
برج های تهران با سرمایه اصفهانی ها قد می کشد
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بدهی 36 هزار میلیارد ریالی دانه درشت ها به بانک های استان
 تبرئه فرعون خون مصریان 

را به جوش آورد 2
 تخلفات غذایی را به 1490 

گزارش دهید 3
  دایی کارت های جعلی

6 را رسانه ای کرد

 درخواست اژه ای از مسئوالن اصفهان 
برای دستگیری عامالن اسیدپاشی 

 ۵۱ درصد از متولدان استان
 پسر بودند

 مرگ یک نفر 7 هزار روز کاری
 را نابود می کند

مرغ به 7 هزار تومان
 می رسد
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پیوندی که   رنگ سیاهی دارد

کلنگ اجرایي نمایشگاه بین المللي تا پایان سال بر زمین زده مي شود

زندگی مشترک  بدون ثبت رسمی

قوت غالبی که قالب تهی کرد

شهردار عنوان کرد  
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 همیشه وقتی دختر یا پس��ری ازدواج می کنند همه آرزو 
می کنند که در آینده زندگی مش��ترک خود سپید بخت 
ش��وند اما زمانی که به تقلید از آموزه ه��ای غربی ازدواج 
سفید در جامعه پدیدار شود آیا می توان به آینده گردآمدن 

یک زوج زیر یک س��قف، بدون ثبت رسمی در شناسنامه 
امیدوار بود.از مدتی پیش زمزمه هایی در جامعه ایرانی در 
ارتباط با ازدواج بدون ثبت رس��می در دفترخانه  پیچیده 
است گرچه هنوز تعداد این ازدواج ها بسیار اندک است و...

ش��هردار اصفهان از کلنگ زن��ي عملیات احداث نمایش��گاه بین المللي اصفه��ان تا پایان 
س��ال جاري خبر داد. دکترس��ید مرتضي س��قائیان نژاد در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
برگزاري جلسه مش��ترک ما بین مدیریت ش��هري و اس��تاندار اصفهان گفت: در نشست 
 امروز برخي مباحث و مشكالت اجرایي شهر با حضور اس��تاندار اصفهان مورد بررسي قرار 

گرفت. 
وي با اش��اره به اینكه یكي از مهمترین موضوعات مطرح شده، طرح تفصیلي شهر اصفهان 
بود، افزود: در این نشست مقرر گردید در جلسه کمیسیون ماده۵ با حضور شورا و شهرداري 
برگزار شود تا مشكالت طرح هاي تفصیلي مرتفع گردد. شهردار اصفهان با اشاره به نمایشگاه 
بین المللي اصفهان گفت: مشكل تشكیالت و مدیریت نمایشگاه جزو مشكالت عمده بود که 
االن این کار در اختیار شهرداري قرار گرفته و فاز دوم نقشه هاي ۷۰ هكتاري واقع در روشن 

دشت فراهم شده است. دکترسقاییان نژاد تصریح کرد: دو نمایشگاه پیش بیني شده که یكي 
نمایشگاه تخصصي است که در مجاورت مرکز همایش هاي بین المللي در زمین ۷ هكتاري 
مورد بررسي است که صرفا براي برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي پیش بیني شده است. 

وي بیان داشت: نمایش��گاه عمومي در زمین ۷۰ هكتاري در روشن دشت دنبال مي شود 
و فاز دوم نقشه هاي آن فراهم است و خوش��بختانه با وحدتي که در این زمینه فراهم شده 
احتمال مي دهم تا پایان س��ال جاري کلنگ اجرایي نمایش��گاه زده ش��ود که یک فاصله 
زماني دو س��ال و نیم براي اجراي این پروژه پیش بیني شده که اگر طبق برنامه پیش برود 
نمایشگاهي در حق و شان اصفهان احداث مي شود. شهردار اصفهان تاکید کرد: ما در این 
 زمینه مشكل مالي نداریم، ما مشكل نرم افزاري و مدیریتي داشتیم که این مشكالت نیز حل

 شده است. 

مصوبه شورای عالی ترافیک کشور 
پشتوانه قانونی خط2 قطارشهری

مدیرعام��ل س��ازمان قط��ار ش��هری اصفه��ان تاکید 
کرد:مصوبه شورای عالی ترافیک کشور پشتوانه قانونی 
طرح خط دوم قطارشهری اصفهان است.جواد شعرباف 
با اش��اره به اینك��ه مطالعات مرحله اول خ��ط دو مترو 
 اصفهان در شرف اتمام اس��ت و تا پایان آذرماه تكمیل 
می ش��ود گفت:خط دو قطارش��هری اصفهان مش��اور 
خارجی سیس��را فرانس��ه و دو مش��اور داخل��ي مترا و 
پژوهش و معماري را در کنار خ��ود دارد و پس از آنكه 
مطالعات مرحله اول در پایان آذر به اتمام برس��د برای 
 اجرای خط وارد مناقصه داخلي می ش��ویم.وی افزود: 

پس از تحویل...
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يادداشت

پیش نويس اليحه سمن ها به دولت 
فرستاده شد 

س��خنگوی وزیر کش��ور با بیان اینکه قانون الیحه احزاب با 
مش��ارکت احزاب اصالح طل��ب و اصولگرا تهیه ش��ده گفت: 
روحانی به تح��زب نظ��ر دارد و در ایام انتخاب��ات هم در این 
زمینه ها قولی داده که این الیحه در راستای قولی که وی داده 

تهیه شده است.
 حسینعلی امیری سخنگوی وزیر کشور اظهارداشت: الیحه 
فعالیت احزاب که دو هفته قبل به دولت فرستاده شده با نظر 
احزاب اصولگرا و اصالح طلب تهیه شده و نوآوری بسیار خوبی 

را در این الیحه شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: این الیحه پس از تهیه توسط وزیر کشور به دولت 

ارائه شد و دولت نیز آن را در دست بررسی دارد.
س��خنگوی وزارت کش��ور تصریح ک��رد: پیش نویس الیحه 
سمن ها )تش��کل های مردم نهاد( نیز به دولت فرستاده شده 
اس��ت.امیری درباره اینکه الیحه احزاب چه زمانی به مجلس 
می رود، گفت: باید ببینیم چه زمانی بررسی این قانون از سوی 
دولت به اتمام می رسد و پس از آن به مجلس تقدیم می شود.

وی اضافه کرد:  الیحه نسبت به قبل تغییرات زیادی را دارد و 
این تغییرات در راستای منویات احزاب است.

سخنگوی وزارت کشور درباره موافقت و یا عدم موافقت دولت 
با این الیحه گفت: قاعدتا چون آق��ای روحانی به تحزب نظر 
دارد و در ایام انتخابات هم در این زمینه ها قول داده است این 

الیحه در این راستا تهیه شد.
وی در خصوص تشکیالت ندا گفت: ندا پرونده اش تکمیل نبود 
و در صورت کامل شدن در کمیس��یون ماده 10 احزاب مورد 

بررسی قرار می گیرد.

 مقاومت دست بسته نخواهد نشست
س��خنگوی جنبش حماس اعالم کرد مقاوم��ت را در کرانه 

باختری رود اردن و شهر اشغالی قدس تشدید خواهد کرد.
سامی ابوزهری همچنین از تشکیالت خودگردان فلسطینی 

خواست روند بازداشت اعضای حماس را متوقف کند.
ابوزهری خاطرنش��ان کرد مقاومت ادامه پی��دا خواهد کرد و 
در برابر جنایات اش��غالگران اس��رائیلی برضد مسجداالقصی 
دست بسته نخواهد نشس��ت. وی اقدام دستگاه های امنیتی 
تشکیالت خودگردان در کرانه باختری به سرکوب راهپیمایی 

در حمایت از قدس و مسجداالقصی را محکوم کرد.
س��خنگوی حماس گفت، از ابتدای این ماه )نوامبر( تاکنون 
هشتاد نفر از اعضای حماس در کرانه باختری بازداشت شده 

اند.

 کشف بمب 1/8 تنی
 جنگ جهانی دوم

در پی کش��ف بمب 1.۸ تنی مربوط به جنگ جهانی دوم در 
دورتموند آلمان حدود 1۷ هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور 

به تخلیه محل زندگی خود شدند.
به نق��ل از روزنامه کلنیخ روندش��ائو، حدود 1۷ ه��زار نفر از 
ساکنان شهر دورتموند آلمان پس از کشف یک بمب 1.۸ تنی 
به جای مانده از جنگ جهانی دوم مجبور به ترک خانه های 
خود شدند. بمب 1.۸ تنی در جریان عملیات ساخت و ساز در 
حومه شهر دورتموند کشف شده اس��ت. قدرت انفجاری این 
بمب چندین برابر بیشتر از بمب های متعارف و عادی است. 
این مساله موجب ش��د تا مقام های آلمانی تصمیم به تخلیه 
منطقه تا شعاع 1.۵ کیلومتری محل کشف این بمب بگیرند. 
قرار است عملیات خنثی سازی این بمب با مشارکت بیش از 

هزار کارشناس انجام شود.
این چهارمین بار اس��ت که پس از پایان جن��گ جهانی دوم 
چنین بمب بزرگ منفجر نشده ای در دورتموند کشف شده 
است. البته کشف این گونه بمب ها در آلمان بی سابقه نیست. 
با گذشت بیش از ۷0 سال از جنگ جهانی دوم هنوز بمب های 
منفجر نشده زیادی باقی مانده که هنوز کشف و خنثی نشده 
است. برخی برآوردها نش��ان می دهد که ۲0 درصد کل بمب 

های جنگ جهانی دوم منفجر نشده است.

بسیاری از مشکالت امروز ريشه 
100ساله دارد

رییس مجلس ش��ورای اس��المی ضمن گرامیداشت سالروز 
شهادت قهرمان آزادی آیت اهلل »سید حسن مدرس« گفت: 
بسیاری از مشکالتی که امروز در کشور وجود دارد ارتباطی به 

تحریم ندارد و ریشه 100 ساله دارد.
 علی الریجانی به مناس��بت روز مجلس به شرح فرازهایی از 
زندگی ش��هید مدرس و همچنین آرای و دی��دگاه های وی 

پرداخت. 
وی اظهارداش��ت: ب��ا امض��ای فرمان مش��روطیت توس��ط 
مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1۲۸۵ مجلس موقتی تشکیل 
شد و نخستین دوره مجلس ش��ورای ملی در 13 مهر 1۲۸۵ 
با نطق افتتاحیه مظفرالدین شاه گشایش یافت و تا امروز 33 
دوره مجلس در کشور در طول صد سال تشکیل شده است که 

۲4 دوره آن قبل از پیروزی انقالب اسالمی بود. 

 دولت مکلف به اجرای سند 
جمعیت و تعالی خانواده شد

مجلس، دولت را مکلف کرد نسبت به اجرای سند جمعیت و 
تعالی خانواده اقدام کند.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه بررسی طرح 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت 
در جلسه نوبت عصر پارلمان ماده الحاقی ۲ به این طرح را به 
تصویب رساندند.وکالی ملت در ماده الحاقی ۲ دولت را مکلف 
کردند نس��بت به اجرای سند مهندس��ی فرهنگی، پیوست 
فرهنگی طرح های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام 
کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه 
دهد.همچنین در تبصره این ماده دولت موظف ش��د درسال 
اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک 
برنامه  زمانبندی پیوس��ت فرهنگی تمام طرح های مهم را با 

هماهنگی نهاد ذی ربط اجرا کند.

ديکتاتور مخلوع از محاکمه تا تبرئه  
صبح چهارشنبه سوم آگوست ۲011 برابر با 1۲ مرداد 1390 
اولین جلسه محاکمه دادگاه مبارک و دو نفر از فرزندانش در 

دادگاهی در آکادمی پلیس برگزار شد.
پرونده ای قطور با بیش از پنجاه هزار صفحه برای ثبت اتهامات 
حس��نی مبارک و ارکان رژیمش آماده ش��د، جنایت کشتار 
عمدی، قتل عام تظاهرکنندگان، زیر گرفتن عمدی مردم از 
س��وی خودروهای امنیتی با هدف قتل آنها و استفاده از ابزار 
رعب و وحش��ت در میان مردم برای وادار کردن آنها به چشم 
پوش��ی از مطالبات خود از جمله اتهامات وارده به دیکتاتور 

مخلوع مصر و همراهانش بود
وی در حالی که بر روی برانکارد قرار داش��ت، با یک دستگاه 
آمبوالنس به قفسی در داخل دادگاه منتقل شد، با این حال 
پیش از آغاز جلسه دادگاه، گروهی از موافقان و مخالفان وی با 

یکدیگر درگیر شدند.
در اولین جلسه محاکمه چه گذشت

 در اولی��ن جلس��ه محاکم��ه مب��ارک، بی��ش از 300 نفر از 
خانواده های ش��هدای انقالب ۲۵ ژانویه و گروهی از اصحاب 

رسانه حضور داشتند.
تلویزیون مصر با دادن حق انحصار پخش مستقیم به تلویزیون 
مصر، به هیچ دوربین دیگری اجازه ورود به سالن دادگاه را نداد 
و البته به شبکه های ماهواره ای اجازه داد تا بدون تغییر آرم 

تلویزیون مصر، آن را به نقل از آن پخش کنند.
پس از قرائت لیست اتهامات که در برگیرنده تحریک و تشویق 
به قتل تظاهرکنندگان ب��ود، احمد رفعت قاض��ی دادگاه از 
مبارک پرس��ید آیا اتهامات وارده را قب��ول دارد که دیکتاتور 
مخلوع به صراحت گفت تمام این اتهامات را رد می کنم.این  
جمله مبارک را عالء و جمال پسرانش هم در پاسخ به سوال 
قاضی درباره اتهامات وارده تک��رار کردند.مهمترین اتهامات 
وارده به مبارک و فرزندانش، کشتار انقالبیون و فساد مالی بود 

که این اتهامات را نپذیرفتند.
پانزدهم آگوست ۲011، دومین جلس��ه محاکمه دیکتاتور 
مخلوع و دو پسرش برگزار ش��د، در حالی که همانند جلسه 

اول، وی بر روی برانکارد و در داخل قفس جلسه محاکمه خود 
را طی کرد.فساد مالی و دریافت رشوه به خاطر امضای قرارداد 
فروش گاز به رژیم صهیونیس��تی، دو اتهامی ب��ود که در این 
جلسه از سوی قاضی دادگاه مطرح شد، اما دیکتاتور مخلوع، 

طبق معمول این اتهامات را رد کرد.
تعداد باالی وکال سبب انتقاد قاضی دادگاه شد و وی به خاطر 
س��هولت در برگزاری دادگاه، دس��تور داد جلسات محاکمه 

مبارک از تلویزیون رسمی مصر به صورت زنده پخش نشود.
دوم ژوئن ۲01۲ میالدی، قاضی دادگاه، مبارک را به س��بب 
کشتار مردم انقالبی به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی 
وزیر  کشور وی هم با توجه به همین اتهام، با حکم حبس ابد 

روبرو شد، اما دو پسرش از اتهام فساد تبرئه شدند.
وقتی ديکتاتور بالمنازع س�رزمین فراعنه گريه

 می کند
گریه کردن دیکتاتور مخلوع هنگام انتقال به دادگاه و مقاومت 
در برابر خروج از بالگرد از جمله نکات جالبی است که در دوره 

برگزاری جلسات محاکمه وی رخ داده است.
در ژانویه سال ۲013 میالدی، دادگاه استیناف مصر با ابطال 
همه احکام صادره در پرونده حسنی مبارک، دستور محاکمه 
مجدد تمام متهمان را صادر کرد. آوریل س��ال ۲013 بود که 
دستور بازداشت پانزده روزه مبارک به  خاطر پرونده فساد مالی 
مربوط به کاخ های ریاس��ت جمهوری از سوی دادستان کل 
مصر صادر شد. البته پیش از آن دادگاهی در قاهره، با صدور 
حکم آزادی مب��ارک در ارتباط با پرونده کاخ های ریاس��ت 
جمهوری، حکم بازداشت وی در پرونده فساد دیگری معروف 
به هدایای االهرام را صادر کرد که آخرین پرونده فساد مالی 
مبارک به شمار می رفت که حکم تبرئه وی در این زمینه در 

۲1 آگوست ۲013 صادر شد.
 و ديکتاتور تبرئه شد

لحظه ای که محمود کامل الرش��یدی قاضی دادگاه جنایی 
قاهره، طومار آنچه پرونده قرن خوانده می شد، یعنی محاکمه 
 حس��نی مبارک دیکتاتور مخل��وع مصر را در ه��م پیچاند، 
پرونده ای که حدود س��ی و هفت ماه،افکارعمومی در مصر و 

جهان عرب و دیگر کشورها را به خود مشغول کرد.

قاضی دادگاه طی این سی و هفت هفته محاکمه سران رژیم 
مبارک،  به دفاعیات  حسین طنطاوی وزیر دفاع، سامی عنان 
رییس ستاد مشترک ارتش، عمر س��لیمان که مرگ به وی 
امان نداد تا روز هشتم آذر و تبرئه خود را تجربه کند، منصور 

عیسوی و محمود وجدی وزیران سابق گوش فرا داد.
به طوری که، حسنی مبارک را از مهمترین اتهام وارده یعنی 
کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقالب ۲011 ژانویه که به 

حکومت سی ساله وی پایان داد، تبرئه کرد.
مبارک و دو پس��رش، عالء و جمال، از پرونده ویالهای شرم 
الشیخ و اتهام دریافت رشوه از حسین سالم و نیز مساله صادرات 
گاز به رژیم صهیونیستی تبرئه شد. حبیب العادلی وزیر کشور 
رژیم مبارک و شش معاون وی به نام های احمد رمزی، عدلی 
فاید، حسن عبدالرحمن،اسماعیل الشاطر، اسامه المراسی و 
عممر الفرماوی، هم از اتهام کشتارتظاهرکنندگان در جریان 

انقالب ژانویه ۲011 میالدی تبرئه شدند.
رییس دادگاه مبارک به آماری از انقالب مردمی بیست و پنجم 
ژانویه سال ۲011 اشاره کرد که به گفته وی طی آن در یازده 

استان مصر زخمی ، ۲39 نفر کشته و هزار و ۵۸۸ نفر شدند.
ب��ا وج��ود تبرئ��ه حس��نی مب��ارک از اتهام��ات کش��تار 
تظاهرکنندگان، وی به سبب وخامت وضعیت جسمانی اش 
که مستلزم حضور یک تیم پزش��کی در کنارش است، هنوز 
بیمارستان نظامی المعادی را ترک نکرده است، این در حالی 
 است که حکم سه س��ال حبس برای وی در ارتباط با پرونده 
کاخ های ریاس��ت جمهوری که قرار اس��ت 13 ژانویه مورد 

بازبینی قرار گیرد، صادر شده است.
 سرلش��گر محمد الخلیصی ریی��س اداره زن��دان های مصر 
می گوید مبارک به خاطر پرونده کاخ های ریاست جمهوری به 
سه سال زندان محکوم شده و همچنان دوره محکومیت خود 
را سپری می کند، اما پس از تبرئه در خصوص مسائل دیگر، 
دادستانی کل برای کاهش دوران حبس گام بر خواهد داشت، 
چرا که وی تاکنون دو سال و نیم از طول دوره حبس خود را 
گذرانده است و دادستانی کل، اداره  زندان ها را در جریان باقی 

مانده مدت حبس مبارک و پسرانش قرار خواهد داد.
 افسری که 30 س�ال بر مردم س�رزمین فراعنه 

حکومت کرد
محمد حسنی مبارک مشهور به حس��نی مبارک در چهارم 
می 19۲۸ میالدی به دنیا آمد، پیوستن به ارتش بزرگترین 
اتفاق زندگی وی بود، چرا که جوان فقیر ماجراجو توانس��ت 
مسیر پیشرفت را به گونه ای طی کند که رویای فرمانروایی بر 

سرزمین فراعنه به حقیقت تبدیل شد.
بیست ساله بود که موفق به فارغ التحصیلی از آکادمی نظامی 
مصر شد. نظامی جوان در پایان جنگ اکتبر 19۷3 میالدی، 
نامش به خاطر موفقیت نیروهای تح��ت فرمانش در نبرد با 
تل آویو به عنوان قهرمان ملی بر س��ر زبان ها افتاد، انتصاب 
به عنوان فرمانده نیروی هوایی مصر اولین ایستگاه پیشرفت 
مبارک بود، در ادامه عنوان مع��اون رییس جمهور را به خود 
اختصاص داد و سرانجام پس از ترور انور سادات در شش اکتبر 
19۸1 میالدی به رویای خود یعنی حکومت بر سرزمین رود 
نیل جامه عمل پوش��اند، وی تا پیش از آغاز انتفاضه مردمی 
سال ۲011، عنوان یکی از قدرتمندترین حاکمان عرب را به 

خود اختصاص داده بود.
مبارک از چهاردهم اکتبر 19۸1 میالدی که به کاخ ریاست 
جمهوری مصر راه یافت، چهار ب��ار پیاپی بدون اینکه رقیبی 
داش��ته باش��د، حاکم بالمنازع مصر بود تا اینکه شراره های 
انقالب تمام عیار مردم��ی در ۲۵ ژانویه ۲011، ناقوس مرگ 
سیاسی را برای حاکمی که سه دهه بر مصر حکومت کرد، به 
صدا آورد و س��رانجام در فوریه همان سال پس از چند هفته 
اعتراضات گس��ترده مردم س��رزمین کنعان، پایه های رژیم 
پلیسی وی فرو ریخت. وی در تاریخ 11 فوریه ۲011 مجبور 
به کناره گیری از قدرت و تحویل آن به شورای عالی نیروهای 
مسلح مصر شد.وی چهارمین رییس جمهور مصر البته از نوع 
غیر منتخب آن به شمار می رود که از 14 اکتبر 19۸1 میالدی 
تا زمان برکناری یعنی در 11 فوریه ۲011 میالدی)۲۲ بهمن 
13۸9(، زمام امور مصر را س��ه دهه برعهده داش��ت.دوران 
حکومت حس��نی مبارک تا لحظه برکن��اری اش، چهارمین 
دوره طوالنی فرمانروایی در جهان عرب در میان کس��انی که 

در قید حیات هستند از جمله قابوس بن سعید سلطان عمان 
و عبداهلل صالح دیکتاتور س��ابق یمن و طوالن��ی ترین دوره 
حکومت میان شاهان و روس��ای مصر از دوره حکومت علی 

پاشا، به شمار می رود.
خدمات مبارک به اربابان آمريکايی صهیونیستی  

مبارک ک��ه پس از ت��رور انور س��ادات امضا کنن��ده قرارداد 
ننگین س��ازش کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی، بر کرسی 
 ریاست تکیه زده بود، در طول سه دهه حکومت خود، حالت 
فوق العاده را که از زمان جنگ ش��ش روزه برقرار ش��ده بود، 
حفظ کرد و سیاس��ت س��ادات در ارتباط با سازش و دوستی 
با رژیم اشغالگر قدس را ادامه دارد.مبارک نقش برجسته ای 
در پیشبرد طرح های خفت بار س��ازش به دستور مهمترین 

حام��ی خود یعن��ی آمریکا 
در منطق��ه ایفا م��ی کرد، 
وی پیش��گام تالش ها برای 
اجرای س��ازش میان اعراب 
و رژیم صهیونیستی بودوی 
همواره از مذاکرات س��ازش 
میان تشکیالت خودگردان 
فلسطین و تل آویو حمایت 
می کرد، مبارک در پی شعله 
ور ش��دن آتش انقالب ۲۵ 
ژانویه ۲011 می��الدی در 
یازدهم فوریه همان س��ال، 
طومار سی سال حکومتش 

در هم پیچیده شد.
دادگاه محاکم��ه مبارک به 
اتهام کشتار تظاهرکنندگان 

در انقالب ۲۵ ژانویه، به صورت علنی برگزار شد و طی جلساتی 
که بارها به تعویق می افتاد، در حالی که بر روی برانکارد و در 
داخل قفس آهنین قرار داشت، صحنه های عبرت انگیزی را 

به وجود آورد.
اولین جلسه محاکمه دیکتاتور مخلوع مصر که به محاکمه قرن 
مشهور شد، در سوم آگوس��ت ۲011 میالدی در یک دادگاه 
غیرنظامی برگزار شد و سپس روز شنبه دوم ژوئن ۲01۲ به 

حبس ابد محکوم شد.
حس��نی مبارک س��رانجام روز بیس��ت و نهم نوامبر ۲014 
میالدی از تمام اتهامات وارده در دادگاه اس��تیناف قاهره به 

ریاست محمود کامل الرشیدی تبرئه شد.
 پس چه کسی مردم را کشت؟

پس از تبرئه قابل پیش بینی حسنی مبارک با توجه به وضع 
سیاسی موجود و حضور اولین رییس جمهوری منتخب تاریخ 
مصر در زندان یعنی محمد مرس��ی و روی کار آمدن کسانی 
که طرفدارانش، آنها را کودتاچی همس��و با مبارک توصیف 
می کنند، این س��ئوال نزد افکارعمومی به ویژه مردمی که با 
انقالب ۲۵ ژانویه ۲011، طومار حکومت سی ساله وی را در 
هم پیچیدند، مطرح می ش��ود که اگر مبارک و پسران و وزیر 
کشورش عامل کشتار مردم در جریان انقالب نبوده اند، پس 

چه کسی تظاهرکنندگان را کشته است؟
مخالفان احکام صادر ش��ده، تبرئه مبارک از اتهامات فساد و 
قتل انقالبیون را نش��انه ای دال بر شکست انقالب ۲۵ ژانویه 
قلمداد می کنند.حکم تبرئه مبارک با واکنش های مختلف 
روبرو شده اس��ت، به طوری که جنبش ها و احزاب مختلف، 
آن را محکوم کرده و خواستار برگزاری تظاهرات در اعتراض 
به صدور حکم تبرئه وی شدند که این تظاهرات در شهرهای 
مختلف برگزار شد و به ویژه خشم خانواده های قربانیان انقالب 
۲۵ ژانویه را به دنبال داشته است.عالوه بر تظاهرات قشرهای 
مختلف مردم مصر در اعتراض به صدور حکم تبرئه مبارک، 
دانشجویان دانش��گاه های مختلف هم با برگزاری تظاهرات، 

صدور این حکم را محکوم کردند.
جبهه اس��تقالل القضاء با انتقاد ش��دید از صدور حکم تبرئه 
مبارک و سیاس��ی خوان��دن آن با وجودی ک��ه دالیل کافی 
برای ضرورت اعدام مبارک و همدستانش در خصوص کشتار 
تظاهرکنندگان وجود داشت، هشدار داد که تبرئه مبارک، باب 
انتقامجویی مردمی را به سبب رعایت نشدن عدالت در صدور 

حکم وی باز خواهد کرد.

دو پرونده با دو متهم سرشناس

تبرئه فرعون خون مصریان را به جوش آورد

روزنامه »ال��رأی« کوی��ت مدعی ش��د ک��ه آمریکا از 
جمهوری اسالمی ایران خواسته است که اجازه بدهد از 

کارخانه های نظامی ایران بازدید به عمل آید.
 روزنام��ه »ال��رأی« کویت مدعی ش��د ک��ه آمریکا از 
جمهوری اسالمی ایران خواسته است که اجازه بدهد از 

کارخانه های نظامی این کشور بازدید کند. 
به گفته روزنامۀ ال��رأی، آمریکا و متحدان اروپایی آن از 
ایران خواسته اند همچنین اجازه بدهد که از کارخانجات 
تولیدکننده موشک های بالستیک دیدن کنند که ایران 

این درخواست را به طور کامل رد کرده است. 
الرأی افزود که همزمان با مذاکرات اخیر هس��ته ای در 
وین، اعالم ش��د که حزب اهلل لبنان به موشک های نسل 
س��ه »فاتح-110« که می تواند هر نقطه ای از اسرائیل 
را بزند و خطایی در حد ۵ تا 10 متر دارد، تجهیز ش��ده 
است؛ این خبر یعنی حزب اهلل در »هر جنگی احتمالی« 
علیه ارتش رژیم صهیونیس��تی، به برتری نوعی دست 
پیدا کرده اس��ت. بر مبن��ای ای��ن گزارش،حزب اهلل در 
جنگ 33 روزه در س��ال ۲006 میالدی، فقط شماری 
از نسل اول این موشک را در اختیار داشت که قادر بود 
3۵0 کیلوگرم مواد منفجره در کالهک خود حمل کند 
و خطایش از ۵0 تا 100 متر بود؛ اما سید حسن نصراهلل 
دبیر کل حزب اهلل با جنگ روانی خود توانس��ت تهدید 

کند که آن سوی شهر حیفا را می زند بدون اینکه روشن 
شود چه تعداد از این موش��ک ها را در اختیار دارد و این 
در حالی بود که اس��رائیل می دانست »فاتح-110« در 
دست حزب اهلل هس��ت و می دانس��ت حتی اگر یکی از 
این موشک ها در منطقه »خوش دان« )تل آویو( اصابت 
می کرد، چه تاثیری برجای می گذاشت؛ امری که سبب 
ش��د تل آویو »توازن وحشت« را که س��ید حسن برای 
بازدارندگی تحمیل کرده بود، بپذیرد. به گزارش الرأی، 
فقط حزب اهلل نبود که این موشک پیش��رفته ایرانی را 
در اختیار گرفته بود بلکه کارخانه  ای بومی در س��وریه 
نیز این موش��ک را به نام »ام-600« ک��ه دقتی در حد 
فاتح-110 داشت، تولید می کرد. س��وریه این موشک 
را با قدرت تخریبی متفاوتی تولید ک��رد که طبیعتا به 

علت اختالف مسافت و نیازها بود. هر چه مسافت )میان 
شلیک موشک و اسرائیل( کمتر می شد، کالهک موشک 
به مواد انفجاری بیشتری مجهز می شد که این مقدار به 

بیش از ۵00 کیلوگرم هم رسید. 
گفتنی است که تاکنون هیچ یک از این دو نوع موشک 
به اس��رائیل اصابت نکرده اس��ت. این دو موشک سبب 
شدند که صنعت نظامی اسرائیل به دنبال توسعه موشک 
رهگیر معروف به »گنبد آهنین« )Iron Dome( به 
موش��ک »فالُخن داود« )David Sling( باشد که به 
»عصای جادویی« معروف است و ممکن است که نیمه 
یا اواخر سال آینده میالدی ۲01۵ وارد میدان شوند تا 
بتواند با موشک های بالستیک ایران یا موشک هایی که 
حزب اهلل در اختیار دارد، مقابله کند. الرأی با اش��اره با 
چرایی انتشار گزارش هایی درباره اینکه موشک فاتح-

110 نس��ل س��ه، در اختیار حزب اهلل قرار گرفته است، 
افزود: ایران آش��کارا و حزب اهلل پس از آن در راس��تای 
تأکید بیش��تر، اعالم کردند که »موشک هایی که غرب 
می خواهد بداند در انبار تس��لیحاتی ایران هست یا نه، 
به حزب اهلل رسیده اس��ت« و دیگر نیازی نیست غرب 
بازدیدی به عمل آورد و ... اینکه ایران چه سالح راهبردی 
یا بالستیک پیشرفته دارد به هیچ کشور دیگری مربوط 

نیست.

اخبار کوتاه

2
اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای هدفمندی یارانه ها به بخش سالمت

نمایندگان مصوب کردند 10 درصد وجوه حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها 
صرف هزینه های سالمت، ایجاد دسترس��ی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی 
،کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران 

خاص و صعب  العالج شود.
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داعش:با» بمب کثیف« لندن را 
نابود می کنیم

 گروه تروریس��تی داعش مدعی ش��ده ک��ه »بمب کثیف« 
ساخته ش��ده از اورانیوم خود را علیه لندن استفاده خواهد 

کرد.
 گروه تروریس��تی داعش با ادعای س��اخت بمب کثیف به 
وسیله اورانیوم، تهدید کرد که از این بمب علیه لندن استفاده 
خواهد کرد.گروه داعش از طریق شبکه های اجتماعی ادعا 
کرد که توانسته است پس از سرقت 40 کیلوگرم اورانیوم از 
یکی از دانشگاه های بغداد، توانسته است بمب کثیف بسازد.

یکی از عناصر داعش نیز اعالم کرد که ممکن اس��ت از این 
بمب برای نابودی لندن پایتخت انگلیس اس��تفاده ش��ود.

همایون طارق کارشناس انگلیس��ی مواد منفجره از جمله 
تروریست هایی است که از طریق اینترنت تهدیداتی را علیه 
کشورهای غربی منتشر می کند.وی در سال ۲01۲ از دادلی 
ویست میدالندز به س��وریه رفت.طارق در تویتر با اشاره به 
دستیابی داعش به مواد رادیو اکتیو از دانشگاه موصل،  تأکید 
کرد که گروه داع��ش بمب کثیف در اختی��ار دارد.وی ادعا 
کرد: فاش خواهیم کرد که  بمب کثیف چیست و چه کاری 
می تواند انجام دهد. همچنین بررسی خواهیم کرد که اگر 
بمبی در مکانی عمومی کار گذاشته شود، چه اتفاقی ممکن 
است بیفتد.طارق اظهار داشت این نوع بمب اگر در لندن کار 

گذاشته شود بسیار ویرانگر خواهد بود. 
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درخواست آمريکا از ايران برای بازديد مراکز نظامی

تبرئه حسنی مبارک ديکتاتور سابق مصر از تمام اتهامات وارده از جمله اتهام دست داشتن در کشتار تظاهرکنندگان 
در جريان قیام مردمی که به س�رنگونی وی منجر ش�د، با توجه به ماهیت حاکمان امروز سرزمین فراعنه چندان 
غیرمنتظره و عجیب نبود.روز شنبه بیست و نهم نوامبر 2014 برابر با هشتم آذر روز متفاوتی برای دو دسته بود، روزی 
مصیبت بار و اندوهبار برای مردمی بود که بیش از سه سال پیش، با قیام گسترده خود، پايه های رژيم ديکتاتوری را 
که در راس آن حسنی مبارک قرار داشت، متالشی کردند و روزی شاد برای حامیان ديکتاتور چه در سطح رسمی و 
غیر رسمی به ويژه برای سران غیر منتخب و غیر مردمی کشورهای عربی و در راس آنها، حکام عربستان، بحرين و 
امارات بود و پیام تبريک آنها به ديکتاتور مخلوع پس از تبرئه وی از تمام اتهامات، نشان داد که آنها از زير بار فشار 

روانی بزرگی آسوده شده اند.

حکم تبرئه مبارک با 
واکنش های مختلف 
روبرو شده است، به 
طوری که جنبش ها 

و احزاب مختلف، 
آن را محکوم 

کرده و خواستار 
برگزاری تظاهرات 

در اعتراض به صدور 
حکم تبرئه وی 

شدند



يادداشت
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فروش ۲۵ هزار تن كود كمپوست استاندارد
مديرعامل سازمان مديريت پسماند ش��هرداري اصفهان اظهار داشت: در ۸ ماهه 
س��ال جاري حدود ۲۵ هزار تن كود كمپوست اس��تاندارد به فروش رسيده است.
 طي ۸ ماهه س��الجاري ح��دود ۲۵ هزار تن كود كمپوس��ت اس��تاندارد به فروش

رسيده است. 
3
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تخلفات غذايی را به 
1490 گزارش دهید

     مديركل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در هشت ماهه گذشته امسال، 
۵۵ هزار و ۳۹۹ نوزاد در اس��تان اصفهان متولد شدند كه ۵۱.۴۸ درصد از 
آنها پسر بودند.تورج حاجي رحيميان اعالم كرد:  از ابتداي فروردين تا پايان 
آبان ماه امسال، ۵۵ هزار و ۳۹۹ نوزاد در استان اصفهان متولد شدند كه از 
اين تعداد، ۵۱ هزار و ۵۲ مورد در مناطق شهري و ۴۳۴۷ مورد در مناطق 
روستايي اس��تان بوده اس��ت. وي افزود: از مجموع نوزادان متولد شده در 
اين مدت، ۲۸ هزار و ۵۲۰ نوزاد پسر و ۲۶ هزار و ۸۷۹ نوزاد دختر بوده اند. 
مديركل ثبت احوال اس��تان اصفهان تصريح كرد: در هشت ماهه گذشته 
امسال، ۱۵ هزار و ۳۷۵ مورد وفات شامل ۸ هزار و ۳۵۷ مرد و ۶ هزار و ۵۹۷ 
زن و ۴۲۱ نفر با جنسيت نامش��خص در دفاتر ثبت احوال استان اصفهان 

به ثبت رسيد .

معاون اداره كل فرآورده های غذايی، آش��اميدنی و آرايش��ی و بهداشتی 
س��ازمان غذا و دارو گفت: نظارت بر محصوالت غذايی در س��طح بازار با 
جديت كنترل می شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برخورد قاطع 
صورت می گيرد.دكتر سهيل اسکندری اظهار داشت: نظارت بر محصوالت 
غذايی به صورت حس��اس صورت می پذيرد و در اين زمينه با كسانی كه 
تخلف داشته باشند برخورد جدی می شود.وی گفت: محصوالتی كه از نظر 
سالمتی كوچکترين مشکلی داشته باشند با واحد توليد كننده برخورد و 
حتی پرونده آن واحد توليدی به مراجع قضايی معرفی می شود.اسکندری 
در ادامه خاطر نشان كرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سطح 
بازار می توانند به دانشگاه های علوم پزش��کی اطالع و يا با شماره ۱۴۹۰ 

تماس بگيرند و يا مورد را به سازمان غذا و دارو اطالع دهند.

مديرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تاكيد 
كرد:مصوبه شورای عالی ترافيک كشور پشتوانه 
قانونی طرح خط دوم قطارشهری اصفهان است.

جواد شعرباف با اشاره به اينکه مطالعات مرحله 
اول خط دو مترو اصفهان در ش��رف اتمام است 
و تا پايان آذرم��اه تکميل می ش��ود گفت:خط 
دو قطارش��هری اصفهان مشاور خارجی سيسرا 
فرانس��ه و دو مش��اور داخل��ي مت��را و پژوهش 
و معماري را در كن��ار خود دارد و پ��س از آنکه 
مطالعات مرحله اول در پايان آذر به اتمام برسد 

برای اجرای خط وارد مناقصه داخلي می شويم.
وی افزود: پس از تحويل مطالعات، مناقصه انجام 
می شود و در حال حاضر هم مش��غول ارزيابی 

كيفی پيمانکاران هستيم.
وی با اش��اره ب��ه اينک��ه ش��فت ورودي خط ۲ 
مترو به مناقصه گذاشته ش��ده است و به زودي 

پيمانکار آن نيز بر اس��اس مقررات انتخاب مي 
ش��ود افزود:عمليات اجرايي ش��فت ورودي از 
 شهرك امام حسين)ع( انجام می شود و دستگاه 
تی بی ام از اين نقطه برای عمليات حفاری وارد 
می ش��ود و اين مرحله اجراي��ی كار در خط ۲ 
 می باشد.جواد ش��عرباف گفت:با توافقاتي كه با

 سازمان هاي باالدس��تي از جمله استانداري و 
شهرداري انجام شده قرار اس��ت هزينه احداث 
تونل ها و ايستگاه ها را شهرداري تقبل نمايد و 
تاسيسات و تجهيزات برقي و مکانيکي و تجهيز 
 ناوگان ب��ا فاينانس و تعهد دول��ت وارد مناقصه 

بين المللی می شود.
خ�ط ۲ مترو ب�ه ط�ول ۲3 كیلومتر و 

شامل ۲3 ايستگاه است
وی با تشريح وضعيت اجرای طرح خط ۲ قطار 
ش��هری اصفهان گفت:خط ۲ مترو به طول ۲۳ 

كيلومتر و شامل ۲۳ ايستگاه است كه از شهرك 
امام حسين)ع( آغاز می شود و با عبور از ميدان 
الله، ميدان ق��دس، خيابان عالمه مجلس��ي و 
هاتف به چهارراه شکرشکن می رسد و سپس از 
طريق خيابان های حافظ و سپاه در ميدان امام 
حسين)ع( با خط يک مترو تقاطع پيدا می كند و 
سپس به سمت كهندژ رفته و در نهايت به ميدان 

خمينی شهر ختم مي شود.
وی مصوبه شورای عالی ترافيک كشور را پشتوانه 
قانونی اين طرح دانست و افزود:در جلسه شصت 
و ششم ش��ورای عالی ترافيک شهرهای كشور 
، مطالعات احداث خط ۲ قطار ش��هری اصفهان 
به تصويب رس��يد بنابراين اين طرح در شوراي 
عالي ترافيک استان و در نهايت در شوراي عالي 
ترافيک كشور به تصويب رس��يده و هم اكنون 
كه به سازمان قطار ش��هری ابالغ گرديده است 
اين مجموعه اقدامات مهندسی و اجرايی آن را 

پيگيری می كند.
مکاتبات و مذاك�رات الزم را با میراث 

فرهنگی داشته ايم
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اينکه آيا نظرات 
ميراثی درباره اجرای اين طرح از س��وی شورای 
علی ترافيک كشور مورد توجه قرار گرفته است؟ 
تاكيد ك��رد: باالترين مقام تصمي��م گيرنده در 
چنين سطحی يعنی شورای عالی ترافيک كشور 
موارد ميراثی و ساير مس��ايل را مورد توجه قرار 
داده اس��ت ضمن اين كه از همان ابتدا كه بحث 

ميدان امام مطرح بوده م��ا مکاتبات و مذاكرات 
الزم را با ميراث فرهنگی داش��ته اي��م و ميراث 
فرهنگی كتبا به ما اعالم كرده ان��د عبور از اين 
محدوده بالمانع است البته خواستار تمهيداتی 
نيز بوده اند كه در مورد همگ��ی آن پيش بينی 

الزم انجام شده است.
وی در رابطه با تمهيدات مورد درخواست از سوی 
ميراث فرهنگی گفت:ميراث خواستار توجه به 
اين نکته شده اس��ت كه در محدوده مربوط به 
ميدان امام ايستگاهی در نظر گرفته نشود كه اين 
امر مورد توجه ق��رار گرفت همچنين عمق الزم 
نيز برای عبور مترو از ديگر موارد درخواستی بود 
كه اين موضوع نيز به صورت كامل در نظر گرفته 

شده است.
كارشناسان يونس�کو و ايکوموس از 
خطوط بازديد ك�رده اند و منع�ی بر عبور 

اعالم نکرده اند
وی با تبيين اقدامات الزم برای توجه به مسايل 
ميراثی در اجرای خط ۲ گفت:غير از مکاتبه ای 
كه ميراث فرهنگی در اين خص��وص با ما انجام 
داده است كارشناس��ان يونسکو و ايکوموس هم 
از خطوط بازديد كرده اند و كتبا به يونسکو نامه 
نوش��ته اند و منعی بر عبور اعالم نکرده اند فقط 
آنها هم خواستار تمهيداتی از جمله عميق بودن 
و مطالعات الزم در اين زمينه ش��ده اند كه اين 
مسايل نيز در سرفصل توجهات فنی و عملياتی 
ما قرار دارد و همه اين موارد و مکاتبات به صورت 

مستند موجود می باشد.
ش��عرباف با تاكيد بر اينکه تعيين عمق مربوط 
به خطوط قط��ار ش��هری را مطالع��ات تعيين 
می كند افزود:اي��ن مطالعات از س��وی مراجع 

فنی،تحقيقاتی و تخصصی كشور شامل دانشگاه 
صنعتي و دانش��گاه علم و صنعت انجام شده تا 
هيچ گونه مشکلي براي عبور مترو در اين مسير 

ايجاد نشود.
وی در پاسخ به س��والی درباره بيان مواضعی از 
سوی برخی افراد و رسانه ها مبنی بر عدم تاييديه 
ميراث فرهنگی و يونسکو برای اجرای اين طرح 
گفت:اين كه گفته می شود ميراث تاييد نمی كند 
يا يونسکو رد می كند نشان از نقص اطالعات افراد 
اظهار نظر كننده دارد ي��ا اطالعات غلط به افراد 
داده می ش��ود يا جايگاه نهادهای باالدستی در 

اين موضوع درست شناخته نشده است.
هیچ مرجع باالدستي قانوني صحبتي 
از عبور نکردن خط دو مت�رو از زير میدان 

نکرده است
وی افزود: به لحاظ بي��ن المللي مطالعات انجام 
شده و ميراث و مشاوران طرح مطالعاتي را انجام 
داده ند تا هر كجای طرح با مشکلي روبه رو باشد 
روش پيشگيري الزم صورت گيرد و تاكنون هيچ 
مرجع باالدستي قانوني صحبتي از عبور نکردن 
خط دو مترو از زير ميدان نکرده اس��ت لذا ساير 
مواضع بر اساس اطالعات ناقص و غلط ابراز شده 
است.مديرعامل س��ازمان قطارشهری اصفهان 
تاكيد كرد: سيرقانوني اين مسير طي شده است 
و بايد اين نکته را در نظر گرفت كه شوراي عالي 
ترافيک وهمه مراجع مربوطه ميدان نقش جهان 
را به عن��وان يک اثر جهانی فاخر ثبت ش��ده در 
يونسکو مي شناس��ند و غير ممکن است اين اثر 
تاريخي از س��وي باالترين نهاد كشوری كه در 
زمينه تصميم گيری در خصوص خطوط قطار 

شهری مشغول به فعاليت هستند مغفول بماند.

مديرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تاكید كرد:

مصوبه شورای عالی ترافیک كشور پشتوانه قانونی خط۲ قطارشهری 

۵1 درصد از متولدان 
استان پسر بودند

زندگی مشترک  بدون ثبت رسمی

پیوندی كه  رنگ سیاهی دارد 

www.zayanderoud.com

درخواست اژه ای از مسئوالن اصفهان 
برای دستگیری عامالن اسیدپاشی 

س��خنگوی قوه قضاييه از نيروی انتظامی و سيس��تم اطالعاتی 
اصفهان خواس��ت تا نهايت تالش خود را در دستگيری عامالن 

اصلی اسيدپاشی های اخير در اين استان انجام دهد.
وی اظهار كرد: هنوز عام��الن اصلی اسيدپاش��ی های اصفهان 
دستگير نشده اند، گرچه در روزهای اول مظنونانی تحت تعقيب 

قرار گرفتند اما عاملين اصلی هنوز دستگير نشدند.
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به اينکه آنچه موجب آرام و امنيت 
جامعه می ش��ود برای همه مردم بايد مهم باشد و بديهی است 
كه بايد با بر هم زنن��دگان امنيت و آرام��ش در جامعه برخورد 
شديدی ش��ود، گفت:  قوه قضاييه اين موضوع را در اولويت قرار 
داده و درصدد است تا با كس��انی كه امنيت جامعه را برهم می 
زند برخورد جدی كند.وی ادامه داد: در هفته های اخير موردی 
در مشهد داشتيم كه حکمش اجرا شد. اتهامات اين فرد سرقت 
مسلحانه، تجاوز به عنف و ش��رارت بود كه در نهايت اعدام شد. 
موردی هم در بندرعباس داشتيم كه سرقت مسلحانه و تجاوز به 
عنف داشت. مورد ديگری در قم بود كه به قصاص نفس محکوم 
شد.سخنگوی قوه قضاييه تاكيد كرد:  دس��تگاه قضايی مصمم 
است كه با كسانی كه تجاوز به عنف دارند و امنيت جامعه را برهم 
می زند بدون هيچ اغماضی برخورد كند تا حکم هرچه سريع تر 
اجرا شود.محس��نی اژه ای با اش��اره به افرادی كه در زمينه مواد 
مخدر فعاليت دارند و با تاكيد بر اينکه خانواده ها بيشتر مراقبت 
داشته باشند، گفت:  كسانی كه يک بار مورد رأفت اسالمی در اين 
زمينه قرار گرفته اند يا عفو شدند يا با آزادی مشروط آزاد شده اند 

بيشتر مراقب باشند تا دوباره به دام مافيای مواد مخدر نيفتند.

۲0 نوبت بازرسی كارشناسان 
محیط زيست از فوالد مباركه 

مدير بهداشت حرفه ای و محيط زيست ش��ركت فوالد مباركه گفت: از 
ابتدای س��ال  جاری تاكنون حدود ۲۰ نوبت بازديد و بازرس��ی از طرف 
شركت های معتمد محيط زيست از تهران و اصفهان و همچنين سازمان 
حفاظت از محيط زيست انجام ش��ده است. مصطفی اشتری اظهار كرد: 
در جريان يکی از اين بازرسی ها، پارگی نوار نقاله در يکی از واحدها سبب 
افزايش گرد و غبار خروجی از يکی از دودكش ها شد و به دنبال آن اداره 

كل حفاظت از محيط زيست اين واحد را آالينده اعالم كرد.
مدير بهداش��ت حرفه ای، ايمنی و محيط زيست ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان با بيان اي��ن موضوع ادامه داد:  ما مش��کل را رفع كرده و آمادگی 
داريم تا دوباره مورد پايش قرار گيريم.وی با اشاره به خالءهای موجود در 
قانون مربوط به آاليندگی صنايع بيان كرد: شركت فوالد مباركه اصفهان 
۵۲ كارخانه در زير مجموعه خود دارد و حتی اگر يک قسمت كوچک در 
اين كارخانه دچار آاليندگی ش��ود، كل شركت را به عنوان واحد آالينده 

اعالم می كنند.

 پوشش شبکه رسانه ای داخلي
 در مناطق كور 

مس��ئول قرارگاه امربه مع��روف و نه��ی ازمنکر س��پاه صاحب 
الزمان )عج( اس��تان اصفهان گفت: با هماهنگی صدا و س��يما و 
با رايزنی های صورت گرفته، مقرر شد، در نقاط كور اصفهان كه 
امکان دريافت سيگنال های داخلی وجود ندارد و مردم مجبور به 
استفاده از ماهواره هستند، نسبت به پوشش شبکه رسانه ای اقدام 

شود تا آفت ها برطرف شود.
محمد ش��فيعی با اش��اره به اينکه در ماده ۱۵۰ قانون اساسی بر 
دفاع از ارزش های اسالم تاكيد ويژه ای شده است، گفت: در اين 
رابطه، سپاه نيز برای احياي امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 
دو فريضه بزرگ نقش مهمي برعهده دارد. وي با اش��اره به اينکه 
در قانون اساسی، ۸ سرفصل اوليه برای امر به معروف آمده است، 
افزود: اين س��رفصل ها به صراحت، اين وظيفه را همگاني اعالم 
كرده و عنوان مي كند كه مردم بايد نس��بت ب��ه يکديگر، دولت 
 نس��بت به مردم و مردم نس��بت به دولت، امر به معروف داشته

 باشند. 

جاذبه های تاريخی اصفهان  قابل 
مقايسه با هیج جای دنیا نیست

دبير كل موسسه يونيدروا گفت: جاذبه  های تاريخی و فرهنگی شهر 
اصفهان قابل مقايس��ه با هيچ كجای دنيا نبوده و باي��د از همه آثار 
تاريخی ش��هر اصفهان بهره های الزم را برد.خوزه آنجال استرال  فاريا 
در سفر به اصفهان در بازديد از آثار تاريخی اين شهر اظهار كرد: آثار 
تاريخی و فرهنگی اصفه��ان دارای ارزش بااليی بوده و برای بازديد 
و لذت  بردن ازسايت تاريخی و فرهنگی اس��تان اصفهان نياز است 
تا فرصت زيادی گذاشته ش��ود.وی در زمان اقامت خود در اصفهان 
از پل  های تاريخی شهر اصفهان شامل سی و س��ه پل، پل خواجو، 
مجموعه ميدان تاريخی امام، چهلستون و مسجد جامع عتيق بازديد 
كرد.براساس قوانين موسسه يونيدروا كه جمهوری اسالمی ايران هم 
عضو آن بوده، و قوانين مربوط به استرداد اموال تاريخی و فرهنگی 
كشورها را وضع و اجرا می كند، در كنوانسيونی كه در سال ۱۹۷۰ 
به تصويب رسيده، بايد اموال تاريخی و فرهنگی  به كشورهايی كه 

صاحب آن هستند، بازگردانده شود.

 چهارمین كنفرانس بین المللي توسعه 
پايدار و عمران شهري

 چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه پايدار و عمران شهري از 
۲۶ آذرماه امسال به مدت ۳ روز در هتل عباسي اصفهان برگزار 
مي شود. رييس موسسه آموزش عالي دانش پژوهان اصفهان در 
نشستي با خبرنگاران گفت: موسسه  آموزش عالي دانش پژوهان 
پس از برگزاري س��ه دوره متوالي اين كنفرانس به صورت ملي، 
امس��ال با همکاري دانش��گاه دورتموند آلمان و با مشاركت ۳۸ 
دستگاه و مركز آموزش عالي داخلي و خارجي اقدام به برگزاري 
چهارمين كنفرانس بين المللي توس��عه پايدار و عمران ش��هري 

مي كند. 

فاطمه 
كازرونی 

برخی مناب��ع »ازدواج س��فيد« را ب��ه معنای 
»هم باش��ی«  يا زندگی زناشويی بدون ازدواج و 
زير يک سقف قرار گرفتن و برقراری رابطه بدون 
ثبت پيوند ازدواج در نظر گرفته اند؛  در واقع در 
اي��ن ازدواج كه در غرب رايج اس��ت پيوندی به 
مدت زمان نامعلوم بين دو فرد برقرار می شود كه 

فاقد مشروعيت اجتماعی و حقوقی است.
به گفته كارشناس��ان چنين رابط��ه ای به طور 
معمول با اهدافی مانند برآوردن نيازهای جنسی 
و روانی برقرار می ش��ود و هيچ گونه احس��اس 
 وف��اداری و مس��ئوليتی در چني��ن ازدواج��ی

 نمی توان متصور بود چرا كه هيچ عامل حمايت 
كننده قانونی از زوجين يا فرزند ايجاد شده در 

چنين ازدواجی وجود نخواهد داشت.
تجردگرايی دختران، كمرنگ ش��دن اعتقادات 
و باورهای دينی و مذهبی مردم، الگوبرداری از 
ماهواره و رسانه های بيگانه به ويژه سريال های 
ساخت تركيه و امريکای جنوبی از جمله عوامل 

رشد پديده موسوم به »ازدواج سفيد« هستند.
ك��وروش محمدی آس��يب ش��ناس مس��ايل 
اجتماعی در اين ارتب��اط در گفتگو با خبرنگار 
زاينده رود اظهار داش��ت: ازدواج سفيد به طور 
معمول توسط مراجع رسمی ثبت نمی شوند و با 
توجه به اينکه صيغه ای بين دختر و پسر جاری 
نمی شود بيشتر به شکل دوستی باقی می مانند.

وی با اشاره به داليلی كه می توانند موجب شکل 
گرفتن اين ن��وع ازدواج در جامعه ش��وند، بيان 
داشت: اكنون هزينه های ازدواج در جامعه ايرانی 
به شدت باال رفته است و بدين جهت خانواده ها 

برای تامين تداركات ازدواج درمانده می شوند.
آس��يب ش��ناس مس��ايل اجتماع��ی ب��ا بيان 
اينک��ه باالرفت��ن  س��طح توقع��ات جامع��ه و 
 تغيير س��اختارهای اجتماع��ی  موجب تغيير 
ديدگاه های جامعه و نگاه سرد و بی تفاوت نسبت 
به موضوع ازدواج شده است، ابراز داشت: جامعه 
امروز حساسيت چندانی نسبت به مسئله ازدواج 

ندارد كه اين مس��ئله ناش��ی از داليل مختلفی 
همچون مديريت نک��ردن صحيح رويکردهای 
اجتماعی، ناديده گرفت��ن مطالبات اجتماعی 
جوان��ان، هزينه های ازدواج ناش��ی از برگزاری 
مراس��م های س��نگين تحت تاثير چشم و هم 
چش��می و چالش های پ��س از ازدواج همانند 

تامين مخارج زندگی است.
وی با اش��اره به چالش های پيش روی جوانان 
در جامعه در حال گذار از سنتی به مدرن امروز 
ادامه داد: در اين تراكِم گذر به س��مت مدرنيته 
جامعه ايران��ی برخی ارزش های س��نتی را در 
پشت سر جا گذاشته اس��ت؛ از اين روز امروز با 
چالش و جه��ش در ارزش های اجتماعی مورد 
 انتظار و قبول قاطبه مردم و نس��ل جديد روبرو

 هستيم.
محمدی با اشاره به اينکه انتظار می رود جامعه 
ايرانی به عنوان يک جامعه اس��المی به س��نت 
ازدواج همچون گذش��ته بها دهد، بيان داشت: 

نگاه ضعيف جامعه به برخ��ی ارزش ها از جمله 
ازدواج نشان می دهد كه ما در حال فاصله گرفتن 

از تکاليف اجتماعی خود هستيم.
وی اضافه ك��رد: در چنين جامع��ه ای جوانان 
دچار آس��يب های اجتماعی فراوانی می شوند 
ك��ه از جمله آنها عادی ش��دن رواب��ط دختر و 
 پس��ر و پديرفتن اين مس��ئله در مي��ان برخی 

خانواده هاست.
آسيب شناس مس��ايل اجتماعی تصريح كرد:  
در واقع اكنون نه تنها اقتصاد و صنعت به سمت 
و س��وی مدرنيته حركت كرده اند بلکه در بُعد 
اجتماعی نيز پايه های ارزش��ی و بومی جامعه 
دستخوش تغيير شده اس��ت و بسياری از خط 
قرمزهای قبلی خانواده ها در اين ارتباط از ميان 

رفته است.
وی با بيان اينکه جوانان به طور غريزی از س��ن 
خاصی به جنس مخالف گرايش پيدا می كنند، 
گفت: زمانی كه پايه های سنتی و دينی در ميان 
جوانان قوی نباشد و خانواده نيز تکاليف به خود 
در  قبال جامعه جوان عمل نکند، جوانان تحت 
تاثير نيازهای غريزی ترغيب می ش��وند كه از 
فش��ارها و موانع جامعه به ش��کل خودجوش و 
ناخواسته خارج شوند كه يکی از اين راه ها ازدواج 

سفيد است.
محمدی با اش��اره به آس��يب ه��ای اجتماعی 
در اين ن��وع ازدواج تاكيد كرد: ازدواج س��فيد 
يکی از راه های ترويج ب��ی بندوباری در جامعه 
اس��ت كه می تواند ذهنيت جامعه را نسبت به 
روابط نامش��روع منفی كند و به يقين تاثيرات 
 ناگ��واری در درازم��دت بر پيک��ره جامعه وارد 

می كند.
وی با اش��اره به اينکه اين ن��وع ازدواج برای دو 
طرف آسيب زاست اما در اين ميان بانوان بيشتر 
آس��يب می بيبنند، تاكيد كرد: جامعه امروز به 
رغم تمام تغييرها هنوز نگاه مردساالرانه خود را 
حفظ كرده است به گونه ای كه اشتباهات زنان 
به شکلی برجسته تر مورد بررسی قرار می گيرد 
درحالی كه اشتباهات مردان در زمان كوتاهی به 

فراموشی سپرده می شود.
آسيب ش��ناس مس��ايل اجتماعی ابراز داشت: 
حتی اگر جامعه نيز روزی با اين اشتباه دختران 
كنار بيايد از نظر روانشناس��ی اين مسئله ثابت 
شده اس��ت  كه خود فرد در نهايت با اين ازدواج 
كنار نمی آيد و ناخوداگاه همواره احساس عذاب 
وجدان و خيانت نس��بت به خانواده اش را دارد 
چون حتی تغيير ظاه��ری باورهای جامعه نيز 
نتوانس��ته زيرس��اخت های بنيادين اعتقادی 

جامعه ايرانی را از ميان ببرد.
وی  با اش��اره به ديگر آس��يب های اي��ن نوع از 
ازدواج اضافه ك��رد:  پس از ارتباط��ات اوليه به 

طور طبيعی زوجين از يکديگر دور می شوند و 
از زير بار مسئوليت شانه خالی می كنند چراكه 
در اين ازدواج ها احساس مسئوليت اجتماعی 

وجود ندارد.
محمدی با تاكيد بر اينکه در اين ازدواج زوجين 
از مش��ورت خانواده ه��ا نيز محروم هس��تند، 
ابراز داش��ت: در اين ميان اگر فرزن��دی به اين 
 خانواده غير رس��می اضافه ش��ود به دليل عدم 
مسئوليت پذيری در اين ارتباط  بيم اين می رود 
كه در آينده جامعه با جمعيتی بدون هويت روبرو 
شود كه كسی حاضر نيست برای آنها شناسنامه 

بگيرد.
وی با اش��اره به اينکه اين ارتباطات الگو گرفته 
از روابط غربی اس��ت، بيان داشت: در غرب اين 
فرهنگ پذيرفته ش��ده اس��ت و دو نفر ممکن 
است چندس��ال دركنار يکديگر زندگی و حتی 
صاحب فرزند ش��وند و در نهايت نيز در بيشتر 
موارد ب��ا يکديگ��ر ازدواج  م��ی كنن��د اما اگر 
 تصميم به طالق نيز بگيرند جامع��ه اين امر را 

می پذيرد.
آسيب ش��ناس مس��ايل اجتماعی تاكيد كرد: 
اين در حالی اس��ت كه در جامعه ايرانی به طور 
 معمول درص��د ب��ه ازدواج انجامي��دن چنين

 ازدواج هاي��ی بس��يار ن��ادر اس��ت و  پ��س از 
جداي��ی در اي��ن ازدواج ه��ا ني��ز پذيرش��ی 
 برای اي��ن افراد و فرزن��دان ايجاد ش��ده وجود

 ندارد.
 محم��دی اضاف��ه ك��رد: اكن��ون كان��ال های

 ماهواره ای تروي��ج بی بندوب��اری و ارتباطات 
نامشروع در جامعه ايرانی را در دستور كار خود 
دارند و  از طريق شبکه های ماهواره ای و ساخت 
سريال های جذاب س��عی در ترويج اين نوع از 

ارتباطات دارند.
 آسيب ش��ناس مس��ايل اجتماعی گفت: الزم 
است تمام ارگان های مس��ئول و خانواده ها به 
جای اينکه دنبال مقصری در پديد آمدن مسايل 
ناهنجار جامعه باشند  به تکليف خود در زمينه 
مس��ايل فرهنگی و فراهم كردن زمينه ازدواج 

آسان جوانان عمل كنند.
به گزارش زاينده رود كارشناسان معتقدند كه 
در اين ازدواج س��فيد  زوجين وظيفه ش��ركت 
در تأمين مخارج زندگی، همديگر را ندارند و  از 
همديگر هيچگونه دارايی را به ارث نمی  برند كه 

بسيار آسيب زاست.
اعتناي��ی به نظ��ام خان��واده، عدم مس��ئوليت 
پذيری دختران و پسران برای زندگی اجتماعی 
و جامعه پذير ك��ردن آنها، نب��ود امکانات برای 
ازدواج از جمل��ه مس��کن و بي��کاری می تواند 
 در ش��کل گيری چني��ن روابطی تاثي��ر گذار

 باشد.

همیش�ه وقتی دختر يا پس�ری ازدواج می كنن�د همه آرزو م�ی كنند كه در آينده زندگی مش�ترک خود س�پید 
بخت ش�وند اما زمانی كه به تقلید از آموزه های غربی ازدواج س�فید در جامعه پديدار ش�ود آيا می توان به آينده 
گردآمدن يک زوج زير يک س�قف، بدون ثبت رس�می در شناس�نامه امیدوار بود.از مدتی پی�ش زمزمه هايی در 
جامعه ايرانی در ارتباط با ازدواج بدون ثبت رس�می در دفترخانه  پیچیده اس�ت و گرچه هنوز تعداد اين ازدواج ها 
 بسیار اندک است و تنها در پايتخت كشورمان ديده ش�ده اما كارشناسان جامعه شناسی و روانشناس�ی بر لزوم  پیشگیری از اين امر با 

اطالع دهی صحیح به مردم تاكید دارند.



يادداشت

 عدم اعطای تجهیزات
 به واحدهای صنعتی

 رییس اتحادیه بناهای پیش س��اخته استان اصفهان گفت: 
ماش��ین آالت این صنعت فرسوده شده این در حالی است 
که قیمت ماشین آالت نیز افزایش یافته و تسهیالت جهت 

نوسازی تجهیزات به واحدها اعطا نمی شود.
مهدی بکائی با اشاره به وضعیت صنعت بتن در استان اصفهان 
اظهار کرد: متاس��فانه بانک ها همکاری خوب��ی با صنعتگران 
این اس��تان ندارند.وی ادامه داد: عدم تامی��ن نقدینگی یکی 
از مش��کالت اصلی واحدهای تولیدی اس��ت که س��بب بروز 
مشکالت فراوانی شده است، ماشین آالت این صنعت فرسوده 
ش��ده این در حالی است که قیمت ماش��ین آالت نیز افزایش 
یافته و تسهیالت جهت نوس��ازی تجهیزات به واحدها اعطا 

نمی شود.
این عضو انجمن بتن ایران به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز 
اشاره کرد و افزود: هیچ کس با مالیات دادن مشکل ندارد اما 
با روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشکل داریم، زیرا این 

قانون ناپخته است و به درستی اجرا نمی شود.

 برف 100 میلیارد ريال خسارت به
 باغ های فريدونشهر وارد کرد

مدیر کل مدیریت بحران اس��تانداری اصفه��ان گفت: بارش 
برف، بیش از 100 میلیارد ریال خسارت به باغهای شهرستان 
فریدونش��هر وارد کرد. منصور شیش��ه فروش ب��ا بیان اینکه 
600 هکتار از باغ های شهرس��تان فریدونش��هر در اثر بارش 
برف خس��ارت دیده، افزود: ف��رم های ارزیابی خس��ارت این 
باغ ها تکمیل ش��ده و به مدیری��ت بحران در وزارت کش��ور 
ارسال شده اس��ت.وی با بیان اینکه اس��تانداری اصفهان نیز 
پیگیر این موضوع خواه��د بود، اظهار کرد: فرهنگ س��ازی 
برای بیمه کش��اورزی در ای��ن زمینه ضروری اس��ت چراکه 
یکی از راهکارهای موثر در جبران خس��ارت در مواقع بحران 
به ش��مار می آید. وی به وجود دو ه��زار و 500 هکتار باغ در 
شهرستان فریدونشهر اش��اره کرد و خواهان پیگیری جدی 
جهاد کشاورزی و بانک کش��اورزی جهت برگزاری جلسات 
آموزشی برای کشاورزان و تشویق آنان به عضویت در صندوق 

بیمه کشاورزی شد.

گوجه فرنگی  در مسیر ارزانی 
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به احتمال 
کاهش قیمت گوجه فرنگی طی هفته آینده، گفت: قرار است 
گوجه بندرعباس هفته آینده وارد بازار شود ضمن اینکه قطع 

بارندگی در شمال قیمت مرکبات را کاهش داد.
سید حسین مهاجران با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی بدون 
تغییر مانده اس��ت، افزود: باید منتظر ماند و دید هفته آینده 
قیمت این محصول چه تغییری می کند چراکه طی هفته آتی 
گوجه دزفول و بهبهان فراوان تر می ش��ود ع��الوه بر این قرار 
است محصول بندرعباس نیز وارد بازار شود.وی در واکنش به 
سخنان برخی مس��ئوالن مبنی بر ورود گوجه بوشهر به بازار 
گفت: گوجه فرنگی بوشهر پس از ورود محصول چابهار عرضه 
می ش��ود و درحال حاضر محصول کن��گان، بهبهان، دزفول 
، گوجه فرنگی گلخان��ه و گوجه های انب��اری در بازار عرضه 
می شوند.به گفته مهاجران، قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی 
گلخانه 6000 هزار تومان و گوجه دزفول 4500 تومان است.

وی، کاهش قیمت مرکبات را پس از قط��ع بارندگی ها مورد 
اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم نارنگی 
بین 1500 تا 4500 تومان، پرتقال کوهستان بین 2800 تا 
3500 تومان، پرتقال رس��می بین 1800 ت��ا 2000 تومان، 
پرتقال میناب سبز کمرنگ 1000 تومان، لیموشیرین 2000 
تا 2500 تومان، موز 3200 تا 3500 تومان، خرمالو 1000 تا 
4000 توماٍن، س��یب درختی 3000 تا 4000 تومان و سیب 

پادرختی 1500 تومان است.

 مرگ يک نفر 7 هزار روز کاری
 را نابود می کند

معاون رواب��ط کار وزارت کار با تاکید بر اینک��ه برای کاهش 
حوادث ناش��ی از کار در محی��ط های کاری، بازرس��ی های 
جدیدی طراحی شده است گفت: مرگ هر نفر در محیط کار، 
7 هزار روز کاری را از بین می برد.سیدحسن هفده تن گفت: 
ایمنی مهم ترین زیر ساخت توسعه کشور است و اگر اینگونه 
نباشد توسعه متوازن و پایدار رخ نخواهد داد.معاون روابط کار 
وزارت کار اظهارداش��ت: نظام مهندس��ی ایمنی کشور فصل 
مش��ترک جغرافیای تمام نظام های مهندسی است چرا که 
 همه نظام های مهندسی را به شکلی به موضوع ایمنی ارتباط

 دارند.
وی اف��زود: ما ب��ه دنبال این موضوع هس��تیم ک��ه در بخش 
غیردولتی و با کمک اساتید، متخصصان و کارشناسان که در 
این زمینه زحمت کشیده اند، بتوانیم با تجمیع نظرات سازمان 

نظام مهندسی ایمنی را ایجاد کنیم.
هفده تن هدف از تشکیل این س��ازمان تامین ایمنی و ایمن 
س��ازی محیط کار و رفتار نیروی کار دانس��ت و گفت: ایجاد 
حساس��یت نس��بت به موضوع ایمن��ی، مش��ارکت پذیری 
حداکثری کارفرمایان و از میان بردن زیان هایی اس��ت که از 

این قبال متوجه اقتصاد می شود.
معاون رواب��ط کار وزارت کار خاطر نش��ان کرد: باید ش��یوه 
پایدارسازی این سازمان و نحوه مشارکت پذیری با کارفرمایان 
ترسیم شود و ما در این راه و تا وقتی سازمان نظام ایمنی کشور 
روی پای خود بایستد و پرچم ایمنی کشور را باال نگه دارد، به 

تالش خود ادامه خواهیم داد.
وی خاطر نشان کرد: در بحث ایمنی سازمان نظام مهندسی 
ایمنی کش��ور باید به عنوان مجموعه ای  که سیاس��تگذاری 
و برنامه ری��زی در این زمین��ه را بر عهده بگی��رد و با تعاملی 
ارزشمند با دستگاه های وظیفه مدار در کشور نظارت خوبی 

نیز در حوزه های مرتبط داشته باشد.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی افزو : این سازمان باید بتواند 
برنامه های ارتقای ایمنی در محیط کار را بر اساس مصوبات 

شورای حفاظت فنی  اجرایی کند.

مرغ به 7 هزار تومان می رسد
  نایب رییس اتحادیه مرغداران اس��تان اصفهان از 
سیر صعودی نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: در 
حال حاضر قیمت مرغ ب��ه قیمت واقعی خود که 7 

هزار تومان بوده، نزدیک شده است.
فرهاد جعفریان با تاکید بر اینکه تا 3 ماه آینده نرخ 
مرغ بیشتر از 7 هزار تومان نخواهد شد، بیان داشت: 
طبق فرمولی کشتارگاه ها مرغ زنده را ضربدر 1.4 
کرده و با جمع رقم آن با 220 تومان، مرغ را درب 

مغازه های توزیع می کنند. 
وی با اشاره به اینکه طی یک ماه گذشته قیمت مرغ 
کاهش شدیدی داشت، اظهار داشت: متاسفانه در 
این بازه زمانی هر مرغ��داری کیلویی 1500 دچار 

ضرر تولید شد. 

دودکش های ذوب آهن از 
آاليندگی پاک می شود

مدیر کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان از پاک 
شدن دودکش های ش��رکت ذوب آهن اصفهان از 

آالیندگی تا دو سال دیگر خبر داد.
عباس عباس زاده اظه��ار کرد:  فرس��ودگی باالی 
سه دیگ این ش��رکت که متعلق به پیش از انقالب 
بود، س��بب اتالف س��رمایه و انرژی در این شرکت 
شده بود.وی با اش��اره به اهتمام ویژه مدیران این 
ش��رکت برای افزایش بهره وری انرژی و همچنین 
کاه��ش آالیندگی ه��ای زیس��ت محیطی افزود: 
طرحی برای نوس��ازی این س��ه دیگ ب��ا اعتباری 
 بالغ ب��ر 75 میلیارد توم��ان در این ش��رکت اجرا

 شد.
مدیر کیفیت شرکت ذوب آهن اصفهان خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر عملیات بهره برداری آزمایشی 

از این سه دیگ به اتمام رسیده است.
عباس زاده ادامه داد: در حال حاضر قراردادی با یک 
شرکت آلمانی برای کاهش آالیندگی دودکش های 

این شرکت منعقد شده است.
وی با بیان اینکه ای��ن قطعات مورد نی��از در حال 
س��اخت در کش��ور آلمان هس��تند، اظه��ار کرد: 
بعد از نصب ای��ن تجهیزات می��زان آالیندگی این 

دودکش ها به شدت کاهش خواهد یافت.
 مدیر کیفیت شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این 
پیمانکار سوابق درخشانی در دیگر کشورها داشته 
و تعهد کرده که می��زان آالیندگی دودکش ها را به 
زیر میزان استاندارد تعیین ش��ده از سوی محیط 

زیست برساند.

اخبار کوتاه

4
آب زاینده رود به کشاورزان منطقه برخوار اصفهان رسید

نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس با اش��اره به جاری ش��دن آب در کانال 
برخوار گفت: با پیگیری های انجام شده و فشارهای قانونی اعمال شده حق  آبه 
کشاورزان منطقه برخوار و شرق اصفهان سرانجام پرداخته و آب در کانال های 

شهرستان جاری شد.
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 اس��تاندار اصفهان به معوقات بانکی 
بانک های اس��تان اصفهان اشاره کرد 
و افزود: در این اس��تان دانه درشت ها 
بیش از 36 هزار میلیارد ریال به بانک های استان بدهکارند.

رس��ول زرگرپور با تاکید بر اینکه بدهی اعالم ش��ده فقط 
معوقات سرمایه گذاران بزرگ است، ادامه داد: هنوز میزان 
معوقات کوچک بانک های استان برآورد نشده است.استاندار 
اصفهان ادامه داد:در حال حاضر برنامه ریزی برای پیگیری 
معوقات بانکی در دستور کار قرار گرفته است چرا که بانک 
مرکزی مصوب کرده به هر میزان ک��ه معوقات بانکی پس 
گرفته شود در استان خواهد ماند همچنین صنایع و سرمایه 
گذاران از زیر بده��ی بانک ها خارج می ش��وند و با این کار 

می توانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
72 درصد از منابع مالی در استان هزينه می شود

وی با اشاره به اینکه 85 درصد منابع بانکی جذب شده توسط 
بانک های خصوصی مس��تقر در اصفهان باید در این استان 
مصرف شود، گفت: متاس��فانه تنها 56 درصد منابع بانکی 
جذب شده توس��ط بانک های خصوصی در این استان، در 

اصفهان مصرف می شود.
اس��تاندار اصفهان با انتقاد بر اینکه تاکن��ون برای پیگیری 
مصوبات ش��ورای اش��تغال اس��تان اصفهان پا به پا پیش 
نرفتیم، افزود: در این راس��تا و به دنب��ال برگزاری همایش 
استانداران با مدیران عامل تمام بانک های کشور برنامه ریزی 
برای برگزاری جلساتی با بانک های خصوصی، نیمه خصوصی 

و دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

زرگرپور با تاکید بر اینکه هرچه زودتر باید بدهی  و معوقات 
بانکی استان اصفهان تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: در 
این راستا بانک مرکزی این اختیار را به مدیران عامل بانک ها 
داده تا در برخورد با بدهکاران بانکی از روش های تقسیط و 
یا استمحال استفاده کنند و در این راس��تا به تمام کسانی 
که معوقات بانکی دارن��د توصیه می کنیم ب��رای پرداخت 
بدهی های خود به بانک ها مراجعه کنند و از تس��هیالت به 
وجود آم��ده بهره برداری کنن��د.وی همچنین در خصوص 
روند سرمایه گذاری بانک ها در داخل و خارج استان، گفت: 
متاسفانه متوجه شدیم بخشی از سیستم بانکی سپرده ای را 
 که از مردم دریافت می کنند قسمتی از آن را در خارج استان

 سرمایه گذاری می کنند.
هتل ه�ای مش�هد و برج ه�ای ته�ران مقص�د 

سرمايه های اصفهان
استاندار اصفهان دلیل اصلی خروج سرمایه های بانک های 
خصوصی از اس��تان اصفه��ان را حضور سرپرس��تی اصلی 
بانک های خصوصی در خارج از اس��تان عن��وان کرد و بیان 
داشت: این سرمایه  ها بیش��تر برای هتل سازی در مشهد و 
برج سازی در تهران هزینه می شوند.وی با بیان اینکه ساالنه 
بانک های خصوصی و دولتی 3۹0 هزار میلیارد ریال منابع را 
در استان اصفهان جذب می کنند،گفت: ابن در حالی است 
که 280 هزار میلیارد ریال از این س��رمایه در استان هزینه 
می شود و 110 هزار میلیارد ریال آن از استان خارج می شود.

زرگرپور 7.6 درصد از منابع کش��ور برای اس��تان اصفهان 
جذب می شود،  ادامه داد: این در حالی است که تنها 6 درصد 

از این اعتبار در اس��تان اصفهان س��رمایه گذاری می شود.
وی با بیان اینکه بانک های دولتی تم��ام اعتبار دریافتی از 
مردم استان را در خود اس��تان هزینه می کنند، تاکید کرد: 
متاسفانه بانک های خصوصی هس��تند که نسبت به انتقال 
سرمایه به خارج از استان اقدام می کنند و تنها 72 درصد از 
سرمایه ای که باید 85درصد آن را در استان سرمایه گذاری 

کنند، سرمایه گذاری می کنند.
استاندار اصفهان تصریح کرد: فعال اخطار دادن به بانک های 
خصوصی در ارتباط با جلوگیری از خروج سرمایه در دستور 
کار قرار گرفته و اگر این روند ادامه یابد برخوردهای جدی 

تری صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینک��ه قوانین و مق��ررات حاکم ب��ر بانک های 
خصوصی دس��ت این بانک ه��ا را برای س��رمایه گذاری باز 
گذاشته است، گفت: این در حالی است که بانک های دولتی 
برای هزینه کردن س��رمایه ای که در اختی��ار آنها قرار داده 

می شود باید با توجه به قوانین صرف بودجه عمل کنند.
زرگرپور نب��ود بانک خصوصی در اصفه��ان را از ضعف های 
اس��تان برش��مرد و گفت: در این راس��تا به دنبال پیگیری 
تبدیل حس��نات به موسس��ه مالی و اعتباری ویژه اس��تان 
 با همکاری فوالد مبارک��ه و برخی دیگر از صنایع اس��تان

 هستیم.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه اصفهان به اش��تباه به عنوان 
استان برخوردار مطرح شده اس��ت، افزود: استان اصفهان 
برای جذب اعتبارات ملی پروژه های عمرانی در رتبه 30 قرار 
دارد.استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان سالیانه 4 
هزار میلیاردتومان مالیات به خزانه واریز می کند، افزود: در 
حالیکه این استان برای اجرای پروژه های عمرانی کمتر از 
500 میلیارد تومان دریافت می کنیم و مجبور اس��ت برای 
تامین اعتبارات، به منابع غیردولتی از جمله بخش خصوصی 
و استفاده از صندوق توسعه ملی روی آورد.استاندار اصفهان 
با اشاره به اینکه صندوق توس��عه ملی بیش از 70 میلیارد 
دالر س��رمایه دارد، افزود: 20 درصد این سرمایه که باید در 
بخش غیردولتی هزینه شود به صورت ارزی و بقیه به صورت 
ریالی با نرخ سودهای پایین قابل برداشت است.وی با اشاره 
به اینکه برای استفاده از این صندوق، استان ها بصورت برابر 
می توانند رقابت کنند، افزود: تا سال گذشته استان اصفهان 
دومین استان پس از آذربایجان ش��رقی در جذب اعتبار از 
صندوق توسعه ملی بود اما متاسفانه امسال به دلیل پاره ای 

مشکالت، نتوانسته است اعتبارات مورد نیاز را جذب کند.

استاندار اصفهان خبرداد:

بدهی 36 هزار میلیارد ريالی دانه درشت ها به بانک های استان

برج های تهران با سرمایه اصفهانی ها قد می کشد

کاهش 300 هزار تومانی 
خودرو

قیمت سنگ آهن 
سقو ط کرد 

بازار خودروهای تولید داخل همچنان با رکود مواجه است. رکودی که باعث 
شده تا در برخی مدل ها با کاهش 200 تا 300 هزار تومانی روبرو شوند.بر 
اساس آمار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، معامالت در بازار با تفاوت اندکی 
نسبت به هفته پیش، با کاهش 200 تا 300 هزار تومانی مواجه بود.بر اساس 
این گزارش سمند با تفاوت 300 هزارتومانی به قیمت 30 میلیون و 800 
هزار تومان معامله شد درحالی که هفته گذشته سمند با قیمت 41 میلیون 
تومان خرید و فروش شده بود.درگروه خودرویی ایران خودرو، پژو 405 با 
قیمت 30 میلیون و 250 هزار تومان، پرشیای سفید با قیمت با قیمت 37 
میلیون و۹00 هزار تومان، پرشیای سفید دو گانه سوز 40 میلیون تومان 
و تیبا سفید 24 میلیون و200 در بازار عرضه شد. در گروه خودرویی سایپا 

قیمت پراید با افزایش 50 تا 100 هزار تومانی مواجه بود.

 رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: طی 
هشت ماه گذشته قیمت جهانی سنگ آهن 50 درصد کاهش داشته 
است که این قیمت در تمام بحران های اقتصادی جهان بی سابقه بوده 
است.قدیر قیافه در دومین همایش بین المللی سنگ آهن ایران با اشاره 
به چالش های معدن کاران و سنگ آهنی ها در این حوزه گفت: قیمت 
تمام شده باید به نحوی باشد که سنگ آهنی ها بتوانند در بازار حضور 
پیدا کنند.وی با بیان این که شرایط سیاس��ت گذاری در کشور تا حد 
زیادی متاثر از فعالیت های بخش خصوصی است، گفت: تشکل های 
بخش خصوصی باید نقش پررنگ تری را نسبت به قبل داشته باشند 
اما تاکنون بخش خصوصی ایران در سیاست های پایه ای به خصوص 

سیاست های بخش معدن حضور چندانی نداشته است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نوسانات روزهای 
اخیر در بازار ارز، گفت: در ش��رایط بنیان��ی بازار ارز و 
سرمایه ایران، هیچ تغییر خاصی رخ نداده و انتظار ما 

ایجاد وضعیت باثبات در بازار ارز و سرمایه است.
 علی طیب نیا، اف��زود: مردم بدانند در ش��رایطی که 
عوامل واقعی تغییر نکرده نبای��د رفتارهای هیجانی 
داشته باشند.وی گفت: کسانی که در این شرایط متأثر 
از عوامل روانی، رفتار کنند با زیان مواجه خواهند شد 

مانند شرایطی که در گذشته شاهد آن بوده ایم.
 طیب نیا افزود: در دوره کوتاه مدت ن��رخ ارز افزایش 
می یابد و کس��انی که در ای��ن دوره خرید کنند قطعا 
با زی��ان مواجه و پش��یمان خواهند ش��د.وی با بیان 
 اینکه در یک سال اخیر چند بار این موضوع را تجربه

 کرده ایم، گفت: مردم ما که این تجربه را داش��ته اند 
از رفتار هیجانی پرهیز کنند.طیب نیا اظهار داش��ت: 
تغییرات چند روز اخیر عمدتاً ناشی از برخی هیجانات 
و عوامل روانی است که در بازار رخ می دهد و متأثر از 
برخی خبرهای منتشر ش��ده در بازار است.وی افزود: 
مردم مطمئن باشند در شرایط بنیانی و واقعی اقتصاد 
کشور هیچ تغییر خاصی حاصل نشده و این تغییرات 

گذراست.

 ریی��س اتحادی��ه نانوای��ان اصفه��ان گف��ت: افزای��ش 
 30 درصدی قیمت ن��ان تنها برای جب��ران هزینه های

 حامل های انرژی و دستمزد کارگران است.
عباس صابری افزود: این می��زان افزایش قیمت نان برای 

نانوایان کافی نیست و آنها از این امر راضی نیستند.
وی ادامه داد: قیمت آرد نیز به ازای هر کیلو از 540 تومان 
به 778 تومان برای خبازها افزایش یافته که این امر موجب 
شده نانوایان هزینه های بیشتری را متحمل شوند.رییس 
اتحادیه نانوایان اصفهان اظهار کرد: قیمت نان در سراسر 
کشور به یک میزان افزایش یافته و نانوایان اصفهانی نیز در 
حال اجرای این مصوبه دولت هس��تند.وی افزود: حدود 
یک هزار و 500 واحد نانوایی در شهرستان اصفهان و پنج 
هزار واحد در استان اصفهان وجود دارد.با تصویب کارگروه 
اغلب استانداری های سراسر کشور و پس از چند ماه کار 
کارشناس��ی و بررس��ی های الزم درباره عوامل افزایشی 
هزینه نان از قیمت هر قطعه نان س��نگک ب��ا چانه 650 
گرمی هش��ت هزار ریال، نان بربری ب��ا چانه 600 گرمی 
هفت هزار ریال، نان لواش با چان��ه 170 گرمی دو هزار و 
250 ریال و نان تافتون سنتی با وزن 280 گرم چهار هزار 
و 250 ریال قیمت گذاری و اعالم شد که توسط نانوایان 

قابل اجراست.

 نماینده گروه هتل هایM&C به عنوان یکی از بزرگترین 
گروه های هتل های زنجیره ای، از آمادگی برای حضور و 
س��رمایه گذاری در ایران به ویژه استان اصفهان خبر داد. 
هیات تجاری اتاق اصفهان به سرپرستی رییس این اتاق 
طی سفر به سنگاپور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
بین اصفهان و سنگاپور را بررس��ی کردند. »اولیویا لوم« 
عضو هیات نمایندگان و معاون افتخاری فدراسیون تجارت 
سنگاپور در دیدار با هیات تجاری اتاق اصفهان از آمادگی 
دولت و بخش خصوصی سنگاپور جهت برقراری ارتباطات 
تجاری با ایران خبر داد. وی از آمادگی این فدراسیون جهت 
همکاری در بخش گردشگری و تجاری استان اصفهان خبر 
داد و گفت: سنگاپور در بخش الکترونیک، خدمات مالی و 
بازرگانی جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان دارد. »چو تای 
سو« سفیر س��نگاپور در ایران هم از اعزام هیات بلند پایه 
سیاس��ی و اقتصادی به ایران در بهمن ماه سال جاری به 
سرپرس��تی معاون وزیر امورخارجه آن کش��ور خبر داد 
و افزود: برای توس��عه روابط اقتصادی، ت��الش دو جانبه 
جهت تسهیل فرایند ویزا نیاز است. در این جلسه »بوپاش 
یاداو« نماینده گروه هت��ل هایM&C از آمادگی جهت 
 حضور و س��رمایه گذاری در ایران به ویژه استان اصفهان

 خبر داد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: امیدواریم باالترین 
رشد تولید خودرو در جهان در سال 2014 میالدی مربوط 
به ایران باش��د؛ به گونه ای که هم اکنون در زمینه تولید 
خودروهای سواری رتبه هفدهم و در کل صنعت خودرو 
رتبه نوزدهم جهان را کس��ب کرده ایم که نسبت به سال 

گذشته دو رتبه رشد داشته است.
محمدرضا نعمت زاده در دومین همایش بین المللی صنعت 
خودرو اظهار کرد: هم اکنون گردش مالی صنعت خودرو 
ایران 12 میلیارد دالر است که امیدواریم سال آینده 30 
درصد افزایش یابد.وی با بیان این که س��هم ارزش افزوده 
صنعت خودرو در بخش صنعت کشور حدود 18.8 درصد 
است، اظهار کرد: سهم اشتغال صنعت خودرو و قطعه نیز 

حدود 10 تا 12 درصد اشتغال صنعتی کشور است.
نعمت زاده ادامه داد: برنامه تولید خودرو در س��ال جاری 
یک میلیون و 200 هزار دستگاه است که در هشت ماهه 
نخست امس��ال 724 هزار دس��تگاه خودرو تولید شده و 
۹5 درصد برنامه محقق شده است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: برای تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجی 
مش��وق هایی چون 50 درصد بخش��ودگی مالیاتی برای 
سرمایه گذاران خارجی حداقل 30 درصد محصول تولیدی 
را به بازارهای خارجی صادر کنند در نظر گرفته شده است.

قیمت نان  سرمایه سیاست های پولی  صنعت

بازار ارز و سرمايه دوباره 
به ثبات می رسد

 قوت غالبی که قالب 
تهی کرد 

سنگاپوری ها   در اصفهان 
سرمايه گذاری می کنند 

ايران نوزدهمین تولیدکننده 
خودروی جهان شد
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گروه 
اقتصاد 



یادداشت هفت اسب نقره ای« برای کارگردان »شیار 143«
نرگس آبیار و گالره عباسی »اش��یاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند« جوایز بهترین 
فیلم از نگاه تماش��اگر و بهترین بازیگر نقش اول زن را از جشنواره روسیه گرفتند. »اشیاء از آنچه 
در آینه می بینید به شما نزدیک ترند« نخستین تجربه بلند س��ینمایی نرگس آبیار در نخستین 
جشنواره »اسب نقره ای« روسیه شرکت کرد و در دو نوبت برای تماشاگران روس در اقشار مختلف 

نمایش داده شد.

5
روبان افتخار جشنواره عکس ترکیه 

به »دختر کولی« رسید
اث��ر »دختر کولی« از دانش��جوی 
کارشناس��ی ارش��د دانش��کده 
معماری و هنر دانش��گاه کاش��ان 
موفق ب��ه دریافت روب��ان افتخار 
جش��نواره عک��س »مارماریس« 

ترکیه شد.
 به نقل از روابط عمومی دانش��گاه 
کاشان رییس دانشکده معماری و 
هنر دانشگاه کاشان اظهار داشت: 
سیدعلی میرعمادی دانشجوی این دانشگاه با ارسال دو عکس 
در بخش آزاد »رنگی« و »سیاه سفید« در این جشنواره و در 
بخش نمایش��گاهی و عکس رنگی با عن��وان »دختر کولی« 
موفق به دریافت روبان افتخار این جشنواره شد.علی عمرانی 
پورافزود: در مرحله اولی��ه این فس��تیوال 152 اثر در بخش 
رنگی، 200 اثر در بخش سیاه و س��فید، 64 اثر در بخش سفر 
و 42 اثر در بخش خالقه انتخاب شدند که نام عکاسان ایرانی 
نیز در این میان دیده می شود.سیدعلی میرعمادی کارشناس 
 ارشد هنر دانشگاه کاش��ان تاکنون توانس��ته در جشنواره ها 
 فس��تیوال های ملی و بین المللی افتخاراتی را کسب کند.در 
ماه گذشته نیز عکس این هنرمند با موضوع »زن، سرچشمه 
حیات« در فس��تیوال »ازمیر« ترکیه به عن��وان اثر برگزیده 

معرفی شد.

حمام قدیمی نایین مرمت و فعال شد
یک حمام قدیمی شهر نایین به نام 
حمام امام رضا)ع(، مرمت و دوباره 
فعال ش��د. ریی��س اداره میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری شهرستان نایین گفت: 
حم��ام تاریخی امام رض��ا )ع( در 
می��ان مح��الت قدیم��ی »کوی 
س��نگ« و »چهل دختران« و در 
مجاورت ب��ازار قدیمی نایین قرار 
دارد.محمود مدنیان محمدی افزود: این حمام در کنار مسجد 
امام رضا)ع( از مهمترین حمام های تاریخی ش��هر نایین و از 
معدود حمام های قدیمی است که به همت اهالی محل هنوز 

مورد استفاده عموم می باشد.
مدنیان گفت: حمام امام رضا)ع( متعلق به دوران صفویه-قاجار 
بوده و از بخش های کامل یک حمام تاریخی ش��امل س��ر در 
ورودی، داالن ورودی، رخت کن یا س��ربینه، گرمخانه، تون و 

خزینه تشکیل شده است.
 وی اف��زود: چون ب��رای تأمین آب حم��ام از قنات اس��تفاده

 می ش��ده، از معبر اصلی بس��یار پایینتر قرار گرفته هر چند 
 در دوره های بع��دی تأمین آب ب��ا چاه و به ص��ورت گاوچاه

 بوده است.
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ریش��ه های فرهنگی و پایین ب��ودن درآم��د کارگران و 
کارمندان را می توان از دالیل پایین بودن سرانه مطالعه 
دانست.حقیقت تلخ پایین بودن سرانه مطالعه در کشور 

ما قابل انکار نیست. 
خبری که سال ها پیش منتشر شد و در آن اعالم شد که 
هر ایرانی به طور متوس��ط روزانه تنها دو دقیقه مطالعه 
می کند. با وجود اینکه اظهار نظرهای زیادی در خصوص 
تایید یا رد این آمار بیان شد، هیچ کدام منکر پایین بودن 
س��رانه مطالعه نبودند. فرد بیکار بودج��ه خرید کتاب را 

ندارد.
پایین بودن سرانه مطالعه در کشور ما مساله ای فرهنگی 
اس��ت ولی یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن فرهنگ 
کنونی در جامعه را می توان مشکالت اقتصادی دانست. 
بیکاری یکی از بزرگترین مش��کالت در جامعه ماست و 
طبیعی اس��ت فرد بیکار، با وجود اینکه وقت کافی برای 
مطالعه دارد، بودجه مورد نیاز ب��رای خریداری کتاب و 

مجالت را نداشته باشد. 
یکی از مهم ترین مس��ائلی که درباره وضعی��ت بازار کار 
کشور وجود دارد، قابل اس��تناد نبودن آمارهای موجود 
و همچنین ارایه  گزارش های متفاوت فراوان از وضعیت 

بازار کار کشور است.
 تنها در یک سال گذش��ته آمارهای مختلفی از بیکاری 
فعلی و همچنین خطر بیکاری بزرگ تا سال 1400 ارایه 
شده است. مقامات دولتی در یک سال اخیر هشدارهای 
مکرری درباره وقوع بیکاری میلیون��ی داده اند و در این 
زمینه درب��اره احتمال افزای��ش تعداد بی��کاران به 11 
میلیون نفر تا س��ال 1400 نیز س��خن گفته شده است. 
همچنین برخی آماره��ای دیگر حاک��ی از افزایش تا 5 
میلیون نفری جمعیت جویندگان کار تا سال های آینده 

است.
با در نظر گرفتن آماری که از س��وی مرک��ز آمار ایران و 
مسئوالن در خصوص بیکاری اعالم شده است، می توان 
قدرت خرید کتاب و محصوالت فرهنگی را برای این افراد 
تخمین زد. طبق گفته مرکز آمار ای��ران، تعداد بیکاران 
مطلق کش��ور 2 میلیون و 500 هزارنفر اس��ت، از سوی 
دیگر مسئوالن دولتی آمارهایی تا 2 برابر این رقم را نیز 

در اظهاراتشان مطرح می کنند. 
عالوه بر ای��ن، بانک مرکزی نیز در گ��زارش جدید خود 
درباره وضعیت بازار کار کش��ور در س��ال ۹2 اعالم کرد: 

5 میلیون خانوار در ایران فرد ش��اغل ندارد؛ 11 میلیون 
و ۸00 هزار خانوار با یک نفر ش��اغل اداره می ش��ود و ۳ 
میلیون و 20۹ هزار خانوار نیز دارای 2 نفر ش��اغل است.

همچنین 6 میلیون و ۳۳4 ه��زار و 200 خانوار در ایران 
شاغل شناخته می شوند و 2 میلیون و 152 هزار و ۸00 
خانوار نیز با وجود اینکه درآمد دارند، ولی شاغل نیستند. 
حدود 2 میلیون نفری که در حال حاضر دارای اش��تغال 
ناقص هس��تند و در مرز بین بیکاری و اشتغال قراردارند 
را نیز باید در کن��ار 2 میلیون و 500 ه��زار بیکار مطلق 
قراردهیم؛ از اینرو جمعیت بیکار کشور تا 5 میلیون نفر 

قابل برآورد است.
غم نان اگر بگذارد

اما خانواده هایی که در آن ها فردی مشغول به کار است، 
ماهانه چق��در درآمد دارن��د؟ آیا قس��متی از این درآمد 
می تواند صرف خرید محصوالت فرهنگی ش��ود؟ طبق 
گفته علیرضا محجوب دبیر کل خان��ه کارگر، طبق آمار 
س��ال ۹2 مجموعه کارگران سراسر کش��ور بیش از 10 
میلیون نفر است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار حقوق 
دریافتی این کارگران در سال ۹۳ به رقم 60۸ هزار و ۹06 

تومان رسید.
 باید توجه داشت که بر اساس محاسبات صورت گرفته، 
ح��دود ۸0 درصد درآم��د فعلی کارگران برای مس��کن 
هزینه می ش��ود و این در شرایطی اس��ت که 40 درصد 
درآمد باید به خوراک خانوار اختصاص یابد و باید به سایر 
 هزینه های زندگی همچون پوش��اک و آموزش نیز توجه

 شود.
 بر همین اساس یک خانواده 4 نفری از قشر کارگری برای 
تامین هزینه های خود باید در م��اه حدود یک میلیون و 
100 هزار تومان درآمد داشته باش��د. البته این اعداد در 
ش��رایطی مطرح می ش��ود که مرکز آمار اخیراً متوسط 
هزینه خانوار ش��هری را یک میلیون و ۸00 هزار تومان 
در ماه اعالم کرده است که این آمار نیز نشان دهنده این 
است که کارگران با دستمزد فعلی نمی توانند هزینه های 

زندگی خود را تامین کنند.
قسمت دیگر شاغالن کارمندان دولتی هستند. محمود 
عسکری آزاد جانش��ین معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رییس جمهور تعداد کارمندان را در حال حاضر 
دو میلیون و ۳00 هزار نفر کارمند و یک میلیون و 220 
هزار نفر بازنشسته در کشور اعالم کرد، درحالی که باید 

به صورت علی القاعده به ازای هر شش نفر شاغل یک نفر 
بازنشسته داشته باشیم. حداقل حقوق و فوق العاده های 
مستمر)ش��اغلین( موض��وع تبص��ره م��اده)76( قانون 
مدیریت خدمات کش��وری برای کارمندان دستگاه های 

اجرای��ی مش��مول ای��ن 
قانون و س��ایر مش��مولین 
م��اده مذک��ور، در س��ال 
1۳۹۳ به میزان 600 هزار 
 توم��ان و حداکث��ر حقوق 
ف��وق العاده های مس��تمر 
این قبیل کارمندان هفت 
براب��ر ای��ن مقدار اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت در این 
قسمت مشخص نشده که 
چه تع��داد حداقل حقوق 
و چه تعداد ارق��ام باالتری 
دریاف��ت می کنند تا بتوان 
انتظار خری��د فرهنگی در 
 سبد خرید ماهانه آن ها را 

داشت.
اما طبق بررس��ی در سال 
1۳۹2 از هزین��ه و درآمد 

خانوارهای س��اکن در مناطق ش��هری ایران که در 7۹ 
ش��هر و با مراجعه به 12 هزار و ۳00 خانوار نمونه انجام 
شده اس��ت. به گزارش بانک مرکزی که نتایج بررس��ی 
بودج��ه خانوار در مناطق ش��هری ایران در س��ال ۹2 را 

اعالم کرد،هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۳1.5 درصد، 
دخانیات ۳6.۳ درصد، پوش��اک و کف��ش ۳۳.6 درصد، 
مسکن، آب، برق و گاز و سایر س��وخت ها ۳6.4 درصد، 
لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه 2۳.6 درصد، 
بهداشت و درمان ۳5.1 درصد، حمل و نقل 1۹.2 درصد، 
ارتباطات 2۹.۸ درص��د، تفریح و ام��ور فرهنگی 2۹.2 
درصد، تحصی��ل 1۸.۳ درصد، رس��توران و هتل 2۹.1 
درصد و کاالها و خدمات متفرقه 2۹.7 درصد در س��ال 

گذشته رشد داشته است.
با توجه به اینکه در سرشماري که س��ال ۸۸ انجام شد، 
مش��خص ش��د که ۹6 درصد جامع��ه ایران باس��وادند، 
 و چرای��ی که س��طح مطالع��ه ما به ای��ن ان��دازه پایین

 است. به درستی نمی توان مش��کالت اقتصادی را دلیل 
بر این مهم دانس��ت ولی می توان گف��ت تاثیر بزرگی در 
 تهیه محصوالت فرهنگ��ی دارد. وقتی تع��داد زیادی از 
ف��ارغ التحصیل ه��ای دانش��گاهی بیکارن��د و اف��رادی 
 که ش��اغل هس��تند ه��م از پ��س هزینه ه��ای هنگفت

 برنمی آیند.
 زمان��ی ک��ه خانواده ها ق��درت خرید گوش��ت و تامین 
ویتامین های حیاتی برای رشد کودک خود را ندارند، به 
نظر طبیعی می رسد که نتوانند مبلغی را حتی به صورت 
ماهانه به خرید محص��والت فرهنگی اختصاص دهند. با 
توجه به ساختار جامعه باید  توجه کرد که قشر مرفه که 
توانایی خرید محصوالت فرهنگی را دارند ولی به هر دلیل 
از انجام چنی��ن کاری خودداری می کنن��د، چند درصد 

جامعه را تشکیل می دهند.

غِم نان اگر بگذارد، کتاب هم می خوانیم 

قیمت یاِر مهربان به نرخ زعفران!

نمایش » 
رویای کفش« 
به جشنواره 
سراسری 

تئاترکودک 
 حوزه هنری
 راه یافت

مدی��ر خان��ه تئات��ر 
ح��وزه هنری اس��تان 
اصفهان گفت: نمایش 
عروس��کی ‘ روی��ای 
کفش’ ب��ه کارگردانی 
مرضی��ه اش��رفیان به 
جش��نواره سراس��ری 
تئات��ر ک��ودک حوزه 
هنری تهران راه یافت.

 رسول هنرمند افزود: 
جش��نواره سراس��ری 
تئات��ر ک��ودک حوزه 
هنری ه��ر س��اله فرا 
خ��وان می ده��د که 
امس��ال تعدای زیادی 
متن از سراس��ر کشور 
ب��ه ای��ن جش��نواره 

فرستاده شد.
وی اظه��ار ک��رد: از 
متن های ارسال شده 
55 نمای��ش انتخاب 
ش��دند که ب��از از بین 
ای��ن نمایش ه��ا 12 
اثر از سراس��ر کش��ور 
برای ش��رکت در این 

جشنواره پذیرفته شد.
هنرمند اف��زود: از این 
تعداد ش��ش نمایش 
از اس��تان ته��ران و 
دو نمایش خراس��ان 
رضوی و اس��تان های 
اصفهان،بوشهر ،کرمان 
و مازندران نیز هرکدام 
با یک نمایش پذیرفته 

شدند.
هنرمند گفت: نمایش 
‘رویای کفش’ نوشته 
صف��ورا عبداله��ی و 
کارگردان��ی مرضی��ه 
اشرفیان تنها نماینده 
اصفه��ان اس��ت ک��ه 
ای��ن  ب��ه  توانس��ت 

جشنواره راه یابد.
مدیر خانه تئاتر حوزه 
هنری استان اصفهان 
اف��زود: ای��ن نمایش 
پیش ازاین در تابستان 
س��ال جاری در موزه 
خط اصفه��ان به روی 

صحنه رفت.
وی گفت: این نمایش 
به داستان کودکی می 
پردازد ک��ه آرزو دارد 
تا کفش��ی را که پشت 
ویتری��ن ی��ک مغازه 
دیده است داشته باشد 
و هر روز به صحبت با 

این کفش می پردازد.
جش��نواره سراس��ری 
تئات��ر ک��ودک حوزه 
هن��ری دراواخ��ر دی 
ماه سال جاری در شهر 
تهران برگ��زار خواهد 

شد.

بیکاری یکی از 
بزرگترین مشکالت 

در جامعه ماست و 
طبیعی است فرد 

بیکار، با وجود 
اینکه وقت کافی 

برای مطالعه دارد، 
بودجه مورد نیاز 

برای خریداری 
کتاب و مجالت را 

نداشته باشد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
8/436 شماره:103/93/1656/58-93/8/18 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 

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

تقدیم نمایند.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  کوچکی  علیرضا  آقای  هیأت:   6730 شماره  1-رأی 
شناسنامه 1799 و خانم معصومه یونسی بیدگلی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 204 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 291/74 مترمربع شماره پالک 2167 فرعی 
ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 
رسمی(. بیدگلی)مالکین  شریفی  علی  و  بیدگلی  کاردی  اله  ولی  از  الواسطه  مع   عادی 
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  مرصعیان  عباس  آقای  هیأت:   6652 شماره  رأی   -2
شناسنامه 363 و خانم زهرا مهدی بیدگلی فرزند آقا حسام شماره شناسنامه 1250151031 
بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 86/50 مترمربع شماره پالک 771 فرعی   (

ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
محمدعلی  فرزند  بیدگلی  مرصعیان  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6654 شماره  3-رأی 
بشماره شناسنامه 2108 و خانم فاطمه مالکیان بیدگلی فرزند حمزاله شماره شناسنامه 
6190010806 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/55 مترمربع شماره پالک 
772 فرعی ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در  حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
4-رأی شماره 6642 هیأت: آقای محمدعلی مرصعیان بیدگلی فرزند  علی محمد  بشماره 
 301 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  دلیری  مطهره  خانم  و   263 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 261/50 مترمربع شماره پالک 773 فرعی 
 ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

5-رأی شماره 7815 هیأت: آقای حسین  علی اکبرزاده بیدگلی فرزند  ابوالفضل  بشماره 
شناسنامه  321 و خانم صفیه کبوتری بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 1426 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 91/70 مترمربع شماره پالک 776 فرعی 
ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از سیدعلی قندچی)مالک رسمی(.
6-رأی شماره 7829 هیأت: آقای میثم محمدی کیا فرزند عبداله بشماره شناسنامه  715 
و خانم زینب راوندی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 1930 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 57/75 مترمربع شماره پالک 149 فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی 

واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 6485 هیأت: آقای محمود نگاری فرزند محمد بشماره شناسنامه  89  و خانم  
اشرف نمکی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 196)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 191/79 مترمربع شماره پالک 67 فرعی ازپالک4 فرعی از  235 اصلی واقع در  

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 6734 هیأت: آقای غالمحسین عیاری فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
73، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121 مترمربع شماره پالک 38 فرعی ازپالک11 فرعی 

از285 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 5026 هیأت: آقای سعید مشرقیان آرانی فرزند  میرزا  بشماره شناسنامه  
414 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 231/50 مترمربع شماره پالک 74 فرعی ازپالک4 
فرعی از 2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از 

میرزا مشرقیان آرانی)مالک رسمی(.
10-رأی شماره 5181 هیأت: آقای احمدرضا مکارم نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه  
1391، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157/19 مترمربع شماره پالک 75 فرعی ازپالک4 
فرعی از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از 

رضا مکاری نژاد)مالک رسمی(.
بشماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  شویدی  فرزانه  خانم  هیأت:   6453 شماره  11-رأی 
شناسنامه  75، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 207/50 مترمربع شماره پالک 7747 فرعی 
 ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

12-رأی شماره 6455 هیأت: آقای حمیدرضا شویدی نوش آبادی فرزند محمدتقی  بشماره 
شناسنامه 233 و آقای مهدی شویدی نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 106 

)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 66/25 مترمربع شماره پالک 7748 فرعی 
ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از عزیزاله خالقی)مالک رسمی(.
13-رأی شماره 6633 هیأت: آقای سعید اقبالی آرانی فرزند  حسین  بشماره شناسنامه  
295 و خانم ریحانه رحیمی فرزند پنجعلی شماره شناسنامه 2716 )بالمناصفه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک1178  فرعی   7767 پالک  شماره  مترمربع   267/50 مساحت  به  یکبابخانه 

از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  ماشااله   فرزند   آرانی  محمودی  علیرضا  آقای  هیأت:   3507 شماره  14-رأی 
شناسنامه  172 و خانم ام البنین بقال آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 10018 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/11 مترمربع شماره پالک 2214 فرعی 
ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از علی خان داداشی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 5186 هیأت: آقای علی اکبر زارع مقدم آرانی فرزند غالمحسین  بشماره 
شناسنامه  359، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/50 مترمربع شماره پالک 2240 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 5428 هیأت: خانم مریم عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 176، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 428 مترمربع شماره پالک 2248 فرعی ازپالک 2638 اصلی 

واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 5916 هیأت: آقای تقی رزاق پورآرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه  127 
و خانم اعظم پور ابراهیمی آرانی فرزند حیدرعلی شماره شناسنامه 455 )به ترتیب نسبت 
به 1/5 دانگ و 4/5 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 157/01 
مترمربع شماره پالک 2434 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
18-رأی شماره 3207 هیأت: آقای عباس متین پور فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  
402 و خانم خدیجه کاظمیان قمصری فرزند علی شماره شناسنامه 10819 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/66 مترمربع شماره پالک 1377 فرعی ازپالک235 

فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
19-رأی شماره 5210 هیأت: خانم زهرا مفرد آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 12143، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/50 مترمربع شماره پالک 1415 فرعی ازپالک235 

فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 6629 هیأت: آقای مهدی لبوسی آرانی فرزند منده علی بشماره شناسنامه 
583 و خانم  زینب شمس الدین فرزند اصغر شماره شناسنامه 191 )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 198/09 مترمربع شماره پالک 1447 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21-رأی شماره 6633 هیأت: خانم سکینه غالمرضا زاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
95 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 306 مترمربع شماره پالک 1449 فرعی ازپالک235 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
22-رأی شماره 6625 هیأت: خانم کبری لطیف زاده کاغذی فرزند علی شماره شناسنامه 1، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع شماره پالک 1452 فرعی ازپالک235 فرعی 

از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23-رأی شماره 7114 هیأت: آقای جواد قدمی ساالروند فرزند آقا مراد بشماره شناسنامه 
 8960 شناسنامه  شماره  غالمرضا  فرزند  جعفرآبادی  پورغالم  معصومه  خانم  و   375
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع شماره پالک 1455 فرعی 

ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  مرتضی  فرزند  آرانی  ناصر شجاعی  سید  آقای  هیأت:  شماره 7108  24-رأی 
شناسنامه 8982 و خانم مطهره باللی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 51 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227/06 مترمربع شماره پالک 1458 فرعی ازپالک376 

فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
25-رأی شماره 7834 هیأت: آقای علی اکبر احسن زاده آرانی فرزند غالمرضا  بشماره 
شناسنامه  32 و خانم حوراء خانی آرانی فرزند یداله شماره شناسنامه 9764 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 88/67 مترمربع شماره پالک 1465 فرعی ازپالک87 فرعی 

از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  مصطفی  سید  فرزند  هنرمند  مجتبی  سید  آقای  هیأت:   6723 شماره  26-رأی 
شناسنامه  354، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96/50 مترمربع شماره پالک 1019 فرعی 

ازپالک323 فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
27-رأی شماره 6737 هیأت: آقای حسن بابایان بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
474 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 128/70 مترمربع شماره پالک 4943 فرعی ازپالک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  دیدار  مسعود  آقای  هیأت:   3872 شماره  28-رأی 
شناسنامه 4855 و خانم صدیقه صدیقی نوش آبادی فرزند سید محمد شماره شناسنامه 
فرعی  پالک 763  مترمربع شماره  به مساحت 323  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   5
ازپالک106 فرعی از41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
29-رأی شماره 743 هیأت: خانم باشی سجادی نوش آبادی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 143، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/50 مترمربع شماره پالک 754 فرعی 
ازپالک160 فرعی از41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
30-رأی شماره 1630 هیأت: آقای میثم نیک سرشت فرزند علی بشماره شناسنامه  130، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/80 مترمربع شماره پالک 411 فرعی ازپالک 43 اصلی 

واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31-رأی شماره 667 هیأت: آقای سید حسن عباس زاده آرانی فرزند سیداحمد  بشماره 
شناسنامه 9482  شماره  عباس  فرزند  آرانی  خانم صدیقه صالحیان  و  شناسنامه  35 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242/50 مترمربع شماره پالک 1324 فرعی از 
 پالک 235 فرعی ازپالک 2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

32-رأی شماره 2025 هیأت: آقای حمید مسلم نژاد فرزند یاسین بشماره شناسنامه  16645 
و خانم اعظم عابدین زاده فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 497 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 139/15 مترمربع شماره پالک 1343 فرعی ازپالک142 فرعی از پالک 

2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/8/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:  93/9/11

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجراییه

 9300019 پرونده:  بایگانی  شماره   139304002127000012/1 پرونده:  شماره   9/263
شماره ابالغیه: 139303802127000007 آگهی ابالغ اجراییه پرونده به شماره بایگانی: 
9300019 بدینوسیله به آقای آیت ا... رئیسیان فرزند عین ا... به شماره شناسنامه 144 
صادره از شهرضا به شماره ملی 1199195103 متولد 1357 که طبق آدرس متن سند و 
تقاضانامه ساکن شهرضا – خیابان پاسداران – فرعی58 – پالک5- کدپستی 8614615151 
و برابر اعالم بانک بستانکار ساکن شهرضا – خیابان انقالب اسالمی – فرعی51- پشت 
تکیه اولیاء – مجتمع مسکونی سکنی گستر – طبقه دوم – کدپستی 81638-93113 که برابر 
گزارش مامور ابالغ نامبرده در آدرس های مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است 
ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 5022 مورخ 1390/10/19 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 292 شهرضا شما مبلغ چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و سی و 
هفت هزار و پانصد ریال از تسهیالت بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که 
در قبال تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ یکباب آپارتمان به شماره پالک 1/7109 واقع در 
ابنیه بخش یک ثبتی شهرضا ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت 
عدم پرداخت بدهی اجراییه به مبلغ سیصد و نوزده میلیون و شصت و چهار هزار و یکصد 
و هشتاد و یک ریال بابت اصل طلب و خسارت تا تاریخ 1393/03/24 که از این تاریخ به 
بعد ساالنه مبلغ نوزده درصد از مانده بدهی خسارت تاخیر به آن اضافه می گردد صادر 
و پرونده تحت شماره بایگانی 9300019 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و 
در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه 
اجرایی مربوطه اقدام خواهد شد لذا  به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد 

یافت.مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ

پرونده:  ابالغنامه: 9310100350104883و9310100350104884 شماره  9/266 شماره 
9309980350100645 شماره بایگانی شعبه: 930729 ابالغ شونده حقیقی: 1- علی محمد 
پ207،   – خ امام خمینی   – خ میردامادی   – میدان حسن آباد   – ارجمندی نشانی تهران 
پ17 تاریخ حضور:  خ بوسنی –  خ ولیعصر –  2- محمدعلی ارجمندی نشانی تهران – 
باال-خ شهید  اصفهان-خ چهارباغ  1394/02/29 سه شنبه ساعت: 10:45 محل حضور: 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: 
در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای محمدرضا ساروخانی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمناً به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم ارسال می گردد.م الف:23369 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

احضار متهم
 9309980359500778 پرونده:  شماره   9310100354002162 ابالغیه:  شماره   9/267
شماره بایگانی شعبه: 930920 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980359500778 برای khofo intltd به اتهام کالهبرداری اینترنتی حسب 
شکایت مجتبی شهسوارزاده تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/11/07ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:23538 شعبه 

114 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

آقای محمدرضا  آقای غالمرضا کبیری موضوع شکایت  به  ابالغ وقت دادرسی   9/268
شکراله زاده مبنی بر ایراد صدمه غیرعمدی که تحت کالسه 930950 ثبت شعبه 111 کیفری 
شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی 
شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود 
دادگاه عمومی جزایی  در شعبه 111  تاریخ 93/11/1 ساعت 12 جهت رسیدگی  در  که 
اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف:23544 فرخنده خوی 

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ وقت دادرسی 

9/269 ابالغ وقت دادرسی به محمد جعفر پور بروجنی فرزند حیدرقلی 2- سهیال زارع پور 
فرزند امرا... موضوع شکایت اداره ثبت احوال اصفهان مبنی بر جعل که تحت کالسه 930958 
ثبت شعبه 111 کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 93/11/7 ساعت 12 جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه 
عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف:23546 

فرخنده خوی مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس

9/270 کالسه پرونده:93-660 شماره دادنامه:1423-93/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد شرکت قناد نشانی خیابان چمران – بعد از 
کارگاه قنادی خوانده: ولی اسدی فرزند علی نشانی  پل عابر پیاده –  کوچه مخابرات – 
به 20/000/000 ریال  تنفیذ فسخ معامله مورخ 92/7/27 مقوم  المکان خواسته:  مجهول 
به  مقوم   1390 مدل  735ب66ایران53  انتظامی  شماره  پژو206  خودروی  استرداد  و 
20/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی 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 مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست آقای جواد شرکت قناد به طرفیت آقای ولی اسدی فرزند 
علی به خواسته تنفیذ فسخ معامله مورخ 92/7/27 مقوم به 20/000/000 ریال و استرداد 
خودروی پژو206 شماره انتظامی 735ب66ایران53 مدل 1390 مقوم به 20/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی با توجه به اسناد و مدارک و 
محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و باالخص مالحظه بیع نامه مورخ 
92/7/27 و همچنین الشه و گواهی عدم پرداخت چکهای شماره 882525 مورخ 92/9/7 و 
882526 مورخ 92/10/19 بانک صادرات ایران شعبه یزدانشهر که در بیع نامه به عنوان ثمن 
معامله پرداخت شده و شرط گردیده که در صورت عدم تادیه وجه هر یک از چکها بیع نامه 
فسخ و خودرو مسترد خواهد گردید و از آنجاییکه خوانده نیز در جلسه رسیدگی علیرغم 
ابالغ قانونی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای که برائت ذمه ایشان را در بر داشته باشد 
نیز ارائه ننموده است و دعوی مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده لذا شورا با عنایت به 
تحقق شرط فسخ عقد به استناد ماده 10 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تشخیص داده و حکم به تنفیذ فسخ بیع نامه مورخ 92/7/27 
ابرازی و استرداد خودروی مورد معامله پژو206 به شماره انتظامی 735ب66ایران53 و 
پرداخت مبلغ 165/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:23524  

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
احتمال بازگشت بیت آشور به تیم ملی

با موضع گیری سازمان نظام وظیفه نس��بت به وضعیت بازیکنان سرباز از جمله مهرداد 
پوالدی و حسین ماهینی و مسجل شدعدم حضورشان در جام ملت های آسیا؛ نام مهرداد 
بیت آشور هم در میان بازیکنان لژیونری قرار گرفته که فدراسیون فوتبال برای شرکت در 

اردوی آفریقای جنوبی با باشگاهش مکاتبه کرده است.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1461 | dec  2  ,2014  |  8 Pages 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1461  سه شنبه 11   آذر 1393 | 9 صفر   1436

 عقیلی و ایمانی 
محرومان اصفهانی ها 

 مراسم معرفی
 برترین های فوتبال آسیا 

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی بازیکنان و مربیان محروم 
هفته شانزدهم لیگ برتر را اعالم کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی این نفرات به شرح 
زیر است:آندرانیک تیموریان، میالد فخرالدینی و امیر قلعه نویی سرمربی 

)انضباطی( از استقالل 
هادی عقیلی )سپاهان( ، امید عالیشاه، محمد نوری، محسن بنگر، حسین 

عبدی مربی )انضباطی( از پرسپولیس 
معمرسوراکا و رضا رحقی سرپرست )پیکان(

 علیرضا سلیمی )فوالدخوزس��تان(،رضا حیدری )نفت مسجد سلیمان(، 
فرشاد احمدزاده و دیتمار بیکاج )تراکتورسازی( 

ابراهیم ش��کوری و حس��ین خوش نظر سرپرست )س��ایپا(،اکبر ایمانی 
)ذوب آهن(،محمد ستاری )راه آهن(

نانیل فیلیپین دیروز میزبان مراسم معرفی برترین های فوتبال آسیا بود. در 
این مراسم سپ بالتر رییس فدراسیون جهانی فوتبال و شیخ سلمان رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داش��تند. علی دایی و همایون بهزادی دو 
پیشکسوت فوتبال ایران در کنار چهره هایی مانند یاسوهیکو اوکودرا از ژاپن، 
سامی الجابر از عربستان و هری کیول از استرالیا به عنوان مشاهیر فوتبال آسیا 

معرفی شدند. 
ایران در این مراسم در سه بخش نامزد دریافت جایزه بهترین بود که تنها در 
بخش بهترین بازیکن فوتسال به جایزه رسیدیم. در بخش بازی جوانمردانه که 
تیم ملی ایران نامزد آن بود جایزه به کره جنوبی رسید. اصغر حسن زاده هم به 
عنوان برترین بازیکن فوتسال قاره انتخاب شد. در بخش بهترین داور فوتبال 
قاره هم جایزه به روشن ایرماتوف رسید و علیرضا فغانی که نامزد دریافت این 

جایزه بود، ناکام ماند.

مهمان این هفته برنامه 4-4-2 رادیو؛ س��ردار 
موس��ی کمالی معاونت منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح بود تا در مورد کارت های جعلی 
بازیکنان به صحبت بپردازد. س��ردار کمالی در 
این گفت و گو، حرف هایی به زبان آورد که بسیار 
جالب و شنیدنی بود. بخشی از صحبت های او 

را می خوانید: 
گزارشی به دس��ت مان رس��ید مبنی بر 
تخلف تعدادی از فوتبالیس��ت با جعل مدرک 
کارت معافیت که متأسفانه این موضوع رسانه ای 
و باعث شد این کار از دست مسئوالن مر خارج 

شود. 
118 نفر در این پرونده شناسایی شدند که 
یک عده با تقلب و دسیسه با پرونده های پزشکی 

تع��دادی ب��ا خ��ود را بیمار تلق��ی کردند، 
جعل مدرک گواهی جبهه 
پ��در و گ��روه س��وم ب��ا 
معافیت پزش��کی و در 

نهای��ت گروه 

چهارم اف��رادی بودند که 
کارت امدادج��و دریاف��ت کرده 
بودند. کمیته هایی تش��کیل شد و 
شورای پزشکی و تجدیدنظر پرونده ها 
را بررسی کرد که مش��خص شد از این 
تع��داد 69 نفر مدارک ش��ان جعلی 
است و کارت شان باطل شد تعدادی 

هم به خدمت سربازی اعزام شدند.
این که گفته می شود علی دایی 

این موضوع را کشف کرد درست نیست قباًل این 
موضوع کش��ف ش��ده بود و علی دای��ی آن را 
رس��انه ای ک��رد وقتی ه��م رس��انه ایی ش��د 
جوس��ازی هایی صورت گرفت و برخی گفتند 
فاجعه رخ داده اس��ت. برخی نشریات هم به آن 

دامن زدند اما برابر قانون برخورد کردیم. 
این اف��راد کارت جع��ل نکرده ان��د بلکه 
مدارک شان جعلی بوده است ما هم موضوع را از 
سه جنبه باید مورد رس��یدگی قرار دهیم نظام 
وظیفه برابر قانون رسیدگی کرد و پس از تشکیل 
شدن شورای پزشکی تجدیدنظر برای آنها کارت 

اعزام صادر شد.
کسانی که با تقلب و دسیسه کارت گرفته 
بودند کارت شان باطل شد. از لحاظ جرم، مراجع 
قضای��ی باید رس��یدگی کنند. ح��اال این جرم 
جریمه اش ممکن است زندان، اضافه خدمت یا 

جریمه نقدی باشد.

قرار بر این بود که بازیکنان متخلف 
در اختی��ار تیم های نیروی مس��لح قرار 

بگیرن��د و م��ا ای��ن موض��وع را در اختیار 
فدراسیون فوتبال گذاشتیم که اگر بخواهند 

اجازه بدهند آن دس��ته از بازیکنان با حقوق 
سربازی در تیم های لیگ برتر و دسته اول بازی 
کنند. متأس��فانه یکی دو ماه به فدراس��یون 
فوتب��ال فرصت داده ش��د تا نام��ه بزنند اما 

اظهارنظری نکردند و ما ب��ا رصدی که در 
رسانه ها داش��تیم متوجه ش��دیم مردم 
مخال��ف ب��ازی ک��ردن آنها هس��تند و 

می گفتند این موضوع تبعیض اس��ت به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم تا پایان فصل این بازیکنان 

نباید در هیچ تیمی بازی کنند.
می خواستیم کمکی به بازیکنان متخلف 
کنیم ت��ا در تیم های نظامی ب��ازی کنند چون 
س��رمایه ملی بودند اما دیدی��م در جامعه نظر 
مثبتی وجود ندارد. این افراد قانون را دور زدند و 
بعض��اً هم رش��وه دادن��د که ما 
دسترس��ی ب��ه واس��طه ها 

نداریم.
فع��ال پرونده ه��ا را 
تکمیل ک��رده و به مراجع 
قضایی دادیم. البته افرادی 

مانند پزشک تیم و 
باشگاه یا پزشکان 
دیگر، مرجع نظامی یا 
مدیران باش��گاه ها ممکن 
است در تخلفات دست داشته 
باش��ند ک��ه این موض��وع در 
حیطه نیروهای مسلح نیست و 
مراج��ع قضای��ی بای��د در 
خص��وص آن تصمیم 

بگیرند.
از 118 نفر بررسی 

شده 10 نفر برای مشخص شدن وضعیت شان 
مراجعه نکرده  اند از جمله مهرداد پوالدی. البته 
او هنوز هم فرصت دارد و می تواند با ارایه مدارک 
درخواست تجدیدنظر دهد. با این حال به هیچ 
وجه اجازه نمی دهیم پوالدی ب��رای تیم ملی 
بازی کند چون او س��رباِز غایب اس��ت و فراری 
ب  محس��و

 می ش��ود. حتی نیروی انتظامی می تواند این 
بازیکن را دستگیر کرده و به خدمت اعزام کند. 
این دلیل نمی شود که به خاطر تیم ملی از تخلف 
بزرگی که انجام داده است چشم پوشی شود. او 
حتی مراجعه هم نمی کند ت��ا پیگیری کند به 
همین دلیل به هیچ وجه اجازه بازی داده نشده و 
 تقاض��ای مس��ئوالن فدراس��یون و مرب��ی
 

مل��ی ه��م  تی��م 
پذیرفته نخواهد شد.

پیگیری هایی که سروش رفیعی بازیکن 
فوالد داشته نشان می دهد فوتبالیست ها اصال 
آدم های ساده ای نیس��تند و برای رسیدگی به 
کارشان به مراجع مختلف سر می زنند و تقاضای 
بررس��ی و احقاق حق دارند. به هر حال مرجع 
قضایی نمی گوید که چه کسی بازی کند و چه 
کسی بازی نکند آنها می  گویند این بازیکن مجرم 
اس��ت یا خیر. یکی از مراجع قانونی هم دیوان 
عدالت اداری اس��ت. باید ببینی��م رأی دیوان 

عدالت چیست تا زمانی که مراحل قانونی صورت 
نگرفته این بازیکن نمی تواند بازی کند. برای او 
برگ اعزام صادر شده و باید هرچه زودتر مراجعه 

کند.
م��ا بازیکنان متخل��ف را ب��ه تیم خاصی 
نمی دهیم بلکه این بازیکنان را در اختیار ارتش، 
سپاه و نیروی انتظامی قرار می دهیم تا خودشان 
تصمیم بگیرند. در رسانه ها می نویسند که فالن 
تیم با فالن بازیکن قرارداد بسته است اما اصاًل 
نباید این طور باشد ما آنها را به تیم های نظامی 
می فرستیم و به هیچ حق بستن قرارداد ندارند. 
به عنوان مثال بازیکنی پدر و مادرش از هم 
طالق گرفته اند یا کفیل مادرش ش��ده اس��ت 
اینکه این طالق صوری بوده یا خیر به ما مربوط 

نمی شود.
بازیکنان سرباز، قطعا سرباز هستند و کاًل 
 اجازه بازی ب��ه آنه��ا نمی دهیم. چ��ه در جام

 باشگاه های آسیا و حتی در تیم ملی. باید بعداً 
در این خصوص تصمیم گیری شود.

ما باز هم باید تاکید کنیم هر بازیکنی که 
به س��ن 18 س��ال رس��ید باید تکلی��ف نظام 
وظیفه اش توسط باش��گاه ها مشخص شود و 
سپس قرارداد ببندند. متأسفانه برخی توجه 
نمی کنند و حاال ادع��ا می کنند که متضرر 
شده اند در حالی که قباًل ما تذکر و هشدار 

داده ایم. 
باش��گاه ها باید قبل از ق��رارداد دو 
موض��وع را کنترل کنن��د، یکی همان 
ش��رایط نظام وظیفه و دیگری بحث 
معافیت است. از باشگاه ها می خواهیم 
که در مورد افرادی که کارت معافی 

گرفته اند استعالم کنند.
نیروهای مسلح هیچ چیزی 
را از مردم کتمان نمی کند. شما 
در اخبار هم می بینید که عنوان 
می شود باندهای جعل کارت 
خدمت س��ربازی دستگیر 
می شوند. در ورزش های 
دیگ��ر هم در س��ال های 
گذشته این مسائل بوده 
ام��ا ب��دون جوس��ازی 
رس��انه ای برخورد شده 
است که والیبال هم جزو 

آن بوده است.

سردار کمالی حرف آخر را به زبان آورد

حتی پدر و مادر یک بازیکن طالق گرفته اند 
 دایی کارت های جعلی را رسانه ای کرد

گیر کرانچار ب��رای اینکه نم��ی تواند روی 
نیمکت تیم امید ایران بنشیند فقط یک چیز 
است.مس��ئله ای که  در جلسه وزیر ورزش 
و جوانان با س��ردبیران رسانه های ورزشی، 

گودرزی به آن اشاره کرد. 
»مربی ای را به ما معرفی کرده اند که چندان 
 خوش��نام نیس��ت.« وزیر ورزش اش��اره به

 شایعه ای کرد که از همان لحظه ورود زالتکو به ایران تا به امروز 
که او هدایت تیم های زیادی را در لیگ برتر بر عهده گرفته است 

به گوش می رسد؛کرانچار دائم الخمر است. 
گودرزی که ش��فاف در این مورد حرف می زد ادامه داد: »رده 
سنی امید، یکی از رده های مهم است. جوانان مردم و امیدهای 
ایران در این تیم هستند و نباید سرمربی ای باالی سر آنها باشد 

که اخالق مناسبی ندارد.«موضع کامال مشخص است. 
وزارت ورزش استدالل خودش را دارد و آنها با اشاره به دلیلی 
که گفته ش��د عالقه ای ندارند که س��رمربی س��ابق تیم های 

پرسپولیس و سپاهان روی نیمکت تیم امید بنشیند. 
 حتی ام��روز رغبتی دبی��ر کمیس��یون مربی��ان خارجی در 
مصاحبه ای که با سایت ورازت ورزش و جوانان انجام داد توافق 
نهایی با کرانچار را منوط به اجازه شورای برون مرزی دانست و 
گفت: »فدراسیون فوتبال مدارک کرانچار را به عنوان سرمربی 
تیم امید در اختیار این کمیسیون گذاشته است و چهارشنبه 
 این هفت��ه صالحیت وی ب��رای هدای��ت تیم امید بررس��ی

 می شود.
هدف این کمیسیون حفظ و صیانت از شرایطی فنی و فرهنگی 

ورزش است.«

شایعات مطرح شده درباره استفاده 
کرانچار از مشروبات الکلی در حالی 
مطرح اس��ت که او س��ابقه کار در 
تیم های بزرگ ای��ران و همکاری 
با مدیران��ی را دارد که در س��وابق 
کاری ش��ان حض��ور در ش��ورای 
شهر،فرماندهی بس��یج استان و ... 

دیده می شود.
 یکی از آنها حبیب کاشانی است که در زمان مدیرعاملی اش 
در پرسپولیس کرانچار سرمربی این تیم بود. البته شاید یکی از 

دالیلی که باعث شد 
در فرهنگ جوامع مختلف نوشیدن مش��روبات الکلی منعی 
ندارد و معموال هر مرب��ی ای که پایش را به ای��ران می گذارد 
این ش��ایعه درباره اش شنیده می ش��ود.مثال همان زمان که 
مصطفی دنیزلی هم به ایران آمد او را به نوش��یدن الکل و دائم 
 الخمری متهم کردند و حاشیه های زیادی را برایش به وجود 

آوردند.
با این حال دنیزلی در ایران فعالیت کرد،عنوان های مختلفی 
را با تیم های لیگ برتری به دست آورد و هرگز هم کسی او را 
 در حال غیر طبیعی مش��اهده نکرد.این بار هم نوبت کرانچار

 است.
شاید نوشیدن مش��روبات الکلی در فرهنگ کش��ور کرانچار 
منعی نداشته باش��د اما او سابقه چند س��ال فعالیت در ایران 
را دارد و س��ه س��ال در تیمی مثل س��پاهان کار کرده که هم 
 دولتی اس��ت و هم نمادی ب��رای تبلیغ و حف��ظ ارزش های

 اسالمی. 

با حضور دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد 
قیمت گذاری دوباش��گاه استقالل و 
پرسپولیس ش��نبه آینده در دستور 

جلسه هیات واگذاری قرار گرفت.
پ��وری حس��ینی، رییس س��ازمان 
خصوصی سازی در مورد قیمت پایه 
دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس 

 گف��ت: در این مورد هی��ات واگذاری اس��ت که تصمیم 
می گی��رد، هن��وز در ای��ن خص��وص تصمی��م گرفته 
 نش��ده و پیش از تصویب هی��ات، هر گون��ه اظهار نظر، 
غیر موجه و غیر مستند است.رییس سازمان خصوصی 
س��ازی در مورد چگونگی ش��رکت درمزایده دو باشگاه 
 ب��زرگ پایتخ��ت گف��ت: مزای��ده در خ��ود س��ازمان

 خصوصی س��ازی برگزار می ش��ود، پی��ش از برگزاری 
هم ضمن اعالم زم��ان مزایده، قیمت پای��ه را هم اعالم 
می کنیم و واجدین ش��راط م��ی توانند در آن ش��رکت 
کنند.وی در پاس��خ به این س��وال که اهلیت کسانی که 
 برای مزایده ثبت نام می کنند چگونه مورد بررسی قرار

 می گیرد، اظهار کرد: این موضوع بستگی به مصوبه هیات 
واگذاری دارد اگر اهلیت خاصی را تصویب کند، مزایده 
دو مرحله ای می ش��ود. در یک مرحله اهلیت شناسایی 
می شود و در یک مرحله پاکت باز می شود ولی اگر اهلیت 
 خاصی تصویب نش��ود یک مرحله ای اس��ت و هرکس

 می تواند سپرده شرکت در مزایده را بدهد قیمت خود را 
اعالم کند و پاکتش باز شود.پوری حسینی اعضای هیات 
واگذاری که ح��ق رای دارند را مرک��ب از وزیر اقتصاد و 

دارایی، وزیر دادگس��تری، رییس 
اتاق تع��اون و رییس اتاق بازرگانی 
معرفی کرد و گف��ت: تعدادی هم 
بدون حق رای ش��رکت می کنند، 
مثل دو نماینده مجلس، س��ازمان 
مدیری��ت و برنام��ه ری��زی، بانک 
مرکزی و رییس ش��ورای که تنها 
4 نفرحق رای دارند.رییس س��ازمان خصوصی س��ازی 
 همچنین در ام��کان حض��ور وزی��ر ورزش و جوانان یا

 نماینده ای از این وزارتخانه اف��زود: هر وزارتخانه ای که 
موضوع مزایده در مورد ش��رکتش مطرح می شود وزیر 
هم به عضویت هیات واگذاری در می آی��د اما حق رای 
ندارد.آقای گودرزی هم برای اس��تقالل و پرس��پولیس 
شرکت می کند.پوری حسینی در خصوص علت حضور 
نماینده وزارتخانه بدون حق رای، توضیح داد: بی تردید 
اظهارنظر نماینده حاضر برروی 4 نفری که حق رای دارند 
 اثر گذار اس��ت، یعنی زمانی که مخالفت خ��ود را اعالم 
می کنند، آقایان وزیر که حق رای دارند این اظهارنظر را 
مورد بررسی قرار می دهند و نظر مربوطه را می شنوند و 

بعد تصمیم گیری می کنند.
پوری حسینی تاکید کرد: اگر در این نشست روز شنبه 
16 آذرماه برای قیمت گذاری دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرسپولیس نتیجه مورد نظر گرفته نشد حتما در نشست 
دیگر که 29 آذرخواهد بود کار را تمام کنیم همان طور 
که قبال هم به افکار عمومی اعالم کردیم تا پایان آذر ماه 

هم آگهی خواهیم کرد.

بهانه نخ نما شده وزارت ورزش برای کرانچار

 این سرمربی  چندان خوشنام نیست !
اعالم نحوه  شرکت در مزایده دو باشگاه

شنبه؛ قیمت گذاری استقالل و پرسپولیس 

سپاهان- پیکان؛ فرصتی برای 
صدرنشینی

سپاهان در هفته شانزدهم رقابت های 
لیگ برتر از ساعت 15 روز پنج شنبه 

باید به مصاف پیکان در تهران برود.
س��پاهانی ها هفته گذش��ته در یک 
بازی س��خت و دش��وار با اقبالی بلند 
توانستند از سایپا یک امتیاز بگیرند و 
در شرایطی که تیم های صدر جدول برابر حریفان خود شکست 
خوردند سپاهان هم امتیاز با نفت تهران عنوان سوم رقابت های 

لیگ برتر را در پایان نیم فصل نخست کسب کرد.
طالیی پوشان اصفهان باید خود را برای نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر آماده کنند، با توجه به شرایط بازی های نیم فصل دوم 
و با توجه به اینکه در نیمه دوم مسیر لیگ، تیم ها در دادن امتیاز 
خساست بس��یاری به خرج می دهند سپاهان کار بسیار سختی 

در نیم فصل دوم خواهد داشت.

 تغییر درمراحل لیگ  دوچرخه سواری 
ک��رد:  اظه��ار  قم��ری  خس��رو 
دوچرخه س��واری در بازی ه��ای 
آسیایی پس از 25 سال به مدال طال 
رس��ید، در حالی که پی��ش از این از 
نظر کیفی و رنگ م��دال رو به نزول 
بودیم ول��ی در بازی های آس��یایی 
نش��ان دادیم که توانس��تیم پس از 
انقالب بهترین شرایط را به دست آوریم و به نظرم نتیجه بسیار 
قابل قبولی هم کس��ب کردیم که این ارزیاب��ی نظر کمیته ملی  
المپیک و وزارتخانه است و ما جزو فدراس��یون هایی بودیم که 

پیشرفت داشته است.
قمری با بیان این که برنامه های س��ال آینده مان به این  صورت 
اس��ت که می خواهیم تعداد مراحل لیگ های کشوری را کمی 
بیشتر کنیم ، درباره این که برگزاری لیگ تا چه اندازه به تیم ملی 
کمک می کند؟ گفت:  کس��ی ک��ه ورزش کرده باش��د، بهترین 
شرایط را برای یک ورزش��کار، مس��ابقات می داند، چرا که این 
موضوع برای ورزش��کار انگیزه، تجربه و آمادگی ایجاد می کند. 
ضمن این که مسابقات لیگ به ما نشان می دهد کدام ورزشکاران 
به تیم ه��ای ملی ما دعوت ش��وند و بای��د در چ��ه اردوها و چه 
رشته هایی ش��رکت کنند. به هر حال مسابقات لیگ، یک آلبوم 
بسیار خوب برای انتخاب ورزش��کار و این که در چه رشته هایی 

می تواند حضور پیدا کند، است.

روی خط ورزش نجف آباد 
 بنا به دعوت فدراسیون فوتبال کشور 
سعید افشار از بازیکنان نجف آباد به 
اردوی آمادگ��ی تیم ملی فوتس��ال 

بزرگساالن کشور فراخوانده شد.
آینده سازان میهن نجف آباد در هفته 

هشتم لیگ برتر پیروز میدان بود.
جمعه گذشته از سری مسابقات لیگ 
فوتبال برتر بانوان کشورتیم آینده سازان میهن نجف آباد میزبان 
تیم همیاری شهرداری ارومیه بود که این رقابت با نتیجه 4برصفر 

به سود آینده سازان به پایان رسید.
نجف آباد میزبان رقابت های ورزش های روستایی و 

عشایری استان
مرحله از شش��مین المپیاد روستاییان اس��تان با حضور 5گروه 
6 تیمی دررشته های دو ، طناب کش��ی ، دال پالن و » لی لی«  
برگزار گردید که گروه B ش��امل تیم های اصفهان ،  نجف آباد ، 
خمینی ش��هر ، تیران و کرون ، برخوار ، خورو بیابانک ی برگزار 
گردید که دراین مرحله از هر رشته دو تیم بشرح ذیل به مرحله 

بعدی صعود نمودند .
- طناب کشی: تیم های نجف آبادو اصفهان به مرحله بعد صعود 

نمودند.
- دال پالن : تی��م های نجف آباد و برخوار ب��ه مرحله بعد صعود 

نمودند.
- لی ل��ی : تیم های نجف آب��اد و اصفهان به مرحل��ه بعد صعود 

نمودند.
- دو با گونی : تیم های نجف آباد و اصفهان به مرحله بعد صعود 

نمودند.

 گیتی  پسند و نبرد با نماینده 
فوتبال هرمزگان

در آغاز هفته هشتم لیگ دسته اول 
فوتبال ای��ران تیم گیتی پس��ند در 
دومی��ن هفته متوال��ی در یک بازی 
خانگی میزبان آلومینیوم هرمزگان 
خواه��د بود.هر چند که ش��روع تیم 
فوتبال گیتی پس��ند در رقابت های 
دس��ته اول فوتبال ایران خوب بود و 
شاگردان واهیک تروس��یان برای چند هفته صدرنشینی را هم 
تجربه کردند اما یک باخت بد مقابل نیروی زمینی و یک تساوی 
خانگ��ی برابر تربیت نوی��ن یزد باعث ش��د 5 امتی��از حیاتی از 

دسترس این تیم خارج شود.
 اما گیتی پسند در حالی امروز میزبان آلومینوم هرمزگان است 
که این تیم هرمزگانی در لی��گ دوازدهم یکی از تیم های حاضر 
در لیگ برتر بود و تا این هفته از بازی های لیگ برتر هم با کسب 9 
امتیاز از هفت مسابقه و قرار گرفتن بر روی پله ششم جدول لیگ 
در همسایگی گیتی پسند قرار دارد که از همین تعداد مسابقه 11 

امتیاز گرفته و در رتبه پنجم حضور دارد.
 هدایت تی��م آلومینیوم بر عه��ده مجید نامجومطل��ق بازیکن 
س��ابق تیم ملی اس��ت که قبل از این یک بار ه��م در اواخر آبان 
از مربیگری ای��ن تیم اس��تعفا داد که ب��ا موافق��ت مدیرعامل 
آلومین��وم هم��راه نش��د. بازیکنان��ی مث��ل باب��ک پورغالمی 
 و حکی��م حزباوی پ��ور از چهره های ش��ناخته ش��ده این تیم

 هستند.



اخبار کوتاه یادداشتیادداشت انتشار اولين شماره ي نشريه ي آنالين پژوهش در تغذيه دام 
  به گزارش روابط عمومي دانش��گاه شهركرد آخرين دس��تاوردها و يافته هاي علمي و تحقيقاتي 
محققين كشور در زمينه ي تغذيه ي دام، با مدير مسئولي دكتر مجيد اوليا و سردبيري دكتر  فريبرز 
خواجعلي با همكاري اعضاي هيأت علمي گروه علوم دام دانشگاه شهركرد و تعدادي از اعضاي هيأت 

علمي دانشگاه هاي صنعتي اصفهان،  فردوسي مشهد و شهيد باهنر كرمان منتشر  شد.
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اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اری گفت: فض��ای حاكم بر 
چهارمحال و بختياری مطلوب است.

  قاسم سليمانی دش��تكی در نشست با مش��اور وزير كشور 
در ام��ور روحاني��ون اظه��ار كرد: اكن��ون فض��ای حاكم بر 
 چهارمح��ال و بختي��اری در بخش های مختل��ف مطلوب

 است.
وی تصريح كرد: مسئوالن ارش��د چهارمحال و بختياری به 

منظور بررس��ی راهكارهای رس��يدن س��ريع تر به توس��عه 
همه جانبه و پويا، ديدارهايی را با علمای اين استان در قم به 

صورت رسمی داشته اند.
سليمانی  دش��تكی ادامه داد: فاصله از حاشيه ها و استفاده از 
تمامی گروه های سياسی، قوميت ها و سليقه ها به عنوان يكی 
از برنامه های اصلی دولت يازدهم در چهارمحال و بختياری 

محسوب می شود.

اين مس��ئول بيان داش��ت: رعايت توازن منطقه ای و تقويت 
زيرس��اخت های اصل��ی مانند آب آش��اميدنی، بهداش��ت، 
درمان، راه و فرهنگ در يک س��ال گذش��ته به صورت ويژه 
 مورد توجه مس��ئوالن چهارمحال و بختياری ق��رار گرفته 

است.
استاندار خاطرنشان كرد: در سال 1391 حدود 40 ميليارد 
ريال و در س��ال 1392 تنها 60 ميليارد ريال برای توس��عه 
فرهنگی در اس��تان اختصاص يافته كه اي��ن ميزان در نيمه 

نخست امسال به 115 ميليارد ريال افزايش يافتهاست.
وی افزود: وحدت رويه موجود بين مسئوالن، نمايندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی و ائمه جمعه و جماعات چهارمحال 
و بختياری بسياری از بحران های مديريتی را خنثی كرده و 

باعث سرعت بخشی به روند توسعه در استان شده است.
سليمانی تاكيد كرد: مجموعه مسئوالن و مديران چهارمحال 
و بختياری در راستای مصالح و منافع ملی و استانی با يكديگر 

وحدت و تعامل دارند.
مش��اور وزير كش��ور در امور روحانيون نيز در اين نشست با 
بيان اينكه اكنون 25 اس��تاندار در كشور مشاور خود در امور 
روحانيون را انتخاب كرده اند، تأكيد كرد: مش��اور اس��تاندار 
 6 استان باقی مانده كش��ور نيز در آينده ای نزديک مشخص

 می شوند.حجت االسالم والمسلمين داوود نمازی افزود: اكنون 
رابطه علما با دولت بسيار خوب بوده و نظر روحانيون نسبت به 

شخص رييس جمهور مثبت است.

فرماندار ش��هركرد گفت: طرح جم��ع آوری دستفروش��ان احتمال��ی و س��اماندهی بهتر به 
 فضای كسب و كار شهری از 15 اس��فند امس��ال به صورت جدی تری دنبال و اجرايی خواهد 
شد. حميد ملک پور دهكردی در ستاد تنظيم بازار اظهار كرد: با برنامه ريزی های صورت گرفته و 

تعامل بين بخش های مختلف،  تمامی دست فروشان سطح شهر جمع شده اند.
وی افزود: دست فروشان شهركرد پس از جمع آوری، به  منظور ارايه خدمات به مردم در يكشنبه 
بازار و پنجشنبه بازار س��اماندهی ش��ده اند.ملک پور اذعان كرد: طرح جمع آوری دستفروشان 
احتمالی و ساماندهی بهتر به فضای كسب و كار شهری از 15 اسفند امسال به صورت جدی تری 

دنبال و اجرايی خواهد شد.
اين مس��ئول بيان داش��ت: در اين طرح با مغازه دارانی كه اقدام به س��د معبر و چيدن اجناس 
 خود در س��طح پياده روه��ای خيابان ها كرده ان��د، به صورت ج��دی برخ��ورد قانونی خواهد

 شد.

معاون فرهنگی، پژوهش��ی و آموزش��ی تبليغات اس��المی چهارمحال و بختي��اری از حضور 
 هيئات مذهبی چهارمحال و بختي��اری در كاروان پياده روی نجف تا كرب��ال در دهه دوم صفر 

خبر داد.
حجت االس��الم س��يد محمد ميربد  اظهار داش��ت: يكی از برنامه هايی كه در س��ه سال اخير 
 در ميان هيئات مذهبی اس��تان ترويج يافته، پيوس��تن م��ردم به كاروان پي��اده روی نجف تا

 كربالست.
وی افزود: هيئات همواره به دنبال ايجاد محبت و عالقه مردم به اهل بيت )ع( به  واسطه برگزاری 

با شكوه مجالس و مراسم عزاداری سيد و ساالر شهيدان هستند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبليغات اسالمی چهارمحال و بختياری ادامه داد: برخی 
هيات به سازمان تبليغات اسالمی مراجعه كرده اند و مجوز ورود به عراق را دريافت كرده اند تا در 

اين پياده روی شركت كنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

فرماندار شهرکرد:
 جمع آوری دستفروشان  از 15 اسفند در شهرکرد 

 هیئات مذهبی  استان به کاروان پیاده روی
 نجف تا کربال می پیوندند

فضای حاکم بر چهارمحال و بختياری مطلوب است

نانوایان محبوب مردم سهمیه 
آرد بیشتری دریافت می کنند

مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری 
گفت: نانوايانی كه در استان چهارمحال و بختياری مورد 
توجه بيشتر مردم هستند سهميه آرد بيشتری دريافت 

می كنند.
س��يد نعيم امام��ی در نشس��ت تنظيم بازار اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اری ب��ا بي��ان اينك��ه نانوايانی 
ك��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختياری م��ورد توجه 
 بيشتر مردم هستند س��هميه آرد بيش��تری دريافت

 می كنند، اظهار داش��ت: اين نانوايان ب��ا توليد نان با 
كيفيت توانسته اند نظر مردم را به خود جلب كنند و از 

سهيمه آرد بيشتری برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: نانوايانی كه تخلف كرده اند و يا اينكه در 
راستای توليد نان با كيفيت تالش نكرده اند از سهميه 

آرد كمتری برخوردار می شوند.
امامی در ادامه با اشاره به انجام طرح نرخ گذاری بر روی 
ميوه در اين استان، ادامه داد: تالش ما اين است با انجام 
اين طرح قيمت ميوه كمتر و با استان اصفهان متعادل 
ش��ود.مدير كل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختياری اذعان داشت: در اين طرح فاكتور های قيمت 
گذاری از مبدا تا بازار ميوه تره بار در اين اس��تان مورد 
ارزيابی قرار می گيرد و مبنای نرخ گذاری قيمت های 

استان اصفهان است.

 1650 تن میوه شب عید 
خریداری شد

مدير سازمان تعاون روستايی چهارمحال و بختياری 
از خريد يک هزار و 650 تن ميوه شب عيد اين استان 
خبر داد.عباس سياح دهكردی در ستاد تنظيم بازار 
استان چهارمحال و بختياری اظهار كرد: يک هزار و 
650 تن ميوه ويژه شب عيد خريداری و در انبارهای 
تهران ذخيره ش��ده اس��ت.وی تصريح كرد: از اين 
ميزان يک هزار ت��ن پرتقال و بقيه س��يب درختی 
باكيفيت مرغوب است.سياح در ادامه گفت: اتحاديه 
تعاون روس��تايی چهارمحال و بختياری به عنوان 
مباش��ر از س��وی تهران مورد قبول بوده و در زمان 
الزم برای انتقال ذخيره ميوه ش��ب عيد اين استان 
به تهران معرفی می شود.وی خريد يک هزار و 650 
تن ميوه ش��ب عيد را بی نياز از تخصيص اعتبارات 
اس��تانی اعالم كرد و افزود: اين ميزان ميوه بايد تا 
قبل از 27 اسفند امس��ال وارد استان چهارمحال و 

بختياری شود.

ساخت و سازهای غیرمجاز در لردگان 
تخریب شدند

شهردار لردگان از تخريب ساخت و س��ازهای غيرمجاز در اين شهر 
خبر داد.

 زواره حسنی اظهار كرد: تعدادی از افراد سودجو برای فرار از پرداخت 
عوارض و ماليات خود بدون اخذ مجوز قانونی از ش��هرداری اقدام به 
ساخت و ساز در اراضی با كاربری فضای سبز و مغاير با طرح هادی در 

شهر لردگان كردند.
وی افزود: اين تخلفات توس��ط ش��هرداری لردگان شناسايی و برای 
آن ها پرونده تخلف صادر ش��ده و در كميسيون ماده 100 شهرداری 
مطرح و اعضای كمس��يون پس از بحث و بررس��ی و جری تشريفات 
قانونی اقدام به صدور رای مبنی  بر قلع و قمع اين ساخت و سازهای 

غيرمجاز كردند.

 دوره آموزشی رالی بانوان
 در استان برگزار می شود

رييس هيات موتورس��واری و اتومبيلرانی چهارمح��ال و بختياری از 
برگزاری دوره آموزشی رالی بانوان در اين استان خبر داد.

 قهرمان آماره اظهار كرد: بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته يک 
دوره آموزشی رالی برای بانوان در روزهای 13 و 14 آذرماه جاری در 

شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياری برگزار می شود.
وی با بي��ان اينكه الل��ه صديق مدرس دعوت ش��ده ب��رای حضور 
در اين دوره آموزش��ی اس��ت، بيان داش��ت: مبانی تئ��وری و عملی 
 اين رش��ته ورزش��ی برای بان��وان در اي��ن دوره آموزش��ی تدريس

 می شود.
آماره بيان داشت: از س��وی فدراسيون موتورس��واری و اتومبيلرانی 
كشور به ش��ركت كنندگان در اين دوره آموزش��ی گواهينامه معتبر 

اعطا می شود.

 گندم مورد نیاز 6 ماه استان
 خرید و ذخیره شد

مدي��ر س��ازمان غل��ه و خدم��ات بازرگان��ی دولت��ی چهارمحال و 
 بختياری از خريد و ذخيره س��ازی گندم مورد نياز 6 ماه استان خبر 

داد.
محسن ضيايی اظهار كرد: اكنون گندم مورد نياز هشت ماه كشور و 

افزون بر 6 ماه استان در سيلوها ذخيره شده است.
وی به خريد تضمينی و ذخيره 7 ميليون تن گندم در كشور اشاره كرد 
و افزود: امس��ال در چهارمحال و بختياری 41 هزار تن گندم مرغوب 

خريداری و ذخيره شده است.
اين مسئول اذعان كرد: اين ميزان خريد و ذخيره سازی نسبت به سال 

گذشته 71 درصد رشد داشته است.
ضيائی تصري��ح كرد: اكنون دول��ت گندم را كيلوي��ی 4 هزار و 650 
ري��ال در اختيار نانوايان ق��رار می دهد كه اين رقم حدود يک س��وم 
 قيمت 14 ب��ازار يعن��ی 14 هزار ريال ب��ه ازای ه��ر كيلوگرم گندم

 است.

این مسئول 
بیان داشت: 

رعایت توازن 
منطقه ای و تقویت 

زیرساخت های 
اصلی مانند 

آب آشامیدنی، 
بهداشت، درمان، 

راه و فرهنگ در 
یک سال گذشته به 

صورت ویژه مورد 
 توجه مسئوالن

 بوده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجراییه
93/5/14 شعبه  تاریخ   784 غیابی شماره  رای  موجب  به  93-33ش9  9/271 شماره: 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
 نصراصفهانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال

و  ج/1(  583807)سری  ث/1(  )سری   165244 شماره های  به  سفته  فقره  سه  بابت 
تادیه  583808)سری ج/1( بابت اصل خواسته و مبلغ 310/000 ریال خسارت تاخیر 
از تاریخ تقدیم دادخواست )93/1/18( لغایت زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له رمضانعلی عبداله قربانی به نشانی اصفهان – خ رباط اول – کوی 
قانون  بابت حق االجرا. ماده 34  نیم عشر  پالک608 و همچنین پرداخت مبلغ   – حجت 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23525 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 9109980359500702 پرونده:  9309970353001168 شماره  دادنامه:  9/272شماره 
شماره بایگانی شعبه: 911469 شاکی: آقای محمدتقی گرامی به نشانی خ امام خمینی 
ساختمان بازار آهن- واحد3 متهمین: 1- آقای فرشاد عباسی به  مقابل امیرکبیر –   –
نشانی مجهول المکان  2- آقای مجید میرزاخانی به نشانی شهرکرد- خ تختی –ک2 – 
پ9 اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- فروش مال غیر گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- فرشاد عباسی فرزند محمدآقا دایر بر خیانت در 
امانت نسبت به یک دستگاه خودرو نیسان به شماره انتظامی 71-549ج28، 2- مجید 
خودرو  به  نسبت  )کالهبرداری(  غیر  مال  فروش  بر  دایر  میرزاآقا  فرزند  میرزاخانی 
مذکور با توجه به کیفرخواست صادره و عنایت به شکایت شاکی آقای محمدتقی گرامی 
و امانت نامه و بیع نامه استنادی و تحقیقات به عمل آمده از شخص که خودرو را از 
مجید میرزاخانی خریده )اصغر نوری سده( و اقاریر و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف 
از طریق  اول  به متهم ردیف  ابالغ وقت رسیدگی  دوم در تحقیقات دادسرا و علیرغم 
نشر آگهی عدم حضور و دفاع از خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
دادگاه مجرمیت نامبردگان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 674 قانون تعزیرات و 
و  می نماید  محکوم  حبس  یکسال  تحمل  به  را  اول  ردیف  متهم  بازدارنده  مجازاتهای 
تشدید  قانون  یک  ماده  و  غیر  مال  انتقال  به  راجع  قانون مجازات  یک  ماده  استناد  به 
استرداد  به  را  دوم  ردیف  متهم  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات 
خودرو نیسان به شاکی و تحمل یکسال حبس محکوم می نماید با توجه به اینکه اخذ 
مال توسط متهم ردیف دوم در پرونده محرز نمی باشد لذا جزای نقدی منتفی است. در 
رابطه با اتهام دیگر متهم ردیف اول مبنی بر فروش مال غیر نظر به محتویات پرونده 
و عدم دلیل اثباتی دادگاه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر 
ابالغ قابل واخواهی در  از  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس 
همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد.م الف:23531 مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/273 شماره دادنامه: 9309970353501463 شماره پرونده: 9109980363201308 
شماره بایگانی شعبه: 930195 شاکی: آقای علی ربیعی به نشانی جاده فرودگاه – جاده 
گاز – کشتارگاه سپید مرغ متهمین: 1- آقای علیرضا فصیح زاده 2-آقای ستار دریکوند 
به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام:  زینبیه  خ  نشانی  به  همگی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- علیرضا فصیح زاده 2- ستار دریکوند آزاد 
به لحاظ مجهول المکان  و متواری بودن دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو نسبت به آقای علی ربیعی فرزند احمد دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و گواهی 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی 
و گواهی صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواه و عدم حضور متهمین در جلسه 
دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی 
به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی بخش 

تعزیرات مصوب سال 1375 و مواد 448و449و709 قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال 1392 هر یک از متهمین را از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل یک سال حبس 
کامل  دیه  درصد  سه  پرداخت  به  متساویًا  جرم  خصوصی  جنبه  حیث  از  و  تعزیری 
بابت دامیه سمت چپ خلف قفسه سینه و حارصه سمت چپ پیشانی و یک درصد دیه 
آقای علی ربیعی محکوم  قفسه سینه در حق  دامیه سمت چپ خلف  ارش  بابت  کامل 
 می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در
محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  دادگاه  همین 
دادگاه   109 شعبه  رئیس  گازری  م الف:23532  می باشد.  اصفهان  استان  تجدیدنظر 

عمومی جزایی اصفهان
اخطار اجراییه

9/274 شماره: 165/93 به موجب رای شماره 457 تاریخ 93/6/29 شعبه 28 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی بابایی فرزند نورا... 
شغل آزاد به نشانی اصفهان – خیابان امام خمینی –کوچه جاهد – کوی امید – پالک5- 
به حضور در  بابایی  آقای مهدی  به محکومیت خوانده  09139191959 محکوم است 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت دویست 
قانونی  تعرفه  بر طبق  نیز حق الوکاله وکیل  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  و سی هزار 
در حق خواهان حسین بابایی فرزند زینعلی شغل آزاد با وکالت معصومه روزبهانی 
واحد11  بلوک13-   – مجتمع جهان   – غدیر  بلوار   – اصفهان  نشانی  به  فرزند حسین 
صادر و اعالم می نماید. نیم عشر در حق صندوق دولت. ضمنًا اعالم می دارد شماره 
BG  161767 شاسی  شماره  به  و  13-435ن37   ،1389 مدل  پیکان  خودرو   انتظامی 
شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  می باشد. 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:23360 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

9/275 شماره دادنامه: 9309970353701334 شماره پرونده: 9309980365300375 
شماره بایگانی شعبه: 930582 شاکی: آقای مهدی مانیان سودانی فرزند محمد علی به 
نشانی خ کهندژ – محله سودان – کوچه رهبر – بن بست گل سرخ – درب خاکستری 
رنگ متهم: آقای احمد صدیقی فرزند فضل احمد به نشانی مجهول المکان  اتهام: ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
احمد صدیقی فرزند فضل احمد دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه 
دادسرای  از  کیفرخواست صادره  به  عنایت  با  جنبه عمومی  از جهت  غیرعمدی  بدنی 
عمومی و انقالب اصفهان شکایت اولیه شاکی نظریه افسر کارشناس تصادفات گواهی 
پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه 
انتسابی به نامبرده را محرز دانسته مستنداً به ماده 717 قانون تعزیرات مصوب 1375 
و با رعایت بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف را 
به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:23540 حسینی رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای

9/276 شماره دادنامه: 9309970351200567 شماره پرونده: 9209980351200980 
شماره بایگانی شعبه: 921004 خواهان: خانم عزت نفری به نشانی اصفهان – خ آبشار 
معتمدی  اعظم  خانم  خوانده:  اول  ط  پ1-   – قصر  بن  ک2-   – الهیه  خ  اول   – سوم 
بن پروانه خواسته: مطالبه وجه چک   – الفت  ک   – خ سپهساالر   – به نشانی اصفهان 
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خانم عزت نفری فرزند نقدعلی 
 250/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  فرزند  معتمدی  اعظم  خانم  طرفیت  به 
ملت  بانک  عهده  12/838251و58/838255-35/838253  شماره  چک  وجه  ریال 
خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و 
که  دلیلی  خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
دادگاه  بر  نداشته  ابراز  و  اقامه  باشد  داشته  دعوی  بطالن  یا  دین  پرداخت  از  حکایت 

ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین 
بابت  ریال  مبلغ 250/000/000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  دادرسی مدنی حکم 
تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   14/150/000 و  خواسته  اصل 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
 از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.م الف:23552 

حفیظی رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

9/277 شماره دادنامه: 9309970351200569 شماره پرونده: 9109980351201412 
نشانی  به  اصفهانی  بنی  رضا  سید  آقای  خواهان:   911427 شعبه:  بایگانی  شماره 
شهرضا – خ 22 متری – کوی خلیفه سلطانی – پ66 خواندگان: 1- آقای سید مجتبی 
طاهرپور 2- آقای نادر صادقی هر دو به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه 
شرح  به  و  اعالم  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  چک 
سید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر 
مجتبی  و سید  نادر صادقی  آقایان  طرفیت  به  عیسی  فرزند سید  اصفهانی  بنی  رضا 
به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال   950/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  طاهرپور 
318922-91/12/7 عهده بانک کشاورزی و هشت فقره سفته به شماره های مشخص 
در پرونده به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به وجود اصول چک و سفته ها 
در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان دارد و با توجه 
می باشد  ها  سفته  وجه  پرداخت  در  اول  خوانده  ضامن  صرفًا  دوم  خوانده  اینکه  به 
ذمه  برائت  اعالم  که  دفاعی  هیچگونه  خواندگان  از سوی  خوانده  اینکه  به  توجه  با  و 
515و198و522و519  مواد  استناد  به  و  است  نیامده  عمل  به  نماید  ایجاب  را  آنها 
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310و313 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 9/100/000 ریال بابت 
 91/12/8 تاریخ  از  و  خواهان  در حق  تادیه  در  تاخیر  و خسارات  دادرسی  خسارات 
عالوه بر آن خواندگان اول به پرداخت 500/000/000 ریال بابت وجه چک موصوف 
و 10/000/000 ریال بابت خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه آن از 
تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل در این دادگاه واخواهی و پس از آن ظرف مدت 
بود.م الف:23554  خواهد  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   20 

حفیظی رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای  

9/278 کالسه پرونده: 91-1325 شماره دادنامه: 300-93/4/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
19 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اعظم متغیر نشانی اصفهان – خ حکیم نظامی 
– خ قزلباش – دبستان ابتدایی آیت ا... ارباب وکیل: زهرا امینی نشانی اصفهان – خ ش 
نیکبخت – بن کیهان – پ137 – طبقه همکف خواندگان: 1- علیرضا کیوانی هفشجانی 
پ12،   – ارشاد  ک   – چهارراه حکیم شفایی   – اعتصامی  پروین  خ   – اصفهان  نشانی 
مهدی   -2 عبدالهی  محمد   -1 خواندگان:  وکیل  مجهول المکان   نشانی  کریمی  آذر   -2
به  نرسیده   – هشت بهشت غربی   – بزرگمهر   – عزیزی منش هر دو نشانی اصفهان 
چهارراه گلزار – ساختمان وکال – ط اول خواسته: جلب ثالث گردشکار: پس از ارجاع 
نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
وکالت  با  متغیر  اعظم  خواهان  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای 
زهرا امینی به طرفیت علی رضا کیوانی هفشجانی و آذر کریمی به خواسته جلب ثالث 
خوانده ردیف دوم در پرونده کالسه 1010/91 شعبه 19 شورای حل اختالف و برائت 
به  اقساط  اینکه  به  نظر  و  پرونده  اوراق  جمیع  به  توجه  با  ثالث  جلب  دعوی  خواهان 
حساب غیر واریز گردیده قرار رد دعوی ثالث را اعالم می نماید رای صادره حضوری 
است.م الف:23568  تجدیدنظرخواهی  و  اعتراض  قابل  روز  بیست  ظرف  و   محسوب 

شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالل شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/8/26-664  شماره  پرونده:556/93  کالسه   9/279
خ بزرگمهر –  19 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی غوغا نشانی اصفهان – 
–پ32 خوانده: مصطفی علی نظری نشانی  کوچه شماره 8   – مادی نیاصرم)چمران( 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ اجاره بها و فیش آب و برق و گاز و تلفن 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: در خصوص دعوی علی غوغا به طرفیت 
مصطفی علی نظری به خواسته مطالبه مبلغ سه ماه اجاره و مبالغ پرداختی آب و برق 
و گاز و تلفن با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به 
اصل خواسته و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم الیحه دفاعی و با توجه 
به قرارداد مورخ 90/6/21 و اسناد و مدارک ابرازی و با عنایت به نشر آگهی روزنامه 
کثیراالنتشار لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 خوانده را 
به پرداخت مبلغ 779/400 تومان بابت دو ماه و 21 روز اجاره بها از تاریخ 90/11/25 
لغایت 91/1/17 و پرداخت قبوض گاز و تلفن و برق و آب در حق خواهان محکوم و 
است. اعتراض و واخواهی  قابل  بیست روز  غیابی ظرف  اعالم می نماید رای صادره 

م الف:23569 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجراییه

شعبه   93/5/25 تاریخ   794 شماره  رای  موجب  به  93-164ش45ح  شماره:   9/280
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   45
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  فرزند غالمحسین شغل  حمیدرضا رضایی جو 
است به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 
نشر  هزینه  بابت  ریال   320/000 مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال 
وصول  زمان  لغایت   80/4/5 مورخ  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
حکیم  خ  نشانی  به  آزاد  شغل  حسن  فرزند  نیک  حکیمی  اکبر  له  محکوم  حق  در  آن 
نیم  پرداخت  و  حکیمی  فرش  پ102-   – همکف  طبقه   – امین  پاساژ   – نو  بازارچه   –
عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
نماید.م الف:23571  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
مزایده

پرونده:8704002137000004  شماره  آگهی:139303902137000005  شماره   9/281
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 8700006 مقدار سه دانگ مشاع 
پالک  به  ازان  در روستای  واقع  مترمربع   207/70 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ 
شماره 4136 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش ثبتی میمه حدود پالک: شمااًل به طول 
10/60 متر در امتداد خط مستقیم و مفروض به شماره 4135 شرقًا به طول 19/50 متر 
دیوار مشترک با شماره 773 باقیمانده جنوبًا به طول 10/65 متر درب و دیواریست 
به کوچه احداثی غربًا به طول 19/60 متر دیوار مشترک به شماره 4133 فرعی حدود 
پارکینگ: ذیل ثبت 21448 صفحه 182 دفتر امالک جلد 140 به نام آقای اکبر اقدامی 
تعهد  ایفای  بعلت عدم  که  است  تسلیم گردیده  و  ثبت و صادر  اکبر  میرزا علی  فرزند 
منجر به صدور اجراییه تحت شماره 9204102137000057 شده است و برابر نظریه 
مورخ 1393/06/24 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت 
است از: ملک فوق واقع است در ازان - خیابان امام خمینی - میدان کارگر - خیابان 
با پالک شمالی خود در محل تجمیع گردیده و  ایمان - پالک446 که  آزادی - کوچه 
واقع  به پالک شمالی و  انشعابات موجود مربوط  و  اعیانی  اینکه  به  توجه  با  ارزیابی 
ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  به  گرفته  صورت  است  مزایده  مورد  ثبتی  پالک  خارج  در 
دولتی  حقوق  و  بانک  طلب  وصول  جهت  و  است  شده  ارزیابی  )100/000/000ریال( 
در  ظهر   12 الی   9 از ساعت   1393/10/06 مورخ  دوشنبه  روز  در  الذکر  فوق  کالسه 
میمه - خیابان طالقانی - واحد اجرای اسناد رسمی ثبت میمه از طریق مزایده حضوری 
پایه  ریال(   100/000/000( ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  از  مزایده  و  می رسد  فروش  به 
مزایده شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت 
تعیین  نقدی است چنانچه روز  کاًل  آزاد است و فروش  برای عموم  مزایده  در جلسه 
شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت 
و مکان تشکیل خواهد شد. طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در 
به نشانی فوق شرکت  پایه در جلسه مزایده  مبلغ  به  ارائه چک رمزدار  با  وقت مقرر 
اشتراک  و  انشعاب  از حق  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  های  بدهی  نمایند. ضمنًا 
و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای 
این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه 
 مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و ... خواهد بود. تاریخ انتشار آگهی:1393/09/11 

حسین نوروز مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه



طب سنتی 

7 خاصیت فوق العاده آویشن

ساخت ساعت هایی که به تکنولوژی لیزری مجهز 
باشند می توانند امنیت افراد را در مواقع خطرناک 

تامین کنند.
 سازندگان ساعت اخیرا ساعتی لیزری ساخته اند 
که می توان با استفاده لیزر آن اشیائی را در فاصله 
نسبتا نزدیک با مدت زمان 10 تا 15 دقیقه سوزاند.

 بنابراین گزارش، این ساعت دارای بدنه فلزی است 
و صفحه آن نیز از فیبر کربن روش��ن ساخته شده 

است.
قدرت لیزر این ساعت 1500 میلی وات است که تنها با فشار دادن یک دکمه فعال 
می شود.شارژ این لیزر با اس��تفاده از باتری های لیتویمی پلیمری که در بندهای 

ساعت تعبیه شده است صورت می گیرد.
 بنا به گفته س��ازندگان این ساعت لیزری در حدود 40 س��اعت ساخته می شود 
اما هنوز با توجه ب��ه خطرناک بودن آن قابلیت این را ندارد ک��ه بتوان آن را روانه 
 بازار کرد اما در حال طراحی نمونه هایی هس��تند که قابلیت عرضه به بازار را هم 

داشته باشند.

با توجه ب��ه اینکه بس��یاری از کاربران 
از گوش��ی اس��تفاده زی��ادی می کنند 
این باعث می ش��ود که شارژ باتری آنها 

تمام شود.
 یک ش��رکت انگلیس��ی کمربندهایی 
را ساخته اس��ت که کاربران با استفاده 
از آن می توانند گوش��ی همراه خود را 

شارژ کنند.
 بنابراین گزارش، کارب��ران می تواند با 
بس��تن کمربند Xoo در زمانی که در حال پوشیدن ش��لوار خود هستند گوشی 

همراه خود را هم شارژ کنند.
 کمربند Xoo به نحوی س��اخته ش��ده اس��ت که بات��ری های انعط��اف پذیر 
مخفی درون آن تعبیه شده اس��ت و می تواند همزمان که ش��ما در حال حرکت 
 هستید هم شلوار ش��ما را باال نگه داش��ته و هم الکتریس��یته مورد نیاز را تامین

 نماید.
 کاربران می توانند با اتصال یک کابل microUSB در بین بدن خود و کمربند 

به مدت 3 ساعت باتری گوشی خود را FULL نمایند.

این م��اده غذایی مفی��د اثرات منفی بر س��امت 
 جنین نداش��ته و ش��رایط روانی م��ادر را بهبود

 می بخشد.
محققان کانادای��ی در پژوهش ه��ای اخیر خود 
دریافتند که شکات تلخ خطر ابتا به افسردگی 
 دوران ب��ارداری و پ��س از زایم��ان را کاه��ش 

می دهد.
در مطالعات پیشین مشخص شده بود که شکات 
تلخ به دلیل دارا بودن آنتی اکس��یدان ها و فاونوئیدهای بسیار نقش مهمی در 

پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی و سکته دارد.
در بررسی اخیر مش��خص ش��د که این ماده غذایی مفید اثرات منفی بر سامت 

جنین نداشته و شرایط روانی مادر را بهبود می بخشد.
این متخصص��ان توصیه م��ی کنن��د مادرانی که ب��ه دیابت، پرفش��اری خون و 
مس��مومیت ب��ارداری )پ��ره اکامپس��ی( مبت��ا هس��تند، قب��ل از اس��تفاده 
 از ش��کات تل��خ و ی��ا ه��ر م��اده غذای��ی دیگری ب��ا پزش��ک خود مش��ورت 

نمایند.

Fly طرح مفهومی خ��ودروی پرن��ده 
 Citycopter، ی��ک بالگ��رد کوچک 
تک نفره دوس��تدار محیط زیست است 
که ان��رژی مورد نی��از برای پ��رواز را از 
 طری��ق پنل ه��ای خورش��یدی تأمین 

می کند.
در داس��تان های علمی- تخیلی از ورود 
خودروهای پرنده به آسمان کانشهرها 
تا س��ال 2015 یا 2020 س��خن گفته 
شده است؛ اما با وجود ارایه طرح های مختلف، این وسایل نقلیه مدرن راه زیادی 
را برای جایگزین ش��دن با خودروهای متداول پی��ش روی دارند.طرح مفهومی 
خودروی پرنده Fly Citycopter که ش��باهت زیادی به خ��ودروی پرنده در 
کارت��ن The Jetsons دارد، می توان��د نوید دهنده ورود نس��ل جدید وس��ایل 
حمل و نقل سبز و دوس��تدار طبیعت باشد.این وس��یله نقلیه کوچک و سبز در 
سفرهای بین شهری بویژه در کانشهرهای شلوغ و پر ترافیک کاربرد داشته و با 
 توجه به استفاده از انرژی خورشید، به کاهش انتشار دی اکسید کربن نیز کمک 

می کنند.

خواص شکالت برای مادران باردار!

بالگردهای خورشیدی تک نفر

ساعت لیزری که اشیاء را نابود می کند 

هم کمر بند هم شارژر!

آویشن گیاهی از خانواده نعناع است که در مصر باستان از 
آن برای مومیایی کردن استفاده می کردند در حالی که 
در یونان به  عنوان عود کاربرد داشته است. گیاه آویشن 
به  دلیل خواص درمانی از قبیل نقش آن در درمان آکنه 

و فشارخون باال شناخته شده است.
درمان آکنه با عصاره آویشن

افرادی که به آکنه مبتا هستند مواد دارویی بسیاری 
را برای درمان این عارضه پوستی امتحان می کنند که 
اغلب نتیجه خوبی نمی گیرند. اما آویش��ن به  دلیل دارا 
بودن خ��واص ضدباکتریایی ممکن اس��ت در آینده به 
عنوان عنصر مقابله  کننده با آکنه مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که این گیاه 
یک روش طبیعی بهتر از داروهای شیمیایی ضدآکنه 
برای درمان این عارضه عمل خواهد کرد . تاریخ استفاده 
از داروهای گیاهی برای درمان بیماری ها به چند هزار 

سال پیش برمی گردد.
یکی از مشکاتی که اغلب نوجوانان و جوانان با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، آکنه یا غرور جوانی اس��ت. آکنه 
به وسیله یک باکتری با نام پروپیونی باکتریم به وجود 
می آید. این باکتری منفذهای پوست را عفونی می کند و 
در نتیجه تبدیل به جوش می شود. در حال حاضر برای 
درمان آکنه از آنتی بیوتیک، کرم های موضعی و بنزوئیل 
پراکسید ش��یمیایی استفاده می ش��ود. همان طور که 
می دانید، این گون��ه داروها با ع��وارض جانبی زیادی 
همراه است، برای مثال باعث بروز سوزش و التهاب روی 
پوست می شود، همچنین ممکن است سیستم ایمنی 
بدن را تضعیف کند، حتی ای��ن احتمال وجود دارد که 
با گذشت زمان باکتری نسبت به آنتی بیوتیک مذکور 
مقاوم شود. به همین سبب محققان دانشگاه لیدزمترو 
پولیتان تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادند و توانستند 
محلولی را با استفاده از گیاه آویشن کشف کنند که اغلب 

تحت عنوان تنتور از آن یاد می شود.
این دارو نسبت به کرم ها و محلول های شیمیایی بهتر 
می تواند باکتری های آکنه را از بین ببرد. مارگاریتا گومز، 
رییس این گروه تحقیقاتی می گوید: گیاهانی مانند ُمر، 
گل همیش��ه بهار و آویش��ن مورد آزمایش قرار گرفت 
و مشخص ش��د که عصاره های آن ها در از میان بردن 
باکتری آکنه بس��یار مفید اس��ت، البته در میان آن ها 
آویشن بهتر عمل می کند، به همین علت ما به دنبال آن 
هستیم تا تنتور آویشن را جایگزین داروهای ضد آکنه 

امروزی به ویژه بنزوئیل پراکسید کنیم.
گیاه آویش��ن به مدت چند هفت��ه در الکل ق��رار داده 
می شود تا از این طریق ترکیبات آن خارج شود. مقداری 
پایه الکل نیز به تنتور آویشن اضافه می شود تا خاصیت 
ضدعفونی آن بیشتر شود. در حالی که گفته می شود این 
محصول به شکل اسپری به بازار عرضه خواهد شد شما 
هم می توانید در خانه به راحتی این عصاره را آماده کنید. 
به این صورت که نیم فنجان آویشن خردشده را با چند 
قاشق چایخوری چای سبز مخلوط کنید، سپس آن را 
بجوشانید و دم کرده آن را در یخچال نگه دارید. پنبه ای 
را به مایع مذکور آغش��ته کنید و روزان��ه روی صورت 

بمالید و شاهد معجزه این گیاه باشید.
درمان سرفه با آویشن

روغن آویش��ن که از برگ های آن گرفته می شود اغلب 
به  عنوان داروی طبیعی برای سرفه کاربرد دارد. در یک 
مطالعه مشخص شد ترکیب آویش��ن با برگ های گیاه 
»پاپیتال« به تس��کین س��رفه و دیگر عائم برونشیت 

کمک می کند.
آویشن برای افزایش ایمنی بدن  

تأمین تمامی ویتامین های مورد نیاز بدن در روز از طریق 
خوردن مواد غذایی تا حدودی سخت است. اما آویشن 
منبع غنی از ویتامین C و A اس��ت. همچنین از دیگر 
فواید آویشن وجود مس، فیبر، منگنز و آهن در آن است.

خاصیت آویشن در گندزدایی کردن  
گرد و خاک یک��ی از خطرناک ترین آالینده های هوا در 
فضای خانه اس��ت که می توان برای از بین بردن آن از 
روغن آویشن استفاده کرد. روغن این گیاه دارای خواص 

ضدقارچی است.
خالصی از آفات با آویشن  

آویش��ن یک��ی از عناصر تش��کیل دهنده بس��یاری از 
حش��ره کش ها به حس��اب می آید و برای از بین بردن 
ویروس، باکتری ه��ا، موش ها و دیگر جان��وران موذی 
استفاده می شود. برای س��اخت یک آفت کش خانگی 
چهار قطره از روغن آویش��ن را با روغن زیتون ترکیب 

کنید.
آویشن بهبوددهنده خلق وخو  

روغن آویشن اغلب برای معطر کردن استفاده می شود 
چرا که حاوی م��اده فعالی به نام »کارواکرول« اس��ت. 
در مطالعه انجام ش��ده در س��ال 2013 مشخص شد 
کارواکرول با تأثیر روی فعالیت اعصاب موجب تقویت 

احساس سرحالی و شاد بودن در فرد می شود.
آویشن؛ مناسب برای فشارخونی ها اما ...

مصرف آویش��ن ب��رای افرادی ک��ه از فش��ارخون باال 
رنج می برند توصیه نمی ش��ود. قبل از مصرف حتماً با 
پزشکتان مش��ورت کنید. اما نتایج یک مطالعه جدید 
نشان می دهد عصاره آویش��ن به  طور چشمگیر میزان 
ضربان قل��ب را در موش های مبتا به فش��ارخون باال 
کاه��ش می دهد و همچنی��ن به پایی��ن آوردن میزان 
کلسترول کمک می کند. کارشناسان توصیه می کنند 
یک��ی از روش های مطمئن اس��تفاده از آویش��ن برای 
کاهش ضربان قلب جایگزین کردن آن با نمک در مواد 

خوراکی است.

پزشکان هشدار می دهند که خشک کردن لباس 
در داخل خانه م��ی تواند خطر ج��دی برای افراد 
مبتا به آسم یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 

دارند، داشته باشد.
 لب��اس های��ی ک��ه ب��ر روی ش��وفاژ و ی��ا حوله

 خشک کن خش��ک می ش��وند می توانند سطح 
رطوبت را در داخ��ل خانه تا 30 درص��د افزایش 
 دهند ک��ه ای��ن ش��رایط مطلوبی ب��رای پرورش

 قارچ ها فراهم می کند.
 کارشناس��ان به ویژه نگران ق��ارچ »فومیگاتوس 
آسپرژیلوس« هس��تند که می تواند موجب بروز 

عفونت های ریه شود.
 پروفس��ور »دیوید دانینگ« و گروه وی در مرکز ملی 
قارچ در منچستر این هشدار را پس از درمان شمار در 
حال افزایشی از بیماران منتش��ر کردند که قارچ های 

فومیگاتوس آسپرژیلوس را استنشاق کرده بودند.
  دکتر دانینگ م��ی گوید: لباس هایی که در ماش��ین

 لباس شویی شسته می شوند تقریبا حاوی دو لیتر آب 
هستند که در اتاق منتشر می شود.

وی افزود: بیشتر افراد در برابر این قارچ ها که در شرایط 
مرطوب رش��د می کنند یا ایمن هس��تند و یا سیستم 

سالمی برای مبارزه با آن دارند.
 وی تاکید کرد: اما در افراد مبتا به آس��م این شرایط 

می تواند موجب بروز س��رفه و خس خس 
سینه شد؛ همچنین در افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیف و یا آسیب دیده دارند مانند 
بیماران سرطانی که تحت شیمی درمانی 
قرار می گیرند، بیماران مبتا به ایدز و افراد 
مبتا به بیماری خود ایم��ن، این قارچ ها 
می توانند موجب ابتا به »آسپرژیلوزیس 

ریوی« شود.
  آس��پرژیلوزیس ریوی، بیماری است که

 می توانند ضرر جب��ران ناپذیر و در برخی 
موارد کش��نده ای به ریه ها و سینوس ها 
بزند. محققان به مردم توصیه می کنند که لباس های 
شسته ش��ده را تا حد امکان یا در خارج از خانه و یا در 
خشک کن خشک کنند و در ش��رایطی که مجبور به 
خش��ک کردن در خانه هس��تند حتی االمکان لباس 
 ها را در یک فض��ای خالی که به دور از ات��اق خواب یا 

اتاق نشیمن است، خشک کنند.

زوج مبتکر کرمانش��اهی موف��ق به اختراع سیس��تم 
تش��خیص رانندگان خطرس��از و سیس��تم هوشمند 
پله های برقی شدند.س��لمان س��عیدی که با همکاری 
همسرش سمیرا حیدریان، نمونه نهایی این سیستم ها 
را س��اخته و در کرمانش��اه رونمایی کرده است گفت: 
سیستم هوش��مند تش��خیص رانندگان خطرساز بعد 
از هشت ساعت رانندگی از ادامه مس��یر توسط راننده 
جلوگیری می کن��د و در صورت س��بقت غیرمجاز نیز 
به وسیله یک تابلو تعداد س��بقت های ممنوع و میزان 
خس��تگی راننده را به نمایش می گذارد. این سیس��تم 
تعداد س��اعات رانندگی رانن��ده را نیز در کن��ار تعداد 
تخلف های س��بقتی وی جهت اطاع پلیس و وسایل 
نقلیه اطراف نمایش می دهد.وی خاطرنشان کرد: این 
سیس��تم می تواند به پلیس راهنمای��ی و رانندگی در 
شناس��ایی افراد پرخطر و منع آن��ان از ادامه رانندگی 
کمک کند.س��عیدی گفت: نخس��تین نمونه سیستم 
تش��خیص رانندگان خطرس��از با نصب ب��ر روی یک 
خودروی پراید در س��ال گذش��ته م��ورد آزمایش قرار 
گرفت که به لح��اظ اهمیت باالی ن��اوگان حمل ونقل 
عمومی و جهت باالب��ردن امنیت ای��ن اتوبوس ها این 
سیس��تم بعد از رفع اش��کاالت قبلی به ص��ورت کاما 
اجرایی ب��ر روی اولین اتوبوس نیز ب��ا موفقیت نصب و 
آزمایش شد.وی تصریح کرد: نخستین نمونه سیستم 
هوش��مند پله های برقی نیز با تعامل می��ان آموزش و 
پرورش و شرکت داده ورزی سداد نصب و آزمایش شد 
 که به لحاظ کاه��ش مصرف انرژی بس��یار مورد توجه

 است. سیستم به گونه ای طراحی ش��ده که به ازای هر 

نفر استفاده کننده از پله مقدار مشخصی انرژی مصرف 
می ش��ود. مثا برق مصرف ش��ده در هنگام اس��تفاده 
یک نفر از پله یک دهم زمانی اس��ت ک��ه 10 نفر از پله 
اس��تفاده می کنند. همچنین تا زمان ورود ش��خص به 
پله، سیس��تم مطلقا در حالت اس��تند بای اس��ت و در 
صورت داشتن پله خروجی، س��طح افقی سیستم نیز 
متحرک بوده، ادامه همان پله محس��وب می ش��ود به 
طوری ک��ه به عنوان مث��ال در صورت اس��تفاده از این 
سیس��تم در پل هوایی ش��خص به محض پا گذاشتن 
بر پله تا زمان پیاده ش��دن نیاز به حرک��ت کردن ندارد 
که بدین ترتیب، انگیزه اس��تفاده از پل هوایی به مقدار 
فراوانی افزایش می یابد.سمیرا حیدریان با بیان این که 
سیستم مذکور قابلیت اضافه ش��دن به تمامی پل های 
هوایی را داراس��ت، از ش��هرداری ها و س��ایر نهادهای 

دولتی و خصوصی دعوت کرد نسبت به استفاده از این 
 سیس��تم ها و به کارگیری آنها مساعدت الزم را مبذول 
کنند.وی خاطرنش��ان کرد: هزینه تحقیقات و ساخت 
این سیستم ها از سال 87 تاکنون بالغ بر 400 میلیون 
ریال بوده که در این طرح که قس��مت اعظم تحقیقات 
آن در ش��رکت داده ورزی س��داد بانک ملی کرمانشاه 
انجام ش��ده اس��ت، به صورت تقس��یم بندی ش��ده از 
 مهندس��ان این اداره و نظ��رات آن ها نیز به��ره گرفته

 شده اس��ت.حیدریان تصریح کرد: مطمئنا کشورمان 
پتانس��یل ش��کوفایی ابتکارات فراوان ت��ری را خواهد 
داش��ت و در آینده مرجعی از ابت��کارات و جهش های 
عظیم علمی در جهان خواهد بود که این امر مس��تلزم 
 حمایت مس��ؤوالن و کمک ب��ه مجموعه ه��ای نوآور 

است. 

خشک کردن لباس در داخل خانه خطرات جدی برای سالمتی دارد
بزرگترین حکمت 

 روزی اس��تادی در کن��ار دریا راه 
می رفت ک��ه نوجوانی ن��زد او آمد 

و گفت:
»اس��تاد! می ش��ود در یک جمله 
به من بگویی��د بزرگترین حکمت 

چیست «
اس��تاد از نوجوان خواست وارد آب 

بشود.نوجوان این کار را کرد.
 اس��تاد با حرکتی س��ریع، س��ر نوجوان را زیر آب برد و همان جا

 نگه داشت، طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.
نوجوان وحشت زده از آب بیرون آمد و با تمام قدرتش نفس کشید.

او که از کار استاد عصبانی شده بود، با اعتراض گفت:
 » اس��تاد ! من از ش��ما درب��اره حکمت س��ؤال می کنم و ش��ما 

می خواهید مرا خفه کنید «
استاد دستی به نوازش به سر او کشید و گفت:

»فرزندم! حکمت همان نفس عمیقی اس��ت که کشیدی تا زنده 
بمانی.هر وقت معنی آن نفس حیات بخ��ش را فهمیدی، معنی 

حکمت را هم می فهمی!«

چرا آسمان آبی و خورشید 
زردرنگ است؟

آیا واقعا آسمان آبی است؟ در آسمان 
نورهای فراوانی منتشر می شوند، اما 

چرا خورشید زرد رنگ است؟
آسمان به نظر ما آبی رنگ است، اما 
در حقیقت آسمان بی رنگ است و 
چشمان ما به دلیل مولکول های نور 
منتشر شده درون جو، فقط آن را با 

رنگ آبی تشخیص می دهد.
دلیل این پدیده معروف به انتشار نور است که رنگ آبی با طول موج 
کوتاه بیشتر از رنگ قرمز منتشر می شود، بنابراین چشم ما این نور 

بیشتر را بهتر تشخیص می دهد .
چرا خورشید زرد است؟   

نور خورش��ید همه رنگ هاي رنگین کمان را دارد و نور آن به طور 
کلي سفید است. منتها انرژي تابشي خورشید از بخش زرد- سبز 
طیف قابل مشاهده به ما مي رسد. چون که جو زمین براي خورشید 
مثل یک صافي عمل مي کند و فقط انرژی تابش��ی این بخش را 
عبور می دهد. در نتیجه خورشید ممکن اس��ت زرد یا نارنجي به 

نظر برسد.
 ش��ما با اس��تفاده از منش��ور که نورها را جدا مي کند مي توانید 
رنگ هاي نور خورش��ید را مش��اهده کنید. نور قرمز که به وسیله 
 تابش با حداقل انرژي در فوتون )معیار نور بیني( و با بلندترین طول 
موج ها تولید مي شود، در طیف در رده هاي آخر قرار دارد. نور قرمز 
 به تدریج به نور نارنجي تغییر مي کند. که ای��ن نور هم به نور زرد
  مي رسد. س��پس زرد به س��بز مي رس��د و بعد به آبي تغییر پیدا

مي کند. در بعضي از فهرست هاي رنگ هاي رنگین کمان، رنگ 
نیلي بعد از آبي قرار مي گیرد. آخرین رنگ، رنگ بنفش است که با 
بیشترین انرژي درفوتون و کوتاه ترین طول موج ها به وسیله تابش 

تولید مي شود.
این فهرست معنایش این نیست که خورشید فقط شش یا هفت 
رنگ دارد. هر سایه اي که بین رنگ ها وجود دارد یک رنگ است 
و طبیعت آنقدر رنگ تولید کرده که بشر هنوز نتوانسته براي آنها 

نامي انتخاب کند.

»فیلم های هیجان انگیز« اشتها را 
تحریک می کنند

تی��م محققان دانش��گاه کورنل در 
آمری��کا ثاب��ت کردند ن��وع برنامه 
تلویزیونی به طور مستقیم بر روی 
رفتار غذایی ما تأثیر می گذارد. تیم 
محققان دانشگاه کورنل در آمریکا 
ثابت کردند نوع برنامه تلویزیونی به 
طور مستقیم بر روی رفتار غذایی ما 
تأثیر می گذارد؛ برخی فیلم ها مانند 
فیلم های اکشن )هیجان انگیز( یا 
برنامه های ورزشی باعث اضافه وزن، به وجود آمدن عادات غذایی 
ب��د و تحریک کنن��ده در خ��وردن غذاهای چرب و ش��یرینی ها 
می شوند.محققان بر روی صد جوان تحقیقاتی انجام دادند؛ آنها به 
مدت نیم س��اعت یک فیلم هیجان انگیز نگاه کردند و به تمام این 
افراد یک کاس��ه آبنبات، کیک، تکه های هویج و انگور داده ش��د؛ 
شرکت کنندگان می توانستند به اختیار خود هرکدام از موادغذایی 

را که می خواستند انتخاب کنند.
نتایج:

شرکت کنندگان طی تماشای فیلم دو برابر خوراکی مصرف کردند، 
در واقع بیش از 50 درصد کالری مص��رف کردند.محققان در این 
مطالعه کشف کردند فیلم های هیجان انگیز و اکشن باعث تحریک 
اش��تها می ش��وند و تأثیر روانی در افزایش خوراکی های سرپایی 
دارند؛ در واقع تماشاچی در حین تماشای این گونه فیلم ها توجهی 
به کمیت و کیفیت غذا ندارد؛ این مس��ئله در تماشای برنامه های 

ورزشی و زمینه های دیگر نیز بررسی و مشاهده شده است.
توصیه:

محققان هش��دار دادند که مواد غذایی چرب و تنقات شیرین را 
کاهش دهید و در هنگام نگاه کردن تلویزی��ون یا فیلم ویدیویی، 

تنقات سالم مانند میوه و سبزیجات از قبل شسته مصرف کنید.
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امیرالمؤ منین علیه السالم :
 از زب��ان بترس��ید ب��ه درس��تی ک��ه آن تی��رى اس��ت

 بسیار خطا رونده .

به همت یک زوج مبتکر

سیستم تشخیص رانندگان خطرساز ساخته شد
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