
هشدار ؛ اصفهان در  وضعیت قرمز آلودگی هوا 
از تردد غیر ضروری خود داری کنید

جزییات الیحه بودجه ۹۴ منتشر شد
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رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی در مجلس گفت: الیحه رفع موانع تولید آماده ارایه به 
صحن است و پس از اتمام بررس��ی الیحه تنظیم مقررات و ایرادات 

شورای نگهبان، در دستورکارصحن علنی مجلس قرار می گیرد.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه دولت و مجلسی پیگیر...

الیحه رفع موانع تولید آماده
ارایه به صحن علنی مجلس

ورودنخستین محموله تجهیزات 
کارخانه تولید ریل ملی  به ذوب آهن 4

به پایان رسیدن یک
6 رویا قبل از آغاز 2

آغازدوره جدید فیلمسازی انجمن 
سینمای جوانان شهرکرد

می خواهید 
فرزندتان پسر 
شود: 
عجله کنید!

 بومی سازی کسب و کار 
رونق اقتصاد می آورد

 شایعه پراکنی چند
 تا الیک داره؟!

 بانک ژنتیک سال 94 
اجرایی می شود

 صدور کارت ملی هوشمند 
برای 4۰ هزاراصفهانی

استقبال از زنان نگهبان برای 
اماکن مختص بانوان
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کاهش تولید
قیمت نارنگی راباالبرد

اتحادی��ه می��وه و س��بزی گف��ت:  ریی��س 
کاه��ش تولی��د و همچنی��ن بارندگ��ی  در س��ه 
یا چه��ار روز اخیر در ش��هر ش��مالی باعث ش��د 
 قیم��ت نارنگی ب��ه کیلوی��ی 5000 توم��ان نیز

 برسد.حس��ین مهاجران ریی��س اتحادیه میوه و 
س��بزی  اظهار داش��ت: در ماه های جاری مصرف 
نارنگی از تولید پیشی گرفته و همچنین صاحبان...
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افزایش 14 درصدی 
حقوق کارمندان

آمار زایران ایراني در اربعین به یک میلیون نفر مي  رسد
کنسولگري جمهوري اسالمي ایران در نجف اشرف در خط مقدم ورود زایران قرار دارد؛ این را فرزاد ممدوحي کنسول اول سرکنسولگري کشورمان در نجف مي گوید و 
از اختصاص همه ظرفیت هاي این کنسولگري براي خدمات رساني به زایران اربعین حس��یني خبر مي دهد.ممدوحي با اشاره به مشکالت مدیریتي، امنیتي و همچنین 
اسکان از زایران مي خواهد که به صورت انفرادي سفر نکنند و به آنها توصیه مي کند که حتما با آمادگي الزم و در چارچوب سازمان حج و زیارت و شرکت هاي وابسته براي 

زیارت اقدام کنند.وي  مي افزاید: زایران مشکالت را هم پوشاني و مرتفع کنند و حتما امکانات اولیه مانند داروهاي ضروري، پتو و وسایل شخصي و نیز ..

سنا
س :ای

]عك

 دیروز مص��ادف ب��ا 16 آذر 93 دومین 
الیح��ه بودج��ه دولت یازدهم توس��ط 
رییس جمهور تقدیم مجلس ش��د.پس 
از س��ال هایی ک��ه س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور منحل شد، امسال 
این سازمان احیا ش��ده و اولین بودجه 
دول��ت یازدهم ب��ا آرم این س��ازمان به 

مجلس ارایه شد.
کس��ب اطالع فارس از جزییات الیحه 
بودجه سال 9۴ نش��ان می دهد، قیمت 
هر بشکه نفت خام در الیحه بودجه 72 
دالر در نظر گرفته ش��ده است. این در 
حالی اس��ت که بودجه 93 با نفت 100 
دالری بسته شده بود.حقوق کارمندان 
دولت س��ال آینده به میزان 1۴ درصد 
افزای��ش خواهد یافت که س��ال جاری 
این میزان 20 درصد در نظر گرفته شده 

اس��ت.قیمت دالر در الیحه پیشنهادی 
بودج��ه 2850 توم��ان در نظ��ر گرفته 
شده است.س��قف درآمد اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها نی��ز همان ۴8 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده و با 
احتس��اب این موضوع نش��ان می دهد 
دولت در الیحه پیشنهادی قصدی برای 
اجرای ف��از جدید هدفمن��دی یارانه ها 
ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت ها در 

سال آینده است.
همچنین 1300 میلی��ارد تومان یارانه 
مس��کن و هزار میلی��ارد توم��ان برای 
اش��تغال در نظر گرفته ش��ده است که 
عالوه بر س��هم تولید و بهداشت است.

منابع عمومی دولت 22۴ هزار میلیارد 
تومان است و بودجه شرکت ها نیز 0.8 

افزایش یافته...
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اثراتطرحاستانیشدن
انتخاباتمجلس

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس س��بب فاصله گیری نمایندگان 

با مردم می شود.
 حسن کامران پیرامون طرح استانی ش��دن حوزه های انتخابیه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: من مخالف اجرای 
این طرح هستم چراکه این طرح به ضرر شهرهای کوچک بوده 
است.نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه مجلس باید 
مطالعه کرده تا قوانین خوب تصوی��ب کند و نماینده های مردم 
باید در کمیسیون های تخصصی خود بروند، تصریح کرد: طرح 
استانی ش��دن انتخابات مجلس مش��ارکت مردم را کم می  کند 
زیرا در ش��هرهای کوچک طوایف و اقوام هس��تند که در حالت 
معمولی مشارکت آنها فعال می ش��ود اما در این طرح مشارکت 
آنها ضعیف ش��ده بنابراین طرح اس��تانی ش��دن خروجی برای 
نظارت بهتر و قانون گذاری برتر نداش��ته و سبب فاصله گیری با 
مردم می شود.کامران درباره آثار نامناسب جدایی نمایندگان از 
مردم خاطرنشان کرد: اگر نماینده از مردم فاصله بگیرد، آن وقت 

احزاب در جامعه ارباب می شوند.

نیازیبهحضورنیروهای
فرامنطقهاینیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آل 
خلیفه باید با تامین حقوق مردم خود به خروج نیروهای بیگانه 
ازاین کشور و خلیج فارس کمک کند، نه اینکه با افزایش نیروهای 
نظامی انگلیس و آمریکا بحران در منطقه را افزایش دهد.عوض 
حیدرپور نماینده مردم شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس شوراي اس��المي در واکنش به امضای 
توافقنامه امنیتی میان بحرین و انگلیس برای افزایش نیروهای 
انگلیس��ی درخلیج فارس، گفت: ورود هرگونه نیروی بیگانه به 
خلیج فارس هیچ کمکی به حل بحران دراین منطقه نمی کند، 
بنابراین همه کش��ورهای حوزه خلیج فارس باید آگاه باشند که 
امنیت را باید خود کشورهای این منطقه تامین کنند و نیازی به 

حضور نیروهای فرامنطقه ای نیست.

برگزاریهمايشدوستداران
حضرتعلیاصغر)ع(درنطنز

ش��هردار نطنز گفت: همایش دوس��تدارن حض��رت علی اصغر 
و حض��رت رقی��ه )ع( در نطن��ز از امش��ب به مدت 6 ش��ب در 

فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز برگزار می شود.
سید محسن تجویدی درحاشیه افتتاحیه همایش دوست داران 
حضرت علی اصغر در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: این همایش 
به همت ش��هرداری، انجمن هنرهای نمایشی و اداره فرهنگ و 
ارشاد اس��المی برای کودکان زیر 13 س��ال و به مدت 6 شب با 
برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی در فرهنگسرای 

کوثر شهرداری برگزار می شود.

استاندارچهارمحالوبختیاریخبرداد

بازگشايیمحورارتباطیجايگزين
کارون4تا15اسفندماه

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از بازگشایی محور ارتباطی 
جایگزین کارون 4 تا 15 اسفند ماه سال جاری خبر داد.

قاس��م سلیمانی دش��تکی در بازدید از پروژه احداث راه های 
جایگزین کارون چهار اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه 

با سرعت باالیی در حال انجام است.
وی به احداث 9 دس��تگاه تونل به طول اف��زون  بر 4 هزار متر 
در پروژه اح��داث راه های جایگزین کارون 4 اش��اره و تأکید 
کرد: از ای��ن تعداد تاکن��ون عملیات اجرایی هفت دس��تگاه 
تونل به پایان رس��یده و الینینگ دو دستگاه تونل باقی  مانده 
تا 60 روز دیگر به پایان می رس��د.این مس��ئول بیان داشت: 
این پروژه 15 اس��فند امس��ال همزمان با افتت��اح پروژه های 
مربوط به س��فر رییس جمهور و هیات دولت به چهارمحال و 
بختیاری بازگش��ایی می شود.سلیمانی دشتکی تصریح کرد: 
در س��فر رییس جمهور و هیات دولت به بام ایران برای پروژه 
احداث راه های جایگزین کارون 4، 500 میلیارد ریال اعتبار 

اختصاص پیدا کرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون از این میزان 

اعتبار 280 میلیارد ریال اختصاص یافته و هزینه شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بازگش��ایی مح��ور ارتباط��ی راه های 
جایگزین کارون چهار یکی از مهم ترین مطالبات مردم منطقه 
به ش��مار می رود.سلیمانی دش��تکی اظهار داشت: بازگشایی 
این مح��ور ارتباطی نقش مهمی در ارتباط زمینی کش��ور به 
ویژه برای تسهیل در رفت و آمد مردم استان های خوزستان 
و چهارمحال و بختیاری دارد.راه ارتباطی ش��هرکرد – ناغان 
– ایذه به علت آبگیری سد کارون چهار در سال 1389 به زیر 
آب رفت و اکنون تردد خوروها برای رس��یدن به خوزستان از 
طریق راه ارتباطی شهرکرد – بروجن – لردگان – ایذه صورت 

می گیرد.

۲5۰۰زايرازاستانبهکربالیمعلی
اعزاممیشوند

مدیرکل تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
بیش از دو ه��زار و 500 زائر از چهارمح��ال و بختیاری برای 

زیارت اربعین به کربالی معلی اعزام می شوند.
، حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در نشست ستاد ساماندهی 
ش��ئون فرهنگی در مناس��بت های مذهبی گفت: باید برای 

باشکوه برگزار شدن مناسبت های مذهبی برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه در این نشست نقاط ضعف و قوت دهه نخست 
محرم بررسی ش��د، گفت: در مراس��م عزاداری آسیب هایی 
وجودی دارد که با هماهنگی و ورود دستگاه های دولتی باید 
مورد توجه قرار گیرد.حجت االسالم رحمت اهلل اروجی با اشاره 
به اعزام خیل مشتاقان امام حسین برای زیارت در روز اربعین، 
گفت: زی��ارت اربعین مانور بی نظیری اس��ت که برای جهان 

تشیع اتفاق می افتد.

با وج��ود اینک��ه صلح آمیز ب��ودن برنامه هس��ته ای ایران 
مشخص شده اس��ت اما ترس از افزایش قدرت این کشور 
و نیز برخورداری از امتیازات آمریکا از جمله دالیلی اس��ت 
که طرف هایی مانند تل آویو و عربس��تان ب��ه اصرار خود بر 

خطرناک بودن ایران ادامه دهند.
زمانی که چند س��ال پیش مذاکرات محرمانه میان ایران و 
آمریکا در عمان پیرامون برنامه هس��ته ای ایران آغاز شد تا 
شاید با امضای یک توافقنامه، تحریم های سخت و ناعادالنه 
غرب علیه ایران برداش��ته ش��ود، این امر نشانه حسن نیِت 
نداش��ته آمریکا یا تغییر اس��تراتژی آن در قبال ایران نبود 
بلکه آمریکا و غرب به این نتیجه رسیده بودند که تحریم ها 
نه بر روی رویکرد مبارزه ای رهبران ایران و بر روی پیشرفت 
علمی و فنی و تکنولوژی این کش��ور هیچ تاثیری نداشته 

است.
وبگاه خبری »المنار« فلسطین با بیان این مطلب نوشت که 
علی رغم محاصره و تحریم ایران، این کشور در زمینه های 
مختلف از جمله علوم هسته ای پیشرفت قابل مالحظه ای 
کرد. تحریم هایی که کمتر در مورد کشوری در تاریخ معاصر 
به جز کوبا صورت گرفته بود. این تحریم ها فقط شامل بخش 
اقتصادی نبود بلکه حتی ورود قطعات هواپیماها نیز به ایران 
ممنوع شد. آمریکا از کشورهای اروپایی نیز خواست که به 

نظام تحریم ها علیه ایران پایبند باشند.
ناکامیتحريم؛شروعترورها

اما گویا این کافی نبود و آمریکا با مشاهده پیشرفت هسته ای 

ایران تصمیم گرفت با همکاری موساد )اطالعات اسراییل( 
دانش��مندان هس��ته ای ایران را ترور کند. همانگونه که در 
زمان اشغال عراق حدود 300 دانشمند و عوامل فنی بخش 
هس��ته ای عراق را ترور کرد. اما آمریکا با تمام این اقدامات 
باز نتوانست جلوی پیشرفت ایران را بگیرد و مجبور به تغییر 
تاکتیک در برخورد با ایران ش��د تا شاید به خواسته هایش 
در قبال ایران از راهی به جز تهدید برسد.ش��اید عده ای به 
حقیقت عقب نش��ینی آمریکا از مواضع و استراتژی اش در 
منطقه آگاه نباشند و این مسایل را اینطور تفسیر می کنند 
که آمریکا قصد ترک منطقه خاورمیانه و رفتن به س��مت 
منطقه »آسیا-پاسفیک« محل جدید رقابت ابرقدرت هاست 
تا جلوی قدرت چین را بگیرد. ی��ا اینکه این افراد معتقدند 
که آمریکا پس از استخراج گاز و نفت خود، دیگر نیازی به 
گاز و نفت خلیج فارس ندارد و به خودکفایی در این زمینه 
رسیده است و به همین دلیل خاورمیانه دیگر اهمیت قبل را 
برای آمریکا ندارد.اما صاحبان تحلیل هایی از این دست این 
موضوع را فراموش کرده اند که آمریکا نه اکنون نه هیچ زمان 
دیگری نمی تواند از خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوسیاسی 
و حجم عظیم ذخائر نفت وگاز طبیعی آن دست بکشد. این 
منطقه بازاری بزرگ برای شرکت های اسلحه سازی است. 
بازاری که به ویژه از سوی کش��ورهای عربی خلیج فارس 
مانند عربس��تان مورد استقبال اس��ت و و حجم خرید این 

کشور به میلیاردها دالر می رسد.  
عربستان و اسراییل سرسخت ترین دشمنان ایران در منطقه

برخی طرف ها در منطقه خواستار عدم کوچکترین تغییری 
در برخورد و موضع آمریکا با ایران هستند و سرسخت ترین 
آنها عربستان س��عودی و اسراییل هس��تند. هر دوی اینها 
معتقدن��د که کوچکتری��ن تغییری در مواض��ع آمریکا در 
قبال ایران مقدمه رفع کامل تحریمها و بازگش��ت ایران به 
نقش پیشین منطقه ای و جهانیست. موضوعی که شرایط 
پیش��رفت بیش��تر را برای ایران فراهم می کند.عربس��تان 
سعودی و اسراییل سیاس��ت خارجی خود را بر اساس نزاع 
مس��تمر میان ایران و آمریکا تنظیم کرده اند و هر زمان که 
ببینند از ش��دت این نزاع کم می شود ش��روع به تحریک 
برای شعله ور ش��دن آن می کنند. نمونه آن اظهارات اخیر 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی است 
که گفت: اسراییل با هیچ توافقی که میان دولت های 1+5 
و ایران بسته شود، موافقت نخواهد کرد و در صورت توافق 
اسراییل حق به صورت یکجانبه برای توقف برنامه هسته ای 
ایران عمل کند.وی افزود که اسراییل میلیون ها دالر برای 
تجهی��زات  و آموزش های الزم برای حم��الت هوایی علیه 
رآکتورهای هسته ای ایران خرج کرده است. نباید فراموش 
کنیم که برنامه ای که نتانیاهو بر اس��اس آن انتخاب شد بر 
پایه متوقف کردن برنامه هسته ای ایران بنا شده بود. همگان 
سخنرانی سخیف نتانیاهو را در س��ازمان ملل علیه برنامه 
هسته ای ایران که حتی از داخل خود رژیم صهیونیستی نیز 

مورد تمسخر قرار گرفت، به یاد دارند.
»غول«ساختگیايرانهستهای،توجیهبقای

اسرايیل
رژیم صهیونیس��تی نیاز به ابقای »غول« ساختگی ایرانی 
دارد زیرا تنها راه تضمین کمک های سخاوتمندانه ساالنه 
آمریکاست که به اسم توجه به برنامه های آموزش ، سالمت 
و کمک به فق��را میلیارده��ا دالر از محل بودج��ه آمریکا 
پرداخت می ش��ود تا اس��راییل به جدیدترین س��الح های 
پیش��رفته دس��ت یابد و از س��وی دیگر از مح��ل مجمع  
 صنایع نظام��ی با هم��کاری آمری��کا س��ودهای کالن به 
جی��ب بزند.ش��اید مهمترین دلیل��ی که اس��راییل اصرار 
داد خطر س��اختگی ایران را نگه دارد ، فش��ار ب��ر آمریکا و 
دولت های غربی برای ابقای حالت دش��منی در ش��راکت 
استراتژیک میان ایران ، سوریه ، حزب اهلل و دیگر گروه های 
فلسطینی اس��ت. محوری که مانع از تحقق سیاست های 
توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و ابقای بخش باقی مانده 
 از فلس��طین تاریخی و بخش های غیر اش��غال شده کرانه

 باختری است.

چرايیجنجالتلآويو-رياضعلیهايرانهستهای

جنجال ساختگی، چه سودی برای اسراییل و عربستان دارد؟
دعوتبحرينازظريفبرای
»نشستامنیتیمنامه«

وزی��ر خارج��ه بحری��ن ب��ا بی��ان اینک��ه از وزیر 
خارج��ه ایران ب��رای حضور در »نشس��ت امنیتی 
منام��ه« دعوت ک��رده اس��ت، اع��الم ک��رد، اما 
 محمد ج��واد ظریف در آن نشس��ت حض��ور پیدا

 نکرد. 
شیخ »خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر امور خارجه 
بحرین ط��ی س��خنانی در حاش��یه دهمین دوره 
نشس��ت امنیتی منام��ه از ارس��ال دعوت نامه ای 
ب��رای همت��ای ایران��ی اش ب��ه منظ��ور حض��ور 
در نشس��ت »گفت وگ��وی منام��ه« خب��ر داد و 
 مدعی دخال��ت ای��ران در امور داخلی کش��ورش

 شد.
وی مدعی ش��د که در صورت بازگش��ت اعتماد از 
دس��ت رفته بین ته��ران و منام��ه، در آن صورت 
 می ت��وان گفت وگو ک��رد و ب��ه تفاه��م نامحدود

 رسید.
شیخ خالد در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه »آیا 
ایران ب��ا گفت وگو مخالف اس��ت؟« مدعی ش��د: 
چنین امری به ایرانی ها مربوط اس��ت ولی بحرین 
از گفت وگو و روابط خوب س��خن می گوید... اینکه 
در برهه فعلی از یک طرف بر س��ر می��ز مذاکره و 
تفاهم بنش��ینیم و از طرف دیگر ب��ا یکدیگر نبرد 
 داش��ته باش��یم، تنها به منزل��ه ه��در دادن وقت 

است.

مککین:بهبودرابطهباايران
ممکنولیمشروطاست

س��ناتور جمهوری خواه س��نای آمریکا که همواره 
مواض��ع افراط��ی علی��ه ای��ران اتخ��اذ می کند، 
 گفت: بهبود روابط ب��ا تهران ممکن اما مش��روط

 است.
 سناتور جان مک کین، از اعضای ارشد سنای آمریکا 
که به اتخاذ مواض��ع تند علیه ایران ش��هرت دارد 
بهبود روابط دیپلماتیک با دول��ت ایران را ممکن 

ولی مشروط خواند.
س��ناتور مک کین در پاس��خ به پرس��ش مبنی بر 
چشم انداز بهبود روابط دیپلماتیک آمریکا و ایران 
با توجه به احتمال حصول موافقتنامه هس��ته ای، 
این امر را مش��روط قلم��داد کرد، ولی ش��رایطی 
را که برش��مرد در واق��ع اتهاماتی اس��ت که پیش 
 از ای��ن نیز علی��ه جمهوری اس��المی وارد ش��ده 

 است.

اخبارکوتاه

۲
برگزاری طرح بصیرت عاشورایی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر تودش��ک گفت: اجرای طرح بصیرت عاشورایی در جهت 
گسترش سیره علوی و فرهنگ عاشورایی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی صورت گرفت. 
سید ابراهیم احمدی نسب اظهار کرد در همین راستا در مناسبت های مختلف مذهبی از سادات 

شهر تجلیل به عمل آمده است.
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معاون اجتماعی نیروی انتظام��ی چهارمحال و بختیاری از 
س��همیه یک هزار نفری برای جذب افراد ب��ه  عنوان پلیس 

افتخاری در استان و افزایش این سهمیه خبر داد.
سرهنگ ش��هریار حیدری با اش��اره به اجرای طرح پلیس 
افتخاری در اس��تان از سال گذش��ته اظهار داشت: سهمیه 
امسال استان برای جذب پلیس افتخاری یک هزار نفر است 
که در صورت استقبال بیشتر مردم از این طرح امکان افزایش 

سهمیه نیز وجود دارد. 

وی افزود: در حوزه پیشگیری پلیس نزدیک به 840 نفر در 
کالنتری و پاس��گاه  ها  نزدیک به 160 نف��ر در حوزه پلیس 
آگاهی، پلیس راه��ور، پلیس پیش��گیری، پلیس اطالعات 
وامنیت عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پلیس فتا،  فرماندهی 

یگان ویژه و معاونت اجتماعی ناجا به کار گرفته می شوند.
 معاون اجتماعی نی��روی انتظامی چهارمح��ال و بختیاری

 خاطر نش��ان کرد: عالقمندان ب��رای همکاری ب��ا نیروی 
انتظامی و کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند از 23 آذر ماه 

جاری با ش��ماره تلف��ن 2183128-0383تماس حاصل 
کنند و یا به آدرس ش��هرکرد - بلوار اقبال الهوری - فرعی 
اول جنب س��الن ورزش��ی مراجعه کنند.حیدری گفت: 4 
قطعه عکس، تصویر صفحات شناسنامه وکارت ملی، تصویر 
آخرین مدرک تحصیلی، س��ابقه عضویت در بسیج، تصویر 
س��وابق ایثارگری، تنظیم برگه اطالعات فردی،سابقه عدم 
سو پیشینه کیفری و تکمیل برگه میثاق نامه مدارک مورد 
نیاز برای عضوی��ت در طرح وجذب پلیس افتخاری اس��ت.

وی افزود: اعطای پاداش پس از ش��رکت و اجرای مأموریت 
 موفقیت آمی��ز، برخ��ورداری از اولویت اس��تخدام در ناجا 
)سطح 1(، ش��رکت در برنامه ها واردو های فرهنگی ورزشی، 
سیاحتی و زیارتی)س��طح1(، به کارگیری کارکنان وظیفه 
دارای حداقل یک سال س��ابقه عضویت پلیس افتخاری در 

محل سکونت، از مزیت های شرکت در این طرح است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، تأیید صالحیت 
مکتبی و امنیتی قب��ل از به کارگیری، کس��ب موفقیت در 
دوره های آموزشی، عدم اعتیاد به مواد مخدر و سابقه شرارت 
بستگان درجه یک، پایبندی به قانون، نظم و انضباط، دقت 
و توانایی جسمی مناسب و داش��تن حداقل 18 سال سن از 

شرایط اختصاصی برای جذب افراد سطح1 است.
حیدری خاطر نشان کرد: امنیت یک تولید اجتماعی است 
که با میزان بلوغ و احس��اس مس��ئولیت و مشارکت جامعه 
قابل دستیابی است.وی یکی از ارکان مسلم امنیت به عنوان 
یک پدیده اجتماعی را مشارکت دادن اقشار مختلف جامعه 
در حفظ، گسترش و اس��تمرار آن و تعامل فعال آنها با حوزه 

امنیتی دانست.

مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال وبختی��اری گفت: در 
راستای مبارزه و پیش��گیری از سوء مصرف مواد مخدر 
مربیان و کارشناس��ان مبارزه با مواد مخدر اس��تان در 

دانشگاه شهرکرد آموزش می بینند.
محمد میرزایی در نشست معاونان دانشجویی، فرهنگی 
اجتماعی و رییس مرکز مش��اوره دانش��گاه ش��هرکرد 
ارایه آموزش های تخصصی و برگ��زاری دوره آموزش 
مربی مبارزه با موادمخدر توسط دانشگاه و همکاری و 
مشارکت دانشجویان داوطلب و تشکل های دانشجویی 
برای اجرای این طرح در سایر شهرستان های استان را 

خواستار شد.
وی از اجرای طرح کارزار رس��انه ای مبارزه با شیش��ه 
در پن��ج دی ماه در اس��تان خب��رداد وگف��ت: اجرای 
اثربخ��ش ای��ن ط��رح هم��کاری گس��ترده علم��ی، 
 تخصصی و اجرایی دس��تگاه های فرهنگی و اجرایی را 

می طلبد.
معاون دانشجویی دانشگاه شهرکرد نیز در این نشست 
گفت: موض��وع پیش��گیری از مصرف م��واد مخدر، به 
 ویژه مواد مخ��در صنعتی ک��ه خطرات زی��ادی برای 
مصرف کنندگان و همچنین سایر افراد جامعه دارد یک 

امر ضروری است.
عطاءاهلل ابراهیمی افزود: اجرای این طرح در راس��تای 
مصون نگهداشتن قش��ر جوان و آینده ساز از خطر این 
مواد موثر اس��ت و دانشگاه های اس��تان و تشکل های 
 دانش��جویی برای اجرای ای��ن طرح آمادگ��ی الزم را 

دارند.
طرح کارزار رس��انه ای علیه شیش��ه پنجم دی ماه در 
اس��تان چهارمحال وبختیاری و درطول دی ماه نیز در 
استان های یزد،قم، مرکزی وخراس��ان شمالی برگزار 

می شود.

معاونانتظامیاستان

آموزشمربیمبارزهباموادمخدردراستاناجرامیشود

1۰۰۰پلیسافتخاریدرچهارمحالوبختیاریپذيرفتهمیشوند

آغازدورهجديدفیلمسازی
انجمنسینمایجوانان

شهرکرد
دوره جدید فیلمس��ازی چهارمحال و بختیاری از 
سوی انجمن س��ینمای جوانان دفتر ش��هرکرد از 

دیروز آغاز شد.
 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گفت:این استان ظرفیت مطلوب و خوبی 
برای فیلمس��ازی دارد.جواد کارگران دهکردی در 
آیین افتتاحیه این دوره در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان افزود:مردم در دولت یازدهم با سینما 
آشتی کردند و از سال گذشته با اجرای طرح »سالم 
سینما «بسیاری از مخاطبان س��ینما دوباره با این 

هنر آشتی کردند و به سالن سینماها آمدند.
وی یادآور شد: در دو سال اخیر استقبال مخاطبان 
 از فیلم های س��ینمایی در این اس��تان نس��بت به 

سال های گذشته افزایش یافت. 
کارگران افزود:در چهارمحال و بختیاری با جمعیتی 
حدود 900هزار نفر جمعیت ،تنها یک سینما فعال 
بود که این تعداد اکنون به دو س��ینما رسیده است 
 و به زودی س��ینما غدیر ش��هرکرد نی��ز راه اندازی

 می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان یادآور 
شد:فیلمس��ازان این اس��تان با کمتری��ن بودجه 
و اعتبار،فیل��م های خوب��ی را تولی��د کردند و این 
 نشان می دهد این اس��تان ظرفیت باالیی در حوزه 

فیلم سازی دارد.
به گفته وی،انجمن فیلم کوتاه ش��هرکرد نیز موفق 
شد رکورد دار اکران و نقد فیلم انیمیشن به صورت 
تخصصی در ایران بشود و نام این استان را در حوزه 

نقد فیلم در کشور به ثبت برساند.
وی گفت: امس��ال برای نخس��تین بار 11کنسرت 
با حضور اهالی موسیقی در اس��تان برگزار شد که 
 با اس��تقبال کم نظیر مردم همراه ش��د و این نشان 
می دهد که اس��تان در بخش هن��ر ظرفیت باالیی 
دارد.به گفته وی،امس��ال یک س��ریال با اعتباری 
افزون بر 40میلیارد ریال با محوریت فرهنگ و آداب 
و س��نن مردم چهارمحال و بختی��اری با همکاری 
شبکه یک و وزارت کشور ساخته می شود که بیشتر 
بازیگران و عوام��ل تولید آن از هنرمندان اس��تان 

خواهد بود. 
سرپرست انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد نیز 
گفت:در این دوره 42نفر ثبت نام کردند که پس از 
برگزاری آزمون و مصاحبه علمی در نهایت 26نفر 
قبول شدند.شهاب کوهی افزود:دوره های جدید در 
هفت گام به مدت هفت ماه برگزار می شود و انجمن 
از طرح های فیلمسازان اس��تان به اندازه توان خود 

حمایت می کنند.



يادداشت
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نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی اصفهان
پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، ایمنی 
و آتش نش��انی از فردا ۱۸ تا ۲۱ آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل 
شهرستان برپا می ش��ود.در این دوره از نمایشگاه، 67 ش��رکت کننده از استان های تهران و 

اصفهان به نمایش آخرین تجهیزات و تولیدات خود می پردازند.
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ریی��س مرکز انتظ��ام پلیس 
پیش��گیری ناجا با اش��اره به 
اس��تقبال مردمی از نگهبانان 
زن برای اماکن مختص بانوان، 
از تجهیز شدن پلیس افتخاری 
با توجه به زم��ان، مکان و نوع 

ماموریتشان خبر داد.
 س��رهنگ کریم بیات با اشاره 
به روزافزون ش��ده استفاده از 

ظرفیت های مردم��ی در تامین امنیت مح��ات، اظهار 
داشت: خوش��بختانه مردم با توجه به اطاع رسانی های 
انجام ش��ده و همگام با سیاس��ت نیروی انتظامی مبنی 
بر جلب مش��ارکت مردمی در موضوعات امنیتی، مردم 
اقبال و استقبال خوبی نسبت به استفاده از نگهبانان محله 
داشته اند؛ این استقبال به حدی است که فضا و اقبال به 
استفاده از نگهبانان زن در اماکان مختص زنان، همچون 
سالن های ورزش��ی زنانه، پارک بانوان و … نیز افزایش 
داشته است.وی با تاکید بر اینکه هر روز درخواست های 
مردمی برای نگهبانان زن بیش از روز گذشته است، افزود: 
این استقبال در حالی است که تا پیش از این، درصد بسیار 
کمی از نگهبانان محله را زنان تشکیل می دادند و امروز 
شاهد افزایش حضور و درخواست برای نگهبانان زن در 
کش��ور و در اماکن مختص بانوان هس��تیم.رییس مرکز 
انتظام پلیس پیشگیری ناجا نتیجه بخش بودن استفاده از 
مشارکت عمومی و پتانسیل مردمی برای ارتقاء امنیتی را 
امری اثبات شده برای مردم عنوان کرد و گفت : باید توجه 
داشت که هیچ کشور و هیچ قدرتی، نمی تواند ادعا کند به 
صورت کامل امنیت را در یک جامعه یا یک کشور برقرار 

کند، از این رو در دنیا نیز 
برای تامین امنیت بخشی 
از جامعه، ب��ه بهره گیری 
از پتانسیل عمومی روی 
آورده اند؛ به عنوان مثال 
نیز در کشورهای مختلف 
بهره گیری از این پتانسیل 
با عناوینی همچون پلیس 
محله، پلیس افتخاری و 
… نتایج خوبی را به همراه داش��ته است.سرهنگ کریم 
بیات اس��تفاده از ظرفیت مردمی و پلی��س افتخاری را 
باعث باالرفتن حساس��یت جامعه نس��بت به وقوع جرم 
دانست و افزود: استفاده از این ظرفیت عظیم این امکان 
را فراهم می آورد که مردم جامعه، نقش آفرینی خود در 
تامین امنیت جامعه را احساس کنند و این باعث می شود 
عرصه و زمینه برای بروز ج��رم، کاهش یافته و مجرمان 
چشم قانون را همواره ناظر خود بینند.رییس مرکز انتظام 
پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه طرح پلیس افتخاری 
به صورت پایل��وت در تهران و برخی از شهرس��تان های 
دیگر در حال اجرا است، درخصوص تجهیزات این افراد 
خاطرنشان کرد: تجهیزات در نظر گرفته شده برای پلیس 
افتخاری، متناسب با وظایف آن است؛ البته اعضای پلیس 
افتخاری در دو س��طح متفاوت »اجرای��ی و عملیاتی« و 
»خبری، اطاعاتی، فرهنگی و اجتماعی« به انجام وظایف 
خود می پردازند که با توجه به وظایف محموله، اعضایی که 
در سطح عملیاتی فعالیت دارند، با توجه به زمان، مکان و 
ماموریت محوله، تجهیزات مورد نیاز در اختیارشان قرار 

خواهد گرفت.

ريیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا عنوان کرد

استقبال از زنان نگهبان برای استفاده در اماکن مختص بانوان

کارشناسان دستگاه های اجرایی و مرتبط با 
موضوع آالیندگی هوا نسبت به تشدید پدیده 
وارونگی هوا )اینورژن( و افزایش آلودگی هوا 

در اصفهان هشدار دادند.
 اداره هواشناسی اس��تان اصفهان اعام کرد 
که شدت آالینده ها به دلیل تداوم پایداری 
هوا تا اواس��ط روز چهارش��نبه ای��ن هفته 

افزایش می یابد.
بر اس��اس این گ��زارش و طبق آم��ار اعام 
ش��ده در پایگاه اینترنتی س��ازمان حفاظت 
محیط زیست اصفهان، شاخص آلودگی هوا 
)AQI( چند روز گذشته  به ۱۲۸ رسید که 

در وضعیت بسیار ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا )AQI ( معیاری است 
که غلظت ترکیبات مختلف آالینده موجود 
در هوا را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده 
اس��ت و وضعیت آلودگی ه��وا را به صورت 

کیفی در ش��ش سطح پاک، س��الم، ناسالم، 
بس��یار ناس��الم، خطرناک و بحرانی نمایش 

می دهد.
مسوول روابط عمومی و اطاع رسانی اداره 
کل هواشناسی استان اصفهان گفت: به دلیل 
پایداری جو شاهد انباشت آالینده های جوی 
در کانشهر اصفهان به ویژه مناطق صنعتی 

و پرتردد در امروز و فردا خواهیم بود. 
وی با اشاره به پیش بینی هوای شهر اصفهان 
گفت: هوا در ای��ن دو روز صاف تا کمی ابری 
و غبار آلود با افزایش آالین��ده های جوی و 
کاهش دید افقی همراه اس��ت که  فردا  اوج 
آلودگی هوا خواهد بود.مدیر روابط عمومی 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز با بیان 
اینکه پیش بینی ها از افزایش آالیندگی هوا  
در امروز و فردا  خبر م��ی دهد گفت: در این 
دو روز پایداری مطلق هوا را داریم به همین 

دلیل آالینده ها س��اکن می مان��د و جابجا 
نمی شود.

وی ادامه داد: بر اس��اس این مصوبه از همه 
صنایع مستقر در شعاع 50 کیلومتری شهر 
اصفهان خواسته شده تا بخش های آالینده 
واحد های صنعتی و تولیدی را متوقف و در 
س��ایر خطوط نیز با حداقل ظرفیت ممکن 

فعالیت کنند. 
وی که آیا احتمال اعام تعطیلی در این دو 
روز وجود دارد اظهار ک��رد: در این باره هیچ 

اظهار نظری نمی کنم.
وی با بی��ان اینک��ه گروه بهداش��ت محیط 
استان اصفهان در جلس��ات مدیریت بحران 
اس��تانداری حضور دارد توضی��ح داد: ما با 
توجه به همه ش��رایط جوی، دمایی و بحث 
آالیندگی و بر اس��اس پروتکل های تعریف 
شده، پیشنهادهایی را درباره آلودگی هوا به 

این مدیریت اعام می کنیم.
رفیعی پیشنهادهای مرکز بهداشت در زمان 
وضعیت هوای بسیار ناسالم را بیشتر شامل 
توصی��ه های به م��ردم دانس��ت و گفت: در 
این ش��رایط به مردم به ویژه بیماران قلبی 
 عروقی و سل توصیه می شود که از ترددهای 

غیر ضروری پرهیز کنند.
این کارشناس افزود: همچنین باید از حضور 
نونهاالن و کودکانی در فضای باز خودداری و 
هر فعالیت فیزیکی و ورزشی که در فضای باز 

مدارس انجام می شود را تعطیل کرد.
وی ادامه داد: مردم باید در این وضعیت آب، 

شیر، میوه و سبزی بیشتری مصرف کنند.
وی که چه زمانی، مرکز بهداش��ت اس��تان 
اصفهان پیش��نهاد تعطیلی به دلیل آلودگی 
هوا را مطرح می کند پاسخ نداد و آن را منوط 

به پیش آمدن شرایط خاص دانست.
 ب��ا وج��ود اقداماتی ک��ه مس��ئوالن اعام 
می کنن��د ب��رای کاه��ش آلودگ��ی هوای 
اصفهان شده اس��ت، اما در یک ماه اخیر در 
 مواقع پایداری ه��وا، هوای اصفهان همچون

 سال های گذشته آلوده بوده است.
ش��مار زیاد خودروها و جانمایی نامناس��ب 
صنایع آالین��ده در گذش��ته، از علل اصلی 

آلودگی هوای اصفهان است.
اصفهانی ها از ت�ردد غیر ضروری 

خود داری کنند
اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان از ش��هروندان اصفهانی خواس��ت 
به دلیل افزای��ش آلودگی هوای کانش��هر 
 اصفه��ان از ت��ردد غیر ضروری خ��ودداری

 کنند.
 اداره یاد شده با اش��اره به برگزاری نشست 
کمیته اضطرار آلودگی هوا در مدیریت بحران 
اس��تانداری اصفهان  اضافه کرد: شهروندان 
از انج��ام هرگونه فعالی��ت که ب��ه افزایش 
 آالین��ده های هوا منجر ش��ود، خ��ودداری

 کنند. 
در اطاعیه اداره کل محیط زیس��ت استان 
اصفهان آمده اس��ت: به منظ��ور جلوگیری 
از افزای��ش غلظ��ت آالین��ده ه��ای جوی 
اصفه��ان ، ش��هروندان از س��اخت و س��از 
داخل ش��هری،برافروختن آت��ش، عملیات 
قیرکاری، س��وزاندن الس��تیک و نظایر آن، 

تردد با خودروی تک سرنش��ین، استفاده از 
وسایل نقلیه فرسوده ، تردد غیرضروری در 
مراکز پر تردد شهر خودداری و حتی االمکان 
از خودروه��ای عمومی جه��ت حمل و نقل 

استفاده کنند.
در ای��ن اطاعی��ه همچنین به ش��هروندان 
توصی��ه ش��ده اس��ت، در مصرف س��وخت 
و اس��تفاده از وس��ایل گرمایش��ی نظی��ر 
 آبگرمک��ن، بخاری و مش��عل ه��ای موتور

خانه ها نهای��ت صرفه جوی��ی و دقت انجام 
ش��ود و ش��هروندان درجه حرارت فضاهای 
 مس��کونی، تجاری و اداری خ��ود را کنترل
 

نمایند.
اداره کل محیط زیست اصفهان از صنعتگران 
نیز خواسته است باتوجه به مهیا بودن شرایط 
تراکم آالینده های هوا، بخش های آالینده 
واحد های صنعتی و تولیدی را متوقف و در 
س��ایر خطوط نیز با حداقل ظرفیت ممکن 

فعالیت کنند.
رانندگان نیز ضمن خودداری از به کارگیری 
وس��ایل نقلیه فرس��وده و درجا روشن نگه 
داشتن موتور خودرو، نسبت به انجام معاینه 
فنی و رفع نواقص کارکردی خودروها اقدام 

نمایند.
اداره کل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با 
اش��اره به اینکه غلظت آالین��ده های جوی 
 در کانش��هر اصفهان روزهای دوش��نبه و 
س��ه ش��نبه هفته جاری افزایش می یابد از 
س��اکنان ش��هر اصفهان و ش��هر های واقع 
درش��عاع 50 کیلومتری این شهر خواسته 
اس��ت ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از افزایش 
 غلظت آالینده ها موارد یاد ش��ده را رعایت 

کنند. 

اصفهانی ها از تردد غیر ضروری خود داری کنند

هشدار ؛ اصفهان در  وضعیت قرمز آلودگی هوا

بايد از حضور نونهاالن و کودکانی 
در فض�ای ب�از خ�ودداری و هر 
فعالیت فیزيکی و ورزشی که در 
فضای باز مدارس انجام می شود 

را تعطیل کرد
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مديرکل ثبت احوال اصفهان:

 صدور کارت ملی هوشمند برای
 ۴۰ هزاراصفهانی

 مدی��رکل ثبت احوال اس��تان اصفهان گفت: ب��ا برنامه ریزی 
صورت گرفته در زمینه صدور کارت ملی هوشمند در استان، 
۴0 هزار نفر از س��اکنان اصفهان از کارت های هوش��مند ملی 

استفاده می کنند.
 ت��ورج حاج رحیمیان ، با اش��اره به طرح شناس��نامه مکانیزه 
و مراح��ل اج��رای ای��ن ط��رح در اصفه��ان اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاضر تمام��ی شناس��نامه هایی که ب��رای کودکان 
صادر می ش��ود، از نوع مکانیزه بوده و این در حالی اس��ت که 
شناس��نامه های قبلی هنوز تعویض نش��ده و افراد می توانند 
 با مراجعه به سازمان ثبت احوال، شناس��نامه جدید دریافت

  کنند.
ث��ر انگش��ت و  حاج رحیمی��ان قابلی��ت ذخیره س��ازی ا
خصوصیت ه��ای بیومتری��ک در کارت  مل��ی هوش��مند را از 
جمله مزای��ای کارت ملی هوش��مند دانس��ت و بی��ان کرد: 
ای��ن کارت قابلیت ذخیره س��ازی اث��ر تمامی انگش��ت های 
ی��ک ف��رد و خصوصیت ه��ای بیومتری��ک آن  را داش��ته 
 و  قرار اس��ت ای��ن کارت ب��ه کارت جام��ع ایرانی��ان تبدیل

 شود.

احداث باند دوم هرند- کوهپايه
به طول ۱۴ کیلومتر

مدیر س��اخت و توس��عه راه های اداره کل راه و شهرس��ازی استان 
اصفهان از آغاز پروژه احداث باند دوم هرن��د- کوهپایه به طول ۱۴ 
کیلومتر با قراردادی بالغ بر ۳5 میلیارد ریال ار اول دی ماه جاری خبر 
داد.عباس صالحی مدیر ساخت و توسعه راه های این اداره کل با بیان 
اینکه توس��عه و باال بردن ضریب ایمنی راه های استان از مهمترین 
اهداف اداره کل است اظهار داشت: احداث باند دوم هرند - کوهپایه 
در شرق استان اصفهان به طول ۱۴ کیلومتر با قراردادی بالغ بر ۳5 

میلیارد ریال از اول دی ماه جاری آغاز خواهد شد.
صالحی از اجرای باند دوم محور بادرود- کاشان نیز خبر داد و گفت: 
این پروژه در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور بود که با تفویض اختیار به اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان عملیات اجرایی این پروژه به طول ۱۸ کیلومتر آغاز ش��ده 

است.

پرداخت اينترنتی حق بیمه
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

مدیرکل امور فنی بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی گفت: تمامی 
بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و نیز بیمه شدگان ادامه 
بیمه به طور اختیاری می توانند برگ پرداخت حق بیمه خود را به 

صورت غیر حضوری پرداخت کنند.
سیروس نصیری با اعام این مطلب افزود: این گروه از بیمه شدگان 
برای دریافت برگ پرداخت نیازی به حضور در شعبه ندارند، بلکه 
می توانند فقط با داشتن رمز اینترنتی حق بیمه خود را پرداخت 

کنند.
 وی اظهار داش��ت: بیمه ش��دگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ،

 بیمه ش��دگان ادامه بیمه به طور اختیاری وکارگران بیمه شده 
ساختمانی می توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری 
به نشانیhttp://samt.tamin.ir ودرج کد ملی ورمز اینترنتی، 
برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن رامشاهده و صادر 
و همزمان از طریق درگاه های اینترنتی بانک های رفاه کارگران 

وملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

حشره داخل پماد دارويی
معاون فنی و نظارت وارزیابی دارو و مواد مخدر س��ازمان غذا و دارو، 
در ارتباط با جمع آوری پماد موضعی فلوئوسینولون 0.0۲5 درصد، 
توضیحاتی ارایه داد.دکتر مصطفی کریمی گفت: با توجه به اینکه یکی 
از وظایف نظارتی وزارت بهداشت، حصول اطمینان از با کیفیت بودن 
داروهای بازار مصرف است و در این میان هر داروی عرضه شده نباید 
دارای ناخالصی و ذرات خارج از قوانین مشخصی باشد. او گفت: بعضی 
اوقات اتفاقاتی در حوزه تولید می افتد که ذرات خارجی در داروهای 
عرضه شده در بازار دیده می شود که در کنترلی که در شرکت های 
داروسازی است چه به صورت س��هوا چه عمدی دیده شده و وزارت 
بهداشت وظیفه دارد هر زمان که دیده شد برای جمع آوری آن از بازار 
مصرف اقدام کند و تذکرات الزم را به شرکت های تولید کننده جهت 
تصحیح فرآیند نظارتی خود اباغ کند و تا زمان اصاح فرآیند از تولید 

مجدد آنها جلوگیری نماید. 

 آمار زايران ايراني در اربعین به 
يك میلیون نفر مي رسد

کنس��ولگري جمهوري اس��امي ایران در نجف اشرف در 
خط مقدم ورود زایران ق��رار دارد؛ این را ف��رزاد ممدوحي 
کنس��ول اول سرکنسولگري کش��ورمان در نجف مي گوید 
 و از اختص��اص همه ظرفیت ه��اي این کنس��ولگري براي 

خدمات رساني به زایران اربعین حسیني خبر مي دهد.
ممدوحي با اشاره به مشکات مدیریتي، امنیتي و همچنین 
اس��کان از زایران مي خواهد ک��ه به صورت انفرادي س��فر 
نکنند و به آنها توصیه مي کند که حتما با آمادگي الزم و در 
چارچوب س��ازمان حج و زیارت و شرکت هاي وابسته براي 
زیارت اقدام کنن��د.وي  مي افزاید: زایران مش��کات را هم 
پوشاني و مرتفع کنند و حتما امکانات اولیه مانند داروهاي 
ضروري، پتو و وس��ایل ش��خصي و نیز کوله پش��تي همراه 
داشته باشند.ممدوحي با اشاره به مشکات کشور عراق به 
ویژه آواره شدن حدود ۸0 هزار خانواده عراقي و کوچاندن 
آنها از مناطق غربي به مناطق جنوبي، افزود: بیشتر مواکب 
و حسینیه ها که در مسیر پیاده روي اربعین قرار دارد توسط 
این افراد استفاده شده است و براي اسکان محدودیت وجود 
دارد.وي اظهار داشت: زایران امکانات مورد نیاز استراحت را 
به همراه بیاورند؛ وسایل شخصي خود را مانند قاشق چنگال 
مخصوص، لیوان و حوله که جزو ضروریت هاي س��فر است 
فراموش نکنند و به توصیه هاي مس��ئوالن ذیربط ایراني و 
عراقي توجه کنند تا زیارت پرباري داشته باشند و با سامتي 

کامل به به کشور باز گردند.
کنسول اول سرکنسولگري جمهوري اسامي ایران در نجف 
بر حفظ گذرنامه مدت دار تأکید کرد و افزود: توصیه مؤکد 
به زایران آن اس��ت که مراقب گذرنامه خود باش��ند و پول 
عراق به دنبال خود بیاورند که ارز ایران��ي در همه جا قابل 

استفاده نیست.

ريیس سازمان پزشکی قانونی:

 بانك ژنتیك سال 9۴ 
اجرايی می شود

 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، از اجرایی شدن بانک 
ژنتیک در سال 9۴ خبر داد.

 احم��د ش��جاعی در حاش��یه افتت��اح کارگاه چه��ار روزه 
آنتروپولوژی قانونی منطق��ه ای در جمع خبرنگاران افزود: 
راه اندازی س��ند بانک ژنتیک در برنامه پنجم توسعه آورده 
شده و ۱0 مرکز منطقه ای تشخیص ژنتیک با تجهیزات و 
متخصصان آموزش دیده در سطح کشور تشکیل شده است. 
وی ادامه داد: اقش��ار جامعه به نوبت در مرحله اجرای طرح 
قرار می گیرند که اولویت اصلی با دو گروه مجرمان سابقه دار 

و شغل های در معرض آسیب و خطر است. 
به گفته وی، رشته های روانپزشکی قانونی، ژنتیک قانونی، 
حشره شناسی قانونی، پاتولوژی قانونی، سم شناسی قانونی 
و غیره در سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت می کنند و 

متخصصان در این رشته ها ریز شده اند. 
ش��جاعی خاطرنش��ان ک��رد: در بعض��ی زمینه ه��ا مانند 
آنتروپولوژی الزم اس��ت که متخصص��ان از تخصص کافی 
برخوردار شوند که البته بیشتر متخصصان ما نسبت به این 
رشته تخصص کافی دارند و حتی در این کارگاه چهار روزه 
دو نفر اساتید ایرانی به شرکت کننده ها آموزش می دهند. 

وی سپس به تفاهمنامه منعقد شده با وزارت بهداشت برای 
 ص��دور گواهی های فوت اش��اره کرد و گف��ت: برای برخی 
رش��ته ها نیاز به ورود س��ازمان پزش��کی قانونی نیست اما 
نظارت این سازمان را می طلبد و کنترل آن توسط پزشکی 
قانونی انجام می شود. شجاعی افزود: به همین منظور طرح 
دادپزشک را اجرا کردیم و متخصصانی که دوره های خاص و 
آموزش الزم را می بینند، برای نظارت بر صدور گواهی های 

فوت می گماریم. 

ريیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:
تمديدمهلت تعويض کارت  پايان خدمت ومعافیت

مديرکل تبلیغات اسالمی استان
تمام هیات های مذهبی اصفهان شناسنامه دار می شوند

رییس س��ازمان وظیفه عموم��ی ناج��ا از تمدید مهلت 
تعویض کارت ه��ای معافی��ت و پایان خدم��ت قدیمی 
تا خرداد ماه س��ال آینده خبرداد.س��ردار س��ید حمید 
صدرالس��ادات درباره روند تعوی��ض کارت های معافیت 
و پای��ان خدمت قدیمی ب��ا کارت های هوش��مند اظهار 
کرد: روند تعویض این کارت ها ادامه دارد و برابر آخرین 
تصمیم��ات اتخاذ ش��ده مهل��ت اجرای ط��رح تعویض 
کارت های معافی��ت و پای��ان خدمت قدیم��ی با کارت 
هوشمند تا خردادماه س��ال آینده تمدید شده است اما 
درخواست ما از دارندگان کارت های قدیمی این است که 
درخواست خود برای تعویض را به روزهای پایانی موکول 
نکرده و هرچه س��ریع تر نس��بت به تعوی��ض کارت های 
خود اقدام کنند.وی با بیان اینک��ه در حال حاضر قریب 

به هشت میلیون کارت هوشمند پایان خدمت و معافیت 
هوشمند برای متقاضیان صادرشده است خاطرنشان کرد: 
ما آمادگی داریم این روند را ادام��ه دهیم و فکر می کنم 
مقداری کمتر از همین تعداد که کارت هوش��مند صادر 

شده، کارت تعویض نشده باقی مانده است.
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا یکی از اهداف تعویض 
کارت های قدیم��ی را اطاع از تع��داد دقیق کارت های 
معافیت و پایان خدمت دانست و گفت: برابر قانون تعویض 
کارت های قدیمی آن دس��ته از افرادی که از تاریخ اول 
فروردین ماه 60 به بعد خدمتشان به اتمام رسیده الزامی 
است.صدرالسادات از شهروندان خواست مراحل تعویض 
کارت خود را به هیچ عنوان به روزهای پایانی طرح موکول 

نکرده و هرچه سریع تر نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

مدی��رکل تبلیغات اس��امی اس��تان اصفه��ان گفت: با 
برنامه های ص��ورت گرفته و اقداماتی که در دس��تور کار 
قرار دارد، به زودی تمام هیئات مذهبی اس��تان اصفهان 
شناسنامه دار می شوند. حجت االسام سید محمود فقیهی 
در گردهمایی ش��ورای هیئات مذهبی و کانون مداحان 
اس��تان اصفهان در ش��هرضا با اش��اره به برنامه های این 
سازمان برای شناسنامه دار کردن هیات های مذهبی اظهار 
کرد: تجدید مجوز هیئات مذهبی استان و شهرستان ها 
منوط به گذراندن دوره آموزشی بوده و این هیات ها باید 
دوره های آموزشی شرکت کنند.وی افزود: در دوره نخست 
هیئات مذهبی باید یک دوره ۳۲ ساعته را بگذرانند و در 

دوره های بعدی دوره های ۱۴ ساعته را باید بگذرانند.
مدیرکل تبلیغات اسامی اصفهان با بیان اینکه دوره های 

آموزشی در اصفهان برای هیئات مذهبی آغاز شده، گفت: 
بعد از آموزش مدیران هیئات مذهبی در نظر داریم رابطان 
فرهنگی را آموزش دهیم.وی بیان کرد: نزدیک به ۳0 هزار 
نفر در هیات امنای کانون های مذهب��ی و بیش از ۸ هزار 
مداح اهل بیت در استان فعالیت می کنند که ارتقای علمی 

و فرهنگی ایشان در دستور کار این اداره قرار دارد.

8۰ درصد پرونده های 
خشونت علیه زنان بسته می شود

یک حقوقدان گفت: ۸0 درصد از پرونده های خشونت علیه زنان به 
دلیل انصراف از شکایت، بدون نتیجه بسته می شود.

 دکتر عباس ش��یخ االس��امی در همایش »زن در جامعه ایرانی« 
در دانش��گاه فردوس��ی مش��هد اف��زود: قوانین جزایی مش��کات 
 زنان جامع��ه ایرانی را ح��ل نمی کند.وی ب��ا بیان اینک��ه در ایران

 بزه دیدگی در زنان بیشتر از مردان است، اظهار کرد: به دلیل وجود 
این بزه دیدگی، زنانی که از جانب همسر یا خانواده خود مورد خشونت 
 قرار می گیرن��د به دلیل ترس از طرد ش��دن از خانواده یا ش��کایت

 نمی کنند و یا به دلیل وجود مشکات ثانویه در نیمه راه از شکایت 
خود انصراف می دهند.شیخ االسامی ادامه داد: هم اکنون در ایران از 
هر ۱۸0 پرونده مربوط به خشونت علیه زنان، ۱۲۸ پرونده در نیمه راه 
به دلیل انصراف شاکی بدون نتیجه بسته می شود.رییس دانشگاه آزاد 
اسامی مشهد در ادامه با اش��اره به ماده 66 قانون دادرسی کیفری، 
 گفت: بر اس��اس این ماده قانون��ی که از تیرماه س��ال آینده اجرایی

 می شود، سازمانهای مردم نهاد برای حمایت از حقوق کودکان و زنان 
فعال خواهند شد.وی تاکید کرد : نهادینه کردن تساوی حقوق زن و 

مرد در جامعه در گرو فرهنگ سازی و اصاح افکار است.

آلودگی هوای اصفهان افزايش می يابد

س: ايمنا
]عک



يادداشت

 هتل های ۵  ستاره در اصفهان
 احداث می شود

اس��تاندار اصفهان گفت: امس��ال کلنگ ۲ هتل ۵  ستاره در 
اصفهان زده شده و کلنگ ۳ پروژه دیگر نیز تا پایان سال زده 

می شود.
 رسول زرگرپور پیرامون وضعیت س��رمایه گذاری در استان 
اصفهان در ح��وزه گردش��گری و حمایت سیس��تم بانکی از 
سرمایه گذاران این حوزه اظهار کرد: ما تصمیم گرفتیم که 10 
طرح ممتاز گردش��گری را به صورت بسته به صندوق توسعه 
ملی بدهیم که قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز در اصفهان 

این راهکار را قبول کردند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��رمایه گذاران در حوزه گردش��گری 
بیشترین مشکل را با شهرداران دارند، افزود: بیشتر مشکالت 
سرمایه گذاران حوزه گردش��گری با شهرداران بوده و مسایل 

پیرامون شهرداری با معافیت از عوارض شهری رفع شد.
زرگرپور گفت: امس��ال تاکن��ون کلنگ ۲ هتل ۵ س��تاره در 
اصفهان زده ش��ده و کلنگ ۳ پروژه هتل ۵ ستاره نیز تا پایان 
سال زده می شود که اعتبار آن از منابع بخش خصوصی تامین 

می شود.

اليحه رفع موانع تولید آماده
ارايه به صحن علنی مجلس

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
۴۴ قانون اساس��ی در مجلس گفت: الیحه رف��ع موانع تولید 
آماده ارایه به صحن است و پس از اتمام بررسی الیحه تنظیم 
مقررات و ایرادات شورای نگهبان، در دستورکارصحن علنی 

مجلس قرار می گیرد.
حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه دولت و مجلسی پیگیر بررسی 
و تصویب نهایی این الیحه هستند، اظهار داشت: الیحه دولت 
۳0 ماده داشت که اعضای کمیسیون رسیدگی به این الیحه، 
اصالحاتی را با هماهنگی ب��ر روی آن انجام دادند و در نهایت 
۳0 ماده به آن الحاق ش��د که تقریبا تمام آنها با هماهنگی و 

حمایت دولت انجام شد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اش��اره ب��ه اینکه در این 
الیحه برخی احکام بودجه ای نیز گنجانده شده که اثرش در 
بودجه دیده خواهد شد، گفت: این الیحه چند بخش دارد که 
شامل مسایلی همچون مسایل بانکی، مالیاتی، ارزی، تسعیر 
ارز، بازار سرمایه، سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی انرژی، 
صنعت و معدن و کشاورزی، نحوه تس��هیالت دهی بانک ها 

و صندوق توسعه ملی و خروج بانک ها از بنگاه داری است. 

 افزايش برداشت از سدهای 
بزرگ کشور

میزان ذخیره آب سدهای کش��ور به 1۹.۵ میلیاردمترمکعب 
رسید؛ در عین حال، طی پاییز امسال ۳.۷ میلیاردمترمکعب 

نیز به ذخایر سدهای کشور افزوده شد.
حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه امسال، 
چهار میلیارد و ۷۲0 میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی 
که آب خروجی از س��دهای کش��ور در مدت مشابه سال آبي 
گذشته، به میزان چهار میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب بود. 
همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز هم  
اکنون با 11.۲ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته، 1۹ میلیارد و ۵۴0 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده 
که در زمان مشابه سال گذش��ته، معادل 1۷ میلیارد و ۶00 

میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم آب برداشت  شده از 
مخازن سدهای کشور ۵ درصد در مقایسه با زمان مشابه سال 

آبی گذشته افزایش یافته است. 

ورودنخستین محموله تجهیزات 
کارخانه تولید ريل ملی  به ذوب آهن

مدیر خری��د تجهی��زات و قرارداده��ای توس��عه ذوب آهن 

گفت: نخس��تین قس��مت از تجهیزات کارخان��ه تولید ریل 
 ذوب آهن اصفهان که بالغ بر ۳88 تن است، وارد این شرکت

 شد.
 اس��داهلل پیش��دار اظهار کرد: پارت اول محمول��ه که از بندر 
آنتورپ بلژیک بارگیری شد ش��امل ۶ کانتینر ۲0 فوت، 1۳ 
کانتین��ر ۴0 فوت، 1۲ صندوق معمول��ی و یک صندوق فوق 

سنگین به وزن حدود ۹0 تن است.
وی افزود: بخش عمده ای از این محموله بار ترافیکی است که 
مراحل بسته بندی و حمل آن از کش��ور آلمان تا بندرعباس 
و از آنجا تا کارخانه مس��تلزم نظارت همه جانبه کارشناسان 
فروش��نده و همچنین کارشناس��ان ذوب آهن اصفهان است 
و پ��ارت دوم محموله ری��ل نیز ح��دوداً تا آخر آذرم��اه وارد 

بندرعباس خواهد شد.
 تولید ریل در ذوب آهن اصفهان پس از امضای تفاهمنامه ای 
توس��ط وزرای صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، تع��اون، کار و 
 رف��اه اجتماع��ی و راه و شهرس��ازی ب��ه ط��ور ج��دی آغاز 

شد.

 افزايش نرخ نان بدون تغییر
 در کیفیت آن

 نماینده م��ردم مبارکه در مجلس گف��ت: در حالی که دولت 
اعالم کرده هدف از افزایش قیمت نان ارتقای کیفیت اس��ت 
تاکنون تحول چش��مگیری در این خصوص مش��اهده نشده 

است.
عل��ی ایرانپور ب��ا انتق��اد از تناق��ض  گویی و موض��ع دوگانه 
دولت در مورد افزای��ش قیمت نان، بیان داش��ت: باید بهبود 
 معیش��ت م��ردم در راس و اولوی��ت برنامه ه��ای دولت قرار

 گیرد. وی با یادآوری اینکه در صحبت های معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص قیمت نان شاهد 
 نوعی تناقض گوی��ی بودیم، افزود: دول��ت از یک طرف اعالم 
می کند  عالقه ای به افزایش قیمت نان ندارد و چندین ماه بود 
که این نکته را اعالم می کردند اما آخر اختیار افزایش قیمت 
نان به استان ها داده شد و به نوعی دولت مجوز افزایش قیمت 

را خودش صادر کرد. 

اخبار کوتاه 

4
خودروسازی »اُپل« تعطیل شد

اولین ساعات روز جمعه خط تولید کارخانه »اُپل« در شهر بوخوم در غرب آلمان تعطیل 
شد تا سه هزار کارگر ش��اغل در آن با آینده نامعلومی دس��ت و پنجه نرم کنند.شرکت 
خودروسازی »اُپل« آلمان پس از ۵۲ سال فعالیت مجبور شد به دلیل ورشکستگی خط 
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طبق ت��ازه ترین آمارهای میدان��ی از بازار مس��کن در 8 ماه 
گذشته، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در بعضی ماه ها 

رشد ۲ تا ۶ درصدی را تجربه کرده است.
 به دلیل رکود حاکم بر بازار مس��کن و انتظ��ار تخلیه حباب 
مربوط به س��ال ۹۲، در ۵ ماه از هشت ماه اول امسال، قیمت 
مس��کن با افت ماهانه نیم تا ۷ درصدی مواجه ش��د.آخرین 
وضعیت قیمت مسکن در تهران که براساس داده های سامانه 
رهگیری معامالت توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن 
استخراج شده، حاکی از این موضوع است که متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مس��کونی در آبان  ۹۳ اگر چه کاهش ۲.8 
درصدی نسبت به ابتدای سال داش��ت اما حدود 0.۵ درصد 
نسبت به مهر ماه  افزایش داش��ته است. در آبان ماه میانگین 
قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی ح��دود ۴ میلیون و 8۳ 
هزار تومان بود که در مقایسه با 8 ماه اول سال ۹۳ حدود ۳۷ 
هزار تومان کاهش قیمت داشته است.بازدهی خرید در بازار 
مسکن در دو ماه اول پاییز امسال نیز نرخ منفی ۲.1 درصدی 
را برای خریداران رقم زده است به طوری که میانگین قیمت 
آپارتمان در تهران از ۴ میلیون و 1۷0 ه��زار تومان در پایان 
شهریور به ۴ میلیون و 8۳ هزار تومان در پایان آبان ماه رسید 
و عمال ۲.1 درصد طی این دو ماه کاهش یافت. بازار آبان ماه و 
آذر ماه امسال شاهد دو رخداد مهم بود، یکی نتایج مذاکرات 
 هس��ته ای و دیگری تعیین تکلیف ارایه  تس��هیالت به بازار

 مسکن.
با این ح��ال برخی از کارشناس��ان مس��کن بر ای��ن باورند 
که کاهش گرای��ش مردم در آب��ان ماه به خری��د و فروش و 

 در نتیجه خ��روج آرام و بی ص��دای آنها از بازار مس��کن در
 آذر ماه  نشان از توجه مردم به وضعیت سیاسی دارد و بیشتر 
خریداران و فروشندگان، معامالت را به نهایی شدن مذاکرات 
موکول کردند، ام��ا از آنجا که توافقات مطابق خواس��ت این 
دو قش��ر نبود، بازار در انتظار رخداد دیگر یعن��ی ارایه وام و 

تسهیالت مسکن مانده است.
همچنین اقبال سرمایه گذاران به بورس و افزایش شاخص کل 
در این بازار طی مهرماه، باعث شد مقصد نقدینگی ها به سمت 

تولید تغییر جهت دهد.
 رش��د ش��اخص بازار س��هام در دو ماه اخیر، ن��رخ بازدهی 
س��رمایه گذاری های بورسی در پاییز امس��ال را به ۵ درصد 
رس��اند. این در حالی اس��ت که نرخ بازدهی بورس در نیمه 
اول امس��ال ب��ا ثبت زی��ان ۹.۳ درص��دی، رتبه آخ��ر را در 
بین پنج بازار )بورس، بانک، ارز، مس��کن و س��که( کس��ب 
ک��رد. هم اکن��ون نرخ بازده��ی دو م��اه پایی��ز در بازارهای 
 پ��ول، ب��ورس، مس��کن، ارز و س��که نش��ان م��ی دهد که 
س��رمایه گذاران در بورس، بان��ک ها، خرید ارز، مس��کن و 
 س��که در ای��ن دو م��اه، ب��ه ترتی��ب بیش��ترین س��ود را از 

سرمایه گذاری های خود دریافت کرده اند.
برخی از کارشناسان معتقدند این بازدهی همچنان تا پایان 
سال ادامه خواهد داش��ت. بنابراین بازدهی یا سود بورس تا 
پایان سال رتبه اول را دارد. نرخ بازدهی پاییزی در بازار سهام 
معادل ۵ درصد، در بازار پول مع��ادل ۳.۶ درصد، در بازار ارز 
معادل ۲.۵ درصد، در بازار مسکن منفی ۲.1 درصد و در بازار 

سکه نیز منفی ۲.۳ درصد شد.

 دیروز مصادف با 1۶ آذر ۹۳ دومین الیحه بودجه دولت 
یازدهم توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد.پس از 
سال هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل 
شد، امسال این سازمان احیا شده و اولین بودجه دولت 
یازدهم با آرم این سازمان به مجلس ارایه شد.کسب اطالع 
فارس از جزییات الیحه بودجه سال ۹۴ نشان می دهد، 
قیمت هر بشکه نفت خام در الیحه بودجه ۷۲ دالر در نظر 
گرفته شده است. این در حالی است که بودجه ۹۳ با نفت 
100 دالری بسته شده بود.حقوق کارمندان دولت سال 
آینده به میزان 1۴ درصد افزایش خواهد یافت که سال 
جاری این میزان ۲0 درصد در نظر گرفته ش��ده است.

قیمت دالر در الیحه پیش��نهادی بودجه ۲8۵0 تومان 
در نظر گرفته ش��ده است.س��قف درآمد اج��رای قانون 
هدفمندی یارانه ها نیز همان ۴8 هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می دهد 
دولت در الیحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید 
هدفمندی یارانه ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت ها 
در سال آینده است.همچنین 1۳00 میلیارد تومان یارانه 
مسکن و هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته 
شده است که عالوه بر سهم تولید و بهداشت است.منابع 
عمومی دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان اس��ت و بودجه 
شرکت ها نیز 0.8 افزایش یافته و درآمدهای اختصاصی 
مؤسسات و ش��رکت ها افزایش داش��ته است.کل سقف 
بودجه نیز ۴ درصد رشد داش��ته و به 8۴0 هزار میلیارد 
تومان رس��یده است و سقف مصوب امس��ال 80۳ هزار 

میلیارد تومان بود.واگذاری دارایی های سرمایه ای برای 
سال آینده ۷۳ هزار میلیارد تومان است که فقط شامل 
فروش نفت نیس��ت و همراه با فروش اموال و دارایی ها 
محسوب می ش��ود. س��هم درآمد نفت ۶۹ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.واگذاری دارایی های 
مالی حدود ۳1 هزار میلیارد تومان که ش��امل انتش��ار 
اوراق مش��ارکت ، اس��ناد خزانه، صکوک اجاره و فروش 
شرکت ها است. همچنین برای اولین بار صکوک اجاره 
به صورت مستقل در بودجه استفاده شده است.واگذاری 
تملک دارایی های سرمایه ای که شامل فروش طرح های 
نیمه تمام اس��ت هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است و واگذاری اموال منقول و غیر منقول 1۵00 میلیارد 
تومان اس��ت.اعتبار طرح های عمرانی در س��ال آینده 
۴8 هزار میلیارد تومان خواهد بود که رش��د حدود 1۶ 
درصدی دارد در حالی که امسال ۴1 هزار میلیارد تومان 
بود.اعتبارات هزینه ای 1۶۶ هزار میلیارد تومان که 11 
درصد رشد داش��ته است.در ش��رایطی که قیمت نفت 
کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته 
است سهم طرح های عمرانی 1۶ درصد رشد پیدا کرده 
در حالی که اعتبارات طرح های جاری 11 درصد رش��د 
داشته است.سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۴، 
۳۳ درصد شده است.درآمد مالیات سال آینده ۷۲ هزار 
و ۵00 میلیون توم��ان خواهد بود.همچنین درآمدهای 
گمرک نیز 1۳ هزار میلیارد و ۶00 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.

سقف درآمد اجرای 
قانون هدفمندی 
يارانه ها نیز همان 
48 هزار میلیارد 
تومان در نظر 
گرفته شده و 
با احتساب اين 
موضوع نشان 
می دهد دولت در 
اليحه پیشنهادی 
قصدی برای 
اجرای فاز جديد 
هدفمندی يارانه ها 
ندارد و دولت 
به دنبال ثبات 
قیمت ها در سال 
آينده است

برخی از 
کارشناسان مسکن 
بر اين باورند که 
کاهش گرايش 
مردم در آبان ماه به 
خريد و فروش و در 
نتیجه خروج آرام 
و بی صدای آنها از 
 بازار مسکن در
 آذر ماه  نشان 
از توجه مردم به 
وضعیت سیاسی 
دارد

جزيیات اليحه بودجه ۹4 منتشر شدآينده کدام بازار بهتر است؟

افزایش 14 درصدی حقوق کارمندانرونق بازار مسکن با تخلیه حباب سال 92

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا
نوبت  دوم

م الف 25047

 مجتم�ع دخانی�ات اصفه�ان در نظ�ردارد غ�ذای روزان�ه کارکن�ان خ�ود و کارخان�ه 
س�یگارت س�ازی خمینی ش�هر را از طريق برگ�زاری مناقصه عموم�ی خري�داری و توزيع 
نمايد . ل�ذا از متقاضیان واجد ش�رايط دع�وت بعمل می آيد جهت دريافت اس�ناد ش�رکت 
در مناقص�ه از تاري�خ ۹3/۹/1۵ تا پاي�ان وق�ت اداری م�ورخ ۹3/۹/2۵ به نش�انی اصفهان 
خیاب�ان کمال اس�ماعیل ، مجتم�ع دخانی�ات اصفه�ان ، واحد ت�دارکات مراجع�ه فرمايند 
 و يا پ�س از تکمی�ل فرآين�د ثب�ت ن�ام و دريافت ک�د کارب�ری در پاي�گاه مل�ی مناقصات 

به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را بصورت رايگان دريافت نمايند.
1- تعداد و نوع آنها: طبق تقويم کاری مجتمع جمعا ۵0۵00 پرس 

2- آخرين مهلت تحويل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز شنبه مورخ ۹3/10/6 می باشد .
3- زمان بازگشايی پاکات ساعت 10 صبح روز يکش�نبه مورخ ۹3/10/7 در مجتمع دخانیات 

اصفهان می باشد .
4- مقدار يا برآورد اولیه موضوع  مناقصه مبلغ 7/070/000/000 ريال می باشد .

از آخرين روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود . ۵- مدت اعتبار پیشنهادها
6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 3۵3/۵00/000ريال واريز به حساب 0140400404003 بانک 

ملی شعبه خواجوی اصفهان ) فیش واريزی ( و يا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماه 
7- ساير شرايط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد .

جهت اطالع بیش�تر با ش�ماره تلفن 32224182-031 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس 
حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات استان اصفهان 

عضو اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

 بومی سازی کسب و کار رونق اقتصاد
 می آورد

 عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید به هدف گذاری براساس شبکه سازی 
کسب و کار مدل های بومی و ایجاد اشتغال در استان  توجه ویژه ای شود.

رضا برادران اصفهانی با اشاره به اینکه الزم است  ساماندهی بخش های مختلف 
کشاورزی، صنایع دستی و مبادالت تجاری در راستای ایجاد اشتغال و رونق 
اقتصادی استان مورد بازنگری قرار بگیرد، از طراحی مدل های خاص کسب و 
کار در نقاط مختلف کشور خبر داد و افزود: الگوهای موفق وطنی و بین المللی 

نمونه هایی برای ردگیری و مطالعه است. 
وی بیان داشت: با هدف گزاری براساس ش��بکه سازی کسب و کار مدل های 
بومی و ایجاد اشتغال در اس��تان های همجوار به خصوص می توان حلقه های 
به هم پیوسته فرا استانی تشکیل داد و به این ترتیب با ایجاد صنایع تبدیلی به 

توسعه اشتغال در استان ها کمک می شود. 
رییس انجمن طرح صنعتی استان اصفهان با اشاره به تولید و ایجاد برند های 
بومی و ملی، اضافه کرد: بهتر است برای ایجاد بستر اشتغال پایدارو بومی سازی 
شده برای کسب و کارهای خرد و کوچک و پیوند آن  با کسب و کارهای بزرگ از 

طریق توسعه شبکه های نمایندگی برندها درهر استان وارد عمل شد. 
وی تنها راه اصلی و اساسی از برون رفت های اقتصادی را اعتماد کردن نهادها 
 و ارگان ه��ای دولتی به بخش خصوصی دانس��ت و تاکید کرد: ش��اید اکنون 
عده ای خرده بگیرند که اعتماد هست اما با ایجاد موانع و کانال های کم اهمیت 

در واگذاری ها عمال آنچه بخش خصوصی می بیند کم اعتمادی است.

 کاهش تولید، قیمت نارنگی 
باالبرد را

ریی��س اتحادی��ه می��وه و س��بزی 
گف��ت: کاه��ش تولی��د و همچنی��ن 
بارندگ��ی  در س��ه ی��ا چه��ار روز اخیر 
در ش��هر ش��مالی باع��ث ش��د قیمت 
 نارنگی ب��ه کیلوی��ی 5000 تومان نیز

 برسد.
حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و 
سبزی  اظهار داشت: در ماه های جاری 
مصرف نارنگی از تولید پیش��ی گرفته و 
همچنین صاحبان با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا در حال حاضر این میوه 

را در میادین عرضه نمی کنند. 
وی در خصوص قیمت گوجه فرنگی نیز افزود: انتظار داریم با آمدن بار گوجه  
از هرمزگان، بوش��هر و چابهار کم کم قیمت این صیفی به کیلویی هزار و 500 

تومان تا 1000 تومان نیز برسد. 
وی در خصوص آخرین قیمت پرتقال نیز تصریح کرد: پرتقال از کیلویی 1000 
تا 3 هزار و 500 تومان، پرتقال شمال و میناب نیز از هزار و 800 تا کیلویی 2 

هزار و 800 تومان در پایان عرضه می شود. 
وی در خص��وص آخری��ن عرض��ه و قیمت می��وه در ش��ب یلدا نی��ز یادآور 
ش��د: بیش��ترین عرضه محصوالت مربوط ب��ه انار و هندوانه اس��ت و س��ایر 
محصوالت در کنار این دو محصول عرضه می ش��ود و انتظ��ار می رود با توجه 
 به تولید انبوه انار و هندوانه ما ش��اهد کاه��ش قیمت در بازار می��وه و تره بار

 باشیم. 

کد فراخوان: 1383382



یادداشت هفت مسابقه »شناسنامه«با استقبال ۱۵ هزار نفر ی شهروندان برگزار شد
     مسابقه ای با عنوان »شناسنامه« به منظور ارزیابی شناخت شهروندان از محله خود و نیز هویت 
بخشی به محله های شهر  اصفهان در ۱۵۰ محله شهر اصفهان برگزار شد.  این مسابقه با استقبال 
 بیش از ۱۵ هزار نفر از ش��هروندان اصفهانی در محالت مختلف روبه رو ش��د و به ۵۰۰ نفر از آنها 

هدایایی اعطا گردید.  

5
» طراحی سنتی فرش ایرانی«

را یاد بگیرید
 مجموعه کالس های آموزشی با عنوان »طراحی سنتی فرش 

ایرانی« با استاد  علی دادخواه برگزار می شود.
این استاد پیشکسوت طراحی فرش گفت: این دوره آموزشی به 
صورت مقدماتی برای عالقمندان به هنر طراحی فرش برگزار 
می شود. علی دادخواه در ادامه افزود: در این دوره آموزشی به 
آموزش فنونی همچون طراحی فرش، طراحی تذهیب و سایر 

هنرهای مرتبط با آن ها پرداخته می شود. 
این استاد دانشگاه هنر اصفهان همچنین خاطرنشان ساخت: 
هنرجویان پ��س از به اتم��ام رس��اندن ای��ن دوره مقدماتی 
می توانن��د با توج��ه به عالقمندیش��ان ب��ه انتخ��اب یکی از 
رش��ته های زیرمجموعه این هن��ر بپردازن��د. وی همچنین 
درباره رون��د تدریس در این دوره آموزش��ی عنوان داش��ت: 
روند تدری��س در این کالس ها با توجه ب��ه حیطه عالقمندی 
هنرجویان خواهد بود و چنانچه س��طح کیف��ی کالس اقتضا 
کند به مباحث پیچیده تر و تخصصی تر هم خواهیم پرداخت. 
گفتنی است؛ این دوره آموزشی در روزهای دوشنبه هر هفته 
در مجموعه فرهنگی فرشچیان برگزار می شود و عالقمندان 
می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این کالس های آموزشی 
 به این مجموعه واقع در خیابان توحید، جنب پل آذر مراجعه

 نمایند. 

اصفهان پیشتاز برگزاری 
جشنوار ه های شعر آیینی کشور

دبیر چهارمین جشنواره ملی ش��عر عاشورایی 72 خط اشک 
و مس��ئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور 
اصفهان گفت: اصفهان در کل کش��ور پیش��تاز برگزاری شعر 
آیینی و عاش��ورایی اس��ت. حجت االس��الم جعفر عمادی در 
مراسم اختتامیه جشنواره شعر عاش��ورایی 72 خط اشک در 
دانشگاه اصفهان، بیشترین شرکت کننده در این جشنواره را از 
اصفهان دانست و اظهار داشت: استان های تهران، چهارمحال 
و بختیاری، یزد، گیالن، فارس، لرس��تان و مازن��دران بعد از 
اصفهان بیشترین ش��رکت کننده در این همایش عاشورایی 
بودند.وی با اش��اره به اینکه 4۰۰ نفر در این همایش شرکت 
کردند افزود: داوری این جشنواره در سه مرحله صورت گرفت 
و 72 اثر از این تعداد انتخاب ش��د و ۱7 نفر به عنوان برگزیده 
مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.عمادی تأکید کرد:  ۱۵ درصد 
از شرکت کنندگان این جشنواره در مقطع دکتری، 2۰ درصد 
در مقطع کارشناسی ارشد و 6۵ درصد در مقطع کارشناسی 
بوده اند که رده سنی آن ها بین ۱7 تا 3۰ سال است.وی ویژگی 
جشنواره این دوره نسبت به دوره های قبل را پیوستن اساتید 
دانشگاه و کارمندان به جمع دانشجویان شرکت کننده دانست 
و اظهار داش��ت:  امتیاز دانش��گاه اصفهان به عنوان یک نهاد 
 نسبت به نهادهای کل کش��ور، فعالیت مستمر و منسجم آن

 است.
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انتشار شایعه مرگ افراد مش��هور در زمان بیماری توسط 
افرادی که مس��ئله فرهنگ در زندگی آنها کمرنگ ش��ده 

است، اقدامی غیر اخالقی و ناپسند است.
 عادت شایعه پراکنی در خصوص مرگ افراد مشهور دنیای 
هنر و ورزش در کش��وری که این س��ابقه تمدن و فرهنگ 

بسیار تأسف بار است. 
 این شایعه پراکنی ها مدتی بود که در خصوص محمدعلی 
کشاورز، بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون مطرح می شد، 
در حالی که کشاورز در بس��تر بیماری بود و با شنیدن این 
اخبار کذب و غیر اخالقی عالوه بر تحمل بیماری جسمی 

باید فشار روحی را نیز متحمل می شد. 

 اما بعد از آن هم ش��ایعه مرگ ابوالفضل پورعرب، مرحوم 
مرتضی پاش��ایی و در این روزها رضا رویگ��ری در فضای 
اینترنتی و ش��بکه های اجتماعی موجب کدر شدن خاطر 
این هنرمندان و خانواده و بستگانش��ان ش��د به طوری که 
مرحوم مرتضی پاش��ایی عنوان کرده بود »با این شایعات 
اگر واقعا بمیرم هیچ کس باور نمی کند و کسی جنازه ام را 

تشییع نمی کند«. 
 حال باید بررسی کرد این گونه افراد برای پخش شایع مرگ 
این هنرمندان به چه پاداشی دست پیدا می کنند و آیا به 
کسب مدال قهرمانی در امر اطالع نائل خواهند شد یا خیر؟ 
  هنرمندانی که وقتی دعوت اله��ی را لبیک گفته و از دنیا 

کارگردان سینما گفت: فکر نمی کنم امسال جشنواره دلچسبی داشته باشیم چرا که 
سینمای تجربی به جوانان میدان نمی دهد.

مهدی صباغ زاده کارگردان س��ینما گفت: در جش��نواره فجر امس��ال استعدادهای 
 جدی��د و خوب��ی ب��ه چش��م می خورن��د و امیدواری��م جش��نواره خوب��ی داش��ته

 باشیم. 
وی ادام��ه داد: نس��ل فیلمس��از تغییر ک��رده فکره��ای ت��ازه ای وارد ای��ن عرصه 
 ش��ده و امی��دوارم بتوانی��م تغیی��ر و تحول��ی منطق��ی و حرف��ه ای را از آنه��ا 

ببینیم. 
وی افزود: چون نمونه کامل فیلم ها را ندیده ایم به طور قطع نمی توان جشنواره امسال 

را بررسی و پیش بینی کرد. 
وی در پایان افزود: س��ینمای تجربی ب��ه جوان ها به طور کامل می��دان نداد و کمک 
نکرد تا آنها ب��ه خوبی خودش��ان را نش��ان داده و به ثبت برس��انند؛ با این تفاس��یر 
 فکر نمی کنم امس��ال جش��نواره دلچس��بی داش��ته باش��یم و چیز خاص��ی از آنها

 ببینیم. 

می رون��د جمعیت کثیری در مراس��م تش��ییع پیکر آنها 
حاضر می ش��وند، آیا در زمان حیات خود بار سنگینی بر 
دوش این ملت گذاشته اند که با انتشار خبر مرگ آنها در 
فضای مجازی باعث شکس��تن دل آنان و خانواده هایشان 

می شویم؟ 
 متأسفانه پیش��رفت علمی و تکنولوژی در کشور ما منجر 
به شکستن حریم افراد می ش��ود و انگار ظرفیت استفاده 
مناسب معقوالنه از رسانه های برتر و پیشرفته در بسیاری 

از افراد نهادینه نشده است. 
 اینکه فرد یا افرادی از اینکه مرگ هنرمند یا ورزشکاری را 
پیشاپیش رقم بزنند به ارضای روحی می رسند طوری که 
انگار در این دنیا مس��ئله دیگری وجود ندارد و این مسئله 

برای جامعه ما بسیار باعث تأسف و شرم آور است. 
 واکنش هنرمندان نسبت به این اتفاقات و شایعات نیز تا به 
حال نتوانسته از چنین اقداماتی جلوگیری کند و شایعاتی 
از این دست هر بار در مورد هنرمندی شنیده می شود که 

در بستر بیماری است اتفاق می افتد. 
اما نکته قابل تامل این اس��ت که آیا می توانیم ادعا کنیم 
کسی را که شایعه مرگش توس��ط ما منتشر شده دوست 
داریم؟ می توانیم ادع��ا کنیم عالقمند ب��ه فالن هنرمند 
هستیم، در حالی که با انتشار خبر کذب مرگ او در فضای 

اجتماعی، باعث ناراحتی او و اطرافیانش شویم؟ 
 عکس ، فیلم ، مطلب و خبری که بر علیه یک شخص است 
را درست به دست می چرخانیم و بعد از اعمال نظر درباره 

آنها دوباره ارسال به همان دیگر می کنیم . 
 آیا ما مردم جامعه ای نیس��تیم که دین مان اسالم است و 
در این دین حفظ حرمت و آبروی مس��لمان از خانه کعبه 

واجب تر شمرده شده؟ 
 بیاییم وجدان های خواب آلود خود را اگر با تلنگر نشد، با 
یک ضربه محکم تر بیدار کنیم و فقط در زمانی که مشغول 
بازی با آبروی کسی هس��تیم و شکستن حرمت شخصی 
برایمان تبدیل به تفریح شده اس��ت لحظه ای خودمان را 
به جای آنها بگذاریم که اگر این اتفاق درونی واقعا صورت 
بگیرد مطئمنا دیگر شاهد حرکت غیر اخالقی همه گیر و 

وسیع در جامعه نخواهیم بود.

شایعه  مرگ در کمین هنرمندان 

امسال جشنواره دلچسبی نداریم

شایعه پراکنی چند تا الیک داره؟!

 »اشک و حسرت« ۱۰ روز دیگر در
 گروه آزاد اکران می شود

»چهار اصفهانی در بغداد« 
صاحب موسیقی شد

داریوش بابائیان تهیه کننده سینما صبح از ساخت 
موسیقی »چهار اصفهانی در بغداد« توسط مهرداد 
بلوچیان و اکران »اشک و حسرت« تا ده روز آینده 
در گروه آزاد خبر داد.وی در مورد فعالیت های خود 
اظهار داشت: بخش دوم فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»چهار اصفهانی در بغداد« در اصفهان به پایان رسید 
و بالفاصله پس از اتمام فیلمبرداری مهدی دهقان 

)صداگذاری و تدوین( این فیلم را انجام داد. 
بابائی��ان در ادامه اف��زود: در حال حاض��ر مهرداد 
بلوچیان در حال ساخت موس��یقی این فیلم است 

و تا ۱۰ رو دیگر این فیلم آماده نمایش می شود.
تهیه کننده »دزدان خیابان جردن« بیان داش��ت: 
ما ب��رای این فیلم ف��رم حضور در جش��نواره فیلم 
فجر را پر کرده ایم و در صورت تائید هیات انتخاب 
 اولی��ن رونمای��ی از فیل��م در جش��نواره خواه��د

 بود.
به گفته این تهیه کننده سینما، این فیلم سینمایی 
اولین تجربه کارگردانی سیدمحمدرضا ممتاز است 
که نویس��ندگی فیلمنامه آن را نیز بر عهده داشته 
است.در این فیلم س��ینمایی، اکبر عبدی، نسرین 
مقانلو، جعفر دهقان، قاسم زارع، ارژنگ امیرفضلی، 
افشین شاه صناعی، کاظم افرنگ نیا، کیمیا باباییان، 
پوراندخت مهیمن، س��یروس کهوری نژاد، محمود 
مقامی، فرید فرده ای، گوهرش��اد مهابادی، احسان 
فدایی ب��ه عنوان بازیگ��ران اصلی ب��ه ایفای نقش 

پرداخته اند.
وی در بخش دیگری از این گفتگ��و به برنامه های 
اکران ش��کوفا فیلم اش��اره کرد و بیان داشت: قرار 
است فیلم سینمایی »اشک و سکوت« به کارگردانی 
اصغر نصی��ری را ده روز دیگر در گروه آزاد به اکران 

عمومی درآوریم.
بنابراین گزارش، در این فیلم لیال بوش��هری، زهرا 
اویس��ی، مینا جعفرزاده، کامران باختر، محمدرضا 
نیک سرش��ت، هماخاکپاش، بهار رس��ولی، و.... به 

ایفای نقش پرداخته اند.
2۸ فیلم در کارنامه تهیه کنندگی داریوش بابائیان 
به ثبت رس��یده اس��ت که از جمله آن ها می توان 
به »فراری از بگبو« ، »خواس��تگار محترم«، »بوی 

گندم« و ... اشاره کرد.
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ابالغ رای 
دادنامه: 733-93/5/2 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 93-363 شماره  9/399 کالسه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی خ حکیم شفایی سوم 
– کوچه حکیم شفایی یک – فرعی دوم –مجتمع قندهاری – طبقه2 خوانده: محمدرضا 
پاک زاد نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای جواد مظاهری به 
طرفیت آقای محمدرضا پاک زاد به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 14357800 مورخ 93/2/30 به عهده بانک سامان شعبه حافظ به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
از طریق نشر  ابالغ قانونی  اینکه خوانده علی رغم  خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
آگهی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
اجرای  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک موصوف )93/2/30(  از  تادیه  تاخیر و  خسارت 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:24270 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 732-93/5/2 مرجع رسیدگی: شعبه  پرونده: 93-361 شماره  9/400 کالسه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی خ حکیم شفایی سوم 
– کوچه حکیم شفایی یک – فرعی دوم –مجتمع قندهاری – طبقه2 خوانده: اکرم داوری 
و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  آبادی  دولت 
به  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی  نظریه  اخذ 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای جواد 
مظاهری به طرفیت خانم اکرم داوری دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 
ریال وجه چک به شماره 949203مورخ 93/2/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
 16/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   470/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/2/25( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24271 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/401 کالسه پرونده: 93-329 شماره دادنامه: 1454-93/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: داود رحیمی نشانی خ جی – خ مهدیه – کوی 
جنابی – پالک 5 وکیل: الهه صانعی نشانی اصفهان – سه راه سیمین – ج پمپ بنزین – 
ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: سعید حقیقی نشانی مجهول المکان  
های  هزینه  انضمام  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال   20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته: 
دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
با  رحیمی  داود  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید. 

وکالت الهه صانعی به طرفیت سعید حقیقی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 466561-89/11/29 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/11/29( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:24274 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

9/402 شماره: 93-523ش5 به موجب رای شماره 948 تاریخ 93/6/15 شعبه 5 شورای 
یافته است محکوم علیه سید مهدی نعمت  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
الهی فرزند سید یحیی شغل بازنشسته به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
بابت اصل خواسته و )205/000 ریال( دویست و  پنجاه میلیون ریال )50/000/000( 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 638915-90/9/10 تا تاریخ اجرای احکام در 
حق محکوم له صفرعلی ذوالفقاری فرزند هاشم شغل راننده به نشانی اصفهان – خانه 
اصفهان – کوچه میخک – کوچه مینا – آخرین بن بست – سمت راست – آخرین منزل 
صادر و نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:24276 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

9/403 کالسه پرونده: 427/93 شماره دادنامه: 55-93/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
اول   – تهران  اختالف اصفهان خواهان: مرتضی ولیخانی نشانی دروازه  شورای حل 
ایمان  خوانده:  سلطانی  کبابی  جوجه  سرویس   - ناپ   گاز   - کوچه  نبش   – رباط  خ 
حدادیان نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته 
مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال خسارت ناشی از زیان های وارده به خودرو سواری 
سوزوکی به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی زیان 
وارده به خودروی سوزوکی به شماره انتظامی 213ص63-ایران13 )که شماره فعلی 
صادره  دادنامه  وفق  خوانده  کیفری  محکومیت  و  بوده  محرز  187د41-ایران13(  آن 
با  و  است  ثابت شده   9209970368601898 به شماره  تجدیدنظر  دادگاه   5 از شعبه 
توجه به استعالم انجام شده از پلیس راهور نسبت به آخرین مالک و وکالتنامه ای که 
تصویر مصدق آن ضم پرونده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده 
تامین دلیل شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خسارت وارده به اتومبیل خواهان 
مبلغ 24/000/000 ریال تعیین گردیده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده و با استناد به مواد 1و2 ق.م.م و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت خسارت وارده و 170/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
روز   20 از  پس  و  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و 
می باشد.م الف:24277  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر   قابل 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
9/404 کالسه پرونده: 427/93 شماره دادنامه: 1155-93/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
دروازه   – 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی ولیخانی نشانی اصفهان 
تهران – اول خ رباط – نبش کوچه - گاز ناپ  - سرویس جوجه کبابی سلطانی خوانده: 
ایمان حدادیان نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
باال  به طرفیت خوانده  دادخواست خواهان  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید. 
به  از زیان های وارده  ناشی  بابت خسارت  مبلغ 7/700/000 ریال  به خواسته مطالبه 
خودرو 206 به اضافه هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی 
زیان وارده به خودروی 206 به شماره انتظامی 115ب93 )شماره انتظامی فعلی 53-

515ص84( محرز بوده و محکومیت کیفری خوانده وفق دادنامه صادره از شعبه 16 
با  و  است  شده  ثابت   92/10/28-9209970377000619 شماره  به  تجدیدنظر  دادگاه 
توجه به استعالم انجام شده از پلیس راهور نسبت به آخرین مالک و وکالتنامه ای که 
تصویر مصدق آن ضم پرونده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده 
تامین دلیل شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خسارت وارده به اتومبیل خواهان 
ثابت  و  وارد  را  لذا شورا دعوی خواهان  است  تعیین گردیده  ریال  میلیون  مبلغ هفت 
تشخیص داده و با استناد به مواد 1و2 ق.م مدنی و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت خسارت وارده و 195/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن مهلت 20 
 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24278 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/29-1404 دادنامه:  شماره   1041/93 پرونده:  کالسه   9/405
اختالف اصفهان خواهان: محمدمحسن رستمی نشانی: اصفهان  شعبه 5 شورای حل 
ساختمان محمد  نبش کوچه سپهر –  خیابان دانش –  شهرک نگین –  رباط سوم –   –
جنب  سه راه سیمین –  ثمین سالم نشانی: اصفهان –  واحد1 وکیل: الهه صانعی –   –
خوانده:  جمعًا  و  منفرداً   – واحد402   – چهارم  طبقه   – آرش  ساختمان   – بنزین  پمپ 
موسی مرادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمدمحسن 
رستمی با وکالت الهه صانعی و ثمین سالم به طرفیت آقای موسی مرادی به خواسته 
بانک  عهده  به  به شماره 93/4/2-135191  ریال وجه چک  مبلغ 50/000/000  مطالبه 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  سپه 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا 
بر محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/4/2( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:24279 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

9/406 شماره: 92-2050 به موجب رای شماره 605 تاریخ 93/4/24 شعبه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- مجید شفیعی 
فرزند اسدا... 2- مهدی شاهمرادی فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم 
اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  بر  حکم  به  هستند 
انتظامی  شماره  به   1388 مدل  نیسان  وانت  خودروی  سند  مالکیت  انتقال  و  رسمی 

13-158ن69 و پرداخت مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و در صورت پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال مابقی ثمن معامله توسط 
به  عباس  فرزند  موسوی  اصغر  خواهان سید  در حق  اول  ردیف  خوانده  به  خواهان 
اعالم  و  پالک97 صادر   – آذر سوم   – خ 5آذر   – خ جابرانصاری   – اصفهان  نشانی 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  و  می گردد 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:24286 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

9/407 کالسه پرونده:93-952 شماره دادنامه:1321-93/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
مصطفی   -2 کاظمی  جهانبخش   -1 ها:  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هفتم 
رمضانی خواندگان: ورثه مرحوم یدا... کاظمی: 1- همسر مرحوم فاطمه کاظمی اسفه 
2- الهام کاظمی اسفه 3- طاهره کاظمی اسفه 4- مینا کاظمی اسفه 5- مهری کاظمی 
اسفه 6- حاجیه کاظمی اسفه 7- محمدرضا کاظمی اسفه 8- مریم کاظمی اسفه همگی 
به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
کاظمی  یدا...  مرحوم  وراث  طرفیت  به  رمضانی  مصطفی  و  کاظمی  جهانبخش  دعوی 
الهام کاظمی اسفه 3- طاهره کاظمی  فاطمه کاظمی اسفه 2-  اسفه 1- همسر مرحوم 
اسفه 4- مینا کاظمی اسفه 5- مهری کاظمی اسفه 6- حاجیه کاظمی اسفه 7- محمدرضا 
کاظمی اسفه 8- مریم کاظمی اسفه به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
پیکان مدل 1388 رنگ سفید به شماره  انتقال سند یک دستگاه وانت  اسناد رسمی و 
محتویات  به  توجه  با  دادرسی  های  هزینه  کلیه  پرداخت  و  13-791ن78  انتظامی 
انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو  پرونده و استعالم به عمل آمده از مرجع 
و مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین اینکه خواندگان علیرغم 
نیز  ای  نداشتند و الیحه دفاعیه  قانونی )نشر آگهی( در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ 
ارسال ننموده اند لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 
به حضور  بر محکومیت خواندگان  مدنی حکم  قانون  10و219و220و221و223و225 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی  سند خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   170/000 مبلغ  پرداخت  و  نام خواهان  به  13-791ن78 
پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:24287 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

9/408 شماره: 1363/92 به موجب رای شماره 292 تاریخ 93/2/31 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- حسین مسائلی 
هستند  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  سه  هر  نمازی  امیر   -3 سهیلیان  محمد   -2
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   41/000/000 پرداخت  به  تضامنی  نحو  به 
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  آگهی  نشر  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   104/000
تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/6/23 لغایت 
تاریخ صدور اجرای حکم در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت فهیمه 
تجاری  ساختمان   – پلیس  چهارراه   – توحید  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  عصاچی 
اجرای  قانون  ماده 34  اجرایی.  نیم عشر  پرداخت  و  ماکان3- طبقه3- واحد15  اداری 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:24288 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

6
صعود کوهنوردان اصفهانی به قله آنالوجه 

طی یک برنامه مشترک از کارگروه کوهپیمایی و بانوان هیأت کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی ، 8 نفر از کوهنوردان توانستند  قله آنالوجه به ارتفاع حدود 3900 متر را در ساعت 
سه بعدازظهر روز جمعه 14 آذر ماه  فتح کنند .گفتنی است این قله در روستای آنالوجه 

از توابع شهرستان چادگان است.
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هت تریک و رکوردشکنی 
رونالدو

فدراسیون فوتبال 
خواستار بخشش شد

ش��اگردان کارلو آنچلوتی در شب درخش��ش مهاجم پرتغالی خود از سد 
سلتاویگو گذشتند.

 در آخرین دیدار از شب نخست هفته چهاردهم اللیگای اسپانیا )شنبه( شب 
تیم های رئال مادرید و سلتاویگو در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم 
رفتند. کهکشانی ها این بازی را با نتیجه 3 بر صفر به سود خود به پایان بردند 

تا دوازدهمین برد خود در این رقابت ها را جشن بگیرند.
برای کهکش��انی ها در این بازی کریس��تیانو رونالدو س��ه ب��ار در دقایق 
36 - پنالتی، 65 و 81 گلزنی کرد تا ضمن رقم زدن پیروزی تیمش رکورد 
بیشترین هت تریک در رقابت های اللیگا را به نام خود به ثبت برساند. وی تا 
به امروز 23 بار در اللیگا هت تریک کرده است. ستاره مادریدی ها همچنین 
شب گذشته دویس��تمین گل خود را در صدوهفتادو هشتمین بازی اش 
برای رئال به ثمر رساند. او در فصل جاری اللیگا در 13 بازی 23 گل به ثمر 

رسانده است.

فدراس��یون فوتبال با ارس��ال نامه ای برای س��ازمان نظام وظیفه خواهان این شد 
 در صورتیک��ه راهکاری ب��رای بخش��ش بازیکنان س��رباز وجود دارد ای��ن اتفاق

 بیفتد. 
سازمان نظام وظیفه پیش تر اعالم کرده بود که بازیکنان سرباز حق ندارند تا پایان 

فصل تیم هایشان را همراهی کنند. 
در همین حال، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی پنجشنبه شب با اشاره به اینکه 
فدراسیون فوتبال امارات 10 بازیکن س��رباز تیم ملی این کشور را آزاد کرده است، 

خواستار بخشش بازیکنان سرباز شده بود. 
گفتنی اس��ت با ابطال کارت پایان خدمت تعدادی از بازیکن��ان لیگ برتر فوتبال، 
این بازیکنان راهی تیم های نظامی ش��دند و قرار بر این بود تا با آغاز نیم فصل دوم 
در ترکیب تیم های جدید خود به میدان بروند. ام��ا با تغییر نظر کمیته تخصصی 
 رس��یدگی به این پرونده، بازیکنان س��رباز تا پایان فصل از حضور در لیگ محروم 

شدند. 

امس��ال،به میزبانی جام ملت های آسیا نزدیک 
ش��ده بودیم اما باز هم مثل همیش��ه مانعی به 
 نام اخت��الف داخلی،ای��ن میزبان��ی را از ایران 

گرفت.
 »میزبان��ی جام مل��ت های آس��یا ب��ه امارات

 می رس��د.«علی کفاش��یان ابایی از اینکه این 
حرف را با صراحت بزند ندارد.رییس فدراسیون 
 فوتب��ال دیگر مطمئن ش��ده که نم��ی تواند با 
 دس��ت های خالی برای گرفت��ن میزبانی جام
  مل��ت ه��ا بجنگد:»آنه��ا هم��ه چی��ز دارند.

ورزشگاه های خوب،پرواز مستقیم وپول.ما کاری 
نکرده ای دیگر.نمی شود که به مردم دروغ گفت. 
مگ��ر اینک��ه دیگ��ران در کش��ور کاري کرده 
باش��ند! با ش��رایطي که داریم، گلیم خودمان 
را از آب بی��رون بکش��یم، ش��اهکار کرده ای��م، 
 دیگ��ر وق��ت نداری��م کاري ب��راي میزبان��ي

 انجام دهیم.«
این حرف های کفاشیان یعنی به پایان رسیدن 
یک رویا آن هم قبل از اینکه آغاز ش��ود! تقریبا 
یک س��ال قبل رییس هیجان خاصی داشت.او 
بر این عقیده بود که می تواند با حمایت ش��ش 
هفت نفر از روسای فدراس��یون های حامی به 
 راحتی میزبان��ی درجام ملت ها را ب��رای ایران

 بگیرد.
تصور کفاشیان این بود که با برگزاری دور جدید 
انتخاب��ات هیات اجرایی)EXCO )او ش��انس 
باالیی در رای گیری ها خواهد داشت و با اضافه 
شدن ایران و کره جنوبی در این هیات می تواند 
با حمایت اعضا میزیانی را برای ایران به ارمغان 

بیاورد.
اما در رکود فوتبال ایران و در روزهایی که شاید 
در آینده از آن به عنوان روزهای سیاه فوتبال نام 
ببرند کفاشیان خیلی بی پروا گفت:»میزبانی به 

اماراتی ها می رسد.«
ورق خیلی زودت��ر از آنچه ک��ه در داخل ایران 
 بش��ود فک��رش را ک��رد به ض��رر ما ب��ه زمین

 برگشت.
عدم حمایت از سوی وزارت ورزش،درگیری ها 
و اختالف ها بین طرفین و هزار و یک حاش��یه 
دیگر باعث شد تا شانس اماراتی ها برای گرفتن 
 میزبانی ج��ام ملت های آس��یا باالت��ر از ایران

 باشد.
جدا از همه امکاناتی که کفاشیان از آنها سخن 
گفت اتفاقاتی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
بر سر انتخابات رییس این کنفدراسیون)رقابت 
بین ش��یخ س��لمان و یوس��ف س��رکال(افتاد 
باعث ش��د تا کشورهای عرب نش��ین به خاطر 
دلجویی از یوس��ف س��رکال هم که ش��ده کفه 
 ترازوی میزبان��ی را به نفع امارات س��نگین تر 

کنند.
 در جری��ان ای��ن انتخاب��ات ش��ش کش��ور

 شیخ نشین عضو در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
یک جورهایی خودزنی کردند و در انتخاب بین 
شیخ سلمان و س��رکال کار را به جایی رساندند 
که بن علی رییس فدراسیون اردن و نایب رییس 
فیفا به حرف آمد و خیلی شفاف با انتقاد از نوع 
برخورد این کش��ورها با یوسف س��رکال عنوان 
کرد:»بدجوری دل یک شیخ را شکستیم و باید از 

او دلجویی شود.«
دلجویی که به نظرحاال زمانش رس��یده است و 
چه موقعیتی بهتر از دادن میزبانی جام ملتها به 
امارات برای اینکه شیخ این کشور حوزه خلیح 

فارس دیگر از دست کسی دلگیر نباشد!
 از همان زمان علی کفاشیان به این نکته واقف بود 
که ایران هیچ شانسی برای گرفتن میزبانی ندارد.

ام��ا او کار را رها نکرد و امیدوار ب��ود که با توجه 
به رابطه خوبی که با بالتر دارد س��فارش رییس 

 فیفا برای دادن میزبانی به ایران کارس��از شود
 اما...

نکته دیگری که در این زمینه وج��ود دارد این 
اس��ت که اماراتی ها ب��رای اینک��ه میزبان این 
تورنمنت بسیار مهم شوند با امضای قراردادی با 
شرکتی که کارهای اجرایی المپیک ریو را انجام 
می دهد و توانسته میزبانی جام جهانی 2020 
را هم برای قط��ری ها بگیرد چن��د گام از ایران 

پیش افتادند.

همان زمان این شائبه مطرح ش��د که شر کت 
مذکور به ایران پیشنهاد پرداخت 9 میلیون دالر 
و س��پردن مس��ئولیت تمام کارهای اجرایی به 
آنها را داده است که این پشنهاد با مخالفت علی 
کفاشیان روبرو ش��د.البته این مخالفت رییس 
فدراسیون فوتبال یک دلیل ویژه داشت.وزارت 
ورزش حمایت نکرد و پولی نبود که بخواهند به 

این شرکت پرداخت کنند.
ب��ا ای��ن ش��رایط کفاش��یان دس��ت از تالش 
 ه��ای خ��ودش نکش��ید.او تی��زری از امکانات

 ورزشگاه های ایران که در آن گل های خداداد 
عزیزی و علی دایی به استرالیا و کره جنوبی هم 
گنجانده شده بود)هر چند با کیفیت پایین( آماده 
کرد و برای کنفدراسیون فوتبال آسیا فرستاد تا 
ش��اید تاثیری در گرفتن میزبانی داشته باشد...

با این ش��رایط کفاش��یان در نقطه ای از تالش 
 هایش به این نتیجه رسید که میزبانی را به ایران

 نم��ی دهن��د و امارات��ی ه��ا ب��ا الب��ی ه��ای 
بیش��تر،امکانات بهت��ر و نف��وذی ک��ه در 
 آس��یا دارن��د میزبان��ی را از آن خودش��ان

 کرده اند.
این البته یک روی سکه است و حتی اگر میزبانی 
از مس��ابقات جام ملت های آسیا به ایران نرسد 
رییس فدراس��یون فوتبال امسال این شانس را 
دارد که بتواند برای چهار سال به عضویت هیات 
اجرایی فوتبال آس��یا در بیاید و ی��ا حتی نایب 

رییس شود.
جای��ی ک��ه ق��درت ه��ای فوتب��ال آس��یا 
مث��ل کره،ژاپ��ن و حت��ی عربس��تان پ��ا پس 
کش��یدند و از آن مهمتر ب��ا توجه به ش��رایط 
 خ��وب سیاس��ی و مذاک��رات خ��وش بینان��ه

 بین المللی دولت و وزارت ورزش می توانستند 
با صرف هزینه ای دو یا س��ه میلی��ون دالری و 
تجهی��ز ورزش��گاه ها ش��رایط مناس��ب  برای 
 میزبان��ی از بازی های ج��ام ملت ه��ا را فراهم 

کنند.
 ام��ا ن��ه تنها ای��ن اتف��اق نیفت��اد بلک��ه آتش 
اخت��الف ه��ا بیش��تر و بیش��تر ش��د و از آن 
ط��رف امارات��ی ه��ا ک��ه خیالش��ان از باب��ت 
میزبان��ی راح��ت اس��ت ش��روع ب��ه س��اخت 
ورزش��گاهی مجه��ز کردن��د که م��ی گویند 
 قرار اس��ت م��درن تری��ن ورزش��گاه روز دنیا

 شود.میزبانی جام ملت ها همان طور که رییس 
فدراسیون فوتبال درباره اش شفاف حرف زد از 
دس��ت رفته و جالب اینجاست که واکنش وزیر 
ورزش پ��س از مطرح کردن ای��ن موضوع مهم 
 که اماراتی ها ب��ه یک قدمی گرفت��ن میزبانی

 رس��یده اند این بود:»خیلی ممن��ون از مطرح 
کردن این موضوع.«

بازهم نه تنها قیمت گذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس انجام نشد، بلکه 
مشخص شد هاله ای از ابهام بر پیکره 
راه پر فراز و نش��یب خصوصی سازی 
دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس 

خودنمایی می کند.
به دلیل اش��کال صورت های مالی دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس، در نهایت بازهم قیمت گذاری 
این دو باشگاه انجام نشد تا همه چیز به دو هفته آینده موکول 
شود. جلسه مهمی که در آن دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

ورزش وجوانان نیز حضور داشتند.
درنهایت آنچه به عنوان خروجی اعالم ش��د این  بود که الزمه 
برگزاری مجامع این دو باش��گاه، تهی��ه و امضای صورت های 
مالی است تا پس از آن کار حسابرسی انجام و مجمع عمومی 
سرخابی ها برگزار ش��ود. بعد از این نیز، نوبت به قیمت گذاری 
سهام این دو تیم می رسد تا در هیات واگذاری مطرح می شود 
و پس از تایید این هیات، مزایده س��هام دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس برگزار خواهد شد.
بر اس��اس اصل 44 قانون اساس��ی باید س��هام اس��تقالل و 
پرس��پولیس تا پایان س��ال 1393 به بخش خصوصی واگذار 
ش��ود، قانونی که تا محقق ش��دن ،چون و چراهای بسیاری با 
خود به همراه دارد و کماکان در خم و چم تصمیمات اولیه تاب 
می خورد. خصوصی سازی این دو باشگاه با خود مسائل بسیاری 
را ایجاد و نهاد های مختلفی را درگیر کرده اس��ت که در ادامه 

آن ها را مطرح کرده ایم.
مجل��س در گام اول موض��وع خصوصی س��ازی را در صحن 

علن��ی خ��ود ب��ه تصویب رس��اند، 
س��وال اینجاس��ت ک��ه عل��ت این 
تصمیم مجلس��ی ها چه بود؟ طبق 
 اص��ل »44«قان��ون اساس��ی همه

 ش��رکت های دولتی باید به تدریج 
به بخ��ش خصوصی واگذار ش��وند. 
بنابرای��ن مجلس با همی��ن اصل به 
وظیفه خود عمل کرد و تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی 

به بخش خصوصی گرفت.
سوالی که مطرح است اینکه آیا در این واگذاری حمایت از بخش 
خصوصی و کوچک سازی دولت صورت گرفته است؟ آیا این 
موضوع حمایت از بخش خصوصی است؟ یا این که موضوعی که 
هم اکنون مدنظر قرار گرفته است، زمین زدن بخش خصوصی و 

ایجاد تجربه ای تلخ در این اتفاق است؟
با توجه به عدم س��ود دهی  اس��تقالل و پرسپولیس و موضوع 
واگ��ذاری آن ها، آیا مجل��س قبل از تصویب قان��ون واگذاری 
ش��رکت های دولت��ی به بخ��ش خصوص��ی، قان��ون ترغیب 
کننده ای برای ش��رکت های خصوصی و به منظور مشارکت و 
س��رمایه گذاری تصویب کرده  تا بخش خصوصی در راستای 

اقدام به تحویل شرکت های دولتی گام بردارد؟ 
کالم آخر...

باید توجه ک��رد تحقق این اصل بر اس��اس قوانی��ن واگذاری 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی انجام شود و در این بین 
مدنظر داشت که واگذاری دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس 
 که دارای طرفداران میلیونی هس��تند به چه ش��کلی صورت

خواهد گرفت.

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی 
روزهای 13 و 14 آذرماه با حضور 12 تیم 
خارجي و چهار تیم داخلي در آبادان برگزار  

شد. 
در این رقابت ها که به رقابت های 50 هزار 
دالری مشهور است به تیم های اول تا سوم 
به ترتیب 25، 15 و 10 ه��زار دالر جایزه 
نقدی اهدا  ش��د و نخستین قهرمانی تیم 

ملی کشتی فرنگی در رقابت های جهانی رقم خورد.
عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی اعالم کرد درخشش 
فرنگ��ی کاران بومی و ج��وان تیم های نماینده ای��ران در لیگ 
 جهانی نشان داد باید منتظر ظهور نسل جدیدی در این رشته 

باشیم.
بهرام مشتاقی ، در پایان رقابت های لیگ جهانی کشتی فرنگی 
در آبادان، ضمن بیان این مطلب افزود: برخی از چهره های بزرگ 
و نامدار کشتی فرنگی ایران در نخستین دوره رقابت های لیگ 
جهانی حضور نداشتند ولی همه شاهد بودیم جوانان با انگیزه 
و بومی تیم های ایرانی به خصوص در ترکیب تیم اندیمش��ک 

توانستند همچون یک ستاره بدرخشند.
وی ادامه داد: رقابت های لیگ جهانی کش��تی در س��طح قابل 
قبول و امیدوار کننده ای برگزار شد و فدراسیون کشتی توانست 
به اهداف عالیه خود از لحاظ داخلی و برون مرزی دست یابد، از 
سویی دیگر به مسئوالن و اهالی کشتی فرنگی نیز ثابت شد که 
می توان به این جوانان تازه نفس و باانگیزه تکیه کرد و آنان را در 

آغاز راهی پرافتخار و موفقیت آمیز قرار داد.
عضو کمیته فنی لیگ جهانی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: 

کش��تی فرنگی ای��ران باید ب��ه زودی 
جانش��ینان مطمئ��ن و جوان��ی برای 
بزرگان خ��ود انتخاب کن��د و چه بهتر 
آنکه این نیروهای تازه نفس و آینده دار 
در چنین میادینی حضور یافته و خودی 

نشان دهند.
مشتاقی در ادامه تصریح کرد: از همان 
ابتدا می شد حدس زد تیم های روسیه، 
 ترکیه و ایران مدعی اصلی رسیدن به فینال هستند و رقابت های 
حساس و نزدیکی با هم خواهند داشت. البته تیم اندیمشک هم 
با ترکیبی کامال بومی و باانگیزه توانست به خوبی بجنگد و یک 
 پای فینال شود تا برای رسیدن به قهرمانی، با روس ها سرشاخ

 شود.
وی اس��تقبال جالب توج��ه و امیدوارکننده مردم خوزس��تان 
از لیگ جهان��ی را مورد تقدیر ق��رار داد و اف��زود: هیچ گاه فکر 
نمی کردم بتوان چنین جمعیتی را در س��الن آب��ادان دور هم 
جمع کرد. به واقع مردم خوزستان نش��ان دادند تنها به فوتبال 
 عالقه ندارند و برای کشتی گیران خود نیز احترام ویژه ای قائل 

هستند.
عضو کمیته فنی لیگ جهانی کش��تی فرنگ��ی در پایان گفت: 
ای کاش مس��ئوالن ورزشی اس��تان خوزس��تان تمهیداتی را 
در نظ��ر بگیرند ت��ا این خطه کش��تی خی��ز و قهرم��ان پرور 
صاحب  س��الن های بزرگ و مجهز ش��ود زیرا با اس��تقبالی که 
من از مردم خوزس��تان در آبادان دیدم واقعا احداث سالن های 
 ورزش��ی با گنجایش زیر 5 ه��زار نفر هم برای این اس��تان کم 

است!

سایه ابهام بر خصوصی سازی سرخآبی های پایتخت

آزمون سربلندی یا زمین خوردن بخش خصوصی 
منتظر نسل جدیدی در کشتی فرنگی باشید

استقبال آبادانی ها جالب توجه بود

ایجاد مرکز تخصصی ارتقای فوتبال 
س��رمربی تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان در یک��ی از 
برنامه های بلند مدت خود 
تصمی��م ب��ه ایج��اد مرکز 
تخصصی ارتقای فوتبال در 

ایران دارد.
ای��ن روزه��ا اف��رادی که  

به کمپ تیم مل��ی فوتبال 
رفت و آمد دارن��د در کنار 
س��اختمان آکادمی ملی فوتبال ش��اهد بنایی در حال ساخت 
هستند که قرار است به مرکزی برای آینده فوتبال ایران تبدیل 
شود.این مرکز به خواست و با طرح کارلوس کی روش، سرمربی 
تیم ملی در حال س��اخت بوده و قرار اس��ت به مرکز تخصصی 
ارتقای فوتب��ال ایران تبدیل شود.س��رمربی تی��م ملی فوتبال 
پیگیری این پروژه را به عنوان یکی از برنامه های بلند مدت خود 
برای بعد از مسابقات جام ملت های آسیا تعیین کرده و قصد دارد 
در این مرکز از همکاری والتر دیس��الووی ایتالیایی که دستیار 
س��ابقش در رئال مادرید بوده و اکنون در مرکز تخصصی اسپایر 
قطر حضور داردو همچنین ازمیک مک درموت، مربی بدنس��از 

سابق تیم ملی فوتبال، استفاده کند.

آندو در یک قدمی سپاهان
سرپرست تیم فوتبال سپاهان 
گف��ت:  اگ��ر تیموری��ان از 
اس��تقالل ب��رود، مذاکرات 
رس��می را با این بازیکن آغاز 

خواهیم کرد.
 رس��ول خ��وروش در مورد 
وضعیت مذاکره با آندرانیک 
تیموری��ان و بح��ث حضور 
چش��می هافب��ک صب��ا در 
سپاهان گفت: موضوع حضور چشمی در سپاهان منتفی شده و دیگر 
به این مسئله فکر نمی کنیم. در مورد تیموریان هم باید بگویم که او 
هنوز بازیکن استقالل است و این درست نیست با بازیکنی که تحت 
اختیار یک باشگاه دیگر است مذاکره کنیم. اگر آندو از استقالل برود، 

مذاکرات رسمی را با این بازیکن آغاز خواهیم کرد.
او در پاس��خ به این س��وال که در فصل نقل و انتقاالت چند بازیکن 
را جذب خواهید کرد، اظهار داش��ت:  قرار است دو بازیکن در پست 
هافبک جذب کنیم و بعید می دانم در پست های دیگر بازیکن بگیریم. 
خوروش در مورد برد س��پاهان مقابل پیکان و رس��یدن زردپوشان 
اصفهانی به یک قدمی صدر جدول و حضور در کورس قهرمانی عنوان 
کرد: هر چند جدایی حمودی و خلیل زاده و مصدومیت نویدکیا به 
سپاهان ضربه سنگینی زد ولی به هر حال تیم ما امسال هم مدعی 
اس��ت و تیم ما بیدی نیس��ت که با این بادها بلرزد. ت��ا هفته آخر به 

قهرمانی فکر می کنیم.

رییس هیات گلف استان:

 هیات های ورزشی
 به درب بسته می خورند

ریی��س هیات گلف اس��تان 
اصفهان گفت: اداره ورزش و 
جوانان استان اصفهان در را به 
روی هیات های ورزشی بسته 
است و اهمیتی به مشکالت 

ما نمی دهد.
 محسن ش��یران اظهار کرد: 
معضالت هیات های ورزشی 
در اولوی��ت اداره ورزش و 

جوانان نیست و حمایتی از هیات ها انجام نمی گیرد.
وی با بیان اینکه با نظر اداره کل باید هیات ها درآمدزایی کنند، تصریح 
کرد: در حال حاضر تنها برخی از هیات های ورزش��ی استان امکان 
درآمدزایی دارند اما سایر هیات ها برای توسعه رشته های خود ناچار 
به هزینه کردن هستند و اگر اداره ورزش و جوانان به آنها کمک نکند، 

نمی توانند برنامه ها و اهداف خود را پیاده کنند.
رییس هیات گلف استان اصفهان به وضعیت زمین گلف نقش جهان 
اشاره کرد و گفت: زمین نقش جهان یکی از استانداردترین زمین های 
گلف ایران است اما در دو سال گذش��ته اداره ورزش و جوانان استان 

اهمیتی به بازسازی و ترمیم این زمین نداده است.

قضاوت دیدار پرسپولیس و ذوب آهن 
بي نقص بود

 رییس دپارتم��ان داوری 
فدراسیون فوتبال قضاوت 
تیم داوری دی��دار دو تیم 
پرس��پولیس و ذوب آه��ن 
اصفهان را بی نقص عنوان 

کرد.
حسین عس��گری در مورد 
انتق��ادات مطرح ش��ده به 
داوری دی��دار تیم ه��ای 
پرس��پولیس و ذوب آهن اصفه��ان در مرحله نیم��ه نهایی جام 
حذفی گف��ت: قضاوت��ی ک��ه داوران انتخ��اب ش��ده در دیدار 
پرس��پولیس و ذوب آهن اصفهان انجام داده اند، کامال درس��ت 

و منطقی بود. 
وی در ادامه افزود: پس از بازبینی فیلم این بازی، ش��اهد بودیم 
که کمک داورها به همراه داور وسط در تمامی صحنه ها حضور 

داشتند و قضاوت درستی را انجام داده اند. 
رییس دپارتمان داوری فدراس��یون فوتبال در ادامه بیان کرد: 
سه گلی که در این دیدار به ثبت رسید، به نظرم با دقت و تمرکز 
باالی کم��ک داوران و داور بازی قابل قبول ب��ود و در واقع هیچ 

بحث و شبهه ای را به جای نگذاشت. 

چه کسی میزبانی جام ملت های آسیا را از ایران گرفت؟

به پایان رسیدن یک رویا قبل از آغاز

اماراتی ها برای 
اینکه میزبان این 

تورنمنت بسیار 
مهم شوند با 

امضای قراردادی 
با شرکتی که 

کارهای اجرایی 
المپیک ریو را انجام 
می دهد و توانسته 

میزبانی جام جهانی 
2020 را هم برای 

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

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

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

عادی ازعلی دالوریان آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  بابا  حاجی  فرزند  آرانی  میرزازاده  حسین  شماره3660هیات:آقای  2-رای 
شناسنامه  بشماره  اله  رحمت  فرزند  آرانی  میرزازاده  فرزانه  خانم  و  شناسنامه176 
به مساحت192/55مترمربع پالک2220فرعی  یکبابخانه  154)بالمناصفه(در شش دانگ 
بیدگل. و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 از  فرعي   13  از 
بشماره  علی  فرزند  آرانی  زاده  جعفرشبانی  شماره3904هیات:آقای  3-رای 
شناسنامه  بشماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  مقدم  رعیت  نجمه  خانم  و  شناسنامه591 
پالک  مترمربع   188 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  در شش  )بالمناصفه(   1250161452

2222 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
4-رای شماره7116هیات:آقای حسین قامتی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه222 
نسبت  ترتیب  )به  بشماره شناسنامه244  فرزند محمد  آرانی  پور  زهرا شوال  خانم  و 
به4دانگ و2دانگ( درشش دانگ یکبابخانه به مساحت255/94مترمربع پالک2461فرعی 

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

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

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

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

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

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

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

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

واقع درآران دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علی  فرزند  آرانی   زاده  ابراهیم  حسین  هیات:آقای   8443 شماره  13-رای 
شناسنامه 9790 و خانم طاهره حق پناه فرزند مسلم بشماره شناسنامه 99 )بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160/50 مترمربع پالک 1470 فرعی از 235 
فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  شایقی  حسن  شماره8440هیات:آقای  رای   -14
306)بالمناصفه( شناسنامه  بشماره  فرزندحسینعلی  مقدم  رعیت  خدیجه  437وخانم 

از311فرعي  پالک1471فرعی  مساحت77/20مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  درشش 
از2640اصلی واقع درآران دشت بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

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

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

آران وبیدگل.
17- رای شماره6469هیات:آقای علی اکبرانارکی آرانی  فرزندعباس بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  292 شناسنامه  بشماره  فرزندسلطانعلی  نژاد  زهرابهجتی  وخانم   729

 550 از  فرعی   721 پالک  مترمربع   272/80 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  درشش 
فرعي از 2643 اصلی واقع درصالح آبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

ازموسی مهران)مالک رسمی(.
بشماره  فرزندخیراله  آرانی  شائی  اله  عین  شماره8710هیات:آقای  رای   -18
پالک723فرعی  1000مترمربع  مساحت  به  انباری  یکباب  دانگ  شناسنامه381شش 

از715فرعي از2643اصلی واقع درصالح آبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
19- رای شماره2815هیات:آقای علی فدائیان آرانی فرزند میرزاآقا بشماره شناسنامه 
5841وخانم انسی خانم اطاعت آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه5388)بالمناصفه(

از340فرعي  پالک988فرعی  مترمربع   332 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  درشش 
از2645اصلی واقع دروشادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

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

از340فرعي از2645اصلی واقع دروشادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علینقی  فرزند  بیدگلی  کریمشاهی  مصطفی  شماره7873هیات:آقای  رای   -21
شناسنامه  بشماره  ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  کبابی  فاطمه  خانم  و   271 شناسنامه 

201 )بالمناصفه( در شش دانگ یکبابخانه به مساحت146مترمربع پالک4954فرعی از 
16 فرعي از2840اصلی واقع درریگستان دیمکارآران بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شناسنامه9668  بشماره  فرزندحسین  ناهیدستاری  شماره8523هیات:خانم  رای   -22
شش دانگ یکبابخانه به مساحت217/85مترمربع پالک4967فرعی از205و2408فرعي 

از2840اصلی واقع درریگستان دیمکارآران بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23- رای شماره8771هیات:آقای حسن تفکری فرزندمحمدتقی بشماره شناسنامه72شش 
دانگ یکبابخانه به مساحت121/10مترمربع پالک4972فرعی از205فرعي از2840اصلی 

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

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

از3035فرعي از40اصلی واقع درنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
حسن  فرزند  آبادی  نوش  زاده  مکاری  هاجر  شماره8770هیات:خانم  رای   -26
پالک3681فرعی  مساحت202مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  شناسنامه160شش  بشماره 

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

عادی از علی عابدزاده نوش آبادی)مالک رسمی(.
بشماره  فرزندحسین  آبادی  نوش  عذراجلوداری  شماره8437هیات:خانم  رای   -28
پالک792فرعی  مساحت150/20مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  شناسنامه23شش 
وبیدگل  آران  ثبتی  آبادبخش4حوزه  آبادنوش  درحسن  واقع  از41اصلی  از37فرعي 

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

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

از118فرعي از41اصلی واقع درحسن آبادنوش آبادبخش4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
31- رای شماره8767هیات:آقای فاطمه ساربانی فرزندامراله بشماره شناسنامه58شش 
از41  118فرعي  از  پالک795فرعی  مساحت215/75مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ 
عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  4حوزه  آبادبخش  آبادنوش  درحسن  واقع   اصلی 

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

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

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

از43 اصلی واقع درغیاث آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
 3 شناسنامه  بشماره  فرزنداسداله  شکرائیان  امراله  شماره8725هیات:آقای  رای   -35
از 43 اصلی واقع  به مساحت 159/75مترمربع پالک 456فرعی  یکبابخانه  شش دانگ 

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

آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندامراله  حمیدرضاشکرائیان  شماره8744هیات:آقای  رای   -37
104وخانم فاطمه عباسی نوش آبادی فرزندعلی اکبربشماره شناسنامه 212)بالمناصفه(

در شش دانگ یکبابخانه به مساحت 170مترمربع پالک 458فرعی از 43 اصلی واقع در 
غیاث آبادنوش آبادبخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل.

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

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

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

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

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

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  فرزندمهدی  آبادی  نوش  علیرضاعصارزاده  6697هیات:آقای  شماره  1-رای 
شناسنامه  فرزندجوادبشماره  آبادی  نوش  اسماءوکیلی  5758وخانم  شناسنامه 
64/50مترمربع  به مساحت  مغازه  بر  یکبابخانه مشتمل  دانگ  822)بالمناصفه(درشش 
بخش  آباد  آبادنوش  درمعین  واقع  اصلی   8 پالک  از  فرعی   318 از  339فرعی  پالک 

2حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
2-رای شماره 7819هیات:آقای رضاعابدین زاده بیدگلی فرزندعباس بشماره شناسنامه 
57)بالمناصفه( شناسنامه  بشماره  فرزندماشااله  بیدگلی  قاسمی  زهراعلی  208وخانم 
اصلی   3 از  2176فرعی  پالک  127/45مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  درشش 
از علیرضا  آران وبیدگل خریداری عادی  ثبتی  آبادبیدگل بخش 3حوزه  واقع درمعین 

خموشی)مالک رسمی(. 
 3-رای شماره 7865هیات:آقای عباس کشت کاربیدگلی فرزندیداله بشماره شناسنامه 
60وخانم اعظم محلوجی مفردفرزندحسین بشماره شناسنامه 313)بالمناصفه(درشش 

دانگ یکبابخانه به مساحت 300/95مترمربع پالک 2179فرعی از 3 اصلی واقع درمعین 
 آبادبیدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازیداله کشت کار)مالک رسمی(.

4-رای شماره 8745هیات:آقای ابوالفضل رزاقی زارع بیدگلی فرزندعباسعلی بشماره 
شناسنامه 105وخانم مریم شمس الدین فرزنداصغر بشماره شناسنامه 133)بالمناصفه(

واقع  اصلی   3 از  2191فرعی  پالک  210مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  درشش 
درمعین آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل. 

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

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

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

3فرعي از 112 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندغالمرضابشماره  بیدگلی  محمدرحیمی  علی  7884هیات:آقای  شماره  8-رای 
شناسنامه 124وخانم زهراسیدی تبارفرزندمچول بشماره شناسنامه 295)بالمناصفه(

درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 409/91مترمربع پالک 152فرعی از 2فرعي از 112 
الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دراماکن  واقع  اصلی 

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

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

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 8471هیات:آقای علی اکبرسامانی فرزندناصرخان بشماره شناسنامه 
171)بالمناصفه( شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  زهراحقیقیان  6970وخانم 
از  از 5و8فرعي  به مساحت 426/50 مترمربع پالک 22فرعی  یکبابخانه  درشش دانگ 

128 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  فعولی  سیدحسن  8438هیات:آقای  شماره  رای   -12
از  فرعی   41 پالک  177/75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش   12 شناسنامه 

2فرعي از 252 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  شمس  فرزند  بیدگلی  زهرانوروززاده  2100هیات:خانم  شماره  13-رای 
از  8فرعی  پالک  مترمربع   170 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  181شش  شناسنامه 
2و5و6و7وقسمتی ازمشاعات فرعي از 265 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 
 وبیدگل خریداری عادی ازعباس رضازاده بیدگلی وزهراقرمزی بیدگلی)مالکین رسمی(.

بشماره  اله  فرزندحبیب  آرانی  شاهزاده  حسین  8425هیات:آقای  شماره  رای   -14

شناسنامه  بشماره  فرزندعلی  بیدگلی  قاضیان  مریم  9524وخانم  شناسنامه 
107)بالمناصفه(درشش دانگ یکبابخانه به مساحت 163/50مترمربع پالک 10فرعی از 
 2وقسمتی ازمشاعات فرعي از 277 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

15- رای شماره 5896هیات:آقای عباس مجیدی بیدگلی فرزندمندعلی بشماره شناسنامه 
320شش دانگ یکبابخانه به مساحت 172/75مترمربع پالک 6فرعی از 2فرعي از 281 

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

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

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

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
19- رای شماره 5029هیات:آقای جوادابراهیم پورآرانی فرزند تقی بشماره شناسنامه 
بشماره شناسنامه 1035)بالمناصفه( فرزندعباس  آرانی  کدخدائیان  زینب  102 وخانم 

7وقسمتی  از  15فرعی  پالک  مترمربع   268/50 مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  درشش 
حوزه   3 بخش  دراماکن  واقع  اصلی  1928و1952و1953و1360  از  فرعي  ازمشاعات 

ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره 7888هیات:آقای حسین پیران زارع بیدگلی  فرزند حسنعلی بشماره 
 205 شناسنامه  بشماره  رحمت  فرزند  بیدگلی  اهلی  فرزانه  خانم  و   202 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 88/45 مترمربع پالک 268 فرعی از 

6 فرعي از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  زارع  پیران  هادی  شماره7858هیات:آقای  رای   -21
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  زارع  پیران  اسماء  شناسنامه200وخانم 
143)بالمناصفه(درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/25 مترمربع پالک 269 فرعی 

از 6 فرعي از 1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله بشماره  22- رای شماره8444هیات:آقای علی اکبر سعدآبادی آرانی فرزند حبیب 
شناسنامه  بشماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  ستاری  اعظم  شناسنامه134وخانم 
پالک1فرعی  262/90مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  شش  در  285)بالمناصفه( 

از2336 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندحشمت  حمیدرضاپایدارآرانی  5914هیات:آقای  شماره  رای   -23
شناسنامه10702وخانم لیالبهروان فرزند حسین بشماره شناسنامه11689)بالمناصفه(

از2637  فرعی   953 پالک  242/06مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازاحمدقربانی وقدسی معروفی)مالکین رسمی(.
بشماره  فرزندحسن  آرانی  غالمیان  اله  رحمت  شماره8715هیات:آقای  رای   -24
بشماره  علی  حسین  فرزند  آرانی  مقدم  عذرامرادزاده  شناسنامه18وخانم 
شناسنامه158)بالمناصفه(درشش دانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت47/75مترمربع 

پالک1044فرعی  از2637   اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندنعمت  آرانی  محمدرضاخالقی  شماره3485هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه6052)بالمناصفه( بشماره  احمد  فرزند  سلگی  مریم  شناسنامه3295وخانم 
از1189فرعي  پالک7667فرعی  106/75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  درشش 

از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندسیف  آرانی  خالقی  اله  نعمت  شماره3648هیات:آقای  رای   -26
شناسنامه1116)بالمناصفه( بشماره  فرزندوهب  ماندی  علی  مریم  شناسنامه74وخانم 

پالک7682فرعی  74/92مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  از  قسمتی  دانگ  درشش 
از1189فرعي از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

27- رای شماره6691هیات:آقای علیرضا خالقی آرانی  فرزندنعمت اله بشماره شناسنامه 
1747وخانم نرگس قربانزاده مشکانی فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه68)بالمناصفه(

از1189فرعي  پالک7782فرعی  103/50مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  دانگ  درشش 
از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.

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

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

از1241فرعي از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزندمحمدبشماره  آرانی  زاده  اکبرعظیم  علی  شماره8479هیات:آقای  رای   -30
شناسنامه53وخانم فاطمه شمس آبادی فرزندمسلم بشماره شناسنامه607)بالمناصفه(

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

بشماره  محمود  فرزند  آرانی  قرنی  عباس  شماره8478هیات:آقای  رای   -31
شناسنامه1333وخانم عاطفه سادات حسینی فاضل فرزند سیدمهدی بشماره شناسنامه 
مساحت203/25مترمربع  به  یکبابخانه  دانگ  1250113881)بالمناصفه(درشش 
پالک7805فرعی از 933 و 935و936فرعي از2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3حوزه 

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

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

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول:1393/09/17 

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

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي علي شباني فرزند حسن به وکالت نبي اله زمین پرداز هونجاني فرزند 
عبدالعلي بموجب وکالتنامه 108716–83/11/7 دفتر 4 شهرضا با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 2 
سهم از 5 سهم ششدانگ پالک 3/963 واقع در موغان 3 اصلي بخش یک شهرضاشده 
که  اضغررادصادرگردیده  بنام   7 دفتر   22 درصفحه   891 ثبت  سندمذکورذیل  که 
اله  به سیف  41/9/7 دفترسه شهرضا  به موجب سند 1118–  مالکیت خودرا  نامبرده 
باقرپورانتقال داده که نامبره نیز مالکیت خود را بموجب سند 15004–49/1/11 دفتر 
سه شهرضا مالکیت خود را به علي شباني انتقال داده است اینک نامبرده علي شباني 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نسبت به دوسهم مشاع نموده است که دراجراي 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض  آگهي اعتراض خود را 
نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني 
یا سند  مالکیت  اگر سند  .و  نمود  متقاضي تسلیم خواهد  به  و  را طبق مقررات صادر 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ 

فرزند  ا.. مومنی  آقای فضل  اینکه  به  نظر  9/378 شماره:93/9/10-103/93/7022/25 
محمدحسین مالک 13/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن 
پالک 1/3738 واقع در ابنیه بخش یک ثبتی شهرضا در اجرای تبصره یک ماده 105 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست وارده به شماره 93/10687/25 مورخه 
1393/07/01 خواستار پرداخت بهاء یک - هشتم اعیانی 13/5 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالک به نام 
قانون  نامه اصالحی  آیین  ماده 105  تبصره یک  اجرای  در  لذا  ربابه مومنی می باشد 
توسط  فوق  پالک  مشاع  حبه   13/5 اعیانی  هشتم   – یک  ارزیابی  جهت  موضوع  ثبت 
به   1393/07/07 مورخه   103/5096/25 شماره  طی  دادگستری  رسمی  کارشناس 
کانون کارشناسان رسمی استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طی نامه شماره 

93/2/3597 مورخه 93/07/27 با ارسال گزارش ارزیابی کارشناس مربوطه بهاء یک 
 1770833 مبلغ  به  کاًل  مذکور  ارزیابی  گزارش  طبق  فوق الذکر  پالک  اعیانی  هشتم   –
ریال ارزیابی شده که مبلغ مذکور توسط متقاضی طی فیش شماره 155821753295 
به حساب شماره 2171320316006 سپرده این اداره به نام ربابه مومنی واریز شده 
است که در اجرای تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت آگهی می شود که ذینفع )ربابه 
مدعی  صورتیکه  در  و  نماید  مراجعه  اداره  این  به  مذکور  سپرده  اخذ  جهت  مومنی( 
تضییع حقی از خود می باشد می بایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی می 
تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نماید هرگاه 
ظرف مهلت مقرر طرح دعوی ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء اقدام 
خواهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مذکور حذف بهاء 13/5 
اعیانی موکول به صدور حکم قضایی می باشد. سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد 

و امالک شهرضا 
حصر وراثت

9/390 خانم زهرا رحیمی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 835 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 4598/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه آقاجان بشناسنامه 37966 در تاریخ 90/6/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
حسن رحیمی اصفهانی ش.ش 628 )فرزند( 2- مصطفی رحیمی اصفهانی ش.ش 1921 
)فرزند( 3- بتول رحیمی اصفهانی ش.ش 59 )فرزند( 4- عفت رحیمی اصفهانی ش.ش 
50661 )فرزند( 5- زهرا رحیمی اصفهانی ش.ش 835 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:24963 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              ابالغ وقت رسيدگی
9/391 در خصوص پرونده کالسه 1492/93 خواهان مرتضی حاتمی دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  فاضلی  اسماعیل  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/11/4
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:24272  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

محمود  فرزند  عباس عسگری  1485/93 خواهان  پرونده کالسه  در خصوص   9/392
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت رضا موالئی بحرانی فرزند محمد 
8/30صبح  93/11/4 ساعت  مورخ  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  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 الف24273  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  وقت رسیدگی  حضور 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

9/393 نظر به اینکه آقای علیرضا آقائی شکایتی علیه آقای سید حاتم مرتضویان فرزند 
ابراهیم مبنی بر مشارکت در آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح و تهدید با چاقو مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 920313ک/18 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
93/11/19 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع  و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:24304 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر )کیفری( 

استان اصفهان
 احضار متهم

9/394 شماره ابالغیه: 9310100253304748 شماره پرونده: 9209980358801814 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   930955 شعبه:  بایگانی  شماره 
پرونده کالسه  در  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  جهادکشاورزی  خصوص شکایت 
اراضی  کاربری  غیرمجاز  تغییر  اتهام  به  حیدری  ایوب  برای   9209980358801814
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  باغها  و  زراعی 
وقت رسیدگی برای مورخه 1393/12/13 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:24305 

شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

9/395 شماره ابالغیه: 9310100354206285 شماره پرونده: 9009983635500364 
شماره بایگانی شعبه: 930930 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9009983635500364 برای غالمحسین جورکش به اتهام کالهبرداری و تقلب 
و فریب در معامله و انتقال مال غیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/11/14 ساعت 11:30 تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
آمد. م الف:24306 اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

احضار
9/396 چون آقای کامران جهان میر فرزند امیرهوشنگ شکایتی علیه آقای جالل سنادی 
ثبت  دادگاه  این  به کالسه 920922  آن  پرونده  که  نموده  بر کالهبرداری مطرح  مبنی 
اینکه متهم  وقت رسیدگی برای روز 93/11/15 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:24307  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

9/397 شماره ابالغیه: 9310100350505463 شماره پرونده: 9309980350501034 
طرفیت  به  دادخواستی  شهرام  محمدحامد  خواهان   931095 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده راحله رباط میلی به خواسته الزام به تنظیم سند خودروی پرادو به رنگ سفید 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  خسارات  مطالبه  و   2009 مدل  صدفی 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9309980350501034 کالسه  به  و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک  طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت 
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 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 الف24308 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

9/398 شماره ابالغیه: 9310100369101100 شماره پرونده: 9009980352501528 
شماره بایگانی شعبه: 911502 خواهان زرین تاج دارانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  سازش  امکان  عدم  گواهی  خواسته  به  دارانی  یوسفی  علی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
مجتمع دادگاههای تجدیدنظر  چهارراه نظر –  واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال – 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9009980352501528 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/11/11 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:24309 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان



سالمت و تغذیه  

گردو سرعت گیرسرطان 
پروستات 

عکس نوشت

 خطر چاقوی
  مجاز وایبر و 
شبکه های اجتماعی 

اثر زخم كه به صورت ناحیه ای روشن تر از پوست 
اطراف دیده می شود ساختاری است از ریشه های 
كالژن كه بین دو لبه پوست بریده ، تنیده شده و 

مانند بخیه آنها را به هم متصل می كنند.
ای��ن رش��ته ها، ب��ه وس��یله س��لول های��ی كه 
فیبروبالست نامیده می شود و در زیراپیدرم قرار 
دارند، تولید می شوند. اپیدرم همان الیه سطحی 
 پوست است كه به طور طبیعی شامل سلول های

 مرده است.
 ایجاد اثر زخم در س��ه مرحله جداگانه روی می دهد ، مرحله التهاب كه طی آن 
 فیبروبالس��ت ها ایجاد می شوند ، چند روز طول می كش��د . مرحله بعد سوخت

 و ساز یا متابولیك است كه در آن فیبروبالست ها ، كالژن مورد نیاز برای ترمیم 
زخم را تولید می كنند. پس از چند هفته تا مرحله تغییر شكل شروع می شود و 
در طول یك یا دو سال ، بعضی رش��ته های كالژن اضافی شكسته می شوند و اثر 
 زخم را ناپدید می كنند ، از آنجا كه این مرحله در بعضی مواقع به طور كامل اتفاق

 نمی افتد ، اثر زخم پس از مدت ها باقی می ماند.

طراحی این مزرعه با س��اختاری عمودی شبیه به 
یك درخت است كه شاید راه حلی برای مشكالت 
كمبود زمین، جن��گل زدایی و آلودگ��ی به دلیل 
ازدحام بیش از حد جمعیت در س��ال های آینده 
باشد.»استیو لی« اهل سئول یك مزرعه كشاورزی 
عمودی طراحی كرده است؛ شاید این طرح كمی 
دور از واقعیت باشد اما در س��ال های اخیر چنین 
طرح هایی ارائه شده است. مزرعه شهری مفهومی 
برای معرفی كشاورزی ش��هری اس��ت؛ طراحی این مزرعه با ساختاری عمودی 
شبیه به یك درخت است كه ش��اید راه حلی برای مشكالت كمبود زمین، جنگل 
زدایی و آلودگی به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در س��ال های آینده باشد.

در واق��ع این برج آوانگارد برای كش��ت م��واد غذایی جهت نیازهای رو به رش��د 
ش��هرها در نظر گرفته شده اس��ت؛ این مزرعه ش��هری با قابلیت كنترل محیط، 
حرارت، نور و رطوبت برای بهره وری س��الم اس��ت؛ دارای چند محفظه شبیه به 
 ریشه، تنه و برگ است و با توجه به س��اختار آن شرایط رشد محصوالت متفاوت

 است.

دانش��مندان با انج��ام آزمایش��ات و مطالعاتی 
روی ه��زاران داوطلب دریافتند ك��ه رنگ های 
آب��ی و س��بز باعث می ش��وند ت��ا اف��راد كالری 
كمتری مص��رف كنن��د و ب��ه نوعی دچ��ار جا 
ب��ه جای��ی غذای��ی ش��وند و ب��ا چند لقم��ه یا 
 قاش��ق خ��وردن س��ریع اشتهایش��ان بس��ته 

شود.
 گفتنی اس��ت، افرادی ك��ه از رنگ آبی و س��بز 

حتی در پوش��ش خود اس��تفاده می كنند، كمتر دچ��ار چاقی می ش��وند و این 
رنگ ارتباط مس��تقیمی با هورمون های س��وخت و س��از در بدن دارد و موجب 
 می شود تا مغز  فرمان اشتهای خود را از دس��ت بدهد و كمتر احساس گرسنگی 

كند. 
نتایج مطالعات نش��ان می دهند، اگر قصد الغری دارید، باید رنگ بشقاب خود را 
تغییر دهید و هنگام غذا خوردن از بشقاب آبی و سبز استفاده كنید، در این صورت 
 نا خود آگاه كمتر به سمت غذاها كشیده می ش��وید و شاهد الغری خود خواهید 

بود. 

یك زن 55 س��اله آلمان��ی به مدت 5 س��ال با بدن 
مومیایی مادر خود زندگی می كرد.

به نقل از زوددویچه تس��ایتونگ، یك زن 55 ساله 
آلمانی كه مبتال به اخت��الالت روانی بود به مدت 5 
سال با بدن مومیایی مادر خود در آپارتمانش زندگی 

می كرده است.
این موضوع به تازگی توس��ط مددكار اجتماعی كه 
بارها درخواس��ت مصاحبه با این خانم را داشته به 
پلیس گزارش ش��د؛ مددكار اجتماعی به علت بس��ته بودن دِر خانه به آتش نشان ها 
خبر داد تا در را باز كنند اما پس از باز شدن، یك تخت دو نفره كه بدن یك مومیایی 

بر روی آن بود، مشاهده شد.
پس از كالبدشكافی مشخص شد این جسد زنی اس��ت كه 77 سال داشته و در ماه 
مارس 2009 به مرگ طبیعی فوت ش��ده بود؛ پس از این اتف��اق، دختر وی نیز در 

بیمارستان روانپزشكی بستری شد.
جالب اینكه همس��ایگان این خانم بارها از استشمام بوی بدی در ساختمان شكایت 

كرده بودند اما توجهی نشده بود.

علت ماندن اثر زخم روی پوست 

رنگ بشقاب چه تاثیری در الغری دارد؟مزرعه عمودی

5 سال زندگی با بدن مومیایی شده مادر

به گفته محققان دانش��گاه كلیفرنی  دیویس پس 
از تحقیقات انجام شده مشخص شد گردو سرعت 

سرطان پروستات را ُكند می كند.
محققان دانش��گاه كالیفرنی دیوی��س جدیدترین 
تحقیقات خود را در رابطه با سرطان پروستات  در 

مجله موادغذایی دارویی منتشر كردند.
ارتباط بین رژیم غذایی و س��رطان پروستات اغلب 
مورد مطالعه قرار گرفته است و طرح های مختلف 
به منظور جلوگیری یا كاهش سرعت این سرطان 
مطرح شده است.در آخرین مطالعه ای كه محققان 
انجام دادند، گردو باعث كاهش تومور پروستات در 
موش ها شد؛ برای كس��ب اطالعات بیشتر در مورد 
مولكول مسئول این اثر سودمند، این تیم تحقیقاتی، 
از تركیب چربی با محتوی امگا 3 اس��تفاده كردند 
و به مدت 18 هفته موش ها با گ��ردو، روغن گردو، 
با هردو )گردو و روغن گ��ردو( و با یك رژیم غذایی 
كنترل شده تغذیه ش��دند.»پل دیویس« نویسنده 
این مطالعه گفت: نتایج نشان دادند برخالف رژیم 
كنترل شده، رژیم غنی از گردو و روغن گردو رشد 
سرطان پروستات را كند می كند. بنابراین به غیر از 
امگا 3 كه برای كاهش این سرطان موثر است، گردو 
نیز در كند كردن س��رطان پروستات موثر است.به 
گفته محققان مولكول های مختلف موجود در گردو 

یك اثر ضد سرطان دارند.
گردو رش��د تومور پروس��تات را كاهش می دهد و 
سیستم سوخت و س��از بدن را تقویت می كند؛ در 
این آزمایش ها به طور قابل توجهی كلس��ترول در 
موش هایی ك��ه گردو یا روغن گ��ردو خورده بودند 

كاهش پیدا كرده بود.

خواص به لیمو
به لیمو نام ی��ك گیاه دارویی معطر اس��ت كه بوی 
خوش��ایند لیمو را دارد. درختچه ای��ن گیاه 1،5 تا 
 2 متر است كه گاهی بیش��تر هم می شود و دارای

  برگ ه��ای س��اده س��رنیزه ای به ط��ول 7 تا 10 
 س��انتی متر با قاعده گ��ره ای و عموم��ا به صورت

 دسته های س��ه تایی در هر گره اس��ت.گل آذین 
انتهایی و به صورت خوش��ه ه��ای باریك، جام گل 
كوچك و به طور مشخص واجد دو لب، ارغوانی رنگ 
پریده، میوه هستكی و دارای 21 عدد بذر است. این 
گیاه بومی آمریكای جنوب��ی بوده و به طور طبیعی 
رویش آن در آرژانتین، ش��یلی و پرو گزارش شده 
است و از آن جا به س��ایر نقاط جهان از جمله ایران 
رفته اس��ت و كشت می ش��ود. در ایران این گیاه در 

استان های شمالی و باغ ها كشت می شود.
خواص به لیمو و کاربردهای آن

برگ ها بخش دارویی این گیاه هستند و بویی شبیه 
لیمو دارند. برگ ها را در اواخر تابستان جمع آوری 
می كنند. پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ سبز مات 
و دارای بوی معطر، طعم آن تند و كمی تلخ اس��ت. 
از به لیمو در درمان سوء هاضمه، نفخ، سردردهای 
یك طرف��ه، درده��ای عصبی، س��رگیجه و عالیم 
سرماخوردگی استفاده می شود به عالوه در تقویت 
حافظه و ایجاد آرامش نیز مفید اس��ت. همچنین 
به عنوان ادویه در مص��ارف خانگی نیز كاربرد دارد. 
 اس��انس به لیم��و دارای خ��واص باكت��ری كش و 
حشره كش بوده و همچنین در صنعت عطرسازی 
نیز از آن استفاده می شود.در بیماران دچار نارسایی 
كلیوی و همچنین در دوران آبس��تنی و شیردهی 
باید از مصرف زیاد به لیمو اجتناب كرد. اس��تفاده 
موضعی ب��ه لیمو ممكن اس��ت باعث حساس��یت 
پوستی شود. برگ و اس��انس به لیمو را باید دور از 
 نور، در جای خنك و سربس��ته نگه��داری كرد. از 
آن ب��ازار  در  موج��ود  ه��ای   ف��رآورده 

 می ت��وان به چ��ای ورون اش��اره كرد.نوش��یدن 
دم ك��رده گی��اه به لیم��و ب��ه ص��ورت چ��ای 
 طرف��داران زی��ادی دارد.نوش��یدنی ك��ه ب��ه نام 
شربت به لیمومعروف است ربطی با گیاه به لیمو ندارد 
و تركیبی است از آب لیمو، آب میوه به، شكر و موادی 
دیگر. شربتی با محتوی عصاره یا دم كرده برگ گیاه 
 به لیمو به همراه افزودنی های مختلف نیز س��اخته 
می ش��ود، ولی آن نیس��ت كه در زبان عام »شربت 

به لیمو« نامیده می شود.

خنک کردن نوشیدنی با 
نور خورشید و گیاهان!

 بدون استفاده از برق، نوشیدنی خود را خنك كنید.
محققان عنوان كردند: می توان با استفاده از روشی 
طبیعی در مناطقی كه دسترسی به برق امكان پذیر 

نیست و گرما زیاد است، نوشیدنی را سرد كرد.
محققان با هم��كاری مركز بین الملل��ی فیزیك در 
بوگوتا از نور خورش��ید و گیاهان برای خنك سازی 
نوش��یدنی اس��تفاده كردند.در روش اول در باالی 
محفظه خنك كنن��ده، گیاهان در خ��اک آبیاری 
شده و در زیر محفظه خنك می شوند.در روش دوم، 
آینه با نور خورشید گازی را تولید می كند كه منجر 
 به خنك شدن نوش��یدنی می ش��ود.این روش در

 مكان هایی كه نورخورش��ید درجه حرارت باالیی 
دارد، استفاده می شود. 

 در واق��ع ج��و زمی��ن مان��ع عظیم��ي در زندگي یك 
 س��تاره ش��ناس محس��وب مي ش��ود! زیرا یك��ي از

 ویژگي هاي رنجش آورش این است كه نور را خمیده 
مي كند؛ پدیده اي كه به نام شكس��ت ن��ور بارها با آن 

روبرو شده ایم.
در حقیقت نور با گ��ذر از محیطي به محیط دیگر براي 

مثال از آب به هوا یا عكس آن دچار شكست مي شود.
 حتماً تا به حال متوجه شكل خمیده قاشق چایخوري 
هنگامي كه آن را وارد لیوان چاي مي كنید ش��ده اید 
و اگر تا به حال براي ماهیگیري رفته باش��ید احتماالً 
دریافته اید كه اگر شكست نور را در نظر نگیرید با توري 

خالي از شام شب تان به خانه باز خواهید گشت!
سراب  

درباره جو زمی��ن نیز همین طور اس��ت، ن��ور با گذر 
 از الی��ه هاي جو ك��ه داراي چگالي متفاوتي هس��تند

 مي شكند. براي مثال هواي گرم چگالي كمتري نسبت 
به هواي س��رد دارد. الیه اي از هوا كه درس��ت باالي 
آسفالت سیاه رنگ خیابان قرار دارد از الیه هاي باالتر 
از خود گرم تر است. نور با گذر از این الیه ها مي شكند 
و این همان چیزي اس��ت كه موجب مي شود آسفالت 
روبروي شما در یك روز تابس��تاني مواج به نظر برسد، 
كه به آن سراب مي گوییم.. الیه هاي هوا پرتوهاي نور 
را مي شكنند و موجب مي شوند آسفالت خیابان مایع 
به نظر برس��د و حتي گاهي مي توانید تصویر بازتابیده 

خودرو را در این الیه ببینید.
 نزدیك س��طح زمین الیه هاي ه��وا تقریب��اً پایدار و 
یكنواخت هستند. اما فقط چند كیلومتر باالتر دنیاي 
دیگري حاكم اس��ت! در این دنیا جریان ه��وا به طور 
مدام ب��ه اطراف تازیان��ه مي زند. بس��ته هاي كوچك 
 هوا كه سلول نامیده مي ش��وند و قطر تقریبي چند ده 

سانتي متري دارند، دایم به اطراف مي وزند و نور با گذر 
از این سلول ها خمیده مي شود.

 در حقیقت نور ستاره ها تمام س��ال هاي نوري میان 
زمین ما و ستاره ي مادرشان را یكنواخت طي مي كند 
و اگر با جو زمین روبه رو نمي شدند كامال مستقیم به 
چشم ما مي رس��یدند اما چه كنیم كه زمین ما جوي 

گرد خود دارد.
 هنگامي ك��ه نور س��تاره از می��ان این ج��و و به طور 
 مشخص س��لول هاي هوایي مي گذرد، هر كدام از این 
 سلول ها پرتو مورد نظر را اندكي در جهتي تصادفي خم

 مي كند و البته در هر ثانیه صدها سلول هوایي در مسیر 
این نور قرار مي گیرند كه موجب مي ش��وند نور ستاره 
كمي به اطراف بپرد.از طرف دیگر از روي زمین اندازه 
ظاهري یك ستاره بس��یار كمتر از اندازه ي یك سلول 
هوایي است، بنابراین تصویر ستاره در نظر ناظر زمیني 
مدام جهش خواهد داش��ت و در نتیجه س��تاره سوسو 

خواهد زد!
 در یك شب رصدي، س��تاره ش��ناس با اندازه گیري 

 قطر ظاهري ستاره مش��خص مي كند كه میدان دید 
رصدي اش تا چه حد بد است! در حقیقت تصویر ستاره 
با چنان س��رعت باالیي ب��ه اطراف پراكنده مي ش��ود 
 كه چش��مان ما آن را به صورت قرص مه آلودي از نور 
 مي بیند. هر چ��ه میدان دی��د بدتر باش��د این قرص 
بزرگ تر خواهد بود. در یك شب معمولي، هرچه میدان 
دید بدتر باش��د این قرص بزرگ تر خواهد بود. در یك 
ش��ب معمولي، میدان دید در حد چند ثانیه قوس��ي 
است )براي این كه تصویري به این اندازه در ذهن تان 
داشته باشید به خاطر بس��پارید كه قطر ماه در حدود 
2000 ثانیه قوسي است و چشم انس��ان فقط توانایي 
 تش��خیص جرمي را با حداقل قطر 100 ثانیه قوس��ي

 دارد(.
 از روي زمین، بهترین میدان دی��د ممكن معموالً در 
حدود نیم ثانیه قوسي است. كه كامال بستگي به میزان 
آش��فتگي جو دارد. البته میدان دید با زمان نیز تغییر 

مي كند.
 گاهي ممكن اس��ت ب��راي چن��د ثانیه ج��و ناگهان 
بسیار آرام ش��ود، در این هنگام صفحه ستاره انقباض 
چش��مگیري خواهد كرد و از آنجایي كه نور ستاره در 
ناحی��ه كوچك تري متمركز مي ش��ود ممكن اس��ت 
ستاره هاي كم نورتري را كه پیش از این نمي دیدید در 

محدوده رصدي خود بیابید!
 تصور كنید كه پشت چشمي تلس��كوبي نشسته اید و 
چند دقیقه اي است كه به دنبال ستاره كم نور مركزي 
یك سحابي جستجو مي كنید و این ستاره درست در 
مرز میدان دید تلسكوپ شما قرار دارد، براي لحظه اي 
ناگهان بهتر دیده مي شود و س��تاره روح مانند با رنگ 
 پری��ده آبي اش در محدوده دید ش��ما نمای��ان و فقط

 ثانیه اي بعد با افت افق دید ناپدید مي گردد!

چرا ستارگان چشمک مي زنند؟
می خواهید فرزندتان پسر شود: 

عجله کنید!
هر چه س��ن پ��در باالتر 
برود، احتمال تولد فرزند 
دختر افزای��ش می یابد، 
و البت��ه به هم��ان میزان 
هم خطر س��قط جنین یا 
تولد كودک دچار اختالل 

ژنتیكی افزایش می یابد.
فق��ط این زنان نیس��تند 
كه باید نگ��ران تیك تاک 
ساعت تناسلی خود باشند. به نظر می رسد كه كیفیت اسپرم 
مردان هم بعد از سن 35 سالگی رو به زوال می گذارد. چنین 
به نظر می رسد كه هر چه سن پدر بیشتر باشد، نسبت اسپرمی 
كه كروموزوم جنس��ی X را حمل می كند، به اس��پرم حاوی 
كروموزوم جنس��ی Y باالتر می رود، به این معنی كه بابا های 
پیرتر ، احتمال دختر ش��دن بچه ش��ان بیش��تر است.جفت 
كروموزوم جنسی مردان به صورت XY و جفت كروموزوم های 
جنسی زنان به صورت XX اس��ت و این بحث كه آیا كمیت و 
یا كیفیت اس��پرم مردان با افزایش س��ن افت می كند یا خیر، 
همیشه جنجال برانگیز بوده اس��ت. یك متخصص باروری در 
دانشگاه شفیلد انگلستان به نام آلن پیسی، می گوید: »با این 
وجود، شواهد همه گیرشناختی نس��بتا قانع كننده ای وجود 
دارد كه بچه دار شدن برای مردان پیرتر، كار سخت تری است 
)فارغ از این كه سن مادر چقدر باشد( و با افزایش سن مردان، 
خطر سقط جنین در همسر آنها افزایش می یابد«. همچنین 
خطر این كه م��ردان پیرت��ر، صاحب فرزندانی ب��ا اختالالت 
ژنتیكی شوند، اندكی بیش تر از دیگران است.برای بررسی این 
مدعا، برونتی استون در »آزمایشگاه های فن آوری تناسلی« در 
لوس آنجلس و همكارانش، نمونه های اس��پرم بیش از 5081 
مرد در سنین بین 16 و 72 سال را تحلیل كردند. آنها متوجه 
یك زوال در كمیت و كیفیت اس��پرم مردان بعد از س��ن 35 
س��الگی ش��دند. در برخی از مطالعات قبلی، چنین ادعا شده 
بود كه این كاهش تا سن 50 س��الگی شروع نمی شود.پیسی 
می گوید: »خواه 35 س��ال و خواه 40 سال، پیغام این تحقیق 
و دیگر مقاالت این است كه آن مردان باید از تغییرات وابسته 
به سن خود در سیستم تناسلی خود اگاه باشند و اگر دوست 
دارند كه روزی پدر ش��وند، نباید دست روی دست بگذارند«.

 Y این تحقیق همچنین كاهشی را در نسبت اسپرم های حامل
به X در مردان باالی 55 سال نشان داده است، هرچند علت 

آن روشن نیست!

حکایت بهلول و بهشت
هر وق��ت دلش م��ی گرفت 
به كن��ار رودخانه م��ی آمد. 
در س��احل می نشست و به 
آب نگاه م��ی ك��رد. پاكی و 
 طراوت آب، غص��ه هایش را 
می شس��ت. اگر بی��كار بود 
همانجا می نشس��ت و مثل 

بچه ها ِگل بازی می كرد.
 آن روز هم داشت با ِگل های كنار رودخانه، خانه می ساخت. 
جلوی خانه باغچه ایی درس��ت كرد و توی باغچه چند ساقه 

علف و ُگل صحرایی گذاشت.
 ناگهان صدای پایی شنید برگش��ت و نگاه كرد. زبیده خاتون 
)همس��ر خلیفه( با یكی از خدمتكارانش به ط��رف او آمد. به 

كارش ادامه داد. همسر خلیفه باالی سرش ایستاد و گفت:
  -بهلول، چه می س��ازی؟بهلول با لحنی جدی گفت:بهشت

 می سازم. همسر هارون كه می دانست بهلول شوخی می كند، 
گفت:-آن را می فروشی؟بهلول گفت:-می فروشم.

 -قیمت آن چند دینار است؟-صد دینار. زبیده خاتون گفت:-
من آن را می خرم. بهلول صد دینار را گرفت و گفت:

-این بهشت مال تو، قباله آن را بعد می نویسم و به تو می دهم. 
زبیده خاتون لبخندی زد و رفت.

بهلول، سكه ها را گرفت و به طرف ش��هر رفت. بین راه به هر 
فقیری رسید یك سكه به او داد. وقتی تمام دینارها را صدقه 
داد، با خیال راحت به خانه برگشت. زبیده خاتون همان شب، 
در خواب، وارد باغ بزرگ و زیبایی شد. در میان باغ، قصرهایی 
دید كه با جواهرات هفت رنگ تزئین ش��ده ب��ود. گلهای باغ، 
عطر عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند كنیز زیبا، آماده به 
خدمت ایس��تاده بودند. یكی از كنیزها، ورقی طالیی رنگ به 
زبیده خاتون داد و گفت: -این قباله همان بهشتی است كه از 
بهلول خریده ای. وقتی زبیده از خواب بیدار شد از خوشحالی 
ماجرای بهش��ت خریدن و خوابی را كه دیده بود برای هارون 

تعریف كرد.
 صبح زود، هارون یك��ی از خدمتكارانش را ب��ه دنبال بهلول 
فرس��تاد. وقتی بهلول به قص��ر آمد، هارون ب��ه او خوش آمد 
گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال كرد. بعد صد دینار به 
بهلول داد و گفت: -یكی از همان بهشت هایی را كه به زبیده 
فروختی به من هم بفروش. بهلول، سكه ها را به هارون پس داد 
 و گفت:-به تو نمی فروش��م. هارون گفت:-اگر مبلغ بیشتری

 می خواهی، حاضرم بدهم. بهل��ول گفت:-اگر هزار دینار هم 
بدهی، نمی فروشم. هارون ناراحت شد و پرسید:-چرا؟ بهلول 
گفت:-زبیده خاتون، آن بهشت را ندیده خرید، اما تو می دانی 

و می خواهی بخری، من به تو نمی فروشم!
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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 امام جعفرصادق)ع(فرمودند:
 آس��ایش قلب را جس��تجو نمودم، پس آن را در کمی ثروت 

یافتم.

س
طرح : فار
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