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مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی: امیدواریم بتوانیم گامی در جهت تکمیل پروژه هایی که سالیان سال است

 ناتمام مانده برداریم تا مردم اصفهان بتوانند از این پروژه ملی به نحو بسیار خوبی بهره برداری کنند

 ازدواج بدون عقد
 شرم آور است 

زمان آغاز ثبت نام کنکور دکترای 94

رییس دفتر مق��ام معظم رهبری با بیان این که دش��من 
با تمام ق��وا تالش می کند تا فرهن��گ و روابط خانوادگی 
مردم ما را منحرف کند، اظهار کرد: ش��رم آور اس��ت یک 
 زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج با هم زندگی

 کنند.
حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی با طرح این 
پرسش که ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی 
چه می شود، گفت: دیری نمی رسد که مردمی که این نوع 
زندگی را برمی گزینند، نسل حالل شان از بین می رود و 

حرام زاده می شوند. حاکم اسالمی باید...

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام 
برای آزمون ورودی دوره دکت��ری )Ph.D( نیمه متمرکز 
سال 94 از روز 16 آذرماه خبر داد و گفت: دفترچه راهنما 
از شنبه 15 آذرماه بر روی سایت س��نجش قرار می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام 
برای آزمون ورودی دوره دکت��ری )Ph.D( نیمه متمرکز 
سال 94 از روز 16 آذرماه خبر داد و گفت: دفترچه راهنما از 
شنبه 15 آذرماه بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.دکتر 
 )Ph.D( حسین توکلی افزود:  آزمون ورودی دوره دکتری
نیمه متمرکز سال 94 برای پذیرش دانشجو در  7 گروه علوم 
انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی، 
هنر و زبان ه��ای خارجی برگزار می ش��ود. وی افزود: ثبت 

 نام برای ش��رکت در این آزمون از روز یکشنبه 16 آذر آغاز
 می شود و روز یکشنبه 23 آذر پایان می پذیرد. مشاور عالی 
سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: داوطلبان الزم 
اس��ت پس از مطالعه دقیق دفترچه آزمون که از روز شنبه 
15 آذر در سایت سازمان س��نجش قرار داده می شود، در 
محدوده زمانی ذکر ش��ده و در صورت وجود شرایط بودن، 
نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام اقدام کنند. 
 )Ph.D( وی خاطرنشان کرد:  آزمون ورودی دوره دکتری
نیمه متمرکز س��ال 94  منحصراً در یک نی��م روز در روز 
جمعه 15 اسفندماه 93 برگزار خواهد شد و داوطلبان باید 
در جلسه امتحان به سواالت آزمون زبان خارجی، استعداد 

تحصیلی و سئواالت تخصصی پاسخ دهند. 
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يادداشت

مشکل اساسی در کشور دانش است 
استاد حوزه و دانش��گاه گفت: دقت و جسارت علمی مرحوم 
آیت اهلل مهدوی کنی بی نظیر بود، آن مرحوم سعی کرد به جای 

تولید علم به تاسیس تولیدگاه علم بپردازد.
 حجت االسالم علیرضا پناهیان در مراسم بزرگداشت مرحوم 
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی که در دانشگاه اصفهان برگزار 
شده بود، اظهار کرد: باید دید مشکل اساسی امروز در کشور ما 
کجاست، آیا نبود صداقت در افراد و یا ضعف اعتقادات در بین 

اشخاص و یا شدت دشمنی دشمنان خارجی است.
وی ادامه داد: می توان عوامل مختلفی را برشمرد، اما به طور 
اجمال باید گفت که ش��دت و ضعف دین��داری در بین افراد 
جامعه، یا ضعف مدیران در عرصه قدرت و مدیریت و یا ایراد به 

ساختار مردم ساالری دینی، مشکل اساسی کشور ما نیست.
این اس��تاد حوزه و دانش��گاه تصریح کرد: بنده به عنوان یک 
طلبه ای که مشاهدات فراوانی داشته، تصورم بر این است که 
مشکل اساسی ما در جامعه ربطی به ضعف و شدت لیاقت ها، 
اعتقادات دینی و انقالبی و افکار ع��وام و خواص و تهاجمات 
خارجی ندارد.وی افزود: مشکل اساسی در کشور دانش است، 
البته کمبود آن، که براساس آن بتوانیم خود و مملکت خود را 

اداره کنیم، دعوا بر سر دانش ها است.
پناهیان عنوان کرد: ما اگر دانش اداره کشور را داشته باشیم در 
مقابل تهاجمات خارجی و توطئه های بیگانگان بیمه می شویم 

و آنها در حد وارد  کردن ضربه ای به کشور ما نیستند.

 هدف دشمن تضعیف باورهای
 جوانان است

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بس��یج لنجان با بیان اینکه 
دشمنان اس��الم روی ابزاری به نام ماهواره س��رمایه گذاری 
کرده اند، گفت: دشمن به دنبال نابودی فرهنگ  غنی اسالمی 

و تضعیف و تخریب باورهای دینی جوانان هستند.
 سید احسان میرزایی در جمع بس��یجیان شهرستان لنجان 
اظهار کرد: آمریکا با ایجاد اس��الم متحجر به ن��ام داعش در 
پی نابودی اسالم حقیقی است و اس��تکبار جهانی در شرایط 
کنونی با روش های جنگ نرم و نیمه س��خت در حال توطئه 
 علیه ماست.وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمنان در سال های 
اخیر افزود: دشمنان در نبرد نظامی با جمهوری اسالمی ایران 
شکس��ت خورده اند لذا جنگ نرم را در دس��تور کار خود قرار 

داده اند تا به فرهنگ و ارزش های جامعه آسیب برسانند.

تنب بزرگ و تنب کوچک بخش 
جدائی ناپذير ايران است

مرضیه افخم س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
واکنش به بیانیه صد و سی و س��ومین نشست وزرای خارجه 
شورای همکاری خلیج فارس در دوحه، جزایر ابوموسی ،تنب 
بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر س��رزمین ایران 
خواند و تاکید کرد: تکرار ادعاهای بی اساس، تاثیری بر حقایق 

تاریخی نداشته و مردود است.

 مساجد تاريخی بام ايران 
مرمت می شوند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختاری گفت: مس��جد های تاریخی این استان 

مرمت می شوند.
بهمن عسگری سوادجانی با اش��اره به اینکه مساجد تاریخی 
استان چهارمحال و بختیاری مرمت می شوند، اظهار داشت: 
مرمت این مس��اجد تاریخی در راس��تای حف��ظ این بناهای 

تاریخی و ارزشمند انجام می شود.
وی با اش��اره به اینکه یکی از برنامه های این اداره کل امسال 
تعمیر و مرمت مساجد تاریخی استان است، اظهار داشت : فاز 
اول عملیات مرمتی در مس��اجد تاریخی استان در سال ۹۱ 
انجام شد و با توجه به عدم تکمیل این عملیات در برخی از این 
مساجد و نیز تخصیص اعتبار در سال جاری، فاز دوم تعمیر و 

مرمت مساجد مذکور در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در حال حاضرعملیات تعمیر و مرمت مسجد 
جامع هفش��جان و باباحیدر آغاز ش��ده، تصریح کرد: قرارداد 
مرمت  این مساجد تاریخی در حال بسته شدن با پیمانکاران 
اس��ت.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختاری یادآور شد: مسجد جامع هفشجان 
و باباحیدر از بناهای تاریخی است که با مرمت آنها این بناهای 
تاریخی ارزشمند به عنوان پتانسیل ارزشمند در این دو منطقه 
مطرح خواهند شد.عسگری گفت: استحکام بخشی این دو بنا 
و نازک کاری و نوسازی در و پنجره و... از مهمترین اقداماتی 

است که در راستای مرمت این دو مسجد انجام می شود.

مجوز تأسیس اداره میراث فرهنگی 
بروجن صادر شد

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی از صدور مجوز 
نخس��تین اداره شهرس��تانی میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان در بروجن خبر داد.امیرعباس سلطانی 
اظهار کرد: مجوز تأسیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
در شهرستان بروجن که تاکنون به صورت نمایندگی فعالیت 
داش��ته صادر ش��ده اس��ت.وی افزود: وجود ابینه تاریخی و 
ضرورت حفاظت از این آثار تاریخی و پتانسیل های گردشگری 
تشکیل اداره میراث فرهنگی در این شهرستان را دو چندان 
می کرد.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: 
برای پارک بانوان در بروجن اعتباری معادل یک میلیارد ریال 

از اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.
س��لطانی خاطرنش��ان کرد: مبلغ 2 میلیارد ریال برای جاده 
مجموعه گردش��گری سیاس��رد و 2 میلیارد ری��ال دیگر نیز 
برای احداث کمپینگ جنگلی این شهرس��تان در نظر گرفته 
شده است.نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسه ای با وزیر ورزش و جوانان برای رفع مشکالت 
ورزشی این شهرس��تان ادامه داد: 2 میلیارد و 200 میلیون 
ریال به احداث زمین چمن ش��هر فرادنب��ه و نقنه اختصاص 

داده شده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به مرزهای گس��ترده 
آبی کشور و سرمایه گذاری وس��یع دشمن در این منطقه، 
فرمودند: نیروهای مس��لح بدون در نظر گرفتن محاسبات 

سیاسی، آمادگی های خود را دائماً افزایش دهند.
به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی  
دیروزدر دیدار جمع��ی از فرماندهان و مس��ئوالن نیروی 
دریایی ارتش، روحی��ه مقاومت و ایس��تادگی را مایه آبرو 
و اعتب��ار نیروهای مس��لح خواندند و خاطرنش��ان کردند: 
 نی��روی دریایی بای��د ب��ا افزای��ش روزآمد آمادگ��ی ها و

 توانایی های نظامی، و همچنین تقویت انگیزه های ایمانی 
و روحیه ف��داکاری، نقش ب��زرگ و مهم خ��ود را در حفظ 
امنیت ملی و دفاع عمومی و حفاظت از حصار مس��تحکم 
کش��ور اس��تمرار دهد.فرمانده کل قوا، تقوی��ت روزافزون 
روحیه عزم و آمادگی برای فداکاری را ضروری برشمردند و 
گفتند: درس قرآن کریم به ما این است که اگر ایمان قوی 
و روحیه ایستادگی وجود داشته باش��د، حتی با امکانات و 
 تجهیزات محدود نیز امکان غلبه و پیروزی بر دشمن وجود

 دارد.
ایش��ان با اش��اره ب��ه مرزه��ای گس��ترده آبی کش��ور و 

سرمایه گذاری وسیع دش��من در این منطقه، خاطرنشان 
کردن��د: نیروهای مس��لح ما باید ب��دون در نظ��ر گرفتن 
محاسبات سیاسی، آمادگی های خود را دائماً افزایش داده 
و با شناس��ایی خألهای خود و همچنین بررسی امکانات و 
نقاط ضعف دشمن، برنامه ریزی های راهبردی انجام دهند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، دوران صلح را فرصت مغتنمی 
برای خدمت نیروهای مسلح در بخش های علمی، سازندگی 
و افزایش بازدارندگی خواندند و گفتند: مس��ئله آبادسازی 
س��واحل مکران نیز جزء همین کارهای اساس��ی است که 
باید با همکاری دولت، برنامه های مورد نظر در این منطقه با 

سرعت بیشتری دنبال شود.
 فرمان��ده کل ق��وا در پای��ان س��خنان خ��ود با اش��اره به

 فداکاری ه��ای نی��روی دریای��ی در مقاط��ع مختلف به 
خصوص در دوران دفاع مقدس، افزودن��د: نیروی دریایی 
هم برای نیروهای مس��لح و هم برای کش��ور مای��ه آبرو و 
عزت بوده و یاد ش��هدای این نیرو از جمله شهدای فداکار 
 ناوچه پیکان همواره در تاریخ این کش��ور ماندگار خواهد

 بود.
پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب، امیر دریادار سیاری 
فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن گرامیداش��ت سالروز 
هفتم آذر گفت: ارتقای آمادگی رزمی و توان رزمی نداجا، 
افزایش سطح ایمنی، تمرکز بر آموزش های علمی، اثبات 
اقتدار نیروی دریایی در عرصه عمل و انتقال فرهنگ اسالمی 
ایرانی به آن سوی مرزهای سرزمینی، حضور اثربخش در 
آب های آزاد و کمک به کشتی های سایر کشورها و استقرار 
نیروی دریایی در سواحل مکران با هدف آباد سازی منطقه از 
جمله اقدامات و برنامه های نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران بوده است.

 رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار از فرماندهان و مسئوالن نیروی دريايی ارتش

توان موشکی ايران هیچ گاه قابل نظارت توسط بیگانگان نخواهد بود

آبادسازی سواحل مکران با سرعت بیشتری دنبال شود

وزير امور خارجه سوريه:

تیر ائتالف آمريکايی ضد 
داعش به سنگ خورده است

     وزیر امور خارجه س��وریه در تازه ترین اظهارات 
 خود، از ناتوانی حمالت هوای��ی ائتالف آمریکایی 
ضد داعش در مقابله با این گروه تروریس��تی خبر 

داد.
خبرگزاری رویترز از اعالم مقامات س��وری مبنی 
بر ناتوانی حم��الت هوایی ائت��الف آمریکایی ضد 
داعش خبر داد و نوش��ت: وزیر امور خارجه سوریه 
در اظهارات خود، حمالت هوایی ائتالف آمریکایی 
ضد داعش در س��وریه را بی اثر خوان��د و افزود: تا 
زمانی که ترکی��ه مجبور به کنترل بیش��تر مرزها 
 نش��ود، مقابله با اقدامات گروه تروریس��تی داعش 
ام��کان پذیر نخواهد ب��ود.در همی��ن رابطه، ولید 
المعلم، وزی��ر امور خارجه س��وریه در گفت و گو با 
ش��بکه تلویزیونی المیادین عراق گفت: ش��واهد 
حاکی از آن است که تا به امروز هیچ یک از حمالت 
هوایی صورت گرفته از س��وی ائت��الف آمریکایی 
ضد داعش در تضعیف قوای این گروه تروریس��تی 
کارساز نبوده است.دولت سوریه برای پیوستن به 
ائت��الف آمریکایی ضد داعش تاکن��ون بارها اعالم 
آمادگی کرده اس��ت اما ایاالت متح��ده حاضر به 
مشارکت و همکاری با بشار اس��د، رییس جمهور 
سوریه نیست و خواهان کناره گیری وی از قدرت 
اس��ت.المعلم با اش��اره به ورود نظامی��ان خارجی 
داعش از طری��ق مرزهای ترکیه به خاک س��وریه 
اظهار داشت: اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و آمریکا، ترکیه را مجبور به کنترل بیش��تر مرزها 
نکنند، تالش ه��ا برای بران��دازی داعش بی نتیجه 
خواهد بود. ترکیه که بی��ش از ۹00 کیلومتر مرز 
خاکی مشترک با س��وریه دارد، همه اتهامات وارد 
ش��ده به این خود مبنی ب��ر حمای��ت از نیروهای 
داعش را رد کرده و  از تمایل خ��ود برای کمک به 
شورشیان سوری مخالف اس��د  در جهت براندازی 
دولت اسد سخن می گوید.ترکیه بارها اعالم کرده 
است که ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه 
به ایجاد صلح و ثب��ات در این منطقه کمک خواهد 
کرد و بازگشت پناهندگان سوری ساکن ترکیه را 
ممکن خواهد ساخت؛ پیشنهادی که واکنش سرد 

متحدان ترکیه را به همراه داشته است.
ب��ه گفت��ه المعلم، ه��دف ترکی��ه از ط��رح ایجاد 
 منطقه پ��رواز ممنوع، جدا س��ازی خاک س��وریه 

است. 

اخبار کوتاه

2
 تیم هسته ای حق مردم را ادا کرد

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی تنها راه عالج کشور است.
وی افزود: تیم مذاکره کننده حقیقتا حق مردم را ادا کرده و بر مطالبات رهبری و مردم ایستادگی کرده که 

امروز مورد حمایت رهبری، مردم و مجلس است.
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طرح ارایه پنج خدمت رایگان دندانپزش��کی در قالب بیمه 
روستایی وپزشک خانواده از شنبه گذشته  درمراسمی ویژه 
همزمان با کشور درمرکز بهداش��ت میرآبادغربی شهرکرد 

آغاز شد.
 در قالب این طرح خدمات پیش��گیرانه دندانپزشکی شامل 
معاینه وثبت اطالعات، آموزش بهداشت دهان ودندان، انجام 
خدمت و ارنیش فلوراید و فیشورس��یالنت)پرکردن ش��یار 
دندان( وجرمگیری به کودکان زیر ۱4 سال، مادران باردار و 
زنانی که یکسال از زایمان آنان گذشته مشروط بر سکونت 
در مناطق روستایی وعش��ایری ودارای بودن دفترچه بیمه 

روستایی ارایه می شود.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی وخدمات بهداشتی ودرمانی 
چهارمحال و بختیاری در این مراس��م اظهارداش��ت:طرح 
تح��ول نظ��ام س��المت ازاقدامات ارزن��ده دول��ت یازدهم 
 اس��ت ک��ه تاکنون درس��ه مرحل��ه در کش��ور اجرا ش��ده

 است .
مرتضی هاشم زاده بیان داش��ت: گام اول این طرح خدمات 
درمانی نظیر کاهش فرانش��یز بیماران دربیمارس��تان ها، 
 گام دوم خدمات بهداشتی و گام سوم تدوین وابالغ کتابچه 

تعرفه های خدمات پزشکی را شامل می شود .
وی ادامه داد:ارایه۱0خدمت دندانپزشکی به صورت رایگان 
ویا با فرانشیز مناسب از برنامه های وزارت بهداشت در سال 
جاری اس��ت که پنج خدمت آن برای کودکان زیر ۱4 سال 
ومادران باردار دارای دفترچه بیمه روس��تایی از ۱5آذرماه 

دراستان اجرایی می شود.

هاش��م زاده ادامه داد: پنج خدمت دیگرنیزنظیر کش��یدن 
وپرکردن دندان های پوس��یده با فرانش��یز 30درصد برای 
افراد دارای بیمه ه��ای تامین اجتماعی، س��المت، کمیته 
 امداد ونیروهای مسلح به زودی توسط وزارت بهداشت ارایه

 می ش��ود .وی با بیان مشکالت بهداش��ت دهان ودندان در 
برخی استان های محروم اظهارداشت:ارایه خدمات رایگان به 
مناطق روستایی وبخصوص مناطق سخت گذر که از بسیاری 
ازاین خدمات محرومند اقدامی شایس��ته در راستای توزیع 

عادالنه خدمات بهداشتی ودرمانی است .

رییس دانشگاه علوم پزش��کی وخدمات بهداشتی ودرمانی 
چهارمحال وبختیاری در ادامه با بیان کمبود دندانپزش��ک 
دراستان بیان داشت:با توجه به حجم باالی پوسیدگی دندان 
دراستان وکمبود دندانپزشک، خانواده ها باید برنامه اصالح 
الگوی تغذیه وانجام برنامه های پیش��گیرانه بهداشت دهان 

ودندان را مورد توجه قرار دهند.
پی��ش بین��ی م��ی ش��ود ط��رح ارای��ه خدم��ات رایگان 
 دندانپزش��کی حدود 25 هزار نفر دراس��تان را زیرپوشش

 قرار دهد .

معاون توانبخشی بهزیستی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
همایش »بزرگداشت معلوالن« همزمان با روز جهانی معلول 

در استان خبرداد.
طهمینه اس��ماعیلیان اظهارک��رد: ۱2 آذرم��اه، همزمان با 
روز جهانی معلول از نفرات برتر مس��ابقات ورزش��ی، هنری 
و قرآن��ی، همچنی��ن دانش��جویان و دان��ش آم��وزان برتر 
 معلول اس��تان در همایش »بزرگداش��ت معلوالن« تجلیل

 می شود.
وی با بیان اینکه 2۹هزار معلول تحت پوش��ش بهزیس��تی 
استان است، تصریح کرد: معلوالن جسمی- حرکتي بیشترین 
آمار معلوالن را در اس��تان دارند که در بحث مناس��ب سازی 
 مبلمان ش��هری و جابه جایی آنان مش��کالت فراوانی وجود

دارد. 
به گفته وی، هرچند در راستای مناسب سازی اماکن عمومی 
استان اقداماتی صورت پذیرفته اس��ت اما متاسفانه تاکنون 

نتیجه مطلوب محقق نشده است.
اس��ماعیلیان به اج��رای طرح مراقبان س��المت در اس��تان 
اش��اره و خاطرنش��ان کرد: طی دو سال گذش��ته این طرح 
به خوبی در اس��تان اجرا ش��ده اس��ت ک��ه ب��رای معلوالن 
 نیازمن��د ب��ه  مراقب��ت، مراق��ب و پرس��تار فرس��تاده

 می شود.
همایش بزرگداش��ت معل��والن چهارمح��ال و بختیاری روز 
چهارشنبه، ۱2 آذرماه س��اعت ۹:30 در تاالر فرهنگ برگزار 

می شود.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی چهارمحال و بختیاری

همايش »بزرگداشت معلوالن« برگزار می شود

ارايه خدمات دندانپزشکی رايگان به دارندگان بیمه روستايی 

700 کالس درس فرسوده  
نیازمند مقاوم سازی است

مدی��رکل نوس��ازی، توس��عه وتجهی��ز م��دارس 
چهارمحال و بختیاری گف��ت: 700 کالس درس 

فرسوده در استان نیازمند مقاوم سازی است.
 ابوالقاسم علیاری افزود: از مدارس فرسوده استان 
۱50 باب مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است.

وی گفت: استحکام بخش��ی به کالس های درس 
غیرمستحکم در اس��تان 270میلیارد ریال اعتبار 
نیاز دارد که از محل اعتبارات ملی نوسازی و تجهیز 

مدارس کشور تامین می شود.
مدی��رکل نوس��ازی، توس��عه و تجهی��ز مدارس 
چهارمحال وبختی��اری گفت: هم اکن��ون در این 
 مدارس فرس��وده اس��تان بیش از یکه��زار و 200 
دانش آم��وز در مقاطع مختلف مش��غول تحصیل 

هستند.
علی��اری اف��زود: تاکن��ون 350مدرس��ه در قالب 
دوه��زار و ۱00کالس درس در اس��تان تخریب، 
بازس��ازی و مقاوم س��ازی شده اس��ت.وی اعتبار 
هزینه ش��ده ب��رای بازس��ازی و مقام س��ازی این 
مدارس را ۱00میلیارد تومان عنوان کرد.۱68هزار 
دانش آموز در بیش از دو هزار و300کالس درس 
 در چهارمح��ال و بختی��اری مش��غول تحصی��ل 

هستند.

۵ هزار نفر آموزش های قرآنی 
را فرا می گیرند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به گس��ترش فعالیت های قرآنی در استان 
گفت: 5 هزار نفر از استان از ابتدای امسال تاکنون 
در س��امانه س��ازمان اوق��اف و امور خیری��ه برای 

فراگیری آموزش های قرآنی ثبت نام کردند.
حجت االس��الم محس��ن غالمی��ان در نشس��ت 
ش��ورای هماهنگ��ی و گس��ترش فعالیت ه��ای 
قرآنی اظه��ار داش��ت: از ابتدای امس��ال تاکنون 
5 هزار نفر در سراس��ر استان در س��امانه سازمان 
 اوقاف و ام��ور خیریه برای آموزش ق��رآن ثبت نام 

کردند.
وی افزود: در ح��ال حاضر 600 نفر در اس��تان در 
حال فراگیری آموزش های قرآنی هس��تند که در 
پایان نف��رات برتر به ح��ج تمتع اعزام می ش��وند.

دیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
از چ��اپ کتابچه های��ی با موض��وع ترویج فرهنگ 
قرآن خوانی از ابتدای امس��ال در اس��تان خبر داد 
و ادامه داد: 300 آیه در این کتب به چاپ رس��یده 
 و م��ورد اس��تقبال خ��وب نوجوانان ق��رار گرفته 

است.

ارايه خدمات رايگان 
به مناطق روستايی 

وبخصوص مناطق 
سخت گذر که 

از بسیاری ازاين 
خدمات محرومند 

اقدامی شايسته 
در راستای توزيع 

عادالنه خدمات 
بهداشتی ودرمانی 

است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در زمینه تست موشک ها و بردهای متناسب با ظرفیت 
ملی و تهدیدات متصور، بوده است و هیچ انحرافی را به سوی سالح های غیرمتعارف نداشته 

و این موضوع هیچ گاه قابل نظارت و نظارت بردار توسط بیگانگان نخواهد بود.
 دریابان علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی در جریان بازدید از نمایش��گاه 
دس��تاوردهای پدافند هوایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قدرت بازدارندگی کشور از 
اصولی ترین راهبردهایی است که نیروهای مسلح ایران و به خصوص قرارگاه پدافند هوایی 
هم پایه با سایر نیروها پیش برده است، گفت: با توجه به حس نیاز و ارتقای توانمندی هوایی 
قرارگاه پدافند هوایی کار جدی را در این زمینه صورت داده و نمونه سازی های خوبی را شاهد 

هستیم که حکایت از این دارد که هدف  گذاری مناسبی انجام شده است.
وی افزود: قدرت های غیرهم طراز در برابر جمهوری اس��المی ایران از قدرت هوایی خوبی 

برخوردارند لذا ما در این راس��تا راه درازی داریم ولی گام های خوبی در این زمینه برداشته 
شده است.

دریابان ش��مخانی با اعالم "پدافند هوایی آس��مان ای��ران را امن ک��رده و ترانزیت هوایی 
غیرجنگی در منطقه ما امن ترین فضا را دارد" تصریح کرد: این توان در حدی اس��ت که در 
آینده نزدیک هیچ تهدیدی نظامی نمی تواند علیه آن کارساز باشد نه اینکه نخواهند بلکه 
نمی توانند چون هزینه فایده این تهدیدات هزینه سنگینی است و دشمنان آن را از دستورات 

روی میز خود خارج کرده اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رادارهای با برد مناسب در این قرارگاه تولید شده 
است، گفت: در بُعد توان موش��کی کار جدی صورت گرفته و امیدواریم با حفظ این روحیه 

گام های بلندتری نیز برداشته شود.



يادداشت
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انتقاد ريیس دفتر رهبر انقالب از ازدواج سفید

ازدواج بدون عقد شرم آور است 
رییس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که دشمن با تمام 
قوا تالش می کند ت��ا فرهنگ و روابط خانوادگ��ی مردم ما را 
منحرف کند، اظهار کرد: شرم آور است یک زن و مرد یا دختر 

و پسر بدون عقد و ازدواج با هم زندگی کنند.
حجت االسالم و المس��لمین محمدی گلپایگانی با طرح این 
پرسش که ازدواج سفید یعنی چه و محصول این زندگی چه 
می شود، گفت: دیری نمی رسد که مردمی که این نوع زندگی 
را برمی گزینند، نس��ل حالل ش��ان از بین می رود و حرام زاده 
می شوند. حاکم اسالمی باید با شدت با این نوع زندگی مقابله 

کند.
 همچنی��ن وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: هنگام��ی که امام

 علی )ع( مالک اشتر را برای والیت به مصر فرستاد به او چهار 
وظیفه دارد اول اینکه خراج مصر را جمع کند، دوم با دشمنان 
مصر جهاد کند، سوم به اصالح امور مردم اقدام کرده و چهارم 

شهرها و مناطق مختلف را آباد کند.
گلپایگانی در ادامه با بیان این که در آیات زیادی بر جمع آوری 
زکات تاکید ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: در کشور ما چند 
سالی است که هر کاری برای جمع آوری زکات انجام شده که 

البته کافی نبوده است.
رییس دفتر مق��ام معظم رهبری با بیان این که کش��وری که 
می خواهد عزتمند باشد باید توان نظامی باالیی داشته باشد، 
اظهار کرد: اگر آمادگی نیروهای مسلح ما نبود، امروز مشخص 
نبود که وضع کشور این چنین باشد. اگر دشمنان ما که در راس 
آنها آمریکا قرار دارد اطمینان داشتند که می توانستند نظام 
را س��اقط کنند برای این درنگ نمی کردند، اما آنها می دانند 
که آس��یب پذیر هس��تند. رییس جمهور آمریکا ب��رای اینکه 
چند دقیقه با رییس جمهور ما مالقات کند به هر در و دیواری 

می زند که این اتفاق کمی نیست.

گشتی در اخبار
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تردد وسايل نقليه سنگين در خيابان “شهداي صفه” ممنوع شد
     بر اساس اطالعیه پلیس راهنمایي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان اصفهان، تردد کامیون 
و هر نوع وسیله نقلیه سنگین و حتي وسایلي که از این پلیس مجوز دریافت کرده اند، در خیابان 

“شهداي صفه” شهر اصفهان به طور کامل ممنوع اعالم شد.
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ای��دز اگر چ��ه یک بیم��اری نق��ص ایمنی 
اولیه اس��ت و ب��ر اثر ی��ک ویروس ب��دن را 
درگی��ر و ممکن اس��ت به دلیل تش��خیص 
دیرهن��گام فرد را از حیات و زندگی س��اقط 
کند اما امروزه ب��ا همت مس��ئوالن وزارت 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال 
راه اندازی آزمایش��گاه تخصصی تشخیص 
اچ آی وی زمینه آزمای��ش رایگان، درمان و 
حتی اختصاص داروهای رایگان به بیماران 
مبتال فراهم ش��د و ای��ن نوید خوب��ی برای 
 افرادی اس��ت که تنها به دلیل ترس از فقر و

 هزین��ه های مال��ی قدمی برای شناس��ایی 
بیماری ایدز خود برنداشته اند.

مس��ئول برنامه ایدز مرکز بهداش��ت استان 
اصفهان در این ارتباط به خبرنگار زاینده رود 
اعالم کرد: بیماری ایدز در منطقه خاورمیانه 
یک سیر صعودی دارد واین در حالی که این 
بیماری هم اکنون در کشورهای پیشرفته رو 
به افول اس��ت.وی آموزش همگانی به عامه  
م��ردم در زمینه راه های پیش��گیری از ایدز 
و پرهی��ز از رفتارهای پرخطر و آگاه س��ازی 
مبتالیان به ایدز در ح��وزه مراقبت از خود و 
جلوگیری از پیش��رفت بیماری را از راه های 
کنترل بیماری ایدز در کشورهای پیشرفته 
دانست و افزود: الزم است که سرمایه گذاری 
ج��دی در ارتباط ب��ا راه های پیش��گیری از 

بیماری شود.وی با بیان اینکه هم اکنون ایدز 
در کمین زنان است، گفت: اگر چه در گذشته 
بیشترین ابتال به ایدز را در مردان آن هم به 
خاطر ابتال به این بیماری از طریق سرنگ و 
سوزن های مش��ترک بین معتادین تزریقی 
داشتیم اما امروزه به دلیل آغاز موج سوم ایدز 
از طریق روابط جنسی نامشروع و زنان معتاد 
سیر ابتال به ایدز در زنان رو به افزایش است.

اضاف�ه ش�دن 6 ن�وزاد س�الم به   
جمعیت نوزادان متولداز مادران مبتال 

به ايدز
مس��ئول برنامه ایدز مرکز بهداش��ت استان 
اصفه��ان مراقبت از م��ادران ب��اردار مبتال 

به ایدز و تول��د فرزندان س��الم و مراقبت از 
زنان معت��ادان تزریقی را دو روش اساس��ی 
پیشگیری از ایدز در جامعه اصفهان نام برد 
و افزود: س��ال گذشته 9 نوزاد س��الم متولد 
شده بودند و امسال این جمعیت به 15 نوزاد 
رسیده است.مرجان مشکاتی بیان داشت: به 
دلیل اینکه این مادران مبتال به ایدز به موقع 
شناسایی شدند و تحت کنترل و مراقبت قرار 

گرفتند موفق به تولد نوزادان سالم شدند.
وی اظهار داشت: بیش��ترین شیوع بیماری 
ایدز را در س��نین 25 تا 30 سال ثبت شده 
است به طوری که 50 درصد مبتالیان به ایدز 
در این سنین قرار دارند.مشکاتی عنوان کرد: 
موارد شناسایی شده با موارد تخمینی از ایدز 
فاصله بسیاری دارد.وی با بیان اینکه تا پایان 
تابس��تان امس��ال حدود 2۸ هزار نفر مبتال 
به ایدز در کشور شناس��ایی شده اند، گفت: 
11 درصد از این افراد زن هستند.مس��ئول 
برنامه ایدز مرکز بهداش��ت استان اصفهان 
تعداد بیماران مبتال به ایدز شناس��ایی شده 
در استان اصفهان تا اول پاییز امسال را ۶15 
نفر اعالم و اضافه کرد: 15 درصد از این افراد 

را خانم ها شامل می شود.
رس�انه ای کردن ايدز نبايد سبب 

عادی شدن موضوع شود
کارشناس بیماری های واگیر و غیر واگیردار 
مرکز بهداشت استان ضمن دعوت از رسانه ها 
در جهت اطالع رس��انی صحی��ح و آموزش 
همگان��ی به م��ردم در حوزه پیش��گیری از 
رفتاره��ای پرخطر، گفت: رس��انه ای کردن 
بیماری ایدز نباید به گون��ه ای انجام بگیرید 
که سبب عادی ش��دن آن یا عادت مردم به 

شنیدن نام ایدز شود.
رضا فدایی اجرای برنامه های در جهت رفع 
ان��گ و تبعیض بین بیماران ایدز در س��طح 
جامعه و پزش��کان را در اولویت برنامه ها ی 
این هفت��ه  دانس��ت و بیان داش��ت:  انجام 
مراقبت ه��ای پزش��کی ایده آل نی��ز یکی از 
راهکارهای بازگشت بیماران ایدز به جامعه 
است.وی با بیان اینکه مش��اهده عالئمی از 
جمله تعریق ش��دید، تب بدون دلیل و قطع 
شدن، کاهش وزن، بزرگ شدن غدد لنفاوی، 
اسهال بو کشیده شاید در شرایط خاص نشان 
از بیماری ایدز باش��د، گفت: ای��ن عالئم در 
صورتی که در افراد دارای رفتارهای پر خطر 

مشاهد شود بهتر اس��ت تحت یک تست اچ 
آی وی قرار گیرد.

فدایی نقش عوامل ارثی بر بروز بیماری ایدز 
را بی تاثیرخواند و گفت: عالج قطعی بیماری 
ایدز ناشناخته است و تاکنون واکسنی برای 

پیشگیری آن تولید نشده است.
کارشناس بیماری های واگیر و غیر واگیردار 
مرکز بهداشت استان با اشاره به اینکه عوامل 
مختلفی سبب بروز موج های مختلف بیماری 
ایدز در در سطح کشور شده است، افزود: موج 
اول بیماری ایدز با وارد شدن خون های آلوده 
به کشور و ابتال یک کودک هموفیلی به این 

بیماری در کشور شکل گرفت.
فدایی م��وج دوم ای��دز را در بی��ن معتادان 
تزریقی از طریق س��رنگ های مش��ترک در 
جامعه ش��ایع ش��د و عنوان کرد: هم اکنون 
نگرانی از موج سوم ایدز و ابتال این بیماری از 
طریق رفتارهای پرخطر مثل روابط جنسی 

غیر مشروع است.
مدیر گ��روه بیم��اری های مرکز بهداش��ت 
اس��تان گفت: ۶15 نفر در اصفه��ان مبتال 
به ایدز هس��تند که اعتیاد تزریق��ی، انتقال 
جنسی و از مادر به کودک از مهمترین عوامل 
انتقال آن ب��وده است.مس��عود زندی اظهار 
داش��ت: در این آزمایش��گاه با ارایه خدمات 
تخصصی به مادران باردار مبتال به ایدز کمک 
می شود تا فرزندان سالم به دنیا بیاورند.وی 
 بیان داش��ت: در این آزمایش��گاه همچنین

 آزمایش های تخصصی برای پایش وضعیت 
بیماران مبتال به ایدز ب��ه منظور بهبود روند 

درمان آنها انجام می شود.
 مدی��ر گروه مب��ارزه با بیماری ه��ای مرکز 
بهداش��ت اس��تان اصفه��ان با بی��ان اینکه 
داروهای بیماران ایدز ب��ه صورت رایگان به 
آنها ارائه می ش��ود، افزود: در این آزمایشگاه 
مراحل تشخیص« اچ آی وی« اعم از آزمایش 
تشخیص س��ریع و به  موقع ابتال به ویروس 
اچ آی وی، آزمون ه��ای االی��زا، ش��مارش 
س��لول هایCD4  و تس��ت های مولکولی 
 قابل انجام اس��ت.وی با اش��اره ب��ه 10 آذر

 )امروز ( روز جهانی مبارزه ب��ا بیماری ایدز 
گفت:در س��ال های گذش��ته در هر سال از 
میان افراد شناسایی ش��ده مبتال به ایدز در 
کشور حدود پنج درصد زن بودند اما در سال 

گذشته این رقم 43 درصد بود.

کشف 38 بیمار جديد مبتال به ايدز در اصفهان

موج سوم ايدز دامن زنان را گرفته است 

www.zayanderoud.com

 مرخصی زايمان فرهنگیان زن
 به ۹ ماه افزايش يافت

بخشنامه افزایش مرخصی زایمان فرهنگیان زن از ۶ به 9 ماه به 
ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور ابالغ شد و این طرح 
از اول آذر امسال اجرا می شود. بخشنامه افزایش مرخصی زایمان 
فرهنگیان زن از سوی سید محمد بطحائی معاون توسعه مدیریت 
و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش 

استان های کشور ابالغ شد.

خانه مهر و فرهنگسرای توانمندان 
اصفهان ناکام مانده است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: متاسفانه به دلیل عدم 
همکاری دستگاه های مرتبط س��اخت خانه مهر و فرهنگسرای 
توانمندان اصفهان ناکام مانده است.س��عید صادقی با حضور در 
شصت و سومین جلسه علنی شورای اس��المی شهر اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر س��ازمان بهزیستی 7۶ وظیفه و 152 
ریز وظیفه را در سطح جامعه بر عهده دارد، اظهار داشت: بر این 
اساس در حال حاضر 240 هزار معلول در سطح استان اصفهان 

از خدمات این سازمان استفاده می کنند.
وی با اش��اره به وجود 2۶ هزار ناش��نوا، 12 هزار نابینا، ۶0 هزار 
معلول جس��می حرکتی، ۸0 ه��زار معلول کم ت��وان ذهنی و 
20 هزار معلول اعص��اب و روان مزمن در اس��تان اصفهان بیان 
داشت: همچنین یک هزار و 400 آس��یب دیده نخاعی و 450 
هزار نفر سالمند نیز در استان اصفهان توسط سازمان بهزیستی 
شناسایی ش��ده اند.مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان عدم 
مناسب سازی فضاهای شهری برای تردد معلوالن را بزرگ ترین 
مشکل پیش روی این قش��ر از جامعه دانس��ت و افزود: این بی 
 توجه��ی بس��یاری از معل��والن را در خانواده ها من��زوی کرده

 است.

اعالم نحوه دريافت مستمری از 
کار افتادگی تامین اجتماعی 

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، نحوه 
برخورداری از مستمری از کارافتادگی در این سازمان را تشریح 
کرد.منصور آتشی گفت: طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی، 
بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل عالج تشخیص 
داده می ش��وند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعالم نتیجه 
توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی 
مذکور در ماده 91 قانون توانایی خود را بعضاً یا کاًل از دست داده 
باشند به طرق ذیل با آنها رفتار خواهد شد.وی ادامه داد: هرگاه 
درجه کاهش قدرت کار بیمه ش��ده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از 
کارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 
33 تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناش��ی از کار باشد، از کارافتاده 
جزئی شناخته می شود.آتشی گفت: اگر درجه کاهش قدرت کار 
بیمه شده بین 10 تا 33 درصد بوده وعلت آن حادثه ناشی از کار 
باشد، بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را 
خواهد داشت.وی خاطرنش��ان کرد: مستمری از کار افتادگی به 
بیماری های مادرزادی که قبل از بیمه پردازی فرد وجود داشته 

و فرد در پی آن توانایی کار را از دست می دهد، تعلق نمی گیرد.

ويژه نامه »خورشید خورشید است 
حتی در زندان«منتشر شد

مدی��ر اجرای��ی پای��گاه فره�نگی اطالع رس��انی راس���خون از 
انتشار ویژه نامه »خورشید خورشید اس��ت حتی در زندان« به 
 مناس��بت والدت امام کاظم )ع ( و تهیه نرم افزار پیک س��المت 

خبر داد.
 علی انصاری بیان داش��ت: عالقه من��دان برای اس��تفاده از این 
نرم اف��زار م��ی توانن��د ب��ه پرت��ال فره�نگ��ی اطالع رس��انی 
 راس���خون ب��ه نش��انیwww.rasekhoon.net  مراجع��ه

  کنند.

 

سازمان وظیفه عمومی ناجا ضوابط مربوط به معافیت 
فرزند دوم ایثارگر و مددجو را تشریح کرد.این سازمان 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: ایثارگرانی که به واس��طه 
جبهه، جانبازی و اس��ارت و همچنین مادرفاقد همسر 
تحت پوش��ش کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی )ره( و یا 
بهزیس��تی و همچنین ماده )۶( قان��ون جامع حمایت 
از حقوق معل��والن ، فرزند خود را مع��اف می نمایند، 
چنانچه هم��ان فرزند پس از اخ��ذ کارت معافیت ، در 
یکی از نیروهای مس��لح به عنوان نظام��ی )کادر ثابت 
یا پیمانی( استخدام شود، امتیاز معافیت به قوت خود 
باقی بوده و با ابطال کارت معافی��ت صادره، می توانند 

برای فرزند دیگر خود با همان امتیاز تقاضای معافیت 
نمایند.الزم به ذکر است: در خصوص جایگزینی کارت 
معافیت مادر فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیس��تی و همچنین ماده )۶( قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن ، فرزندی که می خواهد از این معافیت 
اس��تفاده نماید نباید غیبت داشته باشد.گفتنی است، 
ضابطه جایگزینی کارت معافیت به واس��طه استخدام 
در نیروهای مسلح، درمورد معافیت برادر ایثارگر اعمال 
نمی شود.این اطالعیه می افزاید که مالک بهره مندی از 
این تسهیالت ، استخدام در نیروهای مسلح و ارایه حکم 
کارگزینی و همچنین صدور گواهی استخدامی منوط 
به طی تمام مراحل گزینش و استخدام و صدور اولین 

فیش حقوقی و اشتغال به خدمت خواهد بود.
همچنین کلیه مش��موالنی که تاکنون از معافیت های 
فوق استفاده نموده اند و یا بعدا استفاده می نمایند، در 

شمول این ابالغیه قرار می گیرند.
الزم به ذکر است: ایثارگر یا مددجو می بایست از طریق 
س��ازمان صادر کننده گواهی ، ابط��ال کارت معافیت 
فرزند اول و صدور گواهی معافیت ب��رای فرزند دوم را 

تقاضا نماید.

در حالی که ش��اید تصور کنید دوران مومیایی کردن اجساد 
تنها برای مصر باستان بوده اس��ت اما این اقدام در بسیاری از 
کشورها برای چهره های سیاس��ی و در ایران در برخی موارد 
خاص انجام می شود.ش��اید در تعریف مومیایی باید گفت که 
با استفاده از تبحر، مواد گیاهی و شیمیایی و استفاده از الیاف 
ویژه بدن انس��ان یا حیوان را بعد از مرگ به مدت زیادی سالم 
نگه می دارد. پیشینیان در زمان مصرباستان بر این باور بودند 
که مردگان با مومیای��ی حیات دوباره م��ی یابند برای همین 

برای مومیایی های خود اتاق مجلل، خوراک و پوش��اک و طال 
همراه با مردگان دفن می کردند. اما س��وال این است که بعد 
 از گذشت سالیان سال از این رس��م غلط و اینکه مردم جهان 
می دانند که آدمی بعد از مرگ در این دنیا حیاتی مجدد ندارد 
چرا باز هم اقدام به مومیایی می کنند.بش��یر نازپرور مدیرکل 
پزشکی قانونی تهران در گفتگو با مهر می گوید: وقتی فردی 
خارجی در یک کش��ور به هر دلیلی فوت کن��د و خانواده اش 
درخواست کنند متوفی به کش��ورش بازگردد پزشکی قانونی 

یک سری اقداماتی را در دستور کار خود دارد. ابتدا اینکه باید 
علت فوت متوفی را مشخص کرده و بعد اقدام به مومیایی کردن 
جسد برای انتقال از ایران به کشور مقصد کند. بعد از اقدامات 
اداری و فرایند مومیایی ش��دن توس��ط متخصصین پزشکی 
قانونی گواهی تایید مومیایی شدن به سفارتخانه کشور مقصد 
در ایران ارسال شده تا به وس��یله آن تمامی اقدامات اداری در 
بخش هواپیمایی و گمرکی انتقال متوفی انجام شود.بر اساس 
این گزارش، جس��د مومیایی ش��ده با حضور بس��تگان فرد یا 
نماینده قانونی آنها همراه با یک نماینده از سفارت کشور مقصد 
و نماینده گمرک در س��ازمان پزش��کی قانونی در جعبه های 
مخصوص )چوبی یا فلزی(  بس��ته بندی و پلمپ شده و وارد 
هواپیما می شود. البته اجساد را می توان از راه زمینی هم انتقال 
داد که بیشتر برای کشورهای همسایه است.ناگفته نماند که 
دیگر از پارچه ها و مواد خاص دوران مصرباستان برای مومیایی 
کردن اجساد استفاده نمی ش��ود. در برخی کشور ها از روش 
انجماد، اس��تفاده از انواع مواد شیمیایی، فیکساتور و روشهای 
دیگر استفاده می شود اما در ایران این اقدام با استفاده از برخی 
مواد شیمیایی خاص صورت می گیرد. در ابتدا متخصصان مواد 
داخل روده و معده جسد را خالی می کنند و بعد با استفاده از 
دستگاه مخصوص مواد شیمیایی از طریق عروق به داخل تمامی 
بافت ها هدایت می شود. این اقدام موجب می شود تا در مدتی 
که برای نقل و انتقال جسد تا کشور مقصد صرف می شود جسد 

فاسد نشده و ظاهر خود را تا لحظه تدفین از دست ندهد.
بعد از انجام مراحل مومیایی شدن جسد در سردخانه پزشکی 
قانونی رفته تا تمامی مراحل قانونی آن انجام شود و بعد از این 
مراحل جسد منتقل می شود.شاید این سوال مطرح شود که 
برای انتقال جس��د اموات ایرانی از شهری به ش��هر دیگر نیاز 
 به مومیایی کردن اجساد اس��ت؟ کارشناسان پزشکی قانونی

 می گوین��د مومیایی کردن این اجس��اد نیاز ب��ه تزریق مواد 
شیمیایی ندارد و تنها از طریق ضد عفونی کردن جسد انجام 

می شود.
هزينه مومیايی کردن اجساد در پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی تهران در پاسخ به اینکه هزینه مومیایی 
کردن هر جسد در پزشکی قانونی تهران )کهریزک( چقدر است 
گفت: طبق جدول تعرفه های پزشکی قانونی هزینه مومیایی 
کردن به تنهایی یک میلیون و 500 هزار تومان اس��ت. البته 
هزینه نگهداری، تابوت و غیره هم در تعرفه ها عنوان شده است.
مومیايی کردن اجساد اموات در کشور ممنوع است

وی در پاس��خ به اینکه آیا اگر یک ش��هروند ایرانی درخواست 
کند تا امواتش مومیایی شود این کار را انجام می دهید گفت: 
مومیایی کردن اجس��اد در ایران ممنوع اس��ت و این کار تنها 
برای اتباع خارجه که در کش��ور فوت می کنند و برای س��الم 
 ماندن جسد و جلوگیری از فساد جسد در مسیر انتقال انجام 

می شود.

     

مدیرعام��ل س��ازمان پارکه��ا و فض��اي س��بز ش��هرداري 
اصفه��ان اعالم ک��رد: ح��دود 2000 تن خاک ب��رگ از برگ 
هاي پاییزي کالنش��هر اصفهان تولید مي ش��ود.دکتر احمد 
س��لیمانی پور با بیان این مطلب گف��ت: در طبیعت درختان 
مواد غذای��ي را از خ��اک جذب نم��وده و به ب��رگ هاي خود 
 انتقال م��ي دهن��د و با فرا رس��یدن فص��ل خ��زان و ریزش

 ب��رگ ها، عناصر غذایی جذب ش��ده توس��ط گی��اه به خاک 
برگردان��ده م��ی ش��ود. وی اف��زود: ای��ن ب��رگ ها توس��ط 
میکروارگانیس��م ها تجزیه ش��ده و ضمن بهبود خصوصیات 
فیزیکي، ش��یمیایي و بیولوژی��ک خاک، چرخ��ه عناصر در 
طبیعت جری��ان خواهد داش��ت. مدیرعامل س��ازمان پارک 

ها و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در شرایط 
ش��هري برگ هاي خ��زان یافته جم��ع آوري و ازپ��ارک ها و 
عرصه هاي فضاي سبز خارج مي ش��وند، از این رو این مسئله 
باعث به هم خ��وردن چرخه طبیعی و تع��ادل عناصر غذایي 
در خاک و از بی��ن رفتن مناب��ع موجود در طبیع��ت خواهد 
شد. س��لیمانی پور خاطرنش��ان کرد: به منظور جلوگیری از 
 روند ذکرش��ده، با ش��روع فصل پاییز ،در هر ی��ک از مناطق

 پانزده گانه و سازمان هاي وابسته به شهرداري اصفهان تحت 
نظارت کارشناسان س��ازمان پارک ها و فضاي سبز برگ هاي 
خزان یافته از پارک ها و عرصه هاي فضاي س��بز جمع آوري 
و به مکان هاي پیش بینی ش��ده جهت س��یلوي برگ انتقال 
مي یابد. وی اظهار داش��ت: م��دت زمان الزم ب��رای فرآوری 
خاک برگ حدود یک س��ال اس��ت که در این زم��ان با فراهم 
آوردن شرایط بهینه فعالیت میکروارگانیسم ها مانند رطوبت، 
دما، تهویه و کود آلي و ش��یمیایي دهي، فرآیند پوسیدگی و 
 تجزیه کامل برگها صورت گرفته و در نهایت خاک برگ تولید

 می شود. خاکبرگ تولید شده در سال هاي آتي به عنوان ماده 
آلی اصالح کننده خاک در عملیات بسترس��ازی عرصه های 
فضای سبز و همچنین اقدامات بهسازی خاک مورد استفاده 

قرار می گیرد.

مديرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

برگ های پايیزی به خاک برگ تبديل می شود
سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد 

شرايط معافیت فرزند دوم ايثارگران و مددجويان

مراحل مومیايی کردن اجساد در ايران

تعرفه 1/5میلیونی مومیايی اجساد

 فاطمه 
کازرونی

امروز ايدز ديگر بیماری ناشناخته ای نیست و اين يعنی يک گام پیش رفتن، يعنی اطالع رسانی کردن و قدم برداشتن 
برای شناسايی بیماران جديد که در همین راستا طی يک سال گذش�ته در اصفهان 38 بیمار جديد کشف و شناخته 
شدند. هر چند در سال های اخیر اقدامات گسترده ای در جهت شناخت و درمان و حتی پیشگیری بیماری ايدز انجام 
دادند اما هنوز هم بسیاری از مردم به خاطر دوری از برچسب خوردن انگ بیماری از اينکه داوطلبانه آزمايش بدهند و نسبت به سالمتی 

خود مطمئن شوند ، پرهیز می کنند.

 بیماران اچ آی وی تحت درمان رايگان/ به دنیا آمدن 6 نوزاد سالم از مادران مبتال به ايدز

مومیايی کردن 
اجساد در ايران 

ممنوع است و اين 
کار تنها برای اتباع 

خارجه که در کشور 
فوت می کنند و 

برای سالم ماندن 
جسد و جلوگیری از 

فساد جسد در مسیر 
انتقال انجام می شود



يادداشت

بازارخدمات فنی مهندسی
  نامطلوب دارد 

رییس انجمن خدمات فنی و مهندس��ی خانه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان اعالم کرد: وضعی��ت خدمات فنی 
و مهندسی استان از نظر توان مهندس��ی در شرایط مطلوبی 
است اما از نظر بازار کار و اشتغال، وضعیت نامطلوب و نگران 

کننده ای دارد. 
محمد ابکا با بیان اینکه تنوع خدمات فنی و مهندسی موجود 
و قابل ارایه در اس��تان بسیار گسترده اس��ت، گفت: طراحی 
و س��اخت تجهیزات کنترل و کاهش مص��ارف انرژی به ویژه 
آب و کنترل و کاهش آالینده ها، اح��داث صنایع تولید مواد 
شیمیایی، س��اخت تجهیزات انرژی های نو، ساخت قطعات 
الکترونیک و ابزار دقیق، س��اخت پمپ های خ��اص و تولید 
مصالح فلزی خاص از جمله خدماتی هس��تند که در اس��تان 

قابلیت توسعه دارند. 
وی با بیان اینکه در سال های قبل تنها در شهر اصفهان بیش 
از 120 شرکت عضو انجمن خدمات فنی مهندسی بوده اند، 
ذکر کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط بازار 80 عضو فعالیت 

دارند که آنها هم با 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند. 

 ارتقای صنعت فرش دستباف
 در گرو حمايت تشکل ها 

هفدهمین نمایش��گاه تخصصی-صادراتی فرش دس��تباف 
اصفهان در حالی به کار خود پایان داد.

محمد مجیری ارتقای صنعت فرش دس��تباف اصفهان را در 
گرو حمایت از تشکل ها دانست و با اش��اره به اینکه از دیرباز 
سبک طراحی و رنگ آمیزی فرش در استان اصفهان و مکتب 
اصفهان با 23 نوع و مدل طراحی در س��طح کش��ور و جهان 
مطرح بوده، افزود: سازمان صنعت و معدن و تجارت با حمایت 
از اتحادیه ه��ا و برگ��زاری دوره های آموزش��ی وظیفه دارد 

مشکالت این صنعت با سابقه در اصفهان را حل کند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت و معدن 
و تجارت خاطرنشان کرد: تسهیالت صندوق مهر امام رضا )ع( 
به مبلغ سه میلیارد تومان در راستای رفع مشکالت ناشی از 
خشکسالی و کمک به بافندگان شرق اصفهان شامل مبلغ یک 
میلیارد تومان به اتحادیه تعاون روستایی، 800 میلیون تومان 
به اتحادیه تعاون شهری و یک میلیارد و 200 میلیون تومان 

به اتحادیه بازرگانی اختصاص یافته است.

اخذ نشان CE توسط شرکت 
ذوب آهن

مدی��ر کیفیت ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان گف��ت: کیفیت 
محصوالت این شرکت از سوی یک ش��رکت اسپانیایی تایید 

شد و ذوب آهن اصفهان نشان CE را کسب کرد.
 عباس عباس زاده اظهار کرد: ارس��ال محصوالت تجاری و در 
واقع صادرات محصوالت به دیگر کش��ورها منوط به دریافت 

عالمت تجاری یا CE است.
وی تصریح کرد: داش��تن این گواهی به توس��عه فعالیت های 

صادراتی و همچنین ارز آوری برای کشور کمک خواهد کرد.
مدیر کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفهان همچنین از تالش 
برای تولید محصوالت جدید مطابق با استانداردهای جهانی 

در آینده نزدیک در این شرکت خبر داد.

کاهش ساختمان سازی 
بازار سنگ را کساد کرده است 

رییس انجمن صنفی کارفرمایان س��نگبری استان اصفهان 
گفت: متاسفانه میزان ساختمان س��ازی کاهش پیدا کرده و 
همین موضوع در بازار سنگ نیز تاثیرگذار بوده است و سبب 

رکود بازار سنگ شده است.
رضا احمدی با اشاره به وضعیت صنعت سنگ در سطح استان 

اظهار کرد: متاسفانه وضعیت صنعت سنگ مناسب نیست.
وی ادامه داد: متاس��فانه میزان ساختمان سازی کاهش پیدا 
کرده و همین موضوع در بازار سنگ نیز تاثیرگذار بوده و سبب 

رکود بازار سنگ شده است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سنگبری استان اصفهان با 
اشاره به موضوع کمبود آب در س��طح این استان عنوان کرد: 
صنعت سنگ به گونه ای است که برش سنگ نیاز به آب دارد، 
این در حالی است که واحدهای سنگ بری با مشکالت کم آبی 

روبه رو هستند.
وی تاکی��د ک��رد: در این ش��رایط بای��د از روش ه��ای نوین 
اس��تفاده کرد اما مش��کل این اس��ت که هزینه ها به ش��دت 
افزایش یافت��ه و همین موضوع س��بب کاهش به��ره وری و 
 مش��کالت بیش��تر برای تولیدکنندگان و صنعتگران ش��ده

 است.
احمدی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه ها تعدیل شده و 
تولیدکنندگان در حال آسیب دیدن هستند این در حالی است 

که امیدواریم این مشکالت با اهتمام مسئوالن برطرف شود.
وی گف��ت: بس��یاری از صنعتگران س��نگ با چ��ک فعالیت 
می کنند این در حالی اس��ت که تغییرات در بعضی قیمت  ها 
 و نوس��انات در قیم��ت ارز س��بب ایجاد مش��کالتی ش��ده 

است.

دالر3500تومانی شد
 هر دالر آمریکا در بازار آزاددیروز به 3500 تومان رسید.

  قیمت هر دالر آمریکا با نوس��انان لحظ��ه ای معادل 3500 
تومان در بازار آزاد به فروش رفت. 

گفتنی است هر یور 4318 تومان، پوند انگلیس 5330 تومان، 
درهم امارات 940 تومان و لیر ترکیه 1538 تومان در لحظه 

تنظیم این گزارش معامله می شود. 
قیمت دالر در حالی به طغیان رس��ید که این اتفاق از همان 
نخس��تین روز روی کار آمدن دولت یازدهم به این شکل بی 

سابقه بوده است. 
طغیانی ک��ه بنا به گفته های بهاءالدین حس��ینی هاش��می، 
کارش��ناس مس��ائل بانکی دو عام��ل خوش بین��ی از نتیجه 
مذاکرات هس��ته ای و دیگری کاهش قیمت نفت بیش��ترین 

تاثیر را در شکل گیری آن دارد.

مدير عامل فوالد مبارکه

فوالد ايران در صدد کسب 
جايگاه دوازدهم جهان است

    مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
جایگاه کنون��ی ای��ران در تولید ف��والد در جهان 
پانزدهم اس��ت و با بهره برداری از ط��رح های در 

دست احداث به رتبه 12 خواهد رسید.
بهرام سبحانی با اش��اره به اینکه تولید فوالد کشور 
تا پایان س��ال از 1۶ میلیون تن عبور خواهد کرد، 
اظهار داش��ت: ظرفیت ایجاد شده که تا پایان سال 
می تواند به بهره برداری برس��د حدود 20 میلیون 
تن اس��ت. وی اضافه کرد: با ظرفیت های در دست 
احداث که تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد، 
این میزان به 25 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 

مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان ادامه 
داد: افت قیمت ها در بازار جهان��ی و خطر واردات 
بیش از نیاز کش��ور به وی��ژه از چی��ن، اوکراین و 
 روس��یه و افزایش کاالها در انب��ار تولیدکنندگان،

  نگران��ی های��ی را ب��رای تولید ب��ه وج��ود آورده 
است.

 وی از انجام مکاتباتی ب��رای جلوگیری از واردات 
و کمک به رش��د و رونق مصرف ب��ا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خب��ر داد و تصریح کرد: ش��رایط 
تولید در داخل و خارج از کشور یکسان نیست برای 
نمونه قیمت س��نگ آهن در یک س��ال گذشته در 
دنیا به نصف رسیده در حالی که در کشور ما در دو 
 سال اخیر، هر سال حدود 1۶ درصد افزایش یافته

  است. 
رییس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد اضافه کرد: 
هزینه های ان��رژی گاز 85 درصد و برق 25 درصد 
رشد داشته و همچنین سطح حقوق و دستمزد نیز 
بیشتر شده است. وی اظهار داش��ت: زمانی که در 
صنعت فوالد سرمایه گذاری کردیم و تولیدکننده 
هستیم، نباید اجازه دهیم اش��تغال آن برای دیگر 
کش��ورها باش��د و محصول وارداتی جای محصول 
داخلی را بگیرد. سبحانی در باره اینکه چرا قیمت 
محصوالت فوالدی چینی که مواد اولیه و سوخت 
را وارد می کند، کمتر از شمش فوالد داخلی است، 
گفت: آنها مزیت هایی دارند که ما نداریم و یکی از 
این مزیت ها نرخ سود تس��هیالت است. وی ادامه 
داد: در اروپا نرخ تسهیالت صفر تا 1.5 درصد است 
اما ما برای تسهیالت س��رمایه در گردش نرخ سود 

2۷ درصد پرداخت می کنیم.

اخبار کوتاه

4
قیمت کاغذ روزنامه وارداتی افزایش یافت

قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه وارداتی به صورت رول یا ورق در هفت ماهه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته بیش از 400 تومان افزایش یافته است.بر اساس گزارش گمرک، قیمت متوسط 
هر کیلو کاغذ وارداتی روزنامه به ش��کل رول یا ورق در این مدت براب��ر 0.8 دالر یا به عبارت دیگر 
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این روزها افراد جویای کار پیوس��ته در جس��ت وجوی 
شغل مناسب خود هس��تند، آزمون های استخدامی را 
با جدیت دنبال می کنند، پیگی��ر آگهی های روزنامه ها 
هستند و رزومه خود را برای شرکت ها ارسال می کنند 
اما بعضا با وجود تالش بسیار موفق به پیدا کردن شغل 

مناسب خود نمی شوند.
کارشناسان حوزه کار عدم تناسب نظام عرضه و تقاضا در 
بازار کار را در این امر موثر می دانند و نسبت به پیوستن 
جوین��دگان کار ب��ه صف نیروه��ای بیکار و گس��ترش 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن هش��دار می دهند؛ 
گذش��ته از آن امروز کمتر کس��ی را می توان یافت که 
به دنبال کس��ب و کاری کم زحمت اما پر سود و درآمد 
نباشد چرا که صرف نظر از مالک ها و معیارهایی که افراد 
معموال برای انتخاب شغل مورد نظر خود دارند، در این 
مقطع زمانی پیدا کردن یک کار مناسب با درآمد راضی 
کننده به یک دغدغه اساس��ی میان جوانان جویای کار 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ دغدغه ای که جویندگان کار را از 
رسیدن به شغل مناس��ب و مورد عالقه خود در بازار کار 

باز داشته است.
 کارشناسان حوزه کار می گویند ممکن است بسیاری از 
دانش آموختگان وفارغ التحصیالن دانشگاهی با معدل 

باال فارغ التحصیل شده باش��ند ولی هنگام ورود به بازار 
کار این اولویت ها هستند که حرف اول را می زنند از این 
رو پیشنهاد می کنند که افراد برای باال بردن فرصت های 
شغلی خود صرف نظر از حقوق و درآمد دلخواه و تناسب 
با رشته تحصیلی، نیاز بازار کار و امکان پیشرفت خود در 
آن حرفه را بررسی کنند و شاید به همین دلیل باشد که 
حسن طایی  معاون اشتغال وزیر کار به جوانان جویای 
کاری که قصد ورود به ب��ازار کار را دارند توصیه می کند 
که شرایط موجود بازار کار را درک کرده و بپذیرند چرا 
که ممکن است یک شغل در ابتدا جذابیت الزم را برای 
آنها نداش��ته باش��د ولی با ورود به آن حرفه، آشنایی با 
محی��ط کار و افزایش به��ره وری زمینه های پیش��رفت 

برایشان فراهم می شود.
به اعتقاد وی هیچ فرد ش��اغل موفقی نبوده که با فراهم 
بودن همه امکانات کار خود را آغاز کرده باشد از این رو 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و جوانان کارجو بهتر است 
که از فرصت های موجود اس��تفاده کنند و خود را ارتقا 

دهند.
در حال حاضر یک شغل مناسب از ابعاد و زوایای مختلف 
بررسی می شود و به طور عمده مالک هایی نظیر مدرک 
تحصیلی، رضایتمندی، کس��ب درآمد و داشتن آینده 

را در انتخاب آن موثر می دانند. توصیه کارشناس��ان به 
جویندگان کار این است که برای رسیدن به یک موفقیت 
شغلی به دنبال شغلی باش��ند که با رضایت کامل  آن را 

انجام دهند حتی اگر مطابق سلیقه و عالقه آنها نباشد.
داوود امیری کارشناس حوزه کار  در این باره می گوید: 
شغل مناس��ب از دید فرد شغلی اس��ت که به آن عالقه 
داشته باشد و با انجام آن احس��اس رضایت درونی پیدا 

کند.
به گفته امیری امروز مشاغل خدماتی گوی سبقت را از 
دیگر حرفه ها ربوده و نوعی بی��کاری پنهان را بر اقتصاد 
کشور تحمیل کرده است زیرا مشاغل پایداری که مولد 
و زاینده باش��ند کاهش یافته و این امر اقتصاد کشور را 

آسیب پذیر کرده است.
وی معتقد است مش��اغل خدماتی لزوما بد نیست ولی 
نباید از نیاز بازار کار فرات��ر رود مثال در یک محله وجود 
چند س��وپرمارکت به جای یکی نشان از بیکاری پنهان 
دارد چرا که آن محله به اندازه نیاز خود فروشگاهی که 
تامین کننده نیازهای اولیه افراد محله باشد را دارد ولی 
به دلیل آنکه صاحبان سوپرمارکت ها نتوانسته اند شغل 
مولد و فزاینده ای داشته باش��ند، به یک شغل خدماتی 
روی آورده و به تقسیم سطح درآمد خود رضایت داده اند.

در حال حاضر بس��یاری از افراد به دلی��ل عدم اطالع از 
شغل متناسب با ویژگی ها و خصوصیات خود، در انتخاب 
مسیر شغلی مناسب و پیشرفت در آن دچار سردرگمی 

می شوند.
بخش اعظمی از فارغ التحصیالن و جوانان جویای کار با 
وجود داشتن تحصیالت عالیه و مدرک دانشگاهی حرفه  
مناس��ب خود را پیدا نمی کنند و پس از اتمام تحصیل 
تازه به این نتیجه می رس��ند که باید وارد حرفه دیگری 
ش��وند تا کس��ب درآمد و امرار معاش کنن��د در نتیجه 
 گاهی از شغل دلخواه و متناسب با تخصص خود دست 

می کشند.
تحلیلگران ب��ازار کار تاکید دارند که در انتخاب ش��غل 
توانمن��دی و شایس��تگی های افراد ب��رای برخورداری 
از آن حرفه و ش��غل الزم اس��ت از این رو در کنار میزان 
شایستگی و توانمندی عوامل متعددی همچون انگیزه، 
عالقه، شناخت، توان علمی، استعداد تحصیلی، اعتماد 
به نفس، نوع شخصیت،نفوذ والدین، بازار اشتغال، محیط 
دانشگاهی، توجه به عالیق و ارزش ها و سطح اقتصادی 
را در انتخاب شغل خوب تأثیرگذار می دانند، با این حال 
باید پذیرف��ت که این روزها انتخاب یک ش��غل خوب با 
درآمد مناسب از گذشته خیلی سخت تر شده و باال رفتن 
سطح توقعات و انتظارات، عدم تناسب عرضه و تقاضا در 
بازار کار، افزایش کسب و کارها و تغییر پذیری شغل ها 

در این امر بی تاثیر نبوده است.

بیکاری پنهان و موج گسترش سوپرمارکت ها...!

نبود تناسب نظام عرضه و تقاضا در بازار کار

نرخ سود بانکی بخش کشاورزی کاهش يافت

خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعالم کرد:

شرايط جديد ايرانی ها برای خودروسازان خارجی

بیالن آب های زير زمینی منفی است 

 قائم مقام وزیر جهادکش��اورزی در امور مجلس از کاهش
 5 درصدی نرخ سود تسهیالت بانکی به کشاورزان خبرداد 
و گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار، این نرخ از 22 به 1۷ 

درصد کاهش یافت.
خلیل آقایی گفت: با مصوبه جدید جهادکشاورزی، ۷0درصد 
اختالف بخش کشاورزی و منابع طبیعی سراراضی واگذار 
شده به کش��اورزان مرتفع و تمهیدات الزم برای اجرای آن 

اتخاذ شده است. 
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور مجلس اظهارداشت: 

براس��اس این مصوبه، چنانچه در جوار اراضی کش��اورزی 
زمینی متعل��ق ب��ه اداره کل منابع طبیعی وجود داش��ته 
باشد، در صورت درخواست کش��اورز و نداشتن کمبود آب 
زمین های هم جوار متعلق به منابع طبیعی به وی تحویل 

داده می شود. 
آقایی افزود: اعتبار این وزارتخانه به 10 هزار میلیارد تومان 
در سال جاری افزایش یافته که 2 هزار میلیارد تومان صرف 

خرید ادوات کشاورزی شده است. 
وی از انباش��ت انباره��ای جهادکش��اورزی از نهاده��ای 
کشاورزی و بذر خبرداد و اظهارداشت: ورود میوه به کشور 

کنترل و ممنوع شده است. 
معاون پارلمانی وزیر جهادکشاورزی همچنین از ایجاد اتاق 
کارگری در باغ های جهرم خبرداد و تصریح کرد: برای اراضی 
کشاورزی براس��اس هکتارهای زیرکش��ت، اتاق کارگری 

پیش بینی و بخشنامه آن هم صادر شده است. 
وی گفت: تش��کیل این اتاق برای س��هولت کار کشاورزان 
اس��ت و اگر باغداری به بهانه س��اخت ات��اق کارگر تغییر 
 کاربری در زمین هایش ایجاد کند، به شدت با وی برخورد

 خواهد شد.

    

مدیرعامل آبفا استان اصفهان شرایط کنونی دریاچه ارومیه 
و رودخانه زاینده رود را بیانگر بحران منابع آبی در کش��ور 
دانس��ت و گفت: برنامه ریزی بلندمدت با اجرای اقدامات 
اثرگذار راه برون رفت از بحران کم آبی در اس��تان اصفهان 

است.
هاشم امینی در دومین جلسه ش��ورای مدیران، با اشاره به 
 اینکه برنامه ه��ای مصرف بهینه آب دیگ��ر مختص هفته 
صرفه جویی یا فصل تابستان نیست، اظهار داشت: شرایط 
کنونی کش��ور حاکی از بحران کم آبی اس��ت به طوری که 

هم اکنون ۶0 دشت کشور در ش��رایط بحرانی قرار دارند و 
بیالن آب های زیرزمینی به حدی منفی است که بعضاً برای 
رسیدن به آب باید چاهی به عمق 200 الی 250 متر حفر 

کنیم تا بتوان آب استحصال کرد. 
وی ش��رایط کنونی دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود را 
بیانگر بحران منابع آبی در کشور دانست و تصریح کرد: وقوع 
مستمر پدیده خشکسالی در کش��ور و استان چنان تبعات 
ناگواری رقم زد که خشک شدن دریاچه ارومیه و زاینده رود 
یکی از آثار ناشی از وقوع پدیده خشکسالی در کشور است. 

وی تاکید کرد: از آنجایی که وضعیت منابع آبی در اصفهان 
قرمز اعالم شده باید تمام مسئوالن امر در آبفا استان اصفهان 
تدابیری لحاظ نمایند تا مردم در تمام روزهای سال با قطعی 
آب مواجه نشوند چرا که با اعمال مدیریت مصرف می توان 
نیاز آبی مشترکان را رفع کرد. امینی به نشت گیری خطوط 
1400 اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نشت گیری خطوط 
انتقال 1400 در دس��تور کار قرار گرفت تا از هدر رفت آب 
جلوگیری شود این درحالی است که ساخت حوضچه، نصب 
فلومتر، مرئی و عالمت گذاری والوها به منظور توزیع عادالنه 

آب باید در دستور کار اقصی نقاط استان قرار گیرد 
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خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: خودروسازان خارجی 
که به دنبال بازگش��ت به ب��ازار بکر ایران هس��تند، پس از 
برداشته شدن تحریم های بین المللی درخواهند یافت که 
محیط کسب و کار این کشور تغییر کرده و شرکای ایرانی 
اکنون به دنبال پیش��برد همکاری ها با ش��رایط خودشان 
هستند.خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که صنعت خودروی 
ایران به دلیل تحریم هایی که علیه برنامه هس��ته ای کشور 
تحمیل شده تحت فشار قرار گرفته و محدودیت های ایجاد 
شده با کند کردن رش��د اقتصادی، موجب کاهش تولید و 

حذف مشاغل در این صنعت شده است.
بر این اساس پژو سیتروئن فرانسه و هیوندای کره جنوبی به 
دنبال تشدید تحریم های غربی، به اتفاق ایران را ترک کردند 
درحالی که رنو همچنان به واردات قطعات و مونتاژ خودرو در 
تهران ادامه می دهد با این همه تنها بخشی از تولید گذشته را 
دارد.به ادعای این خبرگزاری مجموع تولید خودروی ایران 
در س��ال 2011 به یک میلیون و ۶00 هزار دستگاه رسید 
اما در دو س��ال بعد این رقم نصف ش��د. تحریم های آمریکا 
علیه صنعت خودرو در سال 2013 و در کنار آن تحریم های 
اروپایی و آمریکایی علیه بانک های ایرانی عامل اصلی بود اما 
تحریم های خودرو اوایل سال جاری میالدی پس از توافق 
هسته ای مقدماتی که میان ایران و قدرت های جهان حاصل 

شد و مطرح ش��دن احتمال یک توافق نهایی که دورنمای 
بهتری را برای این صنعت ترسیم کرد، برداشته شدند.

بر اساس این گزارش، این موضوع بازیگران عرصه بین المللی 
را برای دومین بار به حضور در نمایشگاه خودروی ایران جلب 
کرد. مرسدس بنز، فولکس واگن، رنو، پژو، کیا و تویوتا حضور 

در این نمایش��گاه را تایید کرده اند اما شرکت خودروسازان 
آمریکایی شامل جنرال موتورز و فورد با وجود این که دعوت 
شده اند مشخص نیست.س��ازمان دهندگان این نمایشگاه 
به دنبال جذب س��رمایه گذاری خارجی هستند اما شرایط 
شراکت احتماال تغییر خواهد کرد. تحت توافق های مشترک 

جدید، وزارت صنعت مایل است در ابتدا 40 درصد از تولید 
در ایران انج��ام بگیرد و این میزان پس از پنج س��ال به 85 
درصد افزایش پیدا کند.ایران خودرو که 54 درصد از سهم 
بازار داخلی را در اختیار دارد قصد دارد امسال به سطح تولید 

۶00 هزار خودرو که در سال 2011 داشت، بازگردد.
س��ابق بر این، این خودروس��از با پژو، رنو و سوزوکی توافق 
داشت اما به گفته هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو 

تولید کنونی بدون همکاری های خارجی انجام می گیرد.
وی دراین باره به خبرگزاری فرانس��ه گفت: ما انتظار داریم 
شرکای سابق مان به ایران بازگردند اما با شرایطی که ما به 
آنها پیشنهاد خواهیم کرد.مدیرعامل ایران خودرو همچنین 
با اشاره به اینکه پژو سیتروئن زمانی که وضعیت وخیم شد 
ایران را ترک کرد، خاطرنش��ان کرد آنه��ا باید برای چنین 

عملی هزینه بپردازند.
نمایندگان این خودروساز فرانس��وی که ایران دومین بازار 
بزرگش بود، اوایل اکتبر در پاری��س با مقامات ایرانی دیدار 

کرده بودند تا در مورد بازگشت احتمالی مذاکره کنند.
ایران خودرو اکنون به جای سهم 51-49 درصدی که به نفع 
شریک خارجی بود یک شراکت برابر 50-50 می خواهند 
که تولید، ف��روش، انتقال فناوری و دسترس��ی به ش��بکه 

خارجی پژو سیتروئن را در برمی گیرد.

 مدير عامل
 ايران خودرو: پژو 

سیتروئن زمانی 
که وضعیت وخیم 
شد ايران را ترک 

کرد، آنها بايد برای 
چنین عملی هزينه 

بپردازند



یادداشت هفت لغوکنسرتکویتیپور
کنسرت »غالم کویتی پور« که قرار بود، 13 و 14 آذر در سالن همایش های برج میالد برگزار شود، 
لغو شد.قرار بود این مداح قدیمی نخستین کنسرت خود را در قالب برنامه ی »خیمه ها و نجواها« 

روی صحنه ببرد که طبق اعالم روابط عمومی برج میالد، این کنسرت لغو شده است.
قرار بود، کویتی پور ب��ا گلچینی از آثار منتشرش��ده اش در آلبوم هایی مانن��د »غریبانه 1 و 2« و 

»خاموش« به اجرای برنامه بپردازد که 

5
 کشف بزرگترین سنگ 

دست ساز بشر
 بزرگترین بلوک سنگی جهان که قدمت آن به 27 سال پیش از 

میالد می رسد، توسط باستان شناسان کشف شد.
باستان شناس��ان بل��وک باس��تانی از جن��س س��نگ که به 

»حجر الحبله« موسوم است را در بعلبک لبنان کشف کردند.
بزرگترین قطعه سنگ تراش خورده توسط انسان 19.6 متر در 

6 متر است و ارتفاع آن حداقل به 5.5 متر می رسد.
بلوک ه��ای س��نگی مش��ابه ای��ن ب��رای س��اخت معب��د 
 »ژوپیت��ر« رومی ه��ا در بعلب��ک کنون��ی ب��ه کار رفت��ه

 است.

جایزه بزرگ هایکو ۲۰۱۴ به شاعر 
ایرانی رسید

موزه بنیاد یادمان باش��و در ژاپن با اعالم رسمی نتایج مسابقه 
بین المللی هایکو، جایزه بزرگ، لوح شایستگی و نشان ماتسو 
باشو را به محس��ن فارس��انی به خاطر هایکویی با رنگ و بوی 
صلح، اهدا کرد.این هایکو از میان هزار و 261 هایکوی رسیده 
از سراسر جهان انتخاب و به عنوان بهترین هایکوی سال 2۰14 
برگزیده و معرفی شده است. در این مسابقه کشورهای ژاپن با 
تعداد 524 هایکو، آمریکا با 132 هایکو و رومانی با ۸۰ هایکو 
بیشترین میزان شرکت کننده را داش��تند. در مرحله نخست 
این مسابقه هایکوی محسن فارس��انی، به همراه 22 هایکو به 
دور نهایی راه پیدا کرد و در نهایت به اتفاق آرا به دلیل داشتن 
فرم و محتوای زیبا، جای��زه اول را نصیب خود کرد. این هایکو 
در برگیرنده پیام صلح و دوستی برای مردم ژاپن و تمام مردم 
جهان است. به همین مناسبت از طرف موزه یادمان باشو کتابی 
به همراه گزارشی از مراحل مختلف این مسابقه به چاپ رسیده 
است. قرار است این هایکو در معرض دید بازدیدکنندگان موزه 

باشو در ژاپن قرار بگیرد.

  »کدوی سرزمین قصه ها« 
در مراکز محله محور 

جش��نواره ای با عنوان »کدوی س��رزمین قصه ها« به مدت 
چه��ار روز در چهار مرک��ز محله محور وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی تفریحی  ش��هرداری اصفهان برگزار می شود.  رییس 
فرهنگس��رای س��بحان گفت: این  برنامه در فرهنگس��راهای 
شهدای دستگرد، شهید همت، سبحان و خانه فرهنگ اندیشه 
برگزار می شود. هادی نظری افزود: همزمان با نزدیک شدن به 
شب یلدا مس��ابقه پخت مربای کدو، تزئین انواع کدو و کارگاه 
 آموزش��ی پخت غذا با کدو از جمله برنامه های این جشنواره 

خواهد بود. 
وی افزود: همچنین بخش نقال��ی خوانی و قصه گویی مربوط 
 به ایام ش��ب یلدا با مخاطب مادران جوان و بزرگسال از دیگر 

بخش  های این جشنواره است. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1460 | دوشنبه 10 آذر 1393 | 8 صفر  1436

معاون سیما از ادغام دو شبکه تماشا و نمایش در جهت 
برنامه ریزی افزایش کیفیت در ش��بکه های سیما خبر 

داد.
علی اصغر پورمحمدی در جمع مدیران شبکه سه سیما 
اظهار کرد: با ادغام شبکه تماشا در شبکه نمایش، فرصت 
حضور شبکه نس��یم در گیرنده های دیجیتال که مورد 

درخواست مردم سراسر کشور است فراهم خواهد شد.

براساس گزارش روابط عمومی صدا و سیما، وی با اشاره 
به اینکه شبکه های نس��یم و افق در حال حاضر تنها در 
تهران قابل دریافت اس��ت گفت: با توجه به درخواس��ت 
بینندگان سیما در دیگر نقاط کشور، در آینده شبکه های 
جام جم که مخاطب برون مرزی دارن��د از گیرنده های 

دیجیتال حذف و شبکه افق جایگزین می شود.
پور محمدی، در ادامه با تأکید ب��ر ضرورت اهتمام ویژه 

به صرفه جویی از مدیران ش��بکه های س��یما خواست 
داوطلبانه برنام��ه های پرهزینه، کم اث��ر و کم بیننده را 
از جدول برنامه ها حذف و برای کوچک س��ازی ش��بکه 
نیز کارشناس��ی کنند و آثار و نتای��ج آن را پیش بینی و 

بررسی کنند.
معاون سیما، بررسی مشکالت مالی شبکه ها و اقدام برای 
کاهش رفع آن را ضروری دانس��ت و هم��کاران را به هم 

اندیشی در این خصوص دعوت کرد.
معاون س��یما، همچنین بر ضرورت تولی��د برنامه های 
 کیفی و ب��از پخش آثار مفی��د و موث��ر تلویزیونی تأکید

 کرد.
پور محمدی، تالش موثر همکاران سیما را برای افزایش 
جذابیت های برنامه س��ازی و حف��ظ بینندگان و جذب 
مخاطب��ان جدید خواس��تار ش��د و گفت: ش��بکه های 
تلویزیونی باید با تولید آثار کیفی و تأثیرگذار به روزهای 

پر بیننده خود باز گردند.
در ادامه این نشست مدیر شبکه سه سیما نیز در سخنانی 
با قدردانی از توجه معاون سیما، گفت: مدیران این شبکه 
به کیفی کردن برنامه ها و ارزان سازی با تأکید بر حفظ 
کیفیت، استفاده کیفی از آرشیو، تکرار برنامه های مفید 

و موثر توجه دارند.
همچنین برخی از مدیران شبکه های سیما دیدگاه ها و 

انتظارات خود را بیان کردند.
باز تعریف شبکه ها، خرید برنامه های تأمینی، بازگشت 
طنز به شبکه سه، تغییر زمان پخش برنامه ها بر مبنای 
اثر گذاری آن و توجه به رقابت س��الم بین ش��بکه ها به 
 ویژه در جذب مش��ارکت ها و مأموری��ت کاری از جمله 

دیدگاه ها و انتظارات مطرح شده بود.

فیلم »تلفن« به تهیه کنندگی سیدمحسن طباطبائی پور 
و کارگردانی محس��ن دامادی در اصفهان کلید خورده و 

برای پخش از شبکه دو آماده می شود.
فیلم »تلفن«که به قلم محس��ن دامادی نوش��ته شده، 
درباره نوجوانی است که در حس��رت خرید دوچرخه به 
سر می برد، او گوش��واره ای پیدا می کند و همین اتفاق 

ماجراهای تازه ای را برای او به همراه دارد.
این تله فیل��م دربازارچه رهن��ان، بازارچه دردش��ت و 
چندین محل قدیمی و سنتی اصفهان همچنین حاشیه 
زاینده رود تصویربرداری می شود.جهانبخش سلطانی از 
بازیگران اصلی است که نقش حاج امین را بازی می کند. 

رضا کتیرائی بازیگ��ر نوجوان اصفهان��ی، آزاده ریاضی، 
محمد علی میاندار، علی قیومی، گوهرشاد مهابادی، رها 
یحیی زاده، نرگس صابری، اکبر رشیدی و مهرداد فرید از 

دیگر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
از دیگر عوامل ای��ن تله فیلم می توان ب��ه بابک رضوانی 
دستیار و برنامه ریز، حمید صیادی تصویربردار، حسین 
حجازی صدابردار، امیر بنائی صحنه، مهراب شاپور زاده 
گریم، مهی��ار میرجاللی نورپرداز و مهدی جمش��یدی 

تدارکات اشاره کرد.
فیل��م تلویزیونی »تلفن« به س��فارش گ��روه فیلم های 

تلویزیونی شبکه دو در حال تولید است.

معاون سیما خبر داد :

برای پخش از شبکه دو

محسن دامادی »تلفن« را در اصفهان جلوی دوربین برد

شبکهتماشادرنمایشادغاممیشود
برای فیلم »میهمان داریم« 

 یادداشت بنویسید 
و جایزه بگیرید

حوزه هنری سازمان تبلیغات اس��المی  برای فیلم 
»میهم��ان داریم« ک��ه هم اکنون در س��ینماهای 
تهران و شهرس��تان ها اکران عمومی ش��ده است، 
مس��ابقه یادداش��ت نویس��ی برگ��زار می کند.این 
مسابقه با عنوان »یادداش��تی برای یک میهمان« 
برگزار می ش��ود و عالقمندان و مخاطبان این فیلم 
سینمایی می توانند با نوشتن یک جمله یک خطی 
درباره فیلم س��ینمایی »میهمان داری��م« در این 
مسابقه ش��رکت کنند. برگه شرکت در این مسابقه 
از شنبه ) هشتم آذر (  در گیشه سینماهای نمایش 
دهنده فیلم »میهم��ان داری��م« و مراکز فرهنگی 
هنری ارایه می ش��ود و مخاطبان می توانند پس از 
نگارش جمله خود در قسمت مربوطه از آن توسط 
گوش��ی همراه عکس گرفته و از طری��ق ایمیل و یا 
مراجع��ه به وب س��ایت میهمان داریم یادداش��ت 
خود را ارس��ال کنند. داوران پس بررس��ی مطالب 
 ارس��ال ش��ده به پنج جمله برتر جوای��زی را اهدا 

می کنند. 
داری��م  میهم��ان  فیل��م   آدرس وب س��ایت 
www.mihmandarim اس��ت. آدرس  .ir
 ایمی��ل ای��ن مس��ابقه نی��ز بدین ش��رح اس��ت:

mihmandarim.ir@ info
جوایز این مسابقه عبارتند از نفر اول 2۰۰۰۰۰۰۰ 
ری��ال، نف��ر دوم 17۰۰۰۰۰۰ ری��ال، نف��ر 
س��وم:14۰۰۰۰۰۰ریال، نفر چهارم:11۰۰۰۰۰۰ 

ریال و نفر پنجم:۸۰۰۰۰۰۰ ریال.

مهلت شرکت در جشنواره 
»عمار« تا ۱5 آذر تمدید شد

مهلت دریافت آثار پنجمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار تا 15 آذر ماه تمدید شد.

محمدصادق باطنی مدیر روابط عمومی جشنواره 
عمار گفت: با توج��ه به حجم باالی فیلمس��ازانی 
که در ح��ال تولید و تدوی��ن آثار خود هس��تند و 
تالش دارند تا اثرش��ان را تا آخری��ن موعد تحویل 
آثار ب��ه پنجمی��ن دوره جش��نواره مردم��ی فیلم 
عم��ار برس��انند، دبیرخان��ه جش��نواره تصمی��م 
 گرفت مهلت ارس��ال آثار را ت��ا 15 آذر ماه تمدید 
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ابالغ وقت رسیدگی
9/251 در خصوص پرونده کالسه 1465/93ش5 خواهان حسین مهرعلی دادخواستی 
به طرفیت سمیرا  انضمام مطلق خسارت  به  مبلغ 15/000/000 ریال  بر مطالبه  مبنی 
کاشانی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/10/17 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
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:24275 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

                                                ابالغ وقت رسیدگی
ماهوشی  هوشنگ  خواهان  1439/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/252
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی سجادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/10/15 مورخ  دوشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  مدنی مراتب در جراید منتشر 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف24281  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/253 در خصوص پرونده کالسه 1375/93ش11 خواهان جواد مظاهری دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  منش  خدائی  مسعود  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح  ساعت   93/10/14 مورخ  یکشنبه  روز  برای 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
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:24282 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

همامی  قاسمی  سجاد  خواهان  1455/93ش11  کالسه  پرونده  خصوص  در   9/254
وقت  است  نموده  تقدیم  صادقیان  بتول  طرفیت  به  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/10/14 ساعت 10/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:24285 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/255 شماره ابالغیه: 9310100350505450 شماره پرونده: 9309980350500475 
طرفیت  به  دادخواستی  شیروانی  پرویز  خواهان   930511 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان ملیحه شیروانی و خسرو شیروانی به خواسته الزام به انتقال سند ملک تقدیم 
دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
ساعت  و   1393/10/14 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350500475
12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف:24345 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/7/17-1171  شماره   332/93 پرونده:  کالسه   9/256
اصفهان  نشانی:  صلصال  جلیل  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه14 
وکیل:  یونتوس  –سنگبری  جدیداالحداث  خ   – محمودآباد  صنعتی  شهرک   –"
 – خ شریعتی شمالی  ابتدای   – –چهارراه شریعتی  نشانی: خمینی شهر  اصغر صافی 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  فالحتی  سعید  خوانده:  اباالفضل  مسجد  جنب 
مبلغ 30/000/000 ریال و مطلق خسارات قانونی و تاخیر و تادیه از مورخ سررسید 
شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  التادیه  یوم   الی 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای جلیل صلصال به طرفیت آقای سعید 
فالحتی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه چک به شماره 007/525617 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  بانک سپه  عهده   به 
محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و 
 علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنج  و  هفتاد  و  یکصد   و 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی  تعرفه 
صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )92/10/22( موصوف  چک  سررسید 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و 
روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی 
م الف:22934  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/7/17-1172  شماره   333/93 پرونده:  کالسه   9/257
 – اصفهان  نشانی:  صلصال  جلیل  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه14 
شهرک صنعتی محمودآباد – خ جدیداالحداث –سنگبری یونتوس وکیل: اصغر صافی 
خوانده:  ابوالفضل  مسجد  جنب   – شمالی  شریعتی  –چهارراه  خمینی شهر   نشانی: 
سعید فالحتی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای جلیل صلصال با وکالت آقای صافی به طرفیت آقای سعید فالحتی به خواسته 
به  بانک سپه  به عهده  به شماره 525618  ریال وجه چک  مبلغ 40/000/000  مطالبه 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  ید خواهان  در 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
به محکومیت  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون  قانون تجارت و 198و515و519و522 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )1392/11/22( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:22935 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
9/258 شماره دادنامه: 9209970350501268 شماره پرونده: 9209980350500778 
شماره بایگانی شعبه: 920793 خواهان: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ریاست 
آقای دکتر محمود شیخ زین الدین با وکالت آقای منصور متانت فر به نشانی اصفهان 
نامداریان  پالک109 خواندگان: 1- آقای مجید   – مکینه خواجو   – چهارباغ خواجو   –
2- شرکت پرتو آراء همگی به نشانی اصفهان – خ امام خمینی –بلوار دانشگاه صنعتی 
– شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
طرفیت  به  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای 
شرکت پرتوآراء و آقای مجید نامداریان به خواسته مطالبه مبلغ 146/336/783 ریال 
مستندات  مصدق  تصاویر  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
دلیلی  خواندگان  اینکه  به  عنایت  با  و  است  خواندگان  ذمه  اشتغال  مبین  که  پیوستی 
و  تلقی  بر صحت  را محمول  دادگاه دعوی خواهان  ننموده  ارائه  ذمه خود  برائت  بر 
مستنداً به مواد 198و519 آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
هزینه  بابت  ریال   3/132/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   146/336/783
دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ هر یک از چکها لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ در محاکم تجدیدنظر قابل اعتراض می باشد.

م الف:23329 زباندان رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

9/259 شماره دادنامه: 9209970350501270 شماره پرونده: 9209980350500777 
به  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  خواهان:   920792 شعبه:  بایگانی  شماره 
ریاست آقای دکتر محمود شیخ زین الدین با وکالت آقای منصور متانت فر به نشانی 
پالک109 خواندگان: 1- شرکت پرتو   – مکینه خواجو   – چهارباغ خواجو   – اصفهان 
به  همگی  نامداریان  مجید  آقای   -3 راسخ  ثابت  الهام  خانم   -2 مهر  پارسیان   صنعت 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک   - صنعتی  دانشگاه  بلوار   – اصفهان   نشانی 
ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته: 
در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دادخواست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به طرفیت شرکت پرتوصنعت 
پارسیان مهر و آقای حمید نامداری و خانم الهام ثابت راسخ به خواسته مطالبه مبلغ 
356/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به تصاویر 
اینکه  به  عنایت  با  و  است  ذمه خواندگان  اشتغال  مبین  که  پیوستی  مصدق مستندات 
دعوی  دادگاه  ننموده  ارائه  باشد  دین  ادای  و  خود  ذمه  برائت  بر  دلیلی  خواندگان 
به مواد 198و519 آیین دادرسی مدنی  تلقی و مستنداً  خواهان را محمول بر صحت 
عنوان اصل خواسته  به  ریال  مبلغ 356/000/000  پرداخت  به  را متضامنًا  خواندگان 
طبق  وکیل  حق الوکاله  به  همینطور  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   7/795/000 مبلغ  و 
اجرای حکم  لغایت  از چکها  یک  هر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و همچنین خسارات  تعرفه 
از  پس  روز  بیست  ظرف  و  حضوری  صادره  رای  مینماید  محکوم  خواهان  حق  در 
الهام ثابت راسخ  ابالغ در محاکم تجدیدنظر قابل اعتراض می باشد و نسبت به خانم 
 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض است.م الف:23331 

زباندان رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

رسیدگی:  تاریخ   93/8/20-1448 دادنامه:  شماره   683-93 پرونده:  کالسه   9/260
اعظم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/7/30
جمشیدی نشانی خ معراج – خ عباس آباد – ک رزاقی – بن بعثت – پ43 خوانده: داود 
بن بست بشارت –  کوچه شاهد –  خ زینبیه –  فقیهی حبیب آبادی نشانی اصفهان – 
پ58 خواسته: الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
و  حبیب آبادی  فقیهی  داود  طرفیت  به  اعظم جمشیدی  خانم  دادخواست  در خصوص 
به خواسته تقاضای الزام خوانده به انتقال سند رسمی 6 دانگ موتورسیکلت سیستم 
و   3300218 موتور  شماره  و  آلبالوئی  رنگ   1383 مدل  سی  سی   125 تیپ   رایکا 

شماره تنه 8334882 با احتساب مطلق خسارات وارده دادرسی و غیره علی الحساب 
مقوم 5/000/000 تومان با عنایت به محتویات پرونده و استعالم انجام شده از شعبه 
موسسه راهگشا استان اصفهان و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان و از طریق نشر 
آگهی اقدام شده و در جلسه رسیدگی حضور ندارد و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده 
و الیحه ای ارسال ننموده و از طرفی موتورسیکلت در سال 1390 خریداری و تا این 
لحظه فسادی اعالم نشده است و مدارک در اختیار خواهان است شورا به استناد مواد 
به محکومیت خوانده  قانون مدنی حکم  آیین دادرسی مدنی و 237و362  قانون   198
جهت حضور در دفترخانه رسمی و انتقال سند موتورسیکلت فوق الذکر به نام خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل رسیدگی 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   13 شعبه  می باشد.م الف:23334  شعبه  این  در  واخواهی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای

9/261 شماره دادنامه: 9209970350501269 شماره پرونده: 9209980350500776 
شماره بایگانی شعبه: 920791 خواهان: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ریاست 
آقای دکتر محمود شیخ زین الدین با وکالت آقای منصور متانت فر به نشانی اصفهان – 
چهارباغ خواجو – مکینه خواجو – پالک109 خواندگان: 1- شرکت پرتو فام پارسیان 
 – اصفهان  نشانی  به  همگی  سراجی  محمد  آقای   -3 نامداریان  مجید  آقای   -2  مهر 
اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک   - صنعتی  دانشگاه  بلوار   - امام خمینی   خ 
رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته: 
خصوص  در  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را 
پارسیان  خام  پرتو  به طرفیت شرکت  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  دادخواست شهرک 
ریال   50/000/000 مطالبه  خواسته  به  نامداریان  مجید  و  سراجی  محمد  آقایان   و 
مستندات  مصدق  تصاویر  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
دلیلی  خواندگان  اینکه  به  عنایت  با  و  است  خواندگان  ذمه  اشتغال  مبین  که   پیوستی 
بر  ننموده دادگاه دعوی خواهان را محمول  ارائه  از برائت ذمه خود باشد  که حاکی 
آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنًا  به مواد 198و519  تلقی و مستنداً  صحت 
 1/185/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   50/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
همچنین  و  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  به  همینطور  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 91/11/25 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم 
 مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ در محاکم تجدیدنظر 
از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی  آقای سراجی  به  نسبت  و  می باشد  اعتراض  قابل 
دادگاه   5 زباندان رئیس شعبه  قابل واخواهی است.م الف:23335  دادگاه  این  در  ابالغ 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ نظریه کارشناس

با  احترامًا  اصفهان  اختالف  احکام شورای حل  اجرای   2 9/262 رئیس محترم شعبه 
ضمن  اینجانب  رساند  می  استحضار  به  4041/93ش ج/2  شماره  پرونده  به  عنایت 
منش  میرحیدری  حمیدرضا  آقای  پرونده  خواهان  معیت  در  مربوطه  پرونده  مطالعه 
در  واقع   93/1/24 مورخ  صورتجلسه  در  شده  ذکر  توقیفی  اموال  نگهداری  محل  به 
بازدید  و ضمن  مراجعه  پالک43   – غربی  دو  فرعی   – نظامی  خیابان   – شاهین شهر 
و  موجود  وضعیت  به  توجه  با  مذکور  اموال  ارزیابی  بدینوسیله  الزم  بررسی  و 
اعالم می گردد:  ذیل  به شرح  قیمتها  برآورد  در  و دخیل  موثر  جمیع عوامل و جهات 
دار و رویه مشمع  استیل دسته  فلزی  پایه  ثابت  اداری  پانزده عدد صندلی  تعداد   -1
مشکی رنگ به صورت مستعمل به مبلغ 6/000/000 ریال. 2- تعداد پنج عدد صندلی 
مستعمل  دار  قرقره  استیل  فلزی  ای  پنج شاخه  پایه  و  جکدار  گردان  مدیریتی  اداری 
مدل    مستعمل  کانن  پرینتر  دستگاه  یک  تعداد   -3 ریال.   4/500/000 مبلغ  به   جمعًا 
j-semsys-F151400L.BP 3250 به مبلغ 800/000 ریال. 4- تعداد یک دستگاه فاکس 
دستگاه  یک  تعداد   -5 ریال.   1/200/000 مبلغ  به   semsysL مدل140  مستعمل  کانن 
تعداد یک  به مبلغ 300/000 ریال. 6-  p 210 مشکی رنگ  فاکس کانن مستعمل مدل 
یک   -7 ریال.   700/000 مبلغ  به   HP  Laserjetp1102 مدل  مستعمل  پرینتر  دستگاه 
جمع  ریال.   7/000/000 مبلغ  به    AR  5516 مدل  شارپ  مستعمل  زیراکس  دستگاه 
ریال(  هزار  پانصد  و  میلیون  )بیست  ریال   20/500/000 مبلغ  به  فوق الذکر  اقالم  کل 

می باشد.م الف:23523 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
المپیاد فرهنگی ورزشی روستایی  اصفهان 

ششمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی روستائیان استان اصفهان از 30 آبان سال جاری 
در مناطق 1 و 2 آغاز شد و این رقابتها تا رسیدن به مرحله فینال  در مناطق 3 و 4 استان 
ادامه خواهد یافت .گفتنی است مرحله نهایی شش��مین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی 

روستائیان استان اصفهان در ایام اهلل دهه فجر برگزار می گردد.
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ملی پوش اصفهانی 
درمسابقات جهانی قطر

 برگزاری مراسم تجلیل
 از مدال  آوران اصفهانی

ملی پوش اصفهانی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلوالن گفت: مسابقات 
جهانی قطر دروازه ورود به پارالمپیک 2016 است و امیدوارم بتوانم سهمیه 
این رقابت ها را به دس��ت بیاورم.امین بابلی ادامه داد:در دور قبل به دلیل 
مصدومیت شدید، با درد بسیار مسابقه دادم و در دوی یک هزار و 500 متر 
با فاصله کمی از کسب مدال برنز بازماندم که این رتبه چهارمی برای من 
مشکل ساز شد.وی با بیان اینکه در حال درمان مصدومیتش است و هنوز 
بهبودی پیدا نکرده اس��ت، تصریح کرد: بهمن ماه س��ال جاری مسابقات 
دو صحرانوردی قهرمانی کشور نابینایان برگزار می شود و در صورت رفع 

مصدومیت، در این رقابت ها شرکت می کنم.
بابلی افزود: مسابقات جهانی قطر مهم ترین میدان پیش رو است و امیدوارم 
با رفع مصدومیت بتوانم در این مسابقات نتیجه زحماتم را گرفته و سهمیه 

حضور در پارا المپیک را کسب کنم.

آسیائی اصفهان با حضور مسئوالن و اعضای  مراسم تجلیل از مدال  آوران پارا
شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار شد. در شصت و چهارمین جلسه علنی 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان، از مدال آوران پاراآس��یائی اصفهان تجلیل 
شد.رییس هیات ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان در این جلسه 
با بیان اینکه وظیفه فدراس��یون جانبازان و معلوالن قهرمان پروری اس��ت، 
اظهار کرد: با توجه ب��ه حمایت های معنوی و مادی از ورزش��کاران جانباز و 
معلول، هزینه ورزشی برای این قشر نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش 
یافته و هیات استان اکنون در 14 رشته ورزشی فعالیت می کند.محمدرضا 
آقاباباگلیان افزود: تنوع حضور ورزش��کاران اصفهان در رشته های مختلف و 
کسب مدال در رشته های انفرادی از نکات بازر حضور اصفهان در مسابقات 
پاراآسیائی اینچئون بود و 10 درصد از ورزشکارانی که به این مسابقات اعزام 
شدند، جوانانی بودند که می توانند برای س��ال های آینده نیز افتخارآفرینی 

کنند.

هیات رییس��ه فدراس��یون فوتب��ال چند 
جلس��ه فوق العاده در بررسی عملکرد مالی 
فدراسیون برگزار کرده و علی رغم طوالنی 
بودن این جلس��ات هن��وز ابهام��ات مالی 
برطرف نشده اس��ت. این در حالی است که 
هنوز صورت های مالی پر ابهام فدراس��یون 
در سال ۹2 هم به کمیته امین مجمع ارائه 

نشده است .
ابهام��ات مال��ی ح��اال یک��ی از بزرگترین 
مش��کالت علی کفاش��یان در فدراس��یون 
فوتبال است. این ابهامات که موجب برهم 
خوردن جلس��ه مجمع س��ال گذشته شده 
بود با برگ��زاری جام جهان��ی و هزینه های 
آن دوچندان شده است. چنان که جلسات 
فوق العاده هیات رییس��ه را دوازده ساعت 
طوالنی می کند اما بازهم به نتیجه نمی رسد. 
قنبرزاده می گوید که با ابهاماتی در خصوص 
گزارش های مالی حسابرس��ان فدراسیون 
وجود داش��ت که البته هنوز به آن ها پاسخ 
داده نش��ده اس��ت و اعضای هیات رییسه 
به عنوان امین  اعضای مجمع با دقت باید آن 

را بررسی و سرانجام تصویب کنند. 
وی همچنین به ابهامات مالی سال 13۹2 
هم اش��اره ک��رد و گفت مجمع س��ال قبل 
یک کمیته ش��ش نفره را مس��ئول بررسی 
ابهامات صورت های مالی فدراس��یون کرد 
اما با گذشت نزدیک به یک سال و در حالی 
که به مجمع بعدی این فدراس��یون نزدیک 
می ش��ویم هنوز هیچ گونه مس��تنداتی در 
اختیار این کمیته امین قرار نگرفته که اگر 
تا زمان برگزاری مجمع ه��م این اتفاق رخ 
ندهد گزارش مالی سال 13۹2 فدراسیون 
هم با مشکالت متعددی همراه خواهد شد. 
گفت وگ�و ب�ا منص�ور قنب�رزاده را 

می توانید در ادامه بخوانید:
براس��اس اساس��نامه همه اعضای 
هی��ات رییس��ه بای��د در مجمع 
عموم��ی رای بیاورند و ب��ا تایید 
ای��ن مجم��ع حضورش��ان در 
هیات رییسه مشروعیت بیابد. 
در مجم��ع اولی��ه ک��ه آقای 
کفاش��یان ه��م رای آوردند 
در انتخابات هیات رییس��ه 
رحیمی از باشگاه سپاهان 
رای مجم��ع را ب��ه عنوان 

نماینده باشگاه ها به دست آورد و به عضویت 
هیات رییسه درآمد. منتهی قانون می گوید 
که بنا به هر دلیلی اگر کسی از اعضای هیات 
رییسه استعفا دهد و ازمجموعه خارج شود، 
هیات رییس��ه می تواند عضو جایگزین را با 
پیشنهاد رییس فدراس��یون و تایید هیات 

رییسه برگزیند.
 این اتفاق برای حضور من در مجمع اتفاق 
افتاد اما قان��ون همچنین اضافه می کند که 
در اولی��ن مجمع عمومی فدراس��یون باید 
تکلیف عضو جدی��د هیات رییس��ه با رای 

اعضای مجمع روشن شود. 
بنابراین این حرف منطقی اس��ت و تکلیف 
حضور من در هیات رییس��ه فدراسیون هم 
باید در مجمع عمومی این فدراسیون تعین 

تکلیف شود.
قنبرزاده در خصوص اینکه آیا قصد دارد  در 
مجمع عمومی پیش رو در دی ماه امس��ال 
برای حضور در هیات رییسه نامزد شود یا 
خیر هم می گوی��د: در ابتدا تمایل چندانی 
ب��رای این ماجرا نداش��تم ام��ا در یکی دو 
روز گذشته بیش از بیست تماس از سوی 
اعضای مجم��ع برای این ماجرا داش��تم و 
برای همین هم تصمیم گرفتم که در مجمع 
پیش رو برای عضویت در هیات رییسه هم 

نامزد شوم.
قنبرزاده همچنین در خص��وص روزهای 
پ��رکار هیات رییس��ه در روزه��ای اخیر و 
دس��تور جلس��ات ه��م گف��ت: در جریان 
هستنید که هیات رییسه چهار پنج جلسه 

فوق العاده را برگزار کرد که 
بعضا 

دوازده ساعت هم جلسات به طول انجامید. 
در این جلسات حسابرس و بازرس مستقل 
 پیش نوی��س گ��زارش حسابرس��ی را ارایه

 داد.
 با توجه به اینکه طبق مقرارت هیات رییسه 
باید ترازها و صورت های مالی فدراس��یون 
را بررس��ی و تصویب کند و ب��رای تصویب 
نهایی ب��ه مجمع ارای��ه  ده��د ابهاماتی در 
م��واردی وجود داش��ت که هیات رییس��ه 
این س��واالت را از حسابرس��ان و بازرسان 
مط��رح کرد ک��ه البت��ه هنوز هیچ پاس��خ 
مشخصی از س��وی حسابرس��ان به هیات 
رییسه ارائه نشده است. از آنجایی که هیات 
رییس��ه امین مجمع اس��ت برای همین ما 

با حساس��یت باالیی این مسائل را پیگیری 
کردیم.قنبرزاده پرداختن به موضوع بودجه 
فدراس��یون را فراز دیگری از دس��تور کار 
جلس��ات فوق العاده مجمع خواند و گفت: 
بحث بودجه فدراسیون فوتبال در فصل -۹4

۹3 هم موضوع دیگری بود که س��ه یا چهار 
جلسه را در این زمینه برگزار کردیم و سعی 
 کردیم خیلی تخصصی با این مسئله برخورد

 کنیم.
 ت��ا به ح��ال فدراس��یون بوج��ه ارزی اش 
مش��خص نبود و همه بودجه را ریالی داده 
بودند اما ب��رای اولی��ن بار بود ک��ه هیات 
رییس��ه به صورت تخصصی وارد کار شد و 
از مدیریت مالی فدراس��یون خواست تا ریز 
هزینه های ریالی و ارزی را استخراج کند و 
بر اساس آن بودجه فدراسیون را به صورت 
تفکیک ش��ده ارایه دهیم ک��ه تا کنون 
پیش نویس آن تهیه ش��ده اما به 
تایید نهایی نرسیده که انشا هلل 
در کنار تایید صورت های مالی 
در جلس��ه هش��تم دی ماه 
مجمع  به اعضا ارایه خواهد 

شد.
قنب��رزاده همچنی��ن ب��ا 
اش��اره به ماجرای بودجه 
فدراس��یون در سال 13۹2 

گفت: اگر خاطرتان باشد
 در س��ال 13۹2 مجم��ع هم 
اش��کاالتی را به برنامه و بودجه 
مجمع در س��ال ۹2 گرفت و هم 
ایرادات��ی را ب��ه صورت ه��ای مال��ی 

فدراسیون گرفت.
 در آن جلس��ه مجم��ع ش��ش نف��ر را 
ب��ه عضوی��ت کمیت��ه بررس��ی برنامه 

بودج��ه و صورت ه��ای مالی فدراس��یون 
در آورد ت��ا گزارش��ی از ای��ن ماج��را ارایه 
دهن��د. امی��ر عابدین��ی، عل��ی فت��ح اهلل 
زاده، رئیس��ی کیا، بهرام��ی، ابرقویی ن��ژاد 
و من به انتخ��اب مجمع ب��ه عضویت این 
کمیت��ه درآمدیم تا ب��ا بررس��ی بودجه و 

صورت های مالی س��ال 13۹2 گزارشی را 
 به مجمع ارایه دهی��م و ابهامات را برطرف

 کنیم.
 در واقع این کمیته شش نفره امین مجمع 
ش��د تا هرچه زودتر بودج��ه و صورت های 
مالی را بررس��ی کند. م��ا در زمینه بودجه 
مسائل را بررسی کردیم و آن را به تصویب 

هم رساندیم.
 ام��ا در خص��وص بررس��ی صورت ه��ای 
مال��ی س��ال 13۹2 ک��ه ب��ا ابهامات��ی 
همراه ب��ود هنوز هی��چ گونه مس��تنداتی 
 در اختی��ار ای��ن کمیت��ه ق��رار نگرفت��ه

 است. 
وی با اش��اره به اینکه صورت ه��ای مالی از 
اس��ناد مهم مالی هر مجموعه ای هس��تند 
اشاره کرد که تا این صورت ها به تصویب این 
کمیته شش نفره نرسد ابهامات و اشکالت 
در خصوص جریان مالی فدراسیون وجود 
دارد گفت ک��ه تا این لحظه ک��ه هیچ گونه 
س��ندی از صورت های مالی س��ال 13۹2 
 در اختی��ار ای��ن کمیت��ه ق��رار نگرفته

 است.
 وی اب��راز امیدواری ک��رد که این 
اسناد تا قبل از جلسه مجمع در 
اختیار ای��ن کمیته قرار بگیرد 
وگرنه اس��ناد مالی س��ال 
 13۹2 مشکل دار خواهد 

بود.

قنبرزاده : برای هیات رییسه  نامزد می شوم

ابهامات گسترده در  صورت های مالی فدراسیون فوتبال

با آغاز رقابت های نیم فص��ل دوم لیگ برتر 
فوتب��ال ای��ران، ذوب آهن بعد از شکس��ت 
اس��تقالل و رس��یدن به مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی عصرامروز )دوش��نبه (میزبان 

صبای قم است.
 هنوز چن��د روز از ب��رد ذوب آه��ن مقابل 
اس��تقالل و صع��ود این تی��م ب��ه مرحله 

نیمه نهایی رقابت های جام حذفی نگذشته که شاگردان یحیی 
گل محمدی باید رقابت های دور برگش��ت لی��گ برتر را آغاز 
کنند و این بار تیمی مثل صبای قم حریف ذوب آهن در هفته 

شانزدهم لیگ برتر است.
 البته ب��ه جز وضعیت بس��یار خوب ذوب آه��ن در رقابت های

 جام حذفی این تیم در طی چند هفته پایانی نیم فصل نخست 
لیگ برتر هم نتایج بسیار خوبی به دس��ت آورد و در نهایت بر 

روی پله نهم لیگ ایستاد.
گل محمدی بعد از شکست ملوان، پدیده و استقالل می تواند به 

چهارمین برد متوالی خودش دست پیدا کند.
مهم ترین تفاوت این مسابقه با رقابت های قبلی ذوب آهن پایان 
محرومیت یحیی گل محمدی بوده و سرمربی ذوب آهنی ها بعد 
از 2 بازی سکونشینی، می تواند این بار تیمش را از کنار زمین در 

مقابل صبا هدایت کند.
ش��خصیت تیمی ذوب آهنی ها به واسطه رس��یدن به مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا کرده و 
پیروزی در مقابل صبای قم نه تنها انتقام شکست 2 بر یک بازی 
رفت را می گیرد بلکه ذوب آهن را ب��ا روحیه ای خوب به دیدار 

پرسپولیس می فرستد.

چهره وی�ژه: یحی�ی گل 
محمدی، وحید علی آبادی

س��رمربی ام��روز ذوب آه��ن در 
آخرین روزه��ای دوران ب��ازی در 
همی��ن تیم صب��ا حضور داش��ت 
و مربیگ��ری را ه��م از همانجا آغاز 
ک��رد. یحی��ی 2 س��ال قب��ل و در 
ابتدای لیگ دوازدهم هدایت صبا را هم بر عهده داشت که در 
میانه های فصل از این تیم جدا ش��د و به پرسپولیس پیوست، 
انتقالی که حواش��ی بس��یار زیادی هم داش��ت و در خیلی از 
 رسانه ها مش��کالت قلبی گل محمدی دلیل اصلی این انتقال 

اعالم شد.
بعد از جدایی یحیی از صبا این باش��گاه با محمد مایلی کهن و 
صمد مرفاوی کار کرده و در آس��تانه آغاز نیم فصل دوم لیگ 
برتر هم گفته ش��د که مرفاوی با فس��خ یک طرفه قراردادش 
راهی پیکان ش��ده و صب��ا در بازی روز دوش��نبه ب��ا هدایت 
ناصر بختیاری زاده ب��ه میدان می آی��د و از مجید صالح هم به 
 عنوان گزینه اصل��ی هدایت صبا در ادامه لیگ نام برده ش��ده

 است.
از ط��رف دیگر وحید علی آب��ادی در فصل گذش��ته به همراه 
مرتض��ی تبریزی از پاس هم��دان به ذوب آهن پیوس��تند اما 
مصدومیت بد موقع ای��ن بازیکن در مقابل پرس��پولیس او را 
ماه ها از فوتب��ال دور ک��رد و در ابتدای فصل ه��م یحیی این 
بازیکن را نخواست تا علی آبادی امسال را در ترکیب تیم صبا به 
 میدان برود و حضورش در برابر تیم ذوب آهن می تواند جالب

 باشد.

به نقل از س��ایت فدراسیون فوتبال، 
دیدار دو تیم استقالل و پرسپولیس 
ته��ران در هفته 15 لی��گ برتر روز 
دوم آذرماه برگزار ش��د که از سوی 
تماش��اگران تیم پرسپولیس تهران 
تخلفاتی مبنی بر فحاش��ی به مربی 
تیم مقابل و همچنی��ن پرتاب مواد 

منفجره رخ داد. این باشگاه طبق مقررات 87 و 7۹ آیین 
نامه انضباطی و با توجه به تکرار تخلفات در هفته های 
یکم، دوم، چهارم، هفتم، سیزدهم و پانزدهم و همچنین 
به دلیل تک��رار تخلفات تماش��اگران منتس��ب به تیم 
پرسپولیس تهران، این تیم به پرداخت دویست میلیون 
ریال جریمه نقدی و برگزاری اولین دیدار خانگی بدون 
حضور تماشاگر محروم ش��د. این رای قابل تجدیدنظر 
خواهد بود.حسین عبدی، مربی تیم پرسپولیس تهران 
به دلیل حضور بر روی نیمکت تی��م به مدت دو دقیقه 
و علیرغم محرومیت و قرار گرفت��ن در محل غیر مجاز 
و عدم توجه به تذکرات مس��ئولین برگزاری مس��ابقه 
جهت ترک زمین و همچنین ورود غیر قانونی به زمین 
مسابقه به هنگام دریافت گل حریف، وی به یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم خود محکوم ش��د و باید 30 
میلی��ون ریال جریمه نق��دی پرداخت کن��د. این رای 

قطعی است.
امیر قلعه نویی، سرمربی تیم اس��تقالل تهران به دلیل 
خروج مکرر از محوطه فنی و اعتراض مستمر به قضاوت 
داور که موجب تحریک تماشاگران تیمش شد به یک 

جلسه محرومیت از همراهی تیم 
اس��تقالل و پرداخت 50 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم ش��د. 

این رای قطعی است.
امی��د عالیش��اه بازیک��ن تی��م 
پرسپولیس تهران به دلیل شروع 
درگی��ری فیزیک��ی و ح��رکات 
غیر ورزشی، از س��وی کمیته انضباطی به دو جلسه از 
همراهی تیم خود محکوم و باید 50 میلیون ریال جریمه 
نقدی پرداخت کن��د. این رای قطعی اس��ت.بر همین 
اس��اس میالد فخرالدینی، بازیکن تیم استقالل تهران 
به دلیل درگیری فیزیکی با بازیکن تیم پرسپولیس، به 
یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید مبلغ 
50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای 
قطعی است.محسن بنگر بازیکن تیم پرسپولیس نیز به 
دلیل انجام رفتار غیر ورزشی و برخورد توام با عصبانیت 
با بازیکنان حری��ف با هدف ایجاد درگی��ری و از جمله 
برخورد با آرش برهانی و تحریک تماش��اگران، به تذکر 
کتبی و 50 میلی��ون ریال جریمه نقدی محکوم ش��د. 
این رای قطعی اس��ت.حنیف عمران زاده، بازیکن تیم 
استقالل نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی و اهانت به عوامل 
پزشکی تیم حریف به تذکر کتبی و پرداخت 50 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران به دلیل داشتن 6 بازیکن 
اخطاری و اخراجی به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

آغاز رقابت های نیم فصل دوم لیگ برتر

گل محمدی چهارمین برد متوالی را می خواهد
محرومیت پرسپولیس از یک بازی خانگی

قلعه نویی، عبدی، عالیشاه و فخرالدینی محروم شدند

 استفاده از استخرهای رایگان 
برای معلوالن

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: با هدف تکریم 
جامعه معلوالن اس��تخرهای سه گانه 
این شهرداری در روز 12 آذر ماه برای 

معلوالن رایگان است.
 امی��ن کریمی��ان ضمن تبری��ک فرا 
رس��یدن 12 آذر روز معلوالن اظهار کرد: معلوالن نیز مانند سایر 
اقشار جامعه عضوی از ش��هروندان این شهر هس��تند که ما نیز 
وظیفه داریم برنامه ریزی مناس��بی برای این قشر داشته باشیم، 
لذا به همین منظور و با هدف تکریم جامعه معلوالن استخرهای 
سه گانه شهرداری اصفهان در روز 12 آذر ماه در زمان های تعیین 
 شده به شرح ذیل به صورت رایگان در اختیار معلوالن عزیز است.

استخر سرتاوه خیابان کمال 11:45 تا 15 ویژه بانوان معلول
استخر نمونه ورزشگاه کردآباد 11:30 تا 15 ویژه آقایان معلول

استخر سلمان خیابان حسین آباد 8 تا 11:15 ویژه بانوان معلول
استخر سلمان خیابان حسین آباد 11:30 تا 15 ویژه آقایان معلول

چراغ ورزشگاه نقش جهان20 ماه دیگر 
روشن می شود

مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزش��ی گفت: هر کمکی که از دستمان 
بربیاید به تکمیل ورزش��گاه نقش جهان 

می کنیم.
 مصطف��ی مدب��ر در مراس��م واگ��ذاری 
ورزشگاه نقش جهان به فوالد مبارکه که 
در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد، اظهار 
کرد: امیدواریم بتوانیم گامی در جهت تکمیل پروژه هایی که سالیان سال 
است ناتمام مانده برداریم تا مردم اصفهان بتوانند از این پروژه ملی به نحو 
بسیار خوبی بهره برداری کنند.وی تصریح کرد: هر کمکی که از دستمان 
بربیاید به این پروژه می کنیم تا از مدت زمان تعیین ش��ده 20 ماهه نیز 
زودتر تکمیل شود.مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه ادامه داد: از دالیل 
اصلی ورود ما به این پروژه این است که کارشناسی های الزم در گذشته به 
خوبی صورت نگرفته و دیگر اینکه بودجه کشور در وضعیت خوبی نیست.

وی افزود: این ورزش��گاه 15 پروژه دیگر نیز دارد که باید ساخته شود و 
امیدوارم در سال های آینده با کمک دوستان در مجلس و دولت بتوانیم آنها 
را نیز به پایان برسانیم تا شاهد بهره برداری کامل از دهکده المپیک باشیم.

 استقبال از مسابقات
 گل کوچک اصفهان

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان 
با اش��اره به اس��تقبال باالی م��ردم از 
مسابقات فوتبال گل کوچک در مناطق 
15گانه شهرداری اصفهان گفت: ما نیز 

در این مسابقات شرکت خواهیم کرد.
 پس از ابراز عالقه حاج رس��ولی ها عضو 
شورای ش��هر اصفهان برای شرکت در 
مسابقات گل کوچک محالت، رس��ول یاحی معاون سیاسی امنیتی 
استاندار اصفهان در حاشیه جلسه ای که در سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار شد، گفت: در مسابقات گل کوچک شرکت 
می کنیم.وی پس از ش��نیدن گزارش فعالیت های سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری اصفهان که توسط امین کریمیان مدیرعامل سازمان 
ارائه شد ضمن ابراز خرسندی از عملکرد س��ازمان ورزش شهرداری 
اصفهان اقدامات انجام ش��ده طی این مدت را مطل��وب ارزیابی کرد.

مسابقات گل کوچک محالت چند هفته ای است که به همت سازمان 
ورزش شهرداری اصفهان در مناطق 15گانه شهرداری اصفهان برگزار 

و با اقبال عمومی همشهریان و مسئوالن مواجه شده است

اصفهان قهرمان مسابقات شنا و باستاني 
جشنواره طریق القدس

آخرین برنامه سازمان تربیت بدني بسیج   
در هفته بسیج برگزاري مسابقات شنا و 
ورزش ه��اي زورخان��ه اي و پهلوان��ي 
قهرماني کش��ور تحت عنوان جشنواره 
طریق القدس بود که چهارش��نبه هفته 
گذش��ته برگزار ش��د. در این مسابقات 
تیم های اصفهان، کرمانشاه و تهران و در 
رشته زورخانه ای و پهلوانی در مجموع تیم های اصفهان، یزد و مرکزی به 
ترتیب مقام های اول تا س��وم را به خود اختصاص داند . در رش��ته شنا 
اصفهانی ها توانس��تند با قدرت به مقام قهرمانی دست یابند که اسامی 
مدال آوران آنها به شرح زیر است: علی صفدریان 200 متر و 100 متر آزاد 
طال، 100*4 متر آزاد تیمی اصفهان طال، محمد عارفی فر 50 متر پروانه 
نقره، شایان اصفهانی زاده 100 متر کرال پشت و 50 متر کرال سینه نقره، 
100*4 متر مختلط اصفهان نقره، امیر حس��ین ول��ی خانی 100 متر 

قورباغه و 200 متر مختلط برنز، صابر معتمدی 50 متر قورباغه برنز. 

پرونده  کرانچار به وزارت ورزش رفت
فدراسیون فوتبال پرونده  زالتکو کرانچار 
را برای بررس��ی در کمیس��یون مربیان 
خارجی ب��ه وزارت ورزش و جوانان ارایه 
کرد.پس از این که وزارت ورزش و جوانان 
اعالم کرد حضور زالتکو کرانچار به عنوان 
سرمربی تیم ملی امید منوط به بررسی 
پرونده  وی در کمیسیون تایید مربیان خارجی است، فدراسیون فوتبال 
دیروز پرونده  این مربی کروات را برای بررسی در این کمیسیون به وزارت 
ورزش و جوانان ارایه کرد.مسئوالن این کمیسیون قصد داشتند دیروز 
)یکشنبه( پرونده  کرانچار را بررسی کنند اما به دلیل سفر علی کفاشیان 
به فیلیپین این نشس��ت به روز چهارش��نبه موکول شد.پس از بررسی 
کرانچار در کمیسیون تایید مربیان خارجی در روز چهارشنبه، پرونده  
این مربی برای صدور مجوز ورود به کش��ور به شورای برون مرزی ارائه 

خواهد شد تا روز یکشنبه در این رابطه تصمیم گیری شود.

 در س�ال ۱۳۹2 مجم�ع ه�م 
اشکاالتی را به برنامه و بودجه 
مجمع در سال ۹2 گرفت و هم 
ایراداتی را به صورت های مالی 

فدراسیون گرفت



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1460 | دوشنبه 10 آذر 1393 | 8 صفر  1436

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   8/380

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

مالکیت صادر خواهد شد.
شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه 

1-رای اصالحی شماره 7058-93/8/14- مریم یوسفیان شهرضا فرزند عبدالرسول به 
ش.ش 136 شهرضا و شماره ملی 1199176109 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع که در آگهی قبلی 

مساحت ششدانگ 135 مترمربع قید شده است اینک اصالح می گردد.
شماره  به  نصرا...  فرزند  سراجی  پرویز   -93/8/14-7059 شماره  اصالحی  رای   -2
شناسنامه 345ح3 شهرضا و شماره ملی 1198500204 سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه مفروزی از پالک 315 به مساحت ششدانگ 149/50 مترمربع که در آگهی 

قبلی مساحت ششدانگ 135 مترمربع قید شده است اینک اصالح می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/08/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/09/10
سید مهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مزایده 
9/97 شماره آگهی: 139303902004000191 شماره پرونده: 9100400200400772 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9101936 شش دانگ یک باب مغازه پالک شماره 
شش فرعی مجزی شده از پالک چهار هزار و هشتصد و چهل و نه اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان فیض – کدپستی 98814-81649 فروشگاه 
شیک که اسناد مالکیت آن در صفحات 215 و 103 دفاتر 261و713 امالک با شماره های 
 34068و123639 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به دیوار اشتراکی با مغازه

7 فرعی به طول شش متر شرقًا درب و دیواریست به خیابان فیض به طول 3/5 متر 
جنوبًا به دیوار اشتراکی با مغازه 5 فرعی به طول شش متر غربًا دیواریست به دیوار 
خانه 4 فرعی به طول 3/76 متر که طبق نظر کارشناس رسمی زیربنای مغازه مذکور 
21/75 مترمربع با سقف آهن و آجر – نمای داخلی گچ و نقاشی – کف سنگ فرش – 
 درب شرقی فلزی با شیشه و کرکره ای اجرا شده است ملکی آقای عبدالرضا سپهری نیا

)عبدالرضا حسن لری سابق( که طبق سند رهنی شماره 176386 مورخ 1388/4/11 
و  می باشد  واقع  جلفا  شعبه  صادرات  بانک  رهن  در  اصفهان   71 شماره   دفترخانه 
از  می باشد   1393/12/4 مورخ  تا  فوق  رهنی  سند  نامه  بیمه  مدت  بانک  اعالم   طبق 
ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1393/10/06 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به مزایده گذارده  اول خیابان الهور  چهارراه   – واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
می شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
این آگهی  بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا 
در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1393/09/10 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا 
به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:23651 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
9/99 شماره: 103/93/1542/24-93/9/2 آقای رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل 
استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای  به  شناسنامه شماره 102 میمه 
زمین  قطعه  ششدانگ  تمامت  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود 
مزروعی شماره 5349 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 308 دفتر 11 ذیل ثبت 2182 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری نیز انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  نموده 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

9/100 شماره: 103/93/1539/24-93/9/2 آقای رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل 
استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای  به  شناسنامه شماره 102 میمه 
زمین  قطعه  ششدانگ  تمامت  مالکیت  سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود 
مزروعی شماره 4842 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 148 دفتر 11 ذیل ثبت 2123 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری نیز انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  نموده 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

9/101 شماره: 103/93/1540/24-93/9/2 آقای رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل 
استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای  به  شناسنامه شماره 102 میمه 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ زمین مزروعی 
شماره 6166 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 332 
دفتر 57 ذیل ثبت 8906 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت 
نموده  المثنی  مالکیت  اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند  جابجایی 

است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
 فقدان سند مالکیت  

آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1537/24 شماره:   9/102
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ زمین مزروعی 7 قفیزی دشت سر سرند شماره 2581 فرعی 
از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 95 دفتر 7 امالک ذیل ثبت 
1233 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است 
و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 

فقدان سند مالکیت 
آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1547/24 شماره:   9/103
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی ده قفیزی دشت دره عناد شماره 5345 
فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 310 دفتر 11 ذیل 
ثبت 2183 به نام آقای احمد خردمند فرزند حاجی علی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
طی سند قطعی شماره 2766 مورخ 1325/01/24 دفترخانه 14 کاشان به نامبرده انتقال 
یافته و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت و در قید رهن و 
وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون  سند مالکیت 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 

فقدان سند مالکیت 
آقای  وارث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1546/24 شماره:   9/104
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ زمین مزروعی 15 قفیزی دشت میان شماره 761 فرعی از یک 
اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 243 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 245 
به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه 
تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

آقای  وارث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1543/24 شماره:   9/105
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 10 قفیزی دشت سر راه ونداده شماره 
6666 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 164 دفتر 
14 امالک ذیل ثبت 2792 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  نموده 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

آقای  ورثه  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1548/24 شماره:   9/106
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 764 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی بیست قفیزی دشت التجاره 
میمه که در صفحه  ثبتی  واقع در میمه جزء بخش  از یک اصلی  شماره 3391 فرعی 
425 دفتر 8 ذیل ثبت 15452 به نام آقای رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل ثبت 
و  تامین  سابقه  و  است  نشده  انجام  نیز  دیگری  معامله  و  گردیده  تسلیم  و  صادر  و 
مفقود  منزل  اثاثیه  علت جابجایی  به  نمی باشد  نیز  وثیقه  و  قید رهن  در  و  بازداشت 

گردیده چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1531/24 شماره:   9/107
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ زمین مزروعی 12 قفیزی دشت پشت آسیاب آقائی شماره 

1213 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 231 دفتر 3 
امالک ذیل ثبت 536 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام 
نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت 
نموده  المثنی  مالکیت  اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند  جابجایی 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

به  صادق  افرزو  گل  خانم  وراث  از  احد   93/9/2-103/93/1505/24 شماره:   9/108
استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی دو قفیزی 
دشت لتیان شماره 886 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 529 دفتر 2 امالک ذیل ثبت 387 به نام خانم گل افروز صادق فرزند حسینعلی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین 
اثاثیه منزل مفقود  و بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی 
گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز - رئیس ثبت میمه
فقدان سند مالکیت 

آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1536/24 شماره:   9/109
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
که سند  است  مدعی  گواهی شده  رسمًا  امضای شهود  و  هویت  که  محلی  استشهاد 

مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 12 قفیزی دشت پشت قبرستان شماره 
2780 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 187 دفتر 
7 امالک ذیل ثبت 1361 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد 
به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی 
آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  نموده 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 

فقدان سند مالکیت 
آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1534/24 شماره:   9/110
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
 5904 شماره  عرب  کوچه  دشت  قفیزی   12 مزروعی  زمین  ششدانگ  تمامت  مالکیت 
فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 451 دفتر 12 ذیل 
ثبت 2452 به نام حسین اسفندی فرزند صفدر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی 
سند قطعی شماره 3505 مورخ 1326/06/14 دفترخانه 14 کاشان به وی انتقال یافته و 
معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و 
وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون  سند مالکیت 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 

فقدان سند مالکیت 
آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1535/24 شماره:   9/111
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
 5797 شماره  کلیجه  دشت  قفیزی   11 مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  تمامت  مالکیت 
فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 299 دفتر 12 امالک 
ذیل ثبت 2404 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام 
نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت 
نموده  المثنی  مالکیت  اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند  جابجایی 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1533/24 شماره:   9/112
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ یکدرب باغ موستان سه قفیزی درب باغ زینل شماره 7804 
فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 267 دفتر 26 امالک 
ذیل ثبت 4506 به نام وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده 
است و سابقه تامین و بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالکیت 

آقای  وراث  از  احد  زمانی  احمد  آقای   93/9/2-103/93/1538/24 شماره:   9/113
رمضانعلی زمانی فرزند محمداسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد یک برگ 
سند  که  است  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  استشهاد 
مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی 7 شماره 4286 فرعی از یک اصلی واقع 
در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 545 دفتر 9 امالک ذیل ثبت 1808 به نام 
وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین 
اثاثیه منزل  به علت جابجایی  نیز نمی باشد  قید رهن و وثیقه  ندارد و در  بازداشت  و 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز - رئیس ثبت میمه 
ابالغ 

 9/236 شماره درخواست: 9310460364600009 شماره پرونده: 9309980364601467 
شماره بایگانی شعبه: 931480 نظر به اینکه آقایان 1- عبدا... مختاری 2- محسن صفاریه 
3- محمدرضا خیری به اتهام ایراد ضرب جرح عمدی حسب شکایت آقای جواد آزادی 
ابالغ  و  باشند  می  تعقیب  تحت  931480د27  کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
شد.م الف:23653  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(
ابالغ  

9/237 نظر به اینکه آقای سبحان نصراصفهانی فرزند کریم به افترا حسب شکایت آقای 
جمشید امیری فرزند صیدعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930570د29 تحت 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  و  تعقیب است 
انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  بدینوسیله در اجرای ماده 115 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:23654 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

9/238 نظر به اینکه آقای محمدرضا رمضانی به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج حسب 
شکایت خانم زهرا معتمدی سده از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 931060د29 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  بدینوسیله در اجرای ماده 115 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:23655 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

انتقال مال  اتهام  اینکه آقای مجید زارعی شمس آبادی فرزند رضا به  9/239 نظر به 
غیر حسب شکایت آقای محمدجعفر زراعتی فرزند اکبر از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 921251 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:23656 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
9/240 نظر به اینکه خانم رقیه نامور فرزند سیف ا... به اتهام کالهبرداری حسب شکایت 
آقای حسین بیزری فرزند تقی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921619د29 تحت 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  و  تعقیب است 
انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  بدینوسیله در اجرای ماده 115 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.م الف:23657 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ  
9/241 شماره درخواست:9310460360000045 شماره پرونده: 9309980360000432 
شماره بایگانی شعبه: 930432 نظر به اینکه آقای محمد رستم پور فرزند خسرو به اتهام 
شرکت در تخریب عمدی حسب شکایت آقای علی رستم پور فرزند هوشنگ از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 930432ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:23658 سعادت بازپرس شعبه 21 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ 

9/242 شماره درخواست:9310460360000046 شماره پرونده: 9309980360000432 
اینکه آقای محمد رستم پور فرزند خسرو به  بایگانی شعبه: 930432 نظر به  شماره 
اتهام شرکت در تخریب عمدی و ربایش مبلغ بیست و پنج میلیون تومان وجه نقد حسب 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  فرزند هوشنگ  پور  علی رستم  آقای  شکایت 
930432ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  انقالب جهت  و  دادسرای عمومی  بازپرسی  در شعبه 21 
حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد.م الف:23659 سعادت بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )مجتمع شماره سه(
ابالغ 

پرونده:  شماره   9310460359500079 درخواست:  شماره   9/243
9309980359501227 شماره بایگانی شعبه: 931248 بدینوسیله اعالم می گردد شاکی 
بر مزاحمت  دایر  فرزند عبدالکریم  فرید فاضلی  علیه  فرزند محمد  بهمن زیاری  فرهاد 
اینترنتی مجهول المکان  به این بازپرسی تسلیم و به شماره 931248ب16ثبت گردیده 
به  آگهی جهت رسیدگی دعوت  تاریخ نشر  از  ماه  از مشتکی عنه ظرف یک  که  است 
حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله 
در صورت  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  ابالغ 
عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی از طرف 
بازپرسی  بازپرس شعبه شانزدهم  مولوی  پرداخت می گردد.م الف:23660  دادگستری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ

 9/244 شماره درخواست: 9310460359500078 شماره پرونده: 9309980359501082 
شماره بایگانی شعبه: 931101 بدینوسیله اعالم می گردد شاکی شرکت الستیک سازی 
فرزند کرم  علیه محمد مرادی  ایمان عسگری  آقای  با وکالت  ارغوان شیلنگ اصفهان 
دایر بر از کار انداختن و مختل نمودن داده ها و ممانعت از دسترسی و تهدید و اخاذی 
مجهول المکان  به این بازپرسی تسلیم و به شماره 931101ب16ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی  این بازپرسی 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:23661  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ

 9/245 شماره درخواست: 9310460359500080 شماره پرونده: 9309980359501217 
کالنتری  افشین  شاکی  می گردد  اعالم  بدینوسیله   931238 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند منصور علیه نادر مداحیان فرزند یدا... دایر بر فروش مال غیر و کالهبرداری 
مجهول المکان  به این بازپرسی تسلیم و به شماره 931238ب16ثبت گردیده است که 
به حضور  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنًا هزینه نشر آگهی  این بازپرسی 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:23662  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ

9/246 در پرونده کالسه 931036ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایاتی از طرف تعداد زیادی از شکات دایر بر سرقت علیه علی هدایت کیا 
فرزند عباس-  بیژن اسماعیلی فرزند حمزه علی اعالم که جهت رسیدگی به این شعبه 
آیین  قانون  اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115  به  ارجاع گردید. نظر 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
وارده  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  تا  مراجعه  مربوطه 
قانونی  تصمیم  بازپرسی  این  حضور  عدم  صورت  در  گردد  حاضر  خود  از  دفاع  و 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هشتم  شعبه  م الف:23663  نمود.  خواهد   اتخاذ 

اصفهان –مجتمع شماره یک
ابالغ

9/247 در پرونده کالسه 930817ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایتی از طرف محمدرضا مهدویان دایر بر سرقت علیه حسین نریمانی اعالم 
که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:23664 شعبه هشتم بازپرسی  این بازپرسی تصمیم قانونی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان –مجتمع شماره یک
ابالغ

9/248 در پرونده کالسه 931020ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایتی از طرف امیر جوزی دایر بر سرقت علیه نعیم علیزاده فرزند حاجی 
بر اعالم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:23665 شعبه هشتم بازپرسی  این بازپرسی تصمیم قانونی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان –مجتمع شماره یک
ابالغ اجراییه

پرونده:  بایگانی  شماره   139304002121000023/2 پرونده:  شماره   9/249
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003003364 ابالغیه:  شماره   9301290/1
به  محمدرضا  فرزند  محقق  مجید  آقای  به  بدینوسیله   139304002121000023/2
ششم  کوچه   – مسجدسید  خیابان   – اصفهان  نشانی  به   10318 شماره  شناسنامه 
ملی  به شماره  اکبر  علی  فرزند  عبادالهی  رویا  خانم  و  پالک38   – بست خدایی  بن   –
1239528991 به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – خیابان جابرانصاری – خیابان کوشا 
– مجتمع بنیاد شهید – پالک159 بدهکار پرونده کالسه 139304002121000023/2 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 
قرارداد بانکی شماره 220915406-86/06/06 بین شما و بانک کشاورزی خمینی شهر 
به  از آن  تاریخ 93/02/30 و  تا  تاخیر  بابت اصل و خسارت  مبلغ 379480602 ریال 
بعد روزانه مبلغ 104547 ریال به انضمام 5% حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
شما  علیه  مقررات  طبق  موضوع  اجرایی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت 

تعقیب خواهد شد.م الف:24048 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اصغر  وکالت  به  زارئی  رضا  خواهان   622-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/250
عباس   -2 مریم سورانی   -1 طرفیت  به  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  صالحی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  مصطفوی  جمشید   -3 گورتی  یوسفی 
سه شنبه مورخه 93/10/16 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
روبروی مدرسه   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24255 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



خواندنی

دالیل علمی تغییر رنگ 
درختان در فصل پاییز

نوآوری خالقان��ه یک قایق تفریح��ی عجیب  را به 
تازگی معرفی کرده است.

کارشناس��ان عجیب تری��ن قایق تفریح��ی دنیا را 
طراحی کرده اند که می تواند بر روی آب به صورت 
معلق در هوا قرار بگیرد و تنها به 4 نقطه ی اتصال 

برای حفظ تعادل آب احتیاج دارد.
  از جمله ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد این قایق 
موتوری سریع الس��یر عدم ایجاد م��وج روی آب، 

سرعت باال، سبکی و زیبایی  است.
 این قای��ق ظرفی��ت دو مس��افر دارد و دارای موت��ور الکتریکی با س��ر و صدای 
بس��یار ک��م و جن��س بدن��ه آن از کامپوزی��ت و فل��ز آلومینی��وم اس��ت. 
 وزن ای��ن قای��ق در ح��دود 100 کیلوگ��رم و قیم��ت آن تنه��ا 500 پون��د

 است. 

دوچرخه هایی منحصر به 
فرد با قابلیت رشد 

دستگاه ها و اسباب بازی ها در آینده نزدیک از 
قابلیت بیشتری برای تغییر شکل و هماهنگی 

با خواسته کاربران خود برخوردار خواهند شد.
طراحان ب��ا ذوق برای کمک ب��ه خانواده هایی 
که فرزندان خردس��ال دارند و مجبور هستند 
متناس��ب بار رش��د آنها دوچرخه ه��ای جدید 
بخرن��د ی��ک دوچرخه ب��زرگ ش��ونده تولید 
کرده اند. گفتنی اس��ت، این دوچرخه در کشور 
انگلس��تان با قیمت 155 پوند س��اخته ش��ده 
اس��ت و در واقع باعث نجات والدی��ن از خرید 
مداوم دوچرخه می ش��ود. این دوچرخه توسط 
یک مبتک��ر ایرلندی تولید ش��ده و م��ی تواند 
متناسب با رشد یک کودک 2 الی 7 ساله تغییر 

اندازه دهد.

باور پذیر نیس��ت ام��ا برخی از تجهی��زات مدرن 
می توانند باعث ویروسی شدن کامپیوترها و سایر 

وسایل الکترونیکی شوند.
کارشناس��ان هش��دار می دهند انواع وسایلی که 
توس��ط پورت USB کامپیوتر ش��ارژ می شوند، 
می توانند توانایی آلوده کردن ویروس کامپیوترها 
را داشته باشند و این مشکل می رود که در آینده 
به یک معض��ل ج��دی در زمینه تامی��ن امنیت 
کامپیوترها، لپ تاپ ها و تبلت ها در جهان تبدیل ش��ود. گفتنی است، از جمله 
اولین وسایلی که به لحاظ آلوده کردن ویروس کامپیوترها مورد شک و تردید قرار 

گرفته است، سیگار الکترونیکی مشهور به E-CIGARETTE  است.
کارشناسان هشدار می دهند، این دستگاه می تواند بد افزارهایی را روی کامپیوترها 

نصب کرده و آنها را در حقیقت ویروسی کند.

پژوهش��گران دریافته اند اثر نور آبی 
در هوشیار سازی مغز بیش از کافئین 
است.گفته می ش��ود نور آبی شهرت 
بدی در مخت��ل کردن خ��واب دارد. 
اف��رادی که پی��ش از خ��واب از تلفن 
هوش��مند و دیگر گجت ها اس��تفاده 
می کنن��د در طول ش��ب دچ��ار بی 
قراری خواب می شوند چرا که نور این 

دستگاه ها موجب سرکوب مالتونین  ماده شیمیایی کنترل 
کننده ساعت بدن می شود.

تحقیق��ات اخیر از برخ��ی نکات مثب��ت این ن��ور آبی پرده 
برداش��ته اس��ت که نش��ان می دهد چگونه نور آبی اگر در 
زمان مناس��بی از آن استفاده ش��ود می تواند مغز را هوشیار 
نگه دارد.پژوهش��گران دانش��گاه می��د در س��وئد تاثیرات 
کافئین و نور آبی را بر مغز مقایس��ه ک��رده و دریافته اند هر 
دوی این م��وارد تاثیرات مثبت��ی بر مغ��ز دارند.نکته جالب 
 اینجاس��ت که افرادی که در معرض نور آبی قرار داشتند در

  آزم��ون ه��ای عملک��رد مغ��ز ک��ه ش��امل ح��واس پرتی 
می ش��وند، عملکرد بهتری داش��ته اند.دانش پژوهان نشان 
دادند مصرف کنندگان کافئین بیشتر دچار حواس پرتی شده 
و عملکرد ضعیف تری داشتند.مطالعات حاکی از آن بود که 
نور آبی و کافئین تاثیرات مجزایی بر روی جنبه های عملکرد 

عضالنی ناش��ی از فعالیت مغزی 
داشتند.اگرچه نور آبی برای بافت 
بدن ضرری ن��دارد اما این نور آن 
قدر قدرتمند اس��ت که تاثیرات 
زیس��تی را در ب��دن ه��دف قرار 
 دهد و به طور فزاین��ده ای برای 
گستره ای از درمان های پزشکی 
استفاده می ش��ود.مثال پزشکان 
در بیمارستان دانشگاه هیدلبرگ برچسبی را ساخته اند که 
 نور آبی متس��اطع  و درد را درمان می کند.نور آبی همچنین 
می تواند با بوی بد ده��ان مبارزه کند. ق��رار گرفتن تنها دو 
دقیقه در معرض نور آبی المپ های س��فید کننده دندان ها 
می تواند باکتری های موج��ود در بزاق را که موجب بد بویی 
دهان می شوند از بین ببرد.بر اساس یافته های این پژوهش 
حتی افراد نابینا قادر به استفاده از فواید شناختی قرار گرفتن 

در معرض نور آبی هستند.
پژوهش��گران دانش��گاه مونترال دریافته اند که حتی وقتی 
دید معیوب است و اجسام دیده نمی ش��وند، هنوز تغییرات 
نور در مغز ثبت می شود و افراد می توانند بگویند چه زمانی 
نور خاموش و روشن می ش��ود.دانش پژوهان می گویند 50 
ثانیه قرار گرفت��ن در معرض نور آبی می توان��د تغییراتی بر 

مغز ایجاد کند.

 سیگارهایی که کامپیوتر را
 ویروسی می کنند 

تمام خواص نور آبی

از افزایش هوشیاری تا رفع بوی بد دهان

 شیک ترین قایق تفریحی دنیا
 که روی هوا پرواز می کند 

 ه��ر فصل��ی از س��ال را م��ی ت��وان ب��ا رن��گ و 
ویژگی های ب��ه خصوصی به ی��اد آورد. فصل پاییز 
یادآور رنگ های زرد و نارنج��ی و برگ ریزان های 
 زیباس��ت. اما چه دالیل علمی در پ��س این وقایع

 نهفته اند.
کمتر کس��ی وجود دارد که دلباخت��ه زیبایی های 
فصل پاییز نباش��د. پاییز را به تابلوی نقاشی تشبیه 
می کنند که برترین رنگ ها در آن اس��تفاده شده 
اس��ت. از زیبایی های این فصل می ت��وان به تغییر 
رنگ برگ درختان، برگ ریزان، کوتاه ش��دن روز و 

فرا رسیدن هوای سرد اشاره کرد.
 اما چه دلیل علمی را می توان برای وقایع رخ داده، 

عنوان کرد؟
علت تغییر فصل ها در چیست؟

قبل از اینکه تغییرات جوی و فرآیندهای شیمیایی 
فصل پایی��ز را مورد بررس��ی قرار دهی��م، به علت 

تغییرات فصلی پرداخته می شود.
 در ق��رن ه��ای گذش��ته، س��تاره شناس��ان 
ب��ر ای��ن ب��اور بودن��د ک��ه تغیی��ر جای��گاه 
 خورش��ید در آس��مان باع��ث تغیی��ر فص��ل ه��ا

 می ش��ود اما در سال های بعد، انس��ان پی به علت 
تغییر فصول برد.

 زمین در مسیر بیضی ش��کلی به دور خورشید در 
حال چرخش است و به صورت همزمان حول مداری 
که نسبت به س��طح مداری اش شیب دار است نیز 
 در حرکت اس��ت اما با وجود این ش��یب باز هم نیم 
کره های مختلف زمین در طول سال قادر به دریافت 
نور خورش��ید هس��تند اما تغییر آن شدت یا تابش 
 فصل های بهار، تابس��تان، پاییز و زمس��تان را رقم 

می زند.
با فرا رس��یدن فص��ل پاییز، درختانی ک��ه پیش از 
این به عمل فتوس��نتز می پرداختند، فعالیت های 
خ��ود را متوق��ف و مواد غذای��ی را در ریش��ه های 
 خود ذخیره م��ی کنند تا ب��رای این فص��ل آماده

 شوند.
تغییر رنگ برگ ها

درختان به دلیل قرار گی��ری در نقاط و عرض های 
جغرافیایی متفاوت با چهار فصل روبرو می شوند تا 
در هر فصل لباس مخصوص خود را به تن کنند. آغاز 
فصل پاییز و کاهش دمای هوا تاثیر قابل توجهی بر 

فرآیندهای گیاهان و درختان دارد. 
در این فصل دیگر فعالیت برگ به پایان رس��یده و 
کلروفیل که تغییر رنگ ب��رگ ها را برعهده دارد به 
مواد متنوعی که از آنها ترکیب شده، تجزیه یافته و 
مواد غذایی را برای استفاده در بهار به تنه درختان 
منتقل می کند. در حفره های سلولی برگ ها نوعی 
ماده آبکی باقی می ماند ک��ه حاوی قطرات چربی، 
بلور و تعداد محدودی اجسام زرد رنگی است که نور 
 را منعکس کرده و باعث زرد ش��دن برگ درختان

می شود.
 اما از سوی دیگر، برگ درختان پاییزی به رنگ های 
مختلفی مبدل می شوند. در پاسخ به چگونگی ظهور 
چندین رنگ در طیف ه��ای زرد یا قرمز باید گفت، 
تمامی برگ ها از رنگدانه ه��ای زردی برخوردارند 
که با کاهش فعالیت کلروفیل قدرت مضاعفی می 
یابند. سپس میزان قند موجود در برگ ها بیش از 
آن حدی اس��ت که بتواند به درون درخت یا برای 

ذخیره سازی منتقل شود. 
در نتیجه، ترکی��ب ش��یمیایی قند با س��ایر مواد 
موجود در برگ ه��ا رنگ های متن��وع و زیبایی را 
به وجود م��ی آورد مانن��د طیف ه��ای مختلفی از 
 رنگ قرمز )قرمز روش��ن، قرمز تیره، قرمز مایل به

 قهوه ای و ...(
اما دالی��ل مختلف دیگ��ری نیز برای قرمز ش��دن 
برگ های درختان ارائه می ش��ود ک��ه از آن میان 
می توان به مواردی مانند تولید رنگدانه های سرخ 
 برای مبارزه با حش��رات توس��ط درختان اش��اره 

کرد.
آغاز برگ ریزان پاییزی پس از تغییر رنگ 

برگ ها
در م��دت زمانی که ب��رگ های درخت��ان در حال 
 تغیی��ر هس��تند، ب��رگ ری��زان آنه��ا نیز ش��روع

 می ش��ود. تغییرات متابولیس��می س��بب تجزیه 
و تحلی��ل دی��واره س��لولی م��ی ش��ود تا س��لول 
ه��ا بدی��ن طری��ق بتوانن��د از یکدیگر جدا ش��ده 
 و در نهای��ت اتصال آوندی شکس��ته می ش��ود تا

 برگ ه��ا بتوانن��د با وزش ب��اد یا س��نگینی برگ 
از درخت افت��اده و فصل ب��رگ ریزان آغاز ش��ود. 
درختان در فصل پاییز برگ های خود را از دس��ت 
می دهند تا به پیشواز زمستان رفته و با آغاز بارش 
 برف و باران، ش��اخه های درختان دچار سنگینی

 نشوند.
ب�رگ های�ی ک�ه دوب�اره ب�ه خ�اک   

 بر می گردند
ب��رگ ه��ای ریخته ش��ده ح��اوی مقادی��ر زیاد و 
ارزشمندی از نیتروژن و فسفر هستند که جزئی از 

خاک محسوب می شوند.
 استفاده از برگ ها نه تنها باعث تغذیه درختان می 
شود بلکه به دلیل دارا بودن مواد ذکر شده می تواند 
در فصل تابستان یا زمس��تان به یاری درختان نیز 

بشتابد و آنها را از دماهای مختلف حفظ کند.

ش��اید ش��ما ه��م از جمله اف��رادی باش��ید ک��ه در 
هن��گام خری��د خ��ودروی موردعالقه تان، ع��الوه بر 
 م��ارک و برن��دش، محل تولی��د آن نی��ز برایتان مهم

 باش��د. گرچه این موضوع در گذش��ته نه چندان دور 
از اهمی��ت فراوانی برخوردار بود، ام��ا در حال حاضر با 
توجه جهانی ش��دن اقتصاد و گس��ترش فضای کاری 
و جغرافیای��ی کمپانی ه��ا، رفته رفت��ه در ح��ال رنگ 
باختن اس��ت. در این دوران دیگر نمی توان با قاطعیت 
اظهار داش��ت که تمامی ش��ورولت ها آمریکایی بوده 
و در دیترویت س��اخته و پرداخته ش��ده اند و یا تمامی 
تویوتاه��ا ژاپنی ان��د و س��اخته تویوتا س��یتی! امروزه 
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی س��عی می کنند تا 
آنجا که بتوانند هزینه ها را کاهش داده و سود نهایی را 
افزایش دهند، لذا در پی تحقق این خواسته هیچ ابایی 
هم از این امر ندارند ک��ه کل خطوط تولیدی و یا حتی 
 مراکز طراحی و تحقیقاتی ش��ان را هم به کشور ثالثی

 منتق��ل کنن��د. ب��ه همی��ن خاط��ر اس��ت ک��ه در 
 این س��ال ها، کمپان��ی تویوتا ع��الوه بر ژاپ��ن، بخش

 عم��ده ای از خودروهای��ش را در تایلن��د و اندونزی 
و تای��وان تولی��د می کن��د و فولکس واگ��ن و جنرال 
 موتورز هم بخش عظیمی را در ک��ره جنوبی و چین و 
مکزیک. جالب اینجاس��ت که ای��ن جابه جایی در بین 
خ��ود کش��ورهای صنعتی هم بس��یار زیاد مش��اهده 
می ش��ود و ای��ن تنه��ا ب��ه خاط��ر رقابت ش��دیدی 
اس��ت ک��ه در دنی��ای ام��روز ب��رای جذب س��رمایه 
 گذاری های خارجی و کس��ب تکنول��وژی وجود دارد.

 

چندی پیش خبری دریکی از س��ایت ها آمده بود  که 
در باب س��رمایه گذاری کالن جنرال موتورز در چین 
اطالع رس��انی می کرد» 14 میلیارد دالر در 5 س��ال 
آینده و احداث 5 کارخانه جدید « این ارقام ش��وخی 
نیست و دس��ت کم معادل یک س��ال یارانه پرداختی 
در کشور ماست! این را هم می دانیم که غول عظیمی 
چون جن��رال موتورز کمت��ر بی گدار ب��ه آب می زند! 
آن هم پس از ورشکستگی س��ال 2008، پس حتماً از 
 بازگشت سود سرمایه اش در درازمدت اطمینان حاصل

 نموده است. 
در کشورهای در حال توسعه هم روند استقرار غول های 
صنعتی شتاب درخوری یافته است. شاید خیلی از افراد 
در کشورمان، اهمیت کمی برای صنایع مکزیک قائل 
باشند و آن را یک خودروساز کاماًل حاشیه ای قلمداد 
کنند. اما برخالف عقیده فوق، این مملکت هم اکنون به 
محلی بسیار جذاب جهت سرمایه گذاری خودروسازان 
مش��هور دنیا تبدیل ش��ده و به علت هم جواری با بازار 
ثروتمند آمریکا، ش��رکت های زیادی در آن مستقرند 
از ب.ام.و گرفته تا کیا و ف��ورد و جنرال موتورز و… به 
برکت فعالیت فزاینده شرکت های مذکور، این مملکت 
التین تبار، رتبه چهارمین صادرکننده و نیز هفتمین 
تولیدکنن��ده خ��ودرو را در جهان از آن خ��ود نموده 
اس��ت.ناگفته نماند که این میزان از اس��تقرار سرمایه 
و تکنولوژی درهرجا و مکانی ه��م صورت نمی پذیرد، 
بلکه مملک��ت میزبان بای��د از ش��رایط حداقلی چون 
زیرساخت های مناسب، شبکه بانکی و ارتباطی مدرن، 
بنادر پیش��رفته و ثب��ات قانونی و اقتص��ادی و…هم 

برخوردار باش��د و همچنین ریسک 
سرمایه در آن بسیار پایین 

باشد. عالوه بر همه 
 ، ین ه��ا ا

نیروی کارش هم باید تا ح��دودی آموزش دیده، فنی 
و منضبط باشند. 

واقعیت این اس��ت که حتی در مورد مش��اغل فناوری 
س��طح پایین، هزینه نی��روی کار به ندرت، ش��اید هم 
هیچ وقت، تنه��ا مبن��ای تصمیم گیری یک ش��رکت 
برای جابه جایی نیس��ت، جنگ و خش��ونت بی پایان، 
زیرساخت های ناقص، بیداد فساد، تاخت وتاز بیماری 
ای��دز و حکومت ه��ای ش��رم آور آفریق��ا می توانن��د، 
فارغ از ای��ن که س��طح دس��تمزدها چه ق��در پایین 
 باش��د، مانع س��رمایه گذاری ج��دی در ای��ن مناطق

 شوند.
اکثریت خودروه��ای هیوندای و کیا عرضه ش��ده در 
بازار امارات، از مبدأ کره به این کش��ور صادر شده اند، 
به ج��ز هیون��دای i 10و 20i، ک��ه ه��ر دو در کش��ور 
هندوس��تان تولی��د می ش��وند. نکته جال��ب در مورد 
هوندا س��یویک و آکورد مدل 2014 این است که هر 
دوی آن ه��ا تولید آمریکا هس��تند ولی هون��دا آکورد 
 مدل 2015 عرضه ش��ده در این بازار، س��اخت چین

 می باشد. مشابه این مس��ئله را در مورد تویوتا یاریس 
هاچ بک هم شاهدیم که مدل 2014 آن ساخت ژاپن 
بوده ولی مدل 2015 ی��ا به اصطالح اتاق جدیدش، در 
تایلند تولید ش��ده اس��ت. این موضوع به خودی خود، 
نشان دهنده رشد کیفیت و بهره وری در کارخانه های 
خودروس��ازی موجود در کش��ورهای در حال توسعه 
 اس��ت و نیز اهمی��ت روزاف��زون آن ه��ا در بازارهای

 صادراتی.

 پدیده جدید در مدیریت تولید در جهانی

خودروهای بی وطن!
نیکی ها به ما باز می گردند

پسر به س��فر دوری رفته بود و ماه 
ها بود ک��ه از او خبری نداش��تند 
مادرش دعا می کرد که او سالم به 

خانه بازگردد.
 مادر او هر روز  ب��ه تعداد اعضای 
خان��واده اش ن��ان م��ی پخ��ت و 
همیش��ه یک نان اضاف��ه هم می 
پخت و پشت پنجره می گذاشت تا 
رهگذری گرسنه که از آن جا می گذشت نان را بر دارد . هر روز 
مردی گوژپشت از آن جا می گذشت و نان را بر می داشت و به 

جای آن که از او تشکر کند می گفت:
هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام 

دهید به شما باز می گردد !!!
این ماجرا هر روز ادامه داش��ت تا این که زن از گفته های مرد 
گوژ پش��ت ناراحت و رنجیده ش��د  و به خود گفت : او نه تنها 
تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد . 

نمی د انم منظورش چیست؟
یک روز که زن از گفته ه��ای مرد گو ژ پش��ت کامال به تنگ 
 آمده بود تصمیم گرفت از شر او خالص شود بنابر این نان او را

 زهر آلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت، 
اما ناگهان به خود گفت : این چه کاری است که می کنم ؟ .....

بالفاصله نان را برداشت و دور انداخت و نان دیگری برای مرد 
گوژ پشت پخت .

مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرف های معمول خود 
را تکرار کرد و به راه خود رفت.

آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد . وقتی که زن در را باز 
کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده ب��ا لباس هایی پاره 
پشت در ایستاده بود او گرسنه، تشنه و خسته بود، در حالی که 

به مادرش نگاه می کرد، گفت:
مادر اگر این معجزه نش��ده بود نمی توانستم خودم را به شما 
برسانم. در چند فرسنگی این جا چنان گرسنه و ضعیف شده 
بودم که داشتم از هوش می رفتم . ناگهان رهگذری گوژ پشت 
را دیدم که به س��راغم آمد. او لقمه ای غذا خواس��تم و او یک 
 نان به م��ن داد و گفت : این تنها چیزی اس��ت که من هر روز 
می خورم امروز آن را به تو می ده��م زیرا که تو بیش از من به 

آن احتیاج داری .
وقتی که مادر این ماجرا را ش��نید رنگ از چهره اش پرید. به 
یاد آورد که ابتدا نان زهر آلودی برای مرد گوژ پشت پخته بود 
و اگربه ندای وجدانش گوش نک��رده بود و نان دیگری برای او 

نپخته بود، فرزندشنان زهر آلود را می خورد .
 به ای��ن ترتیب بود ک��ه آن زن معن��ای س��خنان روزانه مرد 

گوژ پشت را دریافت:
هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که 

انجام می دهیم به خود ما باز می گردد.

لوسیون جلبک 
جدیدترین درمان جوش صورت

جوش صورت ی��ا آکنه یک��ی از بدترین رخداده��ای زندگی 
یک نوجوان اس��ت، اما اکنون محقق��ان اعتق��اد دارند که با 
اس��تفاده از جلب��ک دریایی درم��ان جدیدی ب��رای آن پیدا 
ک��رده اند.دانش��مندان اس��کاتلند اعتقاد دارن��د که:جلبک 
دریایی م��ی تواند با ج��وش و آکنه صورت مب��ارزه کند.آنها 
 کشف کرده اند که اس��یدهای چربی که توسط جلبک تولید

 می شود دارای خاصیت های پاک کنندگی است.
دکت��ر اندرو دس��بوس اس��تاد زیس��ت فن��اوری دریایی در 
دانش��گاه اس��ترلینگ به عنوان رییس این گ��روه تحقیقاتی 
اظهار داش��ت که بس��یاری از اس��یدهای چرب مانع از رشد 
باکتری ش��ده و یا باکتری ه��ا را ناب��ود می کند ام��ا اکنون 
 مشخص ش��ده که برخی از آنها حتی موجب رشد آکنه های

 » Propionibacterium« م��ی ش��وند.وی اف��زود که 
اس��یدهای چرب ب��ه ط��ور طبیعی روی پوس��ت م��ا وجود 
دارد ت��ا م��ا را در مقابل باکتری ه��ای ناخواس��ته محافظت 
 کنن��د بنابرای��ن اس��تفاده بیش��تر از آنه��ا موج��ب تقویت

 محافظت های کنونی می شود.این محققان اعالم کردند که 
6 اسید چرب مختلف در مبارزه با آکنه موثر هستند که در آن 
میان می توان به اس��یدهای چرب امگا 3 و امگا 6 و همچنین 
اسید ایکوزاپنتا انوئیک و اس��ید دیهومو گاما لینولنیک اشاره 
کرد. اسید ایکوزاپنتا انوئیک توسط جلبک دریایی تولید می 
ش��ود و از طریق زنجیره غذایی در ماهی هایی چون سالمون 
انباشته می ش��ود. اس��ید دیهومو گاما لینولنیک نیز توسط 
برخی از ان��واع جلبک های دریایی قهوه ای تولید می ش��ود.
 این گروه تحقیقاتی امیدوار اس��ت که یک لوسیون پوست با

 بهره گیری از اس��یدهای چرب جلبک دریای��ی تولید کند تا 
بتواند جایگزین برخی داروهای کنونی شود که دارای عوارض 
جانبی دردسرس��از هس��تند.نتایج این تحقیق��ات در مجله 

داروهای دریایی منتشر شده است.
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حضرت محمد )ص( :
 خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی 

و معاشرت کند.  
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