالع��ات و خدمت رس��انی به م��ردم خواهند

 بود.

 به گزارش زاینده رود امروز ش��دت آالینده های هوا در 
اصفهان به قدری گسترش یافته که مس��ئوالن نیز بر 
این امر اتفاق نظر یافتند و به اعالم رسمی تأثیر مخرب 
و مضر آلودگی هوابر جان و س��المتی م��ردم اصفهان 

پرداختند.
چن��دی پیش محقق و پژوهش��گر جغرافیا دانش��گاه 
اصفهان از مرگ ۶ هزار اصفهانی براثر پدیده وارونگی 
هوا در استان پرده برداش��ت و به دنبال آن مدیر مرکز 
علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر 
از ابتالی افراد س��الم به دیابت براثر آلودگی هوا داد و 
این در حالی است که  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
اپیدمیولوژی محیط زیست بارس��لون اسپانیانا نیز که 
به دعوت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این استان 
سفرکرده بود به کاهش رشد جسمی و ذهنی  نوزادانی 
اشاره کرد که مادران آن ها در طول بارداری در معرض 

شدید آلودگی قرار داشتند.
آلودگی هوا اجلی دیگر بر جان مردم اصفهان شده است 
که عوارض شدید آن بر سالمتی روح و روان و جسم و 
جان افراد از کوچک تا بزرگس��ال غیرقابل انکار است و 
خود به یک عامل بیماری زا و همچنین اثر تشدیدکننده 

بیماری های غیر واگیردارتبدیل شده است.
عضو هیئت علم��ی مرک��ز تحقیق��ات اپیدمیولوژی 
محیط زیست بارسلون اسپانیا با اشاره به اثرات بلند و 
کوتاه مدت آلودگی های زیست محیطی بر بدن انسان، 
خاطرنشان کرد: این آلودگي موجب تحریک راه های 
هوایی، چشم ها و بینی ش��ده و احتمال بروز آسم های 

مزمن را افزایش می دهد.

پی��ام دادوند ادام��ه داد: ای��ن موضوع موج��ب ایجاد 
حمالت آلرژیک شده و مرگ ومیر ناشی از آلودگی های 
زیس��ت محیطی را افزای��ش می ده��د، همچنین این 
آلودگی ها در بلندمدت بروز سکته های مغزی و قلبی را 
موجب  می شود و احتمال شیوع بیماری های ریوی و 
دیابت را نیز بیشتر می کند.وی از عدم توجه و استقبال 
دولت ها از نتایج تحقیقات زیس��ت محیطی خبر داد و 
بیان داشت: دولت ها در یک سوءتفاهم با این تحقیقات 
قرارگرفته و آن ها را نادی��ده مي گیرند؛ همان گونه که 
اتحادیه اروپا در سال گذش��ته نتیجه تحقیقات مراکز 
مختلف اپیدمیولو ژي مبني بر خطرساز بودن قوانین 
موضوعه سطوح آلودگي در کشورهاي عضو این اتحادیه 
را نادیده گرفت و حتي به هشدارهاي سازمان جهاني 
بهداش��ت )WHO( و کارشناس��ان خب��ره و پرنفوذ 
علمي توجهي نکرد.این محقق و پژوهش��گر ایرانی در 
کشور اس��پانیا گفت: اگرچه اکنون دولت ها نظری به 
انجام این تحقیقات و پژوهش ها ندارد اما در چند سال 
آینده مجبور به تن دادن این تحقیقات می شود.وی تأثیر 
آلودگی های محیط زیست برزنان باردار گفت: تحقیقات 
نشان می دهد که بی توجهی به آلودگی ها در فضاهای 
شهری احتمال تولد نوزادانی که در کودکی دچار بیش 
فعالی و مشکالت عصبی و روانی و در بزرگسالی گرفتار 
بیماری هایی مانند دیابت، فشارخون، تصلب شرایین و 
بیماري هاي مغزي و قلبي زا هستند را افزایش مي دهد.

همچنین مدیر منابع علمی و پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان دراین ارتباط گفت: اگرچه درگذشته 
بی تحرکی و چاق��ی از ریز فاکتوره��ای اصلی بیماری 

دیابت در مبتالیان بود اما اکنون یک فرد س��الم با قرار 
گرفتن در معرض ش��دید آلودگی هوا در معرض شدید 

دیابت و بیماری قند قرار می گیرد.
آلودگی هوا مانع رسیدن ویتامین D  به افراد 

می شود
 رویا کلیش��ادی نیز دراین ارتباط به خبرنگار زاینده رود 
اظهار داشت: سال ها اس��ت به اثبات رسیده که عوارض 
زیست محیطی در شروع بیماری ها حتی در دوران قبل از 

بارداری و دوران جنینی می تواند تأثیرگذار باشد.
وی با اش��اره به حساس��یت بحث های زیست محیطی 
بر س��المتی افراد ادامه داد: در همین ارتب��اط اقدام به 
برگزاری کارگاه های آموزش��ی و س��مینارهای مختلف 
کردیم تا ضمن درگیر کردن مسئوالن حوزه های مختلف 
دراین ارتباط به نوعی با آگاه س��ازی و ورود رس��انه ها به 
این سمت جامعه را از این خطر آلودگی زیست محیطی 
مطلع س��ازیم.مدیر منابع علمی و پژوهش��ی دانشگاه 
علوم پزشکی استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به تحقیقات انجام ش��ده در شهر اصفهان، مشخص شده 
که آالینده ها و عوامل زیس��ت محیطی در سیستم بدن 
و بروز بیماری ها به عنوان عامل اصلی هستند و بایستی 
در امر پیش��گیری و درمان به موقع آن ه��ا گام برداریم.

وی گفت: در همین راس��تا پژوهشکده پیشگیری اولیه 
از بیماری های غیر واگیر دانش��گاه با همکاری سه مرکز 
تحقیقات رشد و نمو کودکان، محیط زیست و اختالالت 
ارثی کودکان تأسیس گردیده که با توجه به هدف اصلی 
این مراکز که پیشگیری اولیه از بیماری ها است، در ارتقای 
سالمت جامعه تالش می کند.کلیشادی بابیان اینکه یک 
مطالعه علمی و پژوهشی در اصفهان نشان داد فرد سالمی 
که در معرض ریز گردها و آلودگی هوای ناسالم اصفهان 
قرارگیرد ریسک ابتال به بیماری دیابت در این فرد بیش 
از فردی اس��ت که در هوای سالم زندگی می کند، اضافه 
کرد: با توجه به خطرات زیست محیطی بر سالمتی افراد 
یکسری کارگاه های تخصصی با ورود سازمان های مختلف 
ازجمله حفاظت محیط زیست، هواشناسی، بهداشت و 

دانشکده های پزشکی را درگیر کردیم.
وی گف��ت: باوج��ودی که کم تحرک��ی و چاق��ی از ریز 
فاکتورهای اصلی دیابت است اما داشتیم فرد سالمی که 
هم تحرك زیاد داشته هم اضافه وزن نداشته اما به خاطر 

آلودگی مبتالبه دیابت شده است.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان نیز از 
تأثیر و اثر ویتامین D بر بروز این بیماری و سایر بیماری ها 
در افراد س��الم خبر داد و بیان داشت: آلودگی هوا سبب 
 D شده که اشعه مفید نور خورش��ید واز جمله ویتامین
منعکس شده از نور خورش��ید به بدن افراد سالم نرسد و 

به مرور آن ها را در معرض دیابت قرار می دهند.
وی همچنی��ن از انج��ام پژوه��ش زیس��ت محیطی و 
تاثیرآالینده های آن و هوابر زنان باردار و فرزندان آن ها 
از زمان جنینی تا سن ۳۰ سالگی در اصفهان خبر داد و 
گفت: این پژوهش با همکاری مرکز علمی بارسلونا اسپانیا 
انجام می گیرد که بخش های از این پژوهش انجام گرفته 

و برخی از این پژوهش در حال انجام است.
کلیشادی شیوع آسم و تنگی نفس را براثر تشدید آلودگی 
هوای اصفهان را در این استان رد نکرد و اعالم داشت: آسم 

بیماری است که مستقیماً با آلودگی هوا مرتبط است.



اخبار کوتاهيادداشت

با تصمیم هیئت وزيران

 بودجه48 میلیارد تومانی برای نجات 
تاالب ها وريز گردها

با تصمیم هیئت وزیران مبلغ چهارصد هشتادوچهار میلیارد 
ریال برای مقابله با گردوغبار و خشکسالی حفاظت از تاالب ها و 
دریاچه های کشور به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص 
یافت.هیئت وزیران در جلسه 1393/7/23 به پیشنهاد معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 
138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ چهارصد هشتادوچهار 
میلی��ارد ریال به ص��ورت تمل��ک دارایی هایی س��رمایه ای و 
مبلغ ش��صت وش��ش میلیارد ری��ال به صورت هزین��ه ای از 
محل منابع ماده 12 قانون تشکیل س��ازمان مدیریت بحران 
کش��ور و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
به نس��بت مس��اوی موضوع بند ش ماده 224 قان��ون برنامه 
پنجم توس��عه ب��رای مقابله با رون��د فزاینده و ش��دت وقوع 
پدیده هایی نظیر گردوغبار و خشکسالی حفاظت از تاالب ها 
و دریاچه های کش��ور و احیاء و پایش آن در اختیار س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت قرار گیرد تا طب��ق قوانین و مقررات 
مربوط هزینه ش��ود.بر اساس این مصوبه س��ازمان حفاظت 
محیط زیست موظف شد گزارش نحوه هزینه اعتبار یادشده 
را در مقاطع زمانی س��ه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران

توزيع برنج و شکر دولتی میان 
هیئت ها و تکايا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع برنج و شکر 
س��فید در ایام ماه محرم در قالب اجرای ط��رح تأمین اقالم 

موردنیاز نذورات مردمی خبر داد.
 علی قنبری گفت: هرس��ال با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری 
سید و ساالر ش��هیدان، حضرت امام حسین علیه السالم، این 
ش��رکت به توزیع کاالهای اساس��ی بین تکای��ا و هیئت های 
مذهبی اقدام می کند و امس��ال نیز بر اس��اس ابالغیه ستاد 
تنظیم بازار، برنج و شکر موردنیاز در قالب طرح نذورات توزیع 
می شود.وی افزود: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بابت نذورات 
محرم امسال 35 هزار تن برنج از نوع هندی 1121 و 30 هزار 
تن شکر سفید توزیع خواهد شد. همچنین قیمت برنج به ازای 
هر کیلوگرم 3650 تومان و ش��کر سفید 1900 تومان در هر 

کیلوگرم است.

يک عضو کمیسیون صنايع و معادن مجلس

 واردات فن آوری روز خودرو
 دنبال شود

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کشورهای 
غربی به راحتی انتقال فن آوری های جدید در حوزه خودرو به 
ایران را انجام نخواهند داد بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی 
شود تا فن آوری های روز خودروسازان آمریکایی و اروپایی وارد 
کشور شود.سیدهادی حسینی، تأکید کرد: باید از مطالعات، 
پژوهش ها و فن آوری های روز صنعت خ��ودروی غرب برای 

اصالح صنعت معیوب خودروسازی کشور استفاده کنیم.
این نماینده مردم خواستار اقدام صنعت خودروسازی کشور 
برای فراهم کردن بس��تر تولید خودروهای برقی و دیزلی در 
کشور شد و افزود: اکنون که بستر توس��عه روابط اقتصادی با 
دنیا در آستانه فراهم شدن است بهتر اس��ت با نیازسنجی از 
صنعت خودروسازی کشور منافع بلندمدت را در قراردادهای 
جدید با خودروسازان آمریکایی و اروپایی هدف گذاری کنیم.

وی با ابراز تأسف از واردات خودرو با ارز دولتی و فروش آن به 
نرخ آزاد در بازار خودرو، گفت: بخشی از بازار اقتصادی کشور 
و به دنبال آن برخی مسئوالن سیاس��ی و اقتصادی کشور با 
اس��تفاده از رانت های ارزی و اقتصادی هر بالیی که دلش��ان 

خواست بر سر حوزه خودرو و قیمت های آن آوردند.
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر اینکه 
خودروس��ازان یک کش��ور باید بر اس��اس مناف��ع متقابل با 
خودروسازان غربی همکاری کنند، گفت: وظیفه دولت ها در 
روابط اقتصادی با کشورهای جهان تأمین همزمان منافع ملت 
و دولت است. اما متأسفانه به این مسئله درگذشته توجه ای 
نشد. شاهد آن نیز تبادالت اقتصادی کشور در بندرها شمالی 
و جنوبی کشور است.به گفته حسینی بروز این رفتار به دلیل 
فقدان ارزیابی از مزیت های نس��بی کش��ور و تقویت نشدن 

توانایی ها و ظرفیت های بالقوه کشور است

رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان:

زمینه های مناسب در روابط اقتصادی 
ايران و عمان وجود دارد 

ابراهیم س��عید النهبانی رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان، 
گفت: با توجه به اراده مس��ئوالن تهران - مسقط، زمینه های 
مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان 
وجود دارد. النهبانی که به همراه هیئتی تجاری از عمان برای 
آشنایی با توانمندی های اس��تان مازندران به این استان سفر 
کرد،وی گفت: اگرچه روابط سیاسی و اجتماعی این دو کشور 
از گذش��ته های دور خوب بوده اما سفرهای رئیس جمهوری 
ایران به عمان و نیز سلطان عمان به ایران سبب شد تا روزبه روز 

روابط تجاری و اقتصادی این کشورها تقویت شود. 
وی سفر این هیئت تجاری برای نخستین بار به ایران را متأثر از 
دیدارهای رئیس جمهوری ایران با سلطان کشور عمان دانست 
و ادامه داد: این بازدید نیز برای سرمایه گذاری درزمینه های 
اقتصادی و گسترش روابط تجاری در میان این دو کشور بوده 
اس��ت. رئیس اتاق صنعت و تجارت عمان گفت: بعد از دیدار 
سفیر ایران پیشنهاد ش��د که این هیئت به ایران بیاید و قرار 
اس��ت درزمینه های مختلف و موضوع گس��ترش مبادالت و 

سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

4
کاهش قیمت طالی سیاه

قیمت نفت از ژوئن 2014 تاکنون کاهش 25 درصدی داشته است که به معنای کاهش 25 درصدی 
درآمدهای نفتی تولیدکنندگان اس��ت. بااین وجود اوپک که 40 درصد نف��ت موردنیاز بازار را تأمین 
می کند تاکنون از تشکیل نشست فوق العاده برای مقابله با روند نزولی قیمت نفت خودداری کرده است.
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معاون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت: مخاطب طرح های 
ناحی��ه ای، سیاس��تگزاران و تصمیم گیران هس��تند نه 
م��ردم، که اگ��ر ب��ه درس��تی تبیی��ن ش��وند، بهترین 
 اس��ناد در اخذ مجوزه��ای مختلف اقتصادی به ش��مار 

می روند.
پیروز حناچی در گردهمایی مدیران شهرسازی و معماری 
ادارات کل راه و شهرسازی سراس��ر کشور اظهار داشت: 
هزینه تخلفات باید سنگین باش��د و از ادبیات موجود در 
قوانین مدنی کش��ور باید برای تعقیب مصمم تر تخلفات 

استفاده کرد.
به گفته وی، تنها راه مقابله با فساد، نور تاباندن به تاریک 
خانه اس��ت و بس��یاری از مصوباتی که در ش��ورای عالی 
به تصویب می رس��د موجب حس��اس ش��دن دس��تگاه 
 های اجرای��ی مرتبط دیگر می ش��ود و ما نی��ز خواهان

 پشتیبانی های سیاسی برای اقدامات عملیاتی و حمایتی 
خود هستیم.

حناچی از مدیران شهرس��ازی و معماری سراسر کشور 
خواست که از ظرفیت ستاد و مرکز برای مقابله با تخلفات 
در این زمینه اس��تفاده کنند و گفت که علی رغم کمبود 
و حتی نبود اعتبارات، استفاده از پشتوانه محکم مردمی 

ظرفیت مهمی برای توسعه فعالیت های شهری است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اظهارداشت: 
فضای سرمایه گذاری در کشور باید به سمت و سوی تولید 
رود تا ارزش افزوده ای ایجاد شود که قابل رقابت با ساخت 
و سازهای شهری که مانعی برای شهرسازی است، باشد.

به گفت��ه حناچ��ی، در گذش��ته در ش��رایطی بودیم که 
شهرسازی محلی از اعراب نداش��ت در حالی که امروز با 
کنترل مثبت و نسبی ضوابط، فشارهای ناشی از این پدیده 

از دوش ما برداشته خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه در س��ال جاری تالش ش��ده که از 
محل تبصره یک، س��هم وزارتخانه در توسعه شهرسازی 
احصا ش��ود، گفت: شهرس��ازی و توسعه ش��هری ارزش 
باالیی دارد و نبای��د اجازه داد که منافع ش��خصی کوتاه 
 م��دت جایگزی��ن اقدام��ات بلندم��دت در ای��ن بخش 

شود.
دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ای��ران افزود: 
وضعیت فعلی ما بهترین وضعیت بعد از انقالب اس��ت و 
 این فرصتی ب��رای بهره مندی اس��ت در حالی که زمانی
 جزیره ای عمل می شد و امکان هماهنگی وجود نداشت.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد: در تمام 
ش��هرهای ایران پتانس��یل هایی وجود دارد که می توان 

 عالوه بر انج��ام فعالیت های جاری، فقط ب��ا هماهنگی،
 پروژه هایی را متناسب با آن ها اجرا کرد .

حناچی از مدیران شهرسازی و معماری کشور خواست که 
نابهنجاری های ناشی از اجرای طرح های هادی روستایی 
را به ستاد گزارش کنند و از تشکیل کمیته های تخصصی 
 در قانون برنامه شش��م توس��عه و اس��تفاده از تجربیات

 برنام��ه های گذش��ته و همچنین بررس��ی الیحه قانون 
خدمات کشوری در کمیس��یون اجتماعی برای افزایش 
وظایف مدیریتی در ش��هرها به عنوان اقدامات در دست 

اجرا یاد کرد.
درخواست دیگر حناچی از مدیران حاضر در گردهمایی 
این بود ک��ه قبل از تصوی��ب مصوبات خ��ود، آن ها را به 
نمایش بگذارند تا چگونگی نحوه اجرای آن ها سازماندهی 
شود و گفت که این کار، بهترین اقدام برای نهادینه کردن 

طرح های این بخش خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره تامین نیروی انسانی 
مورد نیاز این بخش نیز گفت که در کوتاه مدت از بهترین 
نیروهای طرح سربازی اس��تفاده شود و در بلند مدت نیز 
در تالش برای برگرداندن پست های این بخش هستیم تا 

براساس آنچه نیاز است، جذب نیرو داشته باشیم.
حناچ��ی ادام��ه داد: ماهیت باف��ت های فرس��وده نیز، 
شهرس��ازی اس��ت و طرحی که مغایر با ط��رح های این 

وزارتخانه باشد، مورد اقبال قرار نمی گیرد.
وی با اش��اره به اینکه در مناطق آزاد تجاری نیز درصدد 
اصالح گردگیرهای موجود هستیم، گفت: اصالحیه ماده 
100 و براس��اس پیش نویس قانون تقسیمات کشوری، 
لغو تبدیل روستاها به شهرها در دستور کار قرار دارد و از 

نظرات شوراها نیز برای تهیه طرح ها استفاده می شود.
 حناچ��ی ادام��ه داد: مح��دوده ه��ای تعیین ش��ده در
  کاربری ه��ای حریم نیز براس��اس قانون��ی مدنی برای

 بهره وری ش��هر اس��ت و نمی تواند هر اتفاقی در آنها به 
وقوع پیوندد.

 وی، از تهی��ه ط��رح گردش��گری،پیگیری تخلف��ات و
 بازرسی ها، هماهنگی پالک های حقوقی و تهیه کتابچه 
آس��یب شناس��ی مدیریت ش��هر به عنوان بخشی دیگر 
 از اقدام��ات در دس��ت اجرا نام ب��رد و گفت: اس��تفاده و

 به کارگی��ری مش��اوران ق��وی و فراهم س��ازی برنامه 
ه��ای هدفمن��د ب��رای آم��وزش و اس��تفاده از تجارب 
کش��ورهای خارج��ی در شهرس��ازی و معم��اری از 
 اقدامات دیگری اس��ت که در ش��ورای عالی به دنبال آن 

هستیم.
وی همچنین متذکر ش��د: در توزیع اعتبارات اس��تانی، 
اولویت با طرح های مهم و سریع االجراست و طی مکاتبه 
با دیوان عدالت اداری، این مس��یر برای اقدامات اداری، 

هموار شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ايران اعالم کرد

طرح های ناحیه ای بهترين اسناد در اخذ مجوزهای اقتصادی هستند

لغو تبدیل روستاها به شهرها در دستور کار
 افزايش برداشت انگور از 

تاکستان های اصفهان     
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان گفت: با مناسب شدن شرایط آب و هوایي 
و استفاده از روش هاي نوین مبارزه با آفات امسال 
برداشت انگور از تاکستان های استان 10 هزار تن 

افزایش یافت.
احمد رئی��س زاده با اش��اره برداش��ت 75 هزار 
تن انگ��ور از تاکس��تان های اس��تان اصفهان در 
س��ال جاری اظهار داش��ت: این می��زان انگور از 
6هزار و 600 هکتار باغات بارور انگور برداش��ت 

شده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته 65 هزار تن انگور 

از تاکستان هاي استان اصفهان برداشت شد. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان افزود: انگور عس��گري حدود 80 درصد 
باغات تاکستان استان را تشکیل مي دهد و عالوه 
بر مصرف تازه خ��وري برای تهیه کش��مش هم 
استفاده می شود. وي بیان داشت: شهرستان هاي 
تیران و کرون، شهرضا، مبارکه، خوانسار، شاهین 
شهر، فریدن و کاشان عمده تولیدکنندگان انگور 
در استان اصفهان هستند. رییس زاده تصریح کرد: 
انگور س��یاه ، ریش بابا ویاقوتي نیز از دیگر ارقام 

انگور کشت شده در استان اصفهان است.

 برداشت 4۰۰ تن کنجد
 از مزارع استان

    مسئول پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: تا پایان آبان حدود 400 تن 

کنجد از مزارع استان برداشت مي  شود.
کیوان بني اسدي با اش��اره به آغاز برداشت دانه 
روغنی کنج��د در 320 هکتار از مزارع اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: عملکرد تولی��د این دانه 
روغني در هر هکت��ار یک ت��ن و 200 کیلوگرم 
اس��ت.وی افزود: بیش��ترین میزان کشت کنجد 
در شهرس��تان هاي اردس��تان، اصفهان، شاهین 
شهر و میمه، برخوار، و به میزان کمتر در نطنز و 
مبارکه است. مسئول پنبه و دانه های روغنی جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان تصریح کرد: محصول 
کنجد تولیدی استان برای روغن گیری، نانوایي، 
صنایع حلوا سازی، صنایع غذایی اصفهان و خارج 

از استان استفاده مي شود. 

 تعیین تکلیف قیمت 
دنا و تندر در شورا ی رقابت

رشد ورود کاالهای 
چینی به کشور 

نادر قاضی پور ، عضو ناظر ش��ورای رقابت در رابطه با جزئیات جلسه 
هفته گذش��ته  ش��ورای رقابت که قرار بود در آن قیمت خودروهای 
دنا و تندر 90 تعیین شود، اظهار داش��ت: در این جلسه  شرکت های 
خودروساز توضیحات مناسبی را در مورد افزایش حجم تولید و کاهش 
بدهی خود به واحدهای قطعه سازی ارائه کردند.وی بابیان اینکه در این 
جلسه ایران خودرو توضیحاتی را در مورد کاهش هزینه های تولید خود 
مطرح کرد، افزود: اطالعات دو خودروی دنا و تندر 90 به شورای رقابت 
ارسال شده است اما به واسطه آن که 70 درصد قطعه این خودرو داخلی 
اس��ت و ارزبری ندارد باید در قیمت گذاری آن دقت بیشتری را انجام 
دهیم.این عضو ناظر شورای رقابت خبر داد در پایان این جلسه دو نفر از 
اعضاء مأمور بررسی اطالعات ارسالی خودروسازان برای تعیین قیمت 

دنا و تندر 90 شده اند که در جلسه بعدی ارائه می شود.

گمرک چین از مب��ادالت 40 میلیارد دالری ای��ران و چین در 9 ماه 
نخس��ت 2014 خبر داد و اعالم ک��رد صادرات چین به ای��ران در ماه 
س��پتامبر با کاهش 34 درصدی مواجه شده اس��ت.مبادالت تجاری 
ایران و چین در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2014 با رشد قابل توجه 46.8 
درصدی نسبت به مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده است.بر اساس 
این گزارش صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال 
رشد قابل توجه 114 درصدی را تجربه کرده و به 18.608 میلیارد دالر 
رسیده است.این در حالی است که واردات چین از ایران در این مدت 
تنها 15.9 درصد افزایش داشته اس��ت. واردات چین از ایران در 9 ماه 
نخست امسال 21.96 میلیارد دالر اعالم ش��ده است.در این وضعیت 
نه تنها صادرات کاالهای چینی به ایران کمتر نشده است بلکه در سال 

2014 شاهد رشد قابل توجه ورود کاالهای چینی به کشور بوده ایم. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب طرح 
پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک کشور خبر داد 

و گفت: این طرح اکنون در دستور کار قرار دارد.
سید محمدعلی سیدابریشمی در نشستی صمیمی 
با صنعتگران اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
شهرک صنعتی شهرکرد افزود: جلسات متعددی 
توس��ط هیئت دولت ب��ا حضور مس��ئوالن بانکی 
برگزارشده که منتج به تصویب این طرح و اعطای 
تسهیالت به صنایع شده است. مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت 
این تس��هیالت فهرس��تی از مش��خصات بانکی و 
میزان بدهی واحدهای نیازمند تس��هیالت آماده 
کرده تا در اختیار بانک های عامل قرار گیرد. سید 
ابریشمی بابیان اینکه سخت گیری های بانک ها در 
اعطای تسهیالت، نارضایتی مقامات ارشد نظام را 
نیز به دنبال داشته، ادامه داد: این اقدامات بانک ها 
به دلیل تجربه تلخ دولت های گذش��ته در اعطای 
تسهیالت به افرادی است که با عنوان فعال صنعتی 
اقدام به دریافت اعتبارات هنگفت کرده اما در جای 

دیگری آن را هزینه کرده اند. 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: به دنبال حذف مش��اغل سخت و زیان آور در 
کشور هستیم. سید حسن هفده تن افزود: کارهای 
س��خت و زیان آور منجر به بیماری شغلی می شوند 
و اگر ما به دنبال صیانت از نیروی کار هس��تیم باید 
این مشاغل را حذف کنیم .او اظهار کرد: امروز میزان 
مرگ ومیر ناش��ی از بیماری های شغلی شش برابر 
حوادث ناشی از کار است.وی میزان حوادث ناشی از 
کار به خصوص حوادث منجر به فوت را نیز در کشور 
باال اعالم کرد و گفت: با برنامه های کنونی نمی توان 
کمکی به کاه��ش این تلفات کرد و با پیاده س��ازی 
برنامه های جدید این تلفات ت��ا حد زیادی کاهش 
خواهد یافت.هفده تن، در خصوص اهداف برگزاری 
اجالس سه جانبه روابط کار در شیراز نیز گفت: در 
این اجالس به دنبال تصمیم سازی های مهمی در 
عرصه روابط کار هستیم که امیدواریم بتوانیم با این 
تصمیم س��ازی ها و برنامه های تحول گرای جدید، 
به بزرگ س��ازی اقتصاد کش��ور، رفع موانع تولید و 
س��رمایه گذاری، تأمین امنیت ش��غلی کارگران و 
امنیت س��رمایه گذاری و بهبود فضای کس��ب وکار 

کمک کنیم.

سفیر ایران در نیجریه با اش��اره به مشکالت پدید 
آمده در روابط تجاری دو کشور به دلیل تحریم ها 
گفت: »برخی محصوالت ایرانی از دبی به نیجریه 
می آید. ما از طریق شرکت هایی در امارات و ترکیه 
صادرات می کنیم، اما این ها درواقع کاالهای ایرانی 

است«.
سعید کوزه چی، سفیر ایران در نیجریه تحریم های 
سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران را 
عامل پایین بودن حجم مبادالت تجاری بین ایران 

و نیجریه دانست.
وی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی نیجریه گفت، 
تحریم ها علیه ایران در خصوص برنامه هس��ته ای 
تأثیری بدی بر فعالیت های تجاری مرتبط با ایران 

در نیجریه داشته است.
کوزه چی افزود، بانک ها در ایران و نیجریه به دلیل 
محدودیت های اعمال ش��ده بر ش��بکه ارتباطات 
بین بانکی س��وئیفت، نمی توانند به نحو مؤثری به 

انجام تراکنش های مالی مبادرت ورزند.
وی در ادامه گفت، تجار ایرانی از طریق شرکت هایی 
در ام��ارات و ترکیه برای ص��ادرات کاال به نیجریه 

استفاده می کنند.

ش��ورای پول و اعتبار به بررس��ی بنگاه داری بانک ها 
پرداخت و به بانکداران فرجه سه ساله ای برای فروش 
شرکت هایش��ان داد.موض��وع بن��گاه داری بانک ها 
مدت هاس��ت که موردانتق��اد بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی کش��ور قرارگرفت��ه و دس��ت آخر هم کار 

شرکت های بانک ها به شورای پول و اعتبار رسید.
سیاس��ت گذاران پول��ی و بانک��ی پیرو اث��رات مضر 
بن��گاه داری بانک ها مصوب ک��رد تا بانک ها تا س��ه 
سال آینده سهم خود را از شرکت داری به حدنصاب 

تعیین شده توسط بانک مرکزی برساند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه پیش ازاین بان��ک مرکزی 
بانکداران را مکلف کرده بود تا س��قف ش��رکت های 
خود را تا سه س��ال آینده به 40 درصد سرمایه شان 
برسانند و بر همین اس��اس هم البته طی هفته های 
اخیر از بانکداران فهرست شرکت هایشان را مطالبه 
کرده بود که درنهایت مش��خصات 600 ش��رکت به 

میرداماد رسید.
به گزارش تس��نیم، با توجه به اینکه بررس��ی درباره 
شرکت داری بانک ها در شورای پول و اعتبار طی این 
جلسه مدت زیادی به طول انجامید فرصت به بررسی 

کارمزد کارت خوان های فروشگاهی نرسید.

وزارت کار مبادلهتسهیالت بانک

پرداخت تسهیالت 
بانکی به صنايع  کوچک

طرح حذف مشاغل 
سخت و زيان آور

کاالهای ايرانی از طريق
دبی صادر می شود

مهلت ۳ ساله شورای
پول و اعتبار به بانک ها



یادداشت

آلبوم موسیقی »راز رود« به تازگی منتشر و روانه بازار موسیقی شده است. در این آلبوم 
علی اکبر مرادی نوازنده تنبور و پژمان حدادی نوازنده س��ازهای کوبه ای، به دونوازی 

پرداخته اند.0
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آلبوم »راز رود« منتشر شد
هفتیادداشت

صالحیت های تهیه کنندگی توسط 
شورای پروانه ساخت احراز می شود

سازمان سینمایی طی اطالعیه ای اعالم 
کرد که صالحیت ه��ای تهیه کنندگی 
 توسط ش��ورای پروانه س��اخت احراز 

می شود.
 اداره کل س��ینمای حرفه ای سازمان 
سینمایی طی اطالعیه ای به متقاضیان 

تهیه کنندگی آورده است:
۱. صالحیت های تهیه کنندگی توس��ط شورای پروانه ساخت 

احراز می شود.
۲. پرداخت هرگونه وجهی بابت ص��دور کارت تهیه کنندگی 
از سوی تشکل های تهیه کنندگی برای شورای پروانه ساخت 

تعهدی ایجاد نمی کند.
۳. متقاضیان تهیه کنندگی می توانند با مراجعه به خانه سینما 
از مشاوره نمایندگان خانه س��ینما در این خصوص بهره مند 

شوند.

 »پادشاه فصل ها«
 ۲۰ آبان می آید

تازه تری��ن اث��ر علیرضا افتخ��اری به 
آهنگس��ازی حس��ین پرنیا ب��ا عنوان 
»پادش��اه فصل ها« پ��س از تأخیری 
چندماهه، ۲0 آبان منتشر و روانه بازار 

موسیقی خواهد شد.
حسین پرنیا آهنگساز و تنظیم کننده  

این آلبوم، گفت: شرکت منتشرکننده 
آلبوم »پادش��اه فصل ها« قول داده که 

این آلبوم را در روز ۲0 آبان منتشر کند.
وی در خص��وص تغییر ن��ام این آلبوم ب��ه »ماه ج��ادو« نیز 
گفت: ش��رکتی که مج��وز کار را می گی��رد این عن��وان را به 
ارش��اد ب��رای کس��ب مج��وز داده اس��ت و همی��ن م��ورد 
کمی روند کارها را دش��وار کرد. ام��ا در ادامه ن��ام این آلبوم 
 دوب��اره به ن��ام اصل��ی اش یعنی »پادش��اه فصل ه��ا«  تغییر 

کرد.
این آهنگساز در ادامه در پاس��خ به این سؤال که آیا اصالحات 
دفتر موسیقی بر روی اش��عار دلیل تأخیر انتش��ار این آلبوم 
اس��ت، گفت: این آلبوم هیچ مشکلی برای انتش��ار ندارد و از 
 س��وی دفتر موس��یقی همه مجوزهای مربوطه را اخذ کرده

 است.
 م��ن از خ��ود آق��ای ارجمن��د اس��تعالم گرفت��م و 
 ایش��ان تائی��د کردن��د ک��ه هم��ه مجوزه��ا صادرش��ده

 است.
وی در پایان گفت: من برای اولین ب��ار چند قطعه برای پرویز 
مشکاتیان نوش��تم و امیدوارم که این آلبوم هر چه سریع تر به 

بازار موسیقی بیاید.

 معاون وزیر ارشاد : ایران فقط
 تهران نیست

س��ید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت که باید در برنامه ریزی های خود توجه داش��ته باشیم که کشور ما 

فقط تهران نیست و ایران کشور ماست.
 نخستین روز از نشس��ت تخصصی معاونت امور فرهنگی با مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها با حضور سید عباس صالحی معاون امور 
فرهنگی، اسماعیل جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی، مدیران ستادی 
معاونت امور فرهنگی و مدیران کل ارش��اد اس��تان های کشور در تبریز 
برگزار شد.معاون امور فرهنگی در این نشست تخصصی ضمن تسلیت به 
مناسبت درگذشت عالم ربانی آیت اهلل مهدوی کنی گفت: وزارت فرهنگ 
و ارش��اد فعالیت های بس��یاری را انجام می دهد و می تواند به حوزه های 
مختلفی ورود پیدا کن��د. وزارتخانه های دیگر هم در ح��وزه فرهنگ به 
فعالیت می پردازند اما وزارت فرهنگ و ارش��اد از معدود نهادهایی است 
که به همه حوزه های فرهنگ اع��م از زبان، نماد، محصوالت فرهنگی و... 
می پردازد. همچنین این وزارتخانه دارای ش��بکه گس��ترده ای در سطح 
کشور اس��ت که از مرکز آغاز می شود و شهرها و روس��تاهای مرزی را در 
برمی گیرد.وی ادامه داد: البته اگرچه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
متولی همه مقوالت فرهنگی نیست اما درمجموع بستر قابل اعتنایی در 
وزارت ارشاد و معاونت امور فرهنگی برای تأثیرگذاری در حوزه فرهنگ 
وجود دارد.سید عباس صالحی با ضروری دانستن شناسایی توانایی های 
فرهنگی در اس��تان ها گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم در حیطه 
فرهنگ آن گونه که شایسته است عمل کنیم، نیاز به شناسایی دارایی های 
خودداریم. در این نشس��ت به دنبال بازبینی فعالیت های خود هس��تیم 
تا بدانیم ک��ه در کجا قرار داریم و چه مس��یری را باید ط��ی کنیم. البته 
برای مشخص کردن مس��یر نیازمند برنامه ریزی هس��تیم. نباید تمامی 
برنامه  ریزی های خود را در مرکز متمرکز کنیم. در ادوار مختلف نگاه غالب 
این بوده که مرکز نش��ینان تصمیماتی را اتخاذ و به اس��تان ها برای اجرا 
ابالغ می کردند. تسری این نگاه تقلیل هایی را ایجاد کرده است و باید در 
برنامه ریزی های خود توجه داشته باشیم که کشور ما فقط تهران نیست و 
ایران کشور ماست.معاون امور فرهنگی افزود: در این نشست هم اندیشی 
به دنبال این هستیم که برخی از مش��ی ها را اصالح کنیم و با پیشنهاد ها 
ادارات کل فرهنگ و ارشاد استان ها به این موضوع می پردازیم. از همان 
روزهای نخست دغدغه حضور در کنار مدیران ارشاد استان ها در معاونت 
امور فرهنگی وجود داشت اما به دلیل تغییرات در برخی از استان ها، این 

امر به تعویق افتاد.

مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان از برنامه ویژه این سازمان برای ترویج فرهنگ 
مطالعه در آبان ماه س��ال جاری خب��ر داد و گفت: با 
عنایت به قرار گرفتن هفته کتاب و کتاب خوانی در آبان 
ماه، طی برنامه ای جامع ت��الش خواهیم کرد فضای 
فرهنگی و تبلیغاتی شهر بر محوریت ترویج فرهنگ 

مطالعه متمرکز شود.
مهدی بقایی با اشاره به اینکه تاکنون چندین جلسه 
اتاق فکر به این منظور برگزارشده است، تصریح کرد: 
همزمان با آغاز ماه آبان، طی دو دوره ۱۵ روزه ، ۲۵0 
تابلوی تبلیغاتی مس��تقر در خیابان ها و چهارراه های 
ش��هر را به موض��وع کتاب خوانی اختص��اص داده و 
با بهره گی��ری از ای��ده ای جدید پیرام��ون مطالعه با 

شهروندان سخن خواهیم گفت. 
وی افزود: همچنین ۱۶0 طرح تبلیغاتی با محوریت 
معرفی کتابخانه های تخصصی ش��هرداری اصفهان 
در نقاط مختلف ش��هر نصب خواهد ش��د که ایده به 
کار گرفته ش��ده در این طرح ها نی��ز جدید و جذاب 

خواهد بود. 
مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به برگزاری برنامه های بزرگ شهری 
با محوری��ت ترویج فرهن��گ کتاب خوانی نظیر لیگ 
بزرگ کتاب خوانی کاف تا ال��ف ب، طرح کتاب مادر 
کودک، یک ق��اچ کتاب و... تصریح ک��رد: همزمان با 
اجرای تبلیغات ش��هری، دوره جدیدی از برنامه های 
فرهنگ��ی مطالع��ه مح��ور بر اس��اس یک ط��رح از 

 پیش آماده ش��ده در ش��هر اصفهان اج��را خواهد
 شد. 

وی پ��ر کردن اوق��ات فراغ��ت و وقت ه��ای انتظار 
به وسیله مطالعه کتاب را یکی از راهکارهای اساسی 
در افزایش س��رانه مطالعه ذکر نمود و خاطرنش��ان 
کرد: ش��هرداری اصفهان در س��ال های گذش��ته با 
اجرای طرح هایی نظیر س��فر مطالعه در اتوبوس های 
درون شهری، نصب سازه های انتظار مطالعه در مراکز 
پزشکی و سالن های انتظار و ارسال کتاب های مفید 
در قالب طرح سفیران ادارات، موفقیت های ارزنده ای 

را حاصل نموده است. 
بقایی بابیان اینکه ع��ادت به مطالعه باید از س��نین 
کودکی در افراد ایجاد شود، یادآور شد: طرح سفیران 
ش��هروندی از س��ال ۱۳۸۸ تاکنون در قالب ارسال 
کتاب های خواندنی برای دانش آموزان دوره دبستان 
تالش کرده اس��ت، عادت به مطالعه را به عنوان یک 
تفریح لذت بخش و سودمند در میان کودکان نهادینه 

سازد. 
مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگی تفریح��ی، ایجاد نیاز 
برای مطالع��ه را محور اصلی افزایش س��رانه مطالعه 
برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: اگر ب��اور کنیم کتاب، 
یار مهربان اس��ت و در مقوالت مختلف نظیر تربیت 
فرزن��د، بهبود روابط خانوادگی، پیش��رفت ش��غلی، 
افزایش سالمت جسم و روان و... به ما کمک می کند، 
 یقیناً ساعات بس��یاری از روز را با آن مأنوس خواهیم

 بود. 
بقایی در پایان، تولید کتاب های مفید، کاهش قیمت 
فروش کتاب، افزایش س��هولت دسترس��ی به منابع 
مطالعاتی، تبلیغ کتاب در رسانه های جمعی، آموزش 
کتابخوانی در مدارس و... را ازجمله عواملی برشمرد 
که در کنار ه��م می تواند به افزای��ش انگیزه مطالعه 

یاری رساند.

     اج��رای نمای��ش »تران��ه ه��ای قدیم��ی« در اصفه��ان 
محم��د رحمانیان ب��ه دی م��اه موکول ش��د. مدی��ر تاالر 
هن��ر اصفه��ان در ای��ن رابط��ه گف��ت:در پ��ی اس��تقبال 
 مخاطبان ش��هرهای مختلف ای��ران از موس��یقی-نمایش 
»ترانه های قدیمی« به کارگردانی محمد رحمانیان، تور این 
موس��یقی-نمایش پس از اجرای موفق در شهرهای شیراز، 
مشهد و تهران س��رانجام به اصفهان رسید. میثم بکتاشیان 
گفت: قرار بود این موس��یقی- نمایش در روزهای ۲۹ و ۳0 

مهر در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه رود اما به علت ارتحال 
ملکوتي عالم رباني حضرت آیت اهلل مهدوي کني و اعالم عزای 
عمومی، اجرای این نمایش در این تاریخ ها لغو و ابتدا قرار شد 
۱ و ۲ آبان ماه اجرا شود که به دی ماه سال جاري همزمان با 
هفته وحدت موکول شد. وي ضمن تقدیر از همه هنرمندان 
و مردم اصفهان که برای دیدن این نمایش اس��تقبال بسیار 
خوبی نش��ان دادند افزود: امیدواریم در آینده شاهد حضور 

نمایش هاي موفق بیشتري در استان اصفهان باشیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

به علت ارتحال ملكوتي عالم رباني حضرت آیت اهلل مهدوي کني:

 اجرای »ترانه های قدیمی«  به دی ماه موکل شد

آبان ماه ؛فصل فرهنگ مطالعه در اصفهان
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مفاد آرا
7/350 شماره: 103/93/1393/58-1393/7/12 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اله  سیف  فرزند  بیدگلی  عباسیان  زهرا  خانم  هیأت:   3502 شماره  1-رأی 
شناسنامه 7061 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 84 مترمربع شماره پالک 2120 فرعی 

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
سیدرضا   فرزند  بیدگلی  میرحسینی  حسن  سید  آقای  هیأت:   4379 شماره  رأی   -2
بشماره شناسنامه 262، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130/80 مترمربع شماره پالک 
2135 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی اکبر توکلی نوش آبادی.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  شوریان  حسن  آقای  هیأت:   5366 شماره  3-رأی 
 548 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  هاشمی  مهین  خانم  و   6905 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105/50 مترمربع شماره پالک 2140 فرعی 

ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
سیدرضا   فرزند  بیدگلی  حسینی  میر  حسین  سید  آقای  هیأت:   5765 شماره  4-رأی 
بشماره شناسنامه 245، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/16 مترمربع شماره پالک 
2141 فرعی ازپالک1 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  ایمانیان  اله  سمیع  آقای  هیأت:   5756 شماره  5-رأی 
شناسنامه  284 و خانم فاطمه محمدی فر فرزند حسین شماره شناسنامه 1250043451 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/40 مترمربع شماره پالک 2142 فرعی 
ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
6-رأی شماره 5743 هیأت: آقای محمد بقال زاده بیدگلی فرزند  قاسم بشماره شناسنامه  
110 و خانم زهره بیدگلی جوشقانی فرزند رضا شماره شناسنامه 182 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/35 مترمربع شماره پالک 2143 فرعی ازپالک98 
فرعی از3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از مصطفی کربالئی.
شماره  محمدجعفر  فرزند  بیدگلی  مسکینی  صفیه  خانم  هیأت:   3566 شماره  7-رأی 
شناسنامه 407 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/36 مترمربع شماره پالک 2147 
فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وحید مسکینی.
شناسنامه   بشماره  حمزاله  فرزند  زکاری  مهدی  آقای  هیأت:   4375 شماره  8-رأی 
1392 و خانم فاطمه ابوزیدآبادی بیدگلی فرزند تقی شماره شناسنامه 25 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 356/20 مترمربع شماره پالک 755 فرعی ازپالک106 
بیدگل خریداری  آران و  ثبتی  آباد بخش سه حوزه  واقع در حسین  از6 اصلی  فرعی 

عادی مع الواسطه از عباس حاجی زاده)مالک رسمی(.
9-رأی شماره 4373 هیأت: آقای تقی عظیمی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه  
 311 شناسنامه  شماره  صادق  سید  فرزند  پور  سیدی  سادات  اکرم  خانم  و   249
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/39 مترمربع شماره پالک 756 فرعی 
ازپالک107 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از احمدناظمی)مالک رسمی(.
بشماره  تقی  فرزند  زاد  اسالمی  محمدرضا  آقای  هیأت:   5762 شماره  10-رأی 
شناسنامه  8373 و خانم زینب کبوتری بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 447 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 121/63 مترمربع شماره پالک 764 فرعی 
ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی  از رضا صباغیان.

بشماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  جواد  آقای  هیأت:   5904 شماره  11-رأی 
یکبابخانه به مساحت 116/54 مترمربع شماره پالک 765  شناسنامه  128، ششدانگ 
ثبتی  بیدگل بخش سه حوزه  آباد  از6 اصلی واقع در حسین  ازپالک106 فرعی  فرعی 

آران و بیدگل خریداری عادی از قاسم نوریان بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  سلمانی  محمد  آقای  هیأت:   5764 شماره  12-رأی 
شناسنامه  77، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالک 24 فرعی 
مجزا از قسمتی از مشاعات پالک 125 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی از وراث نصراله سلمانی)مالک رسمی(.
13-رأی شماره 5899 هیأت: آقای هادی علی دادائی بیدگلی فرزند  ابراهیم  بشماره 
اکبر شماره شناسنامه  شناسنامه  1361 و خانم زهرا کریمشاهی بیدگلی فرزند علی 
1002 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130/22 مترمربع شماره پالک 14 
فرعی ازپالک5 فرعی از226 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

14-رأی شماره 5890 هیأت:  خانم زهرا پور هاشمی فرزند ولی اله شماره شناسنامه 
107 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/92 مترمربع شماره پالک 34 فرعی ازپالک2 
فرعی از252 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از کبری خانم قنبری)مالک رسمی(.
شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  فامیلی  مهین  خانم  هیأت:   5901 شماره  15-رأی 
شناسنامه 156، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 78/11 مترمربع شماره پالک 35 فرعی 

ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند ماشااله بشماره  بیدگلی  آقای مهدی مقنی مؤخر  16-رأی شماره 5423 هیأت: 
شناسنامه  22 و خانم مهری حق پرست بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 172 
فرعی   1 پالک  مترمربع شماره   223/50 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
ازپالک 303 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث ماشااله سقائی بیدگلی)مالک رسمی(.
17-رأی شماره 5898 هیأت: آقای سید هاشم سیدیان بیدگلی فرزند سید حسن  بشماره 
شناسنامه  177 و خانم رقیه سیدی بیدگلی فرزند سید مهدی شماره شناسنامه 154 
) المناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 297/20 مترمربع شماره پالک 18 فرعی 
ازپالک13 و 15 و قسمتی از مشاعات  از پالک 334 اصلی واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  زاده  سلمانی  اکرم  خانم  هیأت:   5903 شماره  18-رأی 
شناسنامه 422 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 243/30 مترمربع شماره پالک 1097 
اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از قدرت اله 

آقا عموئی آرانی)مالک رسمی(.
آقا عموئی آرانی فرزند حسین بشماره  اله  آقای قدرت  19-رأی شماره 5902 هیأت: 
شناسنامه 6585، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 292/70 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1105 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 5024 هیأت: آقای سید حسین شریفیان آرانی فرزند سید رضا  بشماره 
شناسنامه  1282 و خانم مریم نوری محمودآبادی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
مترمربع شماره  به مساحت 141/75  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   1250129583
پالک 1 فرعی ازپالک 1265 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
 21-رأی شماره 4381 هیأت: آقای محمدآقا پهلوانیان آرانی فرزند  استادحسن  بشماره 
شناسنامه  95 و خانم سلطان نداف فرزند حسن شماره شناسنامه 7722 )نسبت به دو 
دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 240/30 مترمربع شماره پالک 1 

فرعی ازپالک 2212 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  فرزند حسن  آرانی  اکبرزاده  علی  آقای خسرو  هیأت:  22-رأی شماره 2088 
شناسنامه  9652 و خانم اسماء خادم حضرتی فرزند محمود شماره شناسنامه 290 و 
خانم معصومه لقب دوست آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10338 )بالسویه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/75 مترمربع شماره پالک 71 فرعی ازپالک4 فرعی 

از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 2843 هیأت: آقای دخیل کوزه گر فرزند حسین بشماره شناسنامه  3 
)بالمناصفه(،  استاد محمدی آرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه 347  فاطمه  و خانم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/50 مترمربع شماره پالک 7650 فرعی ازپالک1178 
فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از حبیب اله قاسمی)مالک رسمی(.
24-رأی شماره 3489 هیأت: آقای امیر حسین شمس آبادی فرزند رحمت اله  بشماره 

 2776 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  معصومی  میر  زهرا  خانم  و   1619 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالک 7663 فرعی 
ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 
بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از رحمت اله شمس آبادی فرد آرانی و اقدس خوشه 

چرخ)مالکین رسمی(.
25-رأی شماره 3482 هیأت: آقای رحمت اله شمس آبادی فرد آرانی فرزند علی جان 
بشماره شناسنامه  84 و خانم اقدس خوشه چرخ فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
 7669 پالک  شماره  مترمربع   116 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   101
ثبتی  حوزه  سه  بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  ازپالک1189  فرعی 

آران و بیدگل.
 26-رأی شماره 5206 هیأت: آقای حسن فاطری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه  
فرعی   7705 پالک  شماره  مترمربع  مساحت285/50  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،160
ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمدشاهزاده آرانی. 
27-رأی شماره 5404 هیأت: آقای سید داود هنرمند فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   486 شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  مقدم  بهشتی  اعظم  خانم  و   247
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182 مترمربع شماره پالک 7719 فرعی ازپالک3 فرعی 

از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
28-رأی شماره 5427 هیأت: آقای رمضانعلی دربانی آرانی فرزند اسمعیل  بشماره 
شناسنامه  43، قسمتی از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 39/75 مترمربع شماره پالک 
7720 فرعی ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از رضا نیکپور. 
29-رأی شماره 5760 هیأت: آقای محمد عموزاده آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه  
 1250072336 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  محبوبه  خانم  و   1488
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/03 مترمربع شماره پالک 7723 فرعی 
ازپالک550 و 551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
30-رأی شماره 5655 هیأت: آقای عباس اجدادی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   77 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  عربیان  زهرا  خانم  و   202
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/15 مترمربع شماره پالک 7729 فرعی ازپالک550 
و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از مهدی اجدادی و وجیهه سرکار آرانی)مالکین رسمی(. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139/08/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 139/08/19 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

آگهی تحدید حدودعمومی ثبت اسناد و امالک زواره
7/444 شماره:93/2484/31/و-93/7/22 آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک زواره و 
ثبت اصفهان بموجب ماده 14  قرا، وبلوک گرمسیر و سفلی بخش 17  دیگر مزارع و 

قانون ثبت اسناد و امالک بشرح ذیل اعالم میگردد  
دهستان گرمسیر:  شهر زواره 16  اصلی و فروعات زیر  

از پالک 917 فرعی که  خانم هما حالج زواره فرزند غضنفر یک دانگ مفروز   –  917
بصورت ششدانگ قسمتی از یکباب خانه درآمده 

1584 –آقای سید محمد سعید امامی زواره فرزند سید رضا:  ششدانگ یکدرب باغ 
 روز  شنبه  1393/08/24 
4908 – آقای سید جواد مرتضوی فرزند سید حسین:  ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی  

5840 -  خانم فاطمه خالقی زواره فرزند عباسعلی:  ششدانگ جوی متروکه 
                                                      روز یکشنبه  93/08/25 

5861 – آقای محمود صادقی فرزند روح اله:  ششدانگ یکباب گاوداری 
6101 – آقای سید مهدی هانی طبائی زواره فرزند سیدعباس : ششدانگ جوی متروکه 
                                                  روز دو شنبه 1393/08/26 

        154-  اصلی  دهستان گرمسیر زواره  
154-اصلی :آقای حسینعلی میران زاده مهابادی فرزند ولی: ششدانگ بومکن و محوطه 

متصله قرقر 

                                                     روز سه شنبه 1393/08/27   
     دهستان سفلی زواره: قریه شهراب 28 اصلی و فروعات زیر  

190 – آقای مراد صالحی شهرابی فرزندعلی:  ششدانگ یکبابخانه 
 339- آقای احمد احمدی شهرابی فرزند محمد وغیره ششدانگ  قطعه زمین محصور 

                                                      روز چهارشنبه 93/08/28 
درروزهای مقرر بترتیب از ساعت 9 صبح شروع و بعمل خواهدآمد لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین آنها اعالم می شود که در روز و ساعت 
نماینده  یا  امالک  صاحبان  از  یک  هر  چنانچه  و  رسانند  بهم  حضور  محل  در  مقرر 
ملک  مزبور  قانون   15 ماده  مطابق  نباشند  تحدید حدود حاضر  موقع  در  آنها  قانونی 
اعتراض  و  گردید  خواهد  حدود  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آنها 
مجاورین و صاحبان امالک که درموقع تحدیدحدود حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
پذیرفته خواهد شد و  تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون 
معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
به  داد خواست  تقدیم  با  با یستی  اداره  این  به  ا عتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف 
 مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم داد خواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: 1393/08/03م الف:330 فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره             

مزایده 
پرونده  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   20 شعبه  احکام  اجرای  دایره   7/581
رضایی  محمد  آقای  علیه  اصغر  فرزند  برهانی  بهجت  خانم  له  ح/20  930103اجرایی 
طادی در راستای وصول مهریه شامل 1- تعداد 170 عدد سکه بهارآزادی، 2- مقدار 
50 مثقال طالی ساخته شده، 3- مبلغ 2/259/000 ریال، 4- مبلغ 150/000 ریال هزینه 
و مبلغ 5/000/000  بابت هزینه کارشناسی__  نشر آگهی، 5- مبلغ 1/000/000 ریال 
از  استعالم  )طبق  مفرده  فیش حج عمره  دارد  نظر  در  دولتی  االجرای  بابت حق  ریال 
مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص سفر زیارتی عمره مفرده به صورت 
علی الحساب و با واریز مبلغ 8/000/000 ریال در بانک ملی و یا ملت ثبت نام نموده اند 
و در سالی که نوبت تشرف آنها می باشد با توجه به زمان اعزام مابه التفاوت دریافت 
مبلغ  لذا در سفر عمره سال 93-92 حداقل هزینه سفر زیارتی عمره مفرده  می گردد 
17/557/000 ریال و حداکثر مبلغ 33/231/000 ریال است که با توجه به مکان و سایر 
از متقاضی دریافت می گردد بدیهی است چنانچه  بقیه هزینه  امکانات متفاوت بوده و 
قیمت  از  بیش  و  بازار  در  متداول  قیمت  به  فروش شود  و  خرید  شده  نام  ثبت  فیش 
سازمان حج و زیارت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری آن را با کلیه عوامل 
موثر در قضیه معادل 25/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش 
برساند لذا جلسه مزایده روز پنجشنبه مورخ 1393/8/22 راس ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه 20 حقوقی اصفهان خ نیکبخت طبقه دوم دادگستری اصفهان اتاق 
248 برگزار می گردد. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می 
بایستی 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و در غیر این صورت 10% اولیه پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م الف:19731 جمالی مدیر اجرای احکام 

شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350600563 پرونده:  شماره   9310100350605103 ابالغیه:  شماره   8/33
مهدی  نمایندگی  به  رضا  امام  مهر  صندوق  خواهان   930632 شعبه:  بایگانی  شماره 
خلجی دادخواستی به طرفیت خواندگان اکبر صابری خرزوقی و احمد کریمی صدیق 
و افشین حاجی باقری و حسین مقیمی گل ملی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم  تادیه و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک  تاخیر  و مطالبه خسارت 
دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 310  ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 
9309980350600563 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/03 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای اکبر صابری و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 

رسیدگی حاضر گردد.م الف:19994 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 قاسم حدادی فر:ذوب آهن در دیدار
 با فوالد مستحق باخت بود

هافبک تیم ذوب آه��ن گفت: در مقابل 
فوالد بد بازی کردیم و حقمان باخت بود 
ولی امی��دوارم در ادامه جب��ران کنیم.

قاس��م حدادی فر پس از باخت تیمش 
مقابل فوالد اه��واز در جمع خبرنگاران 
درباره این بازی اظهار داش��ت: در نیمه 
نخس��ت موقعیت هایی داشتیم ولی در 
نیمه دوم قابل تعریف نبودیم و تیم ما در 
این دیدار بد بازی کرد.وی افزود: ب��ازی خوبی برای ما نبود و واقعا 
مس��تحق باخت بودیم  ولی امیدوارم در ادامه بهتر شویم.هافبک 
ملی پوش ذوب آهن درباره اینکه ذوب آه��ن از وضعیت فعلی و نه 
چندان خوب خود خارج خواهد ش��د یا خیر بیان کرد: نتایج لیگ 
بسیار نزدیک است و حتی دیدار تیم های باال جدول را نیز نمی توان 
پیش بینی کرد ولی ما امیدمان به خدا است و تمام تالش خودمان 
را می کنیم و هر چه صالح باشد، همان خواهد شد.حدادی فر درباره 
تعویض های ذوب آهن در این دیدار و دیر وارد میدان شدن شجاعی 
و مسلمان تصریح کرد: تعویض ها و مسائل فنی تیم به من مربوط 

نمی شود و من فقط به نظر کادر احترام می گذارم.

 سه ووشوکار اصفهانی راهی
 اندونزی  شدند

تیم ملی ووش��و با هفت ورزشکار در دو 
بخش تیم بانوان و آقایان راهی مسابقات 
جهانی اندونزی ش��د که در این لیست 
سه ورزشکار اصفهانی حضور دارند.در 
تیم ملی ساندای بانوان ایران، سهیال و 
شهربانو منصوریان دو خواهر سمیرمی 
عضویت دارن��د ک��ه در اوزان 52 و 75 
کیلوگرم به مصاف حریفان می روند.در 
تیم ملی ووشو مردان نیز، حمیدرضا الدور به عنوان نماینده استان 
حضور دارد که در وزن 80 کیلوگرم با حریفانش دیدار خواهد کرد.

الدور در بازی های آسیایی 2014 توانست به مدال نقره دست پیدا 
کند اما ش��هربانو منصوریان با شکس��ت در دیدار نخس��ت از دور 
مسابقات کنار رفت.جعفر ش��یرازد، حمیدرضا قلی پور و مصطفی 
خلعتبری در تیم س��اندای مردان و مریم هاشمی در تیم ساندای 

بانوان سایر ووشوکاران ایرانی حاضر در این مسابقات هستند.
مسابقات جام جهانی ووشو از تاریخ 26 آبان ماه به میزبانی اندونزی 

و در شهر جاکارتا آغاز می شود.

ماهینی به ملوان انزلی پیوست
مالک باشگاه ملوان از پیوستن بازیکن 
ملی پوش پرس��پولیس به این تیم خبر 
داد.س��یروس محجوب اظهار داش��ت: 
حس��ین ماهینی به طور رسمی به تیم 
ملوان بندرانزلی پیوس��ته و جا دارد که 
حضور این بازیکن ملی پوش را به مردم 
انزلی تبریک بگوی��م. همچنین باید از  
محمدحسن باقری معاون تأمین نیروی 
انسانی وظیفه و سردارباران چشمه رئیس تربیت بدنی کل نیروهای 
مسلح بابت موافقت حضور ماهینی در ملوان کمال تشکر را داشته 
باش��م.وی ادامه داد:  با اعالم رسمی مسئوالن نظام وظیفه حسین 
ماهینی از 29 مهرماه سهمیه باشگاه ملوان است و ظرف 3-2 روز 

آینده نیز قراردادش به طور رسمی با این باشگاه ثبت می شود.

 تیم ایران قهرمان رقابت های
 جودو شد

تیم جودو ای��ران در رقابت های تیمی 
دومین دوره ب��ازی های پارا آس��یایی 
اینچئون به مقام قهرمانی تیمی دست 
یافت و م��دال طال گرفت. ب��ه گزارش 
خبرنگار اعزامی به اینچئون، تیم ایران 
در دیدار نهایی این رقابت ها با شکست 
تیم کره قهرمان شد و بیست و ششمین 
مدال طالی کاروان ای��ران را تصاحب 
کرد.تیم مغلوستان هم به عنوان سومی این رشته تیمی دست پیدا 

کرد.

 سجاد مرادی: پیر نشده ام 
و ادامه می دهم

دونده نیمه استقامت دوومیدانی ایران 
 گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه امکان��ات و 
رسیدگی هایی که از طرف فدراسیون 
صورت گرفت، تعداد مدال ها و نتایج به 
دست آمده در بازی های آسیایی خوب 
بود.س��جاد م��رادی درب��اره بازی های 
آسیایی اینچئون اظهار کرد: همان طور 
که همه می دانس��تند م��ن از ناحیه پا 
مصدوم بودم و همین موضوع باعث ش��د برای شرکت در بازی ها 
دچار مشکل شوم. قبل از مسابقات مصدومیت پایم به من فشار آورد 
و آمپول بی حس��ی به من تزریق کردند تا در مسابقه دچار مشکل 
نشوم. اما این آمپول با وضعیت من سازگاری نداشت و آشیل پایم 
ورم کرد، نتوانس��تم کفش��م را پا کنم و از دور رقابت ها کنار رفتم.

مرادی ادامه داد: من در هر مسابقه ای که شرکت کردم بهترین مدال 
و نتیجه را به دست آوردم اما در یک مسابقه فقط اوت شدم و اینکه 
همه می گویند پیر ش��دی را قبول ندارم و قطعا ادامه می دهم. در 
مسابقات سال آینده جبران می کنم.او درباره علت شرکت کردنش 
در بازی ها با وجود مصدومیت اظهار کرد: برای چه نباید می رفتم؟ 
باید شانس��م را امتحان می ک��ردم و نباید این فرصت را از دس��ت 
می دادم. من با دکترها صحبت کردم و گفتند می توانی با آمپول در 
بازی ها شرکت کنی. همه چیز می توانس��ت بهتر از این ها باشد و 
مدال ط��ال را به دس��ت بیاورم.دون��ده نیمه اس��تقامت تیم ملی 
دوومیدانی درب��اره درمان مصدومیت خود گف��ت: در حال حاضر 
 ت��الش می کن��م مصدومیت��م برط��رف ش��ود و ب��ه تمرین��ات

 برگردم. 

6
طال بر گردن ملی پوش اصفهانی درخشید

صبح پنجش��نبه و در فینال ماده پرتاب دیس��ک کالس F35/36 بازی های پاراآس��یایی 
اینچئون، سید مهران حسینی از اصفهان با پرتابی به میزان 40 متر و 14 سانتی متر قهرمان 
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  گرچ��ه از روزه��ای نخس��تین 
مس��ابقات لیگ برتر مشخص بود 
که امس��ال تیم ذوب آهن با  تیمی که بس��ته ودرلیگ 
برترقرارگرفته،متفاوت تر ازس��ال گذشته نخواهدبود، 
هواداران این تیم ریشه دارهم دل به تغییرات کادر فنی 
خوش کرده وامیدواربودن��د باتغییراتی که درکادرفنی 
به وجود آورده ش��د و یحیی گل محمدی برای رهبری 
 این تیم بح��ران زده  به خدم��ت گرفته ش��ده،انتظار

می رفت  ناجی ش��ود وبا بضاعت نه چن��دان خوب این 
تیم را از بحران رهایی ببخشدوبه موفقیت هایی دست 
پیدا کند ! غافل ازآن که این صورت با س��یلی هم سرخ 
نخواهد شد!ودیدیم که درهفته های آغازین مسابقات با 
همه تالشی که سرمربی جدیدذوب آهن به عمل آورد 
نتایج رضایت بخش نبود! البت��ه ازتیمی که درآخرین 
لحظات وبا این شرایط وبضاعت بسته شود،بیش از این 

 نبای��د انتظار داش��ت وهمان طور 
که تا پایان هفت��ه دوازدهم 

تی��م  بودی��م  ش��اهد 
پ��رآوازه ذوب آهن با 
نوس��اناتی  درط��ول 
ب��ازی ه��ا مواج��ه 
بودوهمین امر سبب 
گردیدتا رفته رفته از 
تعداده��واداران این 
تیم نامدارومحبوب 
ورزش  اهال��ی 

کاس��ته ش��ود 
جایی  ت��ا 

ک��ه با 

توجه به عدم پوش��ش تلویزیونی،برای تماش��ای بازی 
فوالد خوزس��تان وذوب آهن کمتراز)250( نفرحاضر 

شده بودند به ورزشگاه فوالدشهربروند!!
به هر تقدیرذوبی هاکه درزمین اختصاصی خود میزبان 
فوالدخوزس��تان بودند ونیاز مبرمی به  س��ه امتیازاین 
بازی خانگی وحساس داش��تند، دراین بازی،برخالف 
انتظار درحد واندازه لیگ برتر نبودن��دو با ارائه بدترین 
بازی خود شکس��ت دیگری راپذیرا ش��دند ت��ا اندک 
هواداران��ی هم که به ورزش��گاه آمده بودن��د را ناراضی 
ومغموم راهی منازلش��ان کنند! بدون تردید مسئوالن 
باش��گاه ذوب آهن باید دراندیش��ه جذب چند بازیکن 
خوب به ویژه جانشین سینا عشوری باشند تاشاید درنیم 

فصل بعدی جبران مافات کنند.
گل محم�دی ؛چ�اره داش�تم، 10 بازیک�ن را 

تعویض می کردم
س��رمربی تیم ذوب آهن اصفهان با انتق��اد از بازیکنان 
این تیم اصفهانی گفت: متأس��فانه بعض��ی از بازیکنان 
ذوب آهن فقط اس��م دارند و کار خاص��ی در زمین 
انجام نمی دهند و من اگر چاره داشتم، 10 بازیکن را 
تعویض می کردم.یحیی گل محمدی بعد از شکست 
تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: ما در این بازی حرف��ی برای گفتن 
نداش��تیم و این بازی یکی از روزهای بد من بود؛ 
اگر قانون به من اجازه می داد، امروز 10 تعویض 
می کردم زیرا بازیکنان ما اندازه خودش��ان  ظاهر 

نشدند و شرایط روحی تیم نیز 
خوب نبود و به تمام معنا همه 

 بازیکن��ان بد ب��ازی کردند 

و از نظ��ر فن��ی در هم��ه 
خطوط مشکل داشتیم.

وی درباره تأثیر تعطیالت در لیگ برتر ادامه 
داد: تعطیالت در روند رو به رشد ما تأثیری 

نداش��ته و این دلیل قانع کننده ای نیس��ت؛ ما در نیمه 
نخست دو موقعیت خوب داشتیم اما نتوانستیم از آن ها 

استفاده کنیم زیرا تمرکز کافی را نداریم.
س��رمربی تیم ذوب آهن اصفهان با اشاره به غیبت سینا 
عش��وری در ترکیب ذوب آهن بیان داشت: عشوری به 
دلیل مشکالتی که داش��ت، در تیم حضور ندارد و باید 

چند بازیکن در نیم فصل به تیم اضافه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دراین بازی کار خاصی انجام ندادیم 
و در ش��رایطی که  تیم های قعر جدول��ی نتایج خوبی 
گرفتند، تیم ما ب��د عمل کرد؛ البته م��ن فکر نمی کنم 
بازیکنان من آن قدر غیر حرفه ای باشند که با 4 امتیاز 

در دو بازی اشباع شوند و این مسئله توجیه ندارد.
گل محمدی با انتقاد از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: 
خیلی از بازیکنان ما با وجود اسم بزرگشان، کار خاصی 
در زمین انج��ام نمی دهند و آن ها فقط اس��م دارند اما 
سعی می کنیم با توجه به تمریناتی که انجام می دهیم، 

بازیکن به زمین بفرستیم.
وی درباره غیبت قاسم دهنوی، ش��جاعی و مسلمان 
در ترکیب اصلی ذوب آهن گفت: هر کسی که شرایط 
بازی داشته باش��د، از ابتدا در ترکیب قرار می گیرد و 
این بازیکنان امروز شرایط خوبی نداشتند؛ جدای از 

آن مظاهری بازیکن خوبی است و در تمرینات خوب 
ظاهر می شود و حقش بود که در ترکیب اصلی باشد اما 

امروز با توجه به فرصت هایی که رشید در اختیار 
تیم قرار داد، 10 بازیکن دیگر ما، خودشان را 

نشان ندادند.
اسکوچیچ:خوشحال می شوم 
اگر پنالتی از دست بدهیم اما 

بازی را ببریم
س��رمربی تیم فوتب��ال فوالد 
گفت: خوشحال می شوم اگر 
تیمم دو، سه پنالتی از دست 
بدهد ام��ا در پای��ان بازی را 

ببریم.
دراگان اس��کوچیچ نی��زدر 

نشس��ت خبری پ��س از دیدار 
براب��ر ذوب آهن در هفت��ه دوازدهم 

لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: به تیم 
خودم بابت برد و بازی خوب تبریک 

می گویم، ما اس��تحقاق این پیروزی را داشتیم حتی در 
اوایل بازی هم می توانس��تیم کار را تمام کنیم. بیش از 
این پیروزی بابت این خوش��حالم که ف��والد خود را به 

عنوان یک تیم نشان داد. 
وی در م��ورد ضعف های ذوب آهن درای��ن بازی گفت: 
صحیح نیس��ت بعد از ب��رد در مورد ضع��ف تیم حریف 
صحبت کنم اما سعی کردیم با ترکیب لوزی خط هافبک 
ذوب آهن را کنترل کنیم و با استفاده از توپ های پشت 

دفاع موقعیت ایجاد کنیم که همین طور شد. 
اس��کوچیچ در مورد بح��ران پنالتی زن ه��ای فوالد در 
این فص��ل بیان کرد: خوش��حال می ش��وم اگ��ر تیمم 
 دو، س��ه پنالت��ی از دس��ت بدهد ام��ا در پای��ان بازی

 را ببریم. 
وی در مورد اینکه با سیاست صحبت می کند گفت: من 
فردی هستم که اگر تیمم بد بازی کند حتماً این مساله 
را می گویم و اگر هم ببریم در کنفرانس خیلی خوشحالی 
نمی کنم، این برد نشان دهنده این نیست که ما مشکلی 
نداریم و باید در جهت ترمیم این مشکالت حرکت کنیم. 
س��رمربی فوالد بیان کرد: این برده��ا مرهمی بر روی 
مش��کالت ماس��ت که بای��د در آینده 
برطرف شود، خوشحالم که تیم 
برد را خواست و به عنوان یک 
مجموعه کامل خود را نشان 

داد. 
وی در م��ورد ح��ذف فوالد 
از ج��ام حذف��ی گف��ت: ما 
چهار، پنج بازیکن نداش��تیم 
و بازی بدی را ارائه کردیم، دو 
ملی پوش ما 24 س��اعت قبل از 
 بازی رسیدند و این جای هیچ 
بهان��ه ای ب��رای انجام 
ب��ازی ب��د باقی 

نمی گذارد. 

اسکوچیچ: من از بردها خوشحالی نمی کنم

ذوب آهن، باگل محمدی هم ازبحران رها نشد!

آنچلوتی: بازیکنان 
رئال عالی بودند

خوش بینی مربی 
گاالتاسرای

سرمربی ایتالیایی کهکشانی ها عملکرد شاگردانش را در ورزشگاه آنفیلد مقابل 
لیورپول عالی توصیف کرد.

کارل��و آنچلوت��ی در پی برت��ری 3 بر صف��ر ش��اگردانش براب��ر لیورپول در 
آنفیلد در هفته س��وم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپ��ا گفت: پیروزی 
خیلی خیلی مهمی برای ما در این ب��ازی بود. رئال در این دی��دار عالی بازی 
کرد و بابت کس��ب این پیروزی خیلی خوش��حالیم. بازیکن��ان ما در یک جو 
فوق العاده، فوتبالی عالی را به نمایش گذاش��تند. مقاب��ل تیمی بازی کردیم 
که هر کاری از دس��تش برمی آمد انج��ام داد تا ما را به مش��کل بیاندازد ولی 
 فکر می کنم بازی را مدیریت کردیم تا فوتب��ال خودمان را به معرض نمایش

 بگذاریم.
وی در ادامه افزود: هنوز زود اس��ت که بخواهیم در م��ورد قهرمانی حرفی به 
 میان بیاوریم. ما از اتفاقی که در این بازی افتاد لذت بردیم و س��خت خواهیم

 جنگید .

سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال گاالتاسرای ترکیه معتقد است باخت سنگین 
از دورتموند باعث دور شدن از اهداف فصل جاری نخواهد شد.چزاره پراندلی 
دراین دیداراس��ترس زیادی داش��ت. مربی ای که در جام جهانی 2014 تیم 
کش��ورش را هدایت کرد، نتوانست مانع باخت س��نگین 4 بر صفر خانگی از 
بورسیادورتموند آلمان شود.وی اظهار داش��ت: نباید این باخت باعث شود از 
اهدافی که داریم، منحرف شویم. هدف نخست ما، کماکان کسب بیستمین 
قهرمانی گاالتاسرای ترکیه در لیگ ترکیه است. برای این منظور هم مطمئن 
باشید سخت کار می کنیم. در لیگ قهرمانان هم به قرعه تیم های بزرگ قاره 
برخورد کردیم و مشکالتی داش��تیم.پراندلی ادامه داد: قبل از هرچیز باید در 
نظر گرفت در ترکیب دورتموند چندین بازیک��ن قدرتمند بودند که با آلمان 
تابستان قهرمان جهان شدند. پس نباید سرمان را پایین بیندازیم. در نیمه دوم 
حتی مقابل این قهرمان ها، مردانه جنگیدیم اما افس��وس که موقعیت های ما 

به گل تبدیل نشد.

کاسیاس به رکورد ژاوی رسید
ایکر کاس��یاس با حض��ور در مقابل لیورپ��ول، تعداد 
بازی های خود در لیگ قهرمانان را به عدد 143 رساند و 
از این لحاظ با پیشی گرفتن از رائول گونزالس، با رکورد 

ژاوی هرناندز برابری کرد.

نکیسا، سرمربی تیم داماش شد
نیما نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی کشورمان به عنوان سرمربی جدید 
تیم داماش تهران که در لیگ آس��یا ویژن پایتخت حضور دارد، انتخاب 
ش��د.دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98 فرانسه، بعد از 

پایان دوره های مربیگری، اکنون می تواند روی نیمکت داماش بنشیند.

لیگ بسکتبال) ان بی ای(
 لی��گ بس��کتبال حرف��ه ای آمریکا)ان.بی .ای(بام��دادروز )پنجش��نبه( با

 9 دی��دار پیگیری ش��د و تی��م اورالندو مجی��ک از کنفرانس ش��رق با یک 
 امتیاز مغلوب حریف خود، هیوس��تون راکتز، صدر نش��ین کنفرانس غرب

 شد .

ریشه یابی ناکامی تیم های پایه؛

فوتبال خیابانی که از بین رفت فوتبال هم مرد
انتظار از نسل پلی استیشنی!

این روزها همه تیش��ه برداش��ته اند و دنبال قربانی جدیدی 
می گردند که معموال رئیس فدراسیون یا مربی تیم ملی اولین 
گزینه ها هستند اما وزارت ورزش در گذشته برای جایگزینی 
از بین رفتن فوتبال خیابانی چه کرده؟ آیا آموزش و پرورش 
از این همه امکانات درکشور به درس��تی استفاده کرده؟ آیا 
شهرداری زمین فوتبال برای جوانان ساخته که از درون اینها 

فوتبالیست بیرون بیاید؟
از آن روزگار که فوتبال توسط انگلیسی ها به مسجدسلیمان 
آمد و رش��د کرد تا به امروز ش��اید هرگز در رده های پایه به 
چنین خفت هایی گرفتار نش��ده بودیم. ش��اید حذف شده 
بودیم، شاید که نه در بسیاری موارد حذف شده بودیم اما نه 

با این خفت که به یمن ببازیم و ویتنام. چرا؟
می توان مثل همیشه بدون مطالعه و بدون انصاف و فقط از 
روی ویترین بودن فدراسیون با لودر رسانه رد شد و خود را 
محق نشان داد و مدعی شد که همین تیم را اگر فالنی بود با 

ده امتیاز اختالف قهرمان می کردیم و غیره و غیره و غیره!
می توان کفاشیان را شست و پهن کرد روی طناب تا خشک 
شود. بعد هم او را بیرون کرد و مثل خرید نان سنگگ نوبت 
را به کس دیگری داد. بله می توان هم��ه این کارها را انجام 
 داد، مث��ال می ت��وان به تن��ور وزارت ورزش هی��زم ریخت،

 می توان کفاشیان را قطعه قطعه کرد و رفت سروقت کسی 
دیگر.

مگر با صفایی فراهانی چنین نکردیم؟ مگر با دادکان نکردیم؟ 
مگر با دیگران نکردیم؟ مگر منتقدان رئیس نشدند؟ نتیجه 
چه شد؟ پاسخ ها را همه فوت آبیم، کمیته شکستی تشکیل 
می شود و ریشه یابی می کنند و آخرش یا یک مربی و یا یک 
رئیس فدراسیون را مقصر می کنند و با قربانی کردن او افکار 

عمومی را آرام می کنند بدون آنکه اش��کال واقعی برطرف 
شده باشد!

اشکال اما کجاست؟ اجازه بدهید یک بار برای همیشه ریشه 
خشکیده را نشانشان بدهیم. اشکال نه در فدراسیون فوتبال 

که در وزارتخانه هاست و شهرداری ها.
مدارس فوتبال به امان خدا رها ش��ده اند، هرکسی می آید 
جیبش را پر از پول می کند و می رود بدون آن که ذره ای به 
فکر بچه های مردم باشد و به آن ها نظم و تکنیک و تاکتیک 
یاد بدهد. با پایان فوتبال خیابان��ی کال فوتبال مرد اینها که 
امروز فوتب��ال بازی می کنند بیش��تر از فوتبال داخل چمن 
سبز، پلی استیشن بازی کرده اند! شما می خواهید این نسل 

به یمن نبازد؟
این همه پیشکسوت فوتبال داریم که همه بیکارند و به شغل 
شریف مصاحبه کردن علیه هم در رسانه ها مشغولند اما دریغ 
از یک ساماندهی صحیح و استفاده از امکانات وزارتخانه برای 

رشد دادن فوتبال!
 حاال ه��م البد می آین��د و قیافه حق به جانب م��ی گیرند و

 می گویند دیدید گفته بودیم که فدراسیون کار کارشناسی 
نکرده است؟ اینکه کار فدراس��یون کارشناسی هست یا نه 
شاید در این مقال نگنجد اما اصالتا دخالت تا این حد در کار 
فدراس��یونی که مجمع تخصصی دارد و اگر الزم باشد خود 
مجمع برایش تصمیم می گیرد آن هم در حالی که هزاران 
متر مربع فضای ورزشی روی هوا مانده و هیچ توسعه ای برای 
فوتبال وجود ندارد و توسط وزارت ورزش انجام نشده کاری 

بی مزه و غلط است.
فوتبال از حلقه های زنجیر زیادی درست شده که آخرین آن 
فدراسیون فوتبال است و نکته اینجاس��ت که ما هم هر روز 
فقط فدراسیون و سرمربیان را نشانه می گیریم غافل از اینکه 
در آموزش و پرورش کوچکترین کار مثبتی انجام نمی شود 
و ورزش بی برنامه ترین و ضعیف ترین و بی اهمیت ترین کار 

این وزارتخانه است.

 اصغر
قلندری
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یادداشت

 نیمی از مساجد استان 
نیمه فعال هستند

مدیرکل تبلیغات اس��امی چهارمحال و بختی��اری از نیمه 
فعال بودن بی��ش از نیمی از مس��اجد این اس��تان خبر داد.

حجت االس��ام رحم��ت اهلل  اروجی در نخس��تین نشس��ت 
کیمسیون ائمه جماعات استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: در حال حاضر بسیاری از مساجد این استان نیمه  فعال 
هستند که برای حل این مش��کل باید چاره اندیشی شود.وی 
افزود: در حال حاضر حدود 800 مسجد در این استان وجود 
دارد که هم��ه این مس��اجد قابلیت فعال ب��ودن رادارند ولی 
متأسفانه حدود نیمی از این مساجد نیمه فعال هستند.اروجی 
بیان داشت: یکی از مشکات عمده مساجد در استان چهارمحال 
و بختیاری خودکف��ا نبودن این مس��اجد در بحث هزینه های 
جاری اس��ت و اگر در این مورد یک فکر جام��ع صورت بگیرد 
مساجد در درازمدت می توانند خودکفایی الزم را به دست آورند.

 آغاز کشتار قاتل خاموش 
درچهارمحال بختیاری

رئیس مرکز فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مسمومیت با گاز مونواکسید کربن چند روز گذشته در استان 
یک کش��ته و پنج مس��موم را راهی بیمارس��تان کرد.فرامرز 
شاهین ا افزود: ساعت 15روز گذش��ته طی تماس با اورژانس 
115 کوهرنگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در یک واحد 
مرغداری اعام ش��د.وی اظهار کرد: در این گازگرفتگی یک 
تبعه 55 س��اله افغان جان خود را از دس��ت داد.وی از اعام 
یک حادثه گازگرفتگی در ش��هرکرد خب��ر داد و گفت: در این 
حادثه پنج مرد که در ساختمانی استراحت می کردند به دلیل 
مسمومیت راهی بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد شدند.

از آذرماه س��ال گذشته تا اردیبهشت ماه امس��ال پنج نفر براثر 
گازگرفتگ��ی در چهارمحال و بختیاری جان خود را از دس��ت 

دادند.

کمبود اسپانسر از مهم ترین 
مشکالت ورزش استان

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری کمبود اسپانسر 
را از مهم ترین مش��کات ورزش استان دانست و گفت: کمبود 
اسپانسر به ویژه در رش��ته های گروهی فوتبال و بسکتبال در 
استان مشهود است.عبدالرحمن قاسمی با اشاره به مشکات 
مالی این س��ازمان در اعتب��ارات هئیت های  ورزش��ی، افزود: 
امس��ال تنها 50 میلیون تومان اعتبار به هئیت های ورزشی 
استان تخصیص یافت که مبلغ بسیار ناچیزی است.وی اظهار 
کرد: هم اکنون 575 هیات ورزشی در اس��تان فعالیت دارند 
 که از ای��ن تعداد 50 هیات ب��ر فعالیت س��ایر هیئات نظارت

 دارند.

بام ایران کمترین میزان 
مصرف میوه و سبزی کشور را 

دارد
عضوهیات علمی گروه 
اجتماع��ی  پزش��کی 
دانش��گاه علوم پزشکی 
بهداش��تی  خدم��ات 
ودرمان��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: مصرف 
روزانه میوه وسبزی در 
این اس��تان کمترین میزان را نس��بت به متوسط 
کش��ور دارد . معصومه معزی در نخستین همایش 
اس��تانی س��امت زنان و خانواده در دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد اظهار داشت: مصرف روزانه کمتر 
از پنج واحد میوه سبزی از فاکتورهای خطر برای 
سامت زنان در نظر گرفته می ش��ود که بر اساس 
اعام اخیر وزارت بهداشت، چهارمحال و بختیاری 
بیشترین فاصله را از استاندارد مصرف کشور دارد.

وی بیان داش��ت: بر اس��اس این گزارش 92.5 تا 
98 درصد افراد در چهارمح��ال و بختیاری روزانه 
کمتر از پنج بار مصرف میوه س��بزی دارند.معزی 
بی توجهی خانواده ها نسبت به ارزش غذایی و تأثیر 
مصرف میوه س��بزی در کاهش ابتا به بیماری ها 
و درآمد پایین خانواره��ا را از دالیل عمده مصرف 
پایین این گروه از مواد غذایی دراستان عنوان کرد 
وی افزود:مصرف سیگار، قلیان، فعالیت جسمانی 
کم، اضافه وزن، فشار، چربی،قند و کلسترول باالی 
خون را از دیگر عوامل خطرزا برای س��امت زنان 
محس��وب می ش��ود.معزی ادامه داد: چهارمحال 
و بختی��اری پس از آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غربی و هم��دان چهارمی��ن اس��تان ازنظر تماس 
 باالی زنان با دود س��یگار افراد س��یگاری شناخته

 شده است .
وی اظهار داشت: درصد باالیی از زنان چهارمحال 
و بختیاری مصرف سیگار ندارند اما به دلیل تنفس 
دود سیگار اطرافیان، درمعرض بیماری های افراد 
س��یگاری قراردادند.معزی تصریح کرد: با توجه به 
حساسیت این موضوع زنان باید برای ترغیب مردان 

به ترک سیگار بیش از گذشته بکوشند .
این استاد دانش��گاه خود مراقبتی واصاح الگوی 
زندگی را از راهکار مؤثر برای کاهش عوامل پرخطر 

برای زنان برشمرد .

اخبار کوتاه یادداشت خط کشی 200 کیلومتر از راه های لردگان در حال انجام است
سرپرست اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات خط کشی حدود 
200 کیلومتر از راه های شهرستان لردگان خبر داد. قاسم قاسمی ده چشمه اظهار کرد: 
لردگان دومین شهرستان پرجمعیت استان چهارمحال و بختیاری است که بیشترین 

ترافیک در محورهای این شهرستان دیده می شود.
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رئیس ات��اق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: با هم��کاری اتاق بازرگانی ش��هرکرد 
و خرمش��هر مرک��ز تج��ارت دائم��ی در جن��وب عراق 
ایجاد می ش��ود که فرصت خوبی ب��رای صادرکنندگان 

چهارمحال و بختیاری است.
محمدرضا سید نبوی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان اظهار کرد: صادرات در شرایط کنونی کشور 

که با رکود سنگینی روبه رو است اهمیت ویژه ای دارد.
وی افزود: قدرت هر کش��وری را به می��زان صادرات آن 
می سنجند و کش��ور ما باوجود اس��تعدادها، تاش ها و 
زیربناهای مناسب نباید از بازار صادرات جهانی کم بهره 

باشد.
رئیس ات��اق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به اینکه ایران در فهرست 15 کشور 
نخس��ت صادرکننده دنیا قرار دارد، گفت: عراق س��ال 
گذشته 80 میلیارد دالر واردات داشت که سهم ایران در 

واردات عراق 5 تا 6 درصد بود.
سید نبوی خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی شهرکرد 
و خرمشهر در تدارک ایجاد مرکز تجاری در بصره بوده 
و به محض صدور مجوزات این مرکز از سوی دولت عراق 
این مرکز دائمی تجارت در جنوب عراق ایجاد می شود 

که فرصت خوبی برای صادرکنندگان استان است.
وی افزود: روسیه سال گذش��ته 200 میلیارد دالر مواد 

غذایی وارد کرده و به دلیل مش��کل با اروپا واردات میوه 
از اروپا را ممنوع کرده و این بهترین فرصت برای دست 

یافتن به بازار روسیه است.
رئیس ات��اق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن چهارمحال و 
بختیاری گفت: توس��عه ص��ادرات راهی به ج��ز تعامل  

تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بانک ها ندارد.
سید نبوی با اش��اره به اینکه تصمیمات غیر کارشناسی 
دولت گذشته س��بب رکود، تعطیلی و زیر ظرفیت کار 
کردن واحدهای صنعتی شد، تصریح کرد: برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر و امید باید وارد میدان 

شد و صادرات را رونق دهیم.
وی افزود: توسعه صادرات در سایه تولید فراهم می شود 
و تولید سبب اشتغال شده و معضات اجتماعی در بین 

جوانان کاهش می یابد.
سیس�تم بانک�ی در پرداخت تس�هیالت به 

استان های کم برخوردار تجدیدنظر کند
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چهارمحال و 
بختیاری گفت: شرایط واحدهای صنعتی بحرانی است 
و برای برون رفت از این بحران، سیس��تم بانکی باید در 
پرداخت تس��هیات به اس��تان های کم برخوردار مانند 

چهارمحال و بختیاری تجدیدنظر کند.
 رضا گنجی در بازدید معاون صنعت، معدن و تجارت از 
شهرک صنعتی ش��هرکرد، با اشاره به وجود 29 شهرک 

و ناحیه صنعتی در اس��تان، اظهار کرد: از این تعداد 20 
شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است.

وی افزود: اراضی در اختیار شرکت شهرک های صنعتی 
استان، 3 هزار و 577 هکتار اس��ت که 96 درصد از آن 

دارای سند مالکیت است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به انعقاد یک ه��زار و 425 قرارداد، 
گفت: در حال حاضر مساحت فاز عملیاتی این شرکت 2 
هزار هکتار است و تاکنون 724 واحد صنعتی در استان 

بهره برداری شده است.
گنجی افزود: اشتغال رسمی این واحدهای بهره برداری 
ش��ده 14 هزار و 370 نفر و میزان س��رمایه گذاری این 

واحدها 13 میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد:چهارمحال و بختیاری از رکودهای 
اخیر کشور بی نصیب نبوده و این موضوع سبب تعطیلی 
بسیاری از واحدهای صنعتی استان و به دنبال آن کاهش 

اشتغال شده است.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و 
بختیاری بابیان اینکه پیشرفت کشورهای توسعه یافته 
حاصل توجه به صنایع کوچک اس��ت، گفت: مشکات 
فراوان��ی در زیرس��اخت های واحده��ای صنعت��ی این 
 اس��تان وجود دارد که کمبود آب یکی از این مشکات

 است.
گنج��ی تصری��ح ک��رد: ای��ن اس��تان در ح��ال حاضر 
تأمین کنن��ده 7 درص��د آب کش��ور اس��ت بااین حال 
واحدهای صنعتی اس��تان با مش��کل کمبود آب شرب 
و صنعت��ی مواجه هس��تند و ای��ن کمب��ود، راه اندازی 
 مج��دد واحده��ای تعطیل ش��ده را دش��وار س��اخته

 است.
جواد رادمن��ش در ادامه ب��ا تأکید بر اینک��ه صادرات، 
پایه و اس��اس توس��عه اس��ت، افزود: حل مشکل رکود 
نیازمند عزم ملی اس��ت و برای رس��یدن ب��ه این هدف 
باید واحدهای صنعتی س��رپا باش��ند و اج��ازه ندهیم 
به مرحل��ه بح��ران برس��ند.وی تصریح ک��رد: یکی از 
اساسی ترین مشکات واحدهای صنعتی کمبود منابع 
و نقدینگی اس��ت و در حال حاضر متمم ه��ای مالیاتی 
بای جان واحدهای صنعتی ش��ده که باید با تحقیقات 
 میدانی و آسیب شناسی منش��أ این مشکات مشخص

 شود.
نائب رئیس اتاق بازرگان��ی، صنایع و معادن چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: باید پذیرفت که ش��رایط واحدهای 
صنعتی بحرانی اس��ت و برای برون رف��ت از این بحران، 
سیستم بانکی باید در پرداخت تسهیات به استان های 
کم برخوردار مانند چهارمح��ال و بختیاری تجدیدنظر 

کنند.

با همکاری اتاق بازرگانی شهرکرد و خرمشهرصورت می گیرد 

 ایجاد مرکز تجارت دائمی در جنوب عراق
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  اخطاریه ممنوع الخروجي
بدینوسیله به آقایان رامین عباسیان فرزند حسنعلي به شماره شناسنامه 1076 به نشاني: 
شهرضا خیابان پاسداران فرعي 29 پشت بیمارستان امیرالمومنین کوي دوم منزل سوم سمت 
راست وروح اله خلیلي فرزندگل محمدبه شماره شناسنامه 205 به نشاني: شهرضا خیابان 
طالقاني کوي متقي پالک 15 که برابر گزارش  مامورابالغ نامبردگان در آدرسهای مذکور مورد 
شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9300017 
له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه بهجت گلزار اصفهاني و شما اعالم میدارد شما 
بنا به درخواست بستانکار ممنوع الخروج از کشور گردیده اید که مراتب جهت اطالع اعالم میگردد. 

یوسفیان-مسئول واحداجراي اسنادرسمي شهرضا 
ابالغ  ممنوع الخروجي

بدینوسیله به آقای مصطفي نعمتي میرآبادي فرزند مظاهر به شماره شناسنامه 9 صادره 
از شهرضا به شماره ملي 1199958190 متولد 01 /10/ 1364 به نشاني: شهرضا خیابان 
امیرکبیرجنب مدرسه عالمه کوچه باغستاني پالک 155 که برابر گزارش  مامور اجراء بعلت 
خالف واقع بودن آدرس در محل شناسائی نگردیده اید ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائي 
به شماره بایگاني 9200140 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه جواد صادقي 
و شما اعالم میدارد شما بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید 
میگردد.  منتشر  و  درج  اصفهان  زاینده رودچاپ  در روزنامه  بشما  ابالغ  مراتب جهت   که 

یوسفیان - مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا 
ابالغ ماده 87آئین نامه اجراپرونده اجرائي به شماره بایگاني 9300008

بدینوسیله به آقای  امیر درویش پوریان فرزند حسن به شماره شناسنامه 20746  صادره از 
شهرضا بشماره ملي 1198487331 متولد 1358/01/11 به آدرس:شهرضا سروستان فاز یک 
کوچه شماره دو پالک 378 که طبق مامور اجراء در محل شناسائي نگردیده اید ابالغ میگردد 
که تمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره ششصدوهفتادویک فرعي از یکصدوهیجده اصلي واقع 
در سروستان بخش یک ثبتي شهرضا ملکي شما در قبال طلب مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان و حق االجرا بازداشت گردید. لذا از هرگونه نقل و انتقال خودداري نمائید که از درجه 
اعتبار ساقط میباشد این آگهي یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع به شما 

درج و منتشر میگردد. یوسفیان - مسئول واحداجراي اسنادرسمي شهرضا 
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه آقاي صادق وکیلي سهرفروزاني فرزند عباسعلي با ارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 32/1315 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 
35594 درصفحه 67 دفتر 246 بنام نامبرده ثبت و سند صادر گردیده است و بموجب سند 
اینک  دهاقان مي باشد  بانک کشاورزي  در رهن  دهاقان  دفتر 59   85/7/3 رهني  11694– 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120 آئین 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 واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
 نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه آقاي صفدر شیرزادي وکالتاً از طرف خانم نیلوفر میربد فرزند ولي اله با ارائه دو 
برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
المثني ششدانگ پالک ثبتي یکصد و هشت فرعي از157 اصلي واقع در مزرعه محمودیه شده 
که سند مذکور ذیل ثبت 13329 در صفحه 419 دفتر 140 بنام خانم نیلوفر میربد ثبت شده است 
اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني دوم نموده است که دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت 
تسلیم نماید 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 وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .و 
اگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
 نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه خانم صغري رئسیان فرزند حشمت اله وکالتناً از طرف صدیقه بیگم اسدي بموجب 
وکالتنامه 200093– 93/4/5 دفتر3شهرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 

شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
1/4757 واقع در ابنیه یک اصلي بخش یک شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 15198 در 
صفحه 485 دفتر149 بنام صدیقه رحیمیان صادرشده که بموجب سند 35710 – 2/16 /61 
دفتر2 شهرضا به ملک آغااسدي و بموجب سند 110249– 71/10/2 دفتر3 شهرضا به صدیقه 
بیگم اسدي انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض 
خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت 
یاسند 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 و اصل سند به ارائه دهنده 

مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالكیت

اسدي  بیگم  اله وکالتناًازطرف صدیقه  فرزند حشمت  اینکه خانم صغري رئسیان  به  نظر 
باارائه دو برگ استشهاد محلي که  – 93/4/5 دفتر3 شهرضا  بموجب وکالتنامه 200093 
مشاع  دانگ  نیم  مالکیت  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  رسماًگواهي  وامضاءشهود  هویت 
ازششدانگ پالک 4757 / 1 واقع در ابنیه یک اصلي بخش یک شهرضاشده که سندچهاردانگ 
مشاع بنام محمدعلي قرشي مذکور ذیل ثبت 7542 در صفحه 205 دفتر57 صادرشده که  
نامبرده بموجب سند 35710 – 61/2/16 دفتر2 شهرضا مالکیت خودرابه سیدمحمدجعفر 
اسدي نسبت به 3/5 دانگ و ملک آغااسدي نسبت به نیم دانگ انتقال داده که ملک آغااسدي 
نیزبموجب سند 110249– 71/10/2 دفتر3 شهرضا به صدیقه بیگم اسدي انتقال داده اینک 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 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 واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود 
.واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
 نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 
فقدان سند مالكیت

نظر به اینکه وراث احمد محمودي فرزند میرزا عبدالحسین با ارائه دو برگ استشهادیه محلي 
که هویت شهود رسماً گواهي شده و با ارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مدعي مفقود 
شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 2/175 واقع در فضل آباد دو اصلي 
بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 66890 در صفحه 268 دفتر403 بنام وي 
ثبت گردیده اینک ورثه 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 ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک 
مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد 
نمود .و اگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ  ممنوع الخروجي

 1736 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند  هونجاني  مسعودکشکولیان  آقای  به  بدینوسیله 
شهرضا  نشاني:  1199243086به  ملي   شماره  به  ازشهرضامتولد1359/04/29  صادره 
خیابان ولیعصرشرقي کوي شهید طاهري پالک 11 که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس 
مذکور مورد شناسائی واقع نگرده اید ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائي به شماره 
بایگاني 9300017 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه بهجت گلزار اصفهاني 
 و شما اعالم میدارد شما بنا به درخواست بستانکار شما ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. 

یوسفیان - مسئول واحداجراي اسنادرسمي شهرضا 
تحدید حدود اختصاصی 

7/564 شماره:93/4256/33/و-93/7/28 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 
4944 واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای محمدحسن رهبری فرزند هاشمعلی  در جریان ثبت می باشد و تحدید 
حدود آن به علت عدم حضور مستدعیان مجددا بایستی آگهی گردد اینک بنا به درخواست 
متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخه 

93/8/24 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعترضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
 مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. م الف:349 

تاریخ انتشار: 1393/08/03 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/584 شماره:103/93/2285/337-1393/7/29 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله به 
مساحت 21/06 مترمربع و به شماره پالک 579 فرعی از شماره 51-اصلی واقع در رهن بخش 
9 که به موجب رای شماره 139360302033000039-1393/01/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز در سهم خانم 
زهرا طیبی رهنی به شماره شناسنامه 127 شماره ملی 1239460929 فرزند حسین برقرار 
گردیده است که به نامش در جریان ثبت می باشد که تحدید حدود پالک مرقوم تاکنون به 
عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/8/26 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
 امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:1393/08/03 م الف:136 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تاسیس شرکت

ثبت  بشماره  محدود  مسئولیت  با  زواره  بلدرچین  مزرعه  شرکت  تاسیس  آگهی   7/450
194وشناسه ملی14004417677خالصه شرکتنامه واساسنامه وتقاضانامه شرکت مزرعه 
وشناسه  ثبت 194  تحت شماره  تاریخ 93/7/5  در  محدودکه  بامسئولیت  زواره  بلدرچین 
ملی14004417677در این اداره به ثبت رسیده  ودر تاریخ93/7/22 از نظر امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده برای اطالع عموم در روزنامه محلی و روزنامه رسمی کشور آگهی میگردد. 1-موضوع 
شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله صدور واخذ پروانه فعالیت نمیباشد:جوجه کشی،کشتار،بسته 
بندی ،تهیه وتوزیع غذای طیور ،تولید وتوزیع وبسته بندی تخم بلدرچین،صادرات وواردات کلیه 
کاالهای مجازبازرگانی ،شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ،اخذ وام وتسهیالت 
ارزی وریالی از بانکها وموسسات دولتی وخصوصی،پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع 
آزادی،پالک667،کدپستی8441857843.  خیابان   ، زواره  شرکت:  اصلی  2-مرکز  ذیصالح. 
3-مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4-سرمایه شرکت :مبلغ یک میلیون ریال نقدی 
است که تماما پرداخت ودر اختیار مدیرعامل قرار دارد. 5-مدیران وصاحبان امضا : مرتضی 
قلع گرزاده بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وعلیرضا قلع گرزاده بسمت رئیس هیات 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب وکلیه اوراق واسناد مالی وتعهدات شرکت با امضای رئیس 
هیات مدیره ومهرشرکت معتبر است. 6-اسامی موسسین: مرتضی قلع گرزاده زواره فرزند 
اکبر شماره شناسنامه 906 صادره از اردستان متولد 1367/11/23شماره ملی 1189947404 
اکبر شماره شناسنامه  قلع گرزاده زواره فرزند  الشرکه،علیرضا  دارای300000ریال سهم 
دارای400000ریال   1189564939 ملی  1352/9/8شماره  متولد  اردستان  از  صادره   107
سهم الشرکه وعقیل عابدینی زواره فرزند رحیم شماره شناسنامه 203 صادره از اردستان 
 متولد1361/12/19 شماره ملی 1189605368 دارای300000ریال سهم الشرکه. م الف:329 

فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پناه  یزدان  عبدالرضا  پرونده کالسه 93-1230 خواهان  در خصوص   7/457
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک )حواله( به طرفیت حسین روحانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 93/9/8 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18678 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

7/468 خانم فاطمه ذوالفقاری دارای شناسنامه شماره 642 به شرح دادخواست به کالسۀ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   360/93
شادروان رستم کریمی بشناسنامه 18 در تاریخ 80/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رجبعلی کریمی فرزند رستم ش.ش 165 
)فرزند متوفی( 2- جوانبخت کریمی فرزند رستم ش.ش 622 )فرزند متوفی( 3- زینت کریمی 
 فرزند رستم ش.ش 14 )فرزند متوفی( 4- ثریا کریمی فرزند رستم ش.ش 4 )فرزند متوفی( 

5- روح بخش کریمی فرزند رستم ش.ش 25 )فرزند متوفی( 6- مینوفر کریمی فرزند رستم 
ش.ش 9-979008-620 )فرزند متوفی( 7- جعفر کریمی فرزند رستم ش.ش 1 )فرزند متوفی( 
8- امین آزاد کریمی فرزند رستم ش.ش 8-979423-620 )فرزند متوفی( 9- جهان شیر کریمی 
فرزند رستم ش.ش 30 )فرزند متوفی( 10- بهجت کریمی فرزند رستم ش.ش 24 )فرزند متوفی( 
11- مرضیه کریمیان ش.ش 9 )همسر متوفی(.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
 حصر وراثت

7/583 خانم منور باقری دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسۀ 202/93 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
نوروز زاده بشناسنامه 19 در تاریخ 93/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- منور باقری فرزند جان محمد ش.ش 12 )همسر متوفی(
 2- فاطمه نوروز زاده فرزند محمدرضا ش.ش 1-009599-620 )فرزند متوفی( 3- لیال نوروز زاده

فرزند  زاده  نوروز  سمیه   -4 متوفی(  )فرزند   620-003013-8 ش.ش  محمدرضا  فرزند 
)فرزند متوفی( 5- مینا نوروز زاده فرزند محمدرضا   محمدرضا ش.ش 620-000489-7 
ش.ش 8-013637-116 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
حصر وراثت

8/1 آقای فرهاد رحیمی فرددورکی دارای شناسنامه شماره 1765 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 3812/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیدعلی رحیمی فرددورکی بشناسنامه 11 در تاریخ 92/12/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- فرهاد رحیمی 
فرددورکی ش.ش 1765 )برادر( 2- سید فرج ا... رحیمی فرددورکی ش.ش 1578 )برادر( 3- 
فرشاد رحیمی فرددورکی ش.ش 138 )برادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:19489 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

شماره  پرونده:9309980351700430  شماره  ابالغنامه:9310100351702706  شماره   8/2
بایگانی شعبه:930501 ابالغ شونده حقیقی: افشین دولت خواه فرزند کریم نشانی مجهول المکان 
 تاریخ حضور:1393/10/24 چهارشنبه ساعت:10:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-
خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره206 علت حضور: 
در خصوص دعوی مینا اسالمی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 
گواهی گواهان در این شعبه حاضر شوید.م الف:19530 اسدی منشی شعبه 17 دادگاه عمومی 

حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

نوروزی  بهزاد  خواهان  92-44ش33و92-461ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   8/21
با وکالت آقای سعید حاج هاشمی دادخواستی مبنی بر دعوی تقابل در کالسه پرونده 92-
44شعبه33 شورای حل اختالف به خواسته الزام به انتقال و تحویل یک دستگاه خودرو اتوبوس 
به شماره 415ع57ایران13 مقوم به 20/100/000 ریال با احتساب کلیه خسارات به طرفیت 
1- محمدرضا مشبکی 2- اسدا... مشبکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 93/9/4 ساعت 8صبح 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:19705 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/31 در خصوص پرونده کالسه 93-1303 خواهان احمد طاهری دادخواستی مبنی بر الزام به 
تنظیم سند رسمی اتومبیل به طرفیت جواد حیدری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/4 ساعت 8:45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:19767 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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مدیرعام��ل ف��والد مبارکه اصفه��ان در نشس��تی با 
خبرنگاران ب��ا ارائه آم��اری از میزان تولی��د فوالد در 
سه شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد سبا 
اظهار داشت: در این شرکت های تولیدی در سال گذشته 7 میلیون و 150 
هزار تن محصول تولیدشده است و این در حالی است که در 6 ماه اول سال 
جاری تاکنون تولیدات این سه شرکت 3 میلیون و 688 هزار تن بوده است.

بهرام س��بحانی  ش��رکت فوالد مبارک��ه را بزرگ تری��ن تولیدکننده آهن 
اس��فنجی در جهان دانس��ت و اف��زود: همچنین این ش��رکت بزرگ ترین 

تولیدکننده فوالد در منطقه است.
وی بابیان اینکه در ح��ال حاضر گروه صنعتی ف��والد مبارکه دارای ارزش 
فعلی 22 هزار میلیارد تومان است، افزود: ش��رکت های این گروه صنعتی 
محصوالتی چون تختال، کالف گرم، کالف سرد، کالف گالوانیزه، کالف ورق 

رنگی و کالف ورق قلع اندود را تولید می کنند.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بابیان اینکه گروه صنعتی فوالد 
مبارکه اصفهان به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در بس��یاری از مراکز 
صنعتی کشور سهام دار اس��ت، ادامه داد: بر این اساس و با توجه به وسعتی 
که این شرکت دارد باید س��االنه 7.2 میلیون تن انواع محصوالت فوالد در 

این شرکت تولید شود.
پوشش 4000 هزار کارخانه و کارگاه توسط فوالد مبارکه

وی  سرمایه کنونی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان را 5 هزار میلیارد تومان 
عنوان کرد و بیان داش��ت:  فوالد مبارکه به عنوان صنع��ت مادر به صورت 
مستقیم 1000 کارخانه و کارگاه و به صورت غیرمستقیم بیش از سه هزار 
کارخانه و کارگاه را پوش��ش می دهد و محصوالت اولی��ه و ثانویه موردنیاز 

آن ها را تأمین می کند.
وی با اشاره به برنامه های در دستور کار ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در 
برنامه چشم انداز خود بیان داشت: پیش��تاز در صنعت فوالد کشور با حفظ 
حداقل 45 درصد از س��هم تولید داخل به عنوان سازمانی سر آمد در تولید 
اقتصادی، کیفیت، فناوری و بومی سازی و حضور مداوم در بازار های جهانی 

چشم انداز این شرکت برای آینده تعریف شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اش��اره به س��هم فوالد مبارکه در تولید 
فوالد خام کشور طی 6 ماهه نخست س��ال جاری بیان داشت: سهم تولید 
محصوالت فوالدی تخت فوالد مبارکه در ایران در سال گذشته 61 درصد 

و در 6 ماهه نخست امسال 63 درصد بوده است.
پنج صدم آب کل کشور در صنعت فوالد استفاده می شود 

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: خش��کیدن زاینده رود یا 
بحران کم آبی استان اصفهان براثر مصرف بی رویه آب در صنعت و ازجمله 

فوالد مبارکه ادعایی است که هیچ گاه اثبات نشده است.
بهرام سبحانی اظهار داشت: موضوعی که طی چند سال اخیر پیش آمده و 

مکرراً آن را مطرح می س��ازند مبنی بر اینکه صنایع عامل بی آبی و خشکی 
زاینده رود اس��ت باید گفت طبق آمار وزارت نیرو سهم آب در صنایع تنها 

2 درصد است.
وی بیان داش��ت: با تعطیل کردن صنایع به خاطر حل ش��دن بحران آب 
باید دانست که مش��کل جایی دیگر اس��ت و تنها با این اقدام می توانند دو 
درصد آب را برگردانند که در مقایسه با مصرف 92 درصدی آب در بخش 

کشاورزی و 6 درصدی خانگی رقم ناچیزی است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان همچنین در خصوص جابجا کردن 
فوالد مبارکه به محلی دیگر و جایگزینی کش��اورزی برای جبران کمبود 
آب و کاهش آلودگی ادامه داد: فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون توانس��ته 
با 23 میلیون مترمکعب آب هش��ت برابر کش��اورزی اش��تغال ایجاد کند 
درصورتی که کشاورزی با میزان آب زیاد اما سهم اشتغال آن کمتر می شود.

وی ادامه داد: در س��ال 68 اولین ق��رارداد برای تأمین آب ب��ا وزارت نیرو 
منعقد شد و بر اساس آن 40 میلیون مترمکعب برداشت آب از زاینده رود 

تصویب شد.
سبحانی خاطرنشان کرد: پنج صدم آب کل کشور در صنعت فوالد استفاده 

می شود.
وی افزود: امروز ظرفیت تولید فوالد دو برابر شده است و به  5.2 میلیون تن 

رسیده است اما مصرف آب را به 23 میلیون مترمکعب رساندیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با این میزان تولید و میزان 
آب مصرفی یعنی صرفه جویی 68 درصد در شرکت انجام گرفته و این اقدام 
با هزینه و سرمایه گذاری های که روی تصفیه پساب ها و باز چرخاندن آب 

انجام صورت گرفت، اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: در س��ال 68 به ازای هر تن تولید، 16.6 میلیون مترمکعب 
آب و امس��ال به ازای هر تن تولید 5.33 میلیون مترمکعب آب اس��تفاده 

می شود.
فوالد مبارکه سهم 50 درصدی فوالد کشور را دارد

وی بابیان اینکه فوالد مبارکه در سال گذشته و 
6 ماهه نخست سال جاری سهم 50 درصدی 

از فوالد کشور را دارد، افزود: فوالد ایران 
با گروه ف��والد مبارکه اصفه��ان دومین 

شرکت در سطح منطقه است و ایران 
در بخش تولید کنندگان جایگاه 15 

جهان را دارد.
س��بحانی با اش��اره به اینکه شرکت 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان س��هم 
یک درص��دی در تولی��د نا خال��ص 
داخل��ی و س��هم پنج درص��دی در 
تولید نا خالص داخلی بخش صنعت 
دارد، اف��زود: همچنین حدود 2هزار 
و 300  تأمین کنن��ده خدمات و کاال 
در زنجیره تأمین شرکت وجود دارد.

وی ب��ا اش��اره ب��ه اج��رای 817 پ��روژه تحقیقات��ی ب��ا کم��ک مراک��ز 
دانش��گاهی و بااعتب��ار 174 میلیارد ری��ال اظهار کرد: مجموع اش��تغال 
 مس��تقیم و غیرمس��تقیم گروه ف��والد مبارک��ه اصفه��ان 351  هزار نف

 است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان به اش��تغال زایی مستقیم و غیر مستقیم 
بیش از 30 هزار نفر در س��رمایه گذاری های جدید در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری اش��اره کرد و ادامه داد: طی 6 ماهه نخست امسال 3 میلیون و 
688 هزار تن گندله، 4 میلیون و 394 هزار تن آهن اسفنجی و 3 میلیون 
 و 685 هزار ت��ن تختال در ف��والد مبارکه، س��با و هرمزگان تولیدش��ده

 است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اش��اره به کاهش  68 درصدی مصرف 
آب در مقابل افزایش 225 درصدی تولید در فوالد مبارکه اصفهان افزود: 
خرید 66 درصدی سهام کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، خرید 
65 درصدی سهام طرح فوالد سپیددش��ت، خرید 52.57 درصدی سهام 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، احداث واحد های تولید کنسانتره و گندله 
در سنگان و مشارکت در طرح احداث کارخانه الکترود گرافیتی اردکان از 

سرمایه گذاری های جدید فوالد مبارکه اصفهان است.
وی با اش��اره به میزان فروش محصوالت فوالد مبارکه اظهار داشت: طی 6 
ماه نخست امسال میزان فروش محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در داخل دو میلی��ون و 330 هزار تن، در بخش ص��ادرات 717 هزار تن و 

درمجموع سه میلیون و 47 هزار تن بوده است.
س��بحانی تأکید کرد: فروش محصوالت کیفی نیز 770 هزار تن و فروش 

MB 28 هزار تن بوده است.
وی بابی��ان اینکه صادرات ش��رکت فوالد 

مبارک��ه اصفهان در س��ال 

گذش��ته به اروپا 30 درصد، به خاور دور 21 درصد و به خاورمیانه نیز 49 
درصد بوده است، گفت: طی 6 ماه نخس��ت امسال صادرات این شرکت در 
اروپا 43 درصد، در خاور دور 12 درصد و در خاورمیانه 45 درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه سپاهان با اش��اره به اینکه در سال 1368 
س��اختمانی در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان س��اخته ش��د و مقررشده 
بود که این س��اختمان ب��ه مرک��ز تحقیقات آه��ن و فوالد ای��ران تبدیل 
ش��ود، اظهار کرد: در آن زم��ان بودجه ف��والد مبارکه متوقف ش��د و این 

 طرح نیز پ��ا نگرفت و این س��اختمان نیز ب��دون نتیجه
 ماند.

وی ادام��ه داد: ام��ا ح��دود س��ه س��ال پی��ش در س��فر 
مع��اون رئیس جمه��ور ب��ه اصفه��ان ب��ا مدیری��ت وق��ت 
تفاهم نام��ه ای منعقدش��ده ب��ود ک��ه ب��ر اس��اس آن ای��ن 
س��اختمان در اختیار س��ازمان محیط زیس��ت قرار بگیرد تا 
 دانش��گاه فناوری محیط زیس��ت در این س��اختمان احداث

 شود.
سبحانی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه سه سال پیش از امضای 
این تفاهم نامه از لیس��ت صنایع آالینده خارج شده بود، بیان 
داش��ت: بحث آالینده بودن صنایع معیار و شاخصه دارد و این 
معیار و شاخصه نیز توس��ط سازمان محیط زیست تعریف شده 

است.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد

بحران کم آبی استان توسط فوالد سندیت ندارد
امروز ظرفیت تولید فوالد دو برابر شده است و به  5/2 میلیون تن رسیده است

 اما مصرف آب را به 23 میلیون مترمکعب رساندیم.

مریم 
یاوری

داستان آموزنده »شمس و موالنا«
چک صوتی کالهبردارانه در سیستم های بانکیعرضه تبلت 99 دالری

 م��ی گوین��د:روزی موالن��ا ،ش��مس تبری��زی را به
 خانه اش دعوت کرد.ش��مس به خان��ه جالل الدین 
رومی رفت و پس از این که وسائل پذیرایی میزبانش 
را مش��اهده ک��رد از او پرس��ید:آیا برای من ش��راب 
 فراهم نم��وده ای؟موالنا حیرت زده پرس��ید:مگر تو

 شراب خوارهستی؟!
شمس پاسخ داد:بلی.

موالنا:ولی من از این موضوع اطالع نداشتم!!� حال که 
فهمیدی برای من شراب مهیا کن.

� در این موقع شب ،شراب از کجا گیر بیاورم؟!
� به یک��ی از خدمتکارانت بگو برود و تهی��ه کند.- با 
ای��ن کار آب��رو و حیثیتم بی��ن خدام از بی��ن خواهد 
رفت.- پس خودت برو و ش��راب خری��داری کن.- در 
این ش��هر همه مرا می شناس��ند،چگونه ب��ه محله 
نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟!� اگر به من ارادت 
داری باید وس��یله راحتی مرا هم فراه��م کنی چون 
من ش��ب ها بدون ش��راب نه می توانم غذا بخورم ،نه 
صحبت کنم و نه بخوابم.مولوی ب��ه دلیل ارادتی که 
به ش��مس دارد خرقه ای به دوش می اندازد، شیشه 
 ای بزرگ زیر آن پنه��ان می کند و به س��مت محله 
نصاری نش��ین راه می افتد.تا قبل از ورود او به محله 
مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد اما 
همین که وارد آنجا شد-مردم حیرت کردند و به تعقیب 
وی پرداختند.آن ها دیدند که مولوی داخل میکده ای 
شد و شیشه ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان 
نمودن آن از میکده خارج شد.هنوز از محله مسیحیان 
خارج نش��ده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا، 
در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان 
افزوده ش��د تا این که مولوی به جلوی مس��جدی که 
خود امام جماعت آن بود و مردم هم��ه روزه در آن به 
او اقتدا می کردند رس��ید.در این حال یکی از رقیبان 
مولوی که در جمعیت حضور داش��ت فری��اد زد:»ای 
 مردم!شیخ جالالدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا 
می کنید به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری 

نموده اس��ت.» آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش 
مولوی کشید. چشم مردم به شیش��ه افتاد.مرد ادامه 
داد:»این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می 
کنید، اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه 
میبرد!«س��پس بر صورت جالالدین رومی آب دهان 
انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد 
و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند 
و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و س��کوت 
مشاهده نمودند یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر 
آن ها را ب��ا لباس زهد و تقوای دروغی��ن فریب داده و 
درنتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه 
بسا به قتلش رسانند.در این هنگام شمس از راه رسید و 
فریاد زد:»ای مردم بی حیا!شرم نمی کنید که به مردی 
متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید،این شیشه 
که می بینید حاوی سرکه است زیرا که هرروز با غذای 
خود تناول می کند.»رقیب مولوی فریاد زد:این سرکه 
نیست بلکه شراب است«شمس در شیشه را باز کرد 
و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از 
محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون 
شیشه چیزی جز سرکه نیس��ت.رقیب مولوی بر سر 
خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت دیگران هم 

دست های او را بوسیدند و متفرق شدند.
آنگاه مولوی از شمس پرسید:برای چه امشب مرا دچار 
این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم 
چوب حراج بزنم؟ش��مس گفت:برای ای��ن که بدانی 
 آنچه که به آن مینازی جز یک س��راب نیست،تو فکر
  می ک��ردی که احت��رام یک مش��ت عوام ب��رای تو

 سرمایه ای است ابدی، در حالی که خود دیدی،با تصور 
یک شیشه ش��راب همه آن از بین رفت و آب دهان به 
صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به 
قتل می رساندند.این سرمایه تو همین بود که امشب 

دیدی و در یک لحظه بر باد رفت.
پس به چیزی متک��ی باش که با م��رور زمان و تغییر 

اوضاع از بین نرود.

 

بزرگ ترین خرده فروش آنالی��ن دنیا تبلت 99 دالری 
راهی بازار کرد.س��ری تبلت های 6 و 7 اینچی در کنار 
تبلت مخصوص کودکان سه محصولی است که آمازون 
باهدف عرضه محصوالت ارزان و رقابتی وارد بازار کرده 
است.مدل تبلت 6 اینچی جدید آمازون فقط 99 دالر 
قیمت دارد. مدل 7 اینچی کین��دل فایر اچ دی نیز در 
س��ری جدید خود 139 دالر قیم��ت دارد. همچنین 
مدل 6 و 7 اینچ��ی ویژه کودکان نیز عرض��ه کرده )از 

149 دالر به باال( که سیستم کنترل کودکان روی آن 
نصب شده و می توان از اپلیکیشن های متنوع روی آن 
نهایت استفاده را کرد که در کنار س��ایر سرویس ها با 
 پرداخ��ت 200 دالر می توان از این خدمات اس��تفاده

 کرد.
این تبلت ها دارای پردازن��ده 1.5 گیگاهرتزی بوده و 
رزولوش��ن 1280 در 800 پیکس��لی دارند و 8 ساعت 

باتری در خود ذخیره می کنند.
 دوربین دوآل، صدای دالبی دیجیتال و صبط ویدئوی 
1080 از دیگر ویژگی های تبلت ه��ای جدید آمازون 
است.»س��انگریا« ن��ام نس��خه جدید سیس��تم عامل 
موس��وم ب��هFire OS 0/4  اس��ت که به روز ش��ده و 
ویژگی اسکن-خرید روی آن ها اضافه شده تا کاربران 
با اسکن سیستم و خرید آنی محصوالت آمازون بتوانند 
 راحتی بی نظیری را در بخش خریدهای آنالین تجربه

 کنند.

تصدیق امنیت��ی دومرحل��ه ای این روزه��ا به صورت 
امری رای��ج در سیس��تم های بانکی جاافتاده اس��ت و 
حاال»بیومتری��ک صوت��ی«راه جدیدی ک��ه می تواند 
 مان��ع از کالهب��رداری ش��ود. آنچه »چ��اپ صوتی«

/voiceprinting گفته می ش��ود اینک توس��ط دو 
موسس��ه مالی ب��زرگ امریکایی به نام ه��ای جی.پی 
مورگان و ولز فارگو به صورت کامل به کار گرفته ش��ده 
تا مش��تریان واقعی را از کالهبرداران بالقوه تشخیص 

دهد. به همین منظور بانک اطالعات��ی از 65 میلیون 
صوت آلوده و اس��پم به بانک اطالع��ات اصلی این دو 
کمپانی اضافه ش��ده ت��ا در مواقع الزم هنگام اس��کن 
صوتی قبل از آن ک��ه کالهبردار، بتواند ف��رد مقابل را 
منحرف کند، تشخیص به موقع را انجام دهد.لیست سیاه 
ساخته شده به سیستم بانکی کمک می کند تا به موقع 
جلوی یک فریب را بگیرد و از طرف دیگر سیستم های 
بانکی با افزودن این لیست سیاه به بانک اطالعات خود 
جل��وی ورود یک کالهبردار به سیس��تم های مختلف 
را می گیرند و مان��ع از تالش مجدد کالهب��ردار برای 
ورود غیرقانونی به »کال س��نتر« می شوند.مارک لیزر 
قائم مق��ام در کمپان��ی ورین��تVerint می گوید با 
تجهیز 25 »کال سنتر«بزرگ امریکایی به این فناوری 
و با اس��تفاده از این روش در چند ماه اخیر توانسته ایم 
 90 درص��د از کالهبرداری هایی ازاین دس��ت را از بین

 برده ایم.

داستان

عکس روز

س
کاریکاتور: فار

کارت اعتباری 
 اوباما باطل

 شد

امام حسین علیه السالم :
آن که در کاری که نافرمانی خداس��ت بکوش��د امیدش را از 

دست می دهد و نگرانی ها به او رو می آورد.
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