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میدان نقش جهان 
سنگ فرش می شود

 اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال 
برای حمایت از کشت پاییزه

سرپرست پایگاه میراث جهانی:

کشف اشیای عتیقه  در کاشان
مدیرعامل بانک کشاورزی عنوان کرد 

3
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  طرح سنگ فرش کردن میدان نقش جهان در شورای فنی میراث فرهنگی مطرح شد و زمانی که به تصویب کامل برسد
 با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی اجرائی می شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی بابیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد ریال 
برای حمایت از کشت پاییزه اختصاص یافته است، گفت: با 
بازنگری جدیدی که در هزینه واحد های کش��اورزی انجام 

می شود احتمال افزایش میزان تسهیالت وجود دارد.
 محم��د طالبی در پاس��خ به اینکه ب��ا آغاز کش��ت پاییزه و 
فصل زراعی جدید برنامه بانک کش��اورزی برای حمایت از 
کش��اورزان چیس��ت؟ گفت: ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه 

در گردش برای ارائه تس��هیالت به کشاورزان و بیشتر برای 
تأمین نهاده و بذر موردنیازشان در ش��هریورماه ابالغ شد و 
در همه اس��تان ها در حال پرداخت اس��ت.مدیرعامل بانک 
کشاورزی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می شد احتماالً 
تغییراتی در هزینه های کشاورزان نسبت به سال های قبل 
وجود داشته باشد بنابراین دستور بررسی مجدد هزینه واحد 

را مطرح کردیم تا در صورت تائید در میزان...

فوالد ذوب آهن باالترین 
کیفیت را درکشور دارد

مدیر کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفهان گف��ت: کیفیت فوالد 
تولید شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در باالترین سطح کشور 
قرار داشته و قابلیت رقابت با نمونه های مشابه خارجی را دارد.

عباس عباس زاده اظهار کرد: امسال برای ششمین سال است که 
ذوب آهن اصفهان به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می شود.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در سال 
1371 به عنوان صادرکننده نمونه کشور انتخاب شد، افزود: در 
آن س��ال برای اولین بار محصوالت ذوب آهن به خارج از کشور 
صادر شد.مدیر کیفیت شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
کیفیت فوالد ذوب آهن در باالترین سطح کشور قرار دارد، اظهار 

کرد: فوالد تولید شده در ذوب آهن قابلیت...
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ایام س�وگواری ساالر ش�هیدان حضرت 
ابا عبداهلل الحسین ) علیه السالم( و یاران 

با وفایش را خدمت تمام همش�هریان تس�لیت 
عرض می نماییم و به اطالع می رس�انیم یافته های 

ما در سال های گذشته نش�ان می دهد هر جا که برگزار 
کننده های آیین های عزاداری به نکاتی که از سوی شرکت 

توزیع برق ش�هر س�تان اصفهان اعالم ش�ده توجه کرده اند هنگام 
برگزاری مراس�م حضرت امام حس�ین )ع( هیچگونه رخ�داد ناگواری 

نداش�ته اند بنا براین از همه همش�هریان گرامی دعوت می ش�ود به نکاتی که 
در ذیل این بیانیه اعالم ش�ده است با دقت توجه نموده تا ش�اهد هیچگونه حادثه 

دلخراش هنگام برگزاری مراسم نباشیم.

فاصله پرچم ها و چادرهای هیات ها تا شبکه های برق باید حداقل 3 متر باشد.
شبکه هایی که از عرض خیابان ها عبور کرده اند را بیشتر از پیش مد نظر داشته باشید.

بس�یاری از خاموش�ی هایی که در هنگام برگزاری مراس�م ایجاد می شود ناش�ی از بر خورد
 پرچم ها وعلم های مخصوص عزاداری می باشد بنابراین هنگام حمل و نصب پرچم های ویژه هیات 

ها فاصله استاندارد ایمنی برق را در نظرد اشته باشید .
پایه هاو پست های برق محل مناسبی برای نصب یا تکیه تجهیزات ویژه عزاداری نیستند زیرا 
هنگام اتصالی یا خاموشی ها ی ناخواسته اینگونه تجهیزات در پیشگیری از حوادث ناگوار دست 

و پا گیر می باشند و احتمال طوالنی شدن حادثه یا خاموشی را دو چندان می کنند.
س�امانه حوادث و اتفاقات برق با ش�ماره تلفن 121 به صورت ش�بانه روزی برای رسیدگی به 

درخواست ها و راهنمایی شما در نظر گرفته شده است . 
به هیچ وجه برای  برقدار شدن محل مراسم از کابل های تکه تکه استفاده نکنید برق خدمتی 

است تخصصی و باید توسط دانش آموختگان این رشته در اختیار شما قرارگیرد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  

اطالعیه ویژه 



اخبار کوتاهيادداشت

استاد حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه:

 يكي از راهبردهاي ما استفاده
از فرصت ها است

اس��تاد علوم دینی و اخالق حوزه علمیه اصفهان كرد: شوراي 
 ش��هر بعد از بررس��ي اهداف باید به راهبردهاي رس��یدن به

 آن ها بیاندیشد كه یكي از راهبردهاي ما براي رسیدن به اهداف 
استفاده از فرصت ها است كه یكي از این فرصت ها محرم و صفر 
مي باشد.حجت االسالم و المس��لمین گرجي در جلسه علني 
شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم 
 اظهار داشت: تاریخ بهترین معلم ماست و گذشته چراغ راه آینده 
م��ي باش��د ل��ذا ش��وراي ش��هر م��ي توان��د از محص��ول 
 تجربی��ات جهان��ي در ح��وزه اداره ش��هرها اس��تفاده 

كند.
وي افزود: یكي از رموز موفقیت انس��ان هاي بزرگ اس��تفاده 
از فرصت ها بوده این در حالي اس��ت كه بسیاري از فرصت ها 
از دس��ت مي رود و باید از این فرصت ها استفاده نمود.حجت 
االسالم گرجي تاكید كرد: شوراي ش��هر بعد از بررسي اهداف 
باید به راهبردهاي رس��یدن به آن ها بیاندیش��د ك��ه یكي از 
راهبردهاي ما براي رس��یدن به اه��داف اس��تفاده از فرصت 
ها اس��ت كه یكي از این فرصت ه��ا محرم و صفر مي باش��د.

وي خاطرنش��ان س��اخت: در حال حاضر یكي از مش��كالت 
ما نس��ل جوان اس��ت و گرفتاري ب��زرگ ما ناهنج��اري بچه 
 هاس��ت كه محرم م��ي تواند كوثري ب��راي ای��ن گرفتاري ها

 باشد.
نیلی در فراکسیون رهروان واليت:

از حامیان فتنه ۸۸ در وزارت علوم 
استفاده نخواهم کرد

عضو فراكس��یون رهروان والی��ت گفت: نماین��دگان از آقای 
نیلی احمدآب��ادی درباره فتنه ۸۸ س��ؤال كردن��د كه وی در 
پاس��خ تصریح كرد كه از هفت س��الگی با ام��ام و مكتب امام 
 آشنا ش��ده ام و بر همین اس��اس نیز عمل كرده و عمل خواهم

 كرد.
روح اهلل بیگ��ی عضو فراكس��یون ره��روان والیت با اش��اره به 
جلسه ز فراكسیون رهروان والیت با محمود نیلی احمدآبادی 
گزینه رئیس جمهور برای وزارت علوم، گفت: در این جلس��ه، 
ابتدا آق��ای نیل��ی احمدآب��ادی گزارش��ی از برنامه های خود 
را به نمایندگان تش��ریح ك��رد.وی گفت: نمایندگان س��پس 
از آقای نیل��ی احمدآبادی درب��اره فتنه ۸۸ س��ؤال كردند كه 
وی در پاس��خ تصریح ك��رد از هفت س��الگی با ام��ام و مكتب 
 امام آش��نا ش��ده ام و بر همین اس��اس نیز عمل كرده و عمل 

خواهم كرد.
عضو فراكسیون رهروان والیت تاكید كرد: نمایندگان از آقای 
نیلی احمدآبادی خواس��تیم در قبال فتنه ۸۸ موضع ش��فاف 
بگیرد كه ایشان گفتند، بنده با فتنه ۸۸ مرزبندی دارم و قطعاً 
از افراد حاشیه ای و كسانی كه در فتنه نقش داشته اند، استفاده 

نخواهم كرد.
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هیئت پارلمانی ایران می بامداد دیروز در سفری 3 روزه عازم فرانسه شد.عالء الدین بروجردی 2
رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس ریاست این هیئت پارلمانی را برعهده دارد كه سیدحسین 

نقوی حسینی و فتح اهلل حسینی او را در این سفر همراهی می كنند.
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معاون پارلمانی رئیس  جمهور با اش��اره ب��ه اینكه در قانون 
امر به معروف و نهی از منكر شرایط آمر و ناهی نیامده است 
گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره ها رخ 
می دهد.حجت االسالم مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس  
جمهور در صحن علنی مجلس با اشاره به موافقت دولت با 
اصل ضابطه مند كردن امر به مع��روف و نهی از منكر اظهار 
داشت: اگر مخالفتی با كلیات طرح مجلس و برخی از مواد آن 
صورت می گیرد، به دلیل نواقص كلی است و خوف آن داریم 
كه این مسئله مهم به دلیل نقد قانون به ضد خود تبدیل شود 

و اال دولت نسبت به این فریضه نمی تواند بی تفاوت باشد.
وی در مورد اینكه مطرح می شود در 35 سال گذشته برای 
امر به معروف و نهی از منكر هیچ كاری صورت نگرفته است، 

افزود: ما برای دفاع از قوای سه گانه و رهبری اعالم می كنیم 
كه تمام اقدامات جمهوری اس��المی برای رفع محرومیت، 
فقر، هشت سال دفاع مقدس و همه شهدایی كه امروز نیروی 
انتظامی تقدیم انقالب می كند، در راستای نهی از منكر است.

انصاری از تعریف امر به مع��روف و نهی از منكر در ماده یک 
طرح مجلس س��خن گفت و خاطرنش��ان كرد: قانون گذار 
و ش��ارع، مصداق را معین نمی كنند و ط��رح در ماده 9 نیز 
مصادیقی ذكر كرده اس��ت كه هیچ قانونی درباره آن وجود 
ندارد.وی با اش��اره به مصادیقی كه در طرح امر به معروف و 
نهی از منكر از جمله حفظ اموال عمومی، تكریم ارباب رجوع 
و پرهیز از تجمل گرایی ذكر شده است، تصریح كرد: اگر فردا 
شهروندی در اداره ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند 

شود و در جلسه اعتراض كند كه این مصداق تجمل گرایی 
است یا نسبت به عدم تكریم خود معترض شد مطابق كدام 

معیار عمل كرده است؟
معاون پارلمانی رئیس  جمهور با یادآوری اینكه همه فقها و 
امام راحل اولین ش��رط امر به معروف و نهی از منكر را عالم 
بودن آمر به معروف و ناهی از منكر می دانند، اضافه كرد: این 
به این معنی است كه فرد پیش از امر به معروف و نهی از منكر 
باید معروف و منكر را بشناسد واال جایز نیست به این حیطه 
ورود كند و در طرح مجلس شرایط آمر به معروف و ناهی از 

منكر ذكر نشده است.
وی ب��ا ط��رح ای��ن س��وال ك��ه ح��د تجمل گرای��ی 
كجاس��ت، ادام��ه داد: ای��ن گلدان��ی ك��ه اكنون وس��ط 
 صح��ن مجل��س اس��ت مص��داق تجمل گرای��ی اس��ت 

یا نه؟
انصاری با اش��اره به اینك��ه به تعداد مردم اختالف س��لیقه 
وجود دارد، بیان داش��ت: حد تكریم ارباب رجوع چیست؟ 
اگر ارباب رجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس  مجلس 
كه از قبل به كس دیگری وعده داده اس��ت دی��دار كند آیا 
این ع��دم تكریم ارباب  رجوع اس��ت؟وی موارد ذكر ش��ده 
در طرح را مجمل خواند و با اس��تناد به م��اده 10 طرح كه 
عنوان می دارد كمترین برخورد ب��ا آمر به معروف و ناهی از 
منكر جرم اس��ت، گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای 
وسیعی در اداره ها رخ  می دهد.معاون پارلمانی رئیس  جمهور 
فلسفه وجود نهادهایی مثل س��ازمان بازرسی كل كشور و 
دیوان محاسبات را نهی از منكر و جلوگیری از قانون شكنی 
برشمرد و عنوان كرد: افراد با چه تش��خیصی نهی از منكر 
 می كنند؟ این طرح با این مواد موج��ب هرج و مرج خواهد

 شد.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: توان رزم 
نیروهای مس��لح ما باال رفته و از زمانی كه اعالم كردند فضای 
هوایی جمهوری اس��المی، فضای امنی بوده تردد هوایی ما به 
۲ برابر افزایش پیدا كرده است. امیرسرتیپ علیرضا صباحی فر 
ظ در مراس��م افتتاح نخس��تین مركز آموزش عالی رسته ای 
اصفهان اظهار ك��رد: پدافند هوایی در 10 ش��هریور ۸7 بنابر 
تدابیر فرماندهی كل قوا تشكیل شد و قبل از تشكیل آن قرارگاه 
 پدافند هوایی، این گروه زیر نظ��ر نیروی هوایی ارتش فعالیت 

می كرد.
وی بیان كرد: در حال حاضر قدرت پدافند هوایی قابل قیاس 

با زمان جنگ نیس��ت و توان رزم نیروهای مس��لح ما باال رفته 
و از زمان��ی كه اعالم كردند فضای هوایی جمهوری اس��المی، 
فضای امنی بوده، تردد هوایی ما ب��ه ۲ برابر افزایش پیدا كرده 
است.جانش��ین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( با اقتدار تمام توانست 
هواپیمایی را كه مربوط به ایساف بود را در بندعباس به زمین 
بنشاند و هواپیمای مركل را به دلیل اشكال در طرح پروازی بر 
زمین نشاندیم و آن ها را نگه داشتیم تا اش��كال خود را رفع و 
سپس به پرواز خود ادامه دادند و نشاندن هواپیمای ریگی نیز از 
 جمله قدرت نمایی های پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران

 است.
وی با اشاره به مش��كالت و دغدغه های پدافند نیروی هوایی، 
تصریح ك��رد: تصویب لباس ق��رارگاه پدافند هوای��ی با توجه 
به اینكه تصویب لباس نیروهای مس��لح مراتب خ��ود را دارد 
از جمل��ه اقدامات ما بوده و نداش��تن زیرس��اخت آموزش��ی 
نیز یك��ی از دغدغه های ما ب��ود كه پدافند هوای��ی با نیم قرن 
س��ابقه اما تمام زیرس��اخت های آموزش��ی آن زیر نظر ناجا 
بود و پدافند هوایی زیرس��اختی از نظر آموزش��ی نداشت اما 
 با پیگی��ری توانس��تیم باش��گاه پپدافن��د هوای��ی را افتتاح

 كنیم.

انصاری در صحن علنی مجلس:

تردد هوايی در کشور 2 برابر شده است

در قانون شرایط آمر و ناهی نیامده است

هیئت پارلمانی ایران عازم فرانسه شد

سید عباس عراقچي:

ايران حتي يك تحريم را در توافق 
جامع نمي پذيرد

مذاكره كننده ارش��د هس��ته ای ایران با بیان این كه از حقوق 
هس��ته ای كش��ور قدمی به عقب نخواهی��م رفت ام��ا برای 
شفاف سازی و اعتمادسازی آمادگی كامل داریم، تصریح كرد: 
ایران باقی ماندن حتی یک تحریم را در چارچوب توافق جامع 
هسته ای نخواهد پذیرفت.  سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی 
و امور بین الملل وزیر خارجه ایران در ارتباط با اظهارات وندی 
شرمن، معاون وزیر خارجه آمریكا و مسئول هیات مذاكراتی 
این كشور در1+5 گفت: مذاكرات ایران با كشورهای 1+5 در 
مسیر سخت و پرفراز و نشیبی پیش می رود و اتمام آن در مهلت 
مقرر از چشم انداز روشنی برخوردار نیست و بدون تردید تالش 
برای مذاكره از طریق رسانه ها به جای میز مذاكره و بیان علنی 
مطالبات سیاس��ی به خصوص چنان چه با زیاده خواهی های 
غیرمنطقی همراه باش��د نه تنها كمكی به پیشبرد مذاكرات 
و رس��یدن به توافق نهایی تا قبل از موعد مقرر نمی كند بلكه 
مسیر دشوار فعلی را هرچه سخت تر و ناپیمودنی می كند.وي 
اضافه كرد: جمهوری اسالمی ایران بر اساس سیاست اصولی 
خود كه مبتنی بر رد تمامی سالح های كشتار جمعی از جمله 
سالح های هسته ای بر اساس فتوای مقام معظم رهبری است، 
وارد مذاكرات هسته ای شده و با حسن نیت این مذاكرات را تا 
حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد كرد. م��ا نیز معتقدیم كه 
فرصت موجود فرصت مغتنمی اس��ت كه تكرار آن ش��اید به 
آس��انی برای هیچ كدام از طرف ها مقدور نباشد، ما اطمینان 
داریم چنان چه طرف مقابل بر هدف ادعایی خود در مذاكرات 
یعنی كسب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران 
صادق و پایبند باشد رسیدن به این هدف كار چندان مشكلی 
نیست.عراقچی اضافه كرد: هیئت مذاكره كننده ایرانی تاكنون 
ایده ها و پیش��نهادات متعددی ك��ه دارای قابلیت عملیاتی و 
اجرایی بوده و هرگونه نگرانی احتمالی از برنامه هسته ای ایران 
را از بین می برد ارائه كرده اس��ت و چنان چه الزم باش��د افكار 
عمومی جهانیان در زمان مقتضی از جزییات این پیشنهادها 
مطلع خواهند ش��د و آن گاه همگان قضاوت خواهند كرد كه 
چنان چ��ه فرصت موجود از دس��ت برود ك��دام طرف مقصر 
بوده و مسئولیت به عهده كیست؛ كما این كه حتی مسئوالن 
سیاسی كنونی غربی هم علنا تاسف خود را برای از دست رفتن 
فرصت های مشابه پیش��ین به دلیل زیاده خواهی دولت بوش 
اعالم كرده اند.این مذاكره  كننده ارشد ایرانی خاطرنشان كرد: 
موضع جمهوری اس��المی ایران در مذاكرات كامال مشخص و 
روشن است؛ از حقوق هسته ای كشور قدمی به عقب نخواهیم 
رفت اما برای شفاف سازی و اعتمادسازی آمادگی كامل داریم 
 و این بدان معنی اس��ت كه هیچ عقب گ��ردی در كار نخواهد

 بود.

مديرعامل شرکت مخابرات  استان:

اجرای طرح هم کدسازی از ۷ آبان 
درچهارمحال و بختیاری

مدیرعامل ش��ركت مخابرات 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح هم كدسازی از هفتم آبان 
ماه سال جاری در چهارمحال 
و بختیاری اجرا می ش��ود كه 
از مزای��ای آن برقراری تماس 
تلفن��ی بدون گرفت��ن كد در 
سطح اس��تان و س��هولت در 
ارتباط��ات درون اس��تانی با 
هزینه كمتر است، س��ید رهام حسینی در نشس��ت خبری  اظهار 
كرد: طرح هم كدسازی از هفتم آبان ماه سال جاری در چهارمحال و 

بختیاری اجرا می شود.
وی  افزود: با ۸ رقمی ش��دن تمامی شماره مش��تركان استان، كد 
بین شهری در محدوده استان برای تماس های استانی حذف می شود.

مدیرعامل شركت مخابرات چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای این 
طرح كدهای 03۸1 و 03۸۲ حذف و تمامی تماس ها از خارج استان 
و تمامی موبایل های همراه اول، ایرانسل، رایتل و تالیا با شماره گیری 

كد 03۸ انجام می شود.
حسینی خاطرنشان كرد: این طرح در شهرهای شهركرد، فرخ شهر، 
هفشجان، طاقانک، بروجن، بلداجی، گندمان، فرادنبه، شلمزار، گهرو، 
سامان و بن تنها با اضافه ش��دن رقم 3 به ابتدای تمام شماره تلفن 

شهرهای یاد شده اجرا می شود.
وی افزود: این طرح در شهر فارسان با حذف 3 رقم اول پیش شماره و 
اضافه شدن 33۲۲ به ابتدای شماره ها و در شهر چلگرد نیز با حذف 

رقم اول و اضافه شدن 33 به ابتدای شماره اجرا می شود.
مدیرعامل شركت مخابرات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح 
هم كدسازی در شهر لردگان با حذف 3 رقم اول پیش شماره و اضافه 
شدن 3444 به ابتدای ش��ماره ها و در شهر اردل با حذف 3 رقم اول 

پیش شماره و اضافه شدن 3434 به ابتدای شماره ها اجرا می شود.
 حس��ینی خاطرنش��ان ك��رد: م��ردم ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایت 
www.tci-chba.ir و ی��ا تماس با س��امانه های 1۸1۸، 3131 و 
11۸ می توانند برای دریافت تغییرات شماره تلفن های دیگر مراكز 

استان اقدام كنند.
وی خاطرنشان كرد: قبل از اجرای طرح هم كدسازی ۲ هزار و 500 
كد در شبكه ارتباطی كش��ور  و 190 كد در استان وجود داشت كه 
با اجرای این طرح، این تعداد كد ب��ه ترتیب به 31 و یک كد كاهش 
می یابد.مدیرعامل ش��ركت مخابرات چهارمحال و بختیاری بابیان 
اینكه قبل از اجرای این طرح هزینه تماس ها بر اساس تعداد پالس 
محاسبه می شد، گفت: با اجرای هم كدس��ازی هزینه پرداختی بر 
اساس دقیق محاسبه می ش��ود كه این موضوع سبب كاهش هزینه 
تماس می شود.حس��ینی افزود: با اجرای طرح هم كدسازی هزینه 
هر دقیق تم��اس درون اس��تانی 30 ری��ال، خارج از اس��تان 330 
 ریال و تماس با اپراتوره��ای همراه اول، ایرانس��ل و تالیا 6۲5 ریال

 می شود.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت: نمایش��گاه كتاب در نخس��تین روز از هفته كتاب و 
كتابخوانی ۲4 آبان ماه در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان برپا می شود.
جواد كارگران در نشس��ت انجمن كتابخانه ه��ا اظهار كرد: 
ارش��اد اس��المی اس��تان در هفته كتابخوان��ی برنامه های 
متنوعی در دست اجرا دارد.وی افزود: تشكیل ستاد، فعالیت 
نمایشگاهی، تجلیل از خادمان مكتوب و نشر، گردهمایی و 
جلسات نقد و بررسی در حوزه كتاب و حمایت از كتابخانه ها 

از برنامه های هفته كتاب و كتابخوانی است.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 

گفت: سال گذشته 300 میلیون تومان كتاب از دستگاه های 
اس��تان به كتابخانه ها اهدا شد و امس��ال نیز تاكنون 100 
میلیون تومان به صورت رایگان اهدا كتاب در سطح استان 

داشته   ایم.
كارگران خاطرنشان كرد: نمایشگاه ناش��ران كتاب كشور 
سال های گذشته در استان برپاشده بود ولی امسال به دلیلی 

كمبود اعتبارات این كار انجام نشده است.
وی برای افزای��ش فرهنگ مطالعه و ترغی��ب مردم به ویژه 
نوجوانان و جوانان به كتاب و كتابخوانی افزود: نمایش��گاه 
كتاب در نخستین روز از هفته كتاب و كتابخوانی ۲4 آبان ماه 

در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار می شود.

کتابخانه ه�ای اس�تان چهارمح�ال و بختیاری 
ارزيابی می شود

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: نوع كتاب های موج��ود در كتابخانه های 
چهارمحال و بختیاری ارزیابی ش��ود و كتاب ها متناسب با 

سن و نیاز گروه های متقاضی خریداری شود.
خدابخش مرادی در نشست انجمن كتابخانه ها اظهار كرد: 
نیاز جامعه امروز ما توسعه پایدار به سمت افق هاست و این 

افق ها روشن نمی شود مگر آنكه اهل تفكر و تأمل باشیم.
وی افزود: در حوزه عاش��ورا این عالم��ان بودند كه جامعه 
عاشورایی و اهمیت آن را برای مردم تفسیر و تشریح كردند 

كه حاصل آن تا به امروز ماندگار برجای مانده است.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: هفته كتاب و كتابخوانی در س��طح استانی 
و ملی باید به یک هفته پرنش��اط تبدیل شود و تمامی افراد 
جامعه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان را به سمت مطالعه 
س��وق دهیم.مرادی تصریح ك��رد: ن��وع كتاب هایی كه در 
كتابخانه های سطح اس��تان موجود است باید مورد ارزیابی 
قرار گیرد و بیشترین گروهی از افراد جامعه كه به كتابخانه 
مراجعه می كنند باید مشخص و بر اس��اس سن و نیازشان 

كتاب های موردنیاز آن ها خریداری شود.
وی افزود: شناسایی گروه های مراجعه كننده به كتابخانه و 
برنامه ریزی برای در اختیار قرار دادن كتاب های الزم برای 
آن ها می تواند یک خروجی مطلوب برای كتابخانه داش��ته 
باشد و از سویی دسترسی افراد مختلف به كتاب آسان تر و 

سریع تر انجام شود.

معاون فرهنگی اجتماعی س��پاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
از برگزاری مراس��م س��وگواری دهه اول مح��رم در مصالی 
بزرگ امام خمینی)ره( با حضور سخنران و مداحان و ذاكران 

اهل بیت)ع( خبر داد.
س��ید هادی صالحی با تسلیت فرارس��یدن ماه محرم و ایام 
عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
از تشكیل كارگروه های آماد و پشتیبانی، محتوایی و اجرایی 
برای برگزاری هرچه باش��كوه تر مراس��م دهه اول محرم در 

سپاه استان خبر داد.وی اظهار كرد: مراسم معنوی سوگواری دهه اول ماه محرم، همه روزه 
از س��اعت 6:45 دقیقه صبح با قرائت آیاتی از كالم اهلل مجید و زیارت پرفیض عاشورا آغاز 

می شود و سپس سخنرانی و مداحی به همراه صرف صبحانه 
نذری در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( شهركرد برگزار و تا 

پایان دهه اول محرم ادامه خواهد داشت.
وی اف��زود: این مراس��م باش��كوه با حض��ور خطی��ب توانا، 
حجت االسالم سید عباس قدیمی نژاد از مبلغان حوزه علمیه 

قم باهدف تبیین سلسله مباحث عاشورایی برگزار می شود.
صالح��ی گف��ت: حض��ور در مراس��م ع��زاداری س��ید و 
س��االر ش��هیدان حض��رت ام��ام حس��ین)ع( در مصالی 
 بزرگ ام��ام خمین��ی)ره( ب��رای عموم م��ردم والیتم��دار شهرس��تان ش��هركرد آزاد

 است.

مديرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

دهه اول محرم صورت می گیرد؛
برگزاری مراسم سوگواری در مصالی امام خمینی)ره( شهرکرد

نمایشگاه کتاب  در شهرکرد برپا می شود

سلیمانی :فرهنگ حسینی، 
غیرت دينی را احیا کرد 

  اس��تاندارچهارمحال و بختی��اری با بی��ان اینكه فرهنگ 
حس��ینی غیرت دینی را در ملت ما احیا كرد گفت: ملت ما 
پشتوانه راه و منش حس��ینی در برابر ابرقدرت های غرب و 
شرق تا ندادن مسلح ایس��تادگی كردند و به جهانیان ثابت 
كردند كه خون بر شمش��یر پیروز است.قاسم سلیماني در 
گردهمایی مبلغان استان چهارمحال و بختیاری در آستانه 
ماه محرم، انقالب اس��المی ایران را ثمره اقت��دا به راه امام 
حسین)ع(، نتیجه رهبری های امام خمینی)ره( و پشتوانه 
حضور و هوشیاری مردم دانس��ت.وی با اشاره به قدرت بی 
نظیر اس��تكبار جهانی در قبل شكل گیری انقالب اسالمی 
ایران، در هم شكسته ش��دن این قدرت و هیبت پوشالی را 
یكی از دس��تاوردهای مهم قیام مردم ایران به تاسی از راه 
امام حسین)ع( بیان كرد.وی با بیان اینكه طبق فرموده امام 
راحل انقالب اسالمی ایران انفجار نور بود، ترس دشمنان از 
گسترش این انقالب را موجب دشمنی و كینه ورزی با آن 
دانست و افزود: دش��منان تصور می كردند حكومت اسالم 
قصد دارد با لش��گر كش��ی به منطقه پیام نو و بدیع خود را 
به جهانیان منتقل كند بر همین اس��اس علم مبارزه با این 
انقالب را بلند كردند.س��لیمانی تحمیل جنگ هشت ساله 
علیه انقالب اس��المی نوپ��ا را بی رحمانه تری��ن و ظالمانه 
 ترین ترفند دش��منان برای ناكارآمد كردن نظام دانست و 
تفرق��ه افكن��ی، ایج��اد گروهک ه��ای تكفی��ری، اعمال 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و تالش برای فاس��د نشان 
 دادن اس��الم در جه��ان را از دیگر توطئه های دش��منان

 برشمرد.

آمادگی آتش نشانی شهرکرد 
برای برپايی عزاداری ايمن

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شهركرد با ارائه چندین 
توصیه كاربردی به ع��زاداران ماه مح��رم گفت: تمهیدات 
الزم برای مقابله با حوادث احتمال��ی در مجالس عزاداری 
پیش بینی شده است. مجید علی پور اظهار كرد: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری و سرمای 
هوا عزاداران سید و س��االر ش��هدا در ماه محرم مجبورند 
از فضاهای بس��ته مانند مس��اجد و تكیه ها  استفاده كنند، 
بنابراین اس��تفاده از وسایل گرمایش��ی هم بیشتر خواهد 
شد.وی از آمادگی سازمان آتش نشانی برای خدمات رسانی 
به عزاداران در ماه محرم خبر داد و گفت: این مجموعه برای 
ارایه خدمات مناسب به هیئت ها، مساجد و حسینیه های 
سطح شهر شهركرد در ماه محرم به خصوص دهه اول این 
ماه برای برپایی مراسم باشكوه عزاداری آماده است.علی پور با 
تاكید بر عدم روشن سازی آتش در كنار خیمه ها و چادرهای 
عزاداری گفت: تمامی اماكن و محل هایی كه مجلس عزا در 
آن برپا می شود باید به وسایل اطفای حریق به ویژه كپسول 

آتش نشانی مجهز باشد.
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 اژه اي مامور پيگيري موضوع
 اسيد پاشي در اصفهان شد

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه 
دیروز برای بررسی پرونده اسیدپاشی به اصفهان سفرکرد.

روز گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در حکمی وی را مسئول 
پیگیری پرونده اسیدپاشی اصفهان کرد.     

تاکيد فرماندار اصفهان بر پرهيز از تجمع غيرقانونی برای 
حادثه اسيدپاشی

فرماندار اصفهان در اطالعی��ه ای بر پرهیز از ه��ر گونه تجمع 
غیرقانونی برای حادثه اس��ید پاش��ی در ش��هر اصفهان تاکید 
کرد. فرماندار اصفهان در این اطالعی��ه ضمن ابراز همدردی با 
آسیب دیدگان حادثه اسید پاشی در شهر اصفهان تاکید کرد : 
پرونده مربوط به حادثه اسیدپاشی با جدیت تمام از سوی تمام 
مسئوالن در حال پیگیری ، بررسی و شناسایی است.فضل اهلل 
کفیل افزود: با مجرم ی��ا مجرمین این حادثه با اش��د مجازات 
قانونی برخورد می ش��ود لذا هرگونه تجمع توس��ط اشخاص با 
هدف پیگیری این موضوع غیرض��روری و غیر قانونی و موجب 

مسئولیت و برخورد قانونی خواهد بود. 
در مهرماه س��ال جاری انعکاس خبر اسیدپاش��ی بر روی زنان 
جوان در ش��هر اصفهان در رس��انه ها و مطبوع��ات جریانی را 
 در این ش��هر به راه انداخت که با ش��ایعات و دله��ره اجتماعی

 گسترده ای همراه بود.
مسئوالن اجرایی و انتظامی در اصفهان چهار مورد اسید پاشی 
به بان��وان را تایید کردند ک��ه دو نفر به دلیل ش��دت جراحات 
 و و سوختگی بس��تری ش��ده دو نفر به شکل س��رپایی درمان

 شده اند. 
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بیش از 70هزار مبتالبه ام.اس در کشور
رئیس انجمن علوم اعصاب ایران بابیان اینکه ام.اس یک بیماری هزارچهره است، گفت: 
این بیماری بیشتر در جوانان و به ویژه زنان سنین 20 تا 35 سال ظاهر می شود و البته در 

کودکان و افراد مسن نیز مشاهده شده است.
3

 سرپرس��ت وزارت عل��وم گف��ت: اس��امی متخلفین 
استخراج شده و نامه های رس��یدگی به پرونده آن ها 
به مراجع قضایی و هیئت های انتظامی، دستگاه های 
اجرای��ی و هیئت علمی ارسال ش��ده اس��ت. پرونده 
دانش��جویان بورس��یه بسته ش��ده اس��ت اما پرونده 

مسئوالن و افراد متخلف باز است.
محمدعلی نجفی در یک نشست خبری در ساختمان 
وزارت عل��وم گفت: به ع��الوه ٨٤0 نف��ر ٤٤٨نفر هم 
هس��تند که می توانس��تیم بگوییم همه آن ها خالف 
اس��ت. اما براي اینکه حقشان ضایع نش��ود پرونده را 
به هیئت امن��ا فرس��تادیم اگر آن ها تصوی��ب کردند 
می توانند ادامه تحصی��ل بدهند.او گفت: ١٦5نفر هم 
به عنوان ایثارگر بودند که 23نفر فاقد شرایط هستند 
بقیه هم دیوان محاسبات ایراد گرفته است. ٧2٩ نفر 
هم به خارج از کشور رفته اند که خواستیم درسشان را 
تمام کنند و برگردند اما براي هیئت علمی شدن آن ها 

دوباره بررسي خواهیم کرد.

نجفی گفت: 3٧٧2 نفر تعداد کل بورس��یه ش��دگان 
است که در عرض دو ماه و یک هفته کار بسیار سختي 
بود رس��یدگي به همه این ها و باکمال رأفت و شفقت 
پرونده ها را بررسي کردیم. یکي از آقایان از مسئوالن 
قبلي دولت گفته مگر شما مدعی العموم هستید که من 
در جواب می گویم ما مدعی العموم نیستیم این تخلفي 
است که در وزارتخانه اتفاق افتاده و آنچه ما تابه حال 
اعالم کردیم در جهت روش��نگري اس��ت. چه در مور 

دارندگان بورس و چه دهندگان بورس.
او گفت: ما بر اساس وظایف قانوني خود عمل کردیم 
و مجلس نی��ز می تواند نظارت کن��د. وظیفه مجلس 
نظارت و رسیدگي به این پرونده هاست و خارج از این 
دو مسئولیت چیزي را از مجلس قبول نمی کنیم دیوان 
محاسبات هم حق دارد درباره محاسبات بودجه نظر 

بدهد و سازمان بازرسي نیز به عنوان ناظر دیگر.
سرپرس��ت وزارت علوم گفت: ما از 3طریق مقصران 
را پیگیري می کنیم؛ اگ��ر کارمن��د وزارت علوم یا از 

دس��تگاه های دولتي دیگر باش��ند که از دستگاه های 
وابس��ته به وزارت کشور و دیوان محاس��بات داشتیم، 
از طری��ق هیئت های رس��یدگي به تخلف��ات پیگیري 
می کنی��م. دوم اگر عضو هیئت علمی باش��ند از طریق 
انتظامات هیئت علمی و موارد حاد دو گروه را از طریق 

مراجع قضایي.
او درباره پاسخ به برخی از نمایندگان که خواستار بررسی 
بورس��یه ها دو دولت س��ازندگی و اصالحات بودند هم 
گفت: عده ای خواستار بررسي از زمان اصالحات هستند 
من مي گویم بیایید از س��ال ٦0که بن��ده وزیر آموزش 
و فرهنگ بودم بررس��ي کنی��د اما موض��وع پرونده ما 
بورسیه ها بود که باید هرچه زودتر به سرانجام می رسید 

چون عده ای بالتکلیف بودند.
نجفی گفت: در زمان های گذش��ته هم دو بررسي یکي 
در سال ٧2 توسط مجلس و یکي سال ٨3-٨٤ توسط 
سازمان بازرسي انجام ش��ده که در هر دو بررسي مورد 

خاصي به چشم نیامده است.
 متخلفان چه می شوند؟

او در مورد تکلیف متخلفان بورس��یه گفت: 3٦ نفر هر 
3 امتیازشان لغو می شود.  بقیه بورسیه ها فاقد شرایط 
آیین نامه های وقت بودند که دو تا از امتیازاتشان یعني 
بورس و اس��تخدام بعد از آن حذف می ش��ود. ما از این 
3٦نفر خس��ارتي نمی گیری��م. فق��ط هزینه هایی که 
ش��ده می گیریم یعن��ي 35-٤0 میلی��ون تومان بابت 
شهریه ها همان اول پرداخت شده و به طور متوسط ماهي 
یک میلیون. این افراد تا ١5بهمن فرصت تسویه دارند و 
اگر خزانه قبول کند می توانند به صورت اقساط پرداخت 

کنند و ادامه تحصیلشان هم منتفي می شود.
سرپرست وزارت علوم گفت: گروهي نیز که تعدادشان 
به ١2٤0 نفر می رسد با توجه به بورسیه بودن از دانشگاه 
اعالم نیاز نکرده اند این افراد باید اعالم نیاز داشته باشند 
تا بورس آن ها شروع شود وقتي هیچ دانشگاهي به کسي 
اعالم نیاز نکند طبیعي است که هزینه ای براي او نشود.

او گفت: اس��امی متخلفین استخراج ش��ده و نامه های 
رسیدگی به پرونده آن ها به مراجع قضایی و هیئت های 
انتظامی، دستگاه های اجرایی و هیئت علمی ارسال شده 

است.

نجفی: عالوه بر ۸۴۰ نفر، می توانستيم ۴۴۸بورسيه دیگر را هم لغو کنيم

بورسیه ها را از سال ۶0 بررسی کنید

یادداشت

کشف اشيای عتيقه در کاشان
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان از کش��ف 25 ش��ی تاریخی متعلق به دوران اسالمی 
در این شهرس��تان خبر داد.مهران س��رمدیان گفت: این آثار 
تاریخی از فردی که در خانه خود اقدام به نگهداری از اشیای 
عتیقه می کرد، کش��ف شد. وی  اش��یای تاریخی مکشوفه را 
شامل هفت س��که از دوران تیموری، صفویه و ایلخانان، یک 
کتاب خطی تاریخی از آخوند »مالمحمدباقر مجلسی« مربوط 
به س��ال ١225 هجری قمری، یک تپانچه با قدمت صفویه و 
قاجاریه، هشت عدد چراغ »پیه سوز« با لعاب فیروزه ای، سه 
عدد کاسه س��فالی با لعاب فیروزه ای، چهار عدد ظرف مسی 
و یک قلمدان با نقش الکی عنوان کرد.س��رمدیان گفت: این 
اش��یاء مربوط به دوره های مختلف تاریخی و دوران اسالمی 

است.

هنگام آلودگی هوا پياز مصرف کنيد
ی��ک متخصص تغذی��ه پی��از را دارای خاصیت ض��د عفونی 
کنندگی و ضد چربی دانس��ت و به مردم توصیه کرد: هنگام 
آلودگی هوا پیاز مصرف کنند.مرتضی صفوی ، به مردم توصیه 
کرد تا هنگام آلودگی هوا پیاز مصرف کنند.وی ادامه داد: پیاز 
خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد و به همراه سیر می تواند ریه 
را از آلودگی های ناشی از آلودگی هوا پاک کند.این متخصص 
تغذیه با بیان اینکه سال های سال است که تحقیقات در مورد 
خواص پیاز در حال انجام اس��ت گفت: حتی در برخی موارد 
مش��اهده ش��ده که در اتاق بیمار عفونی پیاز قاچ کرده و قرار 

می دهند تا میکروب ها کشته شوند.
وی همچنین پیاز را محصولی دانست که چربی خون را کاهش 
می دهد و به مبتالیان به چربی خون توصیه کرد تا پیاز را در 

سبد غذایی خود قرار دهند.

تغيير ساعت فعاليت شهر رویاها از 
ابتداي آبان ماه سال جاري

     مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع هاي سیاحتي و ورزشي 
سپاهان از تغییر ساعت فعالیت ش��هر رویاها با توجه به سرد 
شدن هوا از اول آبان ماه س��ال جاري خبر داد.پیام جوادیان 
با اعالم این خبر گفت: با توجه به س��رد شدن تدریجي هوا، از 
ابتداي آبان ماه ساعات کار مجموعه شهررویاها از ساعت ١5 تا 
23 مي باشد. وي افزود: مجموعه شهر رویاها در روزهاي شنبه 
نیز تعطیل مي باشد . گفتني است؛ شهر رویاها در فضایي به 
مس��احت ١٧0 هزار مترمربع در کمربندي شرق اصفهان در 
کنار کوه نخودي احداث شده که این پارک بازي مدرن داراي 
٧ بخش موضوعي مختلف و ب��ا ٩٦ جاذبه متنوع و بازي هاي 

منحصر به فردي از جمله 3 سینما رویا مي باشد . 

توزیع ویتامين D  در مدارس 
دخترانه 

 رئیس دفتر بهب��ود تغذیه جامع��ه وزارت بهداش��ت ضمن 
اش��اره به معضل کمبود ویتامی��ن »دی« در کش��ور از آغاز 
روند توزی��ع مکمل های ای��ن ویتامین در م��دارس دخترانه 
 مناطقی که شیوع کمبود این ویتامین در آن ها باالست، خبر 

داد.
دکتر زه��را عبدالله��ی کمب��ود ویتامی��ن »دی« را یکی از 
مش��کالت عمده کش��ور خواند و گفت: بر اس��اس مطالعات 
انجام شده درصد باالیی از مردم دچار کمبود ویتامین»دی« 

هستند.
وی افزود: یک��ی از راهکارهای پیش��گیری و کنترل کمبود 
ویتامین »دی«، غنی س��ازی م��واد غذایی با ای��ن ویتامین 
 اس��ت و بای��د از ای��ن طری��ق ویتامی��ن »دی« را ب��ه مردم 

برسانیم.

برخورد مستمر پليس با 
موتورسواران متخلف در اصفهان

     رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان اصفهان با اشاره به 
اینکه طرح برخورد با موتورسواران متخلف به صورت مستمر 
در اصفهان درحال اجرا است، گفت: اولویت برخورد مأموران 
راهنمایي و رانندگ��ي، در چهار تخلف فق��دان کاله ایمني، 
عبور از پیاده رو، عبور از چراغ قرمز و ورود به محدوده »ورود 
ممنوع« متمرکز است.س��رهنگ حس��ین غالمي با اشاره به 
اینکه در گذشته، طرح هاي برخورد با موتورسواران متخلف به 
صورت مقطعي در اصفهان اجرا مي شد، ابراز داشت: از چندین 
ماه گذشته، این طرح به صورت مستمر در نقاط مختلف شهر 
اصفهان درحال اجرا است. رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي 
استان اصفهان با اشاره به اینکه براي هر یک از تخلفات فوق، 
جریمه جداگانه اي تعیین ش��ده، گفت: جریمه فقدان کاله 
ایمني 30 هزار تومان، عبور از پیاده رو 50 هزار تومان، ورود به 
محدوده »ورود ممنوع« 50 هزار تومان و عبور از چراغ قرمز 

١00 هزار تومان تعیین شده است. 

جشنواره هنری محالت در شهر 
اصفهان برگزار می شود 

     معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان از برگزاری جش��نواره هنری محالت با هدف ایجاد 
عالقه و تحرک در محالت ش��هر اصفهان در آینده ای نزدیک 

خبر داد.  
معاون فرهنگی هنری این سازمان گفت:   ظرفیت های بسیاری 
در این سازمان وجود دارد که کمتر از آن ها استفاده می شود و 

در این مسیر بایستی هم افزایی بیشتری صورت گیرد.   
مه��دی س��لطان آقای��ی بی��ان ک��رد: اس��تفاده از ظرفیت 
کتابخانه ها و فرهنگس��راها ب��رای ارائه مباح��ث فرهنگی و 
 فرهنگ س��ازی بی��ش از برنامه ه��ای فرهنگی انجام ش��ده

 است. 
وی افزود: متأسفانه ارائه مباحث فرهنگی و هنری به افرادی 
که در مراکز تخصصی فعالیت دارند محدود شده و  هیچ گونه 
برنامه ای در محالت صورت نگرفته لذا طرح جشنواره هنری 
محالت با هدف ایجاد رقابت بین محالت در حال برنامه  ریزی 

است.  

اخبار کوتاه

SMS

دبیر علمی کنگره بین المللی پوس��ت ، زیبایی و لیزر 
گفت:متأس��فانه امروزه بس��یاری از افراد س��ودجو با 
تبلیغات دروغی��ن خصوصا در بحث زیبایی پوس��ت 
ُدکان باز کرده اند و خودس��رانه بدون داشتن تخصص 
در زمینه پوست اقدامات درمانی انجام می دهند؛ این 
افراد صدمات جبران ناپذیری را به س��المت افراد وارد 

کرده اند.
 دکتر علیرضا فیروز با بیان اینکه کنگره امسال نسبت 
به سال های گذشته دارای ویژگی های خاصی است، 
اظهار داشت: در این دوره از کنگره  3٤ سخنران از ١٤ 
کشور دنیا که جزء سرآمدان رش��ته تخصصی پوست 
هستند آخرین نتایج و تحقیقات خود را ارائه می دهند 
ضمن اینکه در زمینه آخرین دس��تاوردهای علمی در 
زمینه بیماری های پوس��تی، زیبایی و لیزر نیز بحث و 

تبادل نظر می کنند.
وی افزود: برگزاری چنین همایش هایی در درجه اول 
باعث می شود از تحقیقات و دس��تاوردهای نوین دنیا 
در تش��خیص بیماری و درمان بهره ببری��م و از آن در 
برنامه های علمی، آموزش��ی و پژوهشی داخل کشور 

استفاده کنیم.
دبیر علمی کنگره تازه های پوست در خصوص جایگاه 
کش��ورمان در دنیا بیان کرد: خوشبختانه در ١0 سال 
اخیر در علوم پزشکی رشد چش��مگیری را داشتیم تا 
جایی که  بیشترین افزایش تعداد مقاالت پزشکی را در 
دنیا داشته ایم که رش��ته درماتولوژی نیز در این روند 

نقش داشته است .
 فی��روز، کمب��ود بودج��ه ه��ای پژوهش��ی را یکی از

 چالش های این حوزه دانس��ت و گفت: متاس��فانه در 
چند س��ال اخیر بودجه های پژوهش��ی دچار مشکل 
شده اس��ت. ضمن اینکه ورود غیرمتخصصان به حوزه 
درمانی پوست خصوصا زیبایی از دیگر چالش های ما 

به شمار می رود.
وی افزود: متأس��فانه امروزه بس��یاری از افراد سودجو 

با تبلیغات دروغین خصوصا در بحث زیبایی پوس��ت 
ُدکان باز کرده اند و خودس��رانه بدون داشتن تخصص 
در زمینه پوست اقدامات درمانی انجام می دهند؛ این 
افراد صدمات جبران ناپذیری را به س��المت افراد وارد 

کرده اند.
فیروز ادامه داد: پوست وسیع ترین عضو بدن است که 
بسیار حساس بوده و از س��اختمان بسیار پیچیده ای 
دارد و دارای س��لول های مختلف است، کسی باید در 
حوزه درمانی پوست وارد شود که به ساختار این عضو از 
بدن آشنایی کامل داشته باشد و در این راستا تخصص 

الزم را کسب کرده باشد.
وی در  خصوص تبلیغات شبکه های ماهواره ای مبنی 
بر معرفی انواع کرم، ماسک و دیگر موارد برای درمان 
ضایعات پوستی ، تصریح کرد: به افراد توصیه می شود 
برای درمان هر ضایعه پوستی  به متخصص آن مراجعه 
کنند؛ متأس��فانه مش��کلی که در این زمینه در کشور 
ما وجود دارد این اس��ت که کنترل ه��ای قوی در این 
خصوص وجود ندارد تا جایی که بح��ث دخالت افراد 
ناوارد در حیطه پوست و زیبایی به یکی از چالش های 
بزرگ تبدیل شده اس��ت این در حالی است که بحث 

زیبایی نیز پایه های علمی علمی برای خود دارد.

  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجره جمعیتی را فرصتی 
مغتنم برای رش��د و توسعه کشور دانس��ت و بر رفع عدم 

توازن های موجود تأکید کرد.
علی ربیعی با حضور در نخستین همایش »توسعه و عدالت 
آموزشی«، گفت: دولت یازدهم رفاه را به عنوان حق مردم 
به رسمیت شناخته و با در نظر داش��تن فقر و نابرابری و 
توجه به این مشکالت، س��عی در برطرف کردن آن دارد.

وی بابیان اینکه در برنامه س��وم توس��عه به نهادس��ازی 
اهمیت زیادی داده شده است، افزود: برای کاهش فقر باید 
نهادسازی کنیم.وزیر رفاه با اشاره به اینکه فقر آموزشی، 
فقر سالمت، فقر غذایی و فقر درآمدی از شاخص های مهم 
بررسی میزان فقر در جامعه هستند، اظهار کرد: هرم توزیع 
درآمدی کشور ما نشان می دهد که هفت میلیون نفر در 
شرایط فقر شدید هستند و همچنین امنیت غذایی آن ها 
در مخاطره اس��ت.ربیعی همچنین افزود: 5 تا ٦ میلیون 
فرد پردرآمد داریم که میزان ث��روت آن ها با میزان ثروت 
پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان 
تفاوتی ندارد.وی بابیان اینکه ما در اج��رای برنامه یارانه 
هفت میلیون نفر را شناسایی کرده ایم، تصریح کرد: دولت 
یازدهم در تأمین امنیت غذایی تا حدی موفق بوده، ضمن 
اینکه در آینده ای نزدیک میزان این هفت میلیون نفر به 

١0 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.وزیر رفاه در همین 
خصوص ادامه داد: در جریان اجرای طرح تحول سالمت 
و بیمه اجتماعی ش��ش میلیون نفر برای بیمه س��المت 
ثبت نام کرده اند. طبق بررسی های ما این افراد اغلب جزو 
طبقات فقیر شهری هستند.وزیر رفاه ادامه داد: از سال ٨3 
تابه حال فقر شهری رو به افزایش بوده و به استثنای سال 
٨٦ که میزان این شاخص، کمی کاهش می یابد، همچنان 
روبه رو است. بنابراین بیشترین مسائل آموزشی در مناطق 

محروم و حاشیه شهرها رخ می دهد.
ربیعی در ادامه سخنانش به عدم توازن جنسیتی نیز اشاره 
کرد و افزود: طبق شاخص توزیع فقر برحسب جنسیت، 
زنان سرپرست خانوار دو برابر فقیرتر از مردان سرپرست 
خانوار هستند. ضمن اینکه 35 درصد دختران دبیرستانی 
در روستا از تحصیل بازمی مانند که این رقم برای پسران 

کمتر است.
دول�ت از هفته آینده بس�ته مبارزه ب�ا افراد   
بازمانده از تحصيل و مبارزه با بی س�وادی را دنبال 

می کند
ربیعی با اعالم این خبر که کمیسیون اجتماعی دولت از 
هفته آینده بسته مبارزه با افراد بازمانده از تحصیل و مبارزه 
با بی سوادی را دنبال خواهد کرد، اظهار کرد: هدف ما در 
مرحله اول حذف بی س��وادی در گروه سنی زیر 30 سال 
و در مرحله دوم در گروه سنی بزرگس��االن و سالمندان 
اس��ت.وزیر رفاه به عملک��رد آموزش فن��ی و حرفه ای و 
آموزش عالی که هرساله با ورود حجم عظیمی از جوانان 
به مقاطع گوناگون تحصیالت عالی روبه رو اس��ت، انتقاد 
کرد و در همین خصوص اظهار کرد: با توجه به پروژه های 
اجراشده در منطقه عسلویه، میزان اشتغال در این منطقه 
باالست، اما بومی های این منطقه به علت عدم بهره مندی 
از سواد مؤثر و فنی هنوز بیکارند. ما با انعقاد تفاهم نامه ای 
با سازمان فنی و حرفه ای و وزارت نفت تالش کردیم تا با 
برگزاری کارگاه هایی برای این اف��راد آن ها هم وارد بازار 

کار شوند.
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دبير علمی کنگره بين المللی پوست ، زیبایی و ليزر

سودجویان در بحث زیبایی پوست ُدکان باز کرده اند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد 

امنيت غذایی هفت ميليون ایرانی درخطر است

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: ط��رح لبیک یا حس��ین )ع( و طرح لبیک یا 
زینب )س( در آس��تان ٤0 امامزاده شاخص استان اصفهان 

برگزار خواهد شد.
 حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن امیری اظهار کرد: 
طرح لبیک یا حسین )ع(  امروز  از س��اعت ١٦ عصر تا اذان 
 مغرب در جوار بیشتر بقاع متبرکه اس��تان اصفهان برگزار 

می شود.

وی با بی��ان اینک��ه آس��تان ٤0 امام��زاده در کل اس��تان 
اصفهان میزب��ان این طرح خواهن��د بود، اف��زود: امامزاده 
زینبیه اصفهان و امامزاده س��ید ابراهیم نرمی دولت آباد به 
 صورت ویژه میزب��ان هیئت های مذهبی و م��ردم خواهند

 بود.
دبیر اجرایی طرح بصیرت عاشورایی استان اصفهان گفت: 
در عصر روز دوم محرم تجمع هیئت های مذهبی و مردم در 
کنار آستان امامزادگان و برآمدن فریاد لبیک یا حسین )ع( 

را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: چهار سال اس��ت که طرح بصیرت عاشورایی 
توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور برگزار 

می شود.
امیری تصریح کرد: امسال ویژه برنامه لبیک یا حسین )ع( 
به مناسبت ورود امام حسین )ع( به کربال در روز دوم محرم 
و همچنین مراسم لبیک یا زینب )س( در روز ١2 محرم به 
مناسبت ورود حضرت زینب به سرزمین شام تدارک دیده 

شده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی نقش جهان گفت: طرح سنگ فرش 
کردن میدان نقش جهان در شورای فنی میراث فرهنگی مطرح 
شد و زمانی که به تصویب کامل برس��د با همکاری شهرداری و 

میراث فرهنگی اجرائی می شود.
فریبا خطابخش در اصفهان پیرامون وضعیت میدان نقش جهان 
اظهار کرد: از زمانی که مسیر تردد وسایل حمل ونقلی از میدان 
نقش جهان ممنوع شد، سازمان نوس��ازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان طرحی را مبنی بر سنگ فرش کردن میدان نقش جهان 

داشت که قرار بود که با همکاری میراث فرهنگی صورت بگیرد.وی 
افزود: این طرح در شورای فنی میراث فرهنگی مطرح شد و زمانی 
که به تصویب کامل برسد با همکاری شهرداری و میراث فرهنگی 
اجرائی می شود.سرپرست پایگاه میراث جهانی نقش جهان تصریح 
کرد: طرح سنگ فرش کردن میدان نقش جهان در دست تصویب 
است و انجام بازی چوگان در خالل برنامه های جشنواره میراث 
فرهنگی ناملموس بر روی اجرای این طرح تأثیری نگذاشته است 

و از ماه های قبل تصمیم برای این امر گرفته شده است.
وی بیان کرد: اعتباری که برای مرمت و استحکام بخشی بناهای 
تاریخی مجموعه میدان نقش جهان در رده ملی و استانی در نظر 
گرفته شده در حال حاضر ٩00 میلیون تومان تخصیص پیداکرده 
اما برای سنگ فرش میدان نقش جهان هنوز اعتباری نیامده است.

خطابخش خاطرنشان کرد: از ٩00 میلیون اعتبار تخصیص یافته 
برای بناهای مجموعه نقش جهان در حدود ٤00 میلیون تومان 
برای گنبد مسجد امام و در حدود ٤00 میلیون تومان نیز برای 
مرمت و استحکام بخش عالی قاپو در نظر گرفته شده و اعتبارات 

استانی نیز برای مجموعه میدان هزینه می شود.

معاون اوقاف استان اصفهان:

طرح لبيک یا حسين در ۴۰ امامزاده شاخص استان 
سرپرست پایگاه ميراث جهانی نقش جهان:

ميدان نقش جهان اصفهان سنگ فرش می شود



اخبار کوتاهيادداشت

اقتصاد کالن 

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ريال برای 
حمايت از کشت پايیزه

مدیرعامل بانک کشاورزی بابیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد ریال 
برای حمایت از کش��ت پاییزه اختصاص یافته است، گفت: با 
بازنگری جدیدی ک��ه در هزینه واحد های کش��اورزی انجام 

می شود احتمال افزایش میزان تسهیالت وجود دارد.
 محمد طالبی در پاس��خ به اینکه با آغاز کشت پاییزه و فصل 
زراعی جدید برنامه بانک کشاورزی برای حمایت از کشاورزان 
چیست؟ گفت: ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای 
ارائه تسهیالت به کشاورزان و بیشتر برای تأمین نهاده و بذر 
موردنیازشان در شهریورماه ابالغ ش��د و در همه استان ها در 
حال پرداخت است.مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: با توجه 
به اینکه پیش بینی می ش��د احتماالً تغییراتی در هزینه های 
کشاورزان نسبت به سال های قبل وجود داشته باشد بنابراین 
دستور بررسی مجدد هزینه واحد را مطرح کردیم تا در صورت 
تائید در میزان تسهیالت پرداختی به کشاورزان بازنگری شود.

وی افزود: در ح��ال حاضر هزینه واحد بخش کش��اورزی در 
حال بازنگری اس��ت و در صورت نهایی شدن میزان هزینه به 
استان ها ابالغ خواهد شد تا با ابالغیه جدید وام کشاورزان را 
پرداخت کنند.طالبی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش 
هزینه واحد میزان تسهیالت پرداختی هم افزایش می یابد؟ 
گفت: قطعاً همین طور است و به ازای هرگونه افزایش هزینه 

واحد، افزایش در تسهیالت نیز انجام خواهد شد.
مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت: این تس��هیالت به صورت 
سرمایه در گردش اس��ت و با نرخ 17 درصد پرداخت خواهد 
شد.پیش ازاین شورای پول اعتبار نرخ تسهیالت همه بانک ها 
را 22 درصد اعالم کرد که با بازنگری مجدد بخش کشاورزی 
مستثنی شد و نرخ تس��هیالت این بخش به 17 درصد تنزیل 

کرد.

قیمت میوه های پائیزی ارزان شد 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و س��بزی از کاهش قیمت 
میوه های پائیزی خبر داد و گف��ت: هم اکنون قیمت هر کیلو 
انار بین 2۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، پرتقال جنوب بین 15۰۰ تا 
2۰۰۰ تومان و موز 35۰۰ تومان است.سید حسین مهاجران 
در مورد وج��ود میوه های تابس��تانه در بازار اظهار داش��ت: 
همچنان میوه هایی مانند هلو و شبرنگ در سردخانه ها وجود 
دارد که آبدار نیستند؛ ضمن اینکه هلو تبریزی و هلو یاسینی 
در شهرستان شندآباد آذربایجان شرقی از روی درخت چیده 
و عرضه می شود که این دو نوع هلو بسیار باکیفیت هستند و 
بسته به کیفیتش��ان قیمت آن ها بین ۶5۰۰ تا 7۰۰۰ تومان 
متغیر است.وی کاهش 1۰ درصدی قیمت میوه های پاییزی 
را مورداش��اره قرارداد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو 
نارنگی تخم ژاپنی بین ۴۰۰۰ تا ۴5۰۰ تومان، نارنگی نیاگاوا 
۴۰۰۰ تا ۴5۰۰ تومان، نارنگی رسمی 25۰۰ تا 3۰۰۰ تومان، 
سیب ۴۰۰۰ تا ۴5۰۰ تومان، انار 2۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، موز 
35۰۰ تومان، پرتق��ال جنوب بین 15۰۰ ت��ا 2۰۰۰ تومان، 
پرتقال کوهستان 35۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و لیموشیرین 15۰۰ 

تا 2۰۰۰ تومان است.

 فوالد ذوب آهن باالترين کیفیت
 را درکشور دارد

مدیر کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: کیفیت فوالد 
تولید شده در ش��رکت ذوب آهن اصفهان در باالترین سطح 
کشور قرار داشته و قابلیت رقابت با نمونه های مشابه خارجی 
را دارد.عباس عباس زاده اظهار کرد: امس��ال برای شش��مین 
سال است که ذوب آهن اصفهان به عنوان صادرکننده نمونه 
انتخاب می شود.وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان برای 
نخستین بار در سال 1371 به عنوان صادرکننده نمونه کشور 
انتخاب ش��د، افزود: در آن س��ال برای اولین ب��ار محصوالت 
ذوب آهن به خارج از کشور صادر ش��د.مدیر کیفیت شرکت 
ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه کیفیت ف��والد ذوب آهن در 
باالترین سطح کش��ور قرار دارد، اظهار کرد: فوالد تولید شده 
در ذوب آهن قابلیت رقاب��ت با نمونه های مش��ابه خارجی را 
دارد.وی در پاس��خ به این س��ؤال که تحریم ها چه تاثیری بر 
عملکرد این شرکت گذاش��ته، گفت: پیش از اعمال تحریم ها 
بازار های صادراتی ما ش��امل کشورهای انگلس��تان، آلمان، 
اسپانیا، پرتغال و کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر می شد.

عباس زاده اضافه کرد: پس از اعمال تحریم ها و محدودیت های 
بانکی تمرکز بازارهای صادراتی ما به کشورهای حوزه خلیج 
فارس معطوف ش��د.وی گفت: تحریم های بانکی س��بب شد 
که بسیاری از این شرکت ها را از لیست بازارهای خود حذف 
کنیم در صورتی که درخواس��ت های زیادی از س��وی همین 
ش��رکت ها برای محص��والت ذوب آهن وجود داش��ت.مدیر 
کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: مش��کالت 
مربوط به پرداخت های مالی سبب شد تا ما به درخواست های 
این کشورها پاسخ منفی دهیم.وی یکی از سیاست های خود را 
تنوع در تولید و همچنین طراحی محصوالت بر اساس سلیقه 
مشتری عنوان و خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده محصوالت 
این شرکت در مقایسه با محصوالت مش��ابه کمتر است.وی 
تصریح کرد: کیفیت، تنوع و مزی��ت رقابتی قیمت های فوالد 
تولید ش��ده در این ش��رکت از عوامل موفقیت این شرکت به 
حس��اب می آید.مدیر کیفیت ش��رکت ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این سؤال که چه عواملی سبب موفقیت این شرکت در 
زمینه صادرات شده اظهار کرد: عوامل موفقیت این شرکت در 
زمینه صادرات شناخت بازارهای هدف، رصد بازارهای تجاری 
به صورت آنالین و تحقیقات تجاری اس��ت.وی تصریح کرد: 
پس از شناسایی دقیق نیا ز های بازار، عملیات برنامه ریزی برای 
تولید، تولید و عرضه محصول به بازارهای هدف انجام می شود.

عباس زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی برای 
تهیه مواد اولیه تولید و همچنین برای فروش محصوالت تولید 
شده نداریم.وی بیان کرد: در صورت رفع تحریم ها با افزایش 
بسیار زیاد تقاضا برای محصوالت این شرکت مواجه خواهیم 
شد که به سختی توانایی پاسخگویی به آنان را خواهیم داشت.

مدیر کیفیت شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه وابستگی 
شرکت ذوب آهن به مواد اولیه خارجی بسیار کم است، افزود: 
تنها مشکل ما در این شرکت پس از تحریم ها طراحی برخی 

از قطعات بود.

۴
افزایش17/5 درصدی قیمت ماکارونی

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه ها ماکارونی ایران گف��ت: درپی افزایش قیمت خرید گندم، 
قیمت ماکارونی نیز نسبت به پارس��ال بیش از 17 درصد افزایش یافته است.مرتضی هاشمی اظهار 
کرد: ازآنجاکه قیمت خرید تضمینی گندم از 8۰۰ به 1۰5۰ تومان افزایش یافته و دستمزد و وسایل 
جانبی از سوی دیگر افزایش پیداکرده است، انتظار کاهش قیمت ماکارونی را می توان بی جا تلقی کرد.
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بهبود روابط دیپلماتیک ایران با دنیا موجب شده تا آرامش در 
بازارهای مالی و کاالیی کشور حاکم شود.

انتشار اخبار مذاکرات هسته ای و احتمال توافق نهایي موجب 
شده تا وضعیت بازارهاي مالي به آرامش برسد. در حال حاضر 
دالر روند نزولي قیمت را طي می کند و بازار سرمایه نیز با رشد 

شاخص ها به صورت روزانه مواجه است.
دالر

طي یک ۴ روز گذشته قیمت دالر ۴۰ تومان کاهش داشته 
است. این رقم برابر با نوسان قیمت دالر طي سه ماه گذشته 
بوده اس��ت. تحلیلگران ب��ازار اعتقاددارند تنها انتش��ار خبر 
مذاکرات و احتمال توافق هس��ته ای در کاهش قیمت دالر 
نقش کلیدي داشته است. پیش ازاین هم اظهارنظرهاي سیف 
رئیس کل بانک مرکزي در م��ورد کاهش قیمت دالر درروند 
نزولي بهاي این ارز مؤثر بوده اس��ت. در حال حاضر نیز روند 

قیمت گذاری دالر در بازار نزولي است.
بورس

شاخص کل بازار س��رمایه طي یک هفته گذشته بیش از 2 
هزار و 1۰۰ واحد رشد داش��ته است. در حال حاضر نیز روند 
حرکتي شاخص کل بازار مثبت است. البته تحلیلگران بازار 
سرمایه اعتقاددارند، شاخص از مرزهاي 75 هزار واحد عبور 
نخواهد ک��رد ولي درصورتی که چنین اتفاق��ي هم رخ دهد، 
بازار سرمایه براي اولین بار طي هفت ماه گذشته، روند مثبت 

خود را بیش از 1۰ روز حفظ کرده است. آخرین پیش بینی ها 
تأکید داشت که بازار سرمایه در پایان سال 93 با بازدهي ۶5 
درصدي به کار خود پایان می دهد. در حال حاضر نیز نگاه به 
آینده مثبت دیپلماسي کش��ور به عنوان محرک اصلي بازار 

شناخته می شود.
مسکن

میزان معامالت مسکن در مهر س��ال جاري در قیاس با مهر 
سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است ولي در همین ماه 
در قیاس با ماه قبل تر میزان معامالت کاهش یافته است. در 
حال حاضر ارزش سرمایه گذاری در بخش تجاري مسکن ۴۰ 
درصد رشد را تجربه کرده است اما ارزش سرمایه گذاری در 

بخش مسکوني تنها 8 درصد رشد داشته است.
 بر این اساس روند حرکتي بازار مسکن در تهران و شهرهاي 
بزرگ به سمت س��اخت مجتمع های تجاري می رود. بر این 
اساس شواهد موجود در بازار نشان می دهد که سازندگان به 
فروش امالک خود به تج��ار و فعاالن اقتصادي بیش از مردم 
عادي ) به عنوان واحدهاي مس��کوني( امی��د دارند. همین 
موضوع نیز تائید می کند که پیش بینی ها در مورد آینده بازار 

مسکن به حواشي اقتصاد کشور وابسته است.
طال

تنها بازار طال در ای��ران نمی تواند، تم��ام مؤلفه های خود را 
با اتفاقات داخلي تنظیم کند. وضعیت بازار طال وابس��ته به 

آینده اقتصاد امریکا و میزان خریدهاي طالي چین، مکزیک 
و روسیه از بازار جهانی شده است. بر این اساس نوسان قیمت 
طال در بازار داخلي وابسته به بازار جهاني است. تنها کاهش 
قیمت دالر در بازار داخلي می تواند وضعیت بازار را تغییر دهد.

بانک ها
میزان پرداخت تس��هیالت توس��ط بانک ها به صنایع کشور 
طي شش ماه نخست س��ال جاري در قیاس با سال گذشته 
۴۰ درصد رشد داشته اس��ت. بانک در فصل بهار هم 15.9 
درصد رشد را در پرونده خود به ثبت رسانده بودند. در حال 
حاضر وضعیت بانک ها به عنوان یکي از اصلی ترین بخش های 
بازارهاي مالي به تصمیمات دولت و آینده صنعت گره خورده 
است. بانک مرکزي با لغو مجوز 9 موسسه مالي و اعتباري و 
یک بانک خصوصي نشان داد که به شکلي پنهاني با سامان 
دادن به بازارهاي پولي و مالي کشور به حمایت از بانک های 
می پردازد. بر این اساس بانک ها هرچند از سوي با فشارهاي 
دولت ب��راي فروش اموال مازادش��ان مواجه می ش��وند ولي 
می توانند امیدوار باشند که دولت بازار آن ها را از حضور رقباي 

غیررسمي محفوظ نگاه می دارد.
خودرو

وضعیت بازار خودرو به شکل مس��تقیمي با آینده تحریم ها 
گره خورده اس��ت. حضور ش��رکاي مانند رنو و پژو در ایران 
و ش��ایعه های حضور جنرال موتورز موجب ش��ده ت��ا بازار 
کارخانه های خودروس��ازي بازهم مس��یر حرکتي ب��ازار را 
در اختی��ار بگیرن��د. در ح��ال حاضر ب��ا کاه��ش تحریم ها 
آن ها دسترس��ي آس��اني به قطعات پیداکرده اند. همچنین 
 می توانند ب��ا ش��رکاي خارجي به تواف��ق برس��ند. در غیر

این صورت دولت می توانس��ت به کارخانه های خودروسازي 
خارجي اج��ازه حضور در ب��ازار ایران را بدهد ول��ي فعاًل هر 
خودروساز خارجي به عنوان شریک خودروسازان ایراني وارد 

بازار می شود.
 بر ای��ن اس��اس همچن��ان ب��ازار در اختی��ار کارخانه های 
خودروسازي باقي می ماند. از سوي دیگر کاهش هزینه های 
واردات و همراهی های گمرکي به بهبود وضعیت آن ها کمک 
می کند. خودروسازان موفق شده اند رکود افزایش تولید 78 

درصدي را به نام خود ثبت کنند.
لوازم خانگی

به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، ب��ازار آن ها در آرامش 
کامل به سر می برد و مردم دلیلي براي نگراني در مورد آینده 
قیمت لوازم خانگی نخواهند داشت. طحان پور به مردم توصیه 
کرده براي خرید از ای��ن بازار عجله نکنن��د چراکه احتمال 

افزایش قیمت ها وجود ندارد.
وضعیت عمومي بازارها

همگي مؤلفه ه��ای کالن مانند نرخ تورم، رش��د اقتصادي و 
سرعت رشد نقدینگي تائید می کند تا پایان آبان ماه بازار در 

وضعیت آرامي خواهد بود.

بازار به آرامش می رسد

آيا افراد باهوش برای خرید هیچ کاالیی عجله نکنید
سرمايه گذاران خوبی 

هستند؟
اس��حاق نیوت��ن یک��ی از باهوش تری��ن اف��راد در 
طول تاریخ اس��ت بااین ح��ال او تجربه درخش��انی در 
س��رمایه گذاری ندارد.بی تردی��د اس��حاق نیوتن یکی 
از نوابغ تاریخ بش��ر محسوب می ش��ود و خدمات او به 
علم فیزیک و ریاضی ش��گفت آور اس��ت ام��ا آیا هوش 
این نابغ��ه بریتانیایی ب��رای س��رمایه گذاری موفق در 
بازاره��ای مالی کفایت می کرد؟ پاس��خ منفی اس��ت. 
درواقع اسحاق نیوتن که لقب س��ر را هم دریافت کرده 
در می��ان بازندگان یکی از نخس��تین حباب های تاریخ 
 بازارهای مالی جای گرفته که نام کمپانی دریای جنوبی

 )South Sea Company( در آن به چشم می خورد. 
اسحاق نیوتن در سال 1719 و زمانی که سهام کمپانی 
دریای جنوبی حدود 2۰۰ پوند ارزش داشت بخشی از 
سهام این ش��رکت را خریداری کرد و سپس زمانی که 
ارزش سهام این کمپانی به حدود  37۰ پوند رسید از بازار 
خارج ش��د. تا همین جا نیز نیوتن به اندازه قابل توجهی 
سود کرده بود اما سهام شرکت همچنان رشد می کرد و 
دوستان نیوتن که هنوز سهام خود را نفروخته بودند به 
میزان قابل توجهی ثروتمندتر شده بودند. به همین خاطر 
نیوتن بار دیگر تصمیم گرفت که سرمایه خود را به خرید 
س��هام کمپانی دریای جنوبی اختصاص دهد. او زمانی 
بار دیگر وارد بازار ش��د که ارزش سهام شرکت تا حدود 
7۰۰ پوند باال رفته بود. این روند صعودی ادامه داشت تا 
جایی که حتی بسیاری انتظار داشتند که ارزش سهام 
شرکت به 1۰۰۰ پوند برس��د اما در همان زمان دوران 
بد شرکت فرارسید و حباب ش��کل گرفته در بازار سهام 

به شدت ترکید. 
طی حدود یک سال از زمان نخس��تین سرمایه گذاری 
نیوتن در این بازار، ارزش سهام کمپانی دریای جنوبی به 
کمتر از 2۰۰ پوند رسید و تازه آنجا بود که نیوتن سهام 

خود را فروخت.
سرمایه گذاری اس��حاق نیوتن در سهام کمپانی دریای 
جنوبی بازیان��ی 2۰ هزار پوندی همراه ب��ود که حدوداً 
مع��ادل 3 میلیون پوند ام��روزی اس��ت. درواقع تجربه 
نیوتن نشان می دهد که هوش به تنهایی برای موفقیت 
در بازارهای مالی کافی نیست و شناخت بازار نیز در این 

میان نقش پررنگی بازی می کند.

تحريم  های سیاسی کشورها 
را به دالر بدبین کرد

کاهش ۲۰ درصدي خسارت 
آفات در مزارع استان

رئیس جمهور روس��یه بابیان اینکه کشورش با بسیاری از شرکای 
تجاری بر استفاده از روبل به عنوان واحد پولی مبادالتی دوجانبه 
به توافق رسیده است، تحریم های اقتصادی را اشتباهاتی از سوی 
غرب دانس��ت که دیگر کشورها را هم به س��وی سیاست های ضد 
دالری س��وق می دهد. والدیمیر پوتین طی سخنانی در سوچی 
روس��یه تأکید کرد تحریم های اقتصادی که از س��وی غرب علیه 
کشورها اعمال می ش��ود، اشتباهاتی هس��تند که دیگر کشورها 
را به سوی سیاست های ضد دالری س��وق می دهد.بنا به گزارش 
راش��اتودی، وی افزود تحریم های غرب علیه کشورها، تمایل این 
کش��ورها را برای تغییر ش��رایط مالی و اقتصادی حاکم برجهان 
تشدید کرده است و این کش��ورها تمایل دارند تا خود را در برابر 

هرگونه فشار احتمالی خارجی ایمن کنند.

    مدیر حف��ظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: 
 خس��ارت آف��ات در م��زارع و باغ ه��ای اس��تان 2۰ درص��د کاه��ش

 یافت.
حسنعلی رحیمی بابیان اینکه طرح مبارزه بیولوژیک با آفات در 31 هزار 
و 8۰۰ هکتار از مزارع و باغ های استان اصفهان امسال با موفقیت اجرا شد، 
اظهار داشت: این میزان هکتار 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیشتر است. وی افزود: براي اجراي طرح مدیریت تلفیقی آفات بیش از 5 

میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال هزینه شده است. 
مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان تصریح کرد: طرح 
مبارزه بیولوژیک با آفات در بیش از 5۰ ن��وع محصول ازجمله گندم، انواع 
سبزی و صیفی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیب درختی، انار، پسته، گردو 

و محصوالت گلخانه ای اجرا شد. 

هفتمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، پله های برقی، 
صنایع و تجهیزات وابسته 7 تا 1۰ آبان ماه در ساعات 
بازدید 13 الی21 در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر می شود.در 
این نمایشگاه 51 غرفه مستقرشده اند و ۴ هزار و 3۰۰ 
مترمربع از فضای نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند.

در این نمایشگاه شرکت هایی از استان اصفهان و تهران، 
انواع آسانسور، پله برقی، انواع تابلو فرمان و سیستم های 
کنترل، انواع باالب��ر )نفری، صنعت��ی، هیدرولیکی، 
ساختمانی(، انواع لیفتراک و استاکر و جرثقیل، ریل و 
موتور و قطعات یدکی آسانسور را به نمایش می گذارند.

افزایش تعداد سالن ها و فضا و تقویت حضور برندهای 
مهم را می توان از ویژگی های این نمایشگاه برشمرد.

س��اعت بازدید متخصصین در این نمایش��گاه، 13 تا 
15 در نظر گرفته شده است.همچنین همزمان با این 
نمایشگاه، نخستین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، 
تجهیزات و صنایع وابسته برپا می شود.ارتقای کیفیت 
کاالهای تولیدی همگام با بهینه سازی مصرف انرژی در 
صنعت ساختمان، مهم ترین رویکرد و شعار برگزاری 
نخستین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ماشین آالت 

وابسته اصفهان است.

با امضای تفاهم نامه بین گروه خودروسازی سایپا و 
ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت طرح جایگزینی 
خودروهای فرسوده که از مدت ها پیش متوقف شده 
بود دوباره آغاز شد.این تفاهم نامه به امضای علیرضا 
س��یف بخش رئیس س��تاد مدیریت حمل ونقل و 

سوخت و مدنی مدیرعامل سایپا رسید.
ب��ر اس��اس تفاهم نام��ه ای که ب��ه امضای رئیس س��تاد 
مدیریت حمل ونقل س��وخت و مدیرعامل سایپا رسید، 
۶۰ هزار خ��ودروی فرس��وده در مرحله اول ب��ا تولیدات 
گروه خودروس��ازی سایپا جایگزین می ش��وند که بر این 
اساس تا پایان امس��ال 3۰ هزار خودرو و باقیمانده آن در 
س��ال آینده جایگزین می شوند.بر اس��اس این گزارش، 
گروه س��ایپا خودرو را به شرط اشاره به ش��رط تملیک به 
اسقاط کننده خودروی فرس��وده می فروشد و 5۰ درصد 
بهای خودرو را به صورت نقد دریافت ک��رده و 5۰ درصد 
باقیمانده را به ص��ورت وام با س��ود 19.5 درصد دریافت 
می کند.این گ��زارش حاکی اس��ت، خودروی فرس��وده 
توسط خودروساز به بهای 2.5 میلیون تومان که از سوی 
دولت تصویب شده محاسبه می شود و حداکثر رأس یک 
 هفته پس از اس��قاط خوروی جایگزین تحویل مشتری 

می شود. 

رئیس مرکز آمار با تأکید بر اینکه این س��ازمان متولی 
اعالم خط فقر نیست، از هزینه حدود یک میلیون و 8۰۰ 

هزارتومانی خانوارهای شهری در هرماه خبر داد.
عادل آذر در م��ورد عدم اعالم خط فقر از س��وی مرکز 
آمار گفت: مرکز آمار هرگز آم��اری برای خط فقر اعالم 
نمی کند، چراکه این نرخ اصالً جزء آمارهای رسمی کشور 
نیست.این در حالی اس��ت که وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی مسئول آن است.
وی در یادآوری اظه��ارات اخی��ر وی در رابطه بااینکه 
اگر شخصی 27۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، فقیر 
نیست تصریح کرد: بنده در یک برنامه تلویزیونی اعالم 
کردم که طبق اس��تانداردهای جهانی خط فقر مطلق 
درآم��د 1.5 دالری فرد در روز اس��ت که متأس��فانه با 
برداش��ت ها و انعکاس اش��تباهی که از این موضوع شد 
این نقل قول از من انتش��ار یافت.رئیس مرکز آمار ایران 
همچنین به آخرین آمارهای به دس��ت آمده از هزینه و 
درآمد خانوارها اشاره کرد و افزود: در بهار 1393 هزینه 
یک خانوار روستایی ایران ماهانه یک میلیون و 92 هزار و 
5۰۰ تومان و هزینه یک خانوار شهری ایرانی یک میلیون 
 و 822 هزارتومان��ی بوده اس��ت که ع��دد قابل توجهی

 است.

مدیرکل حقوق��ی و امالک عمران ش��هرهای جدید 
بابیان اینکه سامانه خریدوفروش مسکن مهر تا یک 
ماه آینده راه اندازی می ش��ود گفت:با راه اندازی این 
س��امانه مردم در خریدوفروش مس��کن مهر معطل 
نخواهند ش��د پس متقاضیان یک مقدار به ما مهلت 
دهند. سید مهدی هدایت در پاسخ به این سؤال که 
چرا هنوز نقل وانتقال واحدهای مسکن مهر عملیاتی 
و اجرایی نشده اس��ت، گفت: متقاضیان مسکن مهر 
باید اندکی به ما مهلت دهن��د، چراکه در حال پیاده 
کردن سیستم خریدوفروش مسکن مهر در شهرهای 
جدید هستیم و چون دس��تورالعمل آن توسط وزیر 
راه و شهرسازی ابالغ شده اس��ت پس خرید و فروش 

مسکن مهر قطعی است و انجام می شود.
وی افزود: سامانه مسکن مهر باید در شهرهای جدید 
مس��تقر ش��ود تا نام خریداران جدید مس��کن مهر 
جایگزین نام متقاضیان فروش ش��ود.هدایت بابیان 
اینکه این سیس��تم در حال راه اندازی در ش��هرهای 
جدید است، گفت: سیس��تم جدید تا یک ماه آینده 
راه اندازی می شود و متقاضیان خریدوفروش مسکن 
مه��ر می توانند برای انج��ام کارهای خ��ود به واحد 

حقوقی شهرهای جدید مراجعه کنند.

خودرو خانوار نمایشگاه مسکن

 نمايشگاه آسانسور 
در و پنجره در اصفهان 

شرايط و نحوه دريافت 
خودروی جديد

هزينه 1/8 میلیون تومانی 
خانوارهای شهری در هرماه

راه اندازی سامانه 
خريدوفروش مسکن مهر 



یادداشت

    نمایش��گاهی از مجموعه آثار نگارگری و تذهیب در نگارخانه کوثر اصفهان در حال 
برگزاری است.گفتنی اس��ت؛ این نمایش��گاه از ۳ لغایت ۸ آبان ماه از ساعت ۹ صبح تا 
۱۳ و ۱۶ بعدازظهر تا ۲۰ در نگارخانه کوثر اصفهان واقع در می��دان امام )ره( پذیرای 

عالقه مندان به هنر نقاشی خواهد بود.
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برگزاری نمایشگاه نگارگری و تذهیب در نگارخانه کوثر
هفتیادداشت

تعزیه به عنوان میراث فرهنگی 
نا ملموس جهانی ثبت شده است

دبیر اجالس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی نا ملموس 
گفت: تعزیه مجموعه ای از تقس��یم بندی های یونسکو را درزمینه 
میراث فرهنگی نا ملموس در دل خود دارد و به این دلیل به عنوان 
میراث فرهنگی نا ملموس جهانی به ثبت رس��یده است.مس��عود 
حسین میرزایی بابیان اینکه یکی از اهداف ما در پرداختن به میراث 
فرهنگی نا ملموس در ایران این بود که در حوزه آگاهی افزایی قدم 
برداریم، اظهار کرد: از روز نخس��ت که این دبیر خانه کار خود را در 
اصفهان آغاز کرد، آگاهی افزایی و ش��ور افزایی را جزو رسالت های 
اصلی خود قرارداد.وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد که دبیر خانه 
میراث فرهنگی نا ملموس در اصفهان در حوزه هایی که تاکنون ورود 
پیداکرده، به میزان توان خ��ود آگاهی افزایی الزم را در زمینه  های 
میراث فرهنگی نا ملموس ایجاد کرده است، اضافه کرد: در اجالس و 
جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس مباحث در زمینه های 
آداب ورسوم، پوشش اقوام مختلف، بازی های بومی، محلی و موارد 

دیگر مطرح شد.

 برگزاری نمایشگاه کتاب 
در تمام مدارس استان

رئی��س اداره فرهنگ��ی، هن��ری و فعالیت های اردوی��ی اداره کل 
آموزش وپرورش اس��تان اصفهان گفت: نمایشگاه کتاب همزمان 
با هفته کتاب و کتابخوانی در اکثر مدارس اس��تان اصفهان برگزار 
می ش��ود. محمد اس��ماعیل زاده با اش��اره به اینکه از ۲4 آبان ماه 
امس��ال هفته کتاب و کتابخوانی در سراسر کش��ور آغاز می شود، 
ادامه داد: طی هفته کتاب و کتابخوانی درصدد اجرای برنامه های 
ویژه ای ازجمله برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی، عضو گیری 
کتابخانه های مدارس و راه اندازی س��امانه ای ب��رای امور کتاب و 

کتابخانه های مدارس هستیم.

 نمایشگاه عکس »رسم کهن« 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان

مدیر م��وزه هنرهای معاصر اصفهان گفت: نمایش��گاه عکس��ی با 
عنوان »رس��م کهن« در موزه هنرهای معاص��ر در حال برگزاری 
اس��ت. مهدی دلیلی اظهار کرد: این نمایش��گاه هم زمان با برپایی 
جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در اصفهان در این موزه برپا شد 
اما به دلیل تنوع و وسعت برنامه های موجود فرصت مناسبی برای 
بازدید عالقه مندان فراهم نشد. عکس های این نمایشگاه متعلق به 
ماهنامه ایران شناسی »سرزمین من« از مجموعه مجالت همشهری 
 ب��وده و موضوع ای��ن عکس ها می��راث فرهنگی ناملم��وس ایران

 است.
عالقه مندان می توانند ب��رای بازدید از این نمایش��گاه تا ۳۰ آبان 
ماه هرروز از س��اعت ۹ ت��ا ۱7:۳۰ و جمعه ها از ۱5 ت��ا ۱7:۳۰ به 
 موزه هنرهای معاصر اصفهان واقع در خیابان اس��تانداری مراجعه 

کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

جاده ابریشم پیونددهنده 
کشورهای بزرگ آسیای کهن است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان گفت: توجه به جاده ابریشم و تالش برای 
احی��ای آن، می تواند ظرفیت 
عظیم��ی در گردش��گری به 
وجود آورد و در تقویت صنعت 
نوآوری و مناسبات فرهنگی و 
اعتقادی بین کش��ورها تأثیر 
بسزایی دارد. فریدون اللهیاری 
در همایش راه ابریش��م اظهار 
کرد: جاده ابریش��م از ش��هر توان هوانگ چین تا دریای 
مدیترانه ادامه دارد و این جاده مسیر ترانزیت کاال بوده که 
در این میان زمینه ساز ارتباط و تعامل کشورهای حاشیه 
این راه نیز بوده و درواقع جاده ابریشم ستون فقرات اصلی 
بوده که ش��بکه های فرعی زیادی نیز داش��ته است و این 
شبکه عامل پیونددهنده کش��ورهای بزرگ آسیای کهن 

بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان با اش��اره به نقش جاده ابریشم در انتقال 
دین و مذهب کشورها تصریح کرد: جاده ابریشم در حوزه 
دینی و فرهنگی، کانون مهم تعام��الت فرهنگی و مرکز 
انتقال پیام ها، افکار و اندیشه های دینی بود به گونه ای که 
ادیان اسالم، بودایی و مسیحی در مسیر این جاده بسیار 
موردتوجه و پذی��رش قرار گرفت و دین اس��الم از طریق 
جاده ابریشم به شرق آسیا انتقال پیداکرده و بر این اساس 
جوامع بزرگ اسالمی در مناطق شرق آس��یا از آن زمان 

شکل گرفت.
وی بابی��ان اینکه در ح��ال حاضر جاده ابریش��م جایگاه 
و منزلت خود را ازدس��ت داده اس��ت، گف��ت: امید داریم 
با برگزاری این همایش ه��ا و تعامل بین کش��ورهای در 
مس��یر این راه رویک��رد جدیدی برای احی��ای این جاده 
ایجاد ش��ود که ورود یونس��کو برای احیای راه ابریشم را 
مسرت بخش بوده و  جاده ابریشم زمینه شکل گیری برخی 
از پیمان های مهم بین المللی را فراهم کرده است، افزود: 

یونسکو این جاده را ظرفیت عظیم فرهنگی می شناسد.
اللهیاری خاطرنش��ان کرد: در دوران گذش��ته و از زمان 
شکل گیری جاده ابریشم تاکنون تمام حکومت های ایرانی 
نس��بت به حفظ و کنترل امنیت این جاده نقش بسزایی 
داشته اند و  احیای جاده ابریش��م، سبب پیوند ملت ها در 
حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود و ثمرات 

زیادی را در پی دارد.

نوحه خوانی که ازلحاظ فرم بر پایه  ریتم استوار است، در بین 
مکاتب موسیقی دستگاهی، بیشترین شباهت را به تصنیف 
موس��یقی ایرانی دارد. بهره گیری از ریتم ه��ای دوضربی و 
س��ه ضربی، که برگرفته از میزان های ۶/۸ و ۲/4 اس��ت، به 
نوحه خوانان امکان ایجاد تنوع در نوحه خوانی را داده است. 
بررسی پیشینه  هنر موسیقی در ایران و توجه به مرثیه خوانی 
اقوام مختلف آن، ریشه های موسیقی آیینی را به ایران پیش 
از اس��الم بازمی گرداند. وجود گونه های مختلف موس��یقی 
آیینی در ایران، پیش و پس از ظهور اسالم، ناشی از تنوع اقوام 
با جهان بینی های مختلف است؛  هر قوم، با توجه به فرهنگ و 
رسوم بومی خود، برداشت متفاوتی از موسیقی مذهبی ارائه 
داده اند.تالوت قرآن کریم، در قالب دس��تگاه های موسیقی 
ایرانی، نخستین گونه  موسیقی مذهبی ایران، پس از ظهور 
اسالم بوده است. به رسمیت شناخته شدن مذهب شیعه در 
دوران صفوی، زمینه را برای نگاه و پرداخت عمیق تر به واقعه  
عاشورا فراهم س��اخت؛ در همین دوره، دس��تاوردهای تازه  
موسیقی مذهبی، به ش��کل آیین های عاشورایی هم چون:  
روضه خوانی، نوحه خوانی و تعزیه بروز کرده و تا امروز ادامه 
داشته است. روضه خوانی فرمی از موسیقی مذهبی است، که  
ازلحاظ ریتمی شباهت بسیاری با آواز سنتی امروزی دارد. 
روضه خوان های قدیم اغلب در دستگاه هایی چون: »دشتی«، 
»ابوعطا«، »شور« و »نوا« می خوانده اند؛ که در کنار حزن و 
اندوه، مخاطب را به تفکر نیز وا می داشته است.هم چنین در 
بخش ملودی نوحه، اغلب از دستگاه های »همایون«، »نوا«، 
»چهارگاه«، »ش��ور«، »ابوعطا«، »افش��اری« و »دشتی« 
استفاده می شود.همراهی با سبک ها و شیوه های نو موسیقی 
امروز، منافاتی با حفظ و صیانت از گونه های موسیقی اصیل و 
ریشه دار گذشته  ایران ندارد. شایسته است با شناخت حاصل 
از پژوهش و تحقیقات میدانی، ضمن بازیابی این گونه  اصیل 
موسیقی ایرانی، آن را حفظ کرده، تا عاری از هرگونه تحریفی 

به نسل های بعدی سپرده شود.
در همین راس��تا و به منظور حف��ظ و کمک به ش��کوفایی 
موس��یقی مذهبی، برخ��ی از نهادها و مؤسس��ات دولتی و 
غیردولتی اقدام به انتشار آلبوم هایی با مضمون واقعه  عاشورا 

نموده اند. در ادامه برخی از این آلبوم ها معرفی می شود.
»وداع«

مجموعه  وداع، مرثیه ای اس��ت کامل بر مظلومیت شهیدان 
کربال؛ به همین دلیل اس��ت که آهنگ س��از و خواننده  این 
مجموعه، حسام الدین س��راج، آن را بهترین و مهم ترین اثر 
خود دانس��ته اس��ت. دکلمه های »اصغ��ر ف��ردی«، آواز و 

تصنیف های حسام الدین 
س��راج، ب��ا تنظیم س��ید 
محمد میرزمانی، مجموعه  
وداع را ش��کل داده است. 
اشعار این مجموعه، سروده 
تنی چند از شعرای معاصر 
اس��ت، اما تکیه  اصلی بر 
کالم »عمان س��امانی« از 
مرثیه سرایان معاصر ایران، و محوریت اشعار در این آلبوم، بر 
شعرهای وی از کتاب »گنجینه اسرار« قرارگرفته است. نکته  
قابل تأم��ل دیگ��ر در وداع، س��وز نهفت��ه در هم��ه  عناصر 
شکل دهنده  آن اس��ت؛ این س��وز در لحن دکلمه، آهنگ با 
همراهی سازهایی چون: نی و عود، نوای خواننده و حتی متن 
اش��عار، به طور کامل احساس می ش��ود. آلبوم وداع را حوزه  
هنری سازمان تبلیغات اس��المی، در قالب دو آلبوم شانزده 

قطعه ای، تهیه و در سال ۱۳۸4 روانه  بازار کرده است.
هم چنی��ن می ت��وان از آلبوم » خ��روش بحر«، ب��ا صدای 
علی رضا افتخاری نام برد؛ که این آلبوم نیز مرثیه ای بر واقعه  
عاشوراست و مظلومیت کاروان کربال را درون مایه کار خود 

قرار داده است.
 »ماه نی«

»ماه نی« نخس��تین آلبوم 
مستقل امیرحسین مدرس 
است، که در آن بازسازی و 
باز خوان��ی دوازده نوح��ه 
قدیمی را، به منظور ایجاد 
ارتباط بیشتر با نسل امروز، 
هم��راه آالت صوت��ی نو و 
موسیقی الکترونیک کرده است. در آلبوم ماه نی، از اطالعات 
نوحه خوان های قدیمی تهران بهره گرفته شده و حمیدرضا 
صدری با حفظ ملودی ه��ای اصلی نوحه ها، ب��ر روی آن ها 
آهنگ گذاشته اس��ت. این آلبوم را مرکز موسیقی سازمان 
تبلیغات اسالمی، در سال ۱۳۸5 تولید و روانه  بازار کرده است.

هم چنین می توان ازآلبوم»غریبانه«، اثر غالم کویتی پور نام 
برد که در آن آلبوم نیز نوحه های قدیمی بازسازی و باز خوانی 

شده است.
 »موالی عشق«

مجموعه  »م��والی عش��ق« را ش��اید بت��وان کامل ترین و 
تأثیرگذارتری��ن مجموعه  تولیدش��ده درزمینه  موس��یقی 
مناسبتی دانست؛ که هر آن چه الزمه  چنین مجموعه ای ست 

را در دل خودجای داده 
است. این آلبوم پنجمین 
مش��ترک  هم��کاری 
علی رض��ا عصار ب��ا فواد 
حجازی است که با اشعار 
تاثیرگذار مهدی شریفی 
همراه شده است. بخش 
زیادی از دکلمه های موجود در آلبوم نیز، با صدای خود مهدی 
شریفی است.آلبوم شکلی روایی دارد و از بدو ورود کاروان امام 
حس��ین)ع( به خاک کرب��ال را توصیف می کن��د. در ادامه، 
صحنه های ب��ه میدان رفت��ن تنی چن��د از اصح��اب امام 
حسین)ع( را، در شکلی زیبا به تصویر می کشد. ورود کاروان 
به کربال، نبرد عل��ی اکبر)ع(، نبرد قاس��م)ع(، نبرد حضرت 
ابوالفضل)ع(، وداع امام حسین)ع( با حضرت زینب)س(، نبرد 
امام حسین)ع( و خروج  کاروان اس��را از کربال، با شکلی که 
حتی طعنه به مقتل خوانی می زند، تصویرسازی شده است.

نکته  تمایز این مجموعه، صدای حماسی عصار در دکلمه ها و 
در آهنگ هاست؛ که چون با اشعار حماسی ترکیب شده اند، 
به خوبی رشادت شهدای کربال را در ذهن مخاطب به تصویر 
می کشد. موالی عشق هم از سوز و گداز واقعه  کربال می گوید، 
هم حماس��ه دلیرمردان معرکه  عاش��ورا را به زیبایی تصویر 
می کند. این آلبوم، در سال ۱۳۸۲ و به همت موسسه »ایران 
گام« تولید شده است.هم چنین می توان از سه آلبوم دیگر نام 
برد که مرکز موسیقی حوزه  هنری سازمان تبلیغات اسالمی، 
 در راس��تای تروی��ج فرهن��گ عاش��ورا منتش��ر ک��رده

 است.
»غزال حرم«  

آلبوم عاش��ورایی »غزال 
حرم« ب��ا صدای عین اهلل 
رضایی نیز از دیگر آثاری  
اس��ت که توس��ط مرکز 
موس��یقی ح��وزه  ب��ه 
عالقه مندان عرضه شده 
است. اشعار  این آلبوم را 
عارف قزوینی، حسین حاجی بابا »مشکین« و امیر مسعود 
رضایی سروده اند.  در آلبوم غزال حرم قطعات »خرابه«، »دیر 
راهب«، »در دریای نجف«، »غزال حرم«، »ساقی بی ساغر« 
و »لب تشنه گان« شنیده می شود.هم چنین سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران، آلبوم هایی را در این زمینه تولید و 
عرضه کرده است. »ردیف نی« و »قصه عشق مجنون«، اثر 
استاد کسایی، »سمفونی تهران« و »کیمیا« به آهنگ سازی 
سیدمحمدرضا میرزمانی و خواننده گی ابراهیم یوسفی نژاد 
و مجموعه  پژوهش��ی و صوتی نغمه های عاشورایی طهران 
قدیم با نام »پرده عشاق« به همت سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران تولید و روانه  بازار شده است.

نگاهی به چند آلبوم موسیقی عاشورایی

روضه خوانی فرمی از موسیقی مذهبی است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی
8/8 در خصوص پرونده کالسه 93-1211 خواهان بتول نیلوفری با وکالت خانم سالم 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهناز شاه بندری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان به مجهول  توجه  با  است  گردیده  تعیین   برای مورخ 93/9/12 ساعت 10صبح 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
الف:19529  اتخاذ میشود.م  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/9 در خصوص پرونده کالسه 1209/93 خواهان علی هنری فرد با وکالت خانم سالم 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت موسی قائدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/9/12 مورخ  برای 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ میشود.م الف:19532 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  آکوچکیان  پرونده کالسه 1294/93 خواهان مرتضی  8/14 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد نعنا کار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
 چهارشنبه مورخه 93/9/12 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به   وقت رسیدگی 
نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19538 

شعبه 13حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  آکوچکیان  پرونده کالسه 1295/93 خواهان مرتضی  8/15 در خصوص 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نادری  مجید  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
 چهارشنبه مورخه 93/9/12 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور–

اختالف اصفهان  پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
الف:19539  م  میشود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/16 در خصوص پرونده کالسه 1290/93 خواهان مصطفی مسائلی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی  ابراهیم  طرفیت  به  مطالبه  بر 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است  93/9/12 ساعت 9صبح 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19540 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسيدگی

8/17 در خصوص پرونده کالسه 93-1264 خواهان معین قره داقلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 25/700/000 ریال به طرفیت حمیدرضا ضیائی تقدیم نموده است وقت 
 رسیدگی برای مورخه 93/9/12  ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان

از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به   وقت رسیدگی 

نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19542 

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

دادخواستی  دردشتیان  محسن  خواهان   1308/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/19
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- اکبر عبدلی 2- محمدحسین رحیم زاده تقدیم نموده 
تعیین  9/30صبح  ساعت   93/9/12 مورخه  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده است با توجه به مجهول 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
پالک57 کدپستی   – جنب ساختمان صبا  نیلی پور–  روبروی مدرسه   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اختالف  الف:19701 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  م  اتخاذ میشود. 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/25 در خصوص پرونده کالسه 93-987 خواهان غالم رضا خزاعی با وکالت آقای 
نموده  تقدیم  پور  ریاضی  رضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  نسب  نیک 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/9/11 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول   به 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده   تا 
 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

میشود.م الف:19735 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/27 در خصوص پرونده کالسه 93-897 خواهان احمدرضا رحمانی دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت حسن حق شناس
 تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/12 ساعت 10 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 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نیلی   مدرسه 
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 میشود. م الف:19756 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/28 در خصوص پرونده کالسه 824/93 خواهان مهدی تباشیری اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهنود لرکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 93/9/12 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  الف:19763  میشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  دردشتیان  محسن  خواهان   1304/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/29
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  مهر  فرهنگ  محمد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی 
برای روز چهارشنبه مورخه 93/9/12 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول   به 
 – ارباب  اول   – واقع در خیابان سجاد  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نیلی  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل   شورای 
 نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   6 شعبه   19765 الف:  م   میشود. 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
8/30 در خصوص پرونده کالسه 1306/93 خواهان محسن دردشتیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت مصطفی خبازی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
 چهارشنبه مورخه 93/9/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
نیلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور– 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19766 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

مجهول المکان  خوانده  نظر  تجدید  به  آ.د.م   73  ،346 مواد  موجب  به  بدینوسیله   8/54
ابوالقاسم  میرزا  فرزند  موسوی  عاملی  حسن  نام  به  1497/91ح/13  بدوی  پرونده 
ابالغ می گردد: تجدید نظرخواه فتح ا... امینی فرزند محمدهادی دادخواستی به خواسته 
تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 1347-92 مورخه 92/9/30 به طرفیت شما تقدیم 
تاریخ  از  و  ثبت شده  این شعبه  در  تاریخ 92/11/14  که تحت شماره 92/344  نموده 
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  دفتر  به  دارید  فرصت  روز   10 آگهی  این  انتشار 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  برای  مراتب  نماید.  اقدام  لوایح  تبادل  به  نسبت  آن  ضمائم  و 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت 
م الف:20010  شد.  خواهد  ارسال  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  به  پرونده   مقرر 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

مجهول المکان  خوانده  نظر  تجدید  به  آ.د.م   346  ،73 مواد  موجب  به  بدینوسیله   8/55
ابالغ  محمدباقر  فرزند  زاده  بلوچیان  مرتضی  نام  به  921388ح/15  بدوی  پرونده 
تجدید  خواسته  به  دادخواستی  عباس  فرزند  متقی  فریبرز  نظرخواه  تجدید  می گردد: 
نظرخواهی از دادنامه شماره 425 مورخه 93/4/4 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت 
شماره 130 تاریخ 93/6/16 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز 
فرصت دارید به دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت مراجعه و پس از تحویل نتیجه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل 
لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در 
صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:20017 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

مجهول المکان  خوانده  نظر  تجدید  به  آ.د.م   346  ،73 مواد  موجب  به  بدینوسیله   8/56
نظرخواه  تجدید  می گردد:  ابالغ  هنرمند  نام شهرنوش  به  بدوی 920257ح/15  پرونده 
از  نظرخواهی  تجدید  خواسته  به  دادخواستی  محمدحسین  فرزند  آزادمنش  بهنوش 
دادنامه شماره 997 مورخه92/7/30 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 181 
تاریخ 92/9/2 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید 
به دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه 
و پس از تحویل نتیجه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم  مراتب برای یک نوبت در یکی 
حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

ارسال خواهد شد. م الف:20020 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

8/58 کالسه پرونده: 742/93 شماره دادنامه: 1105-93/6/30 خواهان: محسن کریمی 
نرگس(  )کوی  فدک  بست  بن   – زاده  ضابط  شهید  کوی  مدرس-  اصفهان-خ  نشانی: 
پ35 خوانده: مهدی مظفری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه میزان چهل میلیون 
پس  گردشکار:  خوانده  ناحیه  از  صادره  313910و313909  شماره  سفته  وجه  ریال 
اخذ  قانونی و  به کالسه فوق طی تشریفات  ثبت آن  این شعبه و  به  پرونده  ارجاع  از 
نظریه مشورتی اعضاء جلسه شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان تشکیل 
است با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دعوی آقای محسن کریمی به طرفیت آقای مهدی مظفری به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت وجه دو فقره سفته به شماره 313909و313910 و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود 

بنابراین  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  سند  اصالت  به  نسبت  و  است  نموده  اقرار 
به  و مستنداً  وارد تشخیص  را  است و شورا دعوی خواهان  ذمه وی محرز  اشتغال 
مواد 198و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 260/000 ریال 
به اضافه هزینه نشر آگهی ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/5/14 
لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمتها در حق خواهان که در اجرای احکام محاسبه 
قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  شد  خواهد 
 واخواهی درهمین شعبه و قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.

م الف:18296 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/59 کالسه پرونده: 741/93 شماره دادنامه: 1103-93/6/30 خواهان: محسن کریمی 
نشانی: اصفهان-خ مدرس- کوی شهید ضابط زاده – بن بست فدک )کوی نرگس( پ35 
خوانده: مهدی مظفری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه میزان پنجاه میلیون ریال 
وجه سفته شماره 048768 صادره از ناحیه خوانده گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  این شعبه  به 
اعضاء جلسه شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان تشکیل است با بررسی 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی 
آقای محسن کریمی به طرفیت آقای مهدی مظفری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و   0418768 شماره  به  سفته  فقره  یک  وجه  بابت  ریال 
نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود اقرار نموده است و 
نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی محرز 
قانون  198و522  مواد  به  مستنداً  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  و  است 
 آیین دادرسی مدنی و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت 
هزینه  اضافه  به  ریال   260/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ 
نشر آگهی ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/5/14 لغایت اجرای 
شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  خواهان  حق  در  قیمتها  شاخص  طبق  حکم 
محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
الف:18297  می باشد.م  عمومی  دادگاههای  در  نظر  تجدید  و  اعتراض  قابل  و   مرجع 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/60 کالسه پرونده: 93-648 شماره دادنامه: 1091-93/6/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
 نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسن مرادمند خورزوقی نشانی اصفهان–
 اتوبان کاوه – شهرک میالد – بلوار شکوفه – روبروی کوچه ساحل – کدپستی 8196313597
خواندگان: 1- علی شبانی نشانی اصفهان – نظرشرقی – اول نظر – نمایندگی اپل 2- 
فیض ا... وفاخواه نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
مرادمند  آقای حسن  قاضی شورا: در خصوص دعوی  به صدور رای می نماید. رای 
نسبت  الزام خواندگان  به خواسته  وفاخواه  ا...  فیض  و  علی شبانی  آقایان  طرفیت  به 
کورسا  اپل  دستگاه  یک  نتقال سند  ا  اسناد رسمی جهت  دفاتر  از  یکی  در  به حضور 
به شماره انتظامی 552ن37-ایران32 به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به مبلغ 
پنجاه میلیون به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان به 
شرح دادخواست تقدیمی صورتجلسه مورخ 93/6/23 و اظهارات خوانده ردیف اول در 
جلسه مذکور واینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلسه فوق الذکر حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستندی ارائه ننموده شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته به استناد مواد 10و219و220و237و362 
خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   198 ماده  و  مدنی  قانون 
اپل  خودرو  رسمی  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور  به  دوم  ردیف 
ریال   470/000 مبلغ  و  خواهان  نام  به  552ن37-ایران32  انتظامی  شماره  به  کورسا 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده 
ماده   4 بند  استناد  به  باشد  نمی  اینکه دعوی مطروحه متوجه وی  به  نظر  اول  ردیف 
به  قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره نسبت  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   84
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  حضوری  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  می باشد 
می باشد.م الف:18298  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی   قابل 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 درآمد باشگاه ها زیر ذره بین
AFC ناظران 

در آین��ده ای نه چن��دان دور، ناظران 
AFC به بررس��ی توازن میان درآمد 
 و مخارج باش��گاه های لی��گ برتری 
می پردازند.ناظران AFC امس��ال به 
بررس��ی توازن میزان درآمد و مخارج 
باشگاه ها می پردازند و اگر از نظر آنان 
تیمی در سقف مورد قبول این توازن 
قرار نداش��ته باش��د، نخواهد توانس��ت در لیگ حرفه ای فوتبال 
ب��ازی کند.تیم های لیگ برت��ری ایران حتی ثل��ث مخارج خود 
را هم درآمدزای��ی نمی کنند. از جمله م��واردی که جز آیتم های 
درآمدی باشگاه ها محسوب می ش��ود، بلیت فروشی، حق پخش 
تلویزیونی، فروش پیراهن و لوگو و غیره است. این درحالی است 
که تماشگران استقبال بس��یار کمی از بازی های لیگ می کنند و 
باشگاه ها نمی توانند از این راه درآمد چندانی داشته باشند؛ پخش 
تلویزیونی بازی  ها نیز که این روزها با مشکل بزرگی دست و پنجه 

نرم می کند. 

درخشش ملی پوش اصفهانی
کاپیت��ان اصفهانی تیم مل��ی والیبال 
جوانان ایران به عنوان ارزشمندترین 
بازیکن مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
انتخاب شد.در پایان مسابقات والیبال 
قهرمانی جوانان آس��یا که در بحرین 
برگزار ش��د، س��ه بازیکن تی��م ملی 
کش��ورمان در جمع برترین های این 
دوره از مس��ابقات قرار گرفتند.محمدجواد معنوی نژاد کاپیتان 
اصفهانی تیم ملی ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات، 
اکبر والیی، بهترین دریافت کننده و سهند اهلل وردیان نیز به عنوان 
بهترین مدافع روی تور این مس��ابقات انتخاب ش��دند. تیم ملی 
والیبال جوانان ایران پس از کسب مقام قهرمانی این رقابت ها که 
پنجمین مدال طالی جوانان ایران در تاریخ مس��ابقات قهرمانی 
جوانان آسیا به شمار می آید، ساعت ۱۷:۱۵ امروز دوشنبه پنجم 
آبان ماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( به کشور باز 

می گردد. 

 صعود کوهنوردان آران و بیدگلی
 به قله گرگش

هیئت کوه ن��وردی شهرس��تان آران 
وبیدگل بامش��ارکت گروه سینا به قله 
3600 مت��ری گرگش مح��ل احداث 

رصدخانه ملی ایران صعود کردند.
این صع��ود در روز جمع��ه 2 آبان ماه 
در آخرین روز از هفت��ه تربیت بدنی و 
ورزش با حضور 26 نفر کوهنورد انجام 
شد.این کوهنوردان از مسیرجاده معدن روستای رضی آباد قبل 
از ورودی روستای کامو به این قله صعود کردند.گفتنی است قله 
گرگش)قهرود-کامو( در 3۵ کیلومتری جنوب ش��رقی کاشان از 
سوی محققان ایرانی ازبین 40 قله منتخب به  عنوان محل احداث 
رصدخانه ملی ایران انتخاب شده است. این قله 3600 متری دارای 
بهترین پارامترهای رصدی در سطح ایران است. هم اکنون احداث 
جاده آسفالته به س��مت قله آغاز و باالی ۷0 تن تجهیزات بر فراز 

قله مستقر شده است.

 تجلیل ازدوچرخه سواران
  سطح شهراصفهان

به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش 
طی مراس��می ب��ا حض��ور جمعی از  
 مس��ئوالن  اس��تان اصفه��ان،  از

دوچرخه سواران سطح شهرتجلیل به 
 عم��ل آم��د. درای��ن مراس��م ب��ه

 دوچرخ��ه س��وارانی ک��ه ب��ه جای 
خودروازدوچرخه به عنوان وسیله نقلیه 
پاک استفاده می کردند با اهداء جوائزی تجلیل شد وشهروندان رابه 
استفاده ازدوچرخه تشویق وترغیب نمودند.بر اساس این گزارش ؛ 
دراین مراسم جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان، تنی چند 
ازاعضا شورای ش��هراصفهان، مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی 
استانداری اصفهان معاون اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان 
،رئیس س��ازمان محیط زیست استان ،معاون س��ازمان ترافیک 
 ش��هرداری اصفه��ان ودیگ��ر مس��ئوالن اس��تانی ش��رکت

 نمودند.

اصفهان قهرمان بازی های 
الکترونیک کشور شد 

در اولین دوره رسمی مسابقات بازی های 
الکترونیک انتخابی تیم ملی تیم اصفهان 

توانست روی سکوی قهرمانی بایستد.
رئیس کمیته ب��ازی ه��ای الکترونیک 
هیئ��ت ورزش ه��ای همگانی اس��تان 
اصفهان ب��ا بیان ای��ن خبر در مراس��م 
اختتامیه اولین دوره رس��می مسابقات 
 بازی ه��ای الکترونیک گفت: در اولین دوره رس��می مس��ابقات

 بازی های الکترونیک کش��ور که به میزبانی ما در مجموعه ملی 
اصفهان )سیتی سنتر ( برگزار شد تیم اصفهان با ۱3 امتیاز روی 
سکوی قهرمانی ایس��تاد.محمد مهدی کاظمی افزود : تیم های 
فارس و تهران هر کدام با ۵ امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

این مسابقات که در 4 رش��ته فیفا، پِس،کانتر و دوتادو برگزار شد 
که در رشته فیفا20۱۵ نوید برهانی و محمد ابراهیمی از اصفهان و 
خشایار ثابت از بوشهر اول تا سوم شدند.کاظمی با تشکر از هیئت 
ورزش های همگانی استان اصفهان خاطر نشان کرد: تا پیش از این 
مسابقات با این شکل و شمایلی که ما برگزار کردیم نبود و هیئت 
تقبل اسکان و تغذیه بازیکنان را برعهده گرفت که این برای اولین 
بار در کشور بود. از سوی دیگر اولین بار است که به نفرات برتر حکم 
قهرمانی از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های 

همگانی اعطا شد.

6
مسابقات فوتسال در دهاقان 

به مناسبت گرامیداش��ت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات فوتسال، جام سردار شهید 
جالل محمدی در دهاقان برگزار شد. این مس��ابقات در رده سنی جوانان وبا حضور ۵ تیم 
برگزارشد که تیم  پایگاه شهید حسنیان گلشن مقام اول وتیم  فوالد فرم سپاهان مقام دوم 

را کسب کردند.
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کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
در بدو ورود به ایران درباره اردوی پرتغال گفت: اردوی 
پرتغال اردویی بود که در آن اتحاد تیمی را به تیم ملی 
برگرداندیم و س��عی کردیم روحیه ملی بس��ازیم و این 
فرصت راداشتیم تا عملکرد ۱0 بازیکن را بررسی کنیم 
و خوش��حال بودم که بازیکنان تیم مل��ی هم عملکرد 

خوبی داشتند.
وی درباره اردوی آفریقای جنوبی و بازی های تیم ملی 
در این اردو ادامه داد: اردوی م��ا در آفریقای جنوبی و 
بازی هایی که می خواهیم برگزار کنی��م حقیقت دارد 
اما هستند هنوز کس��انی که به زیاد صحبت کردنشان 
ادامه می دهند و ش��رایط کنونی به گونه ای اس��ت که 
کار از دس��ت ما خارج می ش��ود چراکه افراد متعددی 
هس��تند که بی جهت صحبت می کنن��د و باعث مخل 
آسایش تیم ملی می ش��وند و این مسائلی است که باید 
با کفاش��یان درباره آن صحبت کنم چ��ون این راه، راه 
صحیحی نیس��ت و اگر قرار است فوتبال ما توسعه پیدا 
کند باید این راه درست شود چراکه کسانی هستند که 
درباره بازی با زیمباوه و آث میالن صحبت می کنند و به 
همین منظور باید با کفاشیان جلسه بگذارم تا ببینم چه 

اتفاقی خواهد افتاد.
س��رمربی تیم ملی فوتبال کش��ورمان اظهار داش��ت: 
وقتی ما اطالعات رسمی را به رسانه ها می دهیم اینجا 

نمی آییم که به ش��ایعات و گمانه زنی ها دامن بزنیم.اما 
افرادی در رسانه ها حرف می زنند که می خواهند مثل 
هنرپیشه ها به شهرت برسند و من از این سوپراستارها 

خسته شدم.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه این سوپراس��تارها و 
هنرپیشه ها چه کسانی هستند ادامه داد: من به حرف 
آن ها گوش نمی دهم که بدانم چه کسانی هستند و شما 
که به حرف آن ها گوش می دهید باید نامشان را بگویید.

کی روش درباره اینکه آیا تیم ملی نیاز به مدیر رسانه ای 
دارد یا ن��ه تصریح ک��رد: این مطلبی اس��ت که رئیس 
فدراسیون فوتبال می تواند پاس��خگوی آن باشد اما ما 
در پرتغال ثابت کردیم که می شود کار درست انجام داد 
و اخبار صحیح را به رس��انه ها داد به طوری که در طول 
مدت اردوی پرتغال همه خبرنگاران از اطالعاتی که در 

اختیارشان بود راضی بودند. 
عکس های روزان��ه، گزارش ها، اخب��ار و مصاحبه های 
مختلف به رس��انه ها می رس��ید و ما نش��ان دادیم که 
می توانیم کار حرف��ه ای انجام دهیم و در این ش��رایط 
دلیلی نیست که در ادامه هم نتوانیم آن را انجام دهیم.

وی درباره اینکه بعضی از رس��انه ها ب��ه اخبار تیم ملی 
دسترسی داشتند اما بعضی رسانه های دیگر نه گفت: از 
این موضوع بسیار ناراحتم و افرادی که این گونه اخبار را 
به خاطر منافع شخصی شان بیرون می دهند نمی توانند 

با من کار کنند و شما اسامی آن ها را می دانید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به کی روش گفت 
ش��ما به نظر عصبانی هس��تید اظهار داش��ت: مشکل 
اینجاست شما چیزهای زیادی می شنوید به ویژه درباره 
مسائل خصوصی به همین منظور گمانه زنی هایی ایجاد 
می ش��ود. من ناراحتم، ه��واداران ه��م ناراحتند و تیم 
ملی هم موافق این نیست. من ناراحت نیستم اگر چیز 
اش��تباهی می  گویم به من بگویید از شما و روزنامه تان 
چیزهای زیادی می ش��نوم، ش��ما به خاطر منابعی که 

دارید مخل کارهای تیم ملی می شوید.
کی روش در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه مسابقات 
لیگ از تلویزیون پخش نمی شود و مشکالت حق پخش 
عنوان کرد: این به من ربطی ندارد و جزو مس��ئولیت ها 
و کارهای من نیس��ت این مطلبی اس��ت که من نباید 

نقطه نظرم را درباره آن بگویم.
س��رمربی تیم ملی فوتبال در ادامه در پاس��خ به سوال 
خبرنگاری که پرسید شما غیر از بازی با کره در تهران 
بازی دیگری دارید عنوان کرد: ما تالشمان را می کنیم 
برای اینکه اطالعات رسمی داشته باشیم ما هیچ چیزی 
را از شما پنهان نمی کنیم و به شما اطالع می دهیم اگر 
می خواهید درباره آث میالن و اسپانسرها مرا وارد بازی 

کنید من وارد آن نمی شوم.
 ش��ما ب��ه عن��وان رس��انه ای��ن را بدانی��د اف��رادی 
هس��تند ک��ه فق��ط می خواهن��د در عک��س باش��ند 
و خودش��ان را ج��زو تی��م مل��ی می دانن��د ام��ا هیچ 
 کاری انج��ام نمی دهند.ش��ما رس��انه ها نقطه نظ��ر 
آن ها را می پرسید و به آن ها اعتبار می دهید. ببخشید 

این را می گویم اما شما مقصر هستید. 
شما به آن ها اعتبار می دهید به افرادی که هیچ اهمیتی 
ندارند و هیچ مطلب��ی درباره تیم مل��ی نمی دانند اگر 

اطالعاتی می خواهید به فدراسیون مراجعه کنید.
کی روش درب��اره ویروس آبوالی آفریق��ای جنوبی که 
فدراسیون پزشکی- ورزش��ی ایران گفته تیم ملی باید 
احتیاط کند خاطرنشان کرد: من نقطه نظر متفاوتی با 
این فدراسیون دارم این بحران فقط برای آفریقا نیست 

بلکه در سراسر جهان است. 
قب��ل از اینک��ه بخواهید درباره مس��ائلی ک��ه درایران 
نیس��ت دغدغه داش��ته باش��ید بهت��ر اس��ت درباره 
 تیم مل��ی به آنچ��ه در ای��ران اس��ت دغدغه داش��ته

 باشید.
کی روش در ارتباط با کارت های س��ربازی و مش��کل 
برخی از ملی پوش��ان باب��ت باطل ش��دن کارت های 
سربازیشان گفت: از نظر روحی قطعا تیم دچار مشکالت 
خاص خود می ش��ود و مطمئنا در ادامه مسیر ما دچار 

اختالل خواهد شد.

کی روش: مهم تر از ابوال درتیم ملی داریم
آیا سرمربی پرتغالی عصبی شده؟

مسابقات گل کوچک 
محالت کلید خورد

کمبود مربی تربیت بدنی 
در مدارس اصفهان

     اولین دوره مسابقات گل کوچک محالت شهر اصفهان با آغاز رقابت ها 
در منطقه ۱0 استارت خورد.

اولین دوره مسابقات گل کوچک که قرار است در ۱۵ منطقه اصفهان و 
در دل محالت در زمین های روباز برگزار شود در اولین منطقه و با حضور 

4۸ تیم شروع به کار کرد. 
در اولین روز این مسابقات شهید موذنی با ۵ گل حریف خود کبوتران 
وطن را شکست داد، دس��تمال کاغذی باران با یک گل از سد تیم نبرد 
)ب( گذشت، شهید ثابت با دریافت 4 گل مغلوب زنده یاد کشاورز شد، 
جواد االئمه با نتیجه سه بر یک برابر طوفان هسته ای به پیروزی رسید و 
نتیجه دیدار تیم های هیئت امام حسین )ع( و امید جلوان با برتری سه 

بر صفر هیات امام حسین )ع( خاتمه یافت.
 قابل ذکر اس��ت که ثبت ن��ام تیم ها در س��ایر مناطق تا ۷ آب��ان ادامه 

دارد. 

رئیس اداره تربیت بدنی و س��المت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در مدارس استان اصفهان با کمبود حدود 400 مربی 

تربیت بدنی مواجه هستیم.
سید هاشم برقعی اضافه کرد: در سال تحصیلی جاری حدود 400 نفر 
از معلمان و مربیان تربیت بدنی که دارای سابقه تدریس باال در آموزش 
و پرورش بوده اند، به عنوان معاون یا مدیر در مدارس فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: در مجموع 2هزار ۱00 مربی تربیت بدنی در مدارس 
استان اصفهان وجود داشته است که در حال حاضر حدود 400 نفر از 

آن ها به عنوان مدیر و معاون در مدارس فعالیت می کنند.
برقعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر یک ه��زار و ۷00 نفر به عنوان 
مربی و معلم تربیت بدنی در مدارس استان فعالیت می کنند، ادامه داد: 
همچنین حدود ۱00 نفر در مدارس استان به عنوان کارشناس تربیت 

بدنی در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان فعالیت می کنند.

خاموشی ستاره های بارسا 
در این بازی نیمار گل اول بازی را برای بارسا به ثمر رساند اما در 
ادامه کریس��تیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی 
کش��اند.در نیمه دوم این رئال بود که حاکم مطل��ق بازی بود و با 
گل های په په و بن زما تیر خالص را بر پیکره بارس��ایی ها شلیک 

کردند.

ژاوی: فرصت  ها را سوزاندیم
هافبک بارس��لونا معتقد اس��ت تیمی که نتواند از فرصت هایش 
در سانتیاگو برنابئو مقابل رئال اس��تفاده کند، بهایش را خواهد 
پرداخت.ژاوی هرناندز پس از شکست مقابل رئال مادرید اظهار 
داشت: وقتی فرصت هایتان را در برنابئو از دست بدهید، بهایش 

را خواهید پرداخت. 

آنچلوتی: این همان تیمی است که می خواهم
سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی در ال کالسیکو به تمجید از شاگردانش 
پرداخت.کارلو آنچلوتی پس از پیروزی یکش��نبه ش��ب مقابل بارس��لونا به 
شاگردانش افتخار کرد و اظهار داشت: این همان تیمی است که می خواهم. 
 همان فلس��فه س��ال گذش��ته را دنبال می کنی��م و ت��الش می کنیم بهتر

 شویم.

ماجرای حق پخش تلویزیونی ,نود را بی ویدئو کرد

شاید امشب نوبت جوالدوز به خود باشد!

رئیس فدراسیون ایتالیا:

 ایران در جام جهانی
 فوق العاده  بود

رئیس فدراس��یون فوتبال 
ایتالیا گفت: ایران در جام 
جهان��ی 20۱4 برزی��ل 
نمای��ش فوق الع��اده ای 
داش��ت و از ایتالیا هم بهتر 

بود.
کارل��و تاوچی��و رئی��س 

فدراس��یون فوتب��ال ایتالیا که برای ق��رارداد با فدراس��یون 
کشورمان  به ایران س��فر کرد در خصوص اهدافش از سفر به 
ایران گفت: به این خاطر به ایران آمدیم تا پیشرفت زیادی را در 
روابط فدراسیون های دو کشور شاهد باشیم. ایران در رده بندی 
آسیا اول است و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است 
ضمن اینکه می خواهیم دو کشور به هم نزدیک شده و بتوانیم 

آداب و رسوم یکدیگر را بهتر بشناسیم.
وی افزود: برای ما این مراحل بسیار با سرعت و با حداقل زمان 

طی خواهد شد و جنبه عملی به خود خواهد گرفت.
تاوچیو تصریح کرد: بازی های تیم ملی در جام جهانی را دیدم 
و ایران فوق العاده بود و حتی ایتالیا تا این اندازه خوب نبود که 
ایران فوق العاده ظاهر شد. برای نتایج خوب تان در جام جهانی 
تبریک می گویم و امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد. 
خودم من بعد از جام جهانی برزیل همه چیز را در دست گرفتم 
و پس از تغییر مربی در 4 بازی ش��اهد 4 پیروزی از تیم ملی 

ایتالیا بوده ایم.
وی در پاس��خ به س��ؤال که آیا تیم های ملی ای��ران و ایتالیا 
برنامه  ای ب��رای بازی با یکدیگ��ر دارند، یا خی��ر، گفت: ۱00 
درصد این کار را می کنی��م ما دو تمدن هس��تیم که هزاران 
سال تاریخچه داریم و دو کشور فرهنگی نزدیکی با هم دارند. 
بازی های تدارکاتی از نوجوانان و جوانان آغاز می کنیم و سپس 
در رده های دیگر هم برنامه هایی داریم. من کل تاریخ شما را تا 
حدی که توانستم خواندم و بی نهایت از این موضوع خوشحالم.

وی در م��ورد اینکه آی��ا می توانی��م به زودی ش��اهد حضور 
تیم های باش��گاه های ایتالیا در ایران باش��یم، گف��ت: اجازه 
بدهید این درخ��ت را بکاریم ت��ا هرچه زودتر رش��د کرده و 
 بارور ش��ود و س��پس ای��ن نتای��ج را ه��م ش��اهد خواهید

 بود.رئیس فدراس��یون فوتبال ایتالی��ا گفت: آکادمی فوتبال 
ایتالیا 60 س��ال قدمت دارد و پروژه اصلی م��ا تعامل در این 
خصوص با فدراس��یون ایران و بحث ایج��اد آکادمی فوتبال 
در ایران اس��ت. این قراردادها بس��ته می ش��ود ت��ا آکادمی 
فوتب��ال را رش��د دهی��م. البت��ه غی��ر از اینکه این مس��ائل 
 مربوط ب��ه فوتبال اس��ت یک مس��ئله قلبی نیز محس��وب

 می شود.

این روزها  مدیران ش��بکه س��ه صداقت و صراحت ن��ود را گرو 
گرفته ان��د؛ اما امش��ب در حالی  ک��ه به دلیل  حضور نداش��تن 
دوربین های صدا و س��یما در ورزش��گاه ها، هیچ ویدئویی برای 
نمایش در نود وجود ندارد، بهترین فرصت برای مدیران سازمان 
صدا و سیماست تا اجازه دهند در برنامه نود، پرونده حق پخش 

تلویزیونی نقد و بررسی شود.
بسیار شده که عملکرد صدا و س��یما مورد انتقاد قرار گرفته ؛ اما 
در همه این سال ها، یک برنامه صریح و قاطع بوده که صداقت و 
صراحتش همواره رضایت عمومی را در پی داشته و صد البته صدا 
و سیما هم با نمایش آن در ویترین خود همیشه سعی کرده ضربه 
انتقادات را بگیرد. برنامه نود که نماد صراحت و صداقت رس��انه 
ملی است و شهرتش به  حدی اس��ت که برنامه های افشاگرایانه 
حوزه های دیگر برای نشان دادن تیزی انتقاداتشان نام نود را به 
صفت خود  می  افزایند؛ نود سیاسی، نود فرهنگی، نود اقتصادی. 

حق پخش تلویزیونی مس��ابقات فوتبال لیگ بر تر در ایران از آن 
دست موضوعات داغ و مهیجی است که در یک هفته اخیر خیلی 
ش��دید و در س��ه ماه از موضوعات مهم فوتبال کشورمان بوده و 
واکنش های بسیاری  به همراه داشته است؛ اما این موضوع مهم به 
طرز مرموزی هیچ جایی در کنداکتور برنامه نود از آغاز دور جدید 

لیگ بر تر تا کنون نداشته است. 
عادل فردوس��ی پور که در برنامه پر طرفدارش از هیچ حاش��یه 
کوچکی هم نمی گذرد، به طرز ناباورانه ای در  این س��ه ماه هیچ 
اش��اره ای به ماجرای حق پخش و درگیری فدراسیون فوتبال، 

باش��گاه ها و صدا و س��یما نکرده است. در  این س��ه ماه و با اوج و 
فرودهایی که این ماجرا داشته، هیچ گاه فرصت اندکی هم برای 

پرداختن به این موضوع پیدا نشده است. 
اوج این ماجرا در هفته گذشته بود که با توجه به تعطیلی مسابقات 
لیگ بر تر و وقت خالی برنامه نود، آن هم در حالی که در آن روز ها 
نامه جنجالی علی کفاشیان به مهدی تاج رسانه ای شده بود، باز هم 
برنامه نود به جای پرداختن به این ماجرا گفت وگو  خسته کننده و 
طوالنی را با فرهاد مجیدی ترتیب داده بود که کشدار شدن آن از 

یک جایی مخاطب را اذیت می کرد. 
با توجه به اینکه در یک هفته اخیر و در پی عدم پخش تلویزیونی 
مسابقات لیگ بر تر همه  جا به جز برنامه های تلویزیون، صحبت از 
ماجرای حق پخش بود، گویا مدیران این رسانه فراگیر با سیاست 
خاصی، نمی خواهند پای حاشیه را به سازمان خود باز کنند و به 
این ترتیب، همه بخش های این سازمان از جمله برنامه نود بنا بر 
یک قانون نانوشته از پرداختن به ماجرای حق پخش معذورند. چه 
اینکه حتی شبکه های تلویزیونی در اطالع رسانی مبنی بر عدم 

پخش تلویزیونی »عدم صدور مجوز از سوی فدراسیون فوتبال« 
را بهانه کردند و هیچ اشاره ای به همه ماجراهای پیش آمده درباره 

حق پخش تلویزیونی نکرده اند. 
با این تفاسیر می توان حدس 
زد که سکوت نود در سه ماه هم 
سکوت ناخواسته ای بود که به 
دس��تور مدیران صدا و سیما 
روی داده بود، وگرنه برنامه ای 
که برای داغ شدنش از هر گونه 
حاشیه ای اس��تقبال می کند، 
چرا باید در خصوص ماجرای 
جنجال برانگیز و مهمی مانند 
حق پخش که یک هفته همه 
مسابقات لیگ برتری ایران را 
تحت تأثیر قرار داده س��کوت 

کند. 
فعال که مدیران صدا و س��یما 
صداقت و صراحت نود را گرو 

گرفته اند؛ اما امشب که به دلیل  حضور نداشتن دوربین های صدا و 
سیما در ورزشگاه ها هیچ ویدئویی برای نمایش در نود وجود ندارد، 
بهترین فرصت برای مدیران س��ازمان صدا و سیماست تا اجازه 
دهند در برنامه نود پرونده حق پخش تلویزیونی نقد و بررس��ی 

شود. شاید کمی انتقاد از خود هم بد نباشد.

گویا مدیران این رسانه 
فراگیر با سیاست 

خاصی، نمی خواهند 
پای حاشیه را به 

سازمان خود باز کنند 
و به این ترتیب، همه 

بخش های این سازمان 
از جمله برنامه نود بنا 
بر یک قانون نانوشته 

از پرداختن به ماجرای 
حق پخش معذورند
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
وماده13  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  شماره:1393/7/24-103/93/1458/58   8/40
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
فرزند محمد بشماره شناسنامه 209  آقای مهدی آکسته  هیأت:  1-رأی شماره 6451 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   12 شناسنامه  شماره  علیرضا  فرزند  حلواچی  زهرا  خانم  و 
یکبابخانه به مساحت 105/76 مترمربع شماره پالک 2148 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
2- رأی شماره 6450 هیأت: آقای عباس صانعی بیدگلی فرزند باقر بشماره شناسنامه  
220 و آقای باقر صانعی بیدگلی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 120 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 525/74 مترمربع شماره پالک 2149 فرعی ازپالک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره شناسنامه   مندعلی   فرزند   توحیدی  جواد  آقای  هیأت:   6448 3-رأی شماره 
فرعی   2150 پالک  شماره  مترمربع   101/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،492
ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(. 
4-رأی شماره 6444 هیأت: آقای علیرضا خارکن بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه  
132 و خانم اعظم فخری فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 572 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 97/20 مترمربع شماره پالک 2151 فرعی ازپالک490 فرعی از3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
5-رأی شماره 6447 هیأت: آقای عباس الماسی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه  
179، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77/41 مترمربع شماره پالک 2152 فرعی ازپالک 

3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  سیدعلی  فرزند  بیدگلی  سادات  ملیحه  خانم  هیأت:   6446 شماره  6-رأی 
شناسنامه  102، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/28 مترمربع شماره پالک 2153 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از علی مینائی بیدگلی)مالک رسمی(. 
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  کتابی  رضوان  خانم  هیأت:   6493 شماره  7-رأی 
شناسنامه 152، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/29 مترمربع شماره پالک 2157 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  
8-رأی شماره 6499 هیأت: آقای علی محمد زاهدی بیدگلی فرزند حسین جان بشماره 
شناسنامه 101 و خانم خدیجه مخملی بیدگلی فرزند حسین جان شماره شناسنامه 146 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 295/72 مترمربع شماره پالک 134 فرعی 

ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اله  فرج  فرزند  بیدگلی  رحیمی  محمدعلی  آقای  هیأت:   6544 شماره  9-رأی 
 136 پالک  مترمربع شماره   160/10 مساحت  به  یکبابخانه  221، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  حسن  آقای  هیأت:   6510 شماره  10-رأی 
 137 پالک  مترمربع شماره   113/40 مساحت  به  یکبابخانه  276، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
11-رأی شماره 6509 هیأت: آقای اسماعیل رحیمی بیدگلی فرزند محمدعلی بشماره 
 138 پالک  مترمربع شماره   163/56 مساحت  به  یکبابخانه  300، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  اله  فرج  آقای  هیأت:   6508 شماره  12-رأی 
شناسنامه 8709، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/70 مترمربع شماره پالک 139 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
13-رأی شماره 5986 هیأت: آقای احمد گندمکار بیدگلی فرزند  علی  بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،  فرزند مسلم شماره شناسنامه 8993  بیدگلی  عنایتی  و خانم زهره   125
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164 مترمربع شماره پالک 7 فرعی ازپالک3و6 فرعی 

و قسمتی از مشاعات از518 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  خزیری  حسین  آقای  هیأت:   6518 شماره  14-رأی 
شناسنامه 8705، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/85 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 
اماکن بخش 3  در  واقع  از532و533 اصلی  فرعی  از مشاعات532  ازپالک4 و قسمتی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
16-رأی شماره 6481 هیأت: آقای محمد جوبیان فرزند  صادق  بشماره شناسنامه  252 
و خانم طاهره نمکی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 255 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 211/50 مترمربع شماره پالک 12 فرعی ازپالک6و7و8 فرعی و 

قسمتی از مشاعات از1514 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
17-رأی شماره 5994 هیأت : خانم مریم بانوئی آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
153، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176/70 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از1928 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پور  کاظم  امراله  آقای  هیأت:   6479 شماره  18-رأی 
علی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  اقدس سادات مصطفوی  خانم  و   121 شناسنامه 
9920 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 224 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1958و1959 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  زارع  پیران  مهدی  آقای  هیأت:   3683 شماره  19-رأی 
 264 پالک  شماره  مترمربع   98/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،116 شناسنامه 
فرعی ازپالک 15 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از ابوالقاسم نوحیان)مالک رسمی(. 
20-رأی شماره 6501 هیأت: آقای علیرضا نوحیان فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 
245 و خانم فاطمه برجی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 232 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 96/40 مترمربع شماره پالک 265 فرعی ازپالک 23 فرعی از 1965 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

کفایت نوحیان بیدگلی)مالک رسمی(. 
21-رأی شماره 6507 هیأت:  خانم شمسی دلشاد آرانی فرزند اسداله شماره شناسنامه 
6923 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 72 مترمربع شماره پالک 20 فرعی ازپالک 14 
فرعی و قسمتی از مشاعات از2045 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از وراث عبدالحسین صیادی آرانی)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  فخرالدینی  حسن  آقای  هیأت:   746 شماره  22-رأی 
شناسنامه  8759 و خانم اشرف فخرالدینی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 10051 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 124/50 مترمربع شماره 

پالک 5 فرعی ازپالک 2385  اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
23-رأی شماره 5766 هیأت: آقای محمد پیری آرانی فرزند آقا علی بشماره شناسنامه  
فرعی   7724 پالک  شماره  مترمربع   287/92 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،405

ثبتی  در مسعودآباد  بخش 3 حوزه  واقع  اصلی  از 2637  فرعی  ازپالک 600و604 
آران و بیدگل. 

بشماره  مصطفی  فرزند  آرانی  زاده  عمو  مجید  آقای  هیأت:   5966 شماره  24-رأی 
 48 شناسنامه  شماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  دهقانی  ملیحه  خانم  و   85 شناسنامه 
 7740 پالک  شماره  مترمربع   207/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک 145 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  اجدادی  عباس  آقای  هیأت:   5988 شماره  25-رأی 
شناسنامه 202، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 416/35 مترمربع شماره پالک 7741 
فرعی ازپالک 550و551 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  کدیشی  حسین  آقای  هیأت:   6464 شماره  26-رأی 
 304 شناسنامه  شماره  باقر  فرزند  آرانی  اسالمی  مریم  خانم  و   345 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/78 مترمربع شماره پالک 7742 فرعی 
 ازپالک 794 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  سیفیان  اکبر  علی  آقای  هیأت:   6491 شماره  27-رأی 
شناسنامه 11176 و آقای عباس سیفیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 9673 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42/40 مترمربع شماره پالک 2446 

فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
28-رأی شماره 6512 هیأت: آقای مهدی دادگر آرانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 

302 و خانم محبوبه حسنارودی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 319 )بالمناصفه(، 
 26 ازپالک  فرعی   2448 پالک  مترمربع شماره   166 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
29-رأی شماره 749 هیأت: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
3319، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 126/50 مترمربع شماره پالک 1345 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
30-رأی شماره 748 هیأت: آقای مهدی فخرالدینی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
فرعی   1346 پالک  شماره  مترمربع   136/50 مساحت  کارگاه  یکباب  ششدانگ   ،1231
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
31-رأی شماره 744 هیأت: آقای اکبرفخرالدینی آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
فرعی   1347 پالک  شماره  مترمربع   270/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،438
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از سید علی مصطفوی آرانی)مالک رسمی(. 
32-رأی شماره 3868 هیأت: آقای حسین فرخ شاد فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
14 و خانم صفیه عبدالمجیدی بیدگلی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 165 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/55 مترمربع شماره پالک 1009 فرعی ازپالک340 

فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
33-رأی شماره 6456 هیأت: آقای مجتبی ندائی آرانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   2277 شناسنامه  محمد شماره  فرزند  راوندی  مبینی  مریم  خانم  و   158
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/40 مترمربع شماره پالک 1016 فرعی ازپالک341 

فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  خدانه  اصغر  علی  آقای  هیأت:   6475 شماره  34-رأی 
تازه مرد آرانی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 96  شناسنامه 461 و خانم فاطمه 
و آقای حسین خدانه آرانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 6488 )به ترتیب هر 
یک نسبت به 3 دانگ و 1/5 دانگ و 1/5 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
350/35 مترمربع شماره پالک 1017 فرعی ازپالک340 فرعی از2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
35- رأی شماره 6439 هیأت: آقای امیر رجبیان بیدگلی فرزند حسین  بشماره شناسنامه  
9922 و خانم مریم دیکسای فرزند احمد شماره شناسنامه 7991 )بالمناصفه(، ششدانگ 
فرعی  ازپالک593  فرعی   4932 پالک  شماره  مترمربع   137/50 مساحت  به  یکبابخانه 

از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
36 - رأی شماره 6465 هیأت: آقای حسین مطیعی فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   229 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  احمدی  الهه  خانم  و   32
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 108/35 مترمربع شماره پالک 4935 فرعی ازپالک213 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از نعمت اله اکبرزاده)مالک رسمی(. 
37- رأی شماره 3493 هیأت: آقای اسمعیل کرم آبی فرزند محمد بشماره شناسنامه  75 
و خانم فاطمه صالحی پور فرزند حسن شماره شناسنامه 160 )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 240 مترمربع شماره پالک 4936 فرعی ازپالک73 فرعی از2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
آقای مجید عبدالهی نصرآبادی فرزند محمود بشماره  38- رأی شماره 5958 هیأت: 
شناسنامه 1511 و خانم زهرا صادقی فرزند حسین شماره شناسنامه 386 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 217/70 مترمربع شماره پالک 4 فرعی ازپالک 19 اصلی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/21

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

8/41 شماره: 103/93/1456/58-1393/7/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 

تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1-رأی شماره 8568 هیأت: آقای جواد فینی بیدگلی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  
 488 شناسنامه  شماره  حیدر  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  فهیمه  خانم  و   144
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/45 مترمربع شماره پالک 2054 فرعی 
ازپالک147 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  اسمعیل  فرزند  بیدگلی  فرهادی  سلمان  آقای  هیأت:   3637 شماره  رأی   -2
شناسنامه  141 و خانم زینب قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 
1178 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/91 مترمربع شماره پالک 2127 
فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
شناسنامه   بشماره  قاسم  فرزند  کاوانی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   6650 شماره  3-رأی 
فرعی   2163 پالک  شماره  مترمربع   301/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،142

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
4-رأی شماره 6636 هیأت: آقای غالمحسین عباسی بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه  233 و خانم فاطمه سادات عصیری بیدگلی فرزند سیدتقی شماره شناسنامه 
 2164 پالک  شماره  مترمربع   105 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه(،   (  96
فرعی ازپالک98 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 6638 هیأت: آقای محمد کیانفر فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  162 
)بالمناصفه(،   645 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  الماسی  معصومه  خانم  و 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179 مترمربع شماره پالک 2166 فرعی ازپالک1 فرعی 

از3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 6655 هیأت: خانم کبری مهدی آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 82، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع شماره پالک 774 فرعی ازپالک107 

فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مؤمنی  صادق  آقای  هیأت:   6495 شماره  7-رأی 
شناسنامه  1250018331، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 92/70 مترمربع شماره پالک 
10 فرعی ازپالک8 فرعی از108 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
رسمی(. ابراهیمی)مالکین  مال  بیدگلی وصغری  مؤمنی  محمد  علی  از  عادی   خریداری 
8-رأی شماره 5894 هیأت: آقای محمد عباس پور مقدم بیدگلی فرزند نعمت اله  بشماره 
 1138 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  میخو  زهرا  خانم  و   8062 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/67 مترمربع شماره پالک 129 فرعی 

ازپالک36 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
نعمت  فرزند   بیدگلی  مقدم  پور  عباس  حسن  آقای  هیأت:   5892 شماره  9-رأی 

شماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  متولی  کبری  خانم  و   8347 شناسنامه   بشماره  اله  
مترمربع شماره   156/53 مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   10 شناسنامه 
ثبتی  3 حوزه  اماکن بخش  در   واقع  اصلی  از112  فرعی  ازپالک36  فرعی  پالک 130 

آران و بیدگل.
احمد   فرزند  بیدگلی  مقدم  پور  عباس  اله  نعمت  آقای  هیأت:   6487 شماره  10-رأی 
بشماره شناسنامه  132 و خانم سلطان عصاری بیدگلی فرزند آقا شماره شناسنامه 
235 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/44 مترمربع شماره پالک 131 
فرعی ازپالک36 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  محمد   فرزند   بیدگلی  سرمدی  بالل  آقای  هیأت:   6609 شماره  11-رأی 
شناسنامه  182 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 59/63 مترمربع شماره پالک 140 
فرعی ازپالک7 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  محمد   فرزند   بیدگلی  سرمدی  بالل  آقای   : هیأت   6607 شماره  12-رأی 
شناسنامه  182 و خانم زهرا رحیمی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 165 
به مساحت  یکبابخانه  دانگ مشاع(، ششدانگ    1/5 و  دانگ   4/5 به  نسبت  ترتیب  به   (
310/05 مترمربع شماره پالک 141 فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
13-رأی شماره 6606 هیأت: خانم معصومه نوحیان فرزند  قمبرعلی بشماره شناسنامه  
255، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156/75 مترمربع شماره پالک 142 فرعی ازپالک3 

فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  معصومه  خانم  هیأت:   10566 شماره  14-رأی 
شناسنامه 312 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 34/15 مترمربع شماره پالک 13 

فرعی ازپالک 1095 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  محسن  آقای  هیأت:   6657 شماره  15-رأی 
شناسنامه  9783، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/05 مترمربع شماره پالک 7764 
فرعی ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباس اجدادی آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  محسن  آقای  هیأت:   6656 شماره  16-رأی 
شناسنامه  9783، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/30 مترمربع شماره پالک 7765 
فرعی ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباس اجدادی)مالک رسمی(.
17-رأی شماره 6635 هیأت: آقای حسین باغبان پور آرانی فرزند علی محمد بشماره 
عباس شماره شناسنامه 312  فرزند  آرانی  اجدادی  خانم معصومه  و   62 شناسنامه  
به مساحت 110 مترمربع شماره پالک 7766 فرعی  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
 ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره  عباس  فرزند  آرانی  مرنجابیان  قاسم  آقای  هیأت:   1946 شماره  18-رأی 
شناسنامه 303 و آقای جواد مرنجابیان آرانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 457 و 
خانم زهرا مکاری نژاد آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 121 )بالسویه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک25  فرعی   2154 پالک  شماره  مترمربع   254/65 مساحت  به  یکبابخانه 

از2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  خرم  محمد  آقای  هیأت:   6514 شماره  19-رأی 
 273 شناسنامه  شماره  عابدین  فرزند  آرانی  رعیت  مهینه  خانم  و   33 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/15 مترمربع شماره پالک 2447 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
20-رأی شماره 5758 هیأت: آقای امراله عابدینی فر فرزند خیراله بشماره شناسنامه  
1208 و خانم معصومه شکاری آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 256 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127/50 مترمربع شماره پالک 1424 فرعی ازپالک235 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
عباسعلی   فرزند  آرانی  اف  زاده  حسن  ابوالقاسم  آقای  هیأت:   5977 شماره  21-رأی 
شماره  حسین  فرزند  آرانی  دالورزاده  فاطمه  خانم  و   10347 شناسنامه   بشماره 
شناسنامه 15 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع شماره پالک 
1439 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباسعلی حسن زاده اف)مالک رسمی(.
سیدحسن   فرزند  آرانی  زاده  عباس  جواد  سید  آقای  هیأت:   6461 شماره  22-رأی 
بشماره شناسنامه  45 و خانم مریم عمو صادقی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
245 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع شماره پالک 1442 
فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از نعمت اله اکبرزاده)مالک رسمی(.
23-رأی شماره 6543 هیأت: خانم جمیله بشیری فرزند ناصر شماره شناسنامه 18، 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 16/80 مترمربع شماره پالک 1445 فرعی ازپالک287 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  سویدی  ایران  خانم  هیأت:   6646 شماره  24-رأی 
فرعی   1448 پالک  شماره  مترمربع   209/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  62
 ازپالک33و35 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

25-رأی شماره 6617 هیأت: آقای علی فرزاد پور فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  
365 و خانم فاطمه شیپوری آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 12067 )به ترتیب 
نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 288/50 
مترمربع شماره پالک 722 فرعی ازپالک5 فرعی از2643 اصلی واقع در  صالح آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 4163 هیأت: آقای احمدعلی دهقان زاده بیدگلی فرزند حسین  بشماره 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 288  اکرم حسینی محب  و خانم  شناسنامه 110 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی و مغازه به مساحت 125/35 مترمربع 
ریگستان  در   واقع  اصلی  از2840  فرعی  ازپالک595و597  فرعی   4811 پالک  شماره 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  فکریان  محسن  آقای  هیأت:   6441 شماره  27-رأی 
یکبابخانه به مساحت 74/55 مترمربع شماره پالک 4931  شناسنامه  706، ششدانگ 
بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در   واقع  اصلی  از2840  فرعی  ازپالک2390  فرعی 
و  جو  صفا  محسن  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 

عذرا گل کاریان)مالکین رسمی(.
28-رأی شماره 6610 هیأت: خانم نجمه عنایتی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
622 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 4937 فرعی ازپالک200 
فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  حسن  فرزند  آبادی  نوش  راحمی  محمد  آقای  هیأت:   6622 شماره  29-رأی 
شناسنامه  8229، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع شماره پالک 3666 
 فرعی ازپالک2210 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
30-رأی شماره 6621 هیأت: آقای نوراله شکرائیان نوش آبادی فرزند احمد بشماره 
 429 پالک  شماره  مترمربع   130/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،35 شناسنامه  
فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  حالج  ظفرمند  محمدرضا  آقای  هیأت:   6615 شماره  31-رأی 
شناسنامه  5413 و خانم مریم سادات میراکبری نوش آبادی فرزند سیدمیرزا  شماره 
شناسنامه 108 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/50 مترمربع شماره 
پالک 430 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بشماره  مهدی  فرزند  آبادی  نوش  قدیری  علی  آقای  هیأت:   5365 شماره  32-رأی 
مترمربع   85/50 به مساحت  مغازه  بر  یکبابخانه مشتمل  شناسنامه  5217، ششدانگ 
شماره پالک 772 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/21

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000927 شماره:   7/562
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360302028000912 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای مجید ملکی فرزند حسین به شماره شناسنامه 40018 صادره از حوزه 
4 اصفهان در خصوص ششدانگ یک باب خانه به مساحت 482/29 مترمربع احداثی 
ا... بخش 19 حوزه  بر روی پالک 15 فرعی از 321 اصلی واقع در مزرعه میر لطف 
ثبت ملک کوهپایه خریداری به صورت عادی مع الواسطه از وراث مالک رسمی وراث 
صفرعلی ملکی محمدآبادی و اسماعیل اسماعیلی خان آبادی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند می توانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدور سند  که اشخاص نسبت 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 
م الف:19788 علی اصغر خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

مفاد آرا
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000928 شماره:   7/563
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
برابر رای شماره 139360302028000918  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای حسن قاسمی تودشکچویه فرزند ولی ا... به شماره شناسنامه 4 صادره 
از کوهپایه در خصوص ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1162/91 مترمربع احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 65 فرعی از 321 اصلی واقع در مزرعه میر لطف ا... بخش 19 

حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری به صورت عادی مع الواسطه از وراث مالک رسمی 
گردیده  فاطمی محرز  پور  و سیدعبدالوهاب سیف  فاطمی  پور  علی محمد سیف  سید 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  است 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/20 
م الف:19785 علی اصغر خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه ورثه ابراهیم ممیز فرزند علي با ارائه دو برگ استشهادیه محلي که هویت 
شهود رسمًاگواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت وفرم 19 مالیاتي مدعي مفقود 
ابنیه یک  شدن سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 1/5850 واقع در 
 22897 ثبت  ذیل  مشاع  ونیم  دانگ  سه  سند  که  شده  ثبتي شهرضا  یک  بخش  اصلي 
در صفحه 79 دفتر190 بنام وي ثبت وسند صادرشده است که نامبرده بموجب سند 
انتقال  ماهر  زهرا  به  را  خود  ازمالکیت  دانگ  شهرضایک   4 دفتر   72/8/12  –40788
که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  درخواست صدور  نامبرده  ورثه  اینک  است  داده 
در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگرسند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
آگهي فقدان سند مالكيت

استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  اله  فرزند سیف  بکي  فاطمه صغري  وراث  اینکه  به  نظر 
 19 فرم  و  وراثت  گواهي حصر  ارائه  با  و  گواهي شده  که هویت شهود رسمًا  محلي 
مالیاتي مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ پالک 1/5850 
واقع درابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند دودانگ ونیم مشاع ذیل 
ثبت 22898 درصفحه 82 دفتر190 بنام وي ثبت و سند صادر شده است که نامبرده 
مالکیت خودرابه زهره  از  دانگ  دفتر 4 شهرضا یک  بموجب سند 20636–67/10/27 
عقدکي انتقال داده است اینک ورثه نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده 
است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره 
اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند مالکیت 
یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
تغييرات 

7/469 شماره: 93/4107/33/و-93/7/20 آگهی تغییرات شرکت پسته افشان اردستان 
سهامی خاص به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات 
مدیره مورخه 1393/07/03 شرکت پسته افشان اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 
165 و شناسه ملی 10260042959 واصله به این اداره مورخه 1393/07/14 تصمیماتی 
اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است: 1- آقایان رضا کرمانی 
القریشی فرزند احمد با کدملی 1285337069 و مهدی کرمانی القریشی فرزند رضا با 
کدملی 1285705696 و محسن کرمانی القریشی فرزند رضا با کدملی 1280946237 
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای رضا 
کرمانی القریشی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی کرمانی القریشی به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره برای همان مدت دو سال انتخاب شدند. 3- کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رضا کرمانی القریشی مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. 4- آقایان محمد محمد رحیمی فرزند حسین با کدملی 1239498829 
به سمت بازرس اصلی و محمد اسالمی فرزند احمد با کدملی 1287859021 به سمت 
انتخاب شدند. 5- تراز مالی سال 1391  البدل شرکت برای مدت یکسال  بازرس علی 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت  به تصویب رسید. 6- روزنامه کثیراالنتشار 

انتخاب شد.م الف:339 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
تغييرات 

ارگ  ساخت  محکم  شرکت  تغییرات  آگهی  93/4074/33/و-93/7/19  شماره:   7/470
سهامی خاص به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت محکم ساخت 
مورخه   10260115876 ملی  شناسه  و   596 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  ارگ 
1393/06/22 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است: 
- ماده 31 اساسنامه که تعداد اعضای هیات مدیره را 5 نفر اعالم کرده بود به شکل 
زیر اصالح گردید)شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از 4 نفر عضو سهامدار اداره 

خواهد شد(. م الف:341 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

کالسه  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  کیفری  احکام  اجرای  نهم  شعبه   8/37
910202ش9 جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 93/8/21 ساعت 10 صبح در 
محل این اجرا خ نیکبخت – دادگستری کل اصفهان – طبقه همکف – اتاق030 در راستای 
فروش پالک ثبتی 3 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان به نشانی دهکده وشگان قهاب برگزار 
نماید. ملک هم اکنون در تصرف محکوم علیه و عاری از کشت و زرع است. هزینه های 
اجرایی و نقل و انتقال بر عهده محکوم علیه است. محکوم له آقای مهدی حاجیان با طلب به 
مبلغ 3/214/000/000 ریال به انضمام هزینه های اجرایی و محکوم علیه آقای عباسعلی 
 زارعی با وکالت آقایان محسن صادقی و ماشاءا... غفاری به نشانی خ سعادت آباد – 
هیات  نظر  براساس  ملک  اوصاف  است.  روبروی مالصدرا    – بانک صادرات  جنب 
سه نفره کارشناسی: زمین شامل یک سوم مشاع از چهار حبه و دو ششم از ربع حبه 
مشاع از 72 حبه باقی مانده شش دانگ دهکده وستگاه قهاب پالک سه اصلی بخش 18 
ثبت اصفهان است. این اراضی توسط یک حلقه چاه موجود که به صورت شراکتی است 
آبیاری می شود. در زمان بازدید تقریبا نیمی از زمین به صورت شخم خورده و بدون 
کشت و بقیه به کشت ارزن اختصاص داشت. مساحت کل زمین حدود 38000 مترمربع 
که سهم خوانده از زمین برابر 18000 مترمربع است و در قسمت شرق محدوده ارایه 
قبیل  از  موجود  امکانات  به  توجه  با  اراضی  این  فعلی  ارزش  است.  گرفته  قرار  شده 
وجود بزرگراه و وجود جاده های دسترسی و وجود آب و کلیه عوامل موثر و دخیل 
در قیمت گذاری از قرار متری 125/000 ریال و جمعا 2/250/000/000 ریال برآورد 
بازدید کنند. پیشنهاد  از ملک  از مزایده می توانند  قبل  پنج روز  می شود. طالبین خرید 
جلسه  در  را  قیمت   %10 باید  خریدار  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده 
کیفری   9 شعبه  احکام  اجرای  مدیر  خضری  باشد.م الف:20000  داشته  همراه  مزایده 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
اعالم مفقودی 

به  مربوط  رازی  بیمه  شرکت   31210094/93/3354 شماره  به  نامه  بیمه  برگ 
موتورسیکلت به شماره انتظامی 15621-114 و شماره موتور 28505 و شماره شاسی 
9000026 متعلق به آقای محسن رحیم زاده اصفهانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
وقت رسيدگی 

پرونده:9309980365500934  شماره   9310100354404674 ابالغیه:  شماره   8/57
شماره بایگانی شعبه:930809 نظر به اینکه خانم عذرا قائد امینی فرزند غفار شکایتی 
علیه آقای اسفندیار قائد شجاعی فرزند غالم حسین دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
به شعبه 118  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال-خ شهید 
طبقه 1 اتاق شماره 118 ارجاع  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –  نیکبخت – 
و به کالسه 9309980365500934 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/11 و 
ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 
دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی میشود  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک 
آگهی و اطالع از مفاد آن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م   الف:19510 حسینی مدیردفتر شعبه 118 دادگاه 

عمومی کیفری شهرستان اصفهان
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گل صدتومانی، گیاهی از مناطق آس��یایی، اروپای 
جنوبی و امریکای شمالی است. گل های این گیاه، در 
رنگ های س��فید، صورتی و قرمز و درشت و بسیار 

زیباست.
 گل صدتومانی در صنعت داروشناسی کاربرد فراوان 
داش��ته و در تهیه چای نیز از آن استفاده می کنند. 
گل صدتومانی حاوی ترکیبات بس��یار مؤثری است 
که طبق تحقیقات گسترده بر میزان کلسترول خون 

اثرگذار بوده و به کاهش آن کمک می کند.
 از آنجا که افزایش کلسترول در خون و رسوب آن در 
عروق، مخاطرات بس��یاری را به همراه دارد، مصرف 
روزانه یک فنجان از چای گل صدتومانی برای مدتی 
کوتاه توصیه می ش��ود اما نباید در مصرف آن زیاده 
روی کرد. آخرین تحقیقات بیانگر آن است افزودن 
برگ های این گل هنگام تهیه چای به تعادل میزان 
گلوکز خون کمک ک��رده و باعث کاهش میزان قند 
خون در افراد دیابتی می شود. چای گل صدتومانی 
که از مخلوط یک تا دو قاش��ق گل خش��ک در یک 
فنجان تهیه می شود به سالمت قلب و عروق کمک 
کرده و با افزایش میزان خونرسانی و اکسیژن رسانی 
به بافت ها به تنظیم عملکرد قلب و تعادل بخشی به 
میزان فشار خون کمک می کند. پیشگیری از تجمع 
پالکت ها و لخته ش��دن خون نی��ز از دیگر فوایدی 
 است که بعد از نوشیدن چای گل صدتومانی حاصل

 می شود.
 افزودن کمی برگ های خش��ک گیاه مریم گلی به 
فنجان چای گل صدتومانی از کب��د در برابر عوامل 
 آس��یب رس��ان دفاع می کن��د. این چ��ای خواص

 آنتی اکسیدان قوی داشته و توانایی بدن را در برابر 
رادیکال های آزاد افزایش می دهد.

زاینده رود:یکی از عالئم سکته قلبی شروع درد قفسه 
سینه است که این درد قفسه سینه می تواند متنوع 
باشد و گاه به شکل درد زیر جناق سینه یا ریشه گردن 
و دست ها به ویژه دست چپ و گاهی همزمان در هر 

دو دست و کتف و شانه بروز می کند.
در مواردی که فرد دچار س��کته قلبی می شود ، درد 
۲۰ دقیقه طول می کشد و گستره درد ممکن است به 
صورت سنگینی یا خنجری یا احساس فشردگی در 

قفسه سینه خود را نشان دهد.

 دمنوش مناسب
بیماران قلبی

سالمت

داستان

طرح باالرفتن قطارها از آسمان خراش ها با هدف 
شکل دهی نخستین ایس��تگاه های عمودی جهان 

ارائه شد.
به گزارش ایس��نا ایستگاه ها در ش��هرهایی مانند 
لندن و نیویورک سازه های وسیعی هستند، با این 
حال، بر اساس یک پیش��نهاد جدید، قطارها برای 
شکل دادن اولین ایستگاه های عمودی از یک طرف 
آس��مان خراش ها باال خواهند رف��ت. این موضوع 
فضا را در مراکز ش��هری آزاد خواهد گذاشت و به 
مسافران امکان هدایت شدن به خارج از ایستگاه را 

به صورت کارآمد می دهد.
به گفته کریستفور کریستوفی و لوکاس مازاراسا، 
ارائه دهندگان این ایده، پ��روژه جدید »هاب قطار 
عمودی سریع الس��یر« نام گرفت��ه و می تواند یک 
آس��مان خراش عظیم را جایگزین ایس��تگاه های 
کنونی کند. در این شیوه، واگن های قطار با رسیدن 
به ایس��تگاه، مانند یک چرخ ش��هربازی به سمت 
فوقانی آسمان خراش اوج می گیرند و آهن رباهای 

موجود در طرفین س��اختمان نیز ب��ه آن ها امکان 
باالرفتن را می دهد.

»هاب قطار عمودی سریع الس��یر« ب��ا هدف حل 
چالش های اجتناب ناپذیری ارائه شده که شهرها 
تا س��ال ۲۰75 با آن روبرو خواهند شد و راهکاری 
پای��دار را ب��رای آین��ده تولی��دات حمل و نقل در 

اختیار می گ��ذارد. هدف از این ه��اب، جایگزینی 
ایس��تگاه های ترن معمولی و ایجاد نقاط ارتباطی 
کلیدی جدید برای تبادل افراد و کاالها با ش��بکه 

سریع السیر ابداعی اعالم شده است.
برج قطار قص��د دارد تاثیر کنونی ایس��تگاه های 
قطار سنتی بر اس��تفاده از زمین را حذف کند. در 
این طرح، مس��افران به البی اصلی می روند و این 
امر امکان باالرفتن آن ها از میان یک دهلیز و پلت 

فرم ها و از آنجا ورود به درون واگن ها را می دهد.
زمانی که ترن حرکت می کند و از ش��کل افقی به 
ش��کل عمودی باال می رود، واگن ها شبیه به چرخ 
شهربازی ش��ده و به مس��افران داخل واگن امکان 

ماندن در وضعیت عمودی را می دهند.
 سازه ای مغناطیسی نیز که در هر طرف آن تعبیه 
ش��ده، واگن ها را پش��تیبانی خواهد ک��رد و این 
موضوع نیاز ب��ه ریل های زیری��ن را حذف کرده و 
 به واگن ها و مسافرانش��ان امکان اتص��ال به برج را 

می دهد.

قطارهاییکهازآسمانخراشهاباالمیروند رستوران مبتکر
یکی از غذاخ��وری های بین راه 
بر س��ر در ورودی با خط درشت 

نوشته بود:
ش��ما در ای��ن مکان غ��ذا میل 
بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما 

دریافت خواهیم کرد.
راننده ای با خوان��دن این تابلو  

اتومبیلش را فوراً پ��ارک کرد و 
وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش جان کرد.

 بعد از خوردن غذا س��رش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید که 
خدمتگزار با صورتحسابی بلند باال جلویش سبز شده است.

 با تعجب گفت: مگر ش��ما ننوش��ته اید که پول غذا را از نوه من خواهید 
گرفت؟!

 خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای امروز شما را از نوه 
تان خواهیم گرفت،

ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست.

دعوت از بهشت
در بین ش��اگردان ش��یوانا زوج جواني بودن��د که چهره اي ف��وق العاده 
ش��فاف و ملکوتي داش��تند. این دو زوج به ش��دت ش��یفته س��خنان 
 ش��یوانا بودند و با وجودي ک��ه کلبه ش��ان در دورتری��ن نقطه دهکده 

بود.
 اما ه��ر روز صبح زودتر از بقیه در کالس ش��یوانا ش��رکت م��ي کردند. 
ویژگي برجس��ته ای��ن زوج جوان یعني ش��فافیت فوق الع��اده چهره و 
آرامش عمیق ش��ان همیش��ه براي بقیه ش��اگردان ش��یوانا یک سوال 
بود. روزي دختري جوان ک��ه صورتي معمولي داش��ت در مقابل جمع 
 از جا برخاس��ت و از ش��یوانا پرس��ید:" اس��تاد! همه ما به یک ان��دازه از
  درس هاي ش��ما بهره مي بریم.ش��ما ب��راي همه ما ی��ک درس واحد

 م��ي گوئید. پ��س چگونه اس��ت ک��ه چه��ره بعض��ي از ما ش��فافیت 
 معمول��ي دارد و چه��ره ای��ن زوج ج��وان ای��ن چنی��ن ملکوت��ي

 مي درخشد!"
 ش��یوانا تبس��مي کرد و گفت:"ایمان و باور اندک روح تو را به بهش��ت 
خواهد ب��رد. اما باور زیاد بهش��ت را ب��ه روح تو مي آورد.هر چ��ه باور تو 
 به خال��ق کائنات بیشترباش��د. حض��ور او در وج��ود تو بیش��تر نمودار 

مي گردد. "

پیشگیریازبروزمسمومیتباسمومدفع
آفاتوموادشیمیاییوشویندهخانگی

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
 درمانی استان اصفهان

*از اختالط مواد ش�یمیایی مانند جوهر نمک و جرم بربا فرآورده های س�فید کننده جداً 
خودداری کنید.بخارات و گازهای ناشی از این اختالل بسیارسمی و خفه کننده  می باشد

*در صورت تماس پوست و یا چش�م با مواد اسیدی و یا قلیایی پوس�ت و چشم را با مقادیر 
فراوان آب شستشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید .

* در صورت تماس پوس�ت و یا چش�م با مواد اس�یدی و یا قلیایی هرگز از مواد قلیایی و یا 
اسیدی جهت خنثی سازی استفاده نکنید.

*در صورت بلع مواد با خاصیت خورندگی مانند اس�یدها و قلیاها ، هرگز بیمار را وادار به 
استفراغ نکنید. این کار می تواند سبب وخیم شدن وضع بیمار گردد

طراحان اولی��ن میز بزرگ لمس��ی که می توان 
در اتاق نش��یمن خانه، هتل و رس��توران از آن 
اس��تفاده کرد را طراحی کردند.بعد از ساختن 
میز قهوه خوری لمس��ی ای��ن بزرگ ترین میز 
لمس��ی اس��ت که به اینترنت وصل می ش��ود. 
این می��ز به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که با 
صفح��ه نمایش ب��زرگ چند لمس��ی 3۲ و 46 
این��چ HD 1۰8۰ و اینتل پردازن��ده 64 بیتی 
اس��ت و همزمان به 6۰ نقطه متصل می ش��ود؛ 
 در واق��ع کارب��ران متع��ددی می توانند همزم��ان از ای��ن صفحه نمایش اس��تفاده 

کنند.
صفح��ه نمای��ش ض��د آب و در براب��ر ضرب��ه و فش��ار بس��یار مق��اوم اس��ت و 
با توجه ب��ه ذخیره س��ازی آن دارای یک ه��ارد دیس��ک GB 5۰۰ اس��ت، قادر به 
 متص��ل ش��دن ب��ه وای ف��ای دارای بلوت��وث و قابل اج��را ب��ر روی اندروی��د 4.1

 است.قیمت این میز در حدود 7هزار دالر معادل 5۰۰۰ یورو است.

پرینترهای 3 بعدی وارد مرحله جدید استفاده 
از قابلیت ه��ای خ��ود ش��ده اند و در صنع��ت 
ساختمان سازی و حتی دکوراسیون ساختمان 
مورد استفاده قرار گرفته اند.دانشمندان هلندی 
ب��ه تازگ��ی از پرینتر 3 بع��دی برای س��اخت 
س��اختمان اس��تفاده کرده اند. گفتنی است در 
این تکنی��ک دانش��مندان از پرینت��ر 3 بعدی 
برای ساخت آجرهای پالستیکی لوله ای شکل 
اس��تفاده می کنند. بررسی ها نش��ان می دهند، 
طرح اولیه س��اخت این آجر ها توس��ط رایانه به مرکز پردازش پرینتر 3 بعدی منتقل 
می گردد.کار شناسان حتی در نظر دارند بیشتر لوازم منزل را به صورت یکجا همزمان 
با پرینت  خانه تولید نمایند. قطعات ساخته شده توسط پرینتر 3 بعدی پس از آماده 
سازی به همدیگر متصل شده طرح کلی خانه س��اخته می شود.کار شناسان حتی در 
نظر دارند با پیشرفت این فناوری اجزایی مانند سیم کشی برق، تلفن و حتی لوله کشی 

آب و گاز را نیز قرار دهند.

اولین خانه تمام پالستیک دنیا   بزرگ ترین میز لمسی دنیا

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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