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»آگهی فراخوان « نوبت  اول
 با اطمینان بسازید    شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی عام(   

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو كسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
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دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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 فرزندتان را بدهید
 وای فای رایگان بگیرید!

 برپایی نمایشگاه بزرگ کامپیوتر 
و اتوماسیون اداری
 رتبه ششم اصفهان 

در راه اندازی خط تولید
کمیته تخصصی فضای مجازی 

تشکیل می شود

4

4

4

3

برند پوشی حتی به قیمت تاناكورا پوشی!

بازار داغ تورهای گردشگری  در روزهای زمستانی 
دفاتر خدمات مسافرتی با فرا رسیدن تعطیالت هفته اول دی ماه در روزهای آخر پاییز تورهای گردشگری را ۱۵۰ تا ۲۵۰ 
هزار تومان گران کرده اند، بدون آن که نهادی نظارت روی این افزایش قیمت ها داشته باشند.تعطیالت روزهای آخر آذر ماه 
و مصادف شدن ایام تعطیالت روزهای سی ام آذر و دوم دی ماه و همزمانی آنها با تعطیالت آخر هفته باعث شده تا بار دیگر 
مردم از این فرصت برای رفتن به سفرهای زمستانی خود استفاده کنند. در این میان، بسیاری از آژانس ها از فرصت بوجود 
آمده برای افزایش قیمت تورهای گردشگری بهره برده اند، به طوری که از نظر آنها این افزایش قیمت، طبیعی بوده و همه 
ساله در زمان پیک سفرهای زمس��تانی این افزایش نرخ را انجام می دهند.در این میان، همچنان تورهای شمالی کشور با 

وجود سردی هوا و تقاضای کم افزایش نرخ چشمگیری نداشته اند اما تورهای جنوبی کشور به خصوص ....

در حالی قیمت نان در اصفهان همراه با سراس��ر نان  آب رفت 
کش��ور افزایش یافت که این روزها شاهد کاهش 
قطر و حجم انواع نان پخت ش��ده در نانوایی های 
اصفهان هستیم.به دنبال مصوبه هیات دولت مبنی 
بر افزایش 3۰ درصدی قیمت نان افزایش کیفیت 
نان پخت ش��ده دور از انتظار نبود و مردم منتظر 

دریافت نان با کیفیت بهتری بودند.
رضا نعمتی شهروند اصفهانی که از کیفیت و حجم 
نان پخت ش��ده در برخی از نانوایی های اصفهان 
علی رغم افزایش قیمت نان ش��کایت دارد به مهر 
می گوید: انتظار ما پ��س از افزایش قیمت افزایش 

کیفیت ...

کلینیک  اشتغال  به راه می افتد  
افزایش 150 تا 250 هزار تومانی تورها وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی عنوان كرد 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد و حفظ اشتغال 
موج��ود را از برنامه ه��ای مهم دولت دانس��ت و گفت: 
در بحث امنیت ش��غلی کارگران با قراردادهای سفید 
امضا به ش��دت مقابل��ه می کنیم چ��ون نمی خواهیم 
به س��مت ناامنی ش��غلی برویم.ربیعی با بی��ان اینکه 
برخ��ی از مش��اغل س��خت و زی��ان آور، س��المت 
کارگ��ران را همواره تهدید م��ی کند، یادآور ش��د: در 

 صورت��ی ک��ه ۱۰ روز وقف��ه در مش��اغل س��خت و
 زی��ان آور ایجاد می ش��د، نوع س��ختی و زی��ان آوری 
ش��غل ابطال می ش��د اما هم اکن��ون ب��ا تالش هایی 
ک��ه وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی انج��ام داده 
 فاصل��ه ۱۰ روز وقف��ه به ی��ک س��ال افزای��ش یافته 
است.وی معتقد است: برخی از مشاغل نظیر کار در عمق 

دریا و یا کار با برخی از اشعه های ...
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يادداشت

اوباما: قبول ندارم پوتین نابغه است
رییس جمهوری آمریکا معتقد است، روسیه با مشکالتی نظیر 
کاهش ارزش ارز ملی و بحران جدی اقتصادی مواجه است و 
به همین دلیل قبول ندارد که »والدیمیر پوتین« آن طور که 

برخی محافل می گویند »بر او غلبه یافته است«.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا معتقد است که روسیه در 

حال حاضر با مشکالت اقتصادی جدی مواجه است.
 وی در مصاحب��ه اختصاص��ی ب��ا ش��بکه تلویزیون��ی

 »س��ی ان ان« گفت: »3 الی 4 ماه قب��ل در مورد »والدیمیر 
پوتین« رییس جمهوری روسیه گفته می شد که وی یک نابغه 
است، بر اوباما برتری دارد و حرف هایی از این قبیل. ولی اکنون 
او در روسیه با کاهش نرخ ارز ملی، بحران مالی و سقوط جدی 

اقتصاد روبرو است«.
اوباما با تاکید بر اینکه »وی فکر نمی کند که والدیمیر پوتین 
بر او پیشی گرفته باشد«، یادآور ش��د: »به نظر نمی رسد که 

کسی بتواند بر من یا ایاالت متحده برتری یابد«.
رییس جمه��وری آمریکا افزود: »در برخی محافل سیاس��ت 
خارجی این طرز فکر حاکم است که اگر کسی اول تیراندازی 
کند و بعد فکر کند، این نشانه قدرت اوست. من با این عقیده 

موافق نیستم«.
اوباما تاکید کرد که آمریکا نسبت به کش��ورهایی که حقوق 
بین الملل را نق��ض کرده یا علیه منافع ای��االت متحده اقدام 

می کنند، همواره مواضع سخت گیرانه ای داشته است.

 خرابکاری سازمان سیا 
در فرودگاه های اروپا

جدیدترین اس��ناد فاش ش��ده توسط س��ایت ویکی لیکس 
 حکای��ت از خراب��کاری س��ازمان جاسوس��ی آمری��کا در 

فرودگاه های کشورهای مختلف به ویژه اروپا دارد.
به نقل از راشاتودی، ویکی لیکس دو س��ند محرمانه را فاش 
کرده که این اس��ناد از عملیات های مخفی سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )س��یا( ب��رای از کار انداختن سیس��تم های 
امنیتی در فرودگاه ه��ای بین المللی به وی��ژه فرودگاه های 

اروپا حکایت دارند. 
یکی از این اسناد که تاریخ آن مربوط به سپتامبر سال 2011 
اس��ت به ماموران عملیاتی س��ازمان س��یا نحوه عملکرد در 
 هنگام بازرسی های ثانویه در فرودگاه ها را آموزش می دهد. 
بازرس��ی های ثانویه اغلب از حساسیت بیش��تری برخوردار 
هستند و سازمان سیا که نگران لو رفتن عملیات های مخفی 
 خ��ود در فرودگاه ه��ای بین الملل��ی بود با ش��گردی خاص

 سیستم های امنیتی را مختل می کرد. 
سند دوم که مربوط به ژانویه سال 2012 می شود نیز مربوط 
به گزارشی در مورد بازرسی های مرزی در کشورهای اروپایی 
و قانون »شنگن«می شود. در این گزارش به نفوذ عوامل سیا 
به سیس��تم هایی همچون پایگاه اطالعاتی اثر انگشت اروپا و 
سیستم اطالعات شنگن اشاره شده است. این اسناد در حالی 
منتشر می شود که هنوز ماجرای جاسوسی آمریکا از متحدان 
اصلی خود از جمله اتحادیه اروپا و آلمان مشخص نشده است. 

مدير اتاق فکر چهارمحال و بختیاری:

 حرکت بر محور مسئله شناسی
 الزمه توسعه استان است

مدیر اتاق فکر چهارمحال و بختیاری ب��ا تاکید بر لزوم ایجاد 
فضای تعامل در راستای توسعه استان، حرکت بر محور مساله 

شناسی را الزمه توسعه استان دانست.
س��ید عطااهلل سینایی در نخس��تین جلس��ه اتاق فکر استان 
وابسته به مرکز بررسی های اس��تراتژیک ریاست جمهوری 
با موضوعات مبانی توس��عه اقتصاد محلی و مس��اله شناسی 
توسعه که در مرکز رشد دانش��گاه شهرکرد برگزار شد، گفت: 
تش��کیل چنین اتاق فکری به منظور ایجاد فضای گفت وگو 
بین نخبگان در سطح محلی و استاني و همچنین ارایه آن در 

سطح ملی است.
وی اظهار ک��رد: باید تالش کرد ت��ا با دریافت، اس��تخراج و 
س��ازماندهی گفت وگوها میان ذینفعان و تبدیل آن به برنامه 

در راستای تحقق اهداف تالش کرد.
س��ینایی با بیان اینکه در این اتاق مباحث با محوریت مساله 
شناسی توسعه  چهارمحال و بختیاری شکل می گیرد، افزود: 
نتایج استخراج ش��ده از این اتاق در سامانه مرکز استراتژیک 
کشور ثبت می ش��ود و در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار 
می گیرد.وی ایجاد فضای تعامل در راستای توسعه استان را 
مهم ترین هدف تشکیل این اتاق برشمرد و گفت: رشد عوامل 
تولید و بهبود ظرفیت های اجتماع��ی، فرهنگی، اقتصادی و 
ارتقا شاخص های توسعه ای از مهم ترین اهداف توسعه  هستند.

س��ینایی خاطرنش��ان کرد: ارتقای ش��اخص های توسعه ای 
مس��تلزم پدید آمدن تحوالت نهادی و گس��ترده و همچنین 
پیدایش س��ازمان های گوناگون تس��هیل گر با هدف ارتقای 

سطح زندگی است.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه استان ها درحال تدوین 
اس��ت، تصریح کرد: در راس��تای تدوین این برنامه می طلبد 
جایگاه استان در سطح کشور مشخص و دستاوردهای برنامه 

پنجم نیز در استان بررسی شود.
س��ینایی تاکید کرد: بای��د تالش ش��ود تا در چنی��ن اتاقی 
سیاست های استان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاست 
داخلی، منابع طبیعی و محیط زیست، فرهنگ اموراجتماعی، 

بهداشت و سالمت، علم و فن آوری و نوآوری بررسی شود.
رییس خانه کش��اورز اس��تان نیز در این نشس��ت با اشاره به 
خشکس��الی های اخیر، این واقعه را از مهم ترین چالش های 
استان دانست و گفت: سایر استان ها چهارمحال و بختیاری را 
بهترین منبع برای تامین آب خود تلقی می کنند این در حالی 
است که این استان نیز با خشکسالی مواجه است که می طلبد 
در اینگونه جلس��ات این موضوع با جدیت بررس��ی تا جلوی 

برخی طرح های غیر کارشناسی در زمینه آب گرفته شود.
 در این نشس��ت اعض��ای اتاق فک��ر که برخی از مس��ووالن، 
نخبگان و دانش��گاهیان چهارمحال و بختیاری بودند به ارایه 
پیش��نهادات، نظرات و راهکارهای خود در راس��تای توسعه 

استان پرداختند.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی که در دمشق 
 به س��ر می برد، تروریس��م فعال درس��وریه و عراق را یک 
» مسئله منطقه ای « خواند و تاکید کرد: کشورهای حامی 
گروه های تروریستی یک اشتباه بزرگ مرتکب شده اند و در 

این حوزه با مشکالتی مواجه می شوند.
الریجانی در دیدار با » وائل الحلقی« نخس��ت وزیر سوریه 
، خاطرنشان کرد: از گذشته مس��ئله سوریه را یک موضوع 
حیاتی برای همه منطقه می دانس��تیم و امروز و با گذشت 

زمان درستی آن بیشتر مشهود شده است.
وی توطئه بحران در س��وریه و ع��راق را دارای » ماهیتی 
اسراییلی« خواند و اظهارداشت : جمهوری اسالمی ایران از 
همان ابتدا به تروریسم در منطقه یک نگاه راهبردش داشته 
است.  رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دشمن 
درصدد از بین بردن ریش��ه های مقاومت در منطقه است، 
خاطرنشان کرد که از این منظر حمایت ایران از ملت سوریه 

قابل توجه است.
الریجانی تصریح کرد: ملت و دولت سوریه از گردنه سنگین 
 مش��کالت عبور کرده اند و به نظر من ش��رایط سوریه در 
آینده ای نزدیک بهتر خواهد شد.  نخست وزیر سوریه نیز 
با تشریح اوضاع کشور متبوعش از حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران از ملت و دولت س��وریه قدردانی کرد.  وائل 
الحلقی ب��ه روابط دیرینه و مس��تحکم ایران و س��وریه در 

بسیاری از زمینه ها ازجمله فرهنگی و سیاسی اشاره کرد و 
گفت که رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی موجب 

نزدیک شدن افکار روسای جمهوری دو کشور شده است.
الریجانی همچنین پیش از این دیدار به گفت و گو با بشار 

اسد رییس جمهوری سوریه پرداخت.
رییس جمهوری س��وریه با بیان اینکه ایران و س��وریه در 
مراحل مختلف در کنار هم بوده ومقابل مشکالت ایستادگی 
کرده اند و س��وریه پایمردی خود درمقابل تروریست ها را 
مدیون کمک های ایران می داند، تاکید کرد: ایران و سوریه 
توانسته اند برنامه های دشمنان و تروریست ها را با شکست 

مواجه کنند.
بشار اس��د در دیدار علی الریجانی رییس مجلس شورای 
 اس��المی ک��ه در کاخ الروضه دمش��ق برگزار ش��د، ضمن 
خوش آمد گویی به هیات ایرانی، روابط ایران و س��وریه را 
بسیار گرم و صمیمی توصیف کرد.  بشار اسد خواستار ابالغ 
س��الم گرم خود به حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب و حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران شد 
و گفت که دولت و مردم سوریه از مواضع حمایتی جمهوری 
اسالمی ایران قدردانی می کنند.  وی تصریح کرد: دمشق 
برای گسترش همکاری های دوجانبه و ارتقای آن به سطح 
روابط راهبردی آمادگی دارد ، چرا که این مسئله را در تامین 
منافع مشترک دو کشور و همچنین تقویت امنیت و استقرار 

درمنطقه اثرگذار تلقی می کند.
رییس جمهوری سوریه گفت: روابط ایران و سوریه فراتر از 
روابط دوستانه است، بلکه دو کشور برادر در یک سنگر در 
برابر تروریسم ایستاده اند و توانستند برنامه های دشمنان 

را با شکست مواجه کنند.
بشار اسد افزود: دولت و مردم سوریه پایمردی خود را در 
برابر تروریس��م مدیون حمایت های جمهوری اسالمی 

ایران به ویژه مقام معظم رهبری می دانند.
رییس جمهور س��وریه با تش��ریح تالش های دولت این 
 کشور خاطرنش��ان کرد: اکنون تمامی دولت ها متوجه 
شده اند، مبارزه دولت وملت سوریه علیه تروریسم درست 
بوده اس��ت، تروریس��ت هایی که قدرت های بیگانه هم 

مجبور به مقابله با آنها شده اند.
رییس مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار گفت: باید 
اقدامات دولت سوریه برای حفظ کشور و تمامیت ارضی 
آن و مقابله با تروریس��ت را س��تود.  الریجانی همچنین 
رییس جمهوری سوریه را رهبری شجاع و مصمم برای 
این کشور توصیف کرد.  وی تصریح کرد: از ابتدا تشخیص 
ایران این بود، حوادثی که در سوریه در جریان است یک 
حرکت برای گسترش تروریسم، خشونت و بی ثباتی در 
منطقه است؛ از این رو باید خود را در کنار مردم و دولت 

سوریه قرار داد.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: آمادگی ایران برای 
همکاری همه جانبه با دولت سوریه در راستای استقرار، 
ثبات و امنیت در منطقه است.   علی الریجانی سالم ویژه 
مقام معظم رهبری، رییس جمهوری، مسووالن و مردم 
ایران را به رییس جمهوری س��وریه اب��الغ و از مدیریت 
حکیمانه و ش��جاعانه دولت س��وریه در حفظ کش��ور و 

تمامیت ارضی آن قدردانی کرد.
وی افزود: اکنون پس از چهار س��ال از ش��روع بحران در 
سوریه، کش��ورهای اروپایی، غربی و عربی به این نتیجه 
رسیده اند که مش��کالت س��وریه راه حل نظامی ندارد، 
بلکه باید این بحران از طریق سیاسی حل و فصل شود و 
البته این امر حاصل مقاومت دولت سوریه در مقابل این 

توطئه است.
الریجانی از نقش حس��اس س��وریه در مح��ور مقاومت 
تقدیر ک��رد و گفت: دول��ت و ملت ای��ران در کنار مردم 
سوریه ایستاده اند و آماده توس��عه همکاری همه جانبه 
 با دولت سوریه به منظور استقرار، ثبات و امنیت منطقه

 است.

ريیس مجلس شورای اسالمی

کشورهای حامی تروریسم مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند
کالم امام خمینی)ره( در مورد 

 گذشتن راه قدس از کربال 
به وقوع می پیوندد

ام��ام جمع��ه اصفه��ان گف��ت: ح��رف و کالم 
حض��رت ام��ام خمین��ی )ره( در خص��وص اینکه 
 راه ق��دس از کربال می گ��ذرد به واقعی��ت نزدیک 

می شود.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد د با اشاره به 
اینکه توفیقات الهی ش��امل حال این ملت ش��ده 
اس��ت، اظهار کرد: خوش��بختانه تمام دنیا اسالم، 
ای��ران را ش��ناخته اند و ب��ه لط��ف اله��ی ای��ران 
 اس��المی در منطقه به ق��درت برتر تبدیل ش��ده

 است.
نماینده ولی فقیه و امام جمع��ه اصفهان به اجتماع 
شیعیان جهان در اربعین حس��ینی در کربال اشاره 
کرد و گف��ت: اگ��ر در اربعین می بینی��د 17 تا 20 
میلیون ش��یعه در این مراسم ش��رکت می کنند به 
علت مرجعیت شیعه در کربال، حمایت های دولت 
عراق و مشورت، هدایت و رهبری ایران است و این 

رویداد در طول تاریخ بشریت بی سابقه بوده است.
طباطبای��ی ن��ژاد از اجرایی ش��دن ح��رف و کالم 
حض��رت ام��ام خمین��ی )ره( در خص��وص اینکه 
راه ق��دس از کربال می گذرد اش��اره و خاطرنش��ان 
کرد: مردم باید هم��ه به افتخارات نظام اس��المی 
 افتخار کنند و همه این ها ب��ه برکت عنایت و لطف

 خداست.

 تشییع پیکر ۵ شهید
 دفاع مقدس در اصفهان

پیکر پاک ۵ شهید دفاع مقدس در اصفهان تشییع 
و در شهرهای مختلف اصفهان به خاک سپرده شد.

 پیکر ۵ ش��هید دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس 
یکش��نبه با حضور پرش��ور مردم ع��زادار از ناحیه 
مقاومت بسیج امام صادق )ع( تا میدان فیض و پل 
تاریخی خواجو اصفهان تشییع شدند.در این مراسم 
که با حضور  خانواده ش��هدا، جانبازان و ایثارگران، 
اس��تاندار اصفهان و مسووالن کش��وری و لشکری 
برگزار شد ش��رکت کنندگان با مش��ایعت شهدای 
گرانقدر هشت سال دفاع مقدس با شعارهای مرگ 
بر ضد والیت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، 
مرگ بر اس��راییل و مرگ بر وهابی نف��رت و انزجار 
خود را از اس��تکبار جهانی به س��رکردگی آمریکا 

نشان دادند.

اخبار کوتاه

2
سوریه یک پهپاد اسراییلی را سرنگون کرد

ارتش سوریه یک فروند پهپاد اسرائییلی را در آسمان قنیطره مورد هدف قرار داده و 
سرنگون کرد.پایگاه النشره به نقل از یک منبع نظامی سوری از انهدام یک فروند پهپاد 
اسراییلی که در آسمان قنیطره در پرواز بود خبر داد. بر اساس این گزارش این اتفاق در 

نزدیکی روستای »حضر القریبه«در شهرک شعبا در لبنان رخ داد.
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چهارمحال و بختیاری با وجود داش��تن کوهستان های 
مرتفع و سخت گذر بالگرد امداد و نجات ندارد و این در 
حالی است که اگر در منطقه ای مرتفع نیاز به امداد باشد 
زمان طوالنی برای امداد رس��انی صرف می شود.استان 
چهارمحال و بختیاری استانی کوهس��تانی و برف گیر 
است که بسیاری از روستاهای این استان نیز دارای جاده 
مناسب نیستند و با یک بارش س��اده برف و باران جاده 
ارتباطی بسیاری از این روستاها بسته می شود.بسیاری 
از روس��تاهای شهرس��تان کوهرنگ همین وضعیت را 
 دارند و با یک بارش برف ارتباط آنها با دیگر شهرها قطع

 می شود و تنها راه ارتباطی با آنها راه هوایی است.تجربه 
س��ال های گذش��ته و آتش گرفتن زیباترین روستای 
استان چهارمحال و بختیاری،سرآقاسید، که به صورت 
پله ای است بیانگر این است که چهارمحال و بختیاری 

نیازمند بالگرد امداد و نجات هوایی است.
بارش برف راه ارتباطی روستای سرآقاسید را در سال ۹1 
بسته بود و این روستا که در پی آتش سوزی در حال نابود 
شدن بود از سوی استان لرستان مورد امداد و رسانی و 
کمک قرار گرف��ت. این تنها نمون��ه کوچکی از ضرورت 

وجود بالگرد در این استان برای امداد رسانی است.
برای امداد رسانی از طریق بالگرد در این استان، بالگرد 
امداد و نجات همیشه از اس��تان اصفهان و استان های 
همجوار طی س��ال های گذشته آمده اس��ت و این امر 
موجب می شود زمان طوالنی برای امداد رسانی صرف 
ش��ود.این اس��تان برای امداد رس��انی مطل��وب و بهتر 
نیازمند بالگرد است که باید این مهم با توجه به شرایط 
توپوگرافی و خاص منطقه محقق ش��ود و یک بالگرد به 

این استان تخصیص یابد.

پایگاه هوایی امداد و نجات در شهرکرد در حال ساخت 
اس��ت .معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان هنوز 
بالگرد امداد و نج��ات ندارد، تاکید ک��رد: چهارمحال و 
بختیاری با وجود داشتن شرایط توپوگرافی و کوهستانی 
بودن و وبارش های قابل توجه برف نیازمند یک بالگرد 

برای امداد و نجات است.
برومند جهانگیری اذعان داشت: هم اکنون با استانداری 
تفاهم نامه ای در حال انجام اس��ت که طبق آن  پایگاه 

هوایی امداد و نجات در شهرکرد در حال ساخت است.
 وی تاکید کرد: هنوز بالگردی به این اس��تان اختصاص 
نیافته است و باید در این راستا برای امداد رسانی بهتر و 

مطلوب تر یک بالگرد به این استان اختصاص یابد.
معاون ام��داد و نج��ات جمعی��ت هالل احمر اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری اف��زود: بس��یاری از ام��داد و

 نجات های کوهستانی با وجود برف و ارتفاع باالی برف 
 بس��یار س��خت انجام می ش��ود و زمانی طوالنی صرف

 می شود. اگر بالگرد وجود داش��ته باشد بسیاری از این 
امداد ونجات ها بسیار سریع انجام می شود و مشکلی نیز 
برای امداد رسانی در حین انجام وظیفه ایجاد نمی شود.

جهانگیری بیان کرد: پایگاه امداد و نجات چهارمحال و 
بختیاری در حال حاضر در منطقه رحمتیه شهرکرد در 
حال احداث است. با اختصاص بالگرد به استان بسیاری 

از مشکالت امداد و نجات در این استان حل می شود.

فرماندار شهرکرد گفت: طرح بزرگ جنگل کاری در شهرکرد 
انجام می شود.حمید ملک پور  اظهار داش��ت: این طرح در 
شمال شهرکرد انجام می شود.وی ادامه داد: گونه انتخاب شده 
برای کاشت در این درخت کاری بادام وحشی است که نسبت 
به کمبود آب مقاومت باالیی دارد.فرماندار شهرکرد تصریح 
کرد: کاهش بارش و خشکسالی ش��رایط آب و هوایی در این 
منطقه را نامطلوب کرده است و گرد و غبار در شهرکرد افزایش 
پپدا کرده است.وی اذعان داشت: در راستای تعدیل آب و هوا 
و جلوگیری از فرسایش خاک طرح جنگل کاری در شهرکرد 
را در حال انجام داریم که این طرح ب��ا حضور دانش آموزان، 

 کارمن��دان ادارات، مردم و با هم��کاری منابع طبیعی انجام 
می شود.حمید ملک پور اذعان داشت: امیدواریم با انجام این 
طرح بزرگ گرد و غبار در شهرستان کاهش یابد و شرایط آب 

و هوایی مطلوب تر شود.
چهار طرح بزرگ عمرانی در شهرکرد اجرا می شود

فرماندار شهرکرد گفت: چهار طرح بزرگ عمرانی در شهرکرد 
تا پایان سال انجام می شود.حمید ملک پور با اشاره به اینکه 
 چهار طرح بزرگ عمرانی در ش��هرکرد تا پایان س��ال انجام

 می شود، اظهار داشت: این طرح ها شامل توسعه کمربندی از 
میدان قمر بنی هاشم به شمال، توسعه کمربندی های جنوب 

شهرکرد، توسعه امتداد بلوار آیت اهلل کاشانی شهرکرد و 380 
هکتار جنگل کاری است.وی افزود: شهرکرد در سال های اخیر 
به یکی از مهمترین شهرهای گردشگری کشور تبدیل شده 

است و ساالنه مسافران بسیار زیادی وارد این شهر می شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه ش��هر شهرکرد، اذعان داشت: 
افزایش جمعیت و افزایش ورود گردشگر و مسافر موجب شده 
است که تردد در برخی از خیابان ها با مشکل مواجه شود که 
توسعه کمربندی ها در دستور کار قرار گرفته است و با توسعه 
کمربندی ها در شهرکرد مشکل ترافیکی برخی از خیابان ها 

حل می شود.

انتظار طوالنی برای نجات

طرح بزرگ جنگل کاری در شهرکرد انجام می شود

چهارمحال و بختیاری بالگرد امداد و نجات ندارد

تخصیص اعتبار به صدا و سیما 
در مجلس پیگیری می شود

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شورای اسالمی گفت: برای گرفتن اعتبار 
الزم برای صدا و سیما این مسئله حتما در مجلس 
شورای اس��المی پیگیری خواهد شد. سید سعید 
زمانیان دهکردی اظهار داش��ت: م��ردم می توانند 
از طریق رسانه از وضعیت موجود در جامعه اطالع 
و آگاهی داشته باش��ند و از این رو رسانه ها موظف 
هستند اطالعات و آگاهی های الزم، صحیح و بدون 

هیچ ابهامی به مردم انتقال دهند.
زمانیان با اش��اره به تخصیص اعتب��ارات در صدا و 
سیما بیان داشت: برای گرفتن اعتبار الزم برای صدا 
و سیما این مسئله حتما در مجلس شورای اسالمی 
پیگی��ری خواهد ش��د.وی  گفت: دول��ت یازدهم 
خدمات خوبی را به م��ردم ارای��ه داده ولی این ها 
کافی نیستند و مردم در مناطق مختلف مشکالت 
زیادی دارند که مس��ووالن باید توجه ویژه تری به 
رفع مشکالت مردم به خصوص در مناطق محروم 

داشته باشند.

برگزاری انتخابات کانون 
مداحان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل تبلیغات اس��المی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: انتخابات کانون مداحان چهارمحال 
و بختیاری برگزار می شود.حجت االسالم رحمت 
اهلل اروجی با اش��اره به برگ��زاری انتخابات کانون 
مداحان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: انتخابات 
کانون مداحان چهارمح��ال و بختیاری روز جمعه 

دوازدهم دی ماه برگزار می شود.

توزيع 4700جلد کتاب 
آموزشی کنکوردراستان

مع��اون آم��وزش متوس��طه آم��وزش و پرورش 
چهارمحال وبختیاری گفت: چهار هزار و 700جلد 
کتاب کمک آموزشی در بین دانش آموزان کنکوری 

مناطق کمتر توسعه یافته استان توزیع شد.
 عوض علی حبیبی افزود: این کتاب ها با همکاری 
بنیاد علوی و ب��ه ارزش ۹40میلی��ون ریال برای 
استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و پایه سوم 
دوره دوم متوس��طه در مناطق کمتر توسعه یافته 

استان توزیع شده است .
وی تصریح کرد:یکهزار و ۵6 دانش آموز سال سوم 
و پیش دانشگاهی مناطق کمتر توسعه یافته استان 
در س��الجاری زیرپوش��ش طرح بنیاد علوی قرار 

گرفته اند.
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ثبت 711 موقوفه در شهرضا
 رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا گفت: تاکنون711موقوفه 
در این خطه ثبت شده که از این تعداد 322 موقوفه انتفاعی و 389 موقوفه 
جزء موقوفات متصرفی است.حجت االسللام رضا ابراهیمی افزود: با توجه 
به وجود فرهنگ خوب وقف در بین مردم شهرضا 287 مسجد در شهرضا 

وقف شده است. 
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معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

کمیته تخصصی فضای مجازی تشکیل می شود
افزايش 150 تا 250 هزار تومانی تورها

بازار داغ تورهای گردشگری  در روزهای زمستانی 

با راه اندازي شبکه هوشمند دوچرخه؛

اصفهان  دوباره  شهر دوچرخه ها می شود 
با توجه به اینكه عمده ترین مشللكل دوچرخه سللواري در اصفهللان ایمن نبودن      

مسیرهاي تردد است، بهسازي و ایجاد مسللیرهاي جدید ویژه عبور دوچرخه در 
دستور کار شهرداري قرار گرفته است. دکترسید مرتضي سللقائیان نژاد شهردار 
اصفهان در این باره مي گوید: امروزه اصفهان به لحاظ پوشش حمل و نقل توسط 
دوچرخه عقب اسللت در حالي که باید حداقل 18 درصد از حمل و نقل اصفهان با 

دوچرخه انجام شود.
 وي با بیان اینكه شللهرداري مصمم اسللت اصفهان را دوباره به شهر دوچرخه ها 
تبدیل کند، مي افزاید: احداث و توسعه مسیرهاي ویژه دوچرخه سواري در تمام 
مناطق اصفهان به طور جدي دنبال مي شللود. شللهردار اصفهان با اشاره به حجم 
تراکم خودروهللا و افزایش بیماري هللاي قلبي و ریوي در بین شللهروندان اظهار 
مي کند: گسترش دوچرخه سللواري و نهادینه کردن آن در فرهنگ عبور و مرور 

شهروندان از ارزش هاي ماندگار و موثر در جامعه شهري است.
 معاون حمل و نقل و ترافیك شللهرداري اصفهان نیز با اشللاره به اینكه دوچرخه 
وسللیله نقلیه ای به مراتب ایمن تر از خودرو اسللت و عوارض ناشللی از تصادف با 
دوچرخه بسیار اندک مي باشد، مي گوید: به منظور توسعه شبكه دوچرخه سواري 
در شهر اصفهان زیرسللاخت هاي الزم از قبیل دوچرخه و مسللیر ویژه عبور باید 

فراهم شود. 
علیرضا صلواتي تصریح مي کند:اشللاره به اینكه توسللعه ایسللتگاه هاي مكانیزه 
نیز در دسللتور کار اسللت، اظهار مي کند: با مكانیزه کرده ایستگاه هاي دوچرخه 
و ایجاد شللبكه متصل شللهروندان مي توانند در طول شللبانه روز با اسللتفاده از 
اصفهللان کارت از ایسللتگاه ها، دوچرخلله دریافت نماینللد و بعللد از انجام دادن 
 کارهاي شللخصي خود، دوچرخلله را به نزدیكتریللن ایسللتگاه دوچرخه تحویل

 دهند. 

دفاتر خدمات مسافرتی با فرا رسیدن تعطیات هفته اول 
دی ماه در روزهای آخر پاییز تورهای گردشگری را 1۵۰ تا 
2۵۰ هزار تومان گران کرده اند، بدون آنكه نهادی نظارت 

روی این افزایش قیمت ها داشته باشند.
تعطیللات روزهای آخللر آذر مللاه و مصادف شللدن ایام 
تعطیات روزهای سی ام آذر و دوم دی ماه و همزمانی آنها 
با تعطیات آخر هفته باعث شللده تا بار دیگر مردم از این 
فرصت برای رفتن به سفرهای زمستانی خود استفاده کنند. 
در این میان، بسیاری از آژانس ها از فرصت بوجود آمده برای 
افزایش قیمت تورهای گردشگری بهره برده اند، به طوری 
که از نظر آنها این افزایش قیمت، طبیعی بوده و همه ساله 

در زمان پیك سفرهای زمستانی این افزایش نرخ را انجام 
می دهند.در این میان، همچنان تورهای شللمالی کشور با 
وجود سللردی هوا و تقاضای کم افزایش نرخ چشمگیری 
نداشته اند اما تورهای جنوبی کشور به خصوص جزیره قشم، 
کیش، بندرعباس، بوشهر، شللیراز، اصفهان و یزد در صدر 
افزایش قیمت هایی است که مدیران آژانس های گردشگری 
به صورت غیرقانونی افزایش نرخ داده اند.این در حالی است 
که همللواره مرتضللی رحمانی موحد، معاون گردشللگری 
کشللور اعام کرده کلله افزایش نرخ تورهای گردشللگری 
در ایللام تعطیات غیرقانونی اسللت. از سللوی دیگر دفتر 
نظارت بر ارزیابی تورهای گردشگری مدت ها است مدیر و 
 پاسخگویی ندارد، شاید این موضوع یكی از دالیلی باشد که 
آژانس ها صندلی نظارت بر تورهللای خود را خالی ببینند 
و نسللبت به افزایش نرخ اقدام کنند.یكللی از اپراتورهای 
آژانس های گردشگری فعال کیش به مدت سه روز اقامت 
در هتل چهار ستاره را 7۰۰ هزار تومان اعام می کند و به 
خبرنگار مهر می گوید: این نرخ در اواسط هفته بعد، ۵۰۰ 
هزار تومان فروخته می شود، اما از آنجا که میزان تقاضای 
سفر به کیش در این ایام زیاد است، حدود 2۰۰ هزار تومان 

به نرخ های مان افزوده می شود.

معاون فرهنگللی و امور جوانللان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان از تشكیل کمیته تخصصی فضای مجازی 

در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان خبر داد.
 محمدمسللعود کریمی افزود: به اسللتناد مصوبه پنجاه و 
یكمین جلسه ستاد ملی سللاماندهی امور جوانان با توجه 
به ضرورت موضوع فضای مجازی و شبكه های اجتماعی، 
کمیته تخصصی فضای مجازی در سللتاد ساماندهی امور 
جوانان کشور تشللكیل شللد و در بهمن ماه امسال نیز در 

استان اصفهان تشكیل می شود. 
وی با بیللان اینكه اکنون این سللتاد شللامل سلله کمیته 
فرهنگی- تربیتی، اقتصادی- اجتماعی و کمیته پیگیری 

مصوبات است ، اظهارکرد: کمیته تخصصی فضای مجازی 
به منظور مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحوالت فضای مجازی 
 و سیاسللتگذاری در حللوزه جوانان و با مشللارکت فعاالنه 
دستگاه های اجرایی در مدیریت فرابخشی فضای مجازی 

تشكیل خواهد شد. 
وی ادامه داد: بررسللی چالش ها و فرصت های فرهنگی و 
اجتماعی در فضای مجازی و استفاده از فرصت ها و مقابله با 
تهدیدات این فضا در حوزه نوجوانان و جوانان در این کمیته 

میسر خواهد بود. 
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
تصریح کرد: سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه 
محصوالت و خدمات فضای مجازی توسط جوانان و ایجاد 
اجمللاع و هماهنگی میان نخبگان فكری و دسللتگاه های 
اجرایی با هدف تحقق منویات دولللت تدبیر و امید مبنی 
بر تسخیر فضای مجازی از جمله وظایف کمیته تخصصی 

فضای مجازی است. 
وی تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه 
استان با فضای مجازی از نظر سللخت افزاری، نرم افزاری، 
محتوایللی و راهبللردی براسللاس الگوی اسللامی ایرانی 

پیشرفت را از دیگر وظایف این کمیته برشمرد.
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آگهی مناقصه
 دانش�گاه فنی و حرف�ه ای در نظر دارد اج�رای تكميل عمليات باقيمانده پروژه س�اختمان آموزش�ی آموزش�كده
 فنی و حرفه ای خوارزمی شهرضا واقع كيلومتر 5 شهرضا - اصفهان به شرح جدول ذيل كه از محل اعتبارات دولتی 
پيش بينی اعتبار شده از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط و تش�خيص صالحيت شده را بر مبنای قيمت پايه 

فهارس بهاء سال 93 به صورت سر جمع واگذار نمايد. 

متقاضيان می توانند از روز شنبه مورخ 93/10/6 به مدت 5 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به 
اين دانشگاه واقع در خيابان هزار جريب جنب خوابگاه دانشگاه اصفهان - دانشكده فنی شهيد مهاجر 

واحد عمران مراجعه نمايند.

برآورزد دستگاه اجرايی مقدار كار) زير بنا (نوع قرار دادمدت قرار دادعنوان پروژه
) ريال ( 

تکمیل ساختمان آموزشی 
آموزشکده خوارزمی شهرضا

5/5 ماه
سرجمع مطابق تیپ 
بخشنامه 100/6405

14204/032/574/716 متر مربع

 م الف  26382

 حمايت بهزيستی  از 
خانواده های چند قلو

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینكه سازمان بهزیستی کشور 
از خانواده های چند قلو حمایت می کند تصریح کرد: بیش از 2۰ هزار و 

۵۰۰ چند قلو تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند.
همایون هاشللمی رییس سازمان بهزیستی کشللور با اشاره به حمایت 
سازمان بهزیستی کشور از خانواده های چند قلو گفت: یكی از وظایف 
سازمان بهزیستی کشللور  حمایت های مالی و معیشتی از خانواده های 
چند قلو است که در معرض شرایط سخت زندگی هستند که امیدواریم 
در کمترین زمللان ممكللن بتوانیم اقداماتللی را برای حمایللت  از این 
خانواده ها داشته باشللیم.وی با اشاره به سیاست های حمایتی سازمان 
بهزیستی کشورتصریح کرد:  حمایت های بیمه ای و درمانی و هم چنین 
حمایت های تغذیه ایی بخشللی از خدماتی است که سازمان بهزیستی 

کشور به خانواده هایی که دارای چند قلو هستند ارایه می کند.
هاشللمی افزود: هم اکنون 2۰ هزار و ۵۰۰ فرزند چندقلو تحت پوشش 
سازمان بهزیستی هستند و ازخدمات این مجموعه بهره مند می شوند.

 تمديد ثبت نام آزمون دکتری
 و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

معاون سللنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسللامی از تمدید مهلت ثبت 
نام برای شللرکت در آزمون دوره دکتری تاششللم و کارشناسی ارشد 
این دانشگاه تا سللیزدهم دی ماه جاری خبر داد.  مجتبی علوی فاضل 
گفت: ثبت نام برای آزمون های دکتری تا روز شللنبه مورخ 6 دی ماه و 
کارشناسی ارشد تا روز شنبه مورخ 13 دی ماه تمدید شد؛ لذا داوطلبان 
 این دو مقطع مللی توانند با توجه به زمان های اعام شللده نسللبت به

 ثبت نام خود اقللدام کنند.وی توصیه کرد : تمدید ثبللت نام به منظور 
رفاه حال آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند، 
اعام شللده اما توصیه می شود که داوطلبان در اسللرع وقت نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند.علوی فاضل افزود: همه متقاضیانی که تمایل 
 دارند در آزمون سال 94 شللرکت کنند، می توانند با مراجعه به سایت

 www.azmoon.org نسبت به ثبت نام آناین خود اقدام کنند.

 تأثیر مصرف گردو
 بر بهبود ويژگی اسپرم

تحقیقات اخیر در دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد مصرف روزانه 7۵ گرم 
گردو، بقا، حرکت و ویژگی های ظاهری اسپرم را در مردان 21 تا 3۵ ساله 
بهبود می بخشد.حدود 3۰ تا ۵۰ درصد این موارد به دلیل اختاالتی است 
که به مرد مربوط می شللود، در برخی مطالعات مشللخص شده است که 
کیفیت اسپرم مردان به دلیل آلودگی، شیوه زندگی نامناسب و رژیم های 
غذایی ناسالم کاهش یافته است.تاثیر افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع 
که برای بلوغ اسپرم و عملكرد غشای آن ضروری هستند، بر روی کیفیت 
اسپرم مردان جوان مورد مطالعه قرار گرفت.بهترین منابع اسیدهای چرب 
غیر اشباع روغن ماهی و یا مكمل های آن، دانه کتان و گردو هستند، گردو 
سرشار از آلفالینولنیك اسید )ALA( بوده و یكی از بهترین منابع گیاهی 
اسیدهای چرب امگا- 3 به شمار می رود.در مطاله ای که اخیرا انجام شده 
است، 117 مرد سالم 21 تا 3۵ ساله شرکت کردند، این افراد به دو گروه 
تقسیم شدند.۵8 نفر از مغزهای گیاهی به ویژه گردو استفاده نكردند و به 
۵9 نفر دیگر روزانه 7۵ گرم گردو داده شد. تحقیقات قبلی نشان داده بود 
که 7۵ گرم گردو، مقداری است که موجب تغییر در سطح چربی های خون 

می شود اما معموال تغییری در وزن افراد سالم ایجاد نمی کند.

ساخت دستگاه جراحی آب مرواريد 
توسط محققان اصفهانی

دستگاه جراحی آب مروارید توسط محققان اصفهانی ساخته شد، این 
دستگاه موجب تسریع در جراحی آب مروارید چشم می شود.

مهران مسللعود ناصری عضو بنیاد ملی نخبگان گفت: دستگاه جراحی 
آب مروارید توسط محققان اصفهانی ساخته شد.

 وی افزود: این دسللتگاه موجب تسللریع در جراحی آب مروارید چشم 
می شود.مسعود ناصری عضو گروه طراحی این دسللتگاه با بیان اینكه 
دستگاه جراحی آب مرواید به منظور جلوگیری از عوارض قبل و بعد از 
عمل آب مروارید ساخته شده است، افزود: جلوگیری از عوارض قبل و 
بعد از عمل مانند پارگی کپسول عدسی چشم، جلوگیری از لبه دار شدن 
برش ها، قابلیت عمل با وجود کدر بودن قرنیه چشللم، قابلیت استفاده 
در گروه های سنی مختلف و جلوگیری از آستگیمات شدن چشم بعد از 

عمل جراحی از مزایای این دستگاه محسوب می شوند. 
وی با بیان اینكه ساخت این دستگاه موجب تسریع جراجی آب مروارید 
چشم می شود، خاطرنشان کرد: عاوه بر اینكه دقت و کیفیت عمل نیز با 

بهره مندی از این دستگاه به میزان زیادی افزایش یافته است. 

همزمان با روز جهانی تاالب قهرمان 
تاالب معرفی می شود

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست 
از معرفی قهرمان تاالب همزمان بللا روز جهانی تاالب خبر داد و گفت: 
جایزه قهرمان تاالب در سلله بخش فعالیت های تحقیقاتی مطالعاتی و 
فعالیت های اجرایی و مشللارکت مردمی اهداء می شود.به نقل از روابط 
عمومی  سللازمان حفاظللت محیط زیسللت فرهنگ قصریانللی اظهار 
داشت: به منظور شناسللایی، جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق 
مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیسللتم های تاالبی و تشللویق و گسترش 
فرهنگ تاالبی در کشللور، برنامه سللاالنه انتخاب قهرمان تاالب طبق 
روال هر سللال همزمان با روز جهانی تاالب ها برگزار گردد.وی تصریح 
کرد: متقاضیللان اطاعات درخواسللتی را بلله آدرس تهللران- اتوبان 
حكیم- پارک طبیعت پردیسان- ساختمان اداری موزه تنوع زیستی- 
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 دانش آموزان اصفهانی برای 
بارش باران دعا می کنند

مسوول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: امللروز طرح نیایش و رحمللت در تمام مدارس اسللتان اصفهان 
برگزار می شود و دانش آموزان با شرکت در این طرح دعای طلب باران 
می خوانند.مهللدی نم نبات با اشللاره به یكی از برنامه هللای فرهنگی ل 
معنوی آموزش و پرورش اسللتان اظهار کرد: برگللزاری طرح نیایش و 
معرفت  امروز )سللوم دی ماه( در تمام مدارس اسللتان اصفهان صورت 
می گیرد.وی با بیللان اینكه دانش آموزان با شللرکت در این طرح دعای 
19 صحیفه سللجادیه را قرائت می کنند، ادامه داد: در این طرح دعای 
طلب باران توسط دانش آموزان، معلمان مدارس و والدین دانش آموزان 

قرائت می شود.

 تامین اجتماعی کمک هزينه 
ايام بارداری را می دهد 

تامین اجتماعی به بیمه شده زن در مدت استراحت 
ایام بارداری، در صورتی که حایز شللرایط قانونی الزم 

باشد، کمك هزینه بارداری پرداخت می کند.
شرایط الزم برای دریافت کمك هزینه بارداری به بیمه 

شدگان زن به این شرح است:
ظرف یك سال پیش از زایمان، حق بیمه 6۰ روز کار 

را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.
 در مدت استراحت مشللغول کار نبوده مزد یا حقوق 

دریافت نكرده باشند.
 در تاریخ اعام بیماری، مشللغول بلله کار بوده و یا در 

مرخصی استحقاقی باشند.
 زایمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اینكه 

فرزندان قبلی فوت شده باشند.
 در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد.

روش محاسبه میزان کمک هزينه بارداری
میزان کمك هزینه بارداری، معادل دو سللوم آخرین 
مزد یا حقوق بیمه شللده با در نظللر گرفتن روزهای 
استراحت است که بدون کسر سلله روز اول پرداخت 
می شللود. نحوه محاسللبه آخرین مزد یا حقوق بیمه 
شده به این ترتیب اسللت که کل مبالغ مشمول کسر 
حق بیمه که بیمه شللده در آخریللن 9۰ روز قبل از 
استراحت دریافت کرده اسللت، با هم جمع می شود 
و بر تعداد روزهللای کارکرد بیمه شللده در این مدت 

تقسیم می شود.
مدت مرخصی استراحت زايمان

کمك هزینه بارداری از اولین روز شللروع استراحت، 
محاسللبه و پرداخللت می شللود. مللدت مرخصللی 
زایمان بللرای مادرانللی که فرزاندانشللان را از شللیر 
خود تغذیه می کنند، شللش ماه اسللت که سلله ماه 
آن باید بعللد از دوران زایمان باشد.براسللاس مصوبه 
سللال 86 مجلس شورای اسللامی، مدت استراحت 
دوران بارداری، زایمان و شللیر دهللی )موضوع ماده 
3 قانون ترویج تغذیه با شللیر مادر( از چهار به شللش 
مللاه افزایش یافته اسللت. مللدت مرخصللی زایمان 
 بللرای وضللع حمل هللای دوقلو شللش مللاه و برای
 زایمان های سلله قلو یا بیشتر یكسللال خواهد بود.

چنانچه بیمه شللده زن در طللول دوره بللارداری به 
عوارضی دچارشود که سامتی مادر و فرزند را تهدید 
کند و طبق نظرپزشك معالج و تائید شورای پزشكی 
سازمان نیاز به استراحت پزشكی داشته باشد، غرامت 

دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد.

این روزها گرچه در این شلوغ بازار مكاره که انواع و اقسام 
برندها و شرکت ها و کارخانه ها در تاشند تا کاالهای خود 
را به مشللتریان عرضه کنند و از هر ابللزاری برای فروش و 
رقابت استفاده می کنند اما تورم و گرانی در سوی دیگر این 

ماجرا بر این بازار تأثیر گذار است.
اگرچه شللكل گیری برندها برای انسللان عصر حاضر ُمد 
و مدگرایی را به همراه دارد اما مد به خاطر رسللوخش به 
فرهنگ جوامع و شللكل دهی به الگوهای فرهنگی عموما 

رابطه نزدیكی با وضعیت اقتصادی دارد.
گرچه مدگرایی و غرب گرایی دو مفهوم جدا از هم و دارای 
تعاریف متمایللز از یكدیگرند، اما سللیر تحوالت تاریخی- 
اجتماعی در ایران به گونه ای سرنوشت این دو مفهوم را با 
هم گره زده است که هرگاه سخن از مدگرایی به میان می 
آید، مفهوم غرب گرایی نیز به ذهن، تبادر می کند، زیرا پس 
از رشد تكنولوژی در اروپا، سّنت ها مورد انتقاد قرار گرفت 
و جامعه به تدریج، اندیشلله ها، طرز زندگی و نوع لباس را 

تغییر داد.
اما از تمامی اینها گذشته مد در ایران مفهومی دیگر را نیز 

رواج داده است. مفهومی به نام برند.
برندها اگرچه بخشی از مد را رقم می زنند اما در کشور ما 
خرید برند آن هم از نوع خارجی مفهوم متفاوت تری از سایر 

جوامع برای خود دارد.
خرید یك لباس برند یا حتی یك گوشی همراه برند برای 
اغلب ایرانیان به نوعی عاقه تبدیل شللده است. عاقه ای 
که شاید ناشللی از اعتمادی اسللت که برندها در ایرانیان 

ایجاد کرده اند.
اما شللاید نكته اصلی در این باشللد که حتی اگر برندهای 
داخلی، کیفیللت و قیمتللی بهتللر از برندهللای خارجی 
 هم داشللته باشللند، این برندهای خارجی هسللتند که با 
بهره گیری از ترفندها و ابزارهای تبلیغات اعتماد را در ذهن 
ما ایجاد می کنند. ترفندهایی که با شناخت سازوکار مغز 
انسان و با اسللتفاده از ضمیر ناخودآگاه او اعتماد را جلب 
می کنند.  متخصصان تبلیغاتی آنان می دانند که سازوکار 
 مغز انسللان به شللكلی اسللت که وقتی به چیزی اعتماد

 می کند، احساس خوبی به او دسللت می دهد. به عبارت 
دیگر، اعتمللاد برای انسللان ها لذت بخش اسللت. آنها در 
کارهای روزمره به افللراد و موضوع هللای مختلف اعتماد 
 می کنند و از این اعتماد، احسللاس خوبی به آنها دسللت 

می دهد.
برندسللازان نیز از این ویژگی استفاده و سللعی می کنند 
اعتماد افراد را جلب کنند. وقتی فردی با این حس اعتماد 
وسللیله ای با یك برند خللاص می خرد، احسللاس خوبی 

 پیدا می کنللد و به همین دلیللل این کار بارهللا و بارها تكرار
 می کند.

براساس همین نظریه شاید بتوان یكی از دالیل عاقه ایرانیان 
به خرید برندهای خارجی را تا اندازه ای اینگونه توصیف کرد 
که تبلیغات خوب برندها سللبب اعتماد ایرانیان شده است و 
لزوما خرید یك جنس خوب و باکیفیت برتر دلیل صرف عاقه 
ایرانیان به خرید برند نخواهد بللود بلكه اکثرا از حس اعتماد 

خود لذت می برد.
با این حال اما گمان نمی شللود برد که تنها احساس لذت از 

اعتماد کردن ایرانیان را به سوی خرید برند می کشاند.
این روزها بر تن کردن یك برند خاص حس ارزشللمندی را 
در فرد پدید می آورد. گویی اعتبار یك برند به فرد نیز اعتبار 
و ارزشی خاص می بخشد حال حتی اگر این برند تقلبی هم 
باشللد ایرانی امروز هویت خود را در پشت برند و مارک کیف 
و لباسللش پنهان می کند و این ماجرا آنقدر در بطن جامعه 
گسترده شده است که برای پوشللیدن یك برند بازار تاناکورا 

هم در ایران داغ شده است.
تب خرید یك لباس یا یك کیف یا یك کفش برند در مصاف 
با جیب خالی ایرانیان کار را به جایی کشللانده است که بازار 
جدیدی از اجناس دست دوم اما ارزان از برندها و مارک های 

معروف در ایران به راه بیفتد.
با وجود ایللن که از زمللان رواج تاناکورا یا همللان مغازه های 
دست دوم فروشللی سللالیان زیادی اسللت که می گذرد اما 
این بازار مجالللی دوبللاره یافته و بلله لطف عاقلله ایرانیان 
 بلله برنللد و مللارک هللای خارجللی رونقللی دوبللاره گرفته

 است.
اما در سوی دیگر این میدان برندهایی هسللتند که با وجود 
نواقص و کم و کاستی هایشان اما نام ملی را یدک می کشند و 
با بی مهری مردمی روبرو می شوند که هم اعتماد و هم هویت 
خود را در گرو برندهای خارجی می بینند. البته خالی از لطف 
نیسللت که بگوییم گاهی برخی از تولید کنندگان داخلی که 
تاب رویارویی با برندهای ترک و اروپایی را ندارند و به سللوی 
ورشكستگی می روند، از مارک های خارجی برای فروش شان 
استفاده می کنند و اجناس داخلی را با نام برندهای خارجی 

می فروشند.
حال باید گفت در روزگار کنونی ما کلله دیگر بازار انحصاری 
از میان رفته است و انواع و اقسام برندها در رقابت با یكدیگر 
چشللمان آدمیان را به خود خیره می کند نمی توان مردم را 
از خرید بهترین ها منع کرد اما آنچه مهم است دالیلی است 
که ایرانیان را به خرید برندهای خارجی و صرف هزینه های 

زیاد وادار می کند؟
 آیللا ایللن برندها هسللتند کلله بلله انسللان هللا ارزش می 
 بخشللند یا این انسللان ها هسللتند کلله برندها را بللا ارزش

 می بینند؟

پز عالی، جیب خالی

برند پوشی حتی به قیمت تاناکورا پوشی!



يادداشت

قیمت هر لیتر نفت از آب معدنی 
ارزان تر شد

بهای هر لیتر نفت از بهای آب معدنی در فروشگاه های بریتانیا 
ارزان تر است.کاهش چشمگیر بهای نفت طی هفته های اخیر 
به حدی بوده که اکنون می توان گفت نفت در مقایسه با آب 

معدنی در غرب چندان گرانبها به نظر نمی رسد.
 بهای نفت برنت اکن��ون به کمتر از ۶۰ دالر برای هر بش��که 
رسیده اس��ت و در نتیجه ارزش هر لیتر نفت معادل  ۲۴ پنی 
انگلستان است.این در حالی است که یک بسته شش تایی از 
آب معدنی شرکت اویان )Evian( در فروشگاه های بریتانیا 
۳.۸۰ پون��د ارزش دارد )هر پون��د معادل صد پنی اس��ت(، 
بنابراین می توان گفت ک��ه بهای نفت ۴۰ درص��د ارزانتر از 
بهای آب معدنی در انگلستان است. گفتنی است که هر بشکه 
نفت ۱۵۹ لیتر ظرفیت دارد. کاهش بهای نفت باعث نگرانی 
صادرکنندگان این ماده خام شده است با این حال اوپک نیز 
از میزان تولید خود نکاسته است. با این حال برخی از اعضای 
اوپک مانند وزیر انرژی امارات متحده عربی از تصمیم اوپک 
در مورد عدم کاهش تولید دفاع کرده اند و گفته اند که رفتار 
غیرمس��ووالنه تولیدکنن��دگان خارج از اوپک باعث ش��دت 

گرفتن روند نزولی بهای نفت شده است.

 رتبه ششم اصفهان در 
راه اندازی خط تولید

مقصد داخلی سرمایه گذاری از نگاه سرمایه گذاران صنعتی به 
منظور احداث واحدهای جدید تولیدی معرفی شدند. بررسی 
آخرین آمار از جوازهای تاس��یس صنعتی نشان می دهد که 
از نگاه سرمایه گذاران اس��تان اصفهان در جایگاه ششم برای 
راه اندازی خط تولید را دارد.آمار ۷ ماه منتهی به مهر ماه امسال 
نش��ان می دهد که در این اس��تان ۱۱۲۲ فقره جواز تاسیس 
صنعتی صادر شده است که پیش بینی اشتغال آن بالغ بر ۲۱ 
هزار و ۲۸۷ نفر اس��ت، اگرچه این میزان جواز تاسیس صادر 
شده در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱/۲ 
درصد افت داشته است، اما این استان همچنان در صدر قرار 
دارد. سال گذشته ۱۲۶۴ فقره جواز تاسیس صنعتی در استان 
آذربایجان شرقی صادر شد که اشتغال پیش بینی شده برای 
آن معادل ۳۳ هزار و ۳۶۴ نفر بود. در استان آذربایجان شرقی 
در ۷ م��اه منتهی به مهر امس��ال پیش بینی س��رمایه گذاری 
معادل ۳۹۱۱۳.۲ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۴۱/۷ درصد افت داشته است. 

 برپايی نمايشگاه بزرگ کامپیوتر 
و اتوماسیون اداری

 بیس��تمین نمایش��گاه کامپیوتر و اتوماس��یون اداری ۳ تا ۷ 
دی ماه با حضور ۹۸ مش��ارکت کننده از استان های اصفهان، 
تهران و فارس در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع 

در پل شهرستان برپا می شود.
 نمایشگاه امس��ال رویکرد نوآوری را محور فعالیت های خود 

قرار داده است.
س��خت افزار، نرم افزار، ش��بکه و امنیت، اینترنت، رسانه های 
دیجیت��ال و بازی ه��ای رایان��ه ای، دول��ت الکترونی��ک و 
تجارت الکترونی��ک، مراکز علم��ی، آموزش��ی و تحقیقاتی 
زیرگروه های این نمایشگاه را تشکیل می دهد و شرکت های 
حاض��ر در ۸ ه��زار و ۵۰۰ مترمرب��ع فض��ای نمایش��گاه به 
 ارایه خدم��ات و دس��تاوردهای خود در زمینه ه��ای مذکور 

می پردازند.
پیش بینی برگزاری همایش های ویژه رایگان از ساعت ۱۷ تا 
۱۹ هر روز در محل سالن همایش های نمایشگاه بین المللی 
اس��تان ازجمله برنامه های جانبی و علمی نمایش��گاه امسال 

است.
این نمایشگاه س��اعت ۱۵ روز چهارشنبه ۳ دی ماه به صورت 
رس��می و با حضور مقامات افتتاح می ش��ود و پس از آن، در 
س��اعات بازدید ۱۵ تا ۲۱ هر روز آماده بازدید عالقه مندان و 

متخصصان است.

نان  اصفهان آب رفت 
در حالی قیمت نان در اصفهان همراه با سراسر کشور افزایش 
یافت که این روزها شاهد کاهش قطر و حجم انواع نان پخت 
شده در نانوایی های اصفهان هس��تیم.به دنبال مصوبه هیات 
دولت مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان افزایش کیفیت 
نان پخت ش��ده دور از انتظار نبود و مردم منتظر دریافت نان 
با کیفیت بهتری بودند.رضا نعمتی ش��هروند اصفهانی که از 
کیفیت و حجم نان پخت شده در برخی از نانوایی های اصفهان 
علی رغم افزایش قیمت نان ش��کایت دارد ب��ه مهر می گوید: 
انتظار ما پس از افزایش قیمت افزایش کیفیت نان بود و این 
در حالی اس��ت که امروز این امید به یک دغدغه تبدیل شده 
است.فتح اهلل میرزایی، یکی از نانوایان اصفهانی نیز در خصوص 
وضعیت کنونی کیفیت و کمیت نان در نانوایی های اصفهان 
پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها در نانوایی ها می گوید و 
می افزاید: افزایش قیمت نان هیچ فرقی به حال نانوایان ندارد 
چرا که به دنبال افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان قیمت آرد نیز 

افزایش بیشتری داشته است.
او از افزای��ش توقع کارگ��ران نانوایی اش نیز س��خن به میان 
می آورد و ادام��ه می دهد: با افزایش قیمت ن��ان کارگران نیز 
توقع افزایش حقوق دارند و این در حالی است که این افزایش 

قیمت، تاثیری بر درآمد نانواها ندارد.
افزايش قیمت نان به نام نانوا به کام دولت

اما در این می��ان محمدرضا خواجه، عضو هی��ات مدیره اتحادیه 
نانوایان استان اصفهان در این رابطه می گوید: قیمت نان افزایش 
۳۰ درصدی داشته و این در حالی است که ۱۵ درصد این افزایش 
قیمت در جیب نانوا و ۱۵ درصد دیگر به دولت تخصیص می یابد.

وی با اش��اره به افزایش ۴۵ درصدی قیمت آرد نیز می افزاید: ما 
مدت ها منتظر افزایش قیمت نان بودیم ولی غافل از اینکه افزایش 
قیمت نان نه تنها سودی به حال نانوا ندارد بلکه باعث ضرر و زیان 
به این صنف نیز شده است.افزایش ۳۰ درصدی قیمت پس از ۳۰ 

ماه به نام نانوا و به کام دولت است.

 فرزندتان را بدهید
 وای فای رايگان بگیريد!

کارب��ران بای��د در ازای اس��تفاده از وای فای یک 
ش��رکت انگلیس��ی اولین فرزن��د خود و ی��ا مورد 
 عالقه ترین حیوان خانگی خود را به این ش��رکت

 بدهند.
اگر ب��ه ش��ما بگوین��د ک��ه در ازای دادن حیوان 
خانگی و ی��ا فرزند خود اینترن��ت وای فای رایگان 
دریافت خواهی��د کرد این کار را م��ی کنید؟ البته 
که نه! گرچ��ه ایده ب��اال، طرحی احمقان��ه به نظر 
می رس��د اما ده ها تن از م��ردم با قبول ش��رایط 
شرکت F-SECURE این ش��رط را پذیرفته اند.

وای فای رای��گان در محیط ه��ای عمومی همواره 
 برای کس��انی که از تلفن های هوش��مند استفاده

 می کنند، جذاب اس��ت. به همین دلیل است که 
برخی به طور آزمایش��ی در محیطی عمومی وای 
فای رایگان عرضه کردند تا می��زان اقبال مردم به 
آن را بس��نجد. اما قس��مت جالب ماجرا این است 
که وقتی افراد قصد وصل ش��دن به این وای فای را 
دارند باید توافقنامه ای را امض��ا کنند که یک بند 
جنجالی در آن وجود دارد و احتماال اکثر کس��انی 
 ک��ه آن را پذیرفته اند هرگز حوصل��ه خواندنش را 
نداشته اند! در این بند آمده اس��ت: »کاربران باید 
در ازای اس��تفاده از این وای فای اولین فرزند خود 
و یا مورد عالقه ترین حیوان خانگی خود را به این 
شرکت بدهند.«این شرکت انگلیسی مدعی است 
این بند را صرفا برای به یادآوری خطرات ناش��ی از 
وای فای و تاکید بر خواندن ش��رایط شرکت ها در 
زمان استفاده از محصوالت، در ش��رایط وای فای 

خود قرار داده است و قصد اجرای آن را ندارد. 
هرچند که در لن��دن این بن��د غیرقانونی در هیچ 
دادگاهی قابل اجرا نیس��ت ول��ی روزنامه گاردین 
می نویس��د که دهها تن از مردم لندن ناخواس��ته 
تعهد داده ان��د ک��ه در ازای اس��تفاده از وای فای 
یک شرکت انگلیس��ی اولین فرزند خود و یا مورد 
 عالقه ترین حیوان خانگی خود را به این ش��رکت

 بدهند.پی��ش از ای��ن نیز برخی س��ایت ها مدعی 
شده بودند اس��تفاده از Wi-Fi رایگان که معموال 
در فرودگاه ها یا کافی ش��اپ ها عرضه می ش��وند 
برای انجام کاره��ای مهم مثل حوال��ه های بانکی 
یا انجام ثبت نام های محرمانه مناس��ب نیس��تند 
و گاها خطراتی ه��م به دنبال دارن��د به طوری که 
اس��تفاده از Wi-Fi رایگان در انجام این کارهای 
مهم یک سری مشکالت اساس��ی دارد که یکی از 

آنها Snooping یا جاسوسی است .
 در واقع باز بودن شبکه برای تمام کاربران این اجازه 
 را به افراد می دهد تا بتوانند ارتباطات دیگر را چک

 کنند.

4
۵ دي آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده پاييز

 معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتي کش��ور گفت: مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده سه ماهه سوم س��ال۱۳۹۳یکم تا ۱۵ دي ماه جاري است. مودیان مي توانند از طریق 
سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه 
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وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، ایج��اد و حفظ 
اش��تغال موجود را از برنامه های مهم دولت دانس��ت و 
گفت: در بحث امنیت ش��غلی کارگران ب��ا قراردادهای 
س��فید امض��ا ب��ه ش��دت مقابل��ه می کنی��م چ��ون 
نمی خواهی��م به س��مت ناامنی ش��غلی برویم.ربیعی با 
بیان اینک��ه برخ��ی از مش��اغل س��خت و زی��ان آور، 
س��المت کارگران را هم��واره تهدید می کن��د، یادآور 
 ش��د: در صورتی که ۱۰ روز وقفه در مش��اغل سخت و

 زی��ان آور ایجاد می ش��د، نوع س��ختی و زی��ان آوری 
ش��غل ابطال می ش��د اما هم اکنون ب��ا تالش هایی که 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی انج��ام داده 
 فاصل��ه ۱۰ روز وقف��ه ب��ه ی��ک س��ال افزای��ش یافته 

است.
وی معتقد است: برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا 
و یا کار با برخی از اشعه های زیان آور، از کارهای سخت 
و زیان آور محسوب می شوند، هرچند باید سختی های 
 بس��یاری از مش��اغل را با استانداردس��ازی آنها کاهش

 داد.
وی با اشاره به اینکه باید ویژگی های مشاغل و سخت و 
زیان آور تغییر کند، افزود: امروز متاسفانه بخش مهمی 
از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند 
را می توان با استانداردسازی سختی آن ها را کاهش داد.

به گفته ربیع��ی، نبود آموزش، نامناس��ب بودن محیط 
ارگونوم��ی در کار، ماهی��ت زی��ان آور فیلتراس��یون 
و در نهای��ت نب��ود ایمن��ی در کار برخ��ی از مش��اغل 
 را در زم��ره مش��اغل س��خت و زی��ان آور ق��رار داده

 است.
وی ادامه داد: با حمایت کارفرمای��ان می توان برخی از 
ویژگی های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب 
در کار را دگرگون کرد، به طوری که با استانداردسازی 
 و آموزش می ت��وان ماهیت زی��ان آوری را در کار تغییر 

داد.
وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود 
س��خت هس��تند، باید تالش کنیم با استانداردس��ازی 

زیان آوری آنها را کم کنیم.

حوادث ناشی از کار
وی در باره حوادث ناش��ی از کار هم افزود: آمارها نشان 
می دهد حوادث در حین کار رق��م قابل توجهی بود که 
نخست در صنعت ساختمان بود، اما االن ساختمان رتبه 
نخست را در زمینه حوادث ناشی از کار به خود اختصاص 

داده است.
ربیعی ادامه داد: بخشی از حوادث منجر به فوت می شود 
و هزینه های حوادث ناش��ی از کار و زیان آوری مشاغل 
مسووالن حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت 
کار پیگیری کنند که در این مدل به جای بازرسی های 
نوب��ه ای و جریمه به س��مت تعامل با نظ��ام کارفرمایی 

حرکت می کنیم.
وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می دهد 
کارگاه های زیر ۵۰ نفر بیش��ترین حوادث ناش��ی از کار 

را دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش 
حوادث ناش��ی از کار قص��د داریم، با نظ��ام کارفرمایی 
این موضوع را س��اماندهی کنیم و افرادی را با همکاری 
کارفرمایان به کار می گیریم و آموزش می دهیم، زیرا با 

آموزش ایمنی کار می توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.
ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیش��گیری از حوادث 
کار پیش می رویم، به جای آنکه بازرس��ی کار را افزایش 
دهیم در هر کارگاه یک نفر مسوول ایمنی کار را با تعامل 
با کارفرما قرار می دهیم که در نهای��ت این امر منجر به 

کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.
حفظ اشتغال موجود

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی یادآور ش��د: مش��کل 
اصلی حفظ اش��تغال اس��ت، کلینیک هایی را برای این 
موضوع طراح��ی کرده ایم و تفاهم نامه های��ی با وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و بانک مرک��زی امضا کردیم، 
به طوری که ۲۴۳ هزار ش��غل در مع��رض ریزش قرار 
گرفت، لذا کارشناس��ان کلینیک ها می روند در س��طح 
کارگاه ها مطالعه می کنند، هرچند بحث جرایم بیمه ای 
 و مالی��ات در برخ��ی از بنگاه ه��ا دارای مش��کل وجود 

دارد.

ربیعی ادام��ه داد: در الیحه بودج��ه، داوطلبانه موضوع 
بخشودگی جرایم بیمه ای را عنوان کردیم تا کارفرماها 
بتوانند جان بگیرن��د، زیرا نظام تولید کش��ور هم بیمار 

است.
وی گفت: در مورد استمهال وام ها نیز مذاکراتی صورت 
گرفته که خوش��بختانه با تفاهمی که ب��ا بانک مرکزی 
کردیم، قرار شده ۵۰ تا ۶۰ درصد تسهیالت پرداختی به 
بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده 

قرار گیرد.
وزی��ر کار تاکید ک��رد: با 
تس��هیالت  اس��تمهال 
می توانیم از ریزش نیروها 
در بنگاه ه��ا جلوگی��ری 
کنیم، برنامه ما این است 
کارگاه های��ی را که باالی 
۸۰ درصد اش��تغال ایجاد 
کنن��د، را در دس��تور کار 

قرار دهیم.
وی افزود: به ه��ر حال ما 
موف��ق ش��دیم از ریزش 
نی��روی کار در جاهای��ی 

جلوگیری کنیم.
امنیت شغلی کارگران

وزیر کار گف��ت: در بحث 
امنیت شغلی کارگران با س��فید امضاها به شدت مقابله 
می کنیم، س��فید امضا م��الک داوری م��ا در دادگاه ها 
قرار نمی گیردو ای��ن موضوع را به دادگاه ها بخش��نامه 
کرده ایم.ربیع��ی تاکی��د کرد: ع��دم امنیت ش��غلی در 
ش��رایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، 
ایجاد می ش��ود؛ می خواهم نظام تولید در کشور پیش 
 رود و نمی خواه��م به س��مت ناامنی ش��غلی کارگران

 بروم.
وی گف��ت: نام��ه ای ب��ه نماین��دگان می نویس��م ت��ا 
ناامن��ی را برای نی��روی کار رواج ندهی��م، البته نگرانی 
 کارآفرین��ان را ه��م از اجرای قان��ون کار باید س��بک 

کنیم.
وزیر کار ب��ا تاکید بر اینک��ه در هی��چ دوره ای این همه 
س��ه جانبه گرایی نب��وده زیرا وزارت کار ه��ر روز محل 
س��ه جانبه گرایی اس��ت، افزود: بای��د بتوانی��م منابع 
هدفمند نظ��ام حمایت از نی��روی بی��کاری را قوی تر 
کنیم، لذا س��االنه ۲ ه��زار میلی��ارد توم��ان پرداخت 
 می کنی��م، زیرا ت��وان پرداخت بی��ش از ای��ن میزان را

 نداریم.
وی گفت: طرح جدیدی در بحث بیم��ه بیکاری داریم 
و افرادی که دچار بیکاری هس��تند، به کارگاه ها معرفی 
خواهند ش��د. کارگاه هایی که دچار مش��کل می شوند 
بیکاران آن به کارگاه های دیگر معرفی می شوند و بخشی 
 از مزد را ما و بخش��ی دیگر را کارفرم��ا پرداخت خواهد 
ک��رد.وی توضی��ح داد: ب��رای ای��ن کار ب��ا کانون های 
کارفرمای��ی تفاهم نامه های��ی امض��ا می کنی��م و االن 
۲۰۰ هزار نفر مق��رری بگیر بیمه بی��کاری داریم که با 
 این اقدام ۲ ه��زار میلیارد تومان صرف��ه جویی خواهد

 شد.

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد 

مقابله با قراردادهای سفید امضا کارگران

کلينيک  اشتغال  به راه می افتد  

در اليحه بودجه، 
داوطلبانه موضوع 
بخشودگی جرايم 

بیمه ای را عنوان 
کرديم تا کارفرماها 

بتوانند جان 
بگیرند، زيرا نظام 

تولید کشور هم 
بیمار است

رییس انجمن برق و الکترونیک استان اصفهان گفت: 
هم اکنون موفق به تولید و ساخت استارتر برای بیشتر 
کارخانه های سیمان کشور از جمله سیمان هرمزگان 
شده ایم که مجهز به خنک کننده هوا و آنالیز فلز است.

 سیدمحسن پورسعید اظهار کرد: خوشبختانه پس از 
پیروزی انقالب اس��المی صنعت کشور پیشرفت های 
بس��یار زیاد و خوبی داشته اس��ت و روز به روز پویاتر 
و شکوفا تر شده است اما در چند س��ال اخیر به دلیل 
عدم مدیریت، صنعت با مشکالتی روبه رو شد که نیاز 
به رس��یدگی دارد، البته با فعالیت های دولت محترم 

وضعیت رو به بهبود است و هر روز بهتر می شود.
وی بیان کرد: استان اصفهان در زمینه تولید و صنعت 
جایگاه ویژه ای در کشور دارد و ظرفیت های تولیدی 
استان بسیار باال بوده و این در حالی است که بسیاری از 

این ظرفیت ها مورد غفلت قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: قطعات الکترونیکی خوبی در اس��تان 
تولید می ش��ود، برای نمونه در حال حاضر س��ه گروه 
از استارترها در نمونه های خشک، روغنی و آبی برای 
صنایع سنگین در اصفهان س��اخته می شود که قابل 
رقابت با نمونه های خارجی آن مانند محصوالت آلمانی 

و اتریشی است.

در حالی که قرار بود از اول دی ماه تعرفه استفاده آزاد از 
اینترنت موبایل به نیم ریال برای سیم کارت های دایمی 
و ۰.۷۵ ریال برای سیم کارت های اعتباری کاهش یابد، 
همزمان با اعمال این کاه��ش تعرفه،  اپراتور دوم تلفن 

همراه تعرفه بسته های اینترنت خود را افزایش داد.
از اول دی ماه همزمان با اجرای دس��تورالعمل کاهش 
تعرفه مصرف آزاد اینترنت موبای��ل، اپراتور دوم تلفن 
همراه برای جبران درآمد، تعرفه بس��ته های اینترنت 
خود را ۲ برابر ک��رد. در حالی که قرار ب��ود از اول دی 
م��اه تعرف��ه اس��تفاده آزاد از اینترنت موبای��ل به نیم 
ریال برای س��یم کارت های دایمی و ۰.۷۵ ریال برای 
س��یم کارت های اعتباری کاه��ش یاب��د، همزمان با 
اعمال این کاهش تعرفه،  اپراتور دوم تلفن همراه تعرفه 

بسته های اینترنت خود را افزایش داد.
در گذشته، این نگرانی احساس می ش��د که با اجرای 
دستورالعمل کاهش تعرفه اس��تفاده آزاد از اینترنت، 
اپراتورها برای جبران درآمد تعرفه بس��ته ها را افزایش 

دهند و این نگرانی به وزارت ارتباطات ابراز شده بود.
اکن��ون اپرات��ور دوم تلفن هم��راه در افزای��ش تعرفه  
بسته های اینترنت پیشرو ش��ده است و هنوز تغییری 
در تعرفه  بسته های اینترنت همراه اول اعالم نشده است.

امنیت، ایمنی و نگهداری راه از اهمیت خاصی برخوردار 
اس��ت و به همین دلیل عمران و آبادانی کشور یک شبکه 

حمل و نقل ایمن و گسترده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشیه مانور 
بزرگ امداد جاده ای ضمن گرامیداش��ت هفته »حمل و 
نقل، رانندگان و راهداری« گفت: فعالیت تمام کس��انی 
که در امداد جاده ای در کمک و خدمت رسانی و آرامش و 
آسایش هموطنان تالش می کنند ستودنی است.محمود 
محمودزاده به آیه ۳۲ سوره مائده اشاره کرد و اظهار داشت: 
در این آیه آمده است هرکس انسانی را حیات بخشد گویا 
همه مردم را زنده کرده اس��ت و ارتباط این آیه با خدمات 
تمامی کس��انی که در ام��داد جاده ای ت��الش می کنند 
مصداق دارد.وی عمران و آبادانی کشور را نیازمند ایجاد 
یک شبکه حمل و نقل ایمن و گسترده خواند و ادامه داد: 
 امنیت، ایمنی و نگهداری راه از اهمیت خاصی برخوردار

 است.
وی از انسجام و تعامل دس��تگاه های امدادی نظیر پلیس 
راه، هالل احمر، اورژانس و... با راهداران صمیمانه تقدیر 
کرد و گفت: آس��ایش و آرامش مردم و ایمن��ی تردد در 
راه های اس��تان اصفهان، مرهون فداکاری ها و تالش های 

این عزیزان است.

     مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم رودخانه 
در تمام فصول سال پُرآب باشد باید باالی ۱.۵ میلیارد متر 
مکعب در سال آب رها ش��ود، گفت: از زمان بسته شدن 
سد زاینده رود بعد از کشت پاییزه، با تصمیم وزارت نیرو 
حدود ۴ متر مکعب در ثانیه آب ب��رای حیات زاینده رود 
رها شده به گونه ای که اکنون آب مختصری در رودخانه 

جاری است.
علی بصیرپور به اینکه حجم آب س��د زاینده رود در حال 
حاضر ۲۴۰ میلیون متر مکعب است، اظهار داشت: آبی که 
در برنامه پاییزه برای کشت غالت در نظر گرفته و از اواسط 
آذر ماه قطع ش��د و از آن تاریخ به بعد مق��داری آب برای 

شرب در شبکه های تحت پوشش از سد رهاسازی شد. 
وی افزود: ع��الوه بر این نی��ز مقدار جزیی ب��رای حیات 
رودخان��ه زاین��ده رود در برنام��ه پی��ش بین��ی ش��ده 
 بود که این می��زان تاکنون رها ش��ده اس��ت. مدیر دفتر 
بهره برداری و نگهداری تاسیسات شرکت آب منطقه ای 
اصفهان تصریح کرد: اینکه مقدار ۴ متر مکعب آب بر ثانیه 
 بتواند رودخانه را زنده نگه دارد بس��تگی به شرایط جوی 
ماه های آینده دارد و هرچه بستر خشکی رودخانه بیشتر 

شود امکان دارد میزان کمتری آب به اصفهان برسد. 

اینترنت راهسازی تولید حیات زندگی 

تولید استارتر  برای 
کارخانه های سیمان کشور

زنگ گرانی اينترنت 
موبايل به صدا  درآمد

عمران و آبادانی نیازمند 
شبکه حمل و نقل ايمن 

رهاسازی 4 مترمکعب در 
ثانیه برای حیات رودخانه
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یادداشت
جنسیس قسمت جدید این سری اس��ت که الن تیلور کارگردان قسمت دوم ثور آن را 
می سازد.  جنسیسخط داستانی س��ری ترمیناتور را به صورت کامل تغییر داده است. 
شخصیت های مشهور همچنان در فیلم حضور دارند؛ اما داستان آنها با تغییراتی همراه 

بوده است .این فیلم 15 جوالی 2015 روی پرده می رود. 
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کوچ هنرمندانیادداشتباردیگر»نابودگر«واردعملمیشود

 زمان مراسم تشییع و ترحیم
 »مرتضی احمدی«

مراسم تشییع پیکر زنده یاد مرتضی احمدی  امروز )چهارشنبه 
س��وم دی ماه(، س��اعت 9 صبح از مقابل تاالر وح��دت بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
)س( برگزار می شود.مراس��م ترحیم زنده یاد احمدی نیز روز 
جمعه پنجم دی ماه 15:30 تا 17 در مس��جد جامع ش��هرک 
غرب برگزار می ش��ود.زنده یاد مرتضی احمدی بازیگر سینما، 
تئاتر، تلویزیون و رادیو که در عرصه دوبالژ و ترانه های قدیمی و 
ضربی خوانی نیز حضوری تأثیرگذار داشت، در سن 90 سالگی 

چشم از جهان فروبست.

زمان مراسم چهلم »مرتضی پاشایی« 
اعالم شد

بر اساس اعالم رس��می خانواده زنده یاد »مرتضی پاشایی«، 
زمان و محل برگزاری مراس��م چهلمین روز درگذش��ت این 
خواننده بنام پاپ مش��خص شد.مراس��م چهلم این خواننده 
بنام موس��یقی پاپ،  فردا )روز پنجش��نبه چهارم دی ماه ( از 
ساعت 1۴ در بهشت زهرا و قطعه هنرمندان با حضور خانواده، 
دوستان، مسووالن، هنرمندان و طرفداران وی برگزار می شود. 

 

  آماده سازی نصب دو تَرک از 
16تَرک گنبد مسجد امام

رییس پایگاه جهانی نقش جهان با اش��اره به عملیات مرمت 
گنبد مسجد امام )ره( گفت: دو تَرک جدید برای نصب بر روی 

گنبد این مسجد آماده شده است.
 فریبا خطابخش اظهار کرد: پیش از این سه ترک گنبد مسجد 

امام )ره( مرمت و پیاده سازی شده بود.
وی افزود: در حال حاضر دو ترک دیگر آماده شده که یک ترک 
در حال پیاده س��ازی و ترک دیگر به محض اتمام کامل نصب 

ترک چهارم روی گنبد نصب خواهد شد.
ریی��س پای��گاه جهان��ی نق��ش جه��ان همچنی��ن از اتمام 
 مرمت س��ر در مس��جد ام��ام )ره( و مناره های این مس��جد

 خبر داد.وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اقدامات انجام 
شده برای حفاظت فیزیکی از بناهای تاریخی تصریح کرد: در 
تمام طول فصل پاییز، ناودان و گنبد بناهای تاریخی هر هفته 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: پس از هر بارندگی نیز بازدید از ناودان بناهای 
تاریخی و سایر قسمت ها ضروری است که به طور قطع انجام 

می شود.
وی با توجه به تاثیرات مخرب آلودگی هوا، باران های اسیدی و 
سایر عوامل فیزیکی بر بناهای تاریخی گفت: در قسمت هایی 
 از بنا تخریب ه��ای کوچک ناش��ی از ای��ن عوامل را ش��اهد 

هستیم.

 لیدرهای محلی حلقه گمشده 
گردشگری اصفهان 

مدیرکل می��راث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری 
اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
لیدره��ای محل��ی حلق��ه 
گمشده گردشگری استان ها 
است و اداره میراث فرهنگی 
استان اصفهان به جد پیگیر 
وج��ود لیدره��ای محلی به 
هم��راه توره��ا در اصفهان 

است.
 فریدون اللهیاری اظهار کرد: راهنمایان محلی با اهالی بازار و صنایع  
دستی تعامل پایداری دارند و با اداره میراث فرهنگی استان ارتباط 

دارند، بنابراین می طلبد که این راهنمایان همراه تورها باشند.
وی بیان ک��رد: ب��رای ورود توریس��ت های خارجی ب��ه مکان های 
اقامتی بروشوری مختصری تهیه شده که هم ش��امل خیر مقدم و 
خوش آمدگویی است و هم اطالعاتی راجع به شهر و صنایع  دستی و 
اطمینان خاطری برای آنها در سفر است.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری اس��تان اصفهان پیرامون تغییر کاربری 
تع��دادی از مغازه های میدان ام��ام تصریح کرد: طب��ق مصوبه ای، 
 یک درصد از مغازه ه��ای میدان ام��ام می توانند به ف��روش غیر از

 صنایع دستی بپردازند که البته باید با صنایع  دستی ارتباط داشته 
باش��د و زیرمجموعه خدمات گردشگری باش��د اما متاسفانه تغییر 
کاربری مغازه ها به دمپایی فروشی و اسباب بازی فروشی زیاد شده 
اس��ت.وی تاکید کرد: س��ازمان، هم پای اتحادیه صنایع  دستی این 
معضل را در کارگروه صنایع دس��تی میراث و گردش��گری اس��تان 
مطرح کرده و در شورای فرهنگی عمومی و جلسات کمیته فنی که 
در خود سازمان برگزار می شود نیز این موضوع را مطرح کرده و در 
 حال بررسی هس��تیم.الهیاری در ادامه افزود: فارغ از بحث صنفی و

 صنایع  دس��تی که خیلی برای ما مهم اس��ت، اعتقاد این است که 
 میدان امام به عنوان یک مجموعه فاخر جهانی باید فعالیتی در خور با 
صنایع  دستی س��نخیت داش��ته باش��د.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری اس��تان اصفهان ادامه داد: مشکل حوزه 
صنایع  دستی این اس��ت که تعداد متولیان آن زیاد است.وی گفت: 
سیاست گذاری و بحث حمایتی صنایع  دستی زیر نظر سازمان است 
اما بحث صنفی آن زیر نظر ما نیس��ت یعنی اتاق اصناف و سازمان 
صنعت و تجارت متولی آن هستند.اللهیاری با اشاره به اینکه تنوع در 
مالکیت غرفه های میدان امام مشکلی است که باید حل شود، بیان 
کرد: در کارگروه ها و ش��وراها مذاکراتی با معاونت صنعت و تجارت 
داشته ایم و قرار است نشستی با متولیان دولتی و اوقاف داشته باشیم 
تا بتوانیم این مش��کل را حل کنیم و در نوروز امسال این وضعیت را 

سامان بدهیم و این چهره مخدوش را در میدان امام نبینیم.

منتقد سینمایی نشریه هالیوود ریپورتر برترین های 
سینمای جهان در سالی گذشت را در حالی اعالم کرد 
که فیلم »نهنگ« محصول کشور روسیه در صدر این 

فهرست قرار دارد.
 »تود مک کارتی« منتقد س��ینمایی نشریه هالیوود 
ریپورتر برترین فیلم های س��ینمای جهان در س��ال 

201۴ میالدی را به شرح زیر اعالم کرد:
فیلم سینمایی »نهنگ«:

این فیلم س��ینمایی به کارگردانی »آندری پتروویچ 
زویاگینتسف«، کارگردان برنده شیر طالی جشنواره 

ونیز ساخته شده است.
»نهنگ« که در اوایل سال میالدی جاری برنده جایزه 
بهترین فیلمنامه از جش��نواره فیلم کن شده بود، به 
عنوان نماینده سینمای روسیه، در رقابت های اسکار 

نیز حض��ور یافته بود که نتوانس��ت ب��ه مرحله پیش 
فهرس��ت نامزدهای فیلم های خارجی زب��ان جوایز 

اسکار راه یابد.
فیلم سینمایی »نهنگ« داس��تان تالش ها علیه یک 

شهردار فاسد است.
این فیلم انتقادی ک��ه کنایه ای به فس��اد موجود در 
دولت پوتین است، طی چند ماه اخیر جنجال زیادی 
به پا کرده که همین مسئله انتخاب این فیلم به عنوان 
نماینده س��ینمای روس��یه در اس��کار، را برای همه 

تعجب برانگیز کرده است.
»مک کارتی« نوش��ت: ای��ن فیلم اگرچ��ه یک فیلم 
انتقادی است ولی حتی براساس معیارهای سینمای 

روسیه یک شاهکار سینمایی محسوب می شود.
زن�ده  عش�اق  س�ینمایی»تنها  فیل�م 

می مانند«:
ای��ن فیل��م س��ینمایی ب��ه کارگردان��ی »جی��م 
جارموش« ب��ا بازی »ت��ام هیدلس��تون« و »تیلدا 
س��وینتون«،بازیگران بریتانیایی در قالب یک زوج 

خون آشام ساخته شده است.
جارموش س��ال پیش با این فیلم در بخ��ش رقابتی 
جشنواره کن حضور داشت و خودش این فیلم را یک 
داستان سریالی از عاشقانه خون آشامی خوانده است.

فیلم سینمایی »مرد پرنده ای«:
 این کمدی سیاه داس��تان بازیگر شکست خورده ای

 ) با بازی مایکل کیتون( است که زمانی نقش یک ابر 
قهرمان اسطوره ای را بازی کرده و حاال باید با خود و 
خانواده اش برای دست و پنجه نرم کردن با مشکالت، 

کنار بیاید. 
فیلم سینمایی آیدا:

فیل��م س��ینمایی»آیدا« ب��ه کارگردان��ی »پ��اول 
پاولیکوفس��کی« نامزد جایزه هفت��اد و دومین دوره 
از رقابت های گل��دن گلوب در بخ��ش بهترین فیلم 

خارجی زبان است.
این فیلم سیاه و سفید محصول مشترک انگلستان و 
لهستان است.»آیدا« داستان یک راهبه جوان در دهه 

60 و دوره اشغال لهستان توسط نازی هاست.
فیلم سینمایی پسر بچگی:

»پسر بچگی« داستان پس��ر بچه شش ساله ای به نام 
»میس��ون«،  به همراه مادر و خواهرش، س��امانتا، در 
تگزاس زندگی می کند. پدرش به تازگی آن ها را ترک 
کرده است. فیلم، زندگی ِمیسون و خانواده اش را در 
طول 12 س��ال آینده که طی آن به ی��ک مرد تبدیل 

می شود، دنبال می کند.
ای��ن فیلم »ریچ��ارد لینکلیت��ر« در جش��نواره های 
سینمایی زیادی در س��طح جهان به نمایش درآمده 

و تاکنون جوایز بسیاری را نیز از آن خود کرده است.

در حالی که کمتر از یک ماه و نیم دیگر سی و سومین 
جش��نواره فیلم فج��ر آغاز می ش��ود، رون��د اکران 
 فیلم ه��ای جدی��د در س��ینماها هم چن��ان ادام��ه

 دارد.
  پس از ش��روع نمای��ش فیلم هایی هم چون »ش��یار 
1۴3«، »میهمان داریم«، »آنچه مردان درباره زنان 
نمی دانند« و »مس��تانه«، اخیرا »چن��د متر مکعب 
عش��ق«، »تراژدی« و »بیگانه« هم روانه س��ینماها 
ش��ده اند تا عالقه مندان به هنر هفتم با طیف نس��بتا 

متفاوتی از فیلم ها روبرو باشند.
اما با وجود اینکه این فیلم ها هنوز به زمان بیش��تری 
برای معرفی به مخاطبان خ��ود نیاز دارند،  فیلم های 
جدید دیگ��ری هم در دی م��اه روی پ��رده خواهند 
رفت که در واق��ع س��ازندگان  آن ها برای از دس��ت 
نرفتن فرصت نمایش حاضر ش��ده اند، فیلم هایشان 
را در س��ینماهای آزاد ی��ا با ش��رایط خ��اص اکران 
کنند.»خانه پدری« ش��اید مهم ترین فیلم در میان 
آثاری باش��د که قرار است اکران ش��وند. این ساخته 

کیانوش عیاری پ��س از حدود چهار س��ال باالخره 
مجوز نمایش گرفت، هر چند که عی��اری نمی تواند 
فیلم��ش را به ص��ورت گس��ترده در کش��ور اکران 
کند.ای��ن فیلم ب��ه دلی��ل ویژگی هایی ک��ه دارد در 
گروه س��ینمایی هنر و تجربه آن هم ب��ا محدودیت 
س��نی باالی 16 س��ال در پردیس های ک��وروش و 
آزادی، موزه س��ینما، خانه هنرمندان و سینماهای 
 هوی��زه مش��هد و س��وره اصفه��ان نمای��ش داده 

می شود.

هالیوود ریپورتر انتخاب کرد

ترافیک سنگین در اکران سینماها

برترینهایسینمایجهاندرسال2014
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اجراییه 
 9009980350800843 پرونده:  شماره   9310420350800351 اجراییه:  10/33شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   900849 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم   9109970350800674 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350803579
 830/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  ترابی  محمدحسین 
ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی 16/622/000 ریال( به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها در حق محکوم له حسن لطیفی راد فرزند 
یاور به نشانی اصفهان –ملک شهر – خ مطهری – ک سوسن – پ18. رای صادره نسبت به 
خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 41/500/000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:25375 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

اجراییه 
 9209980350801016 پرونده:  شماره   9310420350800339 اجراییه:  10/34شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921049 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم   9309970350800187 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350803621
پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان محکوم  به  فرزند عباس  دارائی شهرکردی  مهرانگیز 
مبلغ 236/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی )4/828/000 ریال( 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان تادیه در حق محکوم 
شماره2-  اجتماعی  تامین  جنب   – امام خمینی  خ  نشانی  به  فریدون  فرزند  رفیعی  پیمان  له 
ساختمان الماس – واحد703-کدپستی 31949-81897.رای صادره غیابی بوده و حق االجرا 
11/800/000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
10آبان  مالی مصوب  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب 

1377 توجه نمائید.م الف:25376 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
اجراییه 

 9209980350800266 پرونده:  شماره   9310420350800344 اجراییه:  10/35شماره 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920273 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350803619 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350801704 محکوم علیه سهیل 
ثابت فرزند داراب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
با احتساب خسارت دادرسی )2/610/000 ریال هزینه دادرسی و نشر  بابت اصل خواسته 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  حق الوکاله(  ریال   3/600/000 و  آگهی 
خ  نشانی  به  علی  فرزند  چهرازاد  احمد  له  محکوم  در حق  تادیه  زمان  لغایت   91/8/30 چک 
خواجو – کوی صدر – پ83 با وکالت مهدی شیخ فرشی فرزند مهدی به نشانی خ نشاط – خ 
هشت بهشت غربی – نرسیده به چهارراه ملک – ساختمان کیمیا – ط اول. رای صادره نسبت 
به خوانده غیابی بوده و حق االجرا 5/000/000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه  نمائید.م الف:25377  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی 

شهرستان اصفهان  
اجراییه 

10/36شماره اجراییه: 9310420350800346 شماره پرونده: 9109980350800246 شماره 
بایگانی شعبه: 910256 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9310090350803545 
 -1 علیهم  محکوم   91099703508016809309970369500 مربوطه294  دادنامه  شماره  و 
غالمرضا افشاری فرزند غالمحسین به نشانی مجهول المکان 2- بهروز مهری فرزند احمد به 
نشانی خ فردوسی – مجتمع مروارید 3- اصغر تحصیلی فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ 
بابت اصل  ریال  مبلغ 50/000/000  پرداخت  به  مجتمع مروارید محکوم هستند   – فردوسی 
و  دادرسی  هزینه  ریال  دادرسی 1/091/000  )هزینه  دادرسی  احتساب خسارت  با  خواسته 
در  بانکی  قرارداد  وفق  تاخیر  انضمام خسارت  به  حق الوکاله(  ریال   3/000/000 حق الوکاله 
حق محکوم له بانک ملت به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – مدیریت امور شعب 
اداره حقوقی. رای صادره نسبت به تحصیلی و افشاری غیابی بوده و  طبقه2   – بانک ملت 
حق االجرا 2/500/000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. محکوم است به محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و 
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه  نمائید.م الف:25378  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/37شماره:568/92 به موجب رای شماره 45 تاریخ 93/1/26 شعبه 35 شورای حل اختالف 
قربانعلی  فرزند  ورزنه  تقیان  سمیه  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهارمیلیون و سیصد هزار 
ریال بابت اصل دین )یک فقره چک به شماره 892/06809398 مورخ 1391/5/10 عهده پست 
تادیه  تاخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  ایران( و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال  بانک 
از تاریخ 1391/5/10 و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محسن دائی علی پزوئی به وکالت 
بین چهارراه ملک و چهارراه   – خ هشت بهشت غربی   – به نشانی اصفهان  مهدی قربانیان 
نبش کوچه13 و پرداخت نیم عشر اجراییه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که  گلزار – 
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:25397 شعبه 35 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/6/18 شعبه 14 شورای  به موجب رای شماره 993  10/38شماره: 555/93ش14 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا مقدسی شغل آزاد 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه چک به 
شماره 646618 به عهده بانک ملی و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/7/20( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
مهدی کریمی سهلوانی فرزند نعمت ا... شغل آزاد با وکالت الهام نساج به نشانی اصفهان – فلکه 
روبروی کالنتری13- طبقه دوم –  مجتمع تجاری ولی عصر –  خ ولی عصر –  احمدآباد – 
واحد203 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 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:25398 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان  
اخطار اجرایی

10/39شماره: 93-557ش14 به موجب رای شماره 995 تاریخ 93/6/18 شعبه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی آفرین فرزند اصغر  
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه 
چک به شماره های 608610/30 و 316021/27 به عهده بانک ملت و دویست هزار ریال بابت 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه 
تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی  لغایت  سررسید چک موصوف 92/6/15و92/12/20 
با  آزاد  ا... شغل  نعمت  فرزند  کریمی سهلوانی  له مهدی  در حق محکوم  قانونی  تعرفه  طبق 
وکالت خانم نساج به نشانی اصفهان – فلکه احمدآباد – خ ولی عصر – مجتمع تجاری ولی 
روبروی کالنتری13- طبقه دوم- واحد203 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون   – عصر 
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:25401 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

شورای   13 شعبه   93/6/1 تاریخ   938 شماره  رای  موجب  به  547/93ش13  10/40شماره: 
به  سیدحسینی  امین  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 42/000/000  پرداخت  به  نشانی مجهول المکان  محکوم است 
و 158/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/3/17 و پرداخت هزینه 
نشر آگهی به مبلغ 80/000 ریال در حق محکوم له اکبر نصوحی به نشانی اصفهان – خیابان 
بزرگمهر – مجتمع تندیس – واحد13 و پرداخت نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 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 
تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  دارایی خود  جامع  مزبور صورت  مهلت  باید ظرف  نداند،  اجرائیه 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار 
از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که 
قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش 
ماه محکوم خواهد شد.م الف:25402 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  
اخطار اجرایی

شورای   26 شعبه   93/6/15 تاریخ   414 شماره  رای  موجب  به   87/93 10/41شماره: 
اسالمی  علیرضا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
مجاوری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 260/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 
زمان  لغایت  )92/2/26و92/4/28(  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
له مجید صحراگرد  در حق محکوم  بانک مرکزی  نرخ شاخص  وصول خواسته طبق 
طوقچی به نشانی اصفهان – خ سروش – کوی مرغاب – بن بست شهید چمران – پ44 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 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 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   26 شعبه  نماید.م الف:25403  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 4 شعبه   93/6/12 تاریخ   1451 شماره  رای  موجب  به  480/93ش4ح  10/44شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرهاد کریمی 
فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت عین پانصد عدد سکه 
فرزند  فاطمه سلطانی  له  دادرسی در حق محکوم  بابت مهریه و خسارات  بهارآزادی 
غالمحسین به نشانی اصفهان – خیابان امام – کوی رسالت – رسالت3- مجتمع ماهان – طبقه 
اول و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون 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:25422 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

10/21شماره آگهی : 139303902135000002 شماره پرونده : 9204002135000044 آگهی 
مزایده پرونده اجرائی کالسه 333/79/9 ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ثبتی 2846 
فرعی از 33- اصلی به مساحت 184/32 متر مربع واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
شهرستان نطنز به آدرس شهرستان نطنز خیابان هفده شهریور که سند مالکیت آن در صفحه 
289 دفتر 92 امالک ذیل ثبت 11379 به نام آقای محمد آقا صفر یزدی نطنزی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 65 صادره از نطنز به شماره ملی 1239484496 صادر و تسلیم گردیده 
و محدود است شمااًل به طول 9/5 متر پی دیواریست  به کوچه 4 متری احداثی شرقا بطول 
17/90 متر پی دیواریست به پی دیوار زمین  2847 فرعی جنوبا به طول 9/5 متر پوم است   
دیوار  پی  به  دیواریست  پی  متر   18/80 طول  به  غربًا  فرعی   1331 و   1330 های  زمین  به 
ندارد و طبق  آن  ارتفاقی و صاحبان  فرعی حقوق  زمینهای 2845 و2844و 2843 و 2842 
نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق عبارت است از یک باب ساختمان مسکونی که 
در یک طبقه احداث شده و درحال حاضر قسمتهای قدیمی تخریب و اعیانی در حال بازسازی 
است دیوار های دور و تیغه بندی  با آجر سفال و مالت ماسه و سیمان اجرا شده است 
تیر آهن و طاق ضربی و مصالح آجر قدیمی و گلی اجرا شده و بازسازی  با  سقف 
نشده است کف سازی انجام نشده و لیکن کف آشپزخانه ایزوگام شده است مساحت 
اعیانی طبقه اول با احتساب تراس وبالکن برابر است با 130 متر مربع حیاط بمساحت 
54 متر مربع با کف موزائیک و دیوار های آجری با روکش سیمان قرار دارد درب و 
پنجره های قدیمی از جا در آمده و درب و پنجره های جدید نصب نشده است این پالک 
دارای زیر زمین بمساحت 45 متر مربع می باشد کف زیر زمین موزائیک و دیوار ها تا 
سقف سرامیک اجرا شده است درب و پنجره ها فلزی و پله ها سنگی است پوشش بام 
ایزوگام است مشترکات شامل آب و برق و گاز دایر است این پالک با منظور نمودن 
فاصله پالک تا خیابان اصلی و با توجه به اینکه ساختمان در وضعیت باز سازی بوده 
و در حال حاضر قابل بهره برداری نمی باشد و طبق سند رهنی شماره 135811 مورخ 
1375/12/2دفتر اسناد رسمی 7 اصفهان در رهن بانک صادرات استان اصفهان میدان 
انقالب به آدرس استان اصفهان میدان انقالب می باشد از ساعت 9 الی 12 روز مورخ 
28 /1393/10 ) روز یکشنبه ( در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان 
نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 1/150/000/000 ریال 
پیشنهادی فروخته می شود الزم  قیمت  باالترین  به  باشد  به هر کسی که خریدار  شروع و 
و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  بدهی های  پرداخت  است  ذکر  به 
تا  غیره  و  شهرداری  عوارض  و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  مصرف  و  اشتراک  حق  یا 
برنده  عهده  به  باشد  نشده  یا  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گرددو نیم عشر و حق مزایده 
نقداً وصول می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 93/10/03 ) روز چهارشنبه ( درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
 مزایده به روز بعد موکول می گردد..م الف:198 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک 

نطنز



اخبار کوتاهیادداشت

6
سومی ایران درالمپیاد جهانی شطرنج 

در پایان دور دهم مسابقات جهانی المپیاد شطرنج زیر 16 سال، تیم ایران با نتیجه 5/1 
بر 5/2 از تیم مجارس��تان »یک« شکس��ت خورد. به این ترتیب در پایان این مسابقات 
ایران پس از شکست دادن تیم های اسلواکی میانه، اس��لواکی »یک«، مجارستان »3«، 
جمهوری چک، رومانی، روس��یه، صربستان، لهس��تان و قبول باخت مقابل هند به مقام 

سوم دست یافت.
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رکورد دایی 4 سال دیگر 
تمدید می شود

 آی پرسپولیسی ها ! 
عمو مرتضی رفت 

 عل��ی دای��ی ب��ا 14 گل زده برتری��ن گل��زن تاری��خ ج��ام مل��ت های
 آسیاست.

در حالی که  کمتر از18 روز دیگر به آغاز شانزدهمین دوره جام ملت های 
آسیا باقی مانده اس��ت، انتظار نمی رود بازیکنی موفق به شکستن رکورد 
جاودانه علی دایی شود. دایی در 1996، 2000 و 2004 تیم ملی ایران را در 
این تورنمنت همراهی کرد و موفق به زدن 14 گل شد. او در اولین حضور 
خود با 8 گل آقای گل جام ملت های 1996 آس��یا شد و در دو جام بعدی 

نیز در هر دوره 3 گل زد.
پس از دایی، لی دون��گ کوک کره ای ب��ا 10 گل نف��ر دوم گلزنان تاریخ 
جام ملت های آس��یا اس��ت و نائوهیرو تاکاهارا از ژاپن با 9 گل و جاس��م 
 الهویدی کویتی ب��ا 8 گل دیگر گلزن��ان برتر تاریخ جام ملت های آس��یا 

هستند.

پیشکسوت عرصه هنر ایران که یک پرسپولیسی دو آتیشه بود قبل از مرگ آرزوی 
جالبی داشت.

مرتضی احمدی که صبح روز )یکشنبه( در 90 سالگی به دلیل مشکالت ریوی دار 
فانی را وداع گفت، قبل از مرگش در گفت گویی با مسووالن باشگاه پرسپولیس عنوان 
کرده بود دوست دارد یک بار دیگر در ورزشگاه آزادی بازی پرسپولیس را تماشا کند.

اما آرزوی دیگر مرد خاطره ساز هنر ایران هر ش��نونده ای را منقلب می کند. او در 
اظهار نظری جالب گفته ب��ود: آرزو دارم پس از مرگم در روزنامه  پیروزی درش��ت 
بنویسند »آی پرسپولیسی ها! عمو مرتضی رفت”« تا همه پرسپولیسی ها از رفتن 

من با خبر شوند.
عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی 90 که پیش از این در یکی 
از برنامه ها خود میزبان زنده یاد مرتضی احمدی بود، از احمدی به عنوان هنرمندی 

دوست داشتنی یاد کرد که جامعه هنری قدر  او را ندانست.

اس��تفاده یحیی گل محم��دی از یک 
ترکی��ب دو نفره و ثاب��ت در قلب خط 
دفاعی ذوب آهن سرانجام در هفته های 
پایانی نی��م فص��ل اول نتیج��ه داد و 
ذوب آهن توانس��ت به رتبه نهم جدول 

لیگ صعود کند.
شاید خوش بین ترین هوادار ذوب آهن 

هم تصور نمی کرد که تیمشان بعد از 9 هفته بد و کابوس وار در 
جریان بازی های لیگ به یک ب��اره اوج بگیرد و ضمن صعود به 
فینال رقابت های جام حذفی حتی ب��ه یک رتبه تک رقمی در 
جدول لیگ هم برسد ولی به هر صورت این اتفاق افتاد و امروز 
ذوب آهن عالوه بر مسیر جام حذفی می تواند از طریق بازی های 
لیگ هم به دنبال کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا باشد. در این 
میان باید اشاره ای خاص به خط دفاعی ذوب آهن هم داشت که 
با کمک دو دروازه بان تیمشان در چند هفته پایانی نیم فصل 
اول و بازی های ابتدایی نیم فصل دوم در حد و اندازه های خوبی 

ظاهر شدند 
مدافعان گلزن در ترکیب ذوب آهن

گلزن ترین مدافع ذوب آهن در جریان بازی های لیگ برتر هادی 
محمدی بود که دو گل در مقابل راه  آهن و صبا به ثمر رساند و 
البته گل ثانیه های پایانی او در برابر راه آهن بسیار مهم بود و یک 
امتیاز به حساب ذوب آهن واریز کرد. بعد از او کارلوس سانتوس 
هم یک گل به ملوان زد ولی نباید این نکته را فراموش کرد که 
سانتوس در نیمه نهایی جام حذفی هم یک گل بسیار حساس 

وارد دروازه پرسپولیس کرد و ذوب  آهن را 
به فینال فرستاد. البته مهرداد قنبری هم 
در لیس��ت یک گله های ذوب آهن قرار 
دارد که موفق شد دروازه ملوان را در شهر 

انزلی باز کند.
محمدی خشن ترین مدافع ذوب آهن

رک��ورد  ی��ک  محم��دی  ه��ادی 
جالب در خط دفاع��ی ذوب آه��ن از خودش به جا گذاش��ت 
و با دریاف��ت دو کارت قرمز در مقابل اس��تقالل خوزس��تان و 
تراکتورس��ازی رکورددار اخراج در ترکیب تیم ذوب آهن بود. 
محم��دی دو کارت زرد هم در براب��ر پرس��پولیس و راه آهن 
 گرفت تا در کنار حدادی فر خشن   ترین بازیکن تیم ذوب آهن 

هم باشد.
 البته کارلوس س��انتوس هم در برابر س��ایپا ی��ک کارت قرمز 
گرفت تا خیلی از زوج خودش در قبل خط دفاعی عقب نباشد 
و دو کارت زرد ه��م در برابر راه آهن و اس��تقالل خوزس��تان 
برای س��انتوس ثبت ش��د. پویا س��یف پناهی با دو کارت زرد 
 و مه��رداد قنب��ری با ی��ک اخطار نف��رات بعدی این لیس��ت 

هستند.
علی شجاعی سرپرست تیم ذوب آهن اصفهان گفت: مصطفی 
ش��جاعی در یک نامه رسمی به پیکان دعوت ش��ده و در حال 
حاضر مکاتبات آن در حال انجام ب��وده و اگر این بازیکن نیز از 
 ذوب آهن جدا شود، می توانیم برای پر کردن جای خالی آن اقدام

 کنیم.

هافبک اسپانیایی تیم فوتبال بارسلونا گفت 
از اینکه تصمیم گرفته است یک فصل دیگر 
در کنار آبی  و اناری پوشان به دوران بازیگری 

خود ادامه دهد، پشیمان نیست.
 ژاوی هرنان��دس ک��ه تابس��تان امس��ال 
ش��ایعات ضد و نقیضی درباره آینده دوران 
بازیگری اش به گوش رس��ید و خودش هم 

اعتراف کرد که پیشنهاداتی داشته است،  گفت از اینکه تصمیم 
گرفته است یک فصل دیگر در نیوکمپ بماند خوشحال است، 
هرچند تکرار افتخاراتی را که تیمش ب��ا هدایت پپ گواردیوال 

کسب کرد، بسیار سخت می داند.
ژاوی 34 ساله که در آغاز تعطیالت زمستانی  اللیگا به مصر سفر 
کرده است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: من دیوانه بارسلونا 
هستم و این شایعات که ممکن بوده است دوران بازیگری ام را در 
رئال مادرید به پایان برسانم درست نیست، چون در مادرید  به  
من خوش نمی گذرد! این یک واقعیت است. من نمی توانم کسی را 
فریب دهم. من جایی هستم که می خواستم و رویایش را داشتم، 
یعنی بارسلونا و از این بابت خودم را انسانی بسیار خوش شانس 
می دانم. فوتبال زندگی من است و ترک نکردن بارسلونا  بهترین 

تصمیم زندگی ام.
ژاوی ادام��ه داد: ب��ه هیچ وجه قصد ت��رک بارس��لونا را ندارم و 
می خواهم تا پای��ان با این تیم بمانم. تابس��تان امس��ال توافق 
کردیم که یکی دو س��ال دیگر بمانم و من ح��اال راحت تر کارم 
را دنبال می کن��م. می خواهم تا جایی که ام��کان دارد به دوران 

بازیگری ام ادامه دهم. نمی دانم که چه 
زمان تصمیم به بازنشستگی خواهم 
گرفت. بازیکنان فراوانی به بارس��لونا 
ملحق ش��ده اند و هدف ما تش��کیل 
تیمی قدرتمند اس��ت حتی اگر این 
 به معنای نیمکت نش��ین ش��دن من 

باشد.
کاپیتان کاتاالن ها در مقایسه میان بارس��لونای تحت هدایت 
گواردیوال، تیتو ویالن��ووای فقید و خ��راردو مارتینو هم عنوان 
کرد: دوران گواردی��والن حیرت آور ب��ود اما  م��ا در دوره تیتو 
ویالنووا هم کم و بیش رقابت را حفظ کردیم اما س��ال گذشته 
هیچ جامی نبردیم و امسال فکر می کنم که پتانسیل انجام این 
کار را داریم. تکرار افتخاراتی ک��ه در دوران مربیگری گواردیوال 
کسب کردیم سخت است، چون تیم های دیگر در حال تحلیل 
شیوه بازی ما هس��تند و به همین دلیل دیگر نمی توانیم به آن 
سیس��تم بازی قدیمی مان برگردیم. این فص��ل رقیب ما رئال 
مادرید آماده ای اس��ت که بس��یار خوب نتیج��ه می گیرد و ما 
 مجبوریم سطح خود را بسیار باال ببریم تا در پایان به اهداف مان

 برسیم.
ژاوی در پاس��خ به این س��ؤال که در دوران بازنشستگی به چه 
حرفه ای روی خواه��د آورد، گفت: نمی دانم. ش��اید یک مدیر 
ورزشی شدم، شاید هم یک مربی. شاید هم مربی نونهاالن شدم. 
 چیزی که اهمیت دارد این اس��ت که ارتباطم را با فوتبال حفظ

 کنم.

مدافعان گلزنی که خوب هم اخراج می شوند

مصطفی شجاعی از ذوبی ها جدا شد
هرگز به پیوستن به رئال مادرید فکر نکرده ام

ژاوی: دیوانه بارسا هستم

محمد مایلی کهن ش��اید اولی��ن مدیرفنی 
تاریخ تیم های ملی اس��ت ک��ه حکم خود 
را از رییس فدراس��یون فوتب��ال نمی گیرد. 
با این وجود او از امروز مدی��ر تیم ملی امید 

ایران است.
همان طور ک��ه پیش بینی می ش��د محمد 
مایلی کهن ب��ار دیگر ب��ه تیم امی��د ایران 
برگشت. مربی خوشنام فوتبال ایران در رده 
سنی امید اگرچه خود یک بار با نسلی که بعد 
از او قهرمان بازی های آس��یایی بوسان شد 
از رس��یدن به المپیک بازماند اما در معرفی 
بازیکنان جوان از داریوش یزدانی ، مجیدی 
و مهدوی کیا تا س��جاد شهباززاده به فوتبال 
ایران یدی طولی داشته است. مایلی کهن اما 
همیشه برای ادبیات تندش منتقدان زیادی 
داش��ته اس��ت . او که همین اواخر از حبیب 

کاش��انی هم انتقاد کرده بود با 
حک��م مدیر تی��م امید 

مدیریت فنی تیم محمد خاکپور را در مسیر 
رس��یدن به المپیک بر عهده گرفت. مایلی 
کهن که بعد از جام جهانی در دیدارهایش با 
وزیر ورزش و انتقادهایش از کارلوس کروش  
توانسته با وزارت ورزش در این مسیر همسو 
باش��د ، چندی قبل در گفت و گو با س��ایت 
وزارت ورزش به شدت از کروش ، فدراسیون 
فوتبال و حتی حبیب کاشانی انتقاد کرد اما 
حاال از فدراس��یون حکم گرفته است. او که 
دوستی نزدیکی با شاگرد قدیمی اش یعنی 
محمد خاکپور دارد به واس��طه این مربی با 
اخالق و دوست داش��تنی بار دیگر در کنار 
حبیب کاشانی قرار می گیرد. این دو مدتی 
کوت��اه را در پرس��پولیس کار کردند اما این 

همکاری دوام زیادی پیدا نکرد .
مایلی کهن یکی از گزینه هایی بود که گفته 
می ش��د وزارت ورزش او را برای 
رسیدن به تیم ملی امید مناسب 
می داند اما این مربی که در ماه 
 های گذشته دعوای بزرگ

 رس��انه ای با علی 
دای��ی را ت��ا رفتن 
به زن��دان اوین پیش 
برد ، فارغ از سیاست 

ه��ای وزارت ورزش ، اص��ول 
خ��ود را دارد و انتق��اد م��ی 

کند. او حاال در فدراس��یون 
فوتب��ال و در قال��ب تی��م 
مل��ی امید م��ی توان��د به 
انتقادهای��ش از س��رمربی 

تیم ملی ادامه ده��د. اتفاقی 
که اگ��ر از س��وی فدراس��یونی 

 ه��ا مدیری��ت نش��ود ، بح��ران
 می سازد. حاجی مایلی یک بار به حکم 

علی کفاشیان به س��رمربیگری تیم ملی 
برگزیده شد اما بعد از شعارهایی که در بازی 
استقالل و سایپا علیه او س��ر دادند ، عطای 
کار را به لقایش بخش��ید. او بعد از مربیگری 
در سایپا  چند سالی است که دیگر مربیگری 
نکرده و منتقد جریان حاکم بر فوتبال ایران 

بوده است. 
مایلی که��ن که عضو هیات رییس��ه کانون 

مربیان ایران است ، انتخاب محمد خاکپور 
را گامی بلند برای فوتبال ایران می داند 

و بس��یاری امیدوارند دید ب��ی نظیر او در 
ش��ناخت اس��تعدادهای جوان بر عصبیت 
کالمی اش در زم��ان انتقادها و گاه در زمان 
طرح مسایل درست ، سبب شود که او بتواند 
به کمک تیم امید ایران در یکی از مهمترین 

ادوارش بیاید. 
اینکه مایلی کهن با حکم حبیب کاش��انی 
کارش را در تیم امید ش��روع می کند تکمله 
 ای اس��ت بر آش ش��له قلمکاری که گفته

 می شد علی کفاشیان برای تیم امید در نظر 
دارد. اینکه مس��وولیت تیم امید به کاشانی 
داده شود ، مایلی کهن که مورد تایید وزارت 
ورزش اس��ت به تی��م بیای��د و خاکپور هم 
مسوول فنی تیم باشد. این گروه مسیری 
نه چندان دش��وار را از 50 روز دیگر برای 
تحقق رویایی بیش از 40 ساله در پیش 
می گیرند. می روند ت��ا تجربه ای موفق را 

پشت سر بگذارند.
کاش�انی: مایلی کهن و ک�روش هدف 
مش�ترکی دارند و مش�کلی بی�ن آنها 

پیش نمی آید
مدیر تیم فوتبال امید ایران گفت: مایلی کهن 
و کروش ه��ر دو به فک��ر س��ربلندی ایران 
هستند و منافع مش��ترکی دارند، به همین 
دلیل هیچ مش��کلی بین آنها پیش نخواهد 

آمد.حبیب کاش��انی درباره انتخاب محمد 
مایلی کهن به عن��وان مدیر فنی تیم فوتبال 
امید ایران عنوان ک��رد: روز جمعه به اتفاق 
محم��د خاکپ��ور صحبت های��ی ب��ا آقای 
مایلی کهن انجام دادیم و قرار شد وی  به ما 
پاسخ دهد که اینگونه شد و با پاسخ مثبت از 
سوی ایشان، آقای مایلی کهن رسماً فعالیت 
خود را به عن��وان مدیر فنی تی��م امید آغاز 

خواهد کرد.
وی درب��اره اینک��ه مایلی که��ن و ک��روش 

ارتب��اط خوبی ب��ا یکدیگ��ر ندارن��د و این 
موض��وع ممک��ن اس��ت در کار تیم 
امید خللی ایجاد کند، اظهار داشت: 
م��ا از آق��ای مایلی کهن خواس��ته ایم 
آرامش را در تی��م امید برق��رار کند تا 
 این تیم بدون حاش��یه به کارش ادامه

 دهد. 
در اینجا منافع ایران مهم اس��ت و از 
آنجایی که هر دوی این افراد 

در راستای منفعت ایران حرکت می کنند، به 
نظرم مشکلی پیش نخواهد آمد.

کاش��انی در خصوص اینکه برخ��ی اعتقاد 
دارند حض��ور مایلی کهن حاش��یه هایی به 
همراه خواهد داشت، خاطر نشان کرد: تمام 
این صحبت ها را با آق��ای مایلی کهن انجام 
دادم و قرار نیس��ت اتفاق خاص��ی رخ دهد. 
همه م��ا برای س��ربلندی تی��م امید تالش 
 می کنی��م و قطع��اً ب��رای ای��ن کار همدل

 شده ایم.
مدیر تی��م فوتبال امی��د کش��ورمان ادامه 
داد: م��ن از اعض��ای کادر فنی خواس��ته ام 
که ه��ر روز گزارش روزانه به س��رمربی تیم 
ارایه دهند و نقاط ضعف و ق��وت را بگویند 
تا بدانیم با چه مش��کالتی مواجه هس��تیم. 
در این می��ان حضور آق��ای مایلی کهن نیز 
می تواند کمک کند، چرا که محمد خاکپور 
به علم و دان��ش و توانایی ه��ای مایلی کهن 
اش��راف دارد. قطعاً این دو در کنار یکدیگر 
 می توانند زمینه موفقیت تیم امید را فراهم

 کنند.

مرد جنجالی فوتبال وارد می شود!

آش شله قلمکار تیم امید تکمیل شد
کفاشیان مایلی کهن را به عنوان مدیر فنی استخدام کرد 

 پایان تمرینات سنگین ملی پوشان
 در ژوهانسبورگ

در فاصل��ه کمت��ر از18 روز تا 
آغاز رقابت های جام ملت های 
آسیا، تیم ملی ایران همچنان 
ب��ه برنامه های آماده س��ازی 
خود برای حضور پرقدرت در 
این مس��ابقات ادامه می دهد.

بازیکنان تیم مل��ی ایران که 
پس از پشت سر گذاشتن یک 
هفته از اردو و انجام دو بازی دوس��تانه با تی��م های کایزرچیف 
و اورالن��دو پیراتس به واپس��ین روزهای خودرس��یدند، دراین 
 تمرین  برنامه های تاکتیکی مورد نظر کارلوس کی روش را مرور 
 کردند.بازیکن��ان ای��ران از اردوی آفریق��ا  امروز به کش��ور باز 

می گردند.

یواخیم لو مرد سال فوتبال آلمان شد
یواخیم ل��و س��رمربی تیم ملی 
فوتبال آلمان که این  تیم را در 
تابستانی که گذشت به قهرمانی 
جام جهانی 2014 برزیل رساند 
از سوی نشریه ورزشی »کیکر« 
آلمان به عنوان مرد سال فوتبال 
این کشور معرفی شد. وی برای 
رس��یدن به این عنوان باستین 
شواین اشتایگر، کاپیتان جدید 

ژرمن ها و مانوئل نویر، سنگربان ملی پوش بایرن مونیخ  را کنار زد.
این دومین باری است که یواخیم لو از سوی نشریه کیکر به عنوان مرد 
سال فوتبال آلمان انتخاب می شود. وی پیش از این در سال 2011 به 

کسب این عنوان مفتخر شده بود.
یواخیم لو در مصاحبه ای که با این نشریه آلمانی داشته و قرار است فردا 
)دوشنبه( منتشر ش��ود در خصوص عالقه اش به مربیگری در یک تیم 
باش��گاهی گفت: بله، این امکان وجود دارد و احتم��ال وقوع آن خیلی 
زیاد است. البته که دوس��ت دارم هدایت یک تیم باشگاهی را بر عهده 

بگیرم، چرا که نه؟

 قوچان نژاد در چه صورتی
 پرسپولیسی می شود؟

اگر قیم��ت مهاج��م ایرانی 
الکویت نس��بت به گذش��ته 
پایی��ن آمده باش��د احتمال 
پرسپولیس��ی شدن او وجود 
دارد.در شرایطی که شنیده 
می شود احتمال لغو قرارداد 
رض��ا قوچان نژاد با باش��گاه 
الکویت وجود دارد، باش��گاه 

پرسپولیس خواهان این بازیکن شده است.
پیش از این هم حمیدرضا سیاسی با مدیربرنامه های قوچان نژاد 
مذاکراتی انجام داده بود ولی قیمت باالی این بازیکن مذاکرات 
را ناتمام گذاشت. در حال حاضر اگر قیمت قوچان نژاد پایین تر 
آمده باشد و باشگاه پرس��پولیس بتواند برای جذب او اسپانسر 
 بگی��رد احتمال س��رخپوش ش��دن مهاج��م تیم مل��ی وجود 

دارد.

اولین رده بندی برترین تیم های فوتبال آسیا 

سپاهان هفتم، ذوب آهن سی و دوم
کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
اقدامی جدید برای نخستین 
ب��ار رده بندی باش��گاه های 
فوتبال قاره کهن را منتش��ر 
کرد. بر این اس��اس مجموع 
عملکرد تیم های یک کشور 
در چه��ار فصل اخی��ر لیگ 
قهرمانان آسیا تبدیل به امتیاز 
باشگاهی آن کشور می شود که 20 درصد آن به امتیازات هر تیم 

افزوده می شود و در نهایت رده بندی شکل می گیرد. 
در اولین رده بندی اعالم شده الهالل عربستان در صدر آسیا قرار 
دارد. س��ئول کره جنوبی و االتحاد عربس��تان در رده های بعدی 
ایس��تاده اند. از ایران اس��تقالل با 84 امتیاز بهترین جایگاه را در 
اختیار دارد و در رده ششم ایستاده است. سپاهان نیز با 82 امتیاز 
جای هفتم را به خود اختصاص داده است. در این رده بندی ذوب 
آهن با 35 امتیاز در رده سی و دوم ایستاده و پرسپولیس با همین 
امتیاز در جای سی و سوم. تیم های فوالد خوزستان و تراکتورسازی 
تبریز به ترتیب در رده های 3۷ و 51 قرار گرفته اند. صبای قم در 

رده 91 و مس کرمان نیز در رده 101 ایستاده است. 

ظرفیت باالی سپاهان برای قهرمانی 
عباس س��یمکانی با اشاره به 
شرایط سپاهان در نیم فصل 
نخس��ت رقابت ه��ای لیگ 
اظهار کرد: این تیم در فصل 
نقل و انتقاالت بس��یار خوب 
عمل ک��رد و چندین بازیکن 
تاثیرگذار به خدمت گرفت و 
در اوایل نی��ز نتایج بس��یار 
خوبی گرفت اما در ادامه نتوانست خوب عمل کند که موجب شد 
عقب بیافتد.پیشکس��وت فوتبال اصفهان تصریح کرد: در ادامه 
لیگ به هر دلیلی تصمیم گرفته شد کرانچار کنار برود و حسین 
فرکی که خودش از مربیان بسیار خوب لیگ است جانشین وی 
شود، این مربی یکی دو هفته نخست با تیم آشنا نبود اما در ادامه 
این س��رمربی اصطالحا در تیم ج��ا افتاد و س��پاهانی ها در حد 
قهرمانی خودشان را نش��ان دادند.بازیکن سابق تیم ملی تاکید 
کرد: ظرفیت سپاهان برای قهرمانی از تمام تیم های دیگر لیگ 

بیشتر است.

مایلی کهن یکی از گزینه هایی 
بود ک�ه گفته می ش�د وزارت 
ورزش او را ب�رای رس�یدن 
 ب�ه تی�م مل�ی امید مناس�ب
 می دان�د اما ای�ن مربی که در 
 ماه های گذشته دعوای بزرگ
 رس�انه ای با علی دای�ی را تا 
رفتن به زندان اوین پیش برد 
، فارغ از سیاست های وزارت 
ورزش ، اصول خ�ود را دارد و 

انتقاد می کند
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
9/372 شماره:103/93/1836/58-93/09/09 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضابه شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله15 روزآگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه 

ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
1-رای شماره 1936هیات: آقای حسن دالوریان آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه582وخانم 
دانگ  شش  در  )بالمناصفه(  شناسنامه190  بشماره  محمود  فرزند  آرانی  قاصری  فاطمه 
واقع  از2638اصلی  از639فرعی  پالک2152فرعی  مساحت122/56مترمربع  به  یکبابخانه 
آرانی)مالک  دالوریان  ازعلی  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  بخش3حوزه  دراحمدآباد 

رسمی(.
بشماره  بابا  حاجی  فرزند  آرانی  میرزازاده  حسین  شماره3660هیات:آقای  2-رای 
شناسنامه  بشماره  اله  رحمت  فرزند  آرانی  میرزازاده  فرزانه  خانم  و  شناسنامه176 
پالک2220فرعی  مساحت192/55مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  شش  154)بالمناصفه(در 
بیدگل. و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 از  فرعي   13  از 

3-رای شماره3904هیات:آقای جعفرشبانی زاده آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه591 و 
خانم نجمه رعیت مقدم آرانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 1250161452 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 188 مترمربع پالک 2222 فرعی از 2638 اصلی واقع در 

احمدآباد بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
و  شناسنامه222  بشماره  حسن  فرزند  آرانی  قامتی  حسین  شماره7116هیات:آقای  4-رای 
)به ترتیب نسبت به4دانگ  خانم زهرا شوال پور آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه244 
و2دانگ( درشش دانگ یکبابخانه به مساحت255/94مترمربع پالک2461فرعی از2638اصلی 

واقع دراحمدآباد بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
 195 شناسنامه  بشماره  رمضانعلی  فرزند  طیبی  اله  روح  شماره7844هیات:آقای  5-رای 
واقع  از2638اصلی  پالک2466فرعی  مساحت132/30مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  شش 

دراحمدآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
شناسنامه47شش  بشماره  فرزندعباس  آرانی  زهراخانی  شماره8772هیات:خانم  6-رای 
واقع  از2638اصلی  از27فرعي  پالک2479فرعی  به مساحت100/85مترمربع  یکبابخانه  دانگ 

دراحمدآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.   
7-رای شماره3879هیات:آقای علیرضا بشارتی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 357 شش 
دانگ یکبابخانه به مساحت127/50مترمربع پالک1402فرعی از106فرعي از2640اصلی واقع 

درآران دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  سیدیحیی  فرزند  آرانی  زاده  عباس  سیدجالل  شماره5034هیات:ورثه  8-رای 
شناسنامه377وخانم اشرف رضائی بیدگلی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه390)وراث 
باب  یک  دانگ  دانگ(درشش  سه  به  نسبت  واشرف  دانگ  سه  به  نسبت  اله  کمافرض  جالل 
خانه به مساحت131مترمربع پالک1414فرعی از235فرعي از2640اصلی واقع درآران دشت 

بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
9-رای شماره5911هیات:خانم بهیه اکرمیان فرزند عزیزاله خان بشماره شناسنامه 356شش 
از2640اصلی  از2و8فرعي  به مساحت368/30مترمربع پالک1431فرعی  باب خانه  دانگ یک 

واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  ناصر  فرزند  آرانی  زاده  شبانی  ابوالفضل  5956هیات:آقای  شماره  رای   -10
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  فردآرانی  جوخی  زینب  خانم  و   784 شناسنامه 
مساحت118/70مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  6190003583)بالمناصفه( 
ثبتی  بخش3حوزه  دشت  درآران  واقع  از2640اصلی  از235فرعي   پالک1435فرعی 

آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  میرمعصومی  حسین  شماره8064هیات:آقای  رای   -11
پالک1467فرعی  مساحت163/80مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  1250142954شش 
از235فرعي از2640اصلی واقع درآران دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازنعمت اله اکبرزاده)مالک رسمی( .
12- رای شماره8063هیات:خانم نیلوفرمصفافرزندماشااله بشماره شناسنامه588 شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت174مترمربع پالک1468فرعی از172فرعي از2640اصلی واقع درآران 

دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
13-رای شماره 8443 هیات:آقای حسین ابراهیم زاده آرانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 
9790 و خانم طاهره حق پناه فرزند مسلم بشماره شناسنامه 99 )بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 160/50 مترمربع پالک 1470 فرعی از 235 فرعي از 2640 اصلی 

واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره8440هیات:آقای حسن شایقی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 437وخانم 
خدیجه رعیت مقدم فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 306)بالمناصفه(درشش دانگ یک باب 
درآران  واقع  از2640اصلی  از311فرعي  پالک1471فرعی  مساحت77/20مترمربع  به  خانه 

دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندعلی  حدادآرانی  اله  فضل  هیات:آقای   8446 شماره  رای   -15
از235فرعي  به مساحت 62/35مترمربع پالک1472فرعی  باب ساختمان  دانگ یک  285شش 
از2640اصلی واقع درآران دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازعباس اوقانی)مالک رسمی(.
ولی  سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  اله  سیدروح  شماره8732هیات:آقای  رای   -16
بشماره  عزیزاله  فرزند  آرانی  مفرد  عصار  فاطمه  وخانم   491 شناسنامه  بشماره 
مساحت181/50مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   611 شناسنامه 
ثبتی  بخش3حوزه  دشت  آران  در  واقع  اصلی  از2640  فرعي   235 از  فرعی   1475  پالک 

آران وبیدگل.
17- رای شماره6469هیات:آقای علی اکبرانارکی آرانی  فرزندعباس بشماره شناسنامه 729 
وخانم زهرابهجتی نژاد فرزندسلطانعلی بشماره شناسنامه 292 )بالمناصفه(درشش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 272/80 مترمربع پالک 721 فرعی از 550 فرعي از 2643 اصلی واقع 

درصالح آبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازموسی مهران)مالک رسمی(.
18- رای شماره8710هیات:آقای عین اله شائی آرانی فرزندخیراله بشماره شناسنامه381شش 
دانگ یکباب انباری به مساحت 1000مترمربع پالک723فرعی از715فرعي از2643اصلی واقع 

درصالح آبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  میرزاآقا  فرزند  آرانی  فدائیان  علی  شماره2815هیات:آقای  رای   -19
5841وخانم انسی خانم اطاعت آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه5388)بالمناصفه(درشش 
واقع  از2645اصلی  از340فرعي  پالک988فرعی  مترمربع   332 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 

دروشادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندسیدصادق  سیدسعیدسیدیان  شماره8409هیات:آقای  رای   -20
به  نسبت  ترتیب  )به   55 بشماره شناسنامه  اله  فرزند رحمت  آرانی  نجفی  258وخانم سمیه 
پالک1025فرعی  مساحت114/04مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  دانگ(درشش  دو  و  دانگ   4

از340فرعي از2645اصلی واقع دروشادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره7873هیات:آقای مصطفی کریمشاهی بیدگلی فرزند علینقی بشماره شناسنامه 
271 و خانم فاطمه کبابی بیدگلی فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 201 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یکبابخانه به مساحت146مترمربع پالک4954فرعی از 16 فرعي از2840اصلی واقع 

درریگستان دیمکارآران بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
22- رای شماره8523هیات:خانم ناهیدستاری فرزندحسین بشماره شناسنامه9668 شش 

دانگ یکبابخانه به مساحت217/85مترمربع پالک4967فرعی از205و2408فرعي از2840اصلی 
واقع درریگستان دیمکارآران بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شناسنامه72شش  بشماره  فرزندمحمدتقی  تفکری  حسن  شماره8771هیات:آقای  رای   -23
دانگ یکبابخانه به مساحت121/10مترمربع پالک4972فرعی از205فرعي از2840اصلی واقع 

درریگستان دیمکارآران بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  آقا  حسین  فرزند  قریشی  سیداحمد  شماره8509هیات:آقای  رای   -24
133شش دانگ یکبابخانه به مساحت160/25مترمربع پالک3677فرعی از981فرعي از40اصلی 
محلوجی)مالک  ازپروین  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  آبادبخش4حوزه  درنوش  واقع 

رسمی(.
بشماره  محمد  فرزندعلی  آبادی  کلکونوش  شهرام  شماره8511هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه84شش دانگ یکبابخانه به مساحت224/50مترمربع پالک3679فرعی از3035فرعي 

از40اصلی واقع درنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
حسن  فرزند  آبادی  نوش  زاده  مکاری  هاجر  شماره8770هیات:خانم  رای   -26
پالک3681فرعی  مساحت202مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  شناسنامه160شش  بشماره 

از425و2393فرعي از40اصلی واقع درنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندعلی  آبادی  نوش  عابدزاده  امیرحسین  شماره8773هیات:آقای  رای   -27
شناسنامه5480شش دانگ یکبابخانه به مساحت120/20مترمربع پالک3682فرعی از989فرعي 
از40اصلی واقع درنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از علی عابدزاده 

نوش آبادی)مالک رسمی(.
28- رای شماره8437هیات:خانم عذراجلوداری نوش آبادی فرزندحسین بشماره شناسنامه 

23 شش دانگ یکبابخانه به مساحت150/20مترمربع پالک792 فرعی از 37 فرعي از41اصلی 
علی  وراث  از  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  آبادبخش4حوزه  آبادنوش  درحسن  واقع 

محمدسالم)مالک رسمی(.
شناسنامه3وخانم  بشماره  فرزنداسداله  شکرائیان  امراله  شماره8728هیات:آقای  رای   -29
طاهره توکلیان نوش آبادی فرزند سیدعبداله بشماره شناسنامه84)بالمناصفه(درشش دانگ 
حسن  در  واقع  از41اصلی  از72فرعي  پالک793فرعی  مساحت255مترمربع  به  یکبابخانه 

آبادنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندحسین  آبادی  نوش  رئوفی  عباسعلی  شماره8769هیات:آقای  رای   -30
شناسنامه72شش دانگ یکبابخانه به مساحت152/75مترمربع پالک794فرعی از 118 فرعي 

از41اصلی واقع درحسن آبادنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه58شش  بشماره  فرزندامراله  ساربانی  فاطمه  شماره8767هیات:آقای  رای   -31
 41 از  فرعي   118 از  فرعی  پالک795  مترمربع  مساحت215/75  به  یکبابخانه  دانگ 
عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  4حوزه  آبادبخش  آبادنوش  درحسن  واقع   اصلی 

مع الواسطه از ورثه امراله ساربانی)مالک رسمی(.
بشماره  اله  فرزندولی  آبادی  نوش  علیرضاکرامتی  شماره7882هیات:آقای  رای   -32
شناسنامه1999وخانم پروین سادات متولی نوش آبادی فرزند سیدعبداله بشماره شناسنامه 
دانگ  شناسنامه89)بالسویه(درشش  بشماره  اله  فرزندولی  آبادی  نوش  کرامتی  وحسن   13
یکبابخانه به مساحت175/50مترمربع پالک 443 فرعی از43 اصلی واقع در غیاث آبادنوش 

آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
33- رای شماره 7879هیات:خانم مرضیه مصلحی نوش آبادی فرزنددخیل بشماره شناسنامه 
248شش دانگ یکبابخانه به مساحت171مترمربع پالک444فرعی از43 اصلی واقع در غیاث 
آبادنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی قدیری نوش 

آبادی)مالک رسمی(.
فرزندسیدمرتضی  آبادی  نوش  مصطفوی  سیدحسین  شماره8507هیات:آقای  رای   -34
بشماره شناسنامه 24شش دانگ یکباب مغازه به مساحت20/50مترمربع پالک450فرعی از43 

اصلی واقع درغیاث آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شش   3 شناسنامه  بشماره  فرزنداسداله  شکرائیان  امراله  شماره8725هیات:آقای  رای   -35
درغیاث  واقع  اصلی   43 از  456فرعی  پالک  159/75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 

آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
36- رای شماره 8724هیات:آقای تقی شکرائیان فرزندیداله بشماره شناسنامه 61شش دانگ 
آبادنوش  غیاث  در  واقع  اصلی   43 از  457فرعی  پالک  مساحت182مترمربع  به  یکبابخانه 

آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندامراله  حمیدرضاشکرائیان  شماره8744هیات:آقای  رای   -37
اکبربشماره شناسنامه 212)بالمناصفه(در  فرزندعلی  آبادی  نوش  عباسی  فاطمه  104وخانم 
از 43 اصلی واقع در غیاث  به مساحت 170مترمربع پالک 458فرعی  یکبابخانه  دانگ  شش 

آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
38-  رای شماره 8748هیات:آقای جوادوکیلی نوش آبادی فرزندحسین بشماره شناسنامه 
ترتیب  شناسنامه4802)به  فرزندرضابشماره  آبادی  نوش  زاده  عباس  اعظم  خانم  4928و 
نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ(درشش دانگ یکبابخانه به مساحت210مترمربع پالک 461فرعی از 
43 اصلی واقع درغیاث آبادنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه 

عباس وکیلی)مالک رسمی(.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/03

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  9/373 شماره:93/09/09-103/93/1839/58 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
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.
1-رای شماره 6697هیات:آقای علیرضاعصارزاده نوش آبادی فرزندمهدی بشماره شناسنامه 
5758وخانم اسماءوکیلی نوش آبادی فرزندجوادبشماره شناسنامه 822)بالمناصفه(درشش 

دانگ یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 64/50مترمربع پالک 339فرعی از 318 فرعی 
از پالک 8 اصلی واقع درمعین آبادنوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

شناسنامه  بشماره  فرزندعباس  بیدگلی  زاده  رضاعابدین  7819هیات:آقای  شماره  2-رای 
بیدگلی فرزندماشااله بشماره شناسنامه 57)بالمناصفه(درشش  208وخانم زهراعلی قاسمی 
درمعین  واقع  اصلی   3 از  2176فرعی  پالک  127/45مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 
آبادبیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از علیرضا خموشی)مالک رسمی(. 
شناسنامه  بشماره  فرزندیداله  کاربیدگلی  کشت  عباس  7865هیات:آقای  شماره  3-رای   
313)بالمناصفه(درشش  شناسنامه  بشماره  مفردفرزندحسین  محلوجی  اعظم  60وخانم 
درمعین  واقع  اصلی   3 از  2179فرعی  پالک  300/95مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 
 آبادبیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازیداله کشت کار)مالک رسمی(.

بشماره  فرزندعباسعلی  بیدگلی  زارع  رزاقی  ابوالفضل  8745هیات:آقای  شماره  4-رای 
133)بالمناصفه( شناسنامه  بشماره  فرزنداصغر  الدین  شمس  مریم  105وخانم  شناسنامه 
درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 210مترمربع پالک 2191فرعی از 3 اصلی واقع درمعین 

آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
شناسنامه  بشماره  فرزندمرتضی  بیدگلی  جوادموالئی  8709هیات:آقای  شماره  5-رای   
اکبربشماره شناسنامه 147)به ترتیب  6867وخانم معصومه پاسبان زاده بیدگلی فرزندعلی 
159/77مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  مشاع(در  دانگ   2 و  دانگ   4 به  نسبت 
وبیدگل. آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دراماکن  واقع  اصلی   105 از  46فرعی   پالک 

شناسنامه  فرزندمحمدبشماره  بیدگلی  عبدالهی  مهدی  7899هیات:آقای  شماره  6-رای 
دانگ  469)بالمناصفه(درشش  شناسنامه  بشماره  فرزندمندعلی  توحیدی  طاهره  348وخانم 
یکبابخانه به مساحت 118/93مترمربع پالک 148فرعی از 3فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.   
7-رای شماره 7993هیات:آقای حسین عبدالهی بیدگلی فرزندرمضانعلی بشماره شناسنامه 
343شش دانگ یکبابخانه به مساحت 105/05مترمربع پالک 151فرعی از 3فرعي از 112 اصلی 

واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بیدگلی فرزندغالمرضابشماره شناسنامه  8-رای شماره 7884هیات:آقای علی محمدرحیمی 
دانگ  295)بالمناصفه(درشش  شناسنامه  بشماره  تبارفرزندمچول  زهراسیدی  124وخانم 
یکبابخانه به مساحت 409/91مترمربع پالک 152فرعی از 2فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن 
نوحیان)مالک  آقاعلی  ازورثه  الواسطه  مع  وبیدگل خریداری عادی  آران  ثبتی  بخش 3حوزه 

رسمی(.
وخانم   9024 شناسنامه  بشماره  فرزندعباس  جوادعبدالهی  8058هیات:آقای  شماره  9-رای 
دانگ  353)بالمناصفه(درشش  شناسنامه  بشماره  اله  فرزندحمزه  بیدگلی  مالکیان  کبری 
یکبابخانه به مساحت 205/40مترمربع پالک 153فرعی از 3فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندحسین  بیدگلی  بشیرسلمانی  8415هیات:آقای  شماره  10-رای 
دانگ  309)بالمناصفه(درشش  شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فرد  جهان  زینب  473وخانم 
یکبابخانه به مساحت 98/05مترمربع پالک 2فرعی از 126 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندناصرخان  اکبرسامانی  علی  8471هیات:آقای  شماره  11-رای 
6970وخانم زهراحقیقیان بیدگلی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 171)بالمناصفه(درشش 
دانگ یکبابخانه به مساحت 426/50 مترمربع پالک 22فرعی از 5و8فرعي از 128 اصلی واقع 

دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
12- رای شماره 8438هیات:آقای سیدحسن فعولی بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 12 

شش دانگ یکبابخانه به مساحت 177/75مترمربع پالک 41 فرعی از 2فرعي از 252 اصلی 
واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  اله  شمس  فرزند  بیدگلی  زهرانوروززاده  2100هیات:خانم  شماره  13-رای 
از  8فرعی  پالک  مترمربع   170 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  181شش  شناسنامه 
2و5و6و7وقسمتی ازمشاعات فرعي از 265 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 
رسمی(. بیدگلی)مالکین  وزهراقرمزی  بیدگلی  رضازاده  ازعباس  عادی  خریداری   وبیدگل 

بشماره  اله  فرزندحبیب  آرانی  شاهزاده  حسین  8425هیات:آقای  شماره  رای   -14
 107 شناسنامه  بشماره  فرزندعلی  بیدگلی  قاضیان  مریم  9524وخانم  شناسنامه 
و   2 از  10فرعی  پالک  163/50مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  )بالمناصفه(درشش 
وبیدگل. آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دراماکن  واقع  اصلی   277 از  فرعي  ازمشاعات   قسمتی 
شناسنامه  بشماره  فرزندمندعلی  بیدگلی  مجیدی  عباس  5896هیات:آقای  شماره  رای   -15
320شش دانگ یکبابخانه به مساحت 172/75مترمربع پالک 6فرعی از 2فرعي از 281 اصلی 

واقع دراماکن بخش 2حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندرحمان  فرمانی  سمیه  8505هیات:خانم  شماره  رای   -16
 285 از  1فرعي  از  39فرعی  پالک  106/25مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  3476شش 
ازورثه  الواسطه  مع  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  بخش 3حوزه  دراماکن  واقع  اصلی 

جوادجوادی)مالک رسمی(.
و   227 شناسنامه  فرزندمحمدبشماره  علیرضاپاداش  8394هیات:آقای  شماره  رای   -17
خانم زهراحاجی زاده بیدگلی فرزندجعفربشماره شناسنامه 8082 )بالمناصفه(درشش دانگ 
یکبابخانه به مساحت 207/41 مترمربع پالک 17 فرعی از 5و6و7و8و9وقسمتی ازمشاعات 

فرعي از 364 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  فرزندمحمدبشماره  میدانی  زاده  تقی  علی  5031هیات:آقای  شماره  رای   -18
نسبت  ترتیب  373)به  شناسنامه  بشماره  فرزندحسینعلی  آرانی  قبائی  معصومه  319وخانم 
به 2دانگ و4دانگ مشاع(درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 241/20مترمربع پالک 14 فرعی 
از 7وقسمتی از مشاعات فرعي از 1952و1953و1360 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
19- رای شماره 5029هیات:آقای جوادابراهیم پورآرانی فرزند تقی بشماره شناسنامه 102 
وخانم زینب کدخدائیان آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه 1035)بالمناصفه(درشش دانگ 
از  فرعي  ازمشاعات  از 7وقسمتی  پالک 15فرعی  مترمربع  به مساحت 268/50  بابخانه  یک 

1928و1952و1953و1360 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسنعلی  فرزند  بیدگلی   زارع  پیران  حسین  7888هیات:آقای  شماره  رای   -20
شناسنامه 202 و خانم فرزانه اهلی بیدگلی فرزند رحمت بشماره شناسنامه 205 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 88/45 مترمربع پالک 268 فرعی از 6 فرعي از 1965 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  زارع  پیران  هادی  شماره7858هیات:آقای  رای   -21
شناسنامه200وخانم اسماء پیران زارع بیدگلی فرزند محمد بشماره شناسنامه 143)بالمناصفه(
درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/25 مترمربع پالک 269 فرعی از 6 فرعي از 1965 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی  سعدآبادی  اکبر  علی  شماره8444هیات:آقای  رای   -22
شناسنامه134وخانم اعظم ستاری آرانی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 285)بالمناصفه( 
در  واقع  اصلی  از2336  پالک1فرعی  262/90مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  در شش 

اماکن بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندحشمت  حمیدرضاپایدارآرانی  5914هیات:آقای  شماره  رای   -23
شناسنامه11689)بالمناصفه(در  بشماره  حسین  فرزند  لیالبهروان  شناسنامه10702وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 242/06مترمربع پالک 953 فرعی از2637 اصلی واقع 
ازاحمدقربانی  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  درمسعودآبادبخش3حوزه 

وقدسی معروفی)مالکین رسمی(.
بشماره  فرزندحسن  آرانی  غالمیان  اله  رحمت  شماره8715هیات:آقای  رای   -24
شناسنامه  بشماره  علی  حسین  فرزند  آرانی  مقدم  عذرامرادزاده  شناسنامه18وخانم 
پالک  مترمربع   47/75 مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  دانگ  شش  158)بالمناصفه(در 

1044فرعی  از2637   اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندنعمت  آرانی  محمدرضاخالقی  شماره3485هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه6052)بالمناصفه(درشش  بشماره  احمد  فرزند  سلگی  مریم  شناسنامه3295وخانم 
اصلی  از2637  از1189فرعي  پالک7667فرعی  106/75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 

واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندسیف  آرانی  خالقی  اله  نعمت  شماره3648هیات:آقای  رای   -26
شناسنامه74وخانم مریم علی ماندی فرزندوهب بشماره شناسنامه1116)بالمناصفه(درشش 
دانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 74/92مترمربع پالک7682فرعی از 1189 فرعي از2637 

اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره شناسنامه  اله  فرزندنعمت  آرانی   خالقی  علیرضا  رای شماره6691هیات:آقای   -27
1747وخانم نرگس قربانزاده مشکانی فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه68)بالمناصفه(درشش 
اصلی  از2637  از1189فرعي  پالک7782فرعی  103/50مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ 

واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
28- رای شماره8399هیات:آقای محمدعلی مشرقیان آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
10773وخانم سکینه بتولی آرانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 458 )بالمناصفه( در شش 
دانگ قسمتی ازیکبابخانه به مساحت33مترمربع پالک7801فرعی از1189فرعي از2637 اصلی 

واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  فرزندعلی  بیدگلی  صانعی  بتول  خانم  شماره8398هیات:  رای   -29
شناسنامه91شش دانگ یکبابخانه به مساحت 194 مترمربع پالک 7802فرعی از1241فرعي 

از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندمحمدبشماره  آرانی  زاده  اکبرعظیم  علی  شماره8479هیات:آقای  رای   -30
شناسنامه607)بالمناصفه( بشماره  فرزندمسلم  آبادی  شمس  فاطمه  شناسنامه53وخانم 

درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 245/35 مترمربع پالک7803فرعی از1189فرعي از2637 
اصلی واقع درمسعودآباد بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  آرانی  قرنی  عباس  شماره8478هیات:آقای  رای   -31
شناسنامه  بشماره  سیدمهدی  فرزند  فاضل  حسینی  سادات  عاطفه  خانم  1333و 
پالک  مساحت203/25مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  1250113881)بالمناصفه(درشش 
ثبتی  واقع درمسعودآبادبخش3حوزه  اصلی  از2637  از 933 و 935و936فرعي  7805فرعی 

آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  عبدالغفور  فرزند  آرانی  غفوره  رضا  شماره8435هیات:آقای  رای   -32
336وخانم طیبه ستاری آرانی فرزندماشااله بشماره شناسنامه253)بالمناصفه(درشش دانگ 
واقع  اصلی  از2637  از1189فرعي  پالک7806فرعی  مساحت141/18مترمربع  به  یکبابخانه 

درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1393/09/17 

تاریخ انتشارنوبت دوم:1393/10/03  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

تحدید حدود اختصاصی 
باغ  یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:1393/9/20-103/93/2816/337   9/518
معروف باغ نقی شماره پالک 2960فرعی ازشماره پالک 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز به نام خانم ام البنین زرین نام در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور 
مالک؛ آگهی تحدید حدودعمومی به عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 
قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/11/19 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا 
تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1393/10/03 م الف:187 مجتبی شادمان 

رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

9/519 شماره:103/93/2817/337-1393/9/23 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور شماره پالک 3110 فرعی از شماره پالک 193- اصلی واقع در طرق بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز به نام خانم ام البنین زرین نام در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک؛ 
آگهی تحدید حدود عمومی به عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/11/19در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد 
که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.تاریخ انتشار:93/10/3 م الف:188 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نظنز
تاسیس شرکت

9/598 شماره:93/5423/33/و-93/9/22 آگهی تاسیس شرکت فانوس کویر مهاباد با مسئولیت 
اساسنامه و مفاد صورت جلسه مجمع عمومی  نامه و  تقاضانامه و شرکت  محدود خالصه 
ملی  شناسه  به  محدود  مسئولیت  با  مهاباد  کویر  فانوس  شرکت  مدیره  هیات  و  موسس 
14004608959 که با شماره 879 در تاریخ 1393/09/18 در این اداره به ثبت رسیده و در 
تاریخ 1393/09/19 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی 
و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده 
و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت امضاء و به تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: 
با این مقدمه که ثبت موضوعات زیر به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد – انجام 
امور خدماتی از قبیل خدمات برق و روشنایی ساختمانها و تاسیسات و معابر و سیم کشی برق 
– بلوک ریزی و جدول بندی – طراحی و نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی – راه سازی 
– طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درختکاری و طرحهای فضای سبز – آذین 
بندی میادین و خیابانها – تنظیف اماکن و ساختمان ها – تهیه و طبخ و تولید غذا – انجام کلیه 
فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش و تولید و تهیه و توزیع کلیه 
اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت  کاالهای مجاز بازرگانی – 
تحقق اهداف شرکت – انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در 

مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – امور مربوط به شکبه های رایانه ایی و رایانه و خرید 
و فروش رایانه و قطعات رایانه ایی و تعمیر رایانه و هرگونه اموری که باموضوع شرکت مرتبط 
باشد –پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 4- مرکز اصلی شرکت: اردستان – مهاباد – خیابان امام خمینی – کوچه هشت بهشت 
نقدی و غیرنقدی  میلیون ریال  پنج  پالک17- کدپستی 8443164831. 5- سرمایه شرکت:   –
ندارد. 6- موسسین شرکت: آقای حسین عقیلی مهابادی فرزند علی اکبر با کدملی 1189505053 
و خانم سیده ساره حسینی فرزند سید ابوالقاسم با کدملی 4899691394 و آقای بابک عقیلی 
مهابادی فرزن حسین با کدملی 0310629993. 7- اولین مدیران شرکت: حسین عقیلی مهابادی 
به سمت مدیرعامل و سیده ساره حسینی به سمت رئیس هیات مدیره و بابک عقیلی مهابادی به 
سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدات شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.م الف:441 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

اصلي  از32  فرعي   315  /  2 شماره  پالک  ازیکبابخانه  قسمتي  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
باقیمانده  واقع دردست قمشه بخش یک ثبتي شهرضا که به انضمام قسمتي ازپالکهاي 1 / 
315 و 320 جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است طبق پرونده ثبتی بنام آقاي هدایت اله صهبا 
فرزندحسین وغیره درجریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 
15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 27 / 10 / 1393 ساعت 
ومجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح   9
اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان 
روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک 
خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست 
راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی 
پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد   رئیس ثبت اسنادوامالک 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 
   آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتي ازیکبابخانه پالک شماره 2532 / 32 واقع دردست قمشه 
بخش یک ثبتي شهرضا که به انضمام قسمتي ازپالکهاي 2 / 315 و 320 جمعًا تشکیل یک باب 
خانه راداده است طبق پرونده ثبتی بنام آقاي هدایت اله صهبا فرزندحسین وغیره درجریان 
وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت 
درمحل  صبح   9 ساعت   1393  /  10  /  27 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای 
شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نشده  این  قضایی اخذوبه 
  - شهرضا  اسنادوامالک  ثبت  رئیس  خواهدشد.    انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل 

سیدمهدی میرمحمدی 
ابالغ وقت رسیدگی

10/31در خصوص پرونده کالسه 93-715 خواهان امیرعباس ربانی دادخواستی مبنی بر انتقال 
سند به طرفیت سلمان حدادی سامانی –محمدرضا لیلی ئیون تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/11/7 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 28 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25282 شعبه 28 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/594 در خصوص پرونده کالسه654/93 خواهان مهناز سیالنی دادخواستی مبنی بر الزام به 
استرداد خودرو به طرفیت مرتضی حاجی عبدالهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخه 93/11/4 ساعت 3/45عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 19 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25416 شعبه 19 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه 

پرونده: 9209980350600172 شماره  اجراییه: 9310420350600392 شماره  10/32شماره 
بایگانی شعبه: 920185 بموجب درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9309970350601017 
مورخ 93/06/04 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهما 1- مهدی رحمانی فرزند رضا به 
نشانی مجهول المکان 2- محمد منصوری فرزند شهریار به نشانی اصفهان – خ جی – ارغوانیه 
– خ مسجدالمهدی – کوی نسیم دوم – پ33- ط دوم به صورت تضامنی محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ نه میلیون ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )87/8/20( 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا حاجیان فرد فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان 
– خ جی – خ کنگاز – کوی قادری – پ10 و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان حق االجرا 
در حق صندوق دولت موقع وصول محکوم به هزینه دادرسی از آن کسر و به حساب خزانه 
واریز گردد. اجرای دادنامه وفق تبصره 2م306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه محکوم است 
به محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:25373 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

شورای   14 شعبه   93/6/18 تاریخ   994 شماره  رای  موجب  به  556/93ش14  10/42شماره: 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی دالوند فرزند شریف 
ریال  میلیون  دو  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  شغل 
بابت وجه چک به شماره 039919 به عهده بانک ملی و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
از تاریخ سررسید  دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه 
له مهدی  در حق محکوم  آگهی  نشر  و هزینه  اجرای حکم  تاریخ  تا   )93/3/1( چک موصوف 
فلکه   – اصفهان  نشانی  به  نساج  الهام  وکالت  با  آزاد  ا... شغل  نعمت  فرزند  کریمی سهلوانی 
روبروی کالنتری 13- طبقه دوم –  مجتمع تجاری ولی عصر –  خ ولی عصر –  احمدآباد – 
به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون  ماده 34  نیم عشر حق االجرا.  و  واحد203 
یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  علیه مکلف است ظرف  ابالغ شد، محکوم  علیه 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم  به بدهد  ترتیبی برای پرداخت 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:25404 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان
فقدان سند مالکیت 

10/20شماره:103/93/1536/24 آقای   احمد زمانی احد از وراث آقای رمضانعلی زمانی فرزند 
محمد اسماعیل شناسنامه شماره 102 میمه به استناد  یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکدرب باغ 
مشجر شماره 252 فرعی از یک  اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 558 
دفتر 44 امالک دیل ثبت 6619 به نام وی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز 
انجام نشده و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است 
چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه

 



سالمت  

 خواص دارویی
 بنفشه معطر

برف پاک کن هوشمند عالوه بر پاک کردن شیشه 
در هنگام ب��اران و ه��وای مه آل��ود، دارای ویژگی 
مختلفی ب��ه منظ��ور امنیت و هش��دار ب��ه دیگر 

رانندگان است.
رانندگی در ه��وای مه آلود و ب��اران خطرناک تر از 
هوای معمولی است و گاه منجر به حادثه می شود.

یک گروه سه نفره از طراحان، سیستمی هوشمند 
برای دید بهتر در شرایط سخت آب و هوایی ارایه  
داده اند؛ آنها برف پاک کنی هوشمند طراحی کرده اند که دید راننده را در هوای 
بارانی و مه آلود آسان تر می کند و عالوه بر پاک کردن شیشه در هوای بارانی دارای 

ویژگی دیگری نیز هست.
این برف پاک کن دارای چراغ های LED بر روی شیشه جلو و عقب خودرو، برای 
نمایش هشدار به سایر رانندگان در جاده است؛ این چراغ ها به منظور امنیت بیشتر 

و جلب توجه رانندگان به رعایت فاصله و سرعت کمتر طراحی شده اند.
این سیستم هوشمند توسط »هوآنگ جوکسی«، »ما جینکایی« و »دینگ دانگ« 

طراحی شده است.

شرکت سونی موبایل در ارایه تلفن های هوشمند 
ض��د آب یک��ی از مطرح تری��ن تولیدکنن��دگان 
 Xperia m2 اس��ت به همین ترتی��ب گوش��ی
aqua سونی نخس��تین تلفن هوش��مند قیمت 
 متوسط اس��ت که با این ویژگی به بازار وارد شده

 است.
این گوشی در مهر ماه امسال رونمایی شده است 
و هم اکنون در بازار دنیا از جمله ایران در دس��ترس اس��ت. شاید داشتن ویژگی 
ضدآب برای برخی از افراد چندان جذابیت نداش��ته باش��د و بیش��تر به طراحی 
 و یا س��ایر ویژگی ه��ای آن مانن��د کیفیت دوربین یا سیس��تم عام��ل آن توجه

 کنند.
 ولی اگر زمانی تلفن ش��ما داخل آب افتاد و دیگر کار نکرد آن موقع است که این 

ویژگی برایتان حایز اهمیت می شود.
ای��ن تلف��ن ک��ه ب��ه تازگ��ی وارد ب��ازار آس��یا ش��ده اس��ت، در رنگ ه��ای 
 س��فید و مش��کی ب��ا قیم��ت ح��دودا  750 ه��زار توم��ان قاب��ل خری��داری

 است.

برف پاک کن هوشمندبا این گوشی به زیر آب بروید

بررسی کلی گیاه دارویی بنفش��ه معطر و آشنایی 
با خ��واص داروی��ی و ترکیبات ش��یمیایی و نحوه 

مصرف و.....  
بنفشه معطر گیاهی اس��ت علفی و بوته ای که پایا 
و چندساله می باش��د. برگ های قلبی شکل گیاه 
دمب��رگ درازی دارند ک��ه از محل مش��ترکی در 
 ناحیه یقه گیاه )تقریباَ هم س��طح با زمیت( خارج

 می شوند.
این ب��رگ ه��ا اکث��راَ روی زمی��ن گس��ترده اند و 
س��اقه وج��ود ن��دارد. گل ها ب��ه ص��ورت منفرد 
روی دم��گل و گیاه ق��رار گرفته اند. دم��گل ها در 
 محل اتص��ال به گل حال��ت خمیده و عص��ا مانند 

دارند.
گل ها معطر و اغلب بنفش رنگ و به ندرت سفید یا 
گلی هستند) البته در بعضی نمونه ها ممکن است 
قس��مت های کمی از گلبرگ س��فید یا گلی رنگ 
باشد.( میوه گیاه به صورت پوشینه و حاوی تعدادی 

دانه زرد رنگ است.
بنفشه معطر بیش��تر در نواحی سایه دار و مرطوب 
می روید و برای اس��تفاده دارویی به صورت وسیع 
کش��ت می ش��ود. همچنین، ب��ه عن��وان زینتی 
 به طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد.

 گل های زیبای گیاه در اوایل بهار ظاهر می شوند 
و در تابس��تان عاری از گلبرگ است. بنفشه معطر 
بومی اروپا و آسیاست، ولی در نواحی دیگر، از جمله 
آمریکای شمالی و اس��ترالیا پرورش داده می شود. 
این گیاه به نام های عمومی بنفشه انگلیسی، بنفشه 

باغی نیز مشهور است.
این گیاه در نواحی مختلف ای��ران و به خصوص در 

قسمت های شمالی و مرطوب ایران رویش دارد.
دارو شناختی و اثرات مهم:

اس��تفاده دارویی هنوز در دارونامه ه��ا وجود دارد. 
گل ها خاصیت مسهل دارند. در دارونامه انگلستان 
بهترین شکل اس��تفاده از گل ها به صورت شربت 
است که برای نوزادان نصف تا یک قاشق چایخوری 
 و یا بیش��تر، با مقدار مس��اوی روغن بادام مخلوط

 می شود. در قدیم ش��ربت بنفشه را برای رفع تورم 
چشم ها، رفع بی خوابی، درمان یرقان، درمان تب 
و لرز، برطرف کردن چرک و تورم ل��وزه ها و صرع 
اس��تفاده می کردن��د. جرالد، یک��ی از متخصصان 
گیاهان دارویی می گوید،برای تسکین تورم داخلی 
گوش، آرام��ش قلب، ب��ر طرف کردن خش��کی و 
گرفتگی گلو، بهبود س��ر درد و به عنوان خواب آور 

می توان از بنفشه معطر استفاده کرد.
از گل های بنفش��ه می توان مربای شیرینی تهیه 
کرد ک��ه در زمان چارل��ز دوم به عنوان کنس��روی 
 مطلوب، با نام قند بنفشه یا violet plate در تمام

 داروخانه ها به فروش می رسید و بسیار پرطرفدار 
بود. این فرآورده خاصی��ت خلط آور دارد. گل های 
تازه برای افزودن به س��االد بس��یار خوب اس��ت. 
همچنین جرالد می افزاید ک��ه از برگ ها می توان 
در تهیه مرهم و ضماد جهت سوختگی ها استفاده 
نمود. او معتقد است که اثرات آن بهتر از گل ختمی 

و ترکیبات جیوه می باشد.
تمام بنفش��ه ه��ا دارای طبیعت س��رد و مرطوب 
هستند. وقتی سبز و تازه اند، به عنوان سرد کننده 
و پایی��ن آورنده ح��رارت بدن، به ص��ورت داخلی 
 و خارج��ی، به کار م��ی روند؛ مث��اَل در کاهش ورم 
چش��م ها می توان از جوش��انده گل وبرگ و برای 
تسکین سر درد از مرهم آن بر روی پیشانی استفاده 
نمود. این مرهم را می توان با اسانس گل سرخ هم 

مخلوط کرد.
گل و برگ بنفش��ه، به صورت ف��رآورده خوراکی، 
صفرا آور بوده و به خصوص برای بچه ها مناس��ب 
اس��ت )البته اثر برگ در این مورد قوی تر اس��ت(. 
همچنین، گل های تازه یا خشک به شکل خوراکی، 

در رفع مشکالت ریوی مؤثرند.
ریزوم به صورت خوراکی دارای اثرات قوی تهوع آور 
و مسهل می باشد و از این نظر شبیه ایپکاکوانا است.

دانه ها خاصیت مسهلی و ادرار آور دارند و از آنها در 
مش��کالت مجاری ادرار، به خصوص دفع سنگریزه 

در مجاری، استفاده می شود.
از زمان های دور از ف��رآورده های بنفش��ه تازه به 
صورت خوراک��ی و موضعی برای افراد س��رطانی، 
به خص��وص س��رطان گلو، اس��تفاده می ش��د. از 
دم ک��رده برگ ه��ا در آب جوش و به نس��بت 1 به 
5 به ص��ورت موضعی)مالیدن��ی( و یا ب��ه صورت 
 کمپرس در درده��ای موضعی می توان اس��تفاده 

کرد.
برای چرب کردن گلو، برگ بنفشه را خشک و پودر 
کرده و در روغن زیتون بریزید. سپس آن را به مدت 
6 ساعت روی بخار بگذارید و بعد مصرف کنید. این 

روغن برای رفع خشکی گلو مفید است.
از اثرات دیگر بنفشه می توان تسکین سر درد، ضد 
میگرن، رفع بی خوابی،ضد س��رفه، تس��کین آسم 
و برونش��یت را نام برد. بنفشه معطر چون خاصیت 
معرق دارد، در تسکین عالئم سرما خوردگی مؤثر 

است.
از اسانس گل ها در رایحه درمانی، درمان برونشیت، 
 خس��تگی زی��اد و مش��کالت پوس��تی اس��تفاده

 می شود. 

 مرس��دس بنز می ب��اخ کالس اس که 
ابهت کالس اس را با ویژگی های بی نظیر 
می باخ پیوند داده، در گوانگ ژو و لس آنجلس )بازارهای 

کلیدی فروش این مدل( رونمایی شد.
مرس��دس بنز می باخ کالس اس که در ماه فوریه سال 
2015 )بهمن ماه پیش رو( به ب��ازار می آید از طراحی 
متفاوت و درعین حال پایبند به اصول مرس��دس بهره 
می برد. برای مث��ال بخش های جانب��ی کاماًل جدید و 
ویژه آن طراحی ش��ده اند، اما قوس سقف در یک نگاه 
ما را به یاد کالس اس می ان��دازد. ویژگی متمایز بدنه 
همین پانل های جانبی هس��تند. اس��تفاده از خطوط 
برجس��ته جانبی طراحی را پویاتر از پیش کرده است. 
درهای عقب با زیرکی کوتاه تر شده اند و شیشه هایشان 
مستطیلی است. صندلی ها هم در اتاقک کمی عقب تر 
از شیش��ه ها قرار گرفته ان��د و انگار فض��ای خصوصی 

بیشتری برای سرنشینان عقب به وجود آورده اند.
در ابع��اد بدنه تغییرات��ی ایجاد ش��ده؛ فاصله محوری 
بیشتر شده و موضع مستحکمی به می باخ کالس اس 
بخشیده است. به طور دقیق فاصله محوری چرخ های 
جلو و عق��ب 3365 میلی متر اس��ت. ط��ول آن هم با 
افزایش 20 سانتی متری نسبت به کالس اس به 5453 

میلی متر رسیده است.
طراح��ی داخل��ی نیز به ش��دت منحصربه فرد اس��ت. 
درون اتاقک چیزی فرات��ر از اتاق یک خودرو اس��ت. 
قلمرو سرنش��ینان عقب مملو از هرگونه نعمتی است؛ 
صندلی ه��ای وی.آی.پ��ی فوق العاده راح��ت به کلیه 
امکانات مجهز ش��ده اند. درها ب��ا دوردوزی ها و تریم 
خاص به تنهایی هنر طراحان داخلی می باخ کالس اس 
را به نمایش می گذارند. س��کوت آرامش بخش قسمت 

عق��ب آن را به ک��م صداترین بخش 
عق��ب در خودروهای س��دان تولیدی 

تبدیل کرده است. باوجود شیشه های بزرگ به سختی 
می توان صدای باد را در اتاقک ش��نید. اتاقک به قدری 
جادار اس��ت که سرنش��ینان می توانن��د به راحتی در 
آن اس��تراحت کنند ی��ا بخوابند. این خ��ودرو مطابق 
با خواس��ته های متمول تری��ن و مشکل پس��ندترین 
مش��تری های دنیا س��اخته ش��ده و آماده است همه 

توقعات آن ها را برآورده کند.
مرس��دس- می ب��اخ ی��ک زیرمجموعه اس��ت که در 
آینده خودروهای مرس��دس بن��ز منحصربه فردتری 
تولید خواهد کرد؛ بنابراین ای��ن زیرمجموعه دومین 

زیرمجموعه مرسدس بعد از مرسدس AMG است.
قوی ترین نس��خه از این مدل، می باخ کالس اس 600 
اس��ت که از یک موتور 12 س��یلندر دوتوربویی بهره 
می برد. این موتور 5980 سی س��ی 530 اس��ب بخار 
قدرت و 830 نیوتن متر گش��تاور تولی��د می کند. این 
میزان گش��تاور از دور موتور 1900 دور در دقیقه در 
دسترس اس��ت. ش��تاب گیری صفر تا صد کیلومتر بر 
ساعت S600 پنج ثانیه طول می کشد. حداکثر سرعت 
آن هم 250 کیلومتر بر س��اعت اس��ت ک��ه به صورت 

الکترونیک محدود شده است.
مدل S 500 دیگر نس��خه این خودرو است که از یک 
موتور8 س��یلندر اس��تفاده می کند که با حجم 4663 
سی س��ی، 455 اس��ب بخار قدرت و 700 نیوتن متر 
گش��تاور تولید می کند. مصرف سوخت ترکیبی برای 
مدل سدان تنها 8.9 لیتر در هر 100 کیلومتر است و 
میزان آالیندگی 207 گرم در هر کیلومتر برآورد شده 
 9G- است. این مدل به طور اس��تاندارد به جعبه دنده

TRONIC مجهز می شود که نخستین جعبه دنده 9 
سرعته خودکار در این بخش است.

مرس��دس بنز نام »مایباخ« را برای ب��ار دوم به منظور 
به چالش کشیدن »رولز رویس« و »بنتلی« در جذب 

پولدارترین خریداران خودروی جهان احیا می کند.
مایباخ که برن��د دوران دهه 1930 بود، ب��ه برند فوق 
لوکس مرس��دس بنز تبدیل می ش��ود که خودروهای 
جذاب و شیکی عرضه خواهد کرد. نخستین خودروی 
این برند به نام اس 600 در نمایشگاه های گوانگژو و لس 

آنجلس رونمایی  شد.
مدیرفروش مرسدس بنز که زیرموجموعه دایملر است، 
در رویدادی که نزدیک اش��توتگارت آلمان برگزار شد، 
ابراز اطمینان کرد که این برن��د در بازار موفقیت آمیز 

خواهد بود.
مرسدس با این اقدام از تصمیم سال 2011 خود برای 
پایان تولید مایباخ در راستای اصالحات گسترده برند 
در این ش��رکت برمی گردد تا بتواند در فروش جهانی 

خودروهای لوکس از رتبه سوم به اول صعود کند.
بی ام و و فولکس واگن با برندهای رولز رویس و بنتلی 
در بخش خودروه��ای فوق لوکس موف��ق بوده اند و از 
سوی دیگر بی ام و و آئودی فولکس واگن شاسی بلندها 

را از خودروهای سدان و واگن خود متمایز کرده اند.
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، همچنین طبق سیاست 
جدید مرس��دس، نام های خودروهای شاس��ی بلند از 
س��ال آینده با GL آغاز می ش��ود و نام ام کالس کنار 

گذاشته می شود.
همچنین نام های خودروهای چه��ار در کوپه با CL و 
رودس��تر با SL آغاز می شود. مرس��دس بنز همچنین 
برای نش��ان دادن نوع خودرو از حرف کوچک d برای 
دیزل، e برای برقی و h برای هیبرید اس��تفاده خواهد 

کرد.
مرس��دس اعالم کرده مدل های جدید مایباخ ارزان تر 
از مدل های قبلی خواهند بود که ب��ه صورت انفرادی 

ساخته شده و بیش از 350 هزار دالر قیمت داشتند.
این ش��رکت انتظار دارد چین مهمترین بازار این برند 
باشد و پس از آن آمریکا، آلمان، روسیه و خاورمیانه در 

رده های بعدی قرار می گیرند.
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)خردادماه سال آینده( ارائه می شود.

مرسدس بنز می باخ کالس اس؛خودرویی برای مشکل پسندها 
سنگ پا از کجا می آید؟

سنگ پا نوعی سنگ آذرین است که از سرد شدن گدازه های 
آتشفشانی شکل می گیرد.

آتشفشان شناسان می گویند س��نگ پا درواقع از صخره های 
درحال انفجار آتشفشان ها به دست می آید. این سنگ ها وقتی 
به بیرون از دهانه پرت می شوند، حین سرد شدن از خود گازی 
متصاعد می کنند که سبب سوراخ  سوراخ شدنشان می شود.

همین بافت اسفنجی شکل و زبر این سنگ است که باعث شده 
خاصیت سایش و الیه بردار داشته باشد.

 وجه تس��میه س��نگ پا این اس��ت که به دلیل قابلیت باالی 
سایندگی اش از آن برای زدودن الیه های سفت مرده پوست در 
پاشنه پا استفاده می شود.در گذشته تنها از چنین سنگ های 
آذرینی که متخلخل بوده اس��تفاده می ش��د، اما امروزه انواع 

پالستیکی آن نیز موجود است.
 تاریخچه استفاده از سنگ پا

استفاده از سنگ پا به قدمت تاریخ است. در زمان قرون وسطی 
ابت��دا در رم و س��پس در خاورمیانه مردم به اس��تفاده از این 
سنگ روآوردند. البته شکل اس��تفاده کمی متفاوت بود. ابتدا 
مردم از س��نگ پا برای پاک کردن وسایل جرم گرفته و چرب 
استفاده می کردند، بعد وارد صنعت و درنهایت وارد دنیای مد 

و زیبایی شد.
امروز از س��نگ پا برای زدودن بافت ها و سلول های مرده و به 
عنوان یک الیه بردار استفاده می شود. س��نگ پا به رنگ های 
سفید، قهوه ای، قرمز و مش��کی و در انواع طبیعی و مصنوعی 
موجود است و معموال در داروخانه ها و مراکز فروش لوازم حمام 
و دستشویی به فروش می رسد. اگر هم سری به سواحل یونان 

بزنید، می توانید در ساحل، سنگ پای طبیعی بیابید.
  چگونه از سنگ پا استفاده کنیم؟

حداقل یک مرتبه در هفته و بهتر است شب هنگام از سنگ پا 
اس��تفاده کنید تا بعد از س��نگ پا کشیدن، پوس��ت پا بتواند 
استراحت کند. قبل از س��نگ پا کشیدن، پوست پا باید کامال 
خیس خورده و مرطوب شود. بهتر اس��ت پاها را به مدت 10 
دقیقه در آب ولرم صابونی قرار دهید. بعد س��نگ پا را به ویژه 
در نقاطی که پوس��ت پا در ناحیه پاشنه ضخیم تر شده است، 
مالش دهید این کار را برای 10 دقیقه تکرار کنید. از آنجا که 
در ناحیه پاشنه پا سلول های مرده فراوانند، سنگ پا کشیدن 

دردی ایجاد نمی کند.
بعد از اتمام کار، پا را بش��ویید و خش��ک کنی��د و از یک کرم 
مرطوب کننده روی آن اس��تفاده کنید. ب��رای اینکه مجددا 
پوست پاشنه پا ضخیم نشود، بهتر است هر بار که می خواهید 
جوراب به پا کنید ابتدا پاها را خشک کنید و سعی کنید آنها را 

در معرض هوای سرد قرار ندهید.
فراموش نکنید نبای��د اجازه بدهید بین زمان های س��نگ پا 
کش��یدن زیاد فاصله بیفتد چون هر بار که پوس��ت پا ضخیم 
شود، سنگ پا کش��یدن به زمان بیشتری نیاز دارد و لطافت پا 

را از بین می برد.

کشف قبرستانی با یک میلیون 
مومیایی

قبرستانی که محل دفن یک میلیون مومیایی است ، در مصر 
حفاری ش��د.گروهی از باستان شناسان دانش��گاه »بریگام« 
قبرس��تانی را با بیش از یک میلیون مومیایی در مصر کشف 
کردند که در آن باقی مانده جس��د کودکی 1500 س��اله پیدا 
شده است.کاوشگران به مدت 30 س��ال است در این منطقه 
که در نزدیکی آن یک هرم واقع است ، به حفاری و جست وجو 

مشغولند.
قدم��ت بس��یاری از ای��ن مومیایی ه��ا ب��ه دوران حکمرانی 
امپراطوری رم در مصر یعنی بین قرن یک��م تا هفتم پیش از 
میالد برمی گردد.به گفته کارشناس��اِن این پروژه ، افرادی که 
این جا دفن ش��ده اند، بدون یادگاری و تابوت به خاک سپرده 
ش��ده اند. با این حال اش��یاء زیبایی از جنس شیشه و پارچه 
کتان، همچون کفش های کودکانه رنگارنگ و دستبند در این 
قبرستان یافت شده است.به گزارش دیسکاوری ، نوزادی که 
بیش از 1500 سال پیش در این مکان مومیایی شده ، دو النگو 
به دست دارد و انگش��ت های پا ، ناخن ها،  مغز و زبان او به طرز 
شگفت آوری سالم مانده است. این کودک 18 ماهه که گمان 
می رود دختر باش��د ، با دقت تمام، مومیایی و مدفون ش��ده، 

گویی فردی با عالقه فراوان او را به خاک سپرده است.
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