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 دو میلیون شغل 
بدون متصدی وجود دارد

دشمن در قضیه هسته ای نتوانست ایران  را به زانو درآورد

 نگاه کارجویان به اشتغال عوض شده است

رهبر معظم انقالب :
4

3

مشاغل بدون متصدی، شغل های سخت و فیزیکی هستند که خریداری ندارند
در واقع همان کارهای سختی که از نگاه برخی در تصرف اتباع بیگانه است

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار شرکت کنندگان در »کنگره جهانی جریان های تکفیری 
از دیدگاه علمای اسالمی« با تاکید بر اینکه ملت ایران عاشق مبارزه با صهونیست ها هستند، 
فرمودند: متاسفیم که دنیای اسالم به جای مقابله با توطئه رژیم صهونیستی ناچار مشغول 
جریان تحمیلی تکفیر ش��ده اس��ت.  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالم  
دیروزدر دیدار علماء، اندیشمندان و میهمانان شرکت کننده در »کنگره جهانی جریانهای 
تکفیری از دیدگاه علمای اس��المی«، احیاء جریان تکفیری در س��ال های اخیر را مشکل 
تحمیلی و دست ساز استکبار برای دنیای اسالم دانستند و با اشاره به اقدامات جریان خبیث 
تکفیری در جهت اهداف امریکا و دولت های اس��تعماری و رژیم صهیونیستی بویژه تالش 
برای به فراموشی سپرده شدن مسئله اصلی فلسطین و مسجداالقصی، تأکید کردند: ایجاد 
یک نهضت علمی، منطقی و فراگیر برای ریشه کن کردن جریان تکفیری، روشنگری نسبت 

به نقش سیاست های استکباری در احیای این جریان و اهتمام جدی و مطالبه عمومی در 
خصوص قضیه فلسطین به عنوان مسئله اصلی دنیای اسالم از مهمترین و اولویت دار ترین 
وظایف علمای جهان اسالم در شرایط کنونی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به یک 
نکته غیرقابل انکار اشاره کردند و افزودند: جریان تکفیر و حکومت های پشتیبان آن کاماًل 
در جهت اهداف استکباری یعنی امریکا و دولت های استعماری اروپایی و رژیم صهیونیستی 
حرکت می کنند و با ظاهری اسالمی، عماًل درخدمت آنها هستند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای، مشکالت و ناکامی های دشمنان اسالم در منطقه بویژه در عراق، سوریه و لبنان را نیز 
یادآور شدند و گفتند: یک نمونه دیگر از ضعف دشمن، قضیه هسته ای ایران است. امریکا 
و کشورهای استعمارگر اروپایی دور هم جمع شدند تا جمهوری اسالمی ایران را در قضیه 

هسته ای به زانو درآورند اما نتوانستند و در آینده نیز نخواهند توانست.

اجرای کشوری طرح کاهش 
طالق از هفته آینده 

رییس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح سراسری 
پیش��گیری و کاهش طالق طی هفته آین��ده خبر داد و 
گفت: تدوین سند جامع سالمندی در محورهای مختلف 
به اتمام رسید و پس از تصویب ش��ورای ملی سالمندان 
اجرایی می شود.دکتر همایون هاشمی با بیان این مطلب 
افزود: طرح کاهش طالق به صورت آزمایشی سال گذشته 
در استان یزد اجرا شد به طوری که باعث رضایت زوجین 
و همچنین کاهش 50 درصدی آمار طالق شد.وی تاکید 
کرد: بر همین اس��اس قصد داریم طرح جامع مداخله در 

حوزه کاهش طالق و پیشگیری...
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يادداشت

والی داعش در بغداد بازداشت شد
مرکز فرماندهی عملیات بغداد از بازداشت والی گروه تکفیری 

داعش در پایتخت عراق خبر داد.
مرکز فرماندهی عملیات بغداد روز دوشنبه اعالم کرد که والی 
داعش در پایتخت عراق دستگیر و مواضع عناصر تکفیری در 

مناطق مختلف بغداد منهدم شد.
لشکر 54 موفق شد یکی از عناصر تکفیری که در منصب والی 

داعش در بغداد فعالیت تروریستی می کرد را بازداشت کرد.
بر اس��اس این گزارش، نیروه��ای امنیتی موفق ش��دند 65 
 بمب را در مناط��ق مختلف بغداد خنثی کنند و س��ه موضع

تکفیری ه��ا را منهدم کنند.والی داع��ش در موصل چند روز 
گذش��ته به همراه س��ه تن از فرماندهان داعش��ی در حمله 
جنگنده های ائتالف کشته شده بود.»عصمت رجب« از اعضای 
حزب دموکراتیک کردس��تان به پایگاه خبری »روداو« گفته 
بود: اطالعاتی داریم که نش��ان می دهد »رضوان حمدونی« 
ملقب به »ابو لیث« که والی داعش در موصل است کشته شد.

تجمع بزرگ عزاداران حسینی روز 
اربعین در اصفهان برگزار می شود

مسئول تشکل های دینی س��ازمان تبلیغات اسالمی اصفهان 
گفت: عزاداری متمرکز روز اربعین با حضور هیات های مذهبی 

در میدان امام علی)ع( اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن بابائی پیرامون برنامه های 
تش��کل های دینی در هفته بس��یج اظهار کرد: به مناس��بت 
هفته بسیج همایش آسیب شناس��ی فضای مجازی به حضور 
مومن نس��ب معاون مرکز فضای مجازی بس��یج برگزار شد و 

هم چنین دوره آموزشی فعاالن بسیج نیز برگزار شد.
وی از برگزاری نمایش��گاه معجزه انقالب خب��ر داد و افزود: 
نمایش��گاه حماسه سازان همیش��ه جاوید ویژه روحانیون در 
هفته بسیج برپا شده و طرح آموزش سواد رسانه ای به کارگروه 
فرهنگی سپاه و شرکت در س��ومین اجالس مجمع بسیج از 
جمله فعالیت های ستاد تش��کل های دینی  سازمان تبلیغات 

در هفته بسیج است.

سخنگوی کاخ سفید: تحريم  جديد 
ايران غیر سازنده است

سخنگوی کاخ سفید اعمال تحریم های جدید علیه ایران در 
زمان تمدید مذاکرات را غیر سازنده خواند.

به نقل از خبرگزاری رویترز تعدادی از قانون گذاران جمهوری 
خواه آمریکا پس از اع��الم تمدید مذاکرات هس��ته ای ایران 
و گ��روه 1+5 تاکید کردن��د که ادام��ه مذاکرات هس��ته ای 
باید با افزایش تحریم ه��ا علیه ایران همراه باش��د.جان مک 
کین، لیندزی گراهام و کلی آیوت س��ه قانونگذار برجس��ته  
جمهوری خواه گفتند که پافشاری ایران برای حفظ ظرفیت 
غنی س��ازی اش در هر اندازه ای مشکل س��از است و هشدار 
دادند که حصول یک توافق بد منجر به رقابت بر سر تسلیحات 

هسته ای در منطقه خاورمیانه خواهد شد.

سفیر و نماینده پیش��ین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل 
متحد، با اعالم اینکه ایران فارغ از هر نتیجه ای در مذاکرات 
وین دستاورد خود را از مذاکرات به دست آورده است، گفت: 
جمهوری اس��المی ایران دس��تاورد مهم خود یعنی قدرت 
بازدارندگی هسته ای را در جریان مذاکرات 14ماه گذشته با 

گروه 1+5 به دست آورده است.
سیدعلی خرم در همایش تهدیدها و فرصت ها در مذاکره با 
آمریکا، با بیان اینکه دانشگاه باید فعال و بانشاط باشد، اظهار 
کرد: دانشگاه محلی برای تبادل نظرات و عقاید دانشجویان و 
اساتید در حوزه علوم انسانی و تجربی است و به همین دلیل 

نیز این افراد باید فعاالنه با مسائل خود برخورد کنند.
وی با تشریح وقایع مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 طی 14 
ماه گذش��ته، افزود: 14 ماه ایران و 1+5 تصمیم گرفتند تا 
برای حل پرونده هسته ای ایران به توافق برسند و بر همین 
اساس طرفین مذاکره در سوم آذرماه سال گذشته در چنین 
روزی س��ند برنامه اقدام مش��ترک را امضاء کردند و به این 
ترتیب دستاورد مهمی برای ایران و کشورهای جهان ایجاد 
شد.نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد درخصوص 
علت مذاکره ایران با نمایندگان شش کشور قدرتمند جهانی، 
گفت: پنج عضو این گ��روه از اعضای دائم ش��ورای امنیت 
سازمان ملل هس��تند و از نظر حقوق بین المللی این افراد 
مس��تلزم ایجاد امنیت بین المللی برای کشورهای جهانی 
بوده و وظیفه دارن��د نگرانی های امنیت��ی را از جامعه بین 

المللی دور کنند.

وی با اش��اره به اینکه ایران تنها کش��وری نیس��ت که وارد 
برنامه اقدام مشترک شده است، تصریح کرد: پیش از ایران 
30 کش��ور جهانی از جمله ژاپن، بلژیک، اس��ترالیا، کانادا، 
آرژانتین و هلن��د این مس��یر را طی ک��رده و برنامه جامع 
هسته ای را امضاء کرده اند و س��پس بین هشت تا 18 سال 
 با ایجاد اعتمادس��ازی، م��درک دنبال ک��ردن برنامه های 
صلح آمیز هس��ته ای خود را دریافت کرده ان��د و به همین 
دلیل نیز در میزان غنی سازی، صادرات و انباشت محصوالت 
هسته ای با نظارت آژانس بین المللی هسته ای می توانند به 
صورت آزادانه عمل کنند.مش��اور وزیر امور خارجه پیشین 
ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل 
را مهمترین تفاوت برنامه هسته ای ایران با سایر کشورهای 
جهان دانست و اظهار کرد: ایران در س��ال 1384 و پس از 
یک درگیری لفظی با آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای، 
زمینه ارس��ال پرونده هس��ته ای خود را از طریق ش��ورای 
حکام س��ازمان ملل به شورای امنیت این س��ازمان فراهم 
کرد و به همین دلیل ایران اکنون از نظر حقوق بین المللی 
به مقامات عالی رتبه جهانی بدهکار اس��ت و برای رفع این 
بدهکاری، ممکن اس��ت س��الها تاوان بپردازد.خرم با ابراز 
خش��نودی از موقعیت کنونی پرونده هسته ای ایران، ادامه 
داد: از یک س��و جریان مذاکرات هس��ته ای تا کنون مثبت 
و س��ازنده انجام شده و از س��وی دیگر دانش��مندان ایرانی 
توانس��ته اند به تکنولوژی های باالی هسته ای دست یابند. 
امروز ایران در نقط��ه ای قرار گرفته که حتی آن دس��ته از 

افرادی که قص��د ایجاد مداخله برای رس��یدن ب��ه پرونده 
 هس��ته ای ایران ب��ه نقط��ه بازدارندگی را داش��ته اند، حق 
غنی سازی ایران را به رسمیت شناخته اند این مسأله به این 
معناست اگر زمانی اسرائیل و یا کشورهای دیگر تصور حمله 
به ایران را داش��ته باشند، توانایی هس��ته ای ایران در قالب 

فعالیت های صلح آمیز برای آنها بازدارنده است.
وی اضافه ک��رد: امروز 1+5 و س��ایر کش��ورهای قدرتمند 
منطقه ای و بین المللی، غنی س��ازی ایران را به رس��میت 
شناخته اند به طوری که ایران امروز در جایگاهی قرار دارد که 
غنی سازی را نه تنها در سطح سه و نیم درصد انجام می دهد، 
بلکه از س��وخت 20 درص��د در میله های س��وخت رآکتور 
هسته ای تهران استفاده می کند و قادر است ظرف چند ماه 
از طریق نحوه چینش سانتریفیوژها، غنی سازی هسته ای 

خود را به باالی 95 درصد ارتقاء دهد.
خرم با تأکید بر لزوم توسعه مند بودن کشور در زمینه های 
اقتصاد، صنعت و تکنول��وژی، افزود: ای��ران اکنون به توان 
هسته ای دست یافته اس��ت بنابراین باید برای پیشرفت و 
توسعه خود تالش کند.وی ایران و آمریکا را دو بازیگر اصلی 
مذاکرات دانست و خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی، چین 
و روسیه همواره در مذاکرات نقش دست دوم را داشته اند به 
طوری که طی سال های 1382 تا 1384 زمانی که گروهی 
با عنوان EU3 شامل انگلیس، آلمان و فرانسه سعی در ایجاد 
توافق با ایران داشتند، ایران نیز به دنبال ساختن یک آبشار 
از س��انتریفیوژها برای دستیابی به غنی س��ازی باالی 3.5 
درصد بود، جریان مذاکرات با رأی مستقیم دولت جمهوری 
خواه آمریکا وتو شد و این اتفاق اگرچه در ابتدا ناخوشایند به 
نظر می رسید، اما در ادامه باعث خودکفایی و قدرت بیشتر 
ایران در زمینه هسته ای شد.خرم با طرح این سؤال که چرا 
آمریکا عالقمند به همکاری با ایران اس��ت، گفت: از س��ال 
1945 تا سال 2015 به مدت 70 س��ال استراتژی جهانی 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه، حضور مستمر 
سیاسی بود اما طی یک دهه گذشته بسیاری از صاحبنظران 
آمریکایی به این نتیجه رسیدند که حضور آمریکا از این پس 
لزومی ندارد و باید محل سنگر خود را از خاورمیانه به خاور 
دور منتقل کنند، چرا که تصمیم آنها دفاع از اقیانوس آرامی 
است که در حد فاصل آمریکا و دو کشور روسیه و چین قرار 
گرفته است.وی ادامه داد: این نقل مکان و انتقال سنگر برای 
آمریکا ممکن است سال ها به طول بینجامد اما این کشور در 
 تالش است تا پس از رفتن خود امنیت را در خاورمیانه حفظ

 کند.

سفیر و نماينده پیشین ايران در مقر اروپايی سازمان ملل متحد

ايران دستاورد خود را از مذاکرات به دست آورده است

ایران و آمریکا دو بازیگر مهم خاورمیانه هستند 
بیانیه نشست وين قرائت شد

  توافق ژنوتا تیرماه ۱۳۹۴
 تمديد شد

  بیانیه پایان نشست وین توسط وزیر خارجه کشورمان 
و هماهنگ کننده 1+5 قرائت شد.

متن  بیانیه که توسط محمد جواد ظریف قرائت شد به 
شرح زیر است:

از یک س��ال پیش که در ژن��و در مورد برنام��ه اقدام 
مش��ترک توافق نمودیم ما و وزرای خارجه و مدیران 
سیاس��ی گ��روه 1+5 یعنی چی��ن، فرانس��ه، آلمان، 
فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایاالت متحده برای رسیدن 
به یک راه حل جامع مذاکرات فشرده ای داشتیم.ما بار 
دیگر قدردانی خود را از دولت اتری��ش برای میزبانی 
سخاوتمندانه این مذاکرات در وین اعالم می داریم.بر 
مبنای تعهد محکم طرف ها برای نیل به یک راه حل 
جامع درازمدت مورد توافق طی ماه های گذش��ته 10 
دور مذاکره و جلسات متعدد برگزار کرده ایم، ایده های 
مختلفی مطرح شده است اما با توجه به ماهیت فنی این 
تالش ها و تصمیم هایی که باید اتخاذ شوند برای بررسی 
و نهایی کردن آنها به نحو مقتضی نیاز به کار بیشتری 
اس��ت.ترجیح ما این بود که همین جا در وین راه حل 
جامع را نهایی کنیم اما براساس پیشرفت های صورت 
گرفته و با توجه به ایده های جدیدی که نیاز به بررسی 
بیشتر دارند اطمینان داریم که مسیر مطمئنی برای 
نیل به یک راه حل جامع وجود دارد، بنابراین ما و وزرای 
خارجه کشورهای 1+5 توافق کرده ایم که تالش های 
دیپلماتیک خود را ادام��ه دهیم.تصمیم گرفته ایم که 
مفاد برنامه  اقدام مشترک را تا نهم تیرماه سال 1394 

تمدید کنیم که امکان مذاکرات بیشتر فراهم شود.
ما قصد داریم که با استفاده از شتاب ایجاد شده کنونی 
مذاکرات را در کوتاه ترین زمان ممکن حداکثر طی 4 
ماه نهایی کنیم و در صورت ضرورت از زمان باقیمانده 
تا نهم تیرماه به منظور نهای��ی کردن هرگونه کار فنی 
و یا نگارش��ی احتمال��ی باقیمانده اس��تفاده نماییم.

ایران و کش��ورهای 1+5 مجددا تاکید می نمایند که 
کماکان تعه��دات خود در برنامه اقدام مش��ترک را به 
صورت موثر و به موق��ع اجرا خواهند ک��رد.از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خواس��ته خواهد ش��د که به 
نظارت ب��ر اقدام��ات داوطلبان��ه، وقف برنام��ه اقدام 
مشترک ادامه دهد.نشس��ت بعدی برای ادامه کار در 
آذرماه برگزار خواهد شد.گفتنی است توافق ژنو تا 10 
تیرماه 1394 تمدید ش��د و قرار اس��ت مذاکرات طی 
 هفته های آینده برای دس��ت یابی به توافق ادامه پیدا 

کند.

اخبار کوتاه

2
استقبال بان کی مون از عزم ایران و 1+5 برای دستیابی به توافق جامع

 بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل ساعاتی پس از اعالم نتیجه مذاکرات هسته ای در روز دوشنبه در وین 
ضمن استقبال از عزم و تصمیم جمهوری اسالمی ایران و گروه 1+5 برای از بین بردن اختالفات باقیمانده 
میان خود و دستیابی به یک توافق جامع از طرفین خواست تا شتاب موجود و روند مثبت در این مذاکرات 
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مدی��رکل دفت��ر آم��وزش و پژوه��ش اس��تانداری 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: اس��تان چهارمحال 
و بختیاری مانند تک��ه ای از یک پازل در کل کش��ور 
است و س��اکنان این استان خواس��تار آن هستند که 
استان ش��ان را به ان��دازه میانگین های ملی توس��عه 
 بدهن��د و خ��ود را از عن��وان ناپس��ند، مح��روم رها 

کنند.
 علیرضا شجاعی در همایش تاثیر سالمت شهروندان در 
توسعه شهری اظهار کرد: این همایش با عنوان دانش 
و توسعه تشکیل شده است و یازدهمین نشست علمی 
تخصصی است که طی آن می آموزیم که اگر قرار است 
کشور ما توس��عه یابد تالش همه مردم و همه اقشار را 

می طلبد.
وی تصری��ح ک��رد: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
مانن��د تک��ه ای از یک پ��ازل در کل کش��ور اس��ت 
و س��اکنان ای��ن اس��تان خواس��تار آن هس��تند که 
استان ش��ان را به ان��دازه میانگین های ملی توس��عه 
 بدهن��د و خ��ود را از عن��وان ناپس��ند، مح��روم رها 

کنند.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال 

و بختیاری با اش��اره به مفهوم توس��عه یافتگی تاکید 
کرد: توس��عه به این معنا نیس��ت که ما ش��هری پر از 
ساختمان های بزرگ و اتوبان های عریض داشته باشیم 
چون این موارد تنها بخش��ی از توسعه هستند و همه 
معنای توس��عه به این ظواهر باز نمی گردد بلکه اصل 

توسعه پایدار مربوط به کیفیت زندگی انسان است.

شجاعی یکی از عوامل مهم در کیفیت زندگی انسان 
را برخورداری از س��المت معرفی ک��رد و تاکید کرد: 
جامعه ای که برای ش��هروندانش ثمره س��المت را به 
بار نیاورد و مردم آن ش��هر از زندگی شهری احساس 

سالمت نکنند جامعه توسعه یافته ای نیست.
این مسئول بیان کرد: توسعه پایدار یعنی اینکه بتوانیم 
نیازهای شهروندان را در دراز مدت تامین کنیم و سطح 
زندگی آن ها را بهبود بخش��یم و از این رو باعث شویم 
انس��ان ها هر سال نس��بت به سال گذش��ته احساس 

رضایت کنند.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال 
و بختیاری یکی از نکات مهم در بحث سالمت را توجه 
به امید به زندگی در شهرها معرفی کرد و گفت: کشور 
ما در حال حاضر رو به سمت کهنسالی دارد و همه ما 
به توصیه مقام معظم رهبری باید برای حل این مشکل 

تالش کنیم.
شجاعی گفت: توسعه موجب حفظ س��المت افراد و 
سالمت افراد هم باعث توس��عه یافتگی می شود، پس 
باید در تقویت این دو امر مهم کوش��ا باشیم تا بتوانیم 

به کشوری توسعه یافته در آینده نزدیک دست یابیم.

 وينچ سینکرولیفت 
استان ساخته شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: وینچ 
سینکرولیفت در ش��هرک صنعتی شهرکرد برای نخس��تین بار در کشور 
طراحی و ساخته شد.سیدنعیم امامی در بازدید از مراحل طراحی، ساخت 
و آماده سازی این دس��تگاه  گفت: این دستگاه ش��امل موتور، گیربکس و 
قرقره مرکبی با طراحی ویژه مورد اس��تفاده در صنایع کشتی سازی است 
که انحصار آن متعلق به کشورهای اروپایی بوده است.وی با اشاره به اینکه 
درسال های تحریم این دستگاه به ش��رکت های نیازمند تحویل داده نشده 
است، افزود: این دستگاه می تواند با کش��ش 250 تن، نسبت به باالآوری 
شناورهای بزرگ برای تعمیرات و بازس��ازی کمک کند.امامی با اشاره به 
تعمیرات دوره ای کش��تی ها و نقش مهم کش��تیرانی در حمل کاال، گفت: 
ساخت و تحویل اولین دستگاه وینچ در صنعت کشتی سازی کشور رخداد 
مهمی اس��ت.وی خاطرنشان کرد: با ساخت دس��تگاه وینچ سینکرولیفت 
بیش از 70 درصد صرفه جویی در کشور شده است.امامی اظهارکرد: حمایت 
از این توانمندی داخلی، زمینه ساز ساخت سایر قطعات و تجهیزات شامل 
لنگر، پنجره های ضدآب با تحمل دمای بسیار باال، درب های آب بند کشتی 

فراهم می شود.

 مديرکل امور بانوان استاندار 
خبرداد:

 راه اندازی صندوق حمايت از خانواده 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امور بانوان و مشاور اس��تاندار در امور زنان چهارمحال و بختیاری 
از راه اندازی صندوق حمای��ت از خانواده در چهارمح��ال و بختیاری برای 
حمایت ه��ای مالی از زن��ان در راس��تای کاهش آس��یب های اجتماعی و 

اشتغال زایی خبر داد.
فاطمه دوستی در کارگروه امور بانوان و خانواده با اشاره به پیشنهاد ایجاد 
صندوق حمایت از خانواده که در سفر رییس جمهور به استان مطرح شد، 
اظهار داش��ت: این صندوق با تأمی��ن اعتبارات از بانک مه��ر امام رضا)ع( 
می تواند در ارائه تسهیالت آسان و حمایت از خانواده های آسیب پذیر موثر 

واقع شود.
وی افزود: یک��ی از پیش��نهادات برای راه ان��دازی این صن��دوق پرداخت 
تس��هیالت اعتبای به واحده��ای تولی��دی، خدماتی، عمران��ی و صنفی 
 ب��رای ایجاد اش��تغال زن��ان معلول، سرپرس��ت خان��وار و آس��یب دیده 

است.

مديرکل پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد

عنوان محروم شايسته چهارمحالی ها نیست
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 اگر زمانی اسرائیل 
و يا کشورهای 

ديگر تصور حمله 
به ايران را داشته 

باشند، توانايی 
هسته ای ايران در 
قالب فعالیت های 

صلح آمیز برای آنها 
بازدارنده است

 آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان 

بدينوسلیله از کلیه کارفرمايان واجد شرايط کارگاههای مشمول قانونکار جمهوری اسلالمی ايران مستقر در فالورجان که تمايل 
دارند در اجرای ماده ۱6۴ قانونکار و آئین نامه مصوب ۱۳87/۹/2 مقام محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داوطلب عضويت به 
عنوان  نمايندگان کار فرما در هیات حل اختالف شوند درخواست می گردد مدارک ذيل را از تاريخ انتشار آگهی به مدت ۱5 روز به 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان واقع در فالورجان بلوار کارگر اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق ۱02 تحويل 

و يا با پست سفارشی ارسال نمايند. بديهی است مدارک ارسال ناقص و يا خارج از فرجه تعیین شده فاقد اعتبار می باشند.
شرایط داوطلبی :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ايران 
2- حداقل سن ۳0 سال 

3- تأهل
4- دارا بودن مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانونکار

5- آشنايی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
6- شمول قانونکار جمهوری اسالمی ايران 

 - نمايندگان کارفرما که فاقد مدرک کارشناسلی باشند به شرط داشلتن حداقل مدرک گواهینامه پايان دوره متوسطه و دو دوره
 ) چهار ساله ( عضويت در مراجع حل اختالف می توانند داوطلب عضويت در هیات حل اختالف شوند.

- کلیه کارفرمايان کارگاههای مشمول قانونکار مستقر در هر منطقه به شرط احراز شرايط مندرج در آئین نامه می توانند داوطلب  
نمايندگی کارفرمايان در هیات حل اختالف همان منطقه گردند.

- در مورد اشخاص حقوقی ، مدير عامل يا مدير مسلئول و يا يکی از اعضاء هئیت مديره ) با معرفی مدير عامل يا مدير مسئول ( به 
عنوان داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیئت حل اختالف پذيرفته میشود.

- موسسات دولتی موسسات يا نهادهای عمومی غیر دولتی و شلرکتهای دولتی که دارای کارگر مشمول قانونکار هستند چنانچه 
خود را سًا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانونکار استفاده می نمايند، می توانند يک نفر داوطلب از بین مديران 
يا کارکنان غیر مشمول قانونکار همان دستگاه صرفًابا معرفی مدير عامل يا باالترين مقام دسلتگاه معرفی نمايند) با ارائه مدارک 

مستند(
- در مورد کار فرمايان حقیقی با رعايت مفاد ماده )6( آئین نامه ، شخص کارفرما می تواند داوطلب نمايندگی کارفرمايان در هیات 
حل اختالف شلود و چنانچه کارفرمايان متعدد بوده و بیش از يک نفر از يک کارگاه داوطلب گردد صرفا يک نفر به ترتیب بر اساس 

مدرک تحصیلی - سابقه عضويت در مراجع حل اختالف يا سن تعیین شده و به عنوان داوطلب پذيرفته می شود.
مدارک مورد نیاز : 

* درخواست کتبی ) آدرس محل اشتغال ، سمت و شماره تلفن ثابت و همراه در ذيل درخواست نوشته شود.(
*فتوکپی مدرک تحصیلی و تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی - فتوکپی مدارک حاکی از آشنايی با مقررات قانونکار و حداقل 

چهار سال سابقه کار تحت شمول قانونکار
* معرفی نامه کتبی از باالترين مقام کارگاه و ارائه تصوير مدارک مسلتنداز پروانه تأسیس يا مجوز فعالیت کارگاه اعم از حقیقی يا 

حقوقی 

اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان
م الف 24007



يادداشت
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اجرای طرح ایمن سازی مدارس استان
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اس��تان اصفهان، در راستای اجرای توافقنامه سه جانبه 
بين این شرکت، ادارات کل آموزش و پرورش - و نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس به منظور 
پيشگيری ازحوادث ناشی از مصرف گاز طبيعي 80 نفر از مسئوالن پشتيبانی وتاسيسات نواحی 

و مناطق آموزش و پرورش سطح استان تحت آموزش تخصصی قرار گرفتند.
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مع��اون س��وادآموزی اداره کل آم��وزش و پ��رورش 
 اس��تان اصفهان گفت: بر پایه آم��ار 29 درصد اوليای

 دان��ش آموزان اس��تان اصفهان بی س��واد هس��تند. 
جمعيت دانش آموزی استان اصفهان در سال تحصيلی 

93، 94 حدود 750 هزار نفر است.
محمد براتی اف��زود: همچنين هش��ت درصد اوليای 
دانش آموزان کم سواد و تنها 9 درصد باسواد هستند.

وی به شناس��ایی 10 هزار نفر از اوليای دانش آموزان 
برای سوادآموزی اشاره کرد و گفت: از این تعداد تنها 

دو هزار نفر جذب شده اند.
مع��اون س��وادآموزی آم��وزش و پ��رورش اصفهان 

اف��زود: حدود ش��ش ه��زار نفر آم��وزش دهن��ده تا 
کنون ج��ذب نهضت س��واد آموزی ش��ده اند.معاون 
 نهض��ت س��واد آم��وزی اس��تان گف��ت: در زمين��ه

 س��واد آموزی با وجود آنکه فعاليت ه��ای زیادی در 
 اس��تان انجام گرفته اس��ت ولی بازده خوبی نداش��ته

 است.
وی از جمله این فعاليت ها را پرداخت هزینه به افرادی 
که نس��بت به س��وادآموزی یکی از افراد خانواده خود 
اقدام کنند،عن��وان کرد و گفت: در پای��ان دوره چهار 
ماهه س��واد آموزی مبل��غ 720 هزار تومان از س��وی 
اداره آموزش و پرورش اس��تان به خان��واده این افراد 

داده می شود.
براتی س��واد آم��وزی را یک بحث مل��ی و همگانی در 
آموزش و پرورش عن��وان کرد و گفت: س��وادآموزی 
فقط مخصوص مسئوالن ادارات و حوزه سواد آموزی 
 نيست بلکه باید این موضوع درجامعه فرهنگ سازی

 شود.
وی تاکيد کرد: اس��تان اصفهان در سال گذشته رتبه 
سوم کشوری در سواد آموزی را کسب کرد درحالی که 
با توجه به قابليت ها و توانمندی ها می توانيم رتبه اول 

را از آن خود کنيم.

اصفهان بيشترين جايگاه عملكرد آموزشی 
كشور را دارد

ریيس اداره آم��وزش، پژوهش و برنامه ری��زی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: مراکز آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
اصفهان با بيش از 5 ميليون س��اعت آموزش بيشترین جایگاه عملکرد 

آموزشی را در کشور داراست.
فریده روشن در جلسه نيازس��نجی آموزش جوامع روستایی در سالن 
اجتماع��ات فرمانداری برگزار ش��د، با بيان اینکه نيازس��نجی آموزش 
روستایی طبق اسناد باالدستی ماده 194 قانون تنظيم و توسعه دولت و 
قانون 21 آن که دولت را مکلف می کند تا نسبت به نيازسنجی آموزش 
روستایی آموزش های مهارتی را انجام دهد، اظهار داشت: بر این اساس 
وظيفه آموزش های نيازسنجی روستایی بر عهده سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور گذاشته شده است که بر پایه آن نيازسنجی آموزشی 

مرتبط با روستایيان سنجيده خواهد شد.
ریيس اداره آم��وزش، پژوهش و برنامه ری��زی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان درباره برگزاری جلس��ه نيازسنجی آموزش 
روستایی در شهرس��تان گلپایگان بيان داشت: از حدود یک هفته قبل 
نسبت به نيازسنجی و برنامه ریزی در راستای آموزش های مهارتی به 
روستایيان شهرستان گلپایگان بازدیدهای ميدانی و موارد نيازسنجی 
شغلی آنها اس��تحصال شد که بر اس��اس آن حدود 30 شغل مورد نياز 
ارزیابی و کارشناسی شد و با حضور دس��تگاه های اجرایی مرتبط با آن 

مورد اولویت بندی قرار گرفت.

 اجرای كشوری طرح كاهش طالق
 از هفته آينده 

ریيس سازمان بهزیس��تی کش��ور از اجرای طرح سراسری پيشگيری 
و کاهش طالق طی هفته آین��ده خبر داد و گفت: تدوین س��ند جامع 
س��المندی در محوره��ای مختلف به اتمام رس��يد و پ��س از تصویب 
شورای ملی سالمندان اجرایی می ش��ود.دکتر همایون هاشمی با بيان 
این مطلب افزود: طرح کاهش طالق به صورت آزمایش��ی سال گذشته 
در استان یزد اجرا ش��د به طوری که باعث رضایت زوجين و همچنين 
کاهش 50 درصدی آمار طالق شد.وی تاکيد کرد: بر همين اساس قصد 
داریم طرح جامع مداخله در حوزه کاهش طالق و پيشگيری از آن را تا 
پایان آذر در همه استان ها و شهرستان های کشور اجرایی کنيم.ریيس 
سازمان بهزیستی در مورد تدوین پيش نویس سند ملی سالمندان نيز 
گفت: تدوین نهایی این سند با همکاری دستگاه های مرتبط و سازمان 
ملل و همچنين تش��کل های غير دولتی در حوزه بين الملل انجام شد 
و این س��ند آماده برای ارائه و رونمایی در شورای ملی سالمندان است.

وی با اشاره به اینکه این سند جامع منزلت سالمندان با افق چشم انداز 
است گفت: بخش پزش��کی مبحث کوچکی از موضوع سالمندی است 
که در این سند دیده شده اس��ت.به گفته وی دبيرخانه دائمی شورای 
ملی سالمندان که در سازمان بهزیستی است تدوین نهایی پيش نویس 
را انجام داده و بخش های اجتماعی، منزلت، پيشگيری از بيماری های 
سالمندان، آگاه سازی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای این افراد در 

سند جامع سالمندان در نظر گرفته شده است.

 جانش��ين س��ازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم کرد: از 
سال آینده، ارتباط این س��ازمان با سایر سازمان ها در 
زمينه ارائه خدمات به صورت الکترونيکي اس��ت و در 
صورت ع��دم تعویض به موقع کارت ها تا پایان س��ال، 

افراد نمي توانند از خدمات، بهره مند شوند.
سردار ابراهيم کریمي در خصوص تعویض کارت هاي 
قدیمي معافيت و یا پایان خدمت با کارت هوش��مند 
 اظهار داش��ت: درخواس��ت های��ي که باب��ت تعویض 
کارت هاي پایان خدمت تاکنون به س��ازمان رسيده، 
رقمي نزدیک به هشت ميليون بوده که قریب به اتفاق 

آنها صادر و به افراد تحویل داده شده است. 
به گفت��ه وي تا پایان س��ال 1393 کلي��ه کارت هاي 
قدیمي در س��طح کش��ور جمع آوري ش��ده و دیگر 
 هيچگونه خدمات��ي به این دس��ته از کارت ه��ا ارائه

 نمي ش��ود. این مقام مس��ئول افزود: ل��ذا هموطنان 
باید طوري برنامه ری��زي کنند که حداکث��ر تا پایان 
امس��ال نس��بت به تعویض کارت ه��اي قدیمي خود 
با کارت هوش��مند اق��دام نمایند تا در س��ال آینده با 
مش��کل جدي روب��رو نش��وند. جانش��ين س��ازمان 
وظيفه عموم��ي تأکيد کرد: از س��ال آین��ده، ارتباط 
این س��ازمان ب��ا س��ایر س��ازمان ها در زمين��ه ارائه 

خدمات ب��ه ص��ورت الکترونيکي اس��ت و در صورت 
عدم تعویض به موق��ع کارت ها، افرادي ک��ه اقدام به 
 تعوی��ض کارت خ��ود نکرده ان��د در مواق��ع ضروري

 نمي توانند از خدمات بهره مند شوند. کریمي در رابطه 
با اش��اره به مدت زمان تعویض کارت ها، عنوان کرد: 
کارت هاي تعویضي ظرف مدت یک ماه، صادر و توسط 
شرکت پست به درب منازل افراد ارسال مي شود، اما 
در صورتي که برخي افراد فاقد اطالعات در س��ازمان 
وظيفه عمومي باش��ند، اصالت کارت آن��ان از طریق 
نيروي صادر کننده کارت استعالم مي شود که ممکن 
است موجب طوالني شدن فرآیند صدور کارت شود. 

اعتبار كارت هاي پايان خدمت قديمي تا پايان سال29 درصد اوليای دانش آموزان در اصفهان بی سوادند

برابر قانون مجازات اسالمی پزشکان، جراحان، 
ماماها و داروفروش��ان و کسانی که به مناسبت 
شغل یا حرفه شان محرم اسرار می شوند، هرگاه 
در غير موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به 
3 ماه و یک روز تا یک س��ال حبس یا به جزای 
نقدی یک ميليون و 500 هزار تا 6 ميليون ریال 
محکوم می شوند.محمدعلی اس��فنانی، عضو 
کميس��يون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اس��المی در خصوص اقدام پرس��نل برخی از 
بيمارستان ها مبنی بر تصویربرداری از وضعيت 
بيماران و انتش��ار آن در فضای مجازی گفت: 

قطعاً این عمل خالف قانون و جرم است.
وی افزود: این اقدام تحت افشای »سر« می تواند 
قابل پيگيری و تعقيب قضایی باشد اما از آنجایی 

که یک جرم خصوصی است و جنبه خصوصی 
جرم قالب تر اس��ت، ض��رورت وجود ش��اکی 

خصوصی احساس می شود.
اسفنانی با اشاره به اینکه امکان تعقيب قضایی 
بدون ش��کایت ش��اکی خصوصی وجود ندارد، 
گفت: در هر صورت صرف نظر از شکایت شاکی، 
وزارت بهداشت از باب نظارتی این وظيفه را دارد 
که مانع از بروز تخلفاتی از سوی برخی پرسنل 
بيمارستان های شود و باید به بيمارستان های 

متخلف تذکر دهد.
لزوم برخورد مسئوالن بيمارستان ها 

با پرسنل متخلف
غالمحسين اسماعيلی در خصوص اقدام پرسنل 
برخی از بيمارستان ها مبنی بر تصویربرداری از 

وضعيت بيماران و انتشار آن در فضای مجازی، 
گفت: به طور طبيعی مسئوالن بيمارستان باید 
با اینگونه م��وارد برخورد کنن��د.وی افزود: در 
صورتی که مشخص شود که این اقدام از ناحيه 
کادر درمانی و یا خدماتی بيمارس��تان صورت 
گرفته است باید از بروز مجدد اینگونه اتفاقات 
جلوگيری ش��ود چرا که بيمار معم��والً در این 
گونه شرایط به هوش نيست و این تصاویر بدون 

موافقت وی و خانواده اش صورت گرفته است. 
يک س�ال حبس و 6 ميلي�ون ريال 
جريمه، برای پزش�كانی كه اسرار بيمار را 

فاش می كنند
فرهاد ش��هبازوار، وکيل دادگستری هم درباره 
فيلمب��رداری از بيم��اران در بيمارس��تان ها و 

انتشار این فيلم ها گفت: در سال های اخير یکی 
از راه های کس��ب خبر و نش��ر اخبار برای آگاه 
کردن و اطالع رس��انی مردم عالوه بر روزنامه و 
خبرگزاری ها اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 
در فضای مجازی است که این امر هم می تواند 

فرصت و هم تهدید قلمداد شود.
وی اف��زود: فرص��ت از این بابت ک��ه خود فرد 
می تواند منشأ و مبدأ و توليدکننده خبر باشد 
و تهدید از این بابت که این اخب��ار در این فضا 
پاالیش نشده و بدون راس��ت آزمایی می تواند 
تهدیدکننده امنيت اجتماعی جامعه در سطح 

فردی و کالن باشد.
بيمارستان بايد نقطه امن برای بيمار 

باشد
حس��ين باهر هم در خصوص اق��دام برخی از 
پرسنل بيمارس��تان ها مبنی بر تصویربرداری 
از بيماران و انتشار آن در فضای مجازی اظهار 
داش��ت: اصوال وقتی بيماری به بيمارس��تانی 
منتقل می شود اگر قرار باشد هر کاری برایش 
انجام دهند قبل از آن از خودش یا خانواده اش 
امضاء می گيرند و حتی اگر بحث جراحی یا فوت 
بيمار هم در ميان باش��د مسئولين بيمارستان 
پي��ش از ه��ر اقدام��ی از متولی بيم��ار امضاء 
می گيرند.وی افزود: در صورت��ی که اگر در امر 
پزشکی اتفاقی به اشتباه بيافتد متولی بيمار یا 
خود بيمار می توانند از نظام پزشک بخواهد تا 
رسيدگی کند و حتی اگر بدون اجازه بيمار هر 
اقدامی حتی خوش��ایند صورت گيرد آن بيمار 
می تواند در راس��تای حقوق ش��هروندی خود 

متقاضی پيگرد قانونی شود.
پيش�نهاد اليحه برخورد با انتش�ار 

»فيلم های بيمارستانی« به مجلس
پس از انتشار این مطالب سيدحسن هاشمی، 
وزیر بهداشت در رابطه با فيلم های منتشر شده 
در بيمارستان ها گفت: از معاون حقوقی وزارت 
بهداشت خواسته ام که پيگير ماجرا باشد و حتماً 
الیحه ای را به مجلس پيشنهاد دهيم البته این 
الیحه ممکن است باعث شود تا دیگر رسانه ها 

نتوانند به راحتی به بيمارستان ها ورود کنند.
وی ادامه داد: صنعتی ش��دن عوارضی دارد که 

فقط به بيمارس��تان ها اختصاص ندارد چرا که 
می بينيم از حری��م خصوصی اف��راد در خانه، 
مجالس عروسی و مراس��م مختلف به صورت 
غير اخالقی تصاویری را تهي��ه می کنند که با 
آبرو و حيثيت افراد ب��ازی می کنند این همان 
خط قرمزی اس��ت به عنوان اخالق مد نظر ما 
قرار دارد.وزیر بهداشت گفت: در بيمارستان ها 
عيادت کنن��دگان وجود دارند ک��ه نمی توانيم 

جلوی آنها را بگيریم. همراهان بيمار هم هستند 
بنابراین آنچه مسلم اس��ت نباید این اقدام را به 
پرستاران که جامعه شریف و محترمی هستند یا 

به کارکنان بيمارستان ها نسبت دهند.
هاش��می افزود: اگر موردی در بيمارس��تان ها 
وجود داشته حتماً با آن برخورد خواهد شد، ما 
چنين چيزی را نه می پذیریم و نه وجود داشته 
و نه وجود خواهد داشت البته کسی نباید مطلق 
ادعایی کند و ممکن است خطایی وجود داشته 
باش��د از طرفی مجازات نيز برای آن مشخص 
نيست.وی گفت: باید الیحه ای زودتر با همکاری 
وزارت دادگس��تری تهيه ش��ود تا مجازات آن 
تعيين ش��ود.وی در پاس��خ به اینکه مجازات 
حبس برای اینگونه تخلفات در نظر گرفته شده، 
گفت: در حال حاضر مش��کلی که وجود دارد با 
وجود فناوری هایی که در دس��ت ماست، پيدا 
کردن افرادی است که در فضای مجازی وجود 

دارند، قدری مشکل است.

برخورد قانونی با منتشر كنندگان فيلم های بيمارستانی

ترس بیماران از راز دار نبودن بیمارستان ها

وزي�ر بهداش�ت :از مع�اون 
بهداش�ت  وزارت  حقوق�ی 
خواس�ته ام كه پيگي�ر ماجرا 
باش�د و حتمًا اليح�ه ای را به 
مجلس پيش�نهاد دهيم البته 
اين اليحه ممكن اس�ت باعث 
ش�ود تا ديگر رسانه ها نتوانند 
به راحتی به بيمارستان ها ورود 

كنند

www.zayanderoud.com

اطالعیه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

معاونت غذا و دارو دانش�گاه علوم پزش�كی اصفهان در نظر دارد در 
مناطق زيراقدام به تأس�يس داروخانه نمايد . ل�ذا از كليه متقاضيان 
 در خواس�ت م�ی گ�ردد ب�رای كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت 
www.fdo.mul.ac.ir و يا به آدرس اصفهان - خيابان  هزار جريب 

- كوچه ششم - معاونت غذا و دارو مراجعه نماييد.
1- شهر كركوند از توابع شهرستان مباركه 

2- شهر بوئين ومياندشت از توابع شهرستان بوئين و مياندشت 

م الف 23801

گشتی در اخبار

كيفيت صنايع دستی ميدان امام
كنترل خواهد شد

مدیرکل ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفهان گفت: ميدان امام به عنوان مرکز اصلی صنایع دس��تی 
اصفهان باید کانون توجه قرار بگيرد و ب��ه همين دليل کيفيت 
محصوالت صنایع دس��تی این مجموعه به دقت و شدت کنترل 
خواهد شد. فریدون اللهياری اظهار کرد: محصوالت صنایع دستی  
که از سوی گردش��گر خارجی خریداری می شود، آبروی هنری 
ماس��ت که به آنها عرضه می ش��ود، بنابراین بای��د کيفيت این 

شناسنامه هنر ایران سبب آبرومندی و سرافرازی ما شود.
وی با اش��اره به اینکه ميدان امام ی��ک مجموعه نفيس تاریخی 
اس��ت و باید از نظر ظاهری بنا و ارائه محصوالت صنایع دس��تی 
در ش��أن این مجموعه رفتار ش��ود، افزود: با مجامع امور صنفی 
به جمع بندی رسيده ایم تا مشکل مالکيت را در این ميدان حل 
کنيم و اتحادیه صنایع دستی و مجمع امور صنفی نيز بر کيفيت 

محصوالت صنایع دستی نظارت کنند.

معضالت استان از نبود طرح آمايش 
سر زمين است 

اس��تاندار اصفهان گفت: صنعت مقصر آلودگ��ی هوای اصفهان 
نيست و این نبود طرح آمایش سرزمين در استان است که سبب 

شکل گيری صنایع بسيار شده است.
رسول زرگرپور در خصوص نقش صنایع در افزایش آالینده های 
موجود در هوای اصفهان اظهار داشت: بخشی از آالیندگی موجود 
در بخش های مختلف استان اصفهان به فعاليت برخی از صنایع 
برمی گردد که با جای گيری نامناسب این شرایط را ایجاد کرده اند.

وی ب��ا بي��ان اینکه نبود ط��رح آمایش س��رزمين دلي��ل اصلی 
شکل گيری معضالت فعلی کشور و به ویژه استان اصفهان است، 
ادامه داد: باید توجه داشته باشيم که طی دو دهه قبل و سه دهه 
بعد از انقالب تاکنون طرح آمایش سرزمين در هيچ یک از نقاط 
کشور اجرایی نشده است و در این ميان این موضوع اصلی ترین 
دليل آلودگی هوای اصفهان و بارگذاری صنایع بر روی رودخانه 

زاینده رود است و صنایع در این ميان تقصيری ندارند.

 اكران فيلم شيار 143 در 
شهرستان های بدون سينما 

نماینده تهيه کننده فيلم شيار 143 در اصفهان گفت: فيلم شيار 143 
برای شهرستان های محروم اصفهان که سينما ندارند در سالن های 
اجتماعات با فراهم کردن امکانات، اکران می شود. سولماز همت  زاده 
اظهار کرد: فيلم شيار 143 در سينما س��پاهان در حال اکران و در 
سينما قدس نيز به زودی اکران می شود.وی تصریح کرد: قرار است 
هفته آینده نيز افتتاحيه ای را با حضور خان��م آبيار کارگردان فيلم 
برگزار کنيم تا در آن از مادران شهيد تقدیر شود و سپس فيلم برای 
مردم اکران شود.نماینده تهيه کننده فيلم شيار 143 در اصفهان ادامه 
داد: امتياز مثبتی که این فيلم نسبت به سایر فيلم ها دارد، این است 
که در شهرستان ها و نقاط دور افتاده برای مردم پخش می شود.وی با 
اشاره به اینکه دریافت سيمرغ بلورین بهترین فيلم از نگاه تماشاگران 
برای شيار 143 در جشنواره فيلم فجر بسيار قابل تامل بود، تاکيد 
کرد: این فيلم در ژانر دفاع مقدس ساخته شده اما با پرهيز از شعار، 

توانسته ارتباط بسيار خوبی با مخاطب برقرار کند.

 جای خالی پيست حيوانات 
در شهر اصفهان

مسئول اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر جای پيست حيوانات در شهر 
اصفهان خالی است که اگر ش��هرداری اقدام به این کار می کرد 

دیگر شاهد نگهداری حيوانات در منازل نبودیم.
سيد رضا موسوی اظهار داشت: اگر امروز شاهد نگهداری حيوانات 
در منازل شهری هستيم و مردم به سمت نگهداری حيواناتی از 
جمله گربه، سگ یا پرندگان وحش��ی از جمله عقاب و شاهين و 
غيره رفته اند به دليل نبود یک پيس��ت مجاز برای حيوانات در 
سطح شهر اصفهان است.وی بيان داشت: ارتباط انسان با حيوان 
که بخش��ی به علت ارضای نياز و رفع کنجکاوی های فرد نسبت 
به حيوان انجام می گيرد باید در یک فضای سالم و با یک تعریف 
درس��تی از نحوه برخورد صحيح با حيوانات و حفاظت از حقوق 

حيوانات انجام گيرد.

پس از انتقاد حقوقدانان و مسئوالن نسبت به نقض حريم خصوصی در بيمارس�تان ها، وزير بهداشت از پيشنهاد اليحه برخورد با انتشار 
»فيلم های بيمارستانی« به مجلس خبر داد.اين روزها اكثر بيمارانی كه برای دريافت خدمات پزشكی به بيمارستان ها و مراكز درمانی مراجعه 
می كنند ترس مشتركی دارند و آن هم پديده نو ظهور »فيلم های بيمارستانی« است.در كشور ما قانون گذار افشای اسرار مردم را از سوی 
اشخاصی كه به مناسب شغل و حرفه شان اسرار مردم را به دست می آورند جرم می داند و مرتكب را قابل تعقيب و مجازات می شناسد چرا 
كه در اين مشاغل مردم به واسطه نيازشان به اين افراد مراجعه می كنند و بايد به اين افراد اطمينان داشته باشند و بر مبنای همين اطمينان 
راز و اسرار خود را بيان كنند تا از راهنمايی های آنان در جهت حل مشكل خود برخورد شوند و اگر قرار باشد پزشک يا هر شخص ديگری 

كه از اسرار مردم آگاه می شود آن را به ديگران بازگو كند موجب بی اعتمادی مردم می شود.



افزایش شناسایی معادن طال و تولید 
سنگ های قیمتی

 نایب رییس خان��ه معدن ایران از افزایش شناس��ایی معادن 
طال در پی افزیش قیمت جهان��ی آن خبر داد و گفت: این امر 
باعث افزایش تولید سنگ های قیمتی شده است اما فرآوری 
سنگ های قمیتی و تزیینی ایران در افغانستان و عراق صورت 
می گیرد که اخیرا به دلیل بروز مشکالت در عراق، تولید این 

محصول با چالش هایی روبرو شده است.
 محمدرض��ا بهرامن با بی��ان این ک��ه بهترین ب��ازار فرآوری

 سنگ های تزیینی در چین وجود دارد، گفت: هنوز بسیاری 
از معادن شناس��ایی ش��ده طال به تولید نیجامیده اس��ت. به 
 همین دلی��ل هنوز ای��ران نمی توان��د به فکر ص��ادرات طال

 باشد.

 بانک حکمت ایرانیان هم 
وام ازدواج می دهد

با افزوده ش��دن بانک حکم��ت ایرانیان به س��امانه پرداخت 
قرض الحسنه ازدواج، زنجیره پرداخت وام ازدواج کامل تر شد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، اعالم 
کرد: بر اس��اس پیگیری و هماهنگی به عمل آمده از س��وی 
اداره اعتبارات  بان��ک مرکزی، بانک حکم��ت ایرانیان از روز 
دوشنبه، سوم آذر 93 به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل 
ش��د و متقاضیان می توانند از تاریخ امروز نس��بت به انتخاب 
بانک یاد ش��ده در س��امانه ازدواج اقدام کنند.با افزوده شدن 
 این بانک، 19 بانک در امر پرداخت تس��هیالت ازدواج دخیل

 شدند.

ابداع شیوه  نوین حذف عیب 
چسبندگی ورق های نورد سرد 

دانش آموخته دانش��گاه صنعتی اصفهان برای نخستین بار با 
بهره گیری از علم داده کاوی به تعیین مش��خصه های مؤثر بر 
عیب چس��بندگی ورق های نورد سرد ش��رکت فوالد مبارکه 

اصفهان و مؤلفه های کاهش و یا حذف آن پرداخت.
این نتیج��ه برمبنای رس��اله دکتری محمدتق��ی رضوان به 
راهنمایی دکتر علی زینل همدانی استاد دانشکده مهندسی 
صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان و با عنوان “توسعه مدل های 
دس��ته بندی و اس��تخراج قواعد مبتنی بر نوع داده” حصول 

یافته است.

گوشت قرمز در اصفهان ارزان شد    
ریی��س اتحادیه گوش��ت قرم��ز در اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر نرخ گوش��ت قرمز در اصفهان نس��بت به سال گذشته 
ح��دود ۷ درص��د کاه��ش داش��ته اس��ت.اصغر پورباطنی 
با اش��اره به اینک��ه نرخ گوش��ت قرم��ز در اکن��ون ۲۸ هزار 
توم��ان اس��ت، اف��زود: س��ال گذش��ته در همین زم��ان هر 
 کیلوگرم گوش��ت بره درجه ی��ک، ۲۸ هزار توم��ان فروخته

 می شد. وی به دالیل کاهش نرخ گوش��ت قرمز اشاره کرد و 
بیان داشت: کم شدن قدرت خرید مردم، رکود بازار و تاخیر در 
سرد شدن هوا در کاهش قیمت گوشت قرمز طی پاییز موثر 
بوده است. رییس اتحادیه گوش��ت قرمز در اصفهان افزود: با 
توجه به کمبود دام در استان، دام زنده از خرم آباد، کردستان و 

تبریز برای تامین گوشت قرمز روانه اصفهان می شود. 
وی بیان داش��ت: در حال حاض��ر قیمت هر کیلوگرم ش��قه 
بدون دنبه حدود ۲9 هزار تومان است همچنین هر کیلوگرم 
 گوش��ت گوس��اله با نرخ ۲۷ هزار تومان در اصفهان فروخته

می شود. 
پورباطنی در خصوص وضعیت قیمت گوش��ت قرمز در فصل 
زمس��تان، گفت: در حال حاضر پیش بینی برای این موضوع 
زود و تعیین نرخ گوشت قرمز برای فصل سرما منوط به بارش 

ها و وضعیت راه ها دارد.

خطر کمبود گوشت مرغ در بازار 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: 
با ادامه ضرردهی پرورش دهندگان م��رغ، تا دو ماه آینده در 

تامین گوشت مرغ با مشکل مواجه می شویم.
علی ایرانپور در خصوص نوس��انات ش��دید نرخ مرغ، بیان داش��ت: 
افزایش نرخ نهاده های دامی دلیل عمده گرانی و نوس��انات ش��دید 
قیمت مرغ است. وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با انجام 
تمهیدات الزم قیمت نهاده های دامی را کنترل و افزایش هزینه های 

تولید را کاهش دهد. 

 وقتی ریل ایرانی تولید شود 
واردات چرا؟ 

    عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باتوجه به اینکه 
ذوب آهن اصفه��ان توانایی تولید بیش از ۲۵۰ ه��زار تن ریل در 
کش��ور را دارد واردات آن به صالح کشور نیست.مجید منصوری 
بیدکانی درب��اره مصوبه اخیر ش��ورای اقتصاد مبنی ب��ر واردات 
ریل از هند، اظهار داش��ت: با توجه به اینکه توان تولید ریل های 
موردنیاز کش��ور را داریم واردات آن به صالح نیس��ت از این رو از 
وزارت صنعت خواستیم جلوی واردات آن را بگیرد که در نهایت 
واردات ریل از هند متوقف ش��د. وی تصریح کرد: اگر سال آینده 
ذوب آهن نتوانست به تعهداتش عمل کند واردات ریل به دور از 
اشکال نیست. نماینده مردم لنجان در مجلس با انتقاد از عملکرد 
وزارت صنعت در بخش معدن و اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن 
به وزارت بازرگانی اشتباه بود، بیان داشت: طرحی در دست تهیه 
اس��ت که در صورت تصوی��ب و تایید آن وزارت معدن تش��کیل 
خواهد شد وی در خصوص اینکه آیا تشکیل وزارت جدید مغایر 
اصول قانون اساس��ی و سیاس��ت های اصل ۴۴ مبنی بر کوچک 
شدن تشکیالت دولت نیس��ت، افزود: قانون وحی منزل نیست و 
برای راحت اداره شدن کشوراست و ممکن است ایراد هم داشته 
باشد. منصوری با بیان اینکه بس��یاری از کشورها در دنیا بیش از 
1۰ درصد اکتشاف کردند اما ایران کمتر از 1۰ درصد، تاکید کرد: 
کل صنایع معدنی در کشور ۶ میلیارد دالر درآمد است در حالی 
که در دنیا برخی کشورها ۲۵۰ میلیارد دالر از محل معدن درآمد 
دارند از این رو برای پرکردن این فاصله الزم اس��ت وزارت خانه و 

تشکیالتی ایجاد شود.

اخبار کوتاه 

4
صادرات چوب ممنوع شد

 رییس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخی��زداری کش��ور از ممنوعیت صادرات 
چوب خبر داد و گفت: در حال حاضر وضعیت در جنگل های بلوط عادی است و 
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  مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت مناب��ع آب ای��ران از 
پیاده س��ازی ط��رح مدیریت ب��ه هم پیوس��ته در تمام 
حوضه های آبریز طی دو س��ال آینده خب��ر داد، گفت: 
تشکیل شورای آبریز زاینده رود نخستین حوضه  عملیاتی 
در این زمینه بود.محمد حاج رسولیها با اشاره به اینکه 
توجه به ۷ سال خشکسالی مستمر در کشور، پیش بینی 
اولیه در مرداد امس��ال نش��ان می داد که در س��ال آبی 
9۴-93 وضعیت نسبت به سال های گذشته مطلوب تر 
خواهد بود، افزود: هم اکنون در انتهای آبان ماه مشاهده 
می شود شرایط نسبت به س��ال آبی گذشته مطلوب تر 
بوده و میزان بارش کشور تا پایان آبان ماه 39 میلی متر 
رسیده که نسبت به سال آبی گذشته ۴۴ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت، اما با توجه به اینکه بارش ه��ای پاییزی 
تنها یک چهارم بارش س��الیانه است، نمی توان قضاوت 

زودهنگام کرد. 
وی افزود: در حوض��ه دریاچه ارومیه که در س��ال های 
گذش��ته بیش��ترین مش��کل را در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه داشتیم، شرایط بهتر شده اس��ت و امیدواریم با 
ادامه روند موجود، وضعیت مخزن سدهای کشور بهبود 
یابد؛ چراکه در ترسالی ها وقتی موجودی مخزن سدها 
بهبود می یابد، برای دو سال آینده حجم آب ذخیره شده 

جوابگوی تامین آب شرب خواهد بود. 
مدیر عامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به 
چالش های بخش آب کش��ور، تصریح ک��رد: بزرگترین 
چالش م��ا اقتصاد آب اس��ت و تاکنون هی��چ قدمی در 
این مسیر نتوانس��ته ایم برداریم، در این زمینه حتی از 
کشورهای همسایه خود هم عقب هستیم. مشکل دوم 
بخش آب مدیریت بهم پیوس��ته حوضه های آبریز است 
که در این بخش عالوه بر اینکه تا سه سال گذشته اقدام 
قابل توجهی انجام نشده بود، با اقدام هایی، یکپارچگی 

حوضه های آبریز را هم از بین برده بودیم. 
وی ادامه داد: در ط��ول برنامه پنج��م اقداماتی در این 
زمینه آغاز شده و امیدواریم با ادامه این طرح، ساماندهی 
مناسبی در این زمینه به نتیجه برسد. حاج رسولیها در 
خصوص طرح مدیریت به هم پیوسته حوضه های آبریز، 
گفت: در طول اجرای برنامه پنج��م، وزارت نیرو مکلف 
بود تقسیم حوضه ای را بر مدیریت آب پیاده سازی کند 
که طبق این برنامه این مدیریت باید در سه سطح ملی، 
حوضه ای و استانی برنامه ریزی و اجرا می شد و آغاز این 
طرح با مجوز مجلس از س��ال 9۰ بوده است. وی افزود: 
نبود مدیریت به هم پیوسته حوضه های آبریز باعث شده 
بود که بخشی نگری و تقس��یمات سیاسی در حکمرانی 

بخش آب به وجود آید و بدون این طرح نمی توانس��تیم 
برای هر حوضه  آبریز برنام��ه جامعی اجرا کنیم، چرا که 
هر استان طبق منافع خود در این زمینه اقدام می کرد؛ 
در هر حال بخشی که بیشترین ضربه را تحمل کرده بود 
محیط زیست کشور بود و نخستین مغلوب معادالت آب، 

محیط زیست بود. 
مدیر عامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: 
با این رویکرد در حوضه آبریز، ۶ حوضه اصلی کش��ور به 
۴ حوضه کالن ش��امل حوضه فالت مرک��زی )مرکزی، 
هامون و سرخس(، حوضه ارومیه، حوضه خزر و حوضه 
خلیج فارس و دریای عمان تقسیم شد تا با استقرار دفاتر 
مدیریت به هم پیوسته و اصالح س��اختارها، بتوانیم در 
قال��ب مدیریت جامع پاس��خگوی نیازهای آب کش��ور 
باشیم. وی با بیان اینکه مباحث مدیریت حوضه ای آب 
در شورای عالی آب مطرح و به تصویب اعضا رسیده است، 
افزود: این یک راه طوالنی است و انتظار نتیجه کوتاه مدت 
از آن نباید داشت، برای تضمین موفقیت طرح نیز مطالعه 
کاملی در ای��ن زمینه انجام ش��ده و از نمونه های موفق 

جهانی ایده گرفته شده است. 
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه 
تشکیل ش��ورای آبریز زاینده رود اولین حوضه  عملیاتی 
در این زمینه بود، گفت: در دول��ت یازدهم این موضوع 
به طور جدی آغاز ش��ده و با حضور چیت چیان در راس 
وزارت نیرو، اولین جلسه شورا با حضور ایشان تشکیل و 
پیگیری شد، اما برای موفقیت در مدیریت به هم پیوسته 
حوضه های آبریز هم��ه عوامل اجرای��ی همچون جهاد 
کش��اورزی، قوه قضاییه، وزارت کش��ور، وزارت صنایع، 
سازمان محیط زیست و تشکل های کشاورزی بایستی با 

اعتقاد جدی در این موضوع وارد شوند. 
وی از پیاده س��ازی مدیریت به هم پیوس��ته در دو سال 
آینده در تمامی حوضه های آبریز کشور خبر داد و گفت: 
مشارکت ذینفعان در این موضوع بسیار مهم است، حتی 
در مناطقی از کشور توزیع آب به خود کشاورزان واگذار 
شده و در کنار آن باید آگاهی رسانی عمومی نیز در سطح 

مدیران کالن و مردم انجام گیرد. 
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص 
اقدام ش��رکت مدیریت منابع آب درباره احیای دریاچه 
ارومیه، گفت: در حوضه دریاچه ارومیه در ابتدای دولت 
یازدهم کارگروه نجات دریاچه به دستور رییس جمهور 
تش��کیل ش��د، بنابراین برای جلوگیری از موازی کاری 
با کارگروه، اعضای این گروه با ترکیب ش��ورای حوضه 
آبریز یکسان انتخاب شده اند، مدیرکل حوضه آبریز نیز 
در برنامه های فکری و عملیاتی کارگروه حضور دارد و با 
پش��توانه خوبی در حال عملیاتی شدن است، اطالعات 

فنی نیز از وزارت نیرو ارائه می شود. 

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

اجرای کامل مدیریت به هم پیوسته حوضه های آبریز تا ۲ سال آینده 

بزرگترین چالش ما اقتصاد آب است
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مشاغلی که کسی آنها را نمی خواهد
دو میلیون شغل بدون 

متصدی وجود دارد
ش��اید باورش برای خیلی ها س��خت باشد که دو 
میلیون ش��غل ب��دون متصدی در اقتص��اد ایران 

وجود دارد.
دو میلیون شغل بی تصدی را نخستین بار مدتی 
پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد. 
پس از او رییس دانش��گاه جامع علمی-کاربردی 
حتی رق��م را بیش��تر اعالم ک��رد. عبدالرس��ول 
پورعباس آمار ای��ن مش��اغل را ۲.۵ میلیون نفر 
ذکر کرد. عل��ت اصلی از نگاه او نداش��تن مهارت 
متقاضیان اس��ت. موضوعی که هرچند وزیر کار 
تایید می کند اما علت دیگری هم از نگاه او دخیل 

است.
عل��ی ربیع��ی اعتق��اد دارد ن��گاه کارجوی��ان به 
اش��تغال عوض شده است. او اش��اره کرده بود که 
این مش��اغل بدون متصدی، ش��غل های سخت و 
فیزیکی هستند که خریداری ندارند. در واقع همان 
کارهای س��ختی که از نگاه برخی در تصرف اتباع 
بیگانه اس��ت. به همین دلیل ربیعی صراحتاً بیان 
 کرده بود: » نیازمند تغیی��ر تیپولوژی نیروی کار

 هستیم.« 
 مساله ای که معاون توسعه اشتغال وزارت کار به 
گونه ای دیگر بیان می کند. حسن طایی می گوید 
متقاضیان شغل باید کمی س��طح انتظارات خود 
را پایین بیاورن��د و پس از یافتن ش��غل به تدریج 

رشد کنند.
 درخواس��تی ک��ه از ن��گاه تحصیل کرده ه��ای 
دی��روز و متقاضی��ان امروز ش��غل در ب��ازار کار، 
ش��اید چندان خوش��ایند نباش��د. با این حال به 
نظر می رس��د وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فع��اًل تنه��ا می توان��د ب��رای ح��ل این مش��کل 
 از همی��ن راه��کار »درخواس��ت« اس��تفاده 

کند.
اما از سوی دیگر نکته قابل توجه تعداد کل بیکاران 
کشور است. در حالی حدود دو میلیون و 3۰۰ هزار 
بیکار در اقتصاد ایران وجود دارد که طبق آمارهای 
برخی مسئوالن به همین میزان نیز فرصت شغلی 
در کش��ور وجود دارد که متص��دی ندارند. طبق 
آخرین آمار اعالمی از س��وی مرکز آمار ایران در 
حال حاضر حدود دو میلی��ون و 3۰۰ هزار بیکار 
در کشور وجود دارد. بیکارانی که به دلیل نداشتن 
مهارت یا نبودن فرصت های ش��غلی نتوانسته اند 

مشغول به کار شوند.
از این میزان بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
مرد و حدود ۷۰۰ هزار نفر زن هستند. همچنین 
یک میلیون و ۸۰۰ ه��زار نفر در بخش ش��هری 
و ۵۰۰ هزار نفر دیگر در بخش روس��تایی کشور 
هس��تند. موضوع قابل توجه دیگر این اس��ت که 
از ای��ن دو میلی��ون و 3۰۰ هزار نف��ر، ۷۰۰ هزار 
نفر آنه��ا جوانان 1۵ تا ۲۴ س��ال و ح��دود ۸۰۰ 
 ه��زار نف��ر دیگر آن��ان جوان��ان ۲۴ تا ۲9 س��ال

 هس��تند. این گ��روه متقاضیان جوانی هس��تند 
که احتم��االً تجرب��ه کاری کمتری دارن��د و نیاز 
در بخش ه��ای آم��وزش مهارت��ی در ای��ن گروه 
 نس��بت به متقاضی��ان با تجربه بیش��تر ب��ه نظر

 می رسد. 
همان عامل��ی که از ن��گاه پورعباس باعث ش��ده 
اکنون مش��اغلی ب��دون متصدی وجود داش��ته 
باش��ند. به همی��ن دلیل ب��ه نظر می رس��د اگر 
وزارت کار ب��رای ح��ل این مش��کل مس��اله نوع 
نگاه ه��ا به اش��تغال را ه��م تغییر نده��د حداقل 
می توان��د در عرص��ه مهارت آم��وزی اقدامات��ی 
انجام ده��د ک��ه ش��اید دیگ��ر از نگاه کس��انی 
مانن��د رییس دانش��گاه جام��ع علمی-کاربردی 
 مش��اغل بدون متصدی در کش��ور وجود نداشته

 باشد.

   معاون رییس جمهور با اعالم اینکه خانوارهای کم درآمد 
در س��ال آینده به صورت حمایت غذایی یارانه غیرنقدی 
دریافت خواهند ک��رد، گفت: پرداخت یاران��ه نقدی در 
سال 9۴ هم ادامه می یابد.محمدباقر نوبخت از پرداخت 
و استمرار دو یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده خبر 
داد و اف��زود: همچنان توصیه می ش��ود خانواده هایی که 
می توانند بدون یارانه زندگی کنند به دولت اجازه بدهند 
که این منابع را برای اجرای طرح هایی مثل طرح تحول 
س��المت مجددا به جامعه برگرداند. معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهب��ردی رییس جمهور اظهارداش��ت: دولت 
هیچ رقمی از این یارانه ها به خزان��ه خود واریز نمی کند، 
بلکه از خزانه خود مثل امس��ال 11 هزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان هم ب��ه مردم کمک می کند. نوبخت گفت: ش��اید 
مناسب این باشد که بتوانیم اجرای طرح مرتبط با قانون 
هدفمندکردن یارانه ها را عمدتا معطوف به همین منابع 
کنیم؛ بنابراین یارانه نقدی به همه خانوارها داده می شود. 
وی با بیان اینکه به خانوارهای کم درآمد یارانه غیرنقدی 
هم به عنوان حمایت غذایی پرداخت می شود افزود: برای 
 تولید و طرح تحول سالمت هم منابع مناسب دیده شده 

است. 

 دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان چیپ��س و اس��نک 
ایران گفت: ب��ا توجه ب��ه اینکه قیمت 
چیپس و غالت حجیم ش��ده وابس��ته 
به قیمت س��یب زمینی و روغن است 
 اگر قیم��ت این دو محص��ول بر خالف

 بی برنامگی های پارس��ال تغییر نکند، 
قیمت چیپ��س و غالت حجیم ش��ده 
کاهش خواهد داشت.علی شریعتی ، اظهار کرد: با توجه به این که چیپس و اسنک یک 
کاالی تفننی محسوب می ش��ود تقاضای انجمن کاهش قیمت است، چرا که افزایش 
فروش می تواند کسب سود را به همراه داشته باشد.وی با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی 
کشور در یک سال اخیر اظهار کرد: از آنجاکه شرایط اقتصادی پایدار تری در ایران به 
وجود آمده و قیمت سیب زمینی و روغن علی رغم بی نظمی های سابق، ثبات پیدا کرده 
می توان گفت نه تنها در این مدت افزایش قیمتی در تولید چیپس و اس��نک صورت 
نگرفته بلکه کاهش قیمت نیز داشته ایم.شریعتی ادامه داد: نوسان قیمت در چیپس و 
اسنک ناشی از شرایط گذشته بوده است که اگر بی برنامگی های صادرات سیب زمینی 
دیگر ایجاد نشود، قیمت چیپس و اسنک نیز کاهش می یابد.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران با بیان این که هدف انجمن کاهش قیمت چیپس 
و اسنک است، گفت: در این مدت نه تنها افزایش قیمت نداشته ایم، بلکه به دنبال کاهش 
قیمت نیز هستیم.شریعتی قیمت چیپس و اسنک را وابسته به نهادهای اصلی یعنی 
روغن و سیب زمینی دانست، افزود: در انجمن قانونی را به نام آستانه تحمل مصرف کننده 
در نظر گرفته ایم؛ به طوری که قیمت مصوب و در نظر گرفته ش��ده را براس��اس توان 

مصرف کننده در نظر می گیریم.

مدیرکل آزمایش��گاه های مرج��ع کنترل غ��ذا و دارو از ارائه 
 پیش��نهاد طرح شناس��ایی و کنت��رل آالینده ه��ا و تقلبات

 مواد غذایی به وزیر بهداشت خبر داد و گفت: تقلبات روز به 
روز پیچیده تر می شود و بررس��ی آنها از جنبه آزمایشگاهی 
سخت تر شده است ما خیلی از استانداردها را داریم اما بسیاری 
از مواد مضر دستکاری می ش��وند و به همین تقلبات جدید 
رخ می دهد.رس��تگار گفت: به عنوان مثال در چای و زعفران 
می بینید مواد تقلبی به آن اضافه می کنند یا در عسل شاهد 
وجود تقلباتی هستیم که باید بررسی شوند. فلزات سنگین 
موجود در میوه ها و س��بزی ها قباًل با دس��تگاه های معمولی 
قابل بررسی بودند اما اکنون شناسایی آنها بسیار سخت شده 
و هزینه دستگاه های جدید ۵ هزار میلیارد تومان است البته 
تعدادی از این دستگاه ها در کشور موجود است اما نمی توانیم 
همه آزمایشگاه ها را به آن مجهز کنیم.او گفت: تقلبات در هر 
زمانی متفاوت اس��ت در روغن پالم که وجود داشت به جای 
روغن حیوانی روغن گیاهی استفاده می کردند چون ارزان تر 
بود  وظیفه سازمان غذا و داروس��ت که مواد غذایی را از نظر 
ایمنی سالمت و ارزش تغذیه ای بررسی کنند اما در مورد عسل 
 نیز شاید ایمنی و سالمت را داش��ته باشد اما ارزش تغذیه ای

ندارد.

معاون ف��روش و بازاریابی گروه خودروس��ازی س��ایپا 
 گفت: پیش خریداران مگان در صورت تمایل می توانند

 3 خ��ودروی س��راتو، CS3۵ ی��ا Eado را ب��ه عنوان 
خودروی جایگزین دریاف��ت کنند.محمدعلی قادری 
 اظه��ار ک��رد: در گذش��ته ۵۵۰۰ خ��ودروی م��گان

 پیش ف��روش ش��د.وی ب��ا بی��ان اینک��ه متاس��فانه 
به دلیل ع��دم عمل به تعهدات از س��وی ش��رکت رنو 
و تحوی��ل ندادن قطع��ات، موفق به تولی��د این خودرو 
نش��دیم خاطرنش��ان کرد: از ۵۵۰۰ خریدار خودروی 
مگان، تع��داد ۴۴۰۰ نفر تاکنون خ��ودروی جایگزین 
مدنظر را دریاف��ت کردند.مع��اون ف��روش و بازاریابی 
گروه خودروسازی س��ایپا ادامه داد: تاکنون خریداران 
مگان می توانس��تند باق��ی محصوالت س��ایپا از جمله 
پراید و تیبا را به عن��وان خ��ودروی جایگزین دریافت 
کنند و از این به بعد نیز می توانند از سراتو، با گیربکس 
دنده ای، CS3۵ و Eado به عنوان خودروی جایگزین 
اس��تفاده کنند.وی افزود: قیمت س��راتو ب��ا گیربکس 
دنده ای ۷۰ میلیون تومان، CS3۵ معادل ۸3 میلیون 
 تومان و Eado معادل ۸۰ میلیون تومان تعیین ش��ده

 است. 

 حمایت غذایی از
 کم درآمدها 

چیپس و اسنک ارزان می شود

خودروهای جایگزین 
مگان معرفی شدند

تقلبات روز به روز 
پیچیده تر می شود 

آگهی مزایده عمومی 

م الف 23437
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری محوطه پارکینگ واقع در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن اصفهان به 
شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی  اقدام نماید : 

1- مهلت و محل دریافت اسناد:حداکثرتا ساعت 13/30 روز چهار ش�نبه مورخ 93/09/05 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی : 
اصفهان - جاده شیراز-بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 1۲/30 بعد از ظهر روزدو شنبه  مورخ 93/09/17 به نشانی : دبیرخانه امور اداری   
3- زمان بازدید   : از تاریخ 93/09/03 تا تاریخ 93/09/06 از ساعت 9 الی 11

 4-  زمان و محل تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهاد ها : ساعت 13 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 93/09/17 به نشانی : دفتر مدیریت
5- هزینه اسناد : مبلغ )۲00/000( ریال بحساب سیبا به شماره ۲176400۲05007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام اداره کل راه آهن اصفهان 

6- دریافت اسناد  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی : HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذیر می باشد.
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت  دوم

مبلغ سپرده شرکت در مدتمحل اجراموضوع مزایدهشماره مزایده 
مزایده )ریال(

1220/400/000 ماه ایستگاه اصفهان واگذاری محوطه پارکینگ وسائط نقلیه مسافرین واقع در ضلع جنوبی 43/93/5/م



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1456 | چهار شنبه 5 آذر 1393 | 3 صفر  1436

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
9/60آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

صادر خواهد شد. 
اول  - شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه و امالک شهرضا

1.رای شماره 3470–شهال شاه نظری فرزند محمد حسین به ش ش 15 حوزه روستائی 
شهرضا و شماره ملی 1199597279 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2692 

به مساحت 351 مترمربع.
امراله به ش ش  افشاری فرزند  انصاریپور جرم  –محمد صادق  2.رای شماره 3974 
481 شهرضا و شماره ملی 1198912677 چهار دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 2733/2 به مساحت ششدانگ 142/26 مترمربع.
3.رای شماره 3975 –صدیقه یزدانی فرزندعلی به ش ش 318 شهرضا وشماره ملی 
1198985399 یکدانگ و نیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

2733/2 به مساحت ششدانگ 142/26 مترمربع.
4.رای شماره 6023 –احمد فرهادی فرزند علی به ش ش 1336 شهرضا وشماره ملی 
1199084441 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالکهای 3050و3050/1 به مساحت 

26/63 مترمربع.
5.رای شماره 4948-جواد هاشمیان  فرزند جمشید به ش ش811 شهرضا و شماره 
مساحت به   3909 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   ملی1199186831 

291/20 مترمربع.
6.رای شماره 4944–جعفر هاشمیان فرزند جمشید به ش ش 1087 حوزه یک شهرضا 
و شماره ملی 1199204528 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4028 به مساحت 

205/20 مترمربع.
دوم – شماره های فرعی از دو  اصلی مزرعه  فضل آباد

کدملی  و  شهرضا  ش233  ش  به  حسن  فرزند  دهقان  –علیرضا   654 شماره  7.رای 
1198945941 شهرضا تمامت 47 حبه و یکصد و نود و یک –دویست و پانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 115 به مساحت ششدانگ 

185/20 مترمربع.
8.رای شماره 655 –فردوس مکی شهرضا فرزند غالمرضا به ش ش 19176 شهرضا 
و شماره ملی 1198471662تمامت 24 حبه و بیست  و چهار  -دویست و پانزدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 115 به مساحت ششدانگ 

185/20 مترمربع.
9.رای شماره 2654 –محمود کشوری فرزند اصغر به ش ش 1418 حوزه یک شهری 
قمشه و شماره ملی 1199849138 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

513 به مساحت 128/70 مترمربع.
–فاطمه ضیائی فرزند محمد جواد به ش ش 7900 شهرضا و  10.رای شماره 3657 
شماره ملی 1199913952 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 639 به مساحت 

118/48 مترمربع.
11.رای شماره 434 –علیرضا ماهر فرزند محمد به ش ش 1111 شهرضا و شماره ملی 
1199097519 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 641 به 

مساحت ششدانگ 352/75 مترمربع.
12.رای شماره 436 –فردوس کاویانی فرزند حبیب اله به ش ش 162 حوزه3شهرضا و 
شماره ملی 1198498374 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

641 به مساحت ششدانگ 352/75 مترمربع.
13.رای شماره 4044 – اصغر کشوری فرزند رمضانعلی به ش ش 63 حوزه6 شهرضا 
و شماره ملی 1199337137پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

748 به مساحت ششدانگ 158/90 مترمربع.
شماره  ش1369و  ش  به  شهرضافرزندحسین  کشوری  اکرم  شماره7738-  14.رای 
ازپالک748به  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  ملی1199084778 

مساحت ششدانگ158/90مترمربع. 
–محمود کشوری فرزند اصغر به ش ش 1418 حوزه1شهری  15.رای شماره 2466 
قمشه و شماره ملی 1199849138 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 749 به 

مساحت 73/75 مترمربع.
16.رای شماره 3955 –عبدالحسن نوروزی فرزند حمداله به ش ش 12 سمیرم و شماره 
ملی 1209749637 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 958 به مساحت 

ششدانگ  195/41 مترمربع.
17.رای شماره 3111 –مظفر سامع فرزند ابوالقاسم به ش ش 289 شهرضا و شماره 
ملی 1199103861 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 958 به 

مساحت ششدانگ 147/85 مترمربع.
و  شهرضا   1192 ش  ش  به  حبیب اله  فرزند  رحمتی  –مرضیه   3112 شماره  18.رای 
شماره ملی 1199205575 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

958 به مساحت ششدانگ 147/85 مترمربع.
19.رای شماره 5566 –داود علی مرادی فرزند نظر علی به ش ش 29 حوزه1سمیرم 
سفلی و شماره ملی 5129861019 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 959 و959/1به مساحت ششدانگ 138/97 مترمربع.
یک  حوزه   2026 ش  ش  به  حیدرعلی  فرزند  طاهری  –اشرف   5567 شماره  20.رای 
روستائی سمیرم سفلی وشماره ملی 5129520688سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 959و959/1 به مساحت ششدانگ 138/97 مترمربع.
حوزه   8 ش  ش  به  اسداله  فرزند  سوالری  قاسمی  –منصور   3956 شماره  21.رای 
مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199532304 ملی  شماره  و  شهرضا  1روستائی 

ازپالک 967/1 به مساحت 152/69 مترمربع.
22.رای شماره 3707 –اکبر کاویانپور فرزند نعمت اله به ش ش 284 شهرضا و شماره 
ملی 1198881003 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

976/1 به مساحت ششدانگ 165 مترمربع.
23.رای شماره 3708  –ملوک طالبیان فرزند اسمعیل به ش ش 572 شهرضا وشماره 
ملی 1198925493 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

976/1 به مساحت ششدانگ 165 مترمربع.
مرکزی  حوزه   55 ش  ش  به  عباس  فرزند  کارآور  –حجت اله   4092 شماره  24.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج   1199767727 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1008 به مساحت ششدانگ 159/15 مترمربع.
25.رای شماره 4093 – رضوان  حیدریان فرزند عباس به ش ش 1167حوزه2 اهواز و 
شماره ملی 1754161650 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1008 به مساحت ششدانگ 159/15 مترمربع.
26.رای شماره 3461 –حجت  اله مرادی فرزند لطف اله  به ش ش 771 حوزه2بروجن 
وشماره ملی 6299573481 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1008 به مساحت 181/80 مترمربع.
27.رای شماره 3466 –هاجر پورسعادت فرزند معصومعلی به ش ش 7079 وشماره 
ملی 2390055370 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک1008 به 

مساحت 181/80 مترمربع.
 20978 ش  ش  به  غالمرضا  فرزند  شهرضا  صالحپور  زینب   –  808 شماره  28.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1198489650 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1292 به مساحت ششدانگ 148/55 مترمربع.
29.رای شماره 810 –حمیدکاظمی فرزند عباس به ش ش 2612 ح 3 آبادان و شماره 
ملی 1818130963 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1292 به 

مساحت ششدانگ 148/55 مترمربع.
30.رای شماره 3503 –سید جعفر طبائیان فرزند سراج به ش ش984 شهرضا و شماره ملی 
 1199275816 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1314 به مساحت 253/50 مترمربع.

31.رای شماره 4888 –سعید جمالی  فرزند فضل اله  به ش ش41 شهرضا وشماره ملی 
 1198920181 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1343 به مساحت 28/42 متر مربع.
32.رای شماره4863–علیرضا اباذری فرزند رمضان به ش ش 665 شهرضا و شماره 
ملی 119877892 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1442 به 

مساحت ششدانگ 242/20 مترمربع.
و  518 شهرضا  به ش ش  علی  فرزند  آقاسی شهرضا  33.رای شماره4864–صدیقه 
شماره ملی 1198874481 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1442 به مساحت ششدانگ242/20مترمربع .
34.رای شماره 3467 –غالمعلی آقاسی فرزند اکبر به ش ش 511 شهرضا و شماره ملی 
 1198832411 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1484 به مساحت 272/40 مترمربع.

35.رای شماره 3164 –علی جوهری فرزند غالمعلی به ش ش 1150 حوزه5اصفهان و 
شماره ملی 1289043965  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1543 به 

مساحت 155/21 مترمربع.
36.رای شماره 6067 –بهجت شجاعی فرزند خلیل به ش ش 117 شهرضا و شماره 
ملی 1198814063 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1569 به 

مساحت ششدانگ 224/50 مترمربع.
37.رای شماره 6069 –انیس آغا هاشمیان سمیرمی فرزند سید نصراله به ش ش 9319 
حوزه یک سمیرم و شماره ملی 1209083469 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه مفروزی از پالک 1569 به مساحت ششدانگ 224/50 مترمربع.
38.رای شماره 3904 –ابوالفتح بهرامی فرزند شهرت اله به ش ش 414 حوزه قشقائی 
شیراز و شماره ملی 2293902765 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 1719 به مساحت ششدانگ 103/40 مترمربع. 
39.رای شماره 3905 –صغری رضائی فرزند قدمعلی به ش ش816 حوزه3شهرضا و 
شماره ملی 1199397350 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1719 به مساحت ششدانگ 103/40 مترمربع.
40.رای شماره 4291 – محمد باقر موسوی فرزند محمد رضا به ش ش 4301 حوزه 
یک مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209253984 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.
ش  ش  به  عبدالخالق  سید  فرزند  موسوی  سهیال  –سیده   4292 شماره  41.رای 
209حوزه1مرکزی سمیرم و شماره ملی1209922347سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 

باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1779 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.
42.رای شماره 3137 –صفربابائی فرزند عوض به ش ش 5حوزه2بروجن و شماره 
ملی 6299863366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3767 به مساحت ششدانگ 

240/65 مترمربع.
حوزه3شهرضا   6 ش  ش  به  ابراهیم  فرزند  احسانی  –علمدار   3949 شماره  43.رای 
وشماره ملی 5129828143 ششدانگ یک باب خانه  سه طبقه مفروزی از پالک 5523 

به مساحت 59/75 مترمربع.
سوم – شماره های فرعی از سه اصلی مزرعه موغان

و  26حوزه6شهرضا  ش  ش  به  یحیی  فرزند  شماعی  –پروین   3948 شماره  44.رای 
شماره ملی 1199354848 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک434باقیمانده 

و3656و3658و3684 به مساحت 189/24 مترمربع.
45.رای شماره 4861- بهجت شریفی فرزند حسین به ش ش 986 شهرضا و شماره 
ملی 1199066168سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 441به 

مساحت ششدانگ 119 مترمربع.
46.رای شماره 4730 –مژگان ممیز فرزند هاشم  به ش ش 19959 شهرضا و شماره 
ملی 1198479442 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 443 به مساحت 

131/87 مترمربع.
47.رای شماره2602–محمد مهدی زارعی فرزند سیف اله به ش ش 1484 شهرضا و 
شماره ملی1199208485 سه دانگ ویکصد وبیست ویک – چهارصد وشصت وسوم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 462 

باقیمانده به مساحت ششدانگ 185/30 مترمربع.
 3 حوزه  ش1028  ش  به  سیف اله  فرزند  زارعی  رضا  شماره2617–محمد  48.رای 
شهرضا و شماره ملی 1199399477 دودانگ وسیصد وچهل ویک – چهارصد وشصت 
وسوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وساختمان فوقانی آن  مفروزی از پالک 

462 باقیمانده به مساحت  ششدانگ 185/30 مترمربع.
49.رای شماره 3047 –محمد ابراهیم شبانی فرزند مصطفی به ش ش 820 شهرضا و 
شماره ملی 1199123056  ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 531 به مساحت 

22/80 مترمربع.
–حسینعلی شبانی فرزند عبدالخالق به ش ش 841 شهرضا و  50.رای شماره 3662 
شماره ملی 1199079502 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

732 به مساحت ششدانگ 271/01 مترمربع.
51.رای شماره 3663 –مریم طالب پور  فرزند احمد به ش ش 20 شهرضا و شماره 
ملی 1199115053 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 732 به 

مساحت ششدانگ  271/01 مترمربع. 
52.رای شماره4080-محمد غالمی فرزند شهریار به ش ش 420 شهرضا و شماره ملی 
 1198847085 ششدانگ یک باب ساختمان مفروزی از پالک 930 به مساحت 88/20 مترمربع.

به ش ش 5674  اله  فرزند سیف  –احمدرضا شبانی شهرضا  53.رای شماره  4843 
حوزه1شهری قمشه و شماره ملی 1199891691:

الف(ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3028 به مساحت 178 مترمربع 
که به انضمام قسمتی از پالک1125جمعاتشکیل یکباب خانه را داده است.

ب(ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مفروزی ازپالک1125به مساحت16/90مترمربع 
که به انضمام قسمتی از پالک3028جمعاتشکیل یکباب خانه را داده است.

54.رای شماره 4096 –محمد جواد اباذری شهرضا فرزند عبدالرسول به ش ش 761 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار   1199160601 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 1270 به مساحت ششدانگ 222/95 مترمربع.
55.رای شماره 4097 –اعظم فاتحی فرزند اصغر به ش ش 3 شهرضا و شماره ملی 
به   1270 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دودانگ   1199225762

مساحت ششدانگ 222/95 مترمربع.
56.رای شماره 3471 –ابوالقاسم امیری فرزند حسن به ش ش 913شهرضا و شماره 
ملی 1198991348 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1272 

به مساحت 239 مترمربع.
57.رای شماره 2869 –حسام الدین اسدی فرزند ماندنی به ش ش 550 حوزه 1شهری 
گچساران و شماره ملی 4269544430 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1278 

به مساحت 159/25 مترمربع.
58.رای شماره 6398 –اصغر کفیل فرزند حسن به ش ش 362 شهرضا و شماره ملی 
1198801131  چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1305 

به مساحت  ششدانگ 226.85 مترمربع.
59.رای شماره 2664 –عبدالکریم شاهچراغی فرزند نعمت اله به ش ش 545 شهرضا 
وشماره ملی 1199129534 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1387 به مساحت ششدانگ 157/10 مترمربع.
–مهین حاج گداعلی فرزندابوالقاسم به ش ش 137 شهرضا و  60.رای شماره 2665 
شماره ملی 1199149829 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1387 به مساحت ششدانگ 157/10 مترمربع.
شهرضاو   17242 ش  ش  به  کریم  فرزند  سبزواری  –فریدون   3692 شماره  61.رای 
شماره ملی 1198452341 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1891 به 

مساحت 234/40 مترمربع.
و شماره  به ش ش 407 شهرضا  فرزند جعفر  –بتول رحمتی  62.رای شماره 3689 
ملی 1198816961 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1891 به مساحت 

228/97 مترمربع.
63.رای شماره 3450  -مسعود جانقربان  فرزند نوروز به ش ش 303 حوزه3شهرضا 
و شماره ملی 1198499788 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

2054 به مساحت ششدانگ 152/35 متر مربع.
حوزه3شهرضا   318 ش  ش  به  حیدر  فرزند  رحمتی  –شهناز   3451 شماره  64.رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199392375 ملی  وشماره 

152/35 متر مربع.
شهرضا   6 ح   139 ش  ش  به  حسین  فرزند  جاوری  –اصغر   5505 شماره  65.رای 

ویکهزارویکصدوهفت-دوهزارودویست  تمامت45حبه   1199363510 ملی  وشماره 
وچهل وسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2314 به 

مساحت ششدانگ 222/32 مترمربع.
66.رای شماره 5506 –افسر صفرپور فرزند علی اکبر به ش ش 622 ح یک شهرضا 
شش- و  سی  و  یکصد  و  یکهزار  و  تمامت26حبه   1199077313 ملی  وشماره 
دوهزارودویست وچهل وسوم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 2314 به مساحت ششدانگ 222/32 مترمربع.
کدملی 1190084775  و  به ش ش  اصغر  فرزند  –لیال جاوری   5534 67.رای شماره 

ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2314 به مساحت 106/02 مترمربع. 
چهارم – شماره های فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه

68.رای شماره 4030 –غدیر علی آقاخانی فرزند احمد به ش ش 1147 شهرضا وشماره 
ملی 1199277444 سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

36 به مساحت 164/25 متر مربع.
69.رای شماره 4034 –مریم داد خواهی فرزند صمد به ش ش 1687 شهرضا وشماره 
ملی 1199325120سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

36 به مساحت 164/25 مترمربع.
70.رای شماره 3142  شهربانو بهرامی فرزندمیرم بک به ش ش 520ح 6 آباده و شماره 
ملی 2410647723  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از 

پالک 52 به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع.
71.رای شماره 3144 –شکوفه بهرامی فرزند محمدعلی به ش ش 3 ح 6 آباده وشماره 
ملی 2411411383  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 

52 به مساحت ششدانگ 115/30 مترمربع.

72.رای شماره 4218 –فاطمه شبانی فرزند احمد به ش ش 817 شهرضا وشماره ملی 
1199161160 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 59 

به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
73.رای شماره 4219 –عباس بهرامی فرزند مرحوم عباس به ش ش 97 ح 2 شهرضا و 
شماره ملی 1199780502 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی 

از پالک 59 به مساحت ششدانگ 195 مترمربع.
74.رای شماره4856-مصطفی اباذری فرزند علیرضا به ش ش 378 شهرضا وشماره 
از یک باب خانه مفروزی از  ملی 1199405981 سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از حریم جاده  بانضمام قسمتی  که  مترمربع  به مساحت ششدانگ 98/80  پالک 656 

فودان جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
75.رای شماره4857- لیال علی نقی فرزند هوشنگ به ش ش 348 شهرضا و شماره 
به مساحت  باب خانه  از  یک  از ششدانگ قسمتی  ملی1199182184 سه دانگ مشاع 
ششدانگ 98/80 مترمربع که بانضمام قسمتی از حریم جاده فودان جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
اله به ش ش 1199 شهرضا و  –حسام حیدرپور فرزند مسیح  76.رای شماره 2651 
شماره ملی 1199176737 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 

110/67 مترمربع.
77.رای شماره 4086 –سعید اسماعیلی شاهزاده علی اکبری فرزند کریم به ش ش 29 
حوزه1مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199607428 ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 671به مساحت 159/30 مترمربع.
پنجم –شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سودآباد

78.رای شماره 3935 –محمد حسین اسکندری فرزند اسماعیل به ش ش 35 ح یک قمشه 
و شماره ملی 1199226084 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

23 به مساحت ششدانگ210/50 مترمربع.
79.رای شماره 3936 سمیه یوسفی فر  فرزند نظر علی به ش ش 1263 شهرضا و 
شماره ملی 1199278602 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

23 به مساحت ششدانگ 210/50 مترمربع.
80.رای شماره 3931 –محمد مهدی اسکندری  فرزند اسماعیل  به ش ش 1050 ح یک 
قمشه وشماره ملی 1199276472 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 23 به مساحت ششدانگ  205/30 مترمربع.
قمشه  یک  ح   1370 ش  ش  به  مهدی  فرزند  براهیمی   –ساره   3932 شماره  81.رای 
وشماره ملی 1199321958 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 23 به مساحت 76 ششدانگ205/30مترمربع.
82.رای شماره 3265 – سید حسام میر محمدی فرزند سید عبد الحسین به ش ش 1172 
شهرضا وشماره ملی 1198931493 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 23 به 

مساحت 206/62 مترمربع.
83.رای شماره 5791 – محمد حسین یوسفیان فرزند عبدالرسول به ش ش 91 حوزه 
خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1199365467 ملی  شماره  و  6 شهرضا 

مفروزی از پالک 88/1 به مساحت ششدانگ 242/80 مترمربع.
یک  حوزه   957 ش  ش  به  اله  حبیب  فرزند  اسالمی  فرحناز   –  5792 شماره  84.رای 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199162566 ملی  شماره  و  شهرضا 

مفروزی از پالک 88/1 به مساحت ششدانگ 242/80 مترمربع.
85.رای شماره 3676 – محسن یوسفیان فرزند ایرج به ش ش و کدملی 1190069431 
شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 151/1 به مساحت 

ششدانگ 132/60 مترمربع.
کدملی  و  به ش ش  جمال  سید  فرزند  کهنگی  السادات  –بهاره   3680 شماره  86.رای 
پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  شهرضاسه   1190131684

151/1 به مساحت ششدانگ 132/60 مترمربع.
و  شهرضا   647 ش  ش  به  الرسول  عبد  فرزند  باقی  شماره5194-مرتضی  87.رای 
شماره ملی 1199185183تمامت 32 حبه وبیست –بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 148/1 به مساحت ششدانگ 125/13 مترمربع.
88.رای شماره5195- الهام پوینده فرزند عبد الرضابه ش ش 1010 شهرضا و کدملی 
1199318345تمامت 39 حبه وسه-بیست وسوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 

باب خانه مفروزی از پالک 148/1 به مساحت ششدانگ 125/13 مترمربع.
و  به ش ش 1131 شهرضا  اله  فرزند فضل  –فریبا سبزواری  89.رای شماره 3686 
شماره ملی 1199112283 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

397 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
 97 ش  ش  به  اله  نعمت  فرزند  شهرضا  شبانی  -عبدالعلی   3685 شماره  90.رای 
حوزه6شهرضا وشماره ملی 1199348546 چها ر دانگ مشاع از ششدانگ یک با ب 

خانه مفروزی از پالک 397 به مساحت ششدانگ 199 مترمربع.
ششم –شماره های فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه

91.رای شماره 5132 –جوادمیرکاظمی فرزند لطف اله به ش ش 260 ح 2 قمشه وشماره 
ملی 1199963143 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به 

مساحت ششدانگ 113/45 مترمربع.
ملی  وشماره  ش  ش  به  فیروز  فرزند  قاسمی  محمد  شماره5133–صدیقه  92.رای 
1190075008 حوزه2شهرضا  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 37 به مساحت ششدانگ 113/45 مترمربع.
93.رای شماره 2649 –رفعت کاظمی فرزند مانده علی به ش ش 154 شهرضاوشماره 
ملی 1198945151 سه دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 55 

و56 به مساحت ششدانگ 109/30 مترمربع.
 5991 ش  ش  به  قربانعلی  فرزند  زاده  عسگر  حسین  –محمد   2648 شماره  94.رای 
حوزه1شهری شهرضا وشماره ملی 1199894869 دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ 

یک باب خانه مفروزی از پالک 55 و56 به مساحت ششدانگ 109/30 مترمربع.
حوزه4آبادان   1496 ش  ش  به  اله  سیف  فرزند  کرمی  –رضا   6020 شماره  95.رای 
وشماره ملی 1818547074 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالکهای190باقیمانده و 

1365 و1366 به مساحت 146/20 متر مربع.
حوزه2سمیرم   97 ش  ش  به  جواد  فرزند  طاهری  –همایون   3337 شماره  96.رای 
وشماره ملی 1209431084 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 206 به مساحت 

152/11 مترمربع.
97.رای شماره 3693 –مصطفی روشن فرزند اسمعیل به ش ش 119سمیرم وشماره 
ملی 1209676435 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک206 که 

به پالک2377تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 172/44 مترمربع.
 1200009177 ملی  وکد  ش  ش  به  تیمور  فرزند  طائی  –آرزو   3694 شماره  98.رای 
به  که   206 پالک  از  مفروزی  خانه  ب  با  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  سمیرم 

پالک2377تبدیل گردیده است به مساحت ششدانگ 172/44 مترمربع.
99.رای شماره 3558 –زهرا کاظمپور فرزند محمد علی به ش ش 651 شهرضا وشماره 
ملی 1199050253 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 210 به مساحت 

160/70 مترمربع.
به ش ش 759 شهرضا  ناصر  فرزند  زیارتگاهی  –زیبا گنجه  100.رای شماره 2580 
وشماره ملی 1199186317 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 

از پالک 210 به مساحت ششدانگ 154/27 متر مربع.
101.رای شماره 2578 –حجت اله گالبی فرزند فضل اله به ش ش 668 حوزه3شهرضا 
وشماره ملی 1199395870 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 210 به مساحت ششدانگ 154/27 مترمربع.
ش  ش  به  علی  محمد  فرزند  شهرضا  نیام  میر  مرتضی  شماره4202-سید  102.رای 
385 شهرضا وشماره ملی 1199118702 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 

مفروزی از پالک 1188 به مساحت ششدانگ 91/30 مترمربع.
حوزه4آبادان   582 ش  ش  به  حسن  فرزند  نیا  قبادی  شماره4203-الهام  103.رای 
از  باب مغازه مفروزی  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  ملی 1818494558 سه  وشماره 

پالک 1188 به مساحت ششدانگ 91/30 متر مربع.
هفتم  –شماره های  فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه

104.رای شماره 4895  –صدیقه عبد اللهی دمنه  فرزند خلیل اله  به ش ش 2450 فریدن 
وشماره ملی 1159398828 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

18 به مساحت  ششدانگ  114/80 مترمربع.
105.رای شماره 4892 –مصطفی ربیعی فرزند علی  به ش ش 19 شهرضا وشماره 
ملی 1199590843 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 18 به 

مساحت ششدانگ114/80 مترمربع.
106.رای شماره 4098 –هادی پور خاقان فرزند کیومرث به ش ش 137 حوزه مرکزی 
شهرضا وشماره ملی 1199662682 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 85 به مساحت ششدانگ 271/80 مترمربع.
–کاظم پور خاقان فرزند کیومرث به ش ش 2 حوزه مرکزی  107.رای شماره 4099 
شهرضا وشماره ملی 1199681024 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه 

تمام مفروزی از پالک 85 به مساحت ششدانگ 271/80 مترمربع.
هشتم –شماره های فرعی از 50 اصلی مزرعه اله آباد

108.رای شماره 3468 –محمد ذوالفقاری فرزند اسفندیار  به ش ش 513 حوزه1قمشه 
وشماره ملی 1199313378 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 10 به 

مساحت 153 مترمربع.
یک  ح   16 ش  ش  به  صادق   فرزند  قمبوانی  منصوری  لیلی   3568 شماره  109.رای 

روستائی دهاقان وشماره ملی 5129879430 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 10 به مساحت ششدانگ  115/79 مترمربع.

حوزه3   45 ش  ش  به  رمضانعلی  فرزند  زمانی  رضا  –احمد   3572 شماره  110.رای 
شهرضا وشماره ملی 5129889150 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 10 به مساحت ششدانگ 115/79 مترمربع.
111.رای شماره 652 - عباسعلی آملی  فرزند غالمعلی به ش ش 130 شهرضا وشماره 
ملی 1199045047 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

12 به مساحت ششدانگ 176/08 مترمربع.
112.رای شماره 653 –زهرا متوسل شهرضا فرزند نعمت اله به ش ش 649 حوزه 3 
شهرضا وشماره ملی 1199381568 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه 

مفروزی از پالک 12 به مساحت ششدانگ 176/08 مترمربع.
حوزه6آباده   63 ش  ش  به  محمد  فرزند  خواه  عطا  –رضا   2468 شماره  113.رای 
 وشماره ملی 2411315287 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 213 به مساحت

197/80 مترمربع.
نهم – شماره های مفروزی از 68 - اصلی مزرعه سید آباد

114.رای شماره 4171 –آیت اله کار آور کرویه فرزند عباس به ش ش 44 ح 2 شهرضا 
وشماره ملی 1199784664 ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 99/88 مترمربع.

 762 ش  ش  به  حسام  سید  فرزند  طالئی  میر  محسن  –سید   1203 شماره  115.رای 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199108596 ملی  وشماره  شهرضا 

مساحت ششدانگ 217/70 مترمربع.
116.رای شماره 1208 –منصوره دهقان فرزند محمد علی به ش ش 493 ح 3 شهرضا 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1199380024 ملی  وشماره 

ششدانگ 217/70 مترمربع.
دهم - شماره مفروزی از 68/1 - اصلی مزرعه میر آباد که به شماره225- اصلی 

تبدیل گردیده است.
ح  به ش ش 11055  الحمد  فرزند شیبت  پور  نصیر  –علیرضا  117.رای شماره4287 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209100843 ملی  وشماره  سمیرم  شهری  یک 

143/13 مترمربع.
یازدهم  -شماره های فرعی از یکصد اصلی مزرعه فیض آباد

118.رای شماره 3816  –محمد علی رضائی  فرزند همتعلی  به ش ش 52 حوزه1مرکزی 
استثناءبهاءیک-  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   1199638374 ملی  وشماره  شهرضا 

شانزدهم اعیانی مفروزی از پالک 87 به مساحت 137 مترمربع.
 38 ش  ش  به  مصطفی  فرزند  کرویه   محمودیه  –حمیده   3161 شماره  119.رای 
حوزه2شهرضا وشماره  ملی 1199788325 یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مفروزی از پالک 149 به مساحت 205/61 مترمربع.
120.رای شماره 3162 –سید حسین رهنمائی فرزند سید جالل  به ش ش 23 شهرضا 
وشماره ملی 1199740179 پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 149 به مساحت ششدانگ 205/61 مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3809 شماره  121.رای 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209536366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 261 به مساحت 144/80 مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3810 شماره  122.رای 
دوطبقه  خانه  باب  یک  ششدانگ   1209536366 ملی  وشماره  سمیرم  حوزه2مرکزی 

مفروزی از پالک 261 به مساحت 146/20 مترمربع.
123.رای شماره3812- علی عسکر امیری فرزندسرمست به ش ش1634 حوزه2مرکزی 
ازپالک261به  مفروزی  خانه    باب  یک  ملی1209536366 ششدانگ  وشماره  سمیرم 

مساحت 146/65مترمربع.
 1634 ش  ش  به  سرمست  فرزند  امیری  عسکر  –علی   3821 شماره  124.رای 
حوزه2مرکزی سمیرم وشماره ملی 1209536366 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 261 به مساحت 146 مترمربع.
حوزه   93 ش  ش  به  سهراب   فرزند  صبوری  رضا  -محمد   4286 شماره  125.رای 
روستائی شهرضا وشماره ملی 1199808288 ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 263 به مساحت 170 مترمربع.
126.رای شماره 3160 –گلدانه امیری فرزند لهراسب به ش ش 2081 حوزه2مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209542226 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت 150/40 مترمربع.
127.رای شماره 3135 –حمداله محمودی  فرزند الیاس به ش ش 4 حوزه 2 مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209821826 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 495 به مساحت 

200/24 مترمربع.
128.رای شماره 3469 – علیرضا سلیمانی فرزند حسن آقا به ش ش 21حوزه2مرکزی 
سمیرم وشماره ملی 1209829746 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت 192/37 مترمربع.
–صدراله قاسمی فرزند گل محمد  به ش ش 3588 حوزه 2  129.رای شماره 3971 
سمیرم وشماره ملی 1209557436 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 495 به 

مساحت150/86 مترمربع.
130.رای شماره 2672 –غالم محمودی فرزند دالور  به ش ش 2147 حوزه2سمیرم 
وشماره ملی 1209542897 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزی 

از پالک 495 به مساحت ششدانگ 200  مترمربع.
به ش ش 2702حوزه2  بهمن  فرزند  –حلیمه ونکی شیرازی  131.رای شماره 2673 
سمیرم وشماره ملی 1209548518 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی 

از پالک 495 به مساحت ششدانگ 200 مترمربع.
وشماره  شهرضا   377 ش  ش  به  کریم  فرزند  تاکی  اله  –آیت   438 شماره  132.رای 
ملی 1198973102 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 510 به مساحت 27/75 

مترمربع.
حوزه2سمیرم   2 ش  ش  به  سهراب  فرزند  عباسی  –مسیح   3555 شماره  133.رای 
وشماره ملی 1209825279 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 534 به 

مساحت 139/58 مترمربع.
134.رای شماره 2875 –روح اله اسماعیلی موسی آبادی فرزند قربانعلی به ش ش 29 

دهاقان وشماره ملی 5129930525:
 30/90 مساحت  به   537 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  –ششدانگ  الف 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 1444 جمعا" تشکیل یک باب خانه را داده است.
 126/05 مساحت  به   1444 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  از  قسمتی  ب- ششدانگ 

مترمربع که بانضمام قسمتی از پالک 537 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
دوازدهم – شماره های فرعی از 106 اصلی مزرعه ارش آباد

135.رای شماره 3830 –مصطفی ضیائی فرزند نبی اله به ش ش 162 قمشه وشماره 
ملی 1199210323 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ184 مترمربع.
136.رای شماره 3831 –فاطمه اباذری شهرضا فرزند حسن به ش ش 461 شهرضا 
وشماره ملی 1199839541 سه  دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 321 به مساحت ششدانگ 184 مترمربع.
137.رای شماره 4938 –ابراهیم رحیم پور فرزند مهدی به ش ش 59 حوزه2شهرضا 
وشماره ملی 5129845803 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 321 به مساحت ششدانگ 95/48 مترمربع.
138.رای شماره 4939 –کبرا کیانی بروجنی فرزند یداله به ش ش 49 حوزه1 روستائی 
باب خانه  از ششدانگ یک  سمیرم سفلی وشماره ملی 5129876946 دو دانگ مشاع 

مفروزی از پالک 321 به مساحت ششدانگ 95/48 متر مربع.
سیز دهم - شماره فرعی از 171 اصلی مزرعه مهدیه

139.رای شماره 4950 –مرتضی رزمی پور فرزند گودرز به ش ش 5 قمشه وشماره 
مساحت175/80  به   13 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  ملی1199664448ششدانگ 

مترمربع که در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا می باشد.
140.رای شماره 3896 –زهرا بخشی زاده فرزند قمصور به ش ش 20484 شهرضا 
وشماره ملی 1198484713 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

13 به مساحت ششدانگ 262/50 مترمربع.
1241حوزه  ش  ش  به  نوراله  فرزند  زاده  بخشی  غالمعلی   -4728 شماره  141.رای 
قشقائی شیرازوشماره ملی 2293635945 چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 

مفروزی از پالک 13 به مساحت ششدانگ 262/50 مترمربع.
142.رای شماره 4106 – امان اله میرزا خانی فرزند ولی به ش ش 855حوزه قشقائی 
به   39 پالک  از  مفروزی  خانه  باب  یک  2293632083 ششدانگ  ملی  وشماره  شیراز 

مساحت 264/88 مترمربع.
143.رای شماره 1393 –محمود چراغی فرزند علیجان به ش ش 602 حوزه روستائی 
خشت وکمارج وشماره ملی 5479554719 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

106 به مساحت 213/50 مترمربع.
 1453 ش  ش  به  بهمنیار  فرزند  مقدم  صفری  –بهمن   3808 شماره  144.رای 
حوزه1مرکزی کازرون وشماره ملی 2371319554 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 

پالک 112 به مساحت 176/80 مترمربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/09/05  

 تاریخ انتشارنوبت دوم:93/09/20
384 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا           
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سفر استقالل به اصفهان 

 تیم فوتبال اس��تقالل روز پنجش��نبه هفت��ه جاری بای��د در مرحله یک چه��ارم نهایی
 جام حذفی در اصفهان به مصاف ذوب آهن برود.برنامه این تیم امروز)چهارشنبه( با پرواز 
ساعت 17 راهی اصفهان می شود. اعضای تیم استقالل پس از رسیدن به اصفهان در هتل 

سفیر این شهر اسکان می یابند.
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اخبار کوتاهاخبار کوتاه

مسابقات دو نیمه ماراتن کشور 
 به گ��زارش پایگاه خب��ری اداره کل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و به 
نقل از رواب��ط عموم��ی اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان آران و بیدگل، 
با هم��کاری هی��أت دوومیدانی این 
شهرس��تان وبا هماهنگیهای بعمل 
آمده با فدراس��یون دوومیدانی جمهوری اسالمی ایران و هیات 
دوومیدانی استان اصفهان اولین دوره مسابقات دو ماراتن کشور 
رابا حضور برترین دوندگان نیمه ماراتن کش��ور از 10 اس��تان  
جمعه 7 آذر ماه در سالن  ورزش��ی بهمن این شهرستان برگزار 

خواهد نمود.
این دوره از مسابقات با همکاری  پایگاه مقاومت بسیج بابالحوائج 
وحوزه مقاومت بسیج امام سجاد،شرکت انبوه سازان نسل برتر  

برگزار خواهد شد.

توبیخ  ملي پوش اصفهاني
آرا کمیت��ه انضباطی فدراس��یون 
والیب��ال در خص��وص مل��ي پوش 
اصفهاني تیم متی��ن ورامین اعالم 

شد.
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال 
روز گذشته با حضور مسئوالن فدراسیون، سازمان لیگ، کمیته 
انضباطی، نمایندگان وزارت ورزش و نفرات دعوت شده تشکیل 
و آرای زیر صادر ش��د:  رحمان تقی زاده که به تیم وزارت دفاع 

پیوسته بود، از این پس بازیکن تیم کاله محسوب می شود. 
در خصوص فرهاد پیروت پور از شهرداری ارومیه و علیرضا نصر 
اصفهانی از متین ورامین که به دلیل شرکت نکردن در تمرینات 
تیم ملی به کمیته انضباطی احضار ش��دند، با توجه به دالیل و 

توضیحات نامبردگان توبیخ کتبی برای آنها در نظر گرفته شد.

شکست پمینا برابر پتروشیمی
تی��م بس��کتبال پمین��ا چهارمین 
شکس��ت متوالی خ��ود را در فصل 
جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال 
تجربه کرد ت��ا آغ��از ضعیفی برای 

بسکتبال استان رقم بخورد.
هفته پنجم مس��ابقات لی��گ برتر  

بسکتبال شامگاه دوش��نبه با برگزاری دیدارهایی در شهرهای 
مختلف کشور پیگیری ش��د.در یکی از مهم ترین دیدارهای این 
هفته تیم پمینای اصفهان به مصاف تیم پتروش��یمی رفت و با 
نتیجه 92 بر 48 برابر این تیم که مدافع عنوان قهرمانی محسوب 
می شود، مغلوب شد.ش��اگردان محسن صادق زاده در سه دیدار 
قبلی خود نیز سه باخت را متحمل ش��ده بودند تا آغاز ضعیفی 

برای تنها نماینده بسکتبال استان اصفهان رقم بخورد.

درخشانی نایب قهرمان مسابقات 
شطرنج شد

نماینده شطرنج ایران توانست عنوان 
نایب قهرمانی مس��ابقات ش��طرنج 
انفرادی فرهنگ اس��المی را از آن 

خود کند.
 درس��ا درخش��انی در مس��ابقات 
ش��طرنج انفرادی فرهنگ اسالمی 
موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد. این مسابقات از 23 آبان 

تا 3 آذرماه در شارجه امارات متحده عربی برگزار شد.
در این مسابقات که به روش سوییسی برگزار شد، 24 بازیکن از 

18 کشور شرکت داشتند.

سلطان پله به بیمارستان انتقال یافت
اسطوره فوتبال برزیل 9 روز بعد از 
مرخص ش��دن از بیمارستان یکبار 
دیگر به مرکز درمان��ی بازگردانده 

شد.
س��لطان پله که هفته قبل به علت 
بیماری سنگ کلیه در بیمارستان تحت درمان و عمل جراحی 
قرارگرفت، به علت عفونت داخلی به بیمارستان آلبرت اینشتاین 
در س��ائوپولو مراجعه کرد و با اس��تفاده از فرآورده های دارویی 

آنتی بیوتیک درمان شد.
این چهره 74 س��اله در همین بیمارس��تان تحت عمل جراحی 

قرارگرفت.

جدایی توافقی سرمربی اصفهانی
قطع همکاری منصور ابراهیم زاده با 
باشگاه پیکان باعث شد تا این مربی 
اصفهان��ی برای اولین ب��ار در طول 
دوران سرمربی گری خودش تیمی 
را در میانه های فصل از دست بدهد.

پیش از آغاز رقابت های فوتبال هشتمین دوره لیگ برتر بود که 
سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نام منصور ابراهیم زاده 
را به عنوان سرمربی جدید تیمش معرفی کرد تا دوران مربی گری 
حرفه ای ابراهیم زاده به عنوان نفر اول کادر فنی از همان س��ال 

آغاز شود. 
در این سال ها ابراهیم زاده چهار سال کامل را در تیم ذوب آهن 
پشت سر گذاشت و در دو س��ال بعد هم به ترتیب یک فصل در 
تیم های نفت تهران و راه آهن مربیگری کرد و با همین تیم ها هم 

فصل را به پایان رساند. 
اما روزدوشنبه خبر رس��ید که منصور ابراهیم زاده از تیم پیکان 
به صورت توافقی جدا شده تا س��رمربی اصفهانی فوتبال ایران 
برای اولین بار در طول دوران سرمربی گری خودش تیمی را در 

میانه های فصل رها کند.

 تیم پتوی الله باز 
بی تجربگی کرد

 تمجید رییس شورای
 المپیک آسیا از ورزش ایران 

سرمربی تیم فوتبال پتوی الله گفت: در برابر تیم نفتون مسجد سلیمان 
باز هم بی تجربگی بازیکنان کار دس��تمان داد و نتیجه بازی به تساوی 
رسید.علی اسالمی در مورد تساوی تیمش برابر نفتون مسجد سلیمان 
اظهار کرد: بازی خوبی را برابر این تیم برگزار کردیم اما متاسفانه همان 
مسئله همیشگی عدم دقت در زدن ضربات نهایی برای ما پیش آمد و 
نتوانستیم از این بازی سه امتیاز کامل را بگیریم.وی تصریح کرد:دراین 
بازی تا حدودی تحت فشار بودیم اما با صحبت هایی که بین دو نیمه با 
بازیکنان داشتیم، توانستیم این تیم را تحت فشار قرار داده و حتی به گل 
نیز برسیم.اسالمی افزود: در رقابت های لیگ دسته سه، دو تیم به مرحله 
بعد صعود کرده، دو تیم در جدول می مانند و 6 تیم نیز سقوط می کنند 
و تیم ما نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا بتواند در جمع تیم های 

صعودکننده باشد.

رییس شورای المپیک آسیا ضمن تمجید ازعملکرد کاروان ورزشی ایران 
 در چهارمین دوره بازی های آس��یایی س��احلی، روند ورزش کشورمان را 
رو به پیشرفت دانست. شیخ احمد الفهد الصباح در خصوص چهارمین دوره 
بازی های آسیایی ساحلی اظهار داشت: انصافا بازی های ساحلی این دوره از 
کیفیت و کمیت بسیار باالیی برخوردار بود و شاهد بودیم که تعداد ورزشکاران 
و حضور کاروان هایی آماده و قدرتمند چقدر سطح مسابقات را باال برده بود.

وی ادامه داد: تردیدی ندارم که چندین مسابقه از این رویداد مهم به زودی 
جهانی خواهد شد و به ش��خصه از نزدیک ش��اهد بودم که چقدر فاصله ها 
کم و رقابت ها حس��اس بود.رییس انجمن کمیته های ملی المپیک جهان 
)ANOC( در پایان گفت: بدون شک ایران با این روند می تواند در المپیک 
2016 ریودوژانیرو عنوانی بهتر از لندن به دست آورده و جزو کشورهای موفق 

آسیا در این رویداد مهم و بزرگ باشد.

 

فاصله ای که باید روزی پر شود
اما به همین بهانه به یک حقیقت قابل تامل در 
فوتبال اروپا می پردازیم که نویس��نده امیدوار 
اس��ت جمله تلخ »ما کجا، آن ها کجا« از سوی 
مخاطب و خواننده عزیز ضمیمه مقاله نگردد 
که به واقع فاصله میان ما و آنها یعنی چه؟ و این 
فاصله را چه کس��ی و یا چه کسانی ایجاد کرده 
و از برطرف ش��دن آن بیم دارند؟ فوتبال باید 
مردمی باش��د و ورزش نیز به طور کلی مالکی 
جز مردم ندارد. مش��خص اس��ت که اگر حق 
پخش تلویزیونی لیگ برتر به فدراسیون نرسد، 
خانه فوتبال که باید خانه مردم باش��د متضرر 

خواهد شد.
 و اما یوفا، خان��ه فوتبال مردم اروپ��ا، خواننده 
حرفه ای به خوبی می داند که میشل پالتینی 
رییس مافیای��ی آن به خاطر عالقه ش��دید به 

مردم اروپا رییس نیست، 

اما مجبور است که حداقل های الزم برای راضی 
نگاه داش��تن مردم را در س��اختار اداری خود 

لحاظ کند.
دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
در حال پیگیری شدن اس��ت و فارغ از نتایج به 
دس��ت آمده می توان مطمئن بود بهترین فضا 
برای بهره ب��رداری مالی یوفا از ش��رایط ایجاد 
ش��ده مهیا اس��ت. اوج هیجان، حضور هزاران 
عکاس و خبرنگار، بازی های رفت و برگش��ت، 
بازار داغ آژانس های مسافرتی، هوادارانی که به 
هر قیمتی باید بلیت استادیوم، هواپیما و هزینه 
هتل و خوراک و حمل و نقل خود را تامین کنند. 
این س��وال را روزنامه مارکا مطرح کرد که یوفا 
از 16 بازی برگزار شده در لیگ قهرمانان اروپا 
)مرحله گروهی( چقدر س��ود کرده است؟ این 
موضوع را نیز در نظر بگیرید که رقم های عنوان 

شده در این مقاله از سوی مارکا حداقلی بوده و 
مشخص است که سازمان قدرتمند یوفا بیش از 

این ها درآمد دارد.
درآمدهای نجومی از فوتبال!

در بخش تبلیغات دور زمین، دو شبکه اسکای 
اسپورت و الجزیره حاضر به پرداخت پول بابت 
پوشش هدفمند تصویری برای آگهی های دور 
زمین در طول بازی نش��دند. بنابراین ش��بکه 
اس��پورت ترکیه به یوفا متعهد شد تا با پخش 
هدفمند بازی ها بیش از گذشته، تبلیغات دور 
زمین را نش��ان دهد. همین باعث شد تا هزینه 
مربوط به تبلیغات دور زمین ی��ک و نیم برابر 

افزایش داشته باشد.
پیش بینی م��ارکا از س��ود خال��ص یوفا بابت 
تبلیغات دور زمین در 16 بازی از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپ��ا، حداقل یک میلیون یورو 

است.
اتوبوس حام��ل بازیکنان تیم ها نی��ز مزین به 
آرم حامیان مالی یوفا اس��ت. 
توپ مخص��وص بازی ها نیز 
چیزی جز تبلیغ برای کمپانی 
سازنده در برندارد. یوفا 
تا آرم روی کفش چند 
بازیک��ن مش��هور نیز 
پیش رفته و با آنه��ا مذاکره 
داشته اس��ت. تبیلغات 
از  نیم��ه  دو  بی��ن 
 چند ش��بکه ورزشی

 بی��ن الملل��ی نی��ز با 
همکاری یوفا و همان 
ش��بکه ش��کل گرفته 
اس��ت و ده ه��ا مثال 
دیگر از این دست که 
نشان می دهد پالتینی 
و یارانش خیلی بیش 
از پی��ش بین��ی مارکا 

سود کرده اند.
ق��رار نیس��ت از ه��ر 
موضوع��ی در فوتبال 

اروپا، برای فوتبال ایران الگوبرداری شود اما بد 
نیست با چشمانی باز و نگاهی بی طرفانه به این 
فضای فوق حرفه ای ن��گاه کنیم؛ فضایی که با 
همکاری همه ارگان ها شکل گرفته و هدفی جز 

سودآوری و پیشرفت ندارد.
پردرآمدترین تیم های اروپا در فروش حق پخش 

در میان تمام تیم های اروپایی از حیث فروش 
امتیاز پخش تلویزیونی بازی هایشان، دو غول 

سنتی فوتبال اسپانیا در صدر قرار دارند.
تیم های بارس��لونا و رئال مادرید بیش از تمام 
رقب��ای اروپایی خ��ود از ف��روش حق پخش 
تلویزیونی بازی ها س��ود می برند به طوری که 
درآمد هر یک از آنها چه��ار برابر بایرن مونیخ، 
قهرمان فصل گذشته بوندس لیگای آلمان است.

طبق آمار منتش��ر شده توسط س��ایت »نوئوا 
اس��پانیا« کهکش��انی  ها  و آبی و اناری پوشان 
کاتالونی��ا در فص��ل 2013-2014 ه��ر یک 
رقمی معادل 140 میلیون یورو از فروش حق 
پخش تلویزیون��ی درآمد داش��ته اند و این در 
حالی اس��ت که باواریایی ه��ا در همین مدت 
 تنه��ا 36.93 میلی��ون ی��ورو درآمد کس��ب

 کرده اند.
تفاوت در محبوبیت لیگ ها تاثیر بس��زایی در 
درآمد هر یک از تیم های شرکت کننده داشته 
است به طوری که حتی تیم کاردیف سیتی ولز 
که در لیگ برتر انگلیس بازی می کند نیز فصل 
گذشته از بایرن مونیخ 40 میلیون یورو بیشتر 

درآمد داشته است.
برت��ری دو غ��ول فوتبال اس��پانیا ام��ا تنها به 
بایرن مونیخ محدود نمی ش��ود و در واقع آنها 
از همه تیم ه��ای دیگر اروپا ه��م از نظر فروش 
حق پخش تلویزیونی پردرآمدتر هس��تند که 
البته دلیل اصلی آن تفاوت سیستم توزیع این 

درآمدها در اسپانیا است. برخالف سایر لیگ ها 
که درآمد های حاص��ل از فروش حق پخش به 

صورت گروهی توزیع می ش��ود، در اللیگا رئال 
مادرید و بارس��لونا آزاد هستند مستقیماً  برای 
فروش حق پخ��ش تلویزیونی بازی هایش��ان 
 ب��ا ش��رکت های تلویزیون��ی وارد مذاک��ره 

شوند.
رده بندی تیم  های اروپایی از نظر درآمد فروش 
حق پخش تلویزیونی در فصل گذشته را در زیر 

مشاهده می کنید:
بارس��لونا و رئال مادرید )اللیگا( 140 میلیون 

یورو
 لیورپول )لیگ برتر( 117.05 میلیون یورو

 منچسترسیتی )لیگ برتر( 115.89 میلیون 
یورو

 چلسی )لیگ برتر( 112.93 میلیون یورو
- آرسنال )لیگ برتر( 111.44 میلیون یورو

 تاتنهام )لیگ برتر( 107.6 میلیون یورو
 منچستریونایتد )لیگ برتر( 106.99 میلیون 

یورو
 اورتون )لیگ برتر( 102.03 میلیون یورو

 یوونتوس )سری آ( 94  میلیون یورو

به بهانه مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

بارسلونا و رئال مادرید پولسازترین
درآمد نجومی یوفا از 16 بازی چقدر است؟

کاپیت��ان تی��م فوتب��ال پرس��پولیس راز 
جدی��دی از نتای��ج آزمایش��ات آب های 
 آل��وده دیدار این تیم و س��پاهان را افش��ا

 کرد.
محم��د ن��وری ک��ه مهم��ان حض��وری 
برنامه نود ب��ود در مورد پی��روزی تیمش 
براب��ر اس��تقالل گف��ت: خ��دا را ش��کر 

می کن��م که پرس��پولیس برن��ده این ب��ازی ش��د و از این 
بابت هم خیلی خوش��حالم. در نیمه اول اس��تقالل برتری 
محسوس��ی داش��ت اما در نیمه دوم این پرس��پولیس بود 
 که صاحب توپ و میدان ش��د و با شایس��تگی ب��ه پیروزی 

رسید.
کاپیتان پرس��پولیس که دوران فوتبالی اش مورد مرور قرار 
گرفته بود در بخشی که مربوط به دیدار خبرساز پرسپولیس 
و سپاهان می شد و بحث آب های آلوده مطرح شد گفت:آن 

بازی شرایط خاص خودش را داشت.
 نمی دانم چه موادی داخل آب ها ریخته بودند که حال چند 

نفر بد شده بود.
محمد ن��وری ادام��ه داد: بی��ن دو نیمه که رفت��م تو زمین 
 به امی��د گفتم چرا اس��تادیوم قرم��ز اس��ت. در آن صحنه

  30 - 40 دقیقه از زندگی ام یادم نیست. واقعا دست خودم 
نبود.

 یک صحنه بود که داش��تم می رفتم دنب��ال خلعتبری که 
هر دو م��چ پایم قفل ش��د و روی زمین افتادم. بع��د از بازی 
هم رفتیم بیمارس��تان و آزمایش دادیم اما وقتی از پزشک 
تیم پرس��یدم که نتیجه آزمایش ها چه ش��د دکتر چشمه 

سری گفت : نتایج آزمایش ها در 
 ماش��ینم بود که به س��رقت رفته

 است!
بازیک��ن میان��ی پرس��پولیس در 
م��ورد نیمک��ت نش��ینی هایش 
در دوران عل��ی دای��ی گف��ت: 
برای��م س��خت ب��ود ک��ه روی 
نیمکت بنش��ینم اما ب��ه خاطر ش��رایطی که تیم داش��ت 
هیچ اعتراضی نمی ک��ردم. حتی اگر ی��ک دقیقه هم بازی 
 می کردم بازهم تم��ام توانم را برای موفقیت پرس��پولیس 

می گذاشتم.
وی ادامه داد: حضور در پرسپولیس یک افتخار بزرگ برای 
هر بازیکنی است و من چون بازوبند کاپیتانی را داشتم افتخار 

بزرگتری نصیبم شده است.
 ب��ه همی��ن خاط��ر هدف��م موفقی��ت تی��م اس��ت و 
نبای��د ب��ه مس��ائل حاش��یه ای فک��ر کنی��م. ای��ن را ب��ه 
بازیکن��ان جوانت��ر ه��م گفت��ه ام که بای��د به حض��ور در 
 پرس��پولیس افتخ��ار کنن��د و دنبال مس��ائل حاش��یه ای

 نباشند.
نوری در م��ورد اینکه دیگر چرا پنالتی نم��ی زند گفت: بعد 
از اینکه در دیدار با اس��تقالل که لیگ های گذش��ته برگزار 
ش��د یک ضربه پنالت��ی را از دس��ت دادم دیگ��ر تمایلی به 
زدن ضرب��ه پنالت��ی نداش��تم و همس��رم ه��م گف��ت که 
دیگر پنالتی ن��زن. من هم قب��ول کردم که دیگ��ر پنالتی 
 نزنم. البت��ه ش��اید در دیداره��ای آین��ده دوب��اره پنالتی

 بزنم.

ب��ا وج��ود نارضایت��ی از عملک��رد 
سرمربی ایتالیایی تیم خود، مدیران 
باش��گاه گاالتاس��رای ب��رای اخراج 
 وی مان��ع بزرگی ب��ر س��ر راه خود

 می بینند.
 تیم فوتب��ال گاالتاس��رای در فصل 
جاری ش��روع دلچس��بی با هدایت 

چزاره پراندلی، تجربه نکرده است که این روند یکشنبه 
شب با شکس��ت 3 بر یک زردوقرمزپوش��ان استانبول 
در خانه برابر ترابزون اسپور که س��ومین شکست آنها 
در این فصل از س��وپرلیگ ترکیه بود، تداوم داش��ت تا 
گاالتاس��رای صدر ج��دول را به دو رقی��ب اصلی خود 
 بش��یکتاش و فنرباغچه تقدیم و به رده س��وم س��قوط 

کند.
اگرچه فاصله گاالتاسرای با صدر جدول تنها یک امتیاز 
است اما از هم اکنون زمزمه هایی مبنی بر اخراج پراندلی 
شنیده می ش��ود که البته با توجه به غرامتی که باشگاه 
باید بابت فس��خ این قرارداد بپردازد، فعاًل بعید به نظر 

می رسد.
پراندلی تابستان امسال جانشین هموطن خود، روبرتو 
مانچینی ش��د اما پس از عملکرد ناامیدکننده در بازار 
نقل وانتقاالت، ح��اال ش��اهد اُفت تیمش و ثبت س��ه 
شکست و یک تساوی در 10 هفته سپری شده از سوپر 
لیگ بوده است و تقریباً هیچ شانسی برای صعود مردان 
خود به مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 

هم نمی بیند.

در واکنش به این روند، عبدالرحیم 
البایراک، مدیر باشگاه گاالتاسرای 
اظهار داشت: واکنش تند هواداران 
و ش��عارهای آنها علیه پراندلی به 
 خاط��ر وضعی��ت فعل��ی تی��م 
بجاس��ت. با ای��ن وضعی��ت من 
دیگ��ر نمی توانم از تی��م حمایت 
کنم. من واقعاً متأس��فم. اگر به ق��رارداد پراندلی نگاه 
 کنید دیوانه می ش��وید. بندهای بزرگی در آن گنجانده 

شده است.
البای��راک اف��زود: مانچیین��ی یک��ی از صادق تری��ن 
انس��ان هایی بود که تاکنون دیده ام. او رفت بدون آنکه 

هیچ پولی از ما بخواهد.
طبق گزارش ها قرارداد پراندلی دارای بند فسخ قرارداد 
نیس��ت و باش��گاه در صورت اخراج این مربی ایتالیایی 
صرف��اً باید حق��وق او تا 18 م��اه باقیمانده را ت��ا پایان 
قراردادش که رقمی در حدود س��ه میلیون یورو است، 

بپردازد.
به نظر می رسد که وضعیت مالی باشگاه گاالتاسرای در 
حال حاضر چندان مساعد نیست، چرا که این باشگاه در 
ابتدای فصل قادر به پرداخت حقوق ستاره هلندی خود، 

وسلی اسنایدر نبود. 
با این شرایط احتمال می رود که با وجود افزایش تنش 
میان باش��گاه و پراندلی، این مربی ایتالیایی حداقل تا 

پایان ماه ژانویه در سمت خود ابقا شود.

از سوی محمد نوری صورت گرفت

رازگشایی از آب های آلوده بازی پرسپولیس – سپاهان
زمزمه های  اخراج سرمربی ایتالیایی 

غرامت ۳ میلیون یورویی برای خالص شدن از شر پراندلی

در شرایطی که فوتبال به صنعتی با گردش مالی هنگفت تبدیل ش�ده، یک نمونه ساده مربوط به فیفا می تواند گویای فضای گسترده ای 
باشد که در کشور ما بی بهره رها شده است.

در این مدت صاحب نظران و مردم )صاحبان اصلی رسانه ملی و فوتبال( به این موضوع پرداخته اند و این امید وجود دارد که چنین مشکل 
داخلی در میان خانواده بزرگ رسانه و ورزش به صورت متحد و در فضایی مملو از آرامش و منطق حل شود.

پیش بینی مارکا از سود خالص 
یوفا بابت تبلیغ�ات دور زمین 
در 16 ب�ازی از مرحله گروهی 
لیگ قهرمان�ان اروپا، حداقل 

یک میلیون یورو است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/09/01-139360302028001032 شماره:   9/1
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028000873  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 نعمت ا... اسالمیان کوپائی فرزند یحیی به شماره شناسنامه 21 صادره 
فرعی   53 پالک  مترمربع  مساحت808/08  به  باغ  درب  یک  ششدانگ  در  اصفهان  از 
خریداری  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه   19 بخش  جبل  عزیزآباد  در  واقع  اصلی   131  از 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای جعفر ابراهیمی کوپائی فرزند غالمرضا محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
میتوانند 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:93/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:93/09/20

م الف:23419 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده 

9/26 شماره آگهی: 139303902004000182 شماره پرونده: 9000400200400632 
پالک  کارگاه  باب  یک  دانگ  شش  کالسه:9001704  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
شماره 1832 مجزی شده از پالک 35 به مساحت 1750 مترمربع واقع در بخش 18 
فرعی11   – یکم  خیابان   – جی  صنعتی  شهرک   – اصفهان  آدرس:  به  اصفهان   ثبت 
)غربی ترین فرعی شهرک( که سند مالکیت آن در صفحه 92 دفتر 51 امالک ذیل ثبت 
به  با حدود: شمااًل  با شماره چاپی 495289 ثبت و صادر شده است  شماره 11898 
به طول 25 متر  باقیمانده شرقًا  از پالک 35 اصلی  به زمین  طول 70 متر دیواریست 
دیواریست به دیوار کارگاه از پالک باقیمانده اصلی جنوبًا به طول 70 متر دیواریست 
به دیوار کارگاه از پالک باقیمانده اصلی غربًا به طول 25 متر درب و دیواریست به 
حریم خیابان که طبق نظر کارشناس رسمی عرصه پالک فوق که مدرکی دال بر صنعتی 
انبار و ارزش آن به مبلغ 4/375/000/000  بودن ملک ارائه نگردیده است با کاربری 
می باشد. 2- اعیانی یک باب سالن به مساحت 770 مترمربع و ارتفاع 7و9 متر دارای 
اسکلت سوله فلزی – سقفها ورق و توری و پشم شیشه – دیوارها آجر 5 سانتی دو 
طرف نما- کفها سیمانی – پنجره ها پروفیلی به مبلغ 1/925/000/000 ریال می باشد. 3- 
اعیانی بچه سوله های واقع در شمال و جنوب سالن هر کدام به مساحت 225 مترمربع 
جمعًا 450 مترمربع به مبلغ 450/000/000 ریال می باشد. 4- اعیانی ساختمان اداری که 
جنوبی است به مساحت 70 مترمربع و ساختمان کارگری که شمالی است به مساحت 
 – بدنه ها سرامیک   – 60 مترمربع جمعًا 130 مترمربع دارای سقفهای تیرچه و بلوک 
کفها سرامیک  آبدارخانه ها تا سقف کاشی و کابینت ها ام.دی.اف با آبگرمکن گازی – 
– پنجره ها آلومینیوم آنادایز –نماها سرامیک سبز رنگ و آجر 5 سانتی – کف ایوانها 
سنگ به مبلغ 520/000/000 ریال می باشد. 5- دیوارهای اطراف با آجر نمای 5 سانتی 
به طول 190 متر و ارتفاع حدود 3 متر و ضخامت 35 سانتیمتر با احتساب زیرسازی 
و آسفالت محوطه به مبلغ 285/000/000 ریال می باشد ملکی خانم مینا قلجائی که طبق 
سند رهنی شماره 8245-1386/04/28 دفترخانه اسناد شماره 146 اصفهان در رهن 
بانک پارسیان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق دارای بیمه می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1393/10/07 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
به مزایده گذارده  اول خیابان الهور  چهارراه   – واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 7/555/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/09/05 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:23461 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

9/27 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه بمساحت 319 مترمربع شمار 3537 فرعی 
از شماره30 اصلی واقع در زیاد اباد جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی بنام 
یا  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  احمد  فرزند  اعراب   علیرضا 
ثبت  قانون  ماده15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده  به عمل  ثبت  متقاضیان 
و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخه1393/09/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند.  حضور 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
تاریخ  از  یکماه  ظرف  معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده 
قضایی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: چهارشنبه 

1393/09/05 حسین نوروز - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
مزایده مال غیرمنقول 

9/61 شماره مزایده: 139304302127000033 براساس پرونده های اجرایی به شماره 
طرح شرکت  اجرای  محل   9300012 و   9200155 و  الی9200119   9200113 بایگانی 
4647-و-ج  شماره  به  واگذاری  قرارداد  موضوع  رود  زنده  صنعت  جهان   تعاونی 
واگذار  اصفهان  استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  طرف  از  که   1385/11/14 مورخ 
اربعه آن عبارت  بالغ بر 3950 مترمربع در شهرک صنعتی رنگسازان حدود  گردیده 
است از شمااًل به طول 80 متر به پالک شرقٌا به طول 50 متر به پالک جنوبًا به طول 
80 متر به خیابان بیست متری و پخ و غربًا به طول 50 متر به خیابان 30 متری و پخ 
آنچه  و خالصه  مستحدثات  و  تاسیسات  تجهیزات  و  آالت  ماشین  تمامی  انضمام  به 
در زمین محل  اجرای طرح موجود می باشد و یا بعداً به وجود خواهد آمد به موجب 
 اسناد رهنی شماره 23492 مورخ 1386/12/21 و 24374 مورخ 1387/04/10 و 24107 
و   1387/07/21 مورخ   25142 و   1387/06/18 مورخ   24852 و   1387/03/04 مورخ 
26193 مورخ 1387/12/10 و 26787 مورخ 1388/02/14 و 29678 مورخ 1389/03/05 
رسمی  اسناد  دفتر   1387/07/21 مورخ   25142 و   1387/05/29 مورخ   24716  و 
به  و  گرفته  قرار  اصفهان  شعبه  صادرات  بانک  رهن  در  اصفهان   101 شماره 
ابالغ  از  پس  و  نموده  اجراییه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت 
اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  استناد  به  بستانکار  بانک  درخواست  به  اجراییه 
و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  مذکور  پالک  مربوطه  اصالحی  نامه  آیین  و  ثبت  قانون 
رسمی  کارشناس  ارزیابی  برگ  و  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس  صورت  برابر 
اعیان:  و  عرصه  مشخصات  الف:  گردید.  ارزیابی  و  توصیف  شرح  بدین  دادگستری 

مترمربع   3950 عرصه  مساحت  به  است  کارخانه  صورت  به  که  بازدید  و مورد 
 648 مساحت  به  تولید:  سالن  می باشد.  زیر  ساختمانهای  شامل  آن  اعیانی  مساحت 
باربر  آجری  دیوارهای  با  فلزی  سوله  صورت  به  که  متر   18×36 ابعاد  به  مترمربع 
و سقف پی وی سی و پشم شیشه و بدنه سرامیک و درب و پنجره فلزی می باشد. 
سالن به مساحت 216 مترمربع به ابعاد 18×12 متر به صورت دو طبقه می باشد که 
آزمایشگاه  و  سرامیک  کف  و  آلومینیوم  دربها  و  سرامیک  بدنه  با  انبار  همکف  طبقه 
با بدنه گچ و  اداری  ام.دی.اف است و طبقه اول  کف و بدنه سرامیک و کابینت فلزی 
داخل  فلزی و دربهای  پنجره  و  ام.دی.اف و درب  کابینت  آزمایشگاه  کف سرامیک و 
شده  کشی  آهن  آن  زیر  که  مترمربع   144 مساحت  به  پلیتی  سقف  می باشد.  چوبی 
ابعاد  به  مترمربع  به مساحت 216  می باشد. سالن  درب  و  دیوار  بدون  و  بتن  و کف 
و  پانل  با سقف  همکف سردخانه  طبقه  که  می باشد  طبقه  دو  به صورت  متر   12×18 
آهن کشی و بدنه کاشی و سرامیک می باشد و طبقه اول به صورت انبار با بدنه سرامیک 
با سقف  متر  ابعاد 3×12  به  مترمربع  به مساحت 36  پی  ای   می باشد. ساختمان سی 
پشم و شیشه و توری و بدنه آجر لفتون و کف سرامیک و درب و پنجره آلومینیوم 
می باشد. پارکینگ به مساحت 24/5 مترمربع به ابعاد 7×3/5 با سقف پلیت و زیر آن آهن 
کشی شده با کف بتن بدون دیوار و درب و پنجره است. سرویس بهداشتی به مساحت 
54/6 مترمربع به ابعاد 7×7/80 متر با بدنه آجر لفتون و داخل سرامیک و دربها آلومینیوم 
می باشد. ساختمان تاسیسات به مساحت 213/5 مترمربع به ابعاد 7×30/5 متر با سقف 
توری و پشم و شیشه و بدنه آجر و کف بتن و درب نرده ای فلزی می باشد. نگهبانی 
با دیوارهای باربر و  ابعاد 10/30×3/3 متر ساختمان  به مساحت 33/99 مترمربع به 
بدنه آجر و آشپزخانه تمام کاشی و کف سرامیک و کابینت  تیرآهن و آجر و  سقف 
ام.دی.اف و درب و پنجره آلومینیوم می باشد. اتاقک آلومینیوم به مساحت 3 مترمربع 

به ابعاد 2×1/5 متر اطراف آلومینیوم و سقف پلیت و پشم و شیشه و کف بتن می باشد. 
محوطه که اطراف آن دیوارها آجر لفتون به ارتفاع حدود 2/20 متر و کف آن آسفالت 
 و جدول کاری می باشد. که به مبلغ نه میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون ریال

به ذکر  کارخانه: الزم  در  تجهیزات موجود  است. ب: ماشین آالت و  ارزیابی گردیده 
است شرکت مذکور در زمینه تولید فرآورده های لبنی شامل انواع شیر )شیر کاکائو 
– شیرعسل و ...( دوغ، انواع ماست تازه و چکیده و سایر فرآورده های لبنی با ظرفیت 
5 تن در ساعت فعالیت می نماید بخش اعظم دستگاههای خط تولید ساخت کارخانجات 
داخلی من جمله شرکت تولیدی صنعتی شیر دستگاه، عباسی، اسفندیار صنعت و ... و 
بعضی از دستگاه ها ساخت خارج از کشور می باشد. لیست کامل دستگاهها به شرح 
وات و  ذیل می باشد.1- باسکول 30 تنی ، صفحه 6 متری. 2- قسمت دریافت شیر – 
پلیت کولر. 3- مخزن ذخیره 15000 لیتر سه جدار استیل. 4- دستگاه پاستوریزاسیون. 
)سپراتور(.  گیر  گیر(. 6- دستگاه خامه  یا آشغال  کننده  فایر)تمیز  5- دستگاه کالری 
7- دستگاه هموژنایزر. 8- دستگاه دگازور)بوگیر(. 9- دستگاه ذخیره استیل به همراه 
تولید. 11- دو عدد مخزن  ای پی خط  تابلو سی  پمپ و همزن و غیره. 10- دستگاه 
استیل دو جداره  تن   5 به همراه سیستم همزن. 12- مخزن  استیل دو جداره  تن   10
به همراه سیستم همزن. 13- مخزن پروسس 5 تن سه جداره و سیستم گرمایش و 
 سرمایش. 14- دو عدد مخزن استیل – پروسس یک تنی به همراه همزن)دستگاه های

دهانه  بندی  بسته  دستگاه   -15 می باشد(.  دستگاه  شیر  شرکت  ساخت   فوق 
بندی  بسته  عباسی. 16- دستگاه  ساخت   – گرم  تا 150   – نازل  سه   – متر  میلی   75
بسته  دستگاه   -17 عباسی.  ساخت  گرم   900 تا   – نازل  تک   – متر  میلی   125 دهانه 
بندی دهانه 95 میلی متر تک نازل تا 500 گرم ساخت عباسی. 18- دستگاه تری بلوک 
از حجم 250 سی سی تا 1500 سی سی با ظرفیت 11000 بطری در ساعت به همراه 
او  زن  لیبل  دستگاه   -19 آلمان(.  کافل  شرکت  )ساخت  متری   10 خروجی  نقاله  نوار 
دستگاه   -20 صنعت(.  اسفندیار  )ساخت  ساعت  در  بطری   12000 سرعت  با  پی  پی 
جت پرینتر ساخت انگلستان ای سی - جت -چهار خط به انضمام نوار نقاله مربوطه. 
21- دستگاه شیرینگ اتوماتیک 11000 پت در ساعت )ساخت شرکت کافل آلمان(. 22- 
 دستگاه پرکن کیسه ای – پری پک با ظرفیت 1500 پاکت در ساعت دارای المپ یو وی 
)ساخت عباسی(. 23- یک واحد سردخانه و گرم خانه ترکیبی ده تنی با جداره های عایق 
از نوع ساندویچ پانل و دربهای ورودی ایتالیایی. 24- دو واحد سردخانه و گرم خانه 
ترکیبی پنج تنی با جداره های عایق از نوع ساندویچ پانل و دربهای ورودی ایتالیایی. 
25- سه واحد سردخانه بیست تنی با جداره های عایق از نوع ساندویچ پانل و دربهای 
هشتاد  سرمایش  جهت  کول  ساب  ایتالیایی  برودتی  سیستم   -26 ایتالیایی.  ورودی 
ظرفیت با  بانک(  )آیس  خنک  آب  تولید  27- سیستم  مربوطه.  جانبی  تاسیسات  و   تن 
24000 لیتر از نوع ساب کول. 28- واحد شستشوی خط تولید شامل سه مخزن استیل 
مربوطه.  برق  تابلوی  و  پمپاژ  سیستم  و  گرمکن  پلیت  با  آب  و  اسید  سود،  تنی،   یک 
29- یکدستگاه جک پالت یک تنی. 30- یک دستگاه همزن برقی دستی. 31- پنج دستگاه 
سینی های استیل هفت طبقه – انتقال مواد به سردخانه. 32- دو دستگاه بویلر سه تنی 
و  کلکتور  33- سیستم  بویلر.  نیرو  گازسوز( ساخت  و  گازوئیل  دوگانه سوز)مشعل 
تاسیسات مربوطه. 34- مخزن ذخیره  لوله کشی  تابلو برق و  فشار شکن و سیستم 
لیتر  لیتری گازوئیل و پمپ مربوطه. 35- مخزن کندانس پنج هزار  سوخت سی هزار 
گرم  آب  تولید  مخزن  و  آب  گیر  سختی  مخزن   -36 مربوطه.  کشی  لوله  همراه   به 
سه هزار لیتر. 37- کمپروسور هوای فشرده به همراه مخزن دو هزار لیتر با ظرفیت 
تبریز. فشرده  هوا  شرکت  ساخت  گیر  رطوبت  سیستم   – دقیقه  در  مترمکعب   پنج 
فلزی  مخزن   -39 گازوئیل.  جهت  لیتر  هزار  سی  سوخت  ذخیره  فلزی  مخزن   -38
 ذخیره سی هزار لیتر گالوانیزه آب. 40- لوله کشی )پای پینگ( استیل به طول تقریبی 
بیست و پنج هزار متر. 41- لوله کشی )پای پینگ( گالوانیزه و لوله سیاه. 42- پست 
اختصاصی انشعاب برق 250 کیلو وات. 43- سیستم تابلوهای برق قدرت – کنترل و 
کابلهای برق و سیستم روشنایی سالن تولید و محوطه. 44- تجیهزات   – پی ال سی 
 – یکصدم گرم   – دیجیتال یک هزارم گرم  ترازوی   – آون  آزمایشگاه شامل دستگاه 
انکوباتور یخچال  انکوباتور شیمازکو –  هود –  دستگاه پلیت –  دستگاه سانتریفوژ – 
دار – دستگاه بن ماری جوش و سرولوژی – المپ یو وی و دستگاه اتوکالو و مواد 
و سیصد  میلیارد  پنج  و  بیست  مبلغ  به  کاًل  که  آزمایشگاهی  لوازم  سایر  و  شیمیایی 
بیمه  فاقد  بانک  اعالم  طبق  و  است  گردیده  ارزیابی  ریال  میلیون  هشت  و  شصت   و 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  ضوابط  و  شرایط  طبق  مزایده  مورد  عرصه  و  می باشد 
اصفهان از طرف شرکت مذکور به برنده مزایده واگذار می گردد. در جلسه مزایده که 
از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/10/15 در شعبه اجرای ثبت اسناد 
با  مزایده  روز  چنانچه  می رسد.  فروش  به  مزایده  طریق  از  می گردد  تشکیل  شهرضا 
تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد. 
و  میلیارد  چهار  و  )سی  ریال   34/602/000/000 کارشناسی  مبالغ  جمع  از  مزایده 
که  هر کس  به  و  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال( شروع  میلیون  دو  و  ششصد 

 خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده 
 – رازی  بلوار   – رازی  شهرک   – اصفهان   – شهرضا  جاده   15 کیلومتر  آدرس:  به 
به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید   86391-14431 کدپستی  پالک320-   – ششم   خیابان 
ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و 
مالیات دارایی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان 
– آب و برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 1393/09/05 درج و منتشر 

می گردد.محمدمهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
تغییرات 

نشان  شیمی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی  شماره:93/4964/33/و-93/8/26   9/64
سپاهان سهامی خاص به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت دوم و هیات مدیره شرکت صنایع شیمی نشان سپاهان سهامی خاص مورخه 
اتخاذ و  ثبت 355 و شناسه ملی 10260078052 تصمیماتی  به شماره   1393/08/19
فرزند  دواری  احمد  آقای   -1 است:  آمده  عمل  به  در شرکت  زیر  به شرح  تغییراتی 

رمضان با کدملی 251121719 و خانم مریم فاضل فرزند باقر با کدملی 1280979021 
به عنوان اعضای اصلی  با کدملی 2511332817  آقای مجتبی قاسمی فرزند حیدر  و 
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای مجتبی قاسمی به سمت رئیس 
هیات مدیره و خانم مریم فاضل به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد دواری 
انتخاب شدند. 3- کلیه اسناد و  به سمت مدیرعامل شرکت برای همان مدت دو سال 
مدیره  هیات  قاسمی رئیس  آقایان مجتبی  امضای  با  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق 
صورت  مفاد   -4 بود.  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  دواری  احمد  و 
م الف:410  گردید.  تثبیت  و  تایید  اول  نوبت  فوق العاده  طور  به  عمومی  مجمع   جلسه 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

9/90 اجرای شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
92/555/ح ج9 له آقای غالمحسین علیزاده با وکالت آقای محمود گنجوی و علیه آقای 
سعید یزدخواستی به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان شیخ صفی – کوچه 
نوین – پالک20 مبلغ 88/766/300 ریال بابت اصل خواسته و هزینه اجرایی و همچنین 
مبلغ 2/917/300 ریال بابت حق اجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 
93/9/26 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار 
دادگستری  کارشناسی  نظریه  براساس  مزایده  مورد  اموال  این خصوص  در  و  نماید 
عبارتست از: 1- تلویزیون ال.ای.دی سامسونگ 40 اینچ مستعمل 12/000/000 ریال. 
2- یک تخته فرش 9 متری دستبافت زمینه کرم مستعمل 21/000/000 ریال. 3- یک 
تخته فرش 9 متری دستبافت زمین مستعمل 15/000/000 ریال. 4- یک خط تلفن موبایل 
به شماره 09133058808 به مبلغ 2/500/000 ریال جلسه مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع می شود و برنده مزایده فردی یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را از قیمت 

پایه کارشناسی پیشنهاد نموده و 10% قیمت پایه کارشناسی را در جلسه مزایده نقداً به 
همراه داشته باشند.م الف:236969 مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
9/91 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه 
بر  مبنی  زاده  صالحی  قلی  امام  علیه  زاده  صالحی  علیرضا  له  930095ج ح4  اجرایی 
مطالبه 1/732/739/855 ریال به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 4348/100 بخش 
الفجر  کوچه   – باغ فردوس  خ   – 5 ثبت اصفهان به نشانی خ دستگرد)بلوار کشاورز( 
– کوچه میثم – کوچه آزاده – مقابل پالک119 در تاریخ 93/9/20 از ساعت 9:30 الی 
10:30 صبح در محل این اجرا واقع در دادگستری کل اصفهان – طبقه سوم – اتاق306 
برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی 

صورت گرفته است. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به 
بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری 
اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس: منزل مسکونی 
مشتمل بر دو طبقه همکف پارکینگ و یک واحد مسکونی کوچک و طبقه اول نیز یک 
 81/4/29 مورخ  ساختمانی  پروانه  براساس  ساختمان  می باشد.  مجزا  مسکونی  واحد 
آجری  خارجی  نمای  بلوک  و  تیرچه  از  سقفها  و  آجری  دیوارهای  فلزی  اسکلت  با 
حدود  جمعا  طبقه  دو  زیربنای  با  و  مترمربع   83 ملک  عرصه  مساحت  شده  ساخته 
110 مترمربع است و ساختمان دارای انشعابات شهری )آب و فاضالب و برق و گاز( 
 می باشد. ارزش شش دانگ ملک 1/350/000/000 ریال ارزیابی می گردد.م الف:23668 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی اصالحی 
9/96 شماره:93/4961/32/و-93/8/26 آگهی اصالحی شرکت تعاونی تولیدی سیم و 
تعاونی  7470-1385/08/13 شرکت  تاسیس شماره  آگهی  پیرو  اردستان  رایان  کابل 
تولیدی سیم و کابل رایان اردستان به شماره ثبت 516 و شناسه ملی 10260104184 
که در آن آدرس مرکز اصلی شرکت اردستان – شهرک صنعتی درج شده را به شرح 
زیر اصالح و اعالم می نماید که آدرس مرکز اصلی شرکت به نشانی شهرک صنعتی 

زواره صحیح می باشد.م الف:409  عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
احضار متهم

9/116 شماره ابالغیه: 9310100354604752 شماره پرونده: 9209980365601631 
برای   9209980365601631 کالسه  پرونده  در   930985 شعبه:  بایگانی  شماره 
عادی شکایتی  اشخاص  به  توهین  و  تلفنی  مزاحمت  اتهام  به  کرمی چمگردانی  اصغر 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  طرح 
بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 1393/10/24ساعت 
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت  اتهام  از  دفاع 
م الف:22863  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/117 در خصوص پرونده کالسه 1387/93 خواهان رحمت ا... باباجانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی بابایی فرزند زیادعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/10/24 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:22903  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/118 در خصوص پرونده کالسه 1371/93ش33 خواهان جواد مظاهری دادخواستی 
به شماره  تجارت  بانک  ریال عهده  میلیون  مبلغ سی و شش  به  مطالبه چک  بر  مبنی 
خواسته  تامین  صدور  و   93/8/15 تاریخ  به   645096460 شماره  به  جاری  و 
3421/184828 و کلیه هزینه دادرسی و نشر آگهی و تاخیر تادیه به طرفیت رضا قربی 
93/10/15 ساعت 9صبح  مورخ  دوشنبه  روز  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
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 
اتخاذ می شود.م الف:22911  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

9/119 در خصوص پرونده کالسه 1372/93ش33 خواهان جواد مظاهری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به مبلغ هشت میلیون ریال عهده بانک ملت شعبه خوراسگان به 
93/3/18 و صدور  تاریخ  به   3401431/84 و جاری شماره  شماره چک 10832533 
قرار تامین خواسته به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول و 
هزینه دادرسی و نشر آگهی به طرفیت علیرضا عامری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 93/10/15 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:22913  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/120 در خصوص پرونده کالسه 93-1142 خواهان محمد رهنما دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال به طرفیت علی پورعابدین تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/10/17 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22917 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

یوسفیان  محمدحسین  خواهان   1141-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   9/121
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به طرفیت 1- مجتبی ناصری مقدم 
2- علیرضا اکبری پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/10/17 ساعت 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22918 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

9/122 در خصوص پرونده کالسه 1375/93 خواهان جواد مظاهری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت پریا رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 93/10/14 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف22920 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی

9/123 در خصوص پرونده کالسه 1404/93 خواهان آقای مرتضی صدیقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک و ... به طرفیت آقای سید حسن دشتبان کناری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/10/16 ساعت 8/30صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:22927  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ اجراییه چک 

9/124 شماره پرونده: 9204002003000632/1 شماره بایگانی پرونده: 9201085/1 
شماره ابالغیه: 139305102003003211 بدین وسیله به آقای عبدا... زارع بهرام آبادی 
فرزند اکبر به شماره شناسنامه 492 صادره از اصفهان به نشانی اصفهان – بهرام آباد 
بن بست سروش ابالغ می شود که بانک قوامین شعبه امام خمینی   – خیابان بعثت   –
جهت وصول مبلغ 160/000/000 ریال به استناد چک شماره 474407-92/2/17 عهده 
بانک سپه علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9201085/1 در 
اقامت  محل  پست  مامور   1392/07/07 مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این 
 18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما 
و  می شود  آگهی  زاینده رود  روزنامه  در  مرتبه  یک  فقط  اجراییه  مفاد  اجرا  نامه  آیین 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
یافت.م الف:23276  اجرایی جریان خواهد  ننمایید عملیات  اقدام  بدهی خود  پرداخت   به 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ 

9/125 شماره ابالغنامه: 9310100352804332 شماره پرونده: 9309980365301280 
اصفهان  نشانی  صفریان  مهدی  حقیقی:  شونده  ابالغ   931082 شعبه:  بایگانی  شماره 
– خ امام رضا – بعد از خ شهدا – کارگاه ام.دی.اف تاریخ حضور: 1393/10/28 یک 
شنبه ساعت: 12:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان-طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص اتهام 
این شعبه حاضر  در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  وقت  در  پسماند  تخلیه  بر  مبنی  شما 

شوید.م الف:23324 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

9/126 شماره ابالغیه: 9310100361706575 شماره پرونده: 9309980361700982 
دادخواستی  فخرداود  مهماندار  قدرت ا...  خواهان   931001 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمودآبادی  زارعی  مهدی  خوانده  طرفیت  به 
دادگاه   28 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980361700982 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/06 و ساعت 13:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:23623 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/127 شماره درخواست:9310460351600010 شماره پرونده: 9309980351600955 
شماره بایگانی شعبه: 931061 خواهان لیال قربانی فرزند عباس دادخواستی به طرفیت 
خوانده علی فائزنیا فرزند محمود به خواسته مهریه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( 
ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
پرونده  کالسه  به  و  ارجاع   205 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
931061ح/16 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1393/10/06 و ساعت 9 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. رسیدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

م الف:23648 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/128 شماره ابالغیه: 9310100353602496 شماره پرونده: 9309980358700600 
شماره بایگانی شعبه: 930770 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
بالمحل  چک  صدور  اتهام  به  بهرامی  محسن  برای   9309980358700600 کالسه 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:00 ساعت   1393/10/07 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  عدم  و  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:23612 

آقابابایی مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

9/129 شماره ابالغیه: 9310100361706571 شماره پرونده: 9309980361700973 
به طرفیت  دادخواستی  زاده  بایگانی شعبه: 930992 خواهان سبحان صادقی  شماره 
خوانده صفرعلی قاسمی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه9309980361700973 ثبت 
علت  به  است  تعیین شده  آن 1393/10/08و ساعت 13:00  که وقت رسیدگی  گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
م الف:23622  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/130 شماره دادنامه: 9309970354501296 شماره پرونده: 9309980365700080 
ک   – اول  رباط  نشانی  به  امین صامتی  آقای  بایگانی شعبه: 930574 شاکی:  شماره 
سپاس – درب3 – پ15 متهم: آقای مجید حائری به نشانی مجهول المکان اتهام: ضرب 
و جرح با چاقو گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید 
حائری )بدون مشخصات دیگر( دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای 
امین صامتی فرزند حسین با توجه به محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات 
گواه گواهی پزشکی قانونی – عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را 
به استناد ماده 710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 به پرداخت دو صدم دیه کامل )بابت دامیه خلف قفسه 
سینه( ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و تحمل شش ماه حبس محکوم 
می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است.م الف:22058 رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

9/131 شماره دادنامه: 9309970354501292 شماره پرونده: 9209980358900706 
خمینی  امام  خ  نشانی  به  کریمی  اکرم  خانم  شاکی:   930567 شعبه:  بایگانی  شماره 
عزیزا...  آقای  متهم:  پ20   – ارغوان  بن بست   – کوثر غربی  شهرک   – آباد  عاشق   –
غریبی به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت گوشی همراه گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عزیزا... غریبی دائر بر سرقت گوشی تلفن همراه 
متعلق به شاکی خانم اکرم کریمی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
استعالم  و  شاکی  شکایت  و  پرونده  محتویات  به  توجه  از  اصفهان  انقالب  و  عمومی 
وی  ناحیه  از  دفاعی  و  ایراد  عدم  و  متهم  حضور  عدم  و  مخابرات  از  آمده  عمل  به 
و  است  محرز  نامبرده  به  انتسابی  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و 
چهار  تحمل  به  را  موصوف  متهم  اسالمی  مجازات  قانون  661و667  مواد  استناد  به 
عین  فقدان  صورت  در  مسروقه  مال  رد  و  تعزیری  شالق  ضربه  چهل  و  حبس  ماه 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  شاکی  حق  در  آن  قیمت  یا  مثل  رد  به 
بیست  مهلت  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده 
می باشد.م الف:22059  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل   روز 

دویستی دادرس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/132 شماره دادنامه: 9309970354501294 شماره پرونده: 9209980358902169 
اصفهان  نشانی  به  شوشتری  اصغر  آقای  شاکی:   930568 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  چریانی  نصیری  محمد  آقای  متهم:  پ46   – ایهامی  ش  ک   – فروغی  خ   –
پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  منزل  از  سرقت  اتهام:  مجهول المکان 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
در خصوص اتهام آقای محمد نصیری چریانی فرزند حسین دائر بر سرقت از منزل 
شلوار  و  پیراهن  و  نقد  وجه  تومان  هزار  هفتاد  شامل  شوشتری  اصغر  آقای  شاکی 
سوی  از  صادره  کیفرخواست  موضوع  سوخت  کارت  و  موبایل  گوشی  و   DVD و 
پرونده و شکایت شاکی و  به محتویات  از توجه  انقالب اصفهان  دادسرای عمومی و 
ناحیه  از  دفاعی  ایراد  متهم و عدم  از مخابرات و عدم حضور  آمده  به عمل  استعالم 
محرز  نامبرده  به  انتسابی  بزه  پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  متهم 
موصوف  متهم  )تعزیرات(  اسالمی  مجازات  قانون  656و667  مواد  استناد  به  و  است 
در  مسروقه  اموال  رد  و  تعزیری  شالق  ضربه  پنجاه  و  حبس  سال  یک  تحمل  به  را 
و  غیابی  صادره  رای  می نماید  محکوم  شاکی  حق  در  آن  قیمت  رد  به  تعذر  صورت 
مهلت  ظرف  آن  از  پس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  ظرف 
می باشد.م الف:22060  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز   بیست 

دویستی دادرس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

9/133 شماره دادنامه: 9309970354201195 شماره پرونده: 9309980358100120 
وکالت  با  خدارحم  فرزند  کلوخی  محمد  آقای  شاکی:   930463 شعبه:  بایگانی  شماره 
– خیابان شریعتی   – آقای مهرداد تیموری جروکانی فرزند محمد به نشانی اصفهان 
 روبروی درب بزرگ اورژانس شریعتی – پالک34- همکف واحد دوم و خانم بنت الهدی

اورژانس  درب  مقابل   – شریعتی  خیابان  نشانی  به  اصغر  علی  فرزند  شاهمرادی 
فرزند  حسنوند  عسگری  علی  آقای  متهم:  واحد2  پالک34-   – شریعتی  بیمارستان 
با توجه  امانت گردشکار: دادگاه  اتهام: خیانت در  محمدرضا به نشانی مجهول المکان 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
محمدرضا  فرزند  وند  حسن  عسگری  علی  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید. 
-8901/627408 به شماره های  فقره چک  سیزده  به  نسبت  امانت  در  خیانت  بر  دائر 

ملی  بانکهای  عهده   2447/968899 الی  8901/627417-07و2447/968897  الی   07
با  شعبه چمران و بانک تجارت موضوع شکایت شاکی محمد کلوخی فرزند خدارحم 
وکالت مهرداد تیموری و بنت الهدی شاهمرادی نظر به محتویات پرونده کیفرخواست 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – شکایت شاکی خصوصی – رونوشت آراء صادره 
از محاکم عمومی حقوقی بخش مهردشت و شهرستان اصفهان و دادگاه جزایی شعبه 
101 شهرستان شاهین شهر و صلح نامه مورخ 1389/11/23 و نظر به عدم حضور 
متهم جهت دفاع علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و نظر به قرائن و امارات موجود 
در پرونده به نظر دادگاه اتهام به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده 676 
قانون مجازات اسالمی مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
استان می باشد. قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر  و سپس ظرف 20 روز 

م الف:22087 نجفی رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

 



طب سنتی  

ثعلب 

دریچه

زیباترین کیک های جهان:

شرکت کنندگان مسابقه بهترین 
و زیباترین کیک در جهان، امسال 
کیک های دو بعدی و سه بعدی با 
اشکال مختلف عرضه کردند.
 مسابقه Threadcake یک 
مسابقه سرگرم کننده آنالین 
است که به بهترین دستاوردهای 
شیرینی سه بعدی جوایزی 
می دهد.

ثعلب  گیاهی  اس��ت  پایا و چندس��اله  و دارای  گل های  
خوشه ای  و برگ های  پهن ،برگ های  تحتانیش  به  نوك  
باریك  و تیزی  منتهی  می ش��وند و برگ های  فوقانیش  
معموالًدارای  لكه هایی  به  رنگ  قهوه ای  است . گلهایش  
صورتی  یا سفید با خطوط  و نقاط بنفش  یا ارغوانی  است . 
رنگ  پوس��ته  غدد زیرزمینی  صورتی  و داخل  آن  سفید 
اس��ت . طعم  آن  كمی  ش��یرین ، لزج  و كمی  تند است . 
معموالً محل رویش این گیاه داخل باغ ها و بیشه هاست و 
زمان گل دهی آن از اواخر فروردین تا اواخر خرداد است.

این گیاه پیازی دارد كه پیاز آن مورد اس��تفاده اس��ت. 
گیاهی با گل های آبی واژگون است. از پیازاین گیاه بعد از 
خشك و پودر كردن برای بستنی سازی استفاده می شود 
زیرا این گیاه دارای مواد نشاس��ته ای می باشد. معموالً 
غده  ثعلب  در اوایل  تابستان  می رسد.ثعلب  دارای ، قند، 
مقداری  موسیالژ شبیه  باسورین ، آمیدون  تغییرشكل  
یافته ، مواد پروتئیدی ، و در آردی  كه  از فكول  غده  به نام  
ثعلب  به دست  می آیدمقدار زیادی  مواد لعابی  )موسیالژ( 
و ماده ای  شبیه  صمغ  غربی  و نشاسته  و مواد رنگی  و مقدار 
كمی  امالح  معدنی  و مقدار جزئی  اسانس  است  كه  پس  از 

خشك شدن  گیاه  به صورت  كومارین  درمی آید.
خواص ثعلب به قرار زیر است:

طبع آن گرم و مرطوب است.
مقوی نیروی جنسی می باشد.

در گذش��ته جهت تقویت كودكان همراه شیر به آن ها 
می دادند.

جهت درمان رعش��ه )تش��نج های كزازی( از ثعلب به 
صورت دم كرده می توان استفاده كرد.

برای درمان سرماخوردگی و اخالط خونی به صورت دم 
كرده استفاده شود.

جهت درمان ورم كلیه و مثانه از دمكرده این گیاه می توان 
استفاده كرد.

   جهت جلوگیری از ریزش مو و تقویت موی سر ثعلب 
را با روغن زیتون و گل س��رخ مخلوط نموده به پوست 

سر بمالند.
برای رفع ورم حاد روده در رابطه با بیماری حصبه ۲ گرم 

ثعلب را در ۱۵۰ سی سی آب جوشانده بنوشند.
جهت كم خونی از دمكرده ثعلب می توان استفاده كرد.

افرادی كه الغر هستند از ثعلب استفاده كنند مخصوصاً 
در تابستان عصرانه با بستنی میل كنند.

در گذش��ته جهت تقویت كودكان همراه شیر به آن ها 
می دادند.

 جهت ناراحتی های مع��ده از دمكرده این گیاه می توان 
استفاده كرد.

 مقدار دم ك��رده این گیاه ۱۸ گرم در ۱۰۰۰ سی س��ی 
آب می باشد.

تقویت کننده اعصاب می باشد.
جهت درمان فلج و لقوه از ثعلب می توان استفاده كرد.

از پودر ثعلب و گل پنیرك می توان مانند ژل جهت موی 
س��ر اس��تفاده كرد. بدین صورت كه ۵۰ گرم ثعلب را با 
كمی روغن نارگیل و ۲۰ گرم گل پنیرك در یك لیتر آب 
جوشانده سپس صاف نموده می گذاریم سرد شود این 

ژل برای مو مفید است.
 یك ژل دیگر جهت تقویت مو: ابتدا ۵۰ گرم سبوس برنج 
را در یك لیتر عرق گزنه جوشانده سپس صاف نموده آن 
گاه مجدداً ۵۰ گرم پودر ثعلب به محلول اضافه كرده و 
جوشانده صاف نموده می گذاریم س��رد شود از این ژل 

جهت آرایش و تقویت مو می توان استفاده كرد.
مضرات:

۱. مصرف زیاد ثعلب باعث سقط جنین می گردد.
۲. كس��انی كه بیماری واریكوس��ل دارند كمتر مصرف 

كنند.
3. مصرف زیاد ثعلب تارهای صوتی را از كار می اندازد

ماهی ؛ ترمز سرطان !

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان داد كه مصرف بیشتر 
ماهی های چرب می تواند از توسعه تومورهای سرطانی 
جلوگیری كند.با توجه به تحقیقات انجام شده، افرادی 
كه مقدار مشخصی از اسیدهای چرب امگا3 غنی شده 
در انواع برخی از ماهی ها مانند ماهی قزل آال آالس��كا 
وحشی مصرف می كنند به طور قابل توجهی در معرض 
خطر كمت��ری از تعداد س��رطان ها از جمله تخمدان، 
آندومتر،  حلق، مری،  معده، كولون،  ركتوم و پانكراس 
قرار می گیرند.این تحقیقات همچنین نش��ان داد كه 
مصرف رژیم غذایی فراوان از اسیدهای چرب امگا3 كه 
ماهی های چرب از نوع برجسته است، منجر به كاهش 
خطر ابتال به نوع رایج از تومور سرطانی شناخته شده 
به عنوان »آدنوكارسینوم« می ش��ود.تحقیقات اخیر 
همچنین نشان داده اس��ت كه اسیدهای چرب امگا 3 
می تواند به جلوگیری از مش��كالت قلبی كمك كند.

به گفته محقق��ان، روغن ماهی باع��ث كاهش التهاب 
می ش��ود و ممكن است اثرات آس��م و بیماری روده را 
كاهش  دهد، و از خطر تولد نوزاد نارس جلوگیری كند 

و به بهبود حافظه و درمان افسردگی منتهی می شود.

گروه��ی از متخصص��ان دانمارك��ی هش��دار 
دادن��د بگومگ��و و ج��دال لفظی بی��ن اعضای 
خان��واده و دوس��تان و نی��ز نگران��ی در م��ورد 
رواب��ط خانوادگی برای س��المتی مضر اس��ت 
 و خطر م��رگ را به می��زان چش��مگیر افزایش

 می دهد.
 براساس این گزارش كه در نشریه اپیدمیولوژی 
و بهداشت اجتماعی منتشر شده، مردان و افراد 
 بیكار در این زمینه آس��یب پذیرتر از س��ایرین

 هستند.
 اگرچ��ه متخصص��اِن دانش��گاه كپنه��اگ 

در ای��ن مطالع��ه مش��خص كرده ان��د ك��ه بگومگوی 
م��داوم خط��ر م��رگ در زن��ان و م��ردان را دو ت��ا 
س��ه براب��ر افزای��ش می ده��د ام��ا نتوانس��ته اند 
 عام��ل ای��ن افزای��ش را ب��ه ط��ور دقی��ق توضی��ح

 دهند.
مطالعات قبلی هم نش��ان داده بود افرادی كه به دلیل 
فشار و خواست های مداوم همسر و فرزندان با نگرانی 
و تنش دست به گریبان هستند و آنهایی كه به دفعات 
درگی��ر مجادله ب��ا اعضای خان��واده و آش��نایان خود 
 هستند بیش از س��ایرین با خطر ابتال به امراض قلبی

 مواجه اند.

ای��ن تحقیق��ات همچنی��ن حاك��ی از آن ب��وده كه 
برخورداری از یك ش��بكه حمایت اجتماعی و داشتن 
دوستان همدل، تاثیری مثبت بر س��المت افراد دارد 
هر چند تاثیر ویژگی های ش��خصیتی فرد، مانند نحوه 
برخورد او با مس��ایل و رواب��ط اجتماع��ی را نباید در 
این زمینه نادیده گرفت.فش��ار خواس��ت های همسر 
 و فرزندان نی��ز از عوام��ل خطرآفرین در ای��ن زمینه

 است.
به عقیده متخصصان دانماركی، واكنش جس��می فرد 
به استرس و تنش ناش��ی از مجادله خانوادگی، مانند 
باال رفتن فش��ارخون و خط��ر ابتال به ام��راض قلبی و 
عروقی عام��ل مهمی در ایج��اد ارتب��اط نزدیك بین 

 مجادل��ه و مرگ ب��ه خصوص در می��ان مردان 
است.

آنان در توضیح این رابط��ه گفته اند كه واكنش 
مردان ب��ه عوام��ل تنش زا ب��ا افزایش س��طح 
كورتیزون همراه اس��ت كه ممكن است آثاری 

منفی برای سالمت آنان داشته باشد. 
در انج��ام ای��ن مطالع��ه 9۸7۵ زن و م��رد 
در س��نین بی��ن 36 تا ۵۲ ش��ركت داش��تند 
و رابط��ه بین تنش و فش��ار اجتماع��ی و مرگ 
 زودرس در می��ان این گروه مورد بررس��ی قرار 

گرفت.
در جریان این مطالعات مشخص ش��د كه مردان فاقد 
ش��غل به خصوص در برابر مجادل��ه و تنش خانوادگی 
و اجتماعی آس��یب پذیر هس��تند. همچنی��ن به نظر 
می رس��د كه بیكاری ه��م باعث تش��دید اث��ر منفی 
 مشكالتی می شود كه در روابط فردی و اجتماعی بروز 

می كند.
 همچنین نگرانی دائم در مورد خواس��ت های همسر و 
فرزندان و نحوه پاس��خگویی به آن، خطر مرگ را بین 
۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزای��ش می ده��د و در این زمینه 
 هم مردان ب��ه مراتب بی��ش از زن��ان در معرض خطر

 هستند.

اگر برای خشك كردن دست تان به جای حوله از 
فن های هوا و خشك كن های برقی استفاده كنید، 
تعداد میكروب هایی كه در ای��ن مرحله میهمان 

دستتان خواهند شد، ۲7 برابر می شود.
به اس��تناد پژوهش��ی جدید در دانش��گاه لیدز، 
خش��ك كننده های م��درن دس��ت نس��بت ب��ه 
حوله های كاغ��ذی و دس��تمال كاغذی آلودگی 

بیشتری را پخش می كنند.
به گزارش دیلی تلگراف، گروهی از پژوهش��گران 
دانش��گاه لیدز دریافته اند كه خش��ك كننده های 
پرقدرت دست با استفاده از جریان پرفشار هوای 
گ��رم می توانند باكتری ه��ا را در س��رویس های 
بهداش��تی عمومی پخش كنند. مقادیر میكروب 
پخش شده در هوا برای خشك كن های هوایی در 

مقایسه با كاغذ حوله ای ۲7 برابر است.
این پژوهش نشان می دهد كه هم خشك كن های 
با هوای گرم و هم خشك كن های پرفشار، باكتری 
را در هوا پخش می كنند و به افرادی كه در همان 

نزدیكی قرار دارند، می رسانند.
این گروه تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور مارك 
ویلكاكس از دانشكده داروس��ازی دانشگاه لیدز، 

دس��ت ها را با یك ن��وع باكتری كم خط��ر به نام 
الكتوباسیل كه معموالً در سرویس های بهداشتی 
عمومی وجود ندارد، آلوده كردند تا دس��ت هایی 
را كه به درستی شسته نش��ده بودند، شبیه سازی 

كنند.
تشخیص ثانویه الكتوباسیل ها در هوا نشان از این 
داشت كه این باكتری ها باید از دست ها و در طول 
شسته شدن نش��أت گرفته باش��ند. متخصصان 
نمونه های هوا را در اطراف دس��ت خشك كن ها و 

در فاصله یك و دو متر از آن ها جمع آوری كردند.
تعداد باكتری ها در اطراف جت های خش��ك كن 

تقریباً چهار و نیم برابر بیش��تر از خشك كن های 
با هوای گرم و ۲7 برابر بیش��تر از زمانی بود كه از 

حوله های كاغذی استفاده می شد.
در كنار خشك كن ها، باكتری ها خیلی بیش از ۱۵ 
ثانیه ای كه برای خشك كردن دست الزم است در 
هوا باقی می ماندند و تقریباً نیمی از الكتوباسیل ها 
)به عبارت دقیق تر 4۸ درصد( مدت زمانی بیش از 
۵ دقیقه پس از خشك شدن دست، هنوز در هوا 
وجود داشتند. الكتوباسیل ها حتی ۱۵ دقیقه پس 
از اتمام خشك كردن دست نیز در آنجا شناسایی 

شدند.
البت��ه س��ازندگان دس��تگاه های خش��ك كن 
الكتریكی ه��م در برابر اعالم نتای��ج این تحقیق 
بی كار ننشس��ته اند. یكی از س��خنگویان شركت 
دایس��ون )معروف تری��ن ش��ركت س��ازنده این 
خش��ك كن ها( می گوید: »این پژوهش توس��ط 
صنعت دستمال كاغذی انجام ش��ده است. آن ها 
دست های پوشیده شده با دس��تكش را آزمایش 
كرده بودند كه به طور غیرطبیعی با مقادیر باالیی 
از باكتری آلوده ش��ده بودند و ضمناً شس��ته هم 

نشده بودند«.

بگومگوی خانوادگی و خطر مرگ زودرس

مردان بیش از زنان در معرض خطر!

خشک کن های برقی 27 برابر آلوده تر از دستمال کاغذی

حاضر جوابی بهلول

روزي وزیر هارون به شوخي بهلول را گفت:
مبارك است خلیفه ، كه حكومت:

» گرگ ها و خنزیر ها «را،به تو واگذار كردند. 
بهلول بي درنگ گفت:

خودت حكومت مرا فهمیدي و تصدیق كردي . از
این به بعد مواظب باش كه از اطاعت من سر پیچي نكني.

حضار از سخن بهلول به خنده افتادند و وزیر شرمنده
شد. 

عاقبت ثروتمندان و فقیران از نظر بهلول
روزي بهلول در قبرستان بغداد كله هاي 
مرده ها را تكان مي داد ، گاهي پر از خاك

مي كرد و سپس خالي مي نمود.
شخصي از او پرسي:

بهلول ! با این » سر هاي مردگان« چه مي كني؟
گفت: مي خواهم ثروتمندان را از فقی��ران و حاكمان را از زیر 

دستان جدا كنم، لكن مي بینم همه یكسان هستند.
به گورستان گذر كردم صباحي شنیدم ناله و افغان و آهي

شنیدم كله اي با خاك مي گفت
كه این دنیا، نمي ارزد به كاهي

به قبرستان گذر كردم كم و بیش
بدیدم قبر دولتمند و درویش

نه درویش بي كفن در خاك خفته
نه دولتمند ، برد از یك كفن بیش

بهلول و طبیب
ه��ارون الرش��ید طبی��ب مخصوص��ي از یون��ان آورده 
بود، كه بس��یار م��ورد تكریم و احت��رام ب��ود.روزي بهلول بر 
 وي وارد ش��د ، پس ازس��الم و احوال پرس��ي از طبیب س��وا

 نمود :
شغل شما چیست؟

طبیب از باب تمسخر، به بهلول گفت:
شغل من:

» زنده كردن مرده هاست.«
بهلول در جواب گفت:

اي طبیب تو زنده ها را نكش ،
» مرده زنده كردنت « ،پیش كش !

این شهر چند » عاقل « دارد؟
بهلول وقتي در بصره بود به او گفتند:دیوانه هاي این ش��هر را 

براي ما بشمار.
گفت: » دیوانه هاي «شهر آن قدر زیادند كه نمي شود شمرد  
اگر بخواهید :» عاقالن و خردمندان«را براي شما مي شمارم 

كه اندك ا ند«. 
سبک بودن اندیشه  

بهلول را گفتند :
سنگیني خواب را سبب چه باشد؟

گفت: » سبك بودن اندیشه «، هر چه اندیشه
سبك باشد، » خواب سنگین گردد«...!!!!

جنون
 كس��ي بهل��ول را گفت:تاكی م��ي خواهي در جنون باش��ي ،

لحظه اي بخود آي و راه عقل در پیش گیر.
بهلول گفت: این روز ها به دنبال عقل رفتن خیلي: جنون مي 

خواهد...!!!!! 
نردبان دو طرفه

بهلول را پرسیدند:حیات آدمي را در مثال به چه ماند؟
 بهلول گفت: به نردبان��ي دو طرفه ،كه از یك طرف س��ن باال

 مي رود  و از طرف دیگر زندگي پایین مي آید.
مشترك

بهلول را پرسیدند:انس��ان ها در روي زمین ، در كدامین چیز 
مشتركند ؟ 

گفت: در روي زمی��ن ، چنین چیزي نتوان یاف��ت ،اما در زیر 
زمین  خاك سرد و تیره .

گورستان: مشترك همه افراد بشر است....!!!! 
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امام رضا )ع(: 
 بهتری��ن و ارزن��ده ترین خصل��ت ه��ا : انجام کاره��ای نیک، 

فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.

آغاز به کار نخستین اتوبوس فضله  سوز
س��وخت این اتوبوس، كه با چهل صندلی در 
سرویس حمل مسافر بین شهرهای بریستول و 
باث در غرب بریتانیا به كار گرفته شده، منحصرا 
از گاز بیومتان تامین می ش��ود كه با پردازش 
پس��ماندها و ته مانده های غذایی و فضوالت 

انسان به دست می آید.
از این اتوب��وس با عن��وان یك وس��یله نقلیه 
دوس��تدار محیط زیس��ت یاد ش��ده است كه 
می تواند مسافتی تا س��یصد كیلومتر را با یك 
باك پر از گاز بیومتان بپیماید. این مقدار گاز حاصل فضوالت تولیدی پنج نفر در طول یك س��ال 

است.
گاز بیومت��ان مورد نی��از در تاسیس��ات پردازش فاضالب ش��هر بریس��تول تهیه می ش��د كه به 
ش��ركت آب و فاض��الب جنك��و تعل��ق دارد ك��ه ب��رای ای��ن وس��یله نقلی��ه ن��ام »بیوبوس« 
 را انتخ��اب ك��رده اس��ت.محمد صدی��ق، مدیر ش��ركت جنك��و گفته اس��ت ك��ه خودروهای

 گاز س��وز نقش��ی مه��م در بهب��ود كیفی��ت ه��وا در ش��هرهای بریتانی��ا ایف��ا می كنن��د اما 
بیوب��وس ای��ن امتی��از را ه��م دارد ك��ه نی��روی محرك��ه آن را خ��ود م��ردم س��اكن مح��ل 
 تامی��ن می كنن��د و ش��اید بعض��ی از مس��افران ه��م ب��ه تولی��د س��وخت آن كم��ك ك��رده 

باشند.

سه برند در یک موبایل!
كمپانی چینی Meizu با ارس��ال 
اطالعی��ه ای همگان را به مراس��م 
رونمای��ی از جدیدتری��ن گوش��ی 
هوش��مند خ��ود در روز ۱9 نوامبر 

دعوت كرد.
 Meizu MX4 گوشی موسوم به 
Pro با شعار برتر فكر كن در سالن 
تش��ریفات اس��تادیوم ملی پكن با 
حضور س��ازندگان برتر موبایل در 
چی��ن رونمایی خواهد ش��د.این كمپان��ی رقی��ب بزرگ ترین كمپان��ی موبایل در 
چی��ن - xiaomi- اس��ت.طراحی زیب��ا، قیمت پایی��ن، دوربین بس��یار خوب و 
 مختصات فنی باال دالیل اصلی رو به رش��د بودن این كمپانی در چین عنوان ش��ده

 است.
پردازنده گوشی Pro MX4 از نوع سامسونگ ۸ هس��ته ای Exynos ۵43۰ با 3 
گیگ رم و نمایشگر QHD در سایز ۵.۵ اینچی است كه در رده فبلت تعریف می شود.

دوربین این گوشی نیز سونی ۲۰ مگاپیكسلی است كه ویدئو را به صورت 4K ضبط 
می كند.دوربین دوم نیز 4.۸ مگاپیكسل تعریف شده است.همچنین وجود حسگر 

امنیتی اثر انگشت نیز آن را به آیفون نزدیك می كند.
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