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مبارزه با فساد باید از حالت 
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 پرداخت تسهیالت کم بهره 
به روستاییان

رکابزنان برای کسب مدال  جهانی حمایت می شوند

معاون روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور

طرح همگانی کردن دوچرخه سواری در اصفهان 
4

6 3

 به منظور توانمندسازی روستاها، دولت تدبیر و امید پرداخت تسهیالت کم بهره 4 درصدی را برای
 فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در روستاهای کشور در دستور کار خود قرار داده است

ریی��س فدراس��یون دوچرخه س��واری ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح همگان��ی ک��ردن 
دوچرخه س��واری در اصفه��ان اجرا می ش��ود، گف��ت: ورزش دوچرخه س��واری ب��ا توجه 
 ب��ه تأثی��ر مناس��ب در س��امت ف��ردی، می توان��د وضعی��ت ترافی��ک کش��ور را بهبود 
بخشد. خسرو قمری در حاش��یه س��فر به اصفهان با اش��اره به برنامه های انجام گرفته در 
این سفر اظهار کرد: خوش��بختانه توانستیم در اس��تان اصفهان حضور پیدا کرد و با توجه 
به ظرفیت مناسب اس��تان اصفهان، فعالیت های یک س��ال قبل این هیات را بررسی کنیم 
 هم چنین دیداری با ش��هردار اصفهان انجام داده و از طرح اس��تفاده از دوچرخه استقبال

 کردیم.
رییس فدراس��یون دوچرخه س��واری به ظرفیت های اصفهان در رش��ته دوچرخه سواری 
اش��اره کرد و افزود:  اس��تان اصفهان از دیرباز مح��ل رفت وآمد دوچرخه ها ب��وده که این 

مسئله س��بقه فرهنگی خوبی را نش��ان داده و می تواند در همگانی س��اختن دوچرخه در 
اصفهان کمک کند.قمری در پاس��خ به س��والی درباره گرایش به ورزش دوچرخه سواری 
در کشورهای مختلف و فرهنگ س��ازی های صورت گرفته در این زمینه گفت: کشور های 
پیشرفته مثل انگلیس و فرانسه س��ال ها در جامعه خود کار کرده اند تا موفق شده اند امروز 
فرهنگ دوچرخه سواری را در سطح کشورش��ان پیاده کنند؛ اصفهان یکی از شهر هایی در 
 کشور بوده که به ش��هر دوچرخه ها معروف اس��ت و ما باید از این ظرفیت مناسب استفاده

 کنیم.
محمد سلطان حسینی نیزدر مجمع س��االنه هیات دوچرخه سواری استان اصفهان، اظهار 
داشت: ورزش دوچرخه سواری در آسیا و مسابقات بین المللی مدال های بسیاری برای کشور 

کسب کرده و با...

 اصفهان دومین استان برتر 
در تعداد نخبگان کشور

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
با تحت پوشش داشتن یک هزار و 200 نخبه دومین استان 

دارای بیشترین نخبه در کشور پس از تهران است.
  ش��قایق حق جوی  جوانمرد نشست خبری خود با اشاره 
برگزاری جشنواره نوآوری و ش��کوفایی کوهرنگ با بیان 
اینکه جشنواره ها درگاه هایی برای آغاز و نیاز به زیرساخت 
دارند، اظهار کرد: اختراعات مبتنی بر نیاز است و نیاز باید 
ما در اختراع��ات قرار بگیرد.وی با بی��ان اینکه روند ثبت 
اختراع در ایران باید عادالنه باش��د، اف��زود: باید مالکیت 
فکری و قوانین ثب��ت اختراع در ایران محکم تر باش��د و 

بورس ایده در این زمینه ایجاد شود...
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يادداشت

تشکل های دانشجويی بخشی از بار 
احزاب سیاسی را به دوش می کشند

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: به دالیل متفاوت 
 احزاب سیاسی در کش��ورمان فعال نیس��تند و بخشی از بار 

حزب ها را تشکل های دانشجویی به دوش می کشند.
 دکتر غالمرضا اصغری افزود: نیازی نیست که مواضع احزاب 
سیاسی بیرون از دانش��گاه ها را تش��کل های دانشجویی به 
دوش بکش��ند اما این اتفاق افتاده اس��ت.وی ادامه داد: این 
مواضع بیرونی در فضای دانشجویی ما که می خواهیم علمی، 
پژوهشی، فرهنگی و سیاسی باشد به دوش دانشجویان افتاده 
است.وی برخی از مواضع دانشجویان را سیاسی حزبی خواند 
و گفت: وج��ه غالب فعالیت دانش��جویی، فرهنگ��ی با نمک 
سیاسی اس��ت اما اگر خود غذا، اصلش نمک شود دیگر قابل 
خوردن نیست.رییس دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه ما باید همه برنامه های خود را در چارچوب قانون اجرا 
کنیم، افزود: این کار به نفع همه و رش��د اجتماعی و سیاسی 

جامعه است.

 تاپايان مبارزه با داعش در کنار
مردم عراق خواهیم بود

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: خوشحالیم 
که در کنار مردم عراق بودیم و تا پایان مب��ارزه با داعش در کنار 
مردم این کشور اعم از شیعه، سنی و کرد خواهیم بود.محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در نشس��ت خبری مشترک  
با ابراهیم جعفری وزیرامورخارجه عراق که به تهران س��فر کرده 
است در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پیش بینی می کنید 
که همکاری های دوجانبه با کشورهای دیگر برای کمک به عراق 
داشته باشید گفت: جمهوری اسالمی ایران به دنبال روابط سالم و 
مشترک با کل منطقه است. تهدیدات منطقه جمعی است و خطر 

برای همه است.
ظریف گفت: گرچه دیر اما دوس��تان م��ا در منطقه به این نتیجه 
رسیدند که گروه های تکفیری همه منطقه را تهدید می کنند.وی 
با اشاره به اینکه همواره عراق را به عنوان موثر در صلح و امنیت در 
منطقه می شناختیم بیان کرد: بسیار خشنودیم که عراق چنین 
نقشی را ایفا می کند امروز دنیا پی برده است که جمهوری اسالمی 
ایران اولین کشوری است که در مبارزه با افراط به کمک مردم دنیا 
شتافت و عمال به کمک عراق رفت.وی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران بود که به عنوان همس��ایه با این تهدید مش��ترک برخورد 
کرد. در سفری که بنده به اقلیم کردس��تان داشتم آقای بارزانی 
 گفت که ایران اولین کش��وری بود که به کمک مردم کردس��تان

 آمد.
وزیر امور خارجه گفت: مردم ما همه برادرانی هستند که در یک 
مبارزه مشترک علیه یک دشمن مشترک که از شیعه، کرد و سنی 
بسیاری را کشته است حمایت کردند این دشمن به عنوان یک بعد 
خطرناک فرهنگی قابل بررسی است و به عنوان یک حرکت بسیار 
خطرناک در جهان امروز می توان��د آثار خطرناکی برای منطقه و 

مردم اقصی نقاط دنیا داشته باشد.

سرپرست دانشگاه شهرکرد:

 ۱۵ پروژه عمرانی نیمه تمام 
در دانشگاه شهرکرد وجود دارد

سرپرست دانشگاه شهرکرد 
از وج��ود ۱۵ پ��روژه نیمه 
تمام در دانش��گاه شهرکرد 
خب��ر داد ک��ه ب��ا افزایش 
بودجه عمرانی دانشگاه این 
پروژه ها در اولویت تکمیل 

قرار می گیرند.
 ش��ایان ش��امحمدی در 
نشست با دانشجویان اظهار داشت: بیش از ۱۵ پروژه عمرانی 
نیمه تمام در دانش��گاه ش��هرکرد وجود دارد که 4 پروژه در 
مرحله تکمی��ل و بهره برداری قرار گرفته و در س��ال آینده با 
برطرف شدن مشکالت فنی، دانشکده دامپزشکی این دانشگاه 

شهرکرد افتتاح می شود.
وی با اشاره به افزایش 320 میلیون ریالی بودجه عمرانی این 
دانشگاه افزود: بودجه عمرانی دانشگاه شهرکرد 4۵0 میلیون 
ریال و بودجه جاری این دانشگاه 360 میلیون ریال بوده که 
در سال 94 بودجه عمرانی به 7۵ میلیون تومان و بودجه جاری 

به۵۵0 میلیون ریال افزایش می یابد.

دانشکده دندانپزشکی در شهرکرد 
احداث می شود

عضو کمیسیون بهداشت و 
درم��ان مجل��س ش��ورای 
اسالمی از احداث دانشکده 
دندانپزش��کی در شهرکرد 

خبر داد.
حمیدرضا عزی��زی اظهار 
داشت: 3 جلسه در یک ماه 
گذش��ته با وزیر بهداشت و 
درمان، معاون آموزش��ی و انجمن دندانپزش��کی در ارتباط 
با احداث دانش��کده دندانپزش��کی در ش��هرکرد برگزار شد و 

رایزنی ها و پیشنهاداتی ارایه شده است.
وی اظهار امیدورای کرد که با تأمین تجهیزات و امکانات این 
دانش��کده و آماده کردن زیرس��اخت های الزم هر چه زودتر 

عملیات اجرایی شروع شود.
نماینده مردم فارسان، اردل کیار و کوهرنگ در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: پیگیر ایجاد رشته های دندانپزشکی 

در استان هستیم و امیدواریم این کار به مرحله اجرا برسد.
عزی��زی ادام��ه داد: توس��عه اس��تان در بخش ه��ای درمان 
همواره مورد توجه نمایندگان اس��تان ب��وده و در این زمینه  

برنامه ریزی هایی در حال انجام است.
وی از دایمی ش��دن طرح یک درصد مالیات بر ارزش افزوده 

برای اجرای طرح تحول نظام سالمت امسال خبر داد.

رییس جمهور با بیان اینکه باید دقیق تر نظارت کنیم، گفت: 
می ترسم به مرزی برسیم که قبح فساد اقتصادی شکسته 

شود، امروز زیرمیزی ها به روی میز آمده است.
   س��خنرانی حجت االسالم حس��ن روحانی رییس جمهور 
کشورمان در  همایش ملی ارتقای سالمت اداری و مبارزه با 
فساد اظهارداشت: همه ما در بیانات و اظهارات مان در طول 
نهضت اسالمی از رژیم گذشته به عنوان رژیم فاسد پهلوی 
یاد می کردیم یکی از دالیل حرکت مردم در برابر رژیم سابق 

این بود که آن رژیم هم فاسد بود و هم مفسد.
وی افزود: مردم انقالب کردند تا کش��ور از فساد پاکسازی 
ش��ود، مردم انقالب کردند تا هیچ مفس��دی ب��ر صندلی 

حکومت و ریاست تکیه نزنند.

رییس جمهور اظهارداشت: اگر خدایی ناکرده ما در مبارزه 
با فساد ناتوان باش��یم این به مفهوم ضعف انقالب اسالمی، 
ناتوانی انقالب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقالب 
اسالمی اس��ت.روحانی خاطرنش��ان کرد: موضوع فساد از 
دیدگاه مردم به این گونه اس��ت که یا مسووالن می دانند و 
در برابر فساد نمی ایستند پس خود آلوده اند پس کل نظام 
و انقالب زیر سوال است یا آنکه نمی دانند و یا اگر می دانند 
در مبارزه ناتوانند پس دولت اسالمی دولتی ناکارآمد است.

وی افزود: چه فاسد بودن نظام و چه ناکارآمد بودن نظام که 
یکی از این دو مورد قضاوت مردم است به معنای آن است 
که ما به یکی از مهم ترین اهداف انقالب دس��ت نیافته ایم، 
مبارزه با فساد و ریش��ه کنی آن آرمانی همچون استقالل، 

مبارزه با استعمار، مبارزه با استبداد و ایجاد حاکمیت ملی 
است و باید در ردیف این موارد آن را شمرد.

رییس جمهور خاطرنش��ان کرد: اینکه امام راحل در زمینه 
مبارزه با فس��اد و تباه��ی در بخش های مختلف س��خن 
می گفت و فرمان می داد و تاکید می کرد و اینکه مقام معظم 
رهبری مسئله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده است 
و خواسته اس��ت که جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض مبرا 
باشد به معنای اهمیت این هدف مهم برای همه مسووالن 

است.
هدف اولیه م��ا در دولت یازدهم این اس��ت که کش��ور از 
لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضالت 
و مش��کالتی که در س��ال های گذش��ته با آن مواجه بوده 
رهانیده شود. اگر در سال های گذشته مردم از تورم باالی 
40 درصد در فش��ار بودند و اگر کشور دارای رشدی نبود و 
یا حتی رشد منفی منهای 9 درصد در ضمن دو سال و اگر 
بیکاری مشکل روشن همه خانواده ها به شمار می رفت و اگر 
مسایل اجتماعی و آس��یب های اجتماعی ما نگران کننده 
بود مردم در حماسه سیاس��ی 24 خرداد شرکت کردند تا 
 دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضالت را حل و فصل 

کند.
وی افزود: هدف این حرکت مردم ایجاد دولتی بود که بتواند 
برای معضالت اصلی و اساس��ی جامعه راه حل پیدا کند و 
اگر این دول��ت در پیدا کردن این راه حل ناتوان باش��د و یا 
راه حلی پیدا کند و توان اجرای آن را نداشته باشد به معنای 

بی توفیقی و ناکارآمدی این دولت است.
رییس جمهور اظهار داش��ت: ما دو معیار بیشتر نداریم که 
یکی رضایت خداوند اس��ت که تشخیص آن خیلی مشکل 
نیست اما تبیین و لمس آن ش��اید برای همه جامعه آسان 

نباشد اما معیار دوم رضایت مردم است.
روحانی با بیان اینک��ه باید دقیق تر نظ��ارت کنیم، گفت: 
می ترسم به مرزی برسیم که قبح فساد اقتصادی شکسته 

شود، امروز زیرمیزی ها به روی میز آمده است.

  

وزیر امور خارج��ه آمریکا گفت: توافق هس��ته ای موقت با ایران 
پا برجاس��ت و ثابت ش��ده اس��ت که نگرانی در مورد فریبکاری 
تهران تاکنون بی اساس بوده اس��ت.کری که در یک کنفرانس 
سیاس��تگذاری در مورد خاورمیانه در اندیش��کده بروکینگز در 
واشنگتن س��خنرانی می کرد، افزود: ایده های جدیدی در مورد 
نیل به یک توافق پایدارتر ارایه شده و وی امیدوار است که هدف 
تعیین شده آخر مارس برای دس��تیابی به چارچوب یک توافق 
نهایی بی آنکه به مذاکرات بیش��تری نیاز باش��د، دست یافتنی 

است.وی گفت: ما قصد نداریم تا ابد مذاکره کنیم. بدون پیشرفت 
محسوس، چه کس��ی می داند که این مذاکرات تا کی می تواند 
ادامه یابد. وی مصرانه خواس��تار صبر و ش��کیبایی در قبال این 
مذاکرات شد و قول داد که فرآیند کنونی بدون پیشرفت محسوس 
ادامه نخواهد یافت.وزیر خارجه امریکا همچنین درباره مبارزه با 
داعش به همکاری کشورهای میانه رو عرب و دیگران اشاره کرده 
و این همکاری را عالمت بالقوه امید بخشی برای شکست دادن این 
گروه و بهبود چشم انداز صلح بین اعراب و اسراییل دانست. جان 

کری وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که توافق هسته ای موقت با 
ایران پا برجاست و ثابت شده است که نگرانی در مورد فریبکاری 
تهران تاکنون بی اساس بوده است ولی وی همچنین خاطرنشان 
کرد که موانع زیادی در مس��یر دستیابی به چنین اهدافی وجود 
دارد.کری در اظهاراتی که به دنبال سخنرانی نتانیاهو ایراد شد، 
پذیرفت که اختالفاتی بین اسراییل و امریکا در مورد نحوه رویکرد 
به ایران وجود دارد ولی تاکید کرد که دو طرف اهداف مشترکی 

را دنبال می کنند.

 ريیس جمهور : می ترسم به مرزی برسیم که قبح فساد اقتصادی شکسته شود

وزير امور خارجه آمريکا

نگراني درباره برنامه هسته اي ايران بي اساس بوده است

امروز زیرمیزی ها روی میز آمده است 
حجت االسالم نقويان:

دانشگا ه ها بهترين مکان کشور 
محسوب می شود

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: آنانی که اعتقاد دارند فضای 
دانشجویی را انجماد و خمودگی فرا گرفته است، در توهم 

به سر می برند.
حجت االسالم ناصر نقویان در آیینی که به مناسبت روز 
دانشجو در تاالر پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شده 
بود، اظهار کرد: همیش��ه حضورم را در اصفهان غنیمت 
می شمارم و سفر به اصفهان زمینه خرسندی مرا فراهم 

می کند.
وی در واکنش به ش��عف و خوشحالی دانشجویان داخل 
تاالر بیان کرد: افرادی که معتقد ب��ه خمودگی و فضای 
انجماد دانشجویی در دانشگاه ها هس��تند، بیایند و این 
فضاه��ا را از نزدیک ببینند، حقیقتا آنها در توهم به س��ر 
می برند.این کارشناس مسایل دینی عنوان کرد: چنانچه 
نهال بغض، کینه و دش��منی را بر کنیم و درخت تنومند 
محبت و رافت را بکاریم، خواهیم دید که ملتی هس��تیم 
که همه دنیا به ملت ایران رش��ک می ورزند.وی سخنان 
خود را تحت عنوان »نام دیگ��ری برای عصر« ادامه داد و 
گفت: عصر حاضر از منظر من، عصر بدلیجات است، عصر 
بدلیجات از آن جهت است که هم در کشور ایران و هم در 
دنیا شاهدیم که انواع محصوالت تقلبی و بدلیجات بسیار 

شده است.
نقوی��ان افزود: امروز حتی قیافه ها، اش��کال و اش��خاص 
نیز تقلبی و بدلی شده اند و جلس��ات عرفان های تقلبی 
افزایش یافته است.وی ادامه داد: امروز دوغ و دوشاب در 
هم آمیخته و حق و باطل درهم تنیده ش��ده است، حتی 
داعش��ی های جنایت کار با ظواهری فریبنده، دس��ت به 
وحشی گری زده و اس��الم تقلبی را عرضه می کنند.این 
استاد حوزه و دانشگاه اشاره ای مختصر به وضعیت طلحه 
و زبیر زمان امیرالمومنین و مخلوط شدن حق و باطل در 
آن زمان کرد و یادآور شد: از زمان معاویه، ایجاد قیافه ها، 
گروه ها، اندیشه ها و فرق بدلی رایج شد و به عنوان حربه ای 
استفاده شد.نقویان در ادامه تاکید کرد: جوانان یک کشور 
فرصت های طالیی یک حرکت هس��تند، سرمایه اصلی 
مملکت جوانانی با دو ویژگی جس��م سالم و روح با نشاط 
است.وی متذکر شد: دانشگا ه ها مهم ترین و بهترین مکان 
کشور محسوب می ش��وند چرا که علم فروشی، خیانت، 
ش��رارت و دزدی در آنجا حداقل اس��ت.این استاد حوزه 
و دانشگاه بیان کرد: متاسفانه ش��اهد بی عفتی ها و رواج 
بی اخالقی های اجتماعی در بین جامعه هستیم و از منظر 
روایات و احادیث چنین معضالتی ناشی از رواج فساد مالی 

و برخی از حرام خواری ها است.

اخبار کوتاه

2
پرواز جنگنده هاي ایراني بر فراز آسمان عراق تكذیب شد

 آنچه پرواز جنگنده های ایرانی بر فراز حریم هوایی این کش��ور و حمله به مواضع داعش خوانده ش��د، را 
تکذیب کرد.تلویزیون رس��می عراق در خبری فوری اعالم کرد که فرماندهی نی��روی هوایی عراق اخبار 
مربوط به پرواز جنگنده های ایرانی بر فراز آسمان عراق و نقض حریم هوایی این کشور و حمله به مواضع 

گروه داعش را رد کرد.
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فرمان��دار ش��هرکرد از اختص��اص ۱27 میلی��ارد تومان به 
پروژه های عمرانی شهرکرد و افتتاح 7 پروژه عمرانی تا دهه 

فجر خبر داد.
حمید ملک پور اظهار داش��ت: اعتبار تخصیص داده شده به 
پروژه های عمرانی امسال شهرکرد ۱27 میلیارد تومان بوده 
که ۱۱ میلیارد توم��ان آن از محل اعتب��ارات تملک دارایی 
استان،۱۱0 میلیارد تومان نیز از ماده ۱80 و 6 میلیارد تومان 

دیگر نیز از ماده ۱0 و۱2 اختصاص داده شده است.
 وی از تکمیل فرهنگسرای ش��هرکرد در دهه فجر و افتتاح

 6 پروژه عمرانی دیگر در شهرکرد خبر داد و اعتبار اختصاص 
یافته به ساخت و تکمیل این پروژه را 2 میلیارد تومان اعالم 
کرد.فرماندار ش��هرکرد بیان کرد: افتتاح سالن ورزشی شهر 
کیان، تکمیل چهارخطه ش��هرکرد به وردنجان در مس��یر 
ارتباطی شهرکرد – بن با اختصاص یک میلیارد تومان تا پایان 

امسال به بهربرداری می رسد.
ملک پور گفت: چهارخطه سه راه هفشجان به شهر هفشجان، 
ترمیم و بازسازی نقاط حادثه خیز محورهای سورشجان به 
س��وادجان و ش��هرکرد به طاقانک تا یک ماه آینده به انجام 
می رسد.وی خاطر نشان کرد:امسال برای ترمیم وبازسازی 
 مس��یر س��یالب ها در ش��هرکرد اعتباری تخصی��ص داده

 نشده است.

همزمان با آغاز دهه پایانی ماه صفر ،پانزدهمین س��وگواره 
تعزیه چهارمحال و بختیاری از روز دوشنبه در بیت العباس 

شهرکرد آغاز شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
گفت:در این س��وگواره گروه های تعزیه استان به برگزاری 

شبیه خوانی و تعزیت سید و ساالر شهیدان می پردازند.
جواد کارگران دهکردی در آغاز به کار این سوگواره افزود:در 
 این سوگواره گروه های فعال شبیه خوانی استان ۱0 اثر را اجر

 می کنند.
وی گفت:گروه های تعزیه محبان العباس)ع(، حضرت امام 
حسن)ع(، حضرت علی ابن ابی طالب)ع(، سیدالشهداء)ع( 
 از ش��هرهای ش��هرکرد، بن، ناف��چ، خراجی و روس��تاهای

 شمس آباد، شوراب صغیر حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت:موضوع این 

مجالس ش��بیه خوانی ش��هادت حضرت مس��لم)ع(، وداع 
ش��هربانو، بازار ش��ام، وفات حضرت رقی��ه)س(، دوطفالن 
مسلم، حمزه سیدالشهداء)ع( و شهادت حضرت امام رضا)ع( 

می باشد.

کارگ��ران افزود:انجم��ن هنرهای نمایش��ی و کانون تعزیه 
چهارمحال و بختیاری هر ساله در ماه صفر سوگواره شبیه 

خوانی را برگزار می کند.
به گفت��ه وی،گ��روه حض��رت ابوالفضل)ع(ش��هر چلیچه 
 نیز در بخ��ش جنب��ی س��وگواره اج��رای ش��بیه خوانی 

دارد.
وی افزود:کار داوری آثار جشنواره را سیدمحمد طاهریان، 
س��تار احمدی و افراس��یاب صادقی برعهده دارن��د و امید 
 بس��یم به عنوان ناظر هیات داوران بر این سوگواره نظارت

 می کند.
ای��ن س��وگواره ت��ا بیس��ت و شش��م آذرم��اه از س��اعت 
۱4 ت��ا اذان مغرب و عش��اء در مح��ل تعزیه س��رای بیت 
 العب��اس)ع( ش��هرکرد جنب پایانه مس��افر ب��ری جنوب

 برپاست.

  بايد ظرفیت های جامعه عشايری
 را غنیمت دانست

رییس مجمع عالی بسیج عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: راه اندازی خانه صنایع 
دستی عشایر هویت عشایر استان را جلوه گر می کند. طهمورث فتاحی افزود: تشکیل 
و راه اندازی خانه عشایر، یک محل فرهنگی ومکانی برای پیگیری مسایل مرتبط با 
جامعه زحمت کش و ارزشمند عشایری است که مسووالن ایجاد خانه عشایر را در 
دستور کار قرار داده اند.وی با اشاره به تولید کننده بودن جامعه عشایری کشور اظهار 
داشت: تولید کننده بودن این جامعه می تواند به اقتصاد کمک کند و از این موضوع 
مهم می توان در پیش��برد اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی در کشور تعریف شده، 
استفاده کرد.فتاحی بیان داشت: مسووالن می بایست ظرفیت های جامعه عشایری 
را غنیمت دانسته و از ظرفیت های اقتصادی و هنرهای بومی آنان بهره برداری بهینه 

کنند که ایجاد خانه صنایع دستی عشایر این زمینه رافراهم می کند.

  ارسال اولین محموله آب معدنی از استان 
 برای زايران اربعین 

 مدیر حج و زیارت چهارمحال وبختیاری از ارسال اولین محموله آب معدنی از استان 
برای زایران اربعین شهادت امام حسین علیه السالم خبرداد.

 ایرج آقابزرگی اظهار داشت: در راس��تای اجرای برنامه های سازمان حج و زیارت در 
خصوص نهضت آب رسانی به زایرین اربعین حسینی )ع( اولین محموله آب معدنی از 

استان به شهر مرزی شلمچه ارسال شد. 
وی ادامه داد: این محموله شامل 40 هزار بطری نیم لیتری آب معدنی است که توسط 
خیرین استان با هماهنگی حج و زیارت و انجمن آب معدنی استان تامین شده و به 

شهر شلمچه برای توزیع در بین زایران اربعین حسینی )ع( ارسال شده است.
 هماهنگی الزم ب��رای تهیه محموله دوم برای ارس��ال به ش��لمچه در ح��ال انجام

 است. 

فرماندارعنوان کرد :

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

پانزدهمین سوگواره تعزيه چهارمحال و بختیاری آغاز شد

۱2۷ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی شهرکرد اختصاص يافت

رونمايی ازسه محصول جديد 
صنعتی در استان 

س��ه محص��ول جدید 
صنعتی در مراس��می 
ب��ا حض��ور جمع��ی از 
مسووالن چهارمحال و 
بختیاری رونمایی شد. 
در ای��ن آیی��ن فریزر 
صندوقی، بخ��اری برقی و دس��تگاه جرثقیل ویژه 
 بن��ادر winch sinker lift ب��ا حض��ور معاون

 برنامه ریزی استانداری و جمعی از مسووالن استان 
رونمایی شد. 

ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
چهارمح��ال و بختی��اری در این آیی��ن گفت: نوع 
خاصی از فری��ز و بخاری برقی برای نخس��تین بار 
در کش��ور در قطب تولید ل��وازم خانگی اس��تان 
طراحی و ساخته ش��ده که ظرفیت تولید سالیانه 
 این لوازم در اس��تان ۱۵0 هزاردس��تگاه در س��ال

 است.
سید نعیم امامی افزود: این دو محصول نمونه مشابه 
خارجی دارد اما نمونه های س��اخته ش��ده دارای 
طراحی وتکنولوژی جدیدی است که آن را از نمونه 

های موجود متمایز می کند.

  مهاجرت کشاورزان
 به دلیل کمبود آب

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمحال 
وبختی��اری گفت: مش��کالت تامی��ن آب از منابع 
زیرزمینی به عنوان مهمترین دغدغه کش��اورزان 
 اس��تان، مهاج��رت ای��ن قش��ررا افزای��ش داده

 است.
حس��ین صمدی در جلس��ه حفاظت از منابع آب 
در ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان ک��ه باحضور 
فرمان��داران شهرس��تان ه��ای ش��هرکرد، ب��ن و 
س��امان برگزار ش��د، افزود: برای بررسی مشکالت 
تامی��ن آب کش��اورزی کمیته ای ب��رای حفاظت 
کیفی وکم��ی از منابع آب به عن��وان عامل اصلی 
حی��ات و توس��عه پای��دار ب��ه ص��ورت ماهانه با 
 دبیری ش��رکت آب منطقه ای اس��تان تش��کیل

 می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان ب��ا 
تاکید بر ل��زوم اس��تفاده صحیح و به��ره برداری 
بهین��ه از مناب��ع آب و کنت��رل میزان برداش��ت 
از س��فره ه��ای آب زیرزمینی اظهارداش��ت:باید 
 بین می��زان برداش��ت آب ب��ا میزان نف��وذ آب به 
سفره های زیرزمینی تعادل و تناسب وجود داشته 

باشد . 



يادداشت
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استقرار اکیپ خونگیری در مرکز اهدای خون میدان خواجو
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اس��تان اصفهان گفت: اکیپ خونگیری از مردم نوع 
اصفهان در مرکز اهدای خون میدان خواجو مستقر می شود.لطفعلی جعفری ابراز داشت: به 
مناسبت فرا رسیدن اربعین شهادت امام حسین )ع(، خونگیری از مردم نوع دوست اصفهان در 

مرکز اهدای خون میدان خواجوی این شهر صورت می گیرد.  
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ش��هرک علم��ی � تحقیقات��ی اصفه��ان و مرک��ز 
تبادل فن��اوری و علوم چین ب��ا هدف تب��ادل فناوری 
و معرف��ی دس��تاوردهای ش��رکت های دانش بنیان در 
 ای��ران و چی��ن تفاهم نام��ه مش��ترک هم��کاری امضا 

کردند.
این تفاهم نامه همکاری سه س��اله که به امضای مهدی 
کشمیری، رییس شهرک علمی � تحقیقاتی اصفهان و 

س��ان هونگ، دبیرکل مرکز تبادل فناوری و علوم کشور 
چین رسیده، دو طرف متعهد شدند تا برنامه ریزی های 
مشترکی را در راس��تای تبادل فناوری  های دستور کار 

خود قرار دهند.
پشتیبانی  فنی برای شرکت ها در راستای تبادل فنی و 
فناوری، برگزاری نمایشگاه های فناوری و سمینارهای 
تخصصی مشترک، ظرفیت سازی، ایجاد بستری مناسب 
برای برگزاری جلس��ات مش��ترک و انج��ام پروژه های 
مشترک میان شرکت های دو مجموعه، ترویج برنامه های 
تحقیقاتی مشترک، سازماندهی سفرهای فنی و انتقال 
تجربه از جمله برنامه ها و م��وارد توافقی میان دو طرف 

است.
مرک��ز CSTEC س��ازمانی وابس��ته ب��ه وزارت علوم 
و فناوری چین ب��وده که ایج��اد و توس��عه مبادالت و 
همکاری های فنی غیردولتی بین چین و سایر کشورها 

را برعهده دارد.

     

 ش��هردار اصفهان با تاکی��د ب��ر اینکه ناگزیر هس��تیم
 تمرکز زدایي انجام دهیم نه تراکم زدایي، اظهار داشت: 
متاسفانه در این دوران شاهد تراکم زدایي بودیم و براي 

واگذاري مسوولیت ها هنوز عزم راسخي وجود ندارد.
دکترس��ید مرتضي س��قائیان نژاد در نشست مشترک 
شهرداران کالنشهرها و روساي شوراهاي اسالمی شهر 
ایام اربعین حس��یني را تس��لیت گفت و اظهار داش��ت: 
اربعین حسیني پیام آور رشادت هاي حسین بن علي به 

واسطه حرکت در روز عاشورا است. 
وي با اش��اره به اینکه ماه محرم و عاش��ورا، ای��ام ایثار، 
ش��هادت، بصیرت و نج��ات از جهالت اس��ت، افزود: در 
روز عاشورا حسین بن علي )ع( شجره طیبه را به عنوان 
انسان و جامعه کامل به نمایش گذاشته است و با استفاده 

از آیات قرآن آن را تبیین کرده به طوري که ریش��ه این 
درخت بر مبناي عقل و علم بنا نهاده شده و تنه آن قسط 
و عدل و میوه آن دستیابي انسان و جامعه به نورانیت را 

نشان مي دهد. 
ش��هردار اصفهان با اش��اره به مدیریت محلي ش��هرها 
تصریح کرد:۱۵ س��ال از تش��کیل ش��وراها مي گذرد و 
در ای��ن مدت مدیری��ت محلي ش��هرها نهادینه ش��ده 
 و ش��ك و ش��بهه ه��ا در این خص��وص برطرف ش��ده

 است. 
دکترس��قائیان نژاد با بی��ان اینکه دولت و م��ردم نیز به 
این نهاد اعتماد کرده اس��ت ، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
هن��وز دیدگاه ه��اي یکس��اني در این خص��وص وجود 
ندارد و مدیریت محلي مش��خص نیس��ت این در حالي 
است که ۵ برنامه توس��عه را در کش��ور را طي کردیم و 
زیربناي این برنامه ها تمرکززدایي بوده اس��ت بنابراین 
باید وظایف ملي و محلي تفکیك ش��وند. وي به رش��د 
جمعیت شهرنش��یني اش��اره کرد و اظهار داشت: قبل 
از انقالب ۴۰۰ ش��هرداري در کش��ور وجود داش��ت اما 
اکنون ۱۱۴۰ ش��هرداري داریم. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه قبل از انق��الب جمعیت شهرنش��یني ۳۸ درصد 
بود اما اکنون به ۷۵ درصد رس��یده اس��ت، گفت: البته 
 جمعیت شهرنش��یني در کالنش��هرها به ۸۵ درصد نیز

 رسیده است. 

دکتر هاشمی گفت:  مردم با وجود آنکه از مصرف سیب 
غفلت نمی ورزند، این میوه را با پوست مصرف نکنند.

  دکتر حسن قاضی زاده هاش��می، وزیر بهداشت گفت: 
مصرف مواد ش��یمیایی بر روی میوه ها مشکل جدیدی 
نیست،  در واقع سال هاست که از مواد شیمیایی بر روی 
میوه ها استفاده می کنند، معموال کمتر محصولی یافت 

می شود که از سم و کود در آن استفاده نشده باشد.
وی اف��زود: البت��ه پارافی��ن از محصوالت��ی اس��ت که 
به صورت قاچاق وارد کش��ور می ش��ود و بنابر بررس��ی 
وزارت جهاد کش��اورزی، قرار اس��ت این محصول مانند 
س��ایر داروها شناس��نامه دار شود، بر اس��اس مطالعات 
انجام ش��ده میزان نیترات خیار و س��یب نسبت به سایر 
 میوه ها بیش��تر اس��ت و افراد باید از مصرف سیب غافل

 نشوند.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه مردم حتم��ا میوه بخورند، 
از مردم خواست میوه هایی همچون س��یب را با پوست 

مصرف نکنند.
علی اکبر سیاری،  معاون وزیر بهداشت گفت: کشاورزان 
جزو زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند و متاسفانه این 
موضوع نیز به آن ها سرایت کرده است و برای اینکه سیب 
و نارنگی زیباتر دیده شود، روغن پارافین را داخل گونی  

سیب ها می ریزند.
وی در پاس��خ به اینکه آیا این روغن عوارضی برای بدن 

دارد یا نه،  اذعان داشت: پارافین خود بسیار مضر است،  
چه برس��د به گریس و وازلین که ج��زء خطرناک ترین 

روغن  ها محسوب می شوند.
وی بی��ان کرد: س��یب ها و س��بزیجات با دقت شس��ته 
ش��وند و پوس��ت آن ها از مغ��زش ج��دا ش��ود و افراد 
 بای��د در ط��ی روز ۵ واح��د می��وه و س��بزی مص��رف 

کنند.
وی در پای��ان عن��وان ک��رد: باید س��عی ش��ود آبی که 
 پ��ای درخت��ان م��ی رود، آزمای��ش ش��ود ت��ا بعد ه��ا

 میوه  ها و سبزیجات آسیب نبینند و به بدن افراد آسیب 
نرس��انند.میدان دار ها و کش��اورزها باید ای��ن کارها را 
 انجام دهند و بای��د نظارت کامل ب��ر روی آن ها صورت

 گیرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
هر اس��تخدامی دراین وزارتخانه منوط به اجازه دولت 
مبنی بر تخصیص ردیف استخدامی است وجذب نیروی 
انس��انی از طریق دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان 
انجام می ش��ود.علی زرافش��ان افزود: سیاست آموزش 
و پرورش ج��ذب نیروی جدید نیس��ت و هی��چ مجوز 

استخدامی در این زمینه وجود ندارد. 

وی گفت: یك از سیاست های اساسی وزارت آموزش و 
پرورش ساماندهی نیروی انسانی است و امسال 2۰ هزار 
فرهنگی در کشور بازنشسته شده اند در حالی که هیچ 

ورودی جدید نیروی انسانی صورت نگرفت.  
زرافش��ان افزود: توانس��تیم ۴۰ هزار نیروی انس��انی را 
کاهش دهی��م و مدارس هم ب��ه نحو مطل��وب در رفع 
نیروی انسانی ساماندهی ش��دند. وی گفت: برای سال 
تحصیلی آینده همین سیاست دنبال می شود و در حال 
حاضر برنامه ای برای جذب نیرو نداریم. معاون آموزش 
متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: مدیران آموزش 
و پرورش باید در راس��تای طرح تعالی مدیریت مدارس 
با برنامه ریزی و س��اماندهی نیروها، کمبودها را در این 
زمینه رفع کنند.  وی گفت: در سال تحصیلی جاری در 
پنج هزار و ۷۰۰ مدرس��ه طرح تعالی مدیریت مدرسه 
اجرا می شود که شامل مدارس ابتدایی، متوسطه اول و 

دوم، فنی وحرفه ای و کار دانش و عشایری است. 

امضای تفاهم نامه شهرک علمیـ  تحقیقاتی اصفهان با مرکز همکاردرچین

 اصفهان با چین تبادل 
فناوری می کند 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش

 جذب نیروی جديد در آموزش و پرورش
 منتفی است

www.zayanderoud.com

تجمع هیأت مذهبی شهر روز اربعین 
در میدان امام علی)ع(

 مدیرکل اداره تبلیغات اسالمی استان اصفهان از تجمع هیأت 
مذهبی شهر اصفهان؛ صبح روز اربعین حسینی در میدان امام 

علی)ع( خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمود فقیهی  اظهار کرد: در 
راستای گرامیداشت حماسه اربعین حسینی و بزرگداشت یاد 
و خاطره سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدهلل الحسین)ع( 
و دیگر شهدای دشت کربال، تمامی هیأت مذهبی سطح شهر 
اصفهان صبح روز اربعین در میدان امام علی)ع( گرد هم آمده 

و به عزاداری می پردازند. 
وی خاطرنش��ان کرد: این برنامه به صورت متمرکز و با حضور 
هیأت مذهبی سطح شهر اصفهان، بسیج و سپاه از ساعت ۹ تا 

۱۱ صبح روز اربعین) 22 آذر( برگزار می شود. 
مدیرکل اداره تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه داد: این 
مراس��م با حضور آیت اهلل مهدوی و با عزاداری و نوحه خوانی 

مداحان اهلبیت برگزار می گردد. 

سوخت مازوت از صنايع حذف شد
رییس اداره آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان گفت: 
در حال حاضر با اقدامات انجام شده و با همکاری شرکت گاز در 
تأمین گاز صنایع، موفق به جلوگیری از استفاده مازوت شده ایم.

بابك صادقیان با اشاره به وضعیت آالیندگی شهر اصفهان اظهار 
داشت: ارتقای کیفیت س��وخت و اس��تفاده از بنزین یورو ۴ در 
تمامی جایگاه های سوخت اصفهان، تأثیر چشمگیری در کاهش 
وضعیت آلودگی این شهر داشته و همین مسئله، سبب شده که 

تعداد روزهای سالم در این شهر افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعداد روزهای ناس��الم اصفهان نسبت به سال 
گذشته کاهش چشمگیری داشته، افزود: با توجه به اینکه شرایط 
آب وهوایی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته، از شروع 
پاییز تا اکنون، تعداد روزهای ناسالم نسبت به سال گذشته یك 

سوم کاهش داشته است.
رییس اداره آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
با اشاره به آمار وقوع پدیده وارونگی دما در شهر اصفهان به دلیل 
افت محسوس دما بیان کرد: در هنگام وقوع این پدیده سطحی 
پوشش��ی باالی ش��هر را فرا گرفته و با گذش��ت زمان و افزایش 
فعالیت های انس��انی و به دلی��ل حبس هوا زیر ای��ن الیه، مواد 
آالینده تولید شده، در س��طح زمین باقی مانده و سبب آلودگی 

شهر می شود.

 راه اندازی بزرگترين بخش
 شیمی درمانی کاشان

بزرگترین بخش شیمی درمانی سرپایی کاشان در راستای ارایه 
خدمات بهتر به بیماران سرطانی در بیمارستان » متینی « این 

شهر راه اندازی شد.
 فوق تخصص خون و سرطان و مسوول این واحد درمانی در آیین 
افتتاح این بخش اظهار داش��ت: کمبود مراکز درمانی و مواجهه 
با هزینه های باالی درمان از جمله مش��کالت بیماران سرطانی 

کشور است.
دکتر مهران ش��ریفی افزود: به منظور کاهش مشکالت بیماران 
س��رطانی، این بخش با ۱۰ تخت فعال و دستگاه شیمی درمانی 
با اعتباری افزون بر ۷۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان به منظور »کمك به بیماران صعب العالج« 
 و در راس��تای اجرای ط��رح تحول نظ��ام س��المت راه اندازی

 شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه حداق��ل هزین��ه ه��ای پرداختی از س��وی 
بیماران در این بخ��ش تاکید کرد: کاش��ان اولی��ن مرکز ارایه 
 خدم��ات درمانی ب��ه بیم��اران صعب الع��الج با هزین��ه اندک

 است.

 نانو اکسید روی از پسماند گیاهی 
در اصفهان تولید شد

محققان دانشکده کش��اورزی دانش��گاه صنعتی اصفهان برای 
نخستین بار با بهره گیری از پسماندهای گیاهان دارویی موفق به 

تولید »نانو اکسید روی« شدند.
 نانو اکس��ید روی تولید ش��ده به دلیل بهره گی��ری از مواد آلی 
 با محیط زیس��ت س��ازگار بوده و فاقد عوارض زیس��ت محیطی

 است.
اکس��ید روی ترکیب غیرآلی با فرمول ZnO و به شکل پودری 
سفید رنگ و غیرمحلول در آب است که در ساخت مواد فراوانی در 
صنعت مانند پالستیك، سرامیك، شیشه، سیمان، الستیك )تایر 
اتومبیل(، نرم کننده، رنگ ها، موم ها، چس��ب، باتری و مصارف 

دارویی کاربرد دارد.

 کاروان دانشجويی پیاده  اربعین
 از اصفهان حرکت کرد

. همزمان با روز دانشجو کاروان دانشجویی برای انجام پیاده روی 
نجف به کربال موسوم به پیاده روی اربعین از دانشگاه اصفهان به 

کشور عراق اعزام شد.
این کاروان 2۰۰ نفره دانش��جویی که متش��کل از دانش��جویان 
دانشگاه های اصفهان، صنعتی اصفهان، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی 
استان اصفهان بود، در حرکتی نمادین مس��یر مسجد الغدیر تا 
مقبره الشهدای دانشگاه اصفهان را پیاده رفته و پس از آن سوار بر 
اتوبوس عازم کشور عراق شدند و قرار است از مرز مهران وارد این 
کشور ش��ده و پس از زیارت امیرالمونین در نجف مسیر نجف تا 

کربال را پیاده طی کنند.
این کاروان به همت هیات خادم الحس��ین ستاد اعزام و بازسازی 
عتبات عالیات دانش��جویی کار اعزام به کربال ب��رای پیاده روی 
اربعین دانشجویان را در سراسر کشور بر عهده داشته و امروز در 
 تمام کشور هزار و ۵۰۰ نفر از دانش��جویان کشور به کربال اعزام 

می شوند.

 شهردار اصفهان: هنوز عزم راسخي براي
 تمرکززدايي وجود ندارد

 وزيربهداشت:مردم سیب را
 با پوست نخورند

انتقاد از فقدان موزه اسناد ارزشمند 
در اصفهان

کتب نفیس در معرض خطر 
نشت فاضالب

مدیر امور کتابخانه های شهرداری اصفهان گفت: 
موزه ای برای نگهداری اس��ناد نفیس و آثار هنری 
ارزش��مند در اصفهان وجود ندارد و بر این اساس 
کتب نفیس کتابخانه مرکزی نیز در خطر نش��ت 
فاضالب قرار دارد.امیرحسین ماه آورپور در پاسخ 
به این س��وال که چ��را کتابخانه های ش��هرداری 
اصفهان به ویژه مرکزی همچنان از سیستم منسوخ 
 ش��ده انتخاب کتاب به جای قفس��ه باز اس��تفاده
  م��ی ش��ود، اظه��ار داش��ت: قفس��ه ب��از کردن

 کتابخانه های ش��هرداری اصفهان یک��ی از مهم 
ترین دغدغه های ماس��ت و بر این اس��اس تا آخر 
امس��ال با رفع ش��دن موانع امیدواریم ۴۰ تا ۵۰ 
درصد کتابخان��ه های ش��هرداری اصفهان به این 
 سیستم مجهز ش��وند.وی با بیان اینکه مشکالت 
سخت افزاری که در این راستا وجود دارد باید رفع 
شود، افزود: برای مجهز شدن به این سیستم الزم 
است که کتابخانه فضای فیزیکی الزم برای این امر 
را نیز داشته باشد اما در کتابخانه مرکزی به دلیل 
عدم وجود فضای کافی و اینکه مخزن کتاب ها در 
دو طبقه زیر زمین اس��ت امکان قفس��ه باز کردن 
وجود ن��دارد و مخاطبان باید همچن��ان به همان 
شیوه انتخاب کتاب از طریق رایانه درخواست خود 
برای دریافت کتاب را ارایه کنند.وی در پاس��خ به 
انتقاد مراجعه کنن��دگان در زمینه زمان طوالنی 
دریافت کت��اب و اینکه چقدر پرس��نل در این امر 
مقصر هستند، ابراز داشت: ارسال دیرهنگام کتاب 
می تواند احتماالت متفاوتی داشته باشد از جمله 
اینکه به دلیل کمبود فضای مخزن برخی کتاب ها 
در طبقه های زیرین قرار دارند و جس��تجوی آنها 

سرعت را پایین می آورد.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
با تحت پوشش داشتن یك هزار و 2۰۰ نخبه دومین استان 

دارای بیشترین نخبه در کشور پس از تهران است.
  شقایق حق جوی  جوانمرد نشس��ت خبری خود با اشاره 
برگزاری جش��نواره نوآوری و ش��کوفایی کوهرنگ با بیان 
اینکه جشنواره ها درگاه هایی برای آغاز و نیاز به زیرساخت 
دارند، اظهار کرد: اختراعات مبتنی بر نیاز است و نیاز باید 

در اختراعات قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه روند ثبت اختراع در ای��ران باید عادالنه 
باش��د، افزود: باید مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع در 
ایران محکم تر باشد و بورس ایده در این زمینه ایجاد شود.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به اینکه بنیاد 
نخبگان کار شناس��ایی و توانمندس��ازی اولیه را بر عهده 
دارد، تصریح کرد: تمام مراحل کار فعالیت این بنیاد با سایر 
نهادهای دیگر و حمایت آنها از دستاوردها صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه وقتی زیرس��اخت های کشور را خطرات 
جدی تهدید کند، اقتصاد دانش بنیاد نیز تهدید می شود، 
تصریح کرد: اثرگذاری این تهدیدات به این دلیل است که 

کشور ایران با پول نفت دولتی هدایت می شود.
حق جوی جوانمرد با اش��اره به اینکه بنیاد نخبگان استان 
اصفهان یك ه��زار و 2۰۰ نخب��ه دارد، گفت: ای��ن بنیاد 

تمام تالش خود را در راس��تای فعالی��ت در حوزه اقتصاد 
دانش بنیاد و ارتباط بین علم و صنعت به کار بسته و سعی 
در شناس��اندن نقاط قوت و ضعف این دو حوزه به یکدیگر 
دارد. وی با تاکید بر اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تس��هیالتی را جه��ت حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان در نظر گرفته اس��ت، ادامه داد: بنیاد نخبگان 
اس��تان اصفهان تمام تالش خود را برای تس��هیل تحقق 

کسب و کار دانش بنیان به کار می گیرد.
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان به اجرای طرح شهاب 
ویژه دانش آموزان با استعداد برتر اشاره و بیان کرد: بنیاد 
نخبگان در همان س��ال آغاز کار خود مقدمات اجرای این 
طرح را فراهم کرده است که با تشکیل شورای اجرایی طرح 

شهاب پژوهش هایی را در این راستا سامان داده است.
وی با اش��اره به اینکه بنیاد نخبگان اصفهان ۴۰۰ مخترع 
دارد، افزود: استان اصفهان دومین استان پس از تهران به 

لحاظ داشتن تعداد بیشترین نخبه است.
حق جوی جوانمرد، بر شناسایی افراد صاحب ایده و تدوین 
و اجرای طرح توانمندسازی نخبگان تاکید و اضافه کرد: در 
این خصوص هیات نظارت و بانك اطالعاتی برای صاحبان 
ایده فراهم ش��ده اس��ت که توس��ط آن افراد دارای ایده 

شناسایی و زمینه رشد این افراد فراهم شود.

راهیابی ۱۵۰ اثر از ۵۰۰ اثر ارسالی به بخش داوری 
جشنواره کوهرنگ

دبیر اجرایی جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ گفت: از 
۵۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه جش��نواره کوهرنگ ۱۵۰ اثر به 

بخش داوری راه یافتند.
مرتضی یراقی فرد به برگزاری جشنواره نوآوری و شکوفایی 
کوهرنگ اشاره کرد و اظهار داش��ت: این جشنواره محلی به 
منظور ارزیابی و بررسی اختراعاتی که به تایید بنیاد نخبگان 

رسیده راه اندازی شده است. 
وی با بیان اینک��ه راه اندازی نمایش��گاه از برنامه های جانبی 
جش��نواره نوآوری و ش��کوفایی کوهرنگ خواهد بود، افزود: 
در این نمایش��گه کارگاه های آموزشی، کتاب های تخصصی، 
غرفه فن آفرینان، داالن مشاوران، تسهیل گران و غرفه صنایع 

پیشرو تعبیه شده است.
دبیر اجرایی جش��نواره ن��وآوری و ش��کوفایی کوهرنگ در 
خصوص محتوای برخ��ی از غرفه های این نمایش��گاه اظهار 
داشت: غرفه فن آفرینان عالوه بر ایجاد بستری برای معرفی 
شرکت های دانش بنیان زمینه ارایه مش��اوره های هدفمند 
به نوآوران ش��رکت کنن��ده و ارای��ه تجربیات را نی��ز فراهم 
خواه��د ک��رد.وی در خصوص آموزش ه��ای قاب��ل ارایه در 
کارگاه های آموزشی این نمایش��گاه نیز بیان داشت: در این 
کارگاه ها آموزش های الزم در راستای قوانین بین المللی ثبت 
اختراعات، فرآیند تجاری س��ازی، مهندسی فروش، اختراع 
برای رفع فقر، الزامات بهره وری در شرکت های دانش بنیان 
و نوپا ارایه خواهد شد.یراقی فرد در خصوص غرفه کتاب های 
تخصصی این نمایشگاه نیز گفت: دراین غرفه نیز کتاب های 
تخصصی ح��وزه کس��ب و کار نوین، مالکیت ه��ای فکری و 
راهکارهای حمایت از آن، و دیگر کتاب های تخصصی حوزه 

روش های نوین درآمدزایی به نمایش گذاشته می شود.
وی با اشاره به حضور ۵۰۰ ش��رکت کننده در مرحله نخست 
جش��نواره ن��وآوری و ش��کوفایی کوهرنگ بیان داش��ت: از 
طرح های ارایه ش��ده توسط این تعداد ش��رکت کننده ۱۵۰ 

طرح مورد داوری قرار گرفت.
دبیر اجرایی جش��نواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ با اشاره 
به همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان در 
برگزاری این جش��نواره بیان داشت: از مس��ووالن این نهاد 
خواسته شده تا با حضور خود در حاشیه این جشنواره عالوه 
بر آشنایی با ظرفیت های موجود استان از برخی از طرح های 

قابل دفاع نیز حمایت های مالی را داشته باشند.

ريیس بنیاد نخبگان استان عنوان کرد 

اصفهان دومین استان برتر در تعداد نخبگان کشور



يادداشت

پرداخت تسهیالت کم بهره به 
روستايیان در دستور کار دولت

معاون روس��تایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور 
گفت: به منظور توانمندسازی روس��تاها، دولت تدبیر و امید 
پرداخت تس��هیالت کم بهره 4 درصدی را برای فعالیت های 
اقتصادی و سرمایه گذاری در روستاهای کشور در دستور کار 

خود قرار داده است.
 س��یدابوالفضل رضوی در حاش��یه نشس��ت ب��ا مدیران کل 
 دفاتر ام��ور روس��تایی و مدیران کل ام��ور زن��ان و خانواده

 استانداری های سراسر کشور افزود: در این طرح در صورتی 
که تجمیع سرمایه روستاییان به 2 میلیارد تومان برسد، دولت 
6 میلیارد تومان به آنان تسهیالت ارزان قیمت با بهره 4 درصد 

پرداخت خواهد کرد.
معاون روس��تایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهور 
اظهار داشت: مدت بازپرداخت اقساط این تسهیالت بین 8 تا 
10 سال تعیین شده و روس��تاییان می توانند کارت دریافت 

یارانه خود را به عنوان وثیقه این تسهیالت قرار دهند.
به گفته وی، ب��ا موافقت رییس جمهوری اس��المی ایران در 
صورتی که روس��تاییان نقاط مرزی 15 درصد آورده داشته 
باشند، دولت سود تسهیالت آنان را در این مناطق صفر درصد 

تعیین خواهد کرد.

 فريدن بیشترين اعتبار را

 به خود اختصاص داد
فرماندار فریدن گفت: بیش��ترین اعتبار بین شهرستان های 

استان اصفهان به این منطقه اختصاص یافته است.
اسفندیار تاجمیری در مراس��م ویژه روز دانشجو اظهار کرد: 
200 میلیارد ریال اعتبار تخصیصی در بین 24 شهرس��تان 

مناسب اما کافی نیست.
وی در ادامه پایین بودن سطح نشاط و ش��ادابی اجتماعی و 
امید به زندگی در فریدن را یادآوری کرد و گفت : باید با طرح 

و برنامه زمینه ارتقا نشاط و شادابی عمومی را افزایش داد.
امام جمع��ه داران هم در ای��ن همایش گفت: ن��رخ بیکاری 
درمنطقه فریدن بزرگ بیش از25 درصد است و این درحالی 
است که س��رمایه های اصلی همچون آب، خاک، جاذبه های 

گردشگری و گیاهان داروئی به فور درمنطقه وجوددارد.
حجت االسالم سیاوشی خاطر نش��ان کرد: دو سوم جمعیت 
)یعنی حدود300هزارنفر( از این منطقه به علت نبود امکانات 

و فقر مهاجرت کرده اند.

 سر  زنان خانه دار از بودجه
 بی کاله ماند

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: متأسفانه 
مواردی مانند بیمه زنان خانه دار و الیحه تأمین امنیت زنان 
به بودجه سال آینده هم نرسید و این کم لطفی دولت یازدهم 

به امور زنان است.
سکینه عمرانی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، 
گفت: تا کنون الیحه بیم��ه زنان خانه دار از س��وی دولت به 
مجلس ارسال نش��ده است و بنابراین مش��خص است که در 
الیحه بودجه ۹4 هم س��همی به این موضوع اختصاص داده 

نشده است.
وی ادامه داد: همچنین الیحه تأمین امنیت زنان نیز تا کنون 
آماده نشده است بنابراین این موضوع نیز مغفول مانده است 
و این کم لطفی دولت به امور زنان است درصورتی که دغدغه 
اصلی ما حل مشکل زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه دار 

و افزایش مرخصی زایمان است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: اگر افزایش بودجه ای 
در امور زنان وجود داش��ته باش��د در حوزه معاونت امور زنان 
خواهد بود ک��ه در این زمینه نیز ما هنوز س��ؤاالتی داریم که 
بودجه 8 میلیاردی معاونت در س��ال جاری صرف چه اموری 
ش��ده اس��ت؟عمرانی تصریح کرد: و هنوز منتظر هستیم تا 
معاونت گ��زارش هزینه  بودج��ه خود را برای ما ارس��ال کند 
چرا که زنانی که در مناطق محروم هستند و حتی در اطراف 
تهران در شرایط نامساعدی زندگی می کنند باید در بودجه و 

هزینه ها لحاظ شود. 

نمايشگاه کشاورزی میزبان صدها 
بازديدکننده متخصص کشوری بود 

س��یزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت کش��اورزی، 
مکانیزاسیون و تجهیزات آبیاری به کار خود پایان داد. 

این نمایشگاه طی 5 روز برگزاری بازدیدکنندگان متخصص 
زیادی را میزبانی کرد. بر اس��اس آماری که از س��وی س��تاد 
نمایشگاه اعالم شد، عالوه بر بازدید 480 نفر از کارشناسان، 
رؤسا و کشاورزان س��ازمان های جهاد کشاورزی شهرستان 
های استان، شب گذشته 40 نفر از ش��هرداران، فرمانداران و 
کارشناسان ارشد کشاورزی استان سمنان، نمایشگاه را مورد 

بازدید قرار دادند.  

پس از خشکی تاالب ها  نوبت  
آب دريای خزر رسید      

مدیر مرکز ملي مطالعات و تحقیق��ات دریاي خزر از کاهش یک 
متری س��طح آب دریای خزر در 1۹ س��ال اخیر خبر داد و گفت: 
خشکس��الی ها، کاهش آبدهی رود ولگا و افت بارش ها؛ 3 دلیل 
عمده این پدیده هستند.جواد ملک درباره وضعیت تراز آب دریای 
خزر، گفت: کاهش یک متری تراز آب دریای خزر طی 1۹ س��ال 
اخیر را نمی  توان به  عنوان افت  و خیزهای معمولی دریا دانست و 
احتمال ادامه کاهش تراز آب به  عنوان دور جدیدی از ویژگی   های 
نوس��انی دریای خزر را نباید از نظر دور داشت. وی از ورود دریای 
خزر به دور جدید ویژگي  هاي نوس��اني خبر داد و اظهار داشت: 
براساس تحلیل داده  های دریافتی از ایس��تگاه  های ترازسنجی 
مستقر در بندر انزلی، بندر نوش��هر، بندر امیرآباد و بندرترکمن 
)آش��وراده(، میانگین تراز آب دریای خزر در س��ال آبی گذشته 
)۹3-13۹2( برابر 26.6۷- متر اس��ت که در مقایسه با سال آبی 
پیش از آن 8 س��انتیمتر و در قیاس با 4 سال پیش 42 سانتیمتر 

کاهش نشان می دهد. 

استاندار اصفهان مطرح کرد

 دالالن صدور پروانه ساخت 
زير تیغ مديران شهر

استاندار اصفهان با اشاره به وجود برخی افراد به عنوان 
وکالی مالکان و همچنین تس��هیل کننده های صدور 
پروانه ساخت، واس��طه گران و رش��وه گیران گفت: با 
تصویب طرح بازنگری تفصیلی ش��هر اصفهان، از این 

پس با این افراد با جدیت برخورد می شود.
رس��ول زرگرپور در جلسه کمیس��یون ماده پنج که 
پیرامون طرح جامع مصوب شهر اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: به دلیل عدم ابالغ طرح بازنگری تفصیلی 
و طرح های متعدد در ای��ن باره، وضعیت صدور مجوز 

ساخت و ساز در شهر اصفهان مناسب نیست.
وی با اش��اره به تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر 
اصفه��ان تصریح ک��رد: تصویب این ط��رح می تواند 
در راس��تای س��المت و توس��عه منطق��ی، معقول و 
برنامه ریزی شده شهر مؤثر باشد.استاندار اصفهان به 
وجود برخی افراد به عنوان وکالی مالکان و همچنین 
تسهیل کننده های صدور پروانه ساخت، واسطه گران، 
دالالن و رشوه گیران اشاره کرد و ادامه داد: نبود یک 
وضعیت با ثبات و پایدار سبب فعالیت این افراد شده و 
امیدوار هستیم با اتخاذ یک تصمیم نهایی مناسب، این 
کار به طور کلی متوقف شود.وی با بیان اینکه با تصویب 
طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان، از این پس با این 
افراد با جدیت برخورد می ش��ود، بیان کرد: در زمینه 
طرح های جامع و تفصیلی بررسی های زیادی صورت 
گرفته و طرح جامع ش��هر اصفهان سال 6۷ تصویب 
ش��ده و عمر طرح هم 10 سال اس��ت.زرگرپور افزود: 
باید در مدت دو الی س��ه سال طرح بازنگری تفصیلی 
تصویب و از س��ال 80 هم اجرایی می ش��د اما پس از 
گذشت 25 سال از تصویب طرح جامع شهر اصفهان، 
طرح بازنگری تفصیلی ابالغ نش��ده ب��ود که امروز به 
تصویب رسید.استاندار اصفهان با بیان اینکه شهر یک 
موجود زنده است و باید هر روز به آن رسیدگی شود، 
افزود: در صورت رسیدگی نادرس��ت، رشد شهر غیر 
متناس��ب بوده و معضالت زیادی را برای شهرداری، 
شورای شهر و ش��هروندان ایجاد می کند.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر به دلیل رشد کمی نامتناسب در 
شهر مشکالتی از قبیل آلودگی هوا، محدودیت های 
ترافیکی، بزهکاری و مس��ایل اجتماعی ایجاد شده، 
اظهار کرد: ساخت و س��ازها باید بر اس��اس خواست، 
مصلحت و منافع عام مردم باشد و توسعه شهرها نباید 

بر اساس منافع عده ای خاص صورت گیرد.

اخبار کوتاه

4
ایران درمیان پردرآمدترین دولت های جهان

 آمار بودجه س��الیانه 235 کش��ور جهان نش��ان می دهد درآمد ۷۹ میلیارد دالری دولت ایران از 
1۹۷ کش��ور جهان از جمله تایوان، قطر، ایرلند، مالزی و رومانی بیش��تر است.دولت ایران در میان 
پردرآمدترین دولت های جهان محسوب می شود و مقایسه آمار بودجه سالیانه 235 کشور جهان 
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روایتی از فس��اد یقه 
»س��فید و آبی ها«، گفت: مبارزه با فس��اد باید از حالت 

سیاسی و »بگم بگم« خارج شود.
علی ربیع��ی در همایش مل��ی ارتقای س��المت اداری 
و مبارزه با فس��اد، گفت: فس��اد مختص به یک جامعه 
نیس��ت و تمامی دنیا درگیر آن هستند و در کشورهای 
توسعه یافته، عقب مانده و در حال توسعه انواعی از فساد 
ش��کل می گیرد اما به دلیل خاصیت توپی بودن فساد، 

کشورهای در حال گذار را بیشتر درگیر می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ایران به دلیل در 
حال توسعه بودن، فس��اد زیادی در آن رخ می دهد که 
البته هر چه فساد به قدرت و ثروت نزدیک تر باشد، شکل 

بدتری به خود می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه فس��اد قابل کنترل است، افزود: در 
کشورهایی شبیه ایران که وضعیت بدتری نسبت به فساد 
داشتند، کنترل زیادی صورت داده اند و توانسته اند فساد 

را کنترل کنند اما فساد از بین رفتنی نیست.
به گفته ربیعی، فرآیند مبارزه با فساد، برنامه بلند مدتی 
را می طلبد و البته باید توجه داشت که آسیب فساد در 
ایران آن است که به یک شعار سیاسی تبدیل شده و برای 
از بین بردن رقیب سیاس��ی مطرح می شود در حالی که 
برنامه ریزی برای فساد باید به ش��کل قانونی، حقوقی و 

فرهنگی صورت گیرد.
این عضو کابین��ه یازدهم خواس��تار تبدیل مب��ارزه با 
فس��اد به عن��وان یک جنب��ش اجتماعی ش��د و خاطر 
نشان کرد: فس��اد با کاهش رفاه رابطه تنگاتنگی دارد و 
توس��عه را گران می کند، البته دو نوع فساد »یقه آبی« 
و »یقه س��فید« مشاهده می ش��ود که فس��اد یقه آبی 
مرتبط با عام مردم و در س��طح خرد ص��ورت می گیرد 
 ک��ه برنامه ریزی ب��رای کنترل آن، س��اده ول��ی گران

 است.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: فس��اد »یقه 
سفیدها«در سطح کالن رخ می دهد و کار دولت را سخت 

می کند که ما برنامه داریم با هر نوع فساد مقابله کنیم.
وی ادام��ه داد: فس��اد بای��د از حالت سیاس��ی و حالت 
»بگم بگم« خارج ش��ود، ضمن اینکه هی��چ گاه مبارزه 
با فس��اد از جیب مس��ووالن خارج نمی ش��ود و آن یک 
برنامه ری��زی مقطعی در مبارزه با فس��اد را می طلبد در 
حالی که فس��اد باید همراه با تهیه پیوس��ت دار طبیعی 
باشد. مناقصه ها و مزایده ها باید به صورت شفاف باشد و 

البته قبح فساد نیز نریزد.

روايت ربیعی از فساد يقه » سفید و آبی ها«

مناقصه و مزايده بايد شفاف باشد 

مبارزه با فساد باید از حالت »بگم بگم« خارج شود

 عیدی بازنشستگان 
بهمن ماه واريز می شود

عرضه کافی هندوانه 
برای شب يلدا

مدیرعامل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی گفت: عیدی بازنشس��تگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در بهمن واریز ماه می شود.سید تقی 
نوربخش درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اظهار داشت: سال 
گذشته با تأمین منابع مورد نیاز عیدی بازنشستگان در بهمن  پرداخت 
ش��د، امس��ال نیز محدودیت منابع نداریم و در بهمن امسال عیدی 
بازنشستگان پرداخت می شود.وی درباره افزایش حقوق بازنشستگان 
در سال آینده بیان داشت: حقوق بازنشستگان براساس ماده های 111 
و ۹6  قانون تأمی��ن اجتماعی افزایش می یابد.نوربخش یادآور ش��د: 
ماده 111 افزایش حقوق، حداقل بگیران را براساس شورای عالی کار 
تعیین می کند و ماده ۹6 نیز برابر با نرخ تورم حقوق مستمری بگیران و 

بازنشستگان را مشخص می کند.      

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی 
هندوانه در سال های گذشته، امسال تولید این محصول را کنترل کردیم 

و هندوانه برای ایام شب یلدا به اندازه کافی موجود است.
عباس کش��اورز اظهار کرد: تولید هندوانه و سایر محصوالت جالیزی 
در سال های گذشته به دالیل متعددی از جمله طوالنی شدن شرایط 
آب و هوایی در فصل بهار که برای رشد این محصوالت مساعد است، 
بسیار بیش��تر از نیاز داخلی ش��د که برای س��ال جاری سعی کردیم 
تولید این محصوالت را به اندازه صادرات مشخص و تامین نیاز داخلی 
کنترل کنیم. تولید محصوالت جالیزی و هندوانه کاهش پیدا نمی کند 
اما درصدد کنترل آن در راس��تای تنظیم بازار هس��تیم تا قیمت این 

محصوالت بتواند در حد متعادلی باقی بماند.

مدیرعامل آبفا اس��تان اصفهان با اشاره به مدیریت 
مصرف آب ش��رب 4 میلیون نفر که تحت پوشش 
طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ قرار دارند گفت : آبفا 
اس��تان اصفهان عالوه بر تأمین آب شرب خانگی ، 
آب مورد نی��از مراکز آموزش��ی ، فرهنگی ، درمانی 
، نظامی و صنعتی را تأمین می کن��د به طوری که 
س��رانه مصرف خانگی 160 لیتر می باش��د .هاشم 
امینی مصرف بهینه آب توس��ط بخش غیرخانگی 
را مانند بخش خانگی ضروری برش��مرد و افزود : با 
پایش انشعابات خاص مصرف آب این نوع انشعابات 
مدیریت ش��د به ط��وری ک��ه در 6 ماهه نخس��ت 
س��ال گذش��ته میزان مصرف آب مراکز ورزشی 2 
میلیون مترمکعب بوده درحالی ک��ه این رقم در 6 
ماهه اول س��ال جاری به یک میلی��ون و 881 هزار 
مترمکعب رس��ید که ح��دود ۷ درص��د کاهش را 
نش��ان می دهد و نیز مراکز نظامی در نیمه نخست 
س��ال گذش��ته 3 میلیون و 385 ه��زار مترمکعب 
آب مصرف کردند در حالی که ای��ن رقم در 6 ماهه 
نخست سال جاری به 3 میلیون و 66 هزار مترمکعب 
 کاهش یافت و بی��ش از 10درصد کاهش داش��ته

 است . 

رییس انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان اعالم کرد: حدود 30 
درصد از صنایع ش��یمیایی کش��ور در استان اصفهان 
واقعند که با 35 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند. 
منصور جمش��یدی ادامه داد: 30 درص��د واحدهای 
تولیدی متوسط و کوچک الستیک در اصفهان فعالیت 
می کنند و صنایع پتروشیمی و تولیدات پارافین ما در 
حال حاضر صادرات دارند. وی صنای��ع رنگ و رزین، 
پتروشیمی، الس��تیک و پالس��تیک را از فعال ترین 
صنایع شیمیایی در استان دانست و افزود: جای خالی 
صنایع تولیدکننده مواد اولیه رنگ و الستیک و رزین 
دیده می ش��ود. با بیان اینکه در ماه های ابتدایی سال 
جاری با رکود مواجه بوده ایم، کش��ورهای همجوار را 
بازارهای خ��وب صادراتی برای ای��ران توصیف کرد و 
گفت: ترکیه با ارای��ه اجناس مرغوب ب��ازار های این 

کشورها را تصاحب کرد. 
جمشیدی با اشاره به نبود ماشین آالت به روز،  تصریح 
کرد: بعضی ماشین آالت به کار رفته در این صنعت از 
چین وارد می شود که بسته به سرمایه تولیدکننده با 
کیفیت های مختلف ساخته می ش��ود و متاسفانه در 
بعضی موارد به دلیل نبود قطعه، کار تعطیل می شود. 

در حالی افزایش عرضه گوشت باعث شکسته شدن 
قیمت گوشت قرمز در بازار ش��ده است که پس از 
اقدام شرکت پش��تیبانی امور دام برای خرید مرغ 
مازاد، قیمت این محص��ول کیلویی 1000 تومان 

افزایش یافته است.
علیرضا ملکی رییس��اتحادیه فروشندگان گوشت 
گوس��فندی، گفت: در پی افزایش عرضه و کاهش 
تقاض��ا، گوش��ت ش��قه ب��دون دنبه گوس��فندی 
 کیلوی��ی 26 ه��زار توم��ان ب��ه مش��تری عرضه 

می شود.
ملکی در پاسخ به این س��وال که آیا با تغییر اخیر 
نرخ ارز م��ردم به س��وی خرید و دپ��وی کاالهای 
مصرفی رفته اند، بیان ک��رد: در کاالهای مصرفی 
همچون گوش��ت قرمز، مرغ و ماه��ی این موضوع 
رخ نداده و مردم بنابر رفتار غذایی عادت دارند که 
این گون��ه کاالها را به صورت ت��ازه خرید و مصرف 
کنند.این فعال صنفی گفت: در حال حاضر قیمت 
منطقی م��رغ کیلویی 6500 تومان اس��ت که اگر 
شرکت پش��تیبانی امور دام خرید خود را در هفته 
 گذش��ته قطع نمی کرد قیمت هر کیل��و مرغ برای 

عرضه کننده به 6500 تومان می رسید.

رییس هی��ات مدیره انجم��ن صنف��ی کاریابی های 
بین الملل��ی ایران با اعالم ش��رایط الزم ب��رای صدور 
گواهینامه های ش��غلی، آمار دقیق ایرانیان شاغل در 
خارج را منوط به ثبت و ورود اطالعات آنها در سامانه 

صدور و تمدید گواهینامه شغلی دانست.
حسن کرباسی افزود: یکی از دغدغه های نیروهای کار 
ایرانی شاغل در خارج پس از بازگشت به کشور موضوع 
س��وابق بیمه ای و برخورداری از مزایای بازنشستگی 
است که خوشبختانه به دنبال راه اندازی سامانه جامع 
اطالعات ایرانیان ش��اغل در خارج این دغدغه اکنون 
برطرف شده است.وی درباره آمار تعداد نیروهای کار 
شاغل در خارج اظهار کرد: تا زمانی که آمار اطالعات 
نیروهای کار ش��اغل در خارج وارد این س��امانه نشود 
نمی توان آمار دقیقی ارایه ک��رد، اما می توان از طریق 
وزارت ام��ور خارجه یا ش��ورای عال��ی ایرانیان خارج 
کش��ور آمار موثق تر را به دس��ت آورد.در حال حاضر 
در برخی کشورها مثل قطر و کویت وابسته کار داریم 
که این وظیف��ه را برعهده دارند و در کش��ورهایی هم 
که وابس��ته کار فعال وجود ن��دارد دفات��ر نمایندگی 
 سفارتخانه های ما در آن کشورها این وظیفه را انجام

 می دهند.

صنعت سبد خانوارآبفا اشتغال

مصرف آب غیرخانگی 
کاهش يافت

يک سوم صنايع شیمیايی 
کشور در اصفهان 

گوشت ارزان و مرغ 
کیلويی گران شد

شرايط صدور گواهینامه 
شغلی اعالم شد
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معاون وزیر کار از دور جدید تالش ها برای ساماندهی مشاغل ُخرد و خانگی خبر داد و گفت: 
از طریق اجرای سیاست تسهیل کار از خانه تا کارخانه به دنبال اتصال این واحدها به بنگاه های 
بزرگ هستیم. حسن طایی گفت: جایگاه مش��اغل خانگی نقطه شروع اشتغال و بهبود بازار 
کسب و کار محسوب می شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهارداشت: اگر 
اطالعات در سامانه حمایت از مشاغل خانگی درست شکل بگیرد ما می توانیم هم فرایند کار 

را پیگیری کنیم و هم نظارت خوبی داشته باشیم.
وی به ورود دقیق اطالعات در این سامانه اشاره کرد و گفت: ورود اطالعات در این سامانه باید 
با دقت انجام شود چرا که تصمیم گیری در مراحل بعدی بر اساس همین داده ها خواهد بود.

طایی تاکید کرد: در ورود اطالعات به این سامانه از یک طرف بانک ها و از طرف دیگر دستگاه 
های عامل درگیر کار هستند و ما تالش داریم این تعامالت بهتر شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: آمارهای جهانی نشان دهنده نقش موثر 
مشاغل خانگی در بازار کسب و کار است که این خود گویای اهمیت این موضوع است.این مقام 
مسوول در وزارت کار با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار باید از خانه شاغل باشیم تاکید 
کرد: فضای منزل یک فضای چند منظوره است و کسانی که دوست دارند و مایلند می توانند 
کاری را به طور کامل یا بخشی از فرایند آن را در منزل انجام دهند.طایی ادامه داد: هدف اصلی 
معاونت اشتغال وزارت کار پیگیری و تسهیل کار از خانه تا کارخانه و از خانه تا مزرعه است و این 
به معنای ساماندهی مشاغل خانگی، ُخرد و کوچک و وصل شدن آنها به بنگاه های بزرگ است.

وی کارآفرینی را به معنای ارزش آفرینی برشمرد و افزود: ما در حال حاضر می خواهیم نگاهی 
دوباره به مشاغل خانگی و ُخرد داشته باشیم و این مش��اغل را در چارچوب یک فرد، عامل، 

شرکت پشتیبان یا عامل چهارم دربیاوریم.

ساماندهی مشاغل ُخرد وخانگی کلید خورد



کوتاه یادداشت
روایت کربال در موزه هنرهای معاصر اصفهان

ورکشاپونمایشگاهروایتکربالدرموزههنرهایمعاصراصفهانگشایشمیشود.
نمایشگاهوورکشاپیازآثارهنرمندانرشتههایتجسمیدرآستانهفرارسیدناربعینحسینی
روزپنجشنبهبیستمآذرماهساعت۱۰صبحدرموزههنرهایمعاصراصفهانگشایشمیشود.

5
 مرمت بخشی از حصار شاهی و بقعه 

قبرستان شهر انارک نایین 
بخشیازحصارش��اهیوبقعهقبرستانش��هرانارکازتوابع

شهرستانناییناستاناصفهانمرمتوبازسازیشد.
مس��ئولمی��راثفرهنگ��ی،صنایعدس��تیوگردش��گری
شهرس��تاننایینگفت:باتوجهبهفرسایششدیدوتخریب
قسمتیازدیوارضلعغربیشهرانارک،بابالغبر3۰۰میلیون
ری��ال،اینحصار،بقع��هقبرس��تانوبرجاصلیش��هربهنام

»برجسفید«مرمتشد.
محم��ودمدنیانافزود:حصارش��هران��ارکازمهمترینآثار
تاریخیاینش��هرمحس��وبمیش��ودکهدردورانمحمد
ش��اهقاجاربهدلیلتج��اوزاتمک��ررغارتگ��رانوبیگانگان
بهش��هر،بات��الشوپیگیریحاجباق��رانارک��یمبلغ5۰۰
تومانرابهدیوارکشیش��هراختصاصدادواینامرمهمدر
دورانناصرالدینش��اهوصدارتمیرزاتقیخ��انامیرکبیر

انجامشد.

نکوداشت سینمای مستند  اصفهان  
برگزار شد 

آییننکوداشتسینمایمس��تنداصفهانوتقدیرازمهیمن،
فالورجانیوزاونقوکاسیاندراختتامیههشتمینجشنواره

سینماحقیقتبرگزارشد.
درای��نمراس��م،نش��انفی��روزهس��ینماحقیقت،تندیس
جشنوارهو5س��کهبهارآزادیبهآقایاناس��تادرضاُمهیمن
)مستندس��ازاصفهانیپیشکس��وتس��ینمایایران(؛آقای
محمودکیانیفالورجانی)فیلمسازتجربیسینمایمستند(؛
استادزاونقوکاس��یان)نویس��ندهومنتقدباسابقهسینمای

ایران(اهداشد.
براساساینگزارش،سالگذشتهس��ینمایمستندجنوب
موردتکریمواقعش��دوامس��البخشنکوداشت»سینمای
مستنداصفهان«درجشنوارهبرپاش��دوبانمایشفیلمهای
مس��تندمنتخبی،از۲۰مستندس��ازاصفهانی،بااهدایلوح

تقدیروسکهبهارآزادیتجلیلشد.

» فیلیپو« را در شبکه تماشا ببینید
مجموعه»فیلیپو«محصول۲۰۰6ایتالیاساعت۱8هرشب

رویآنتنشبکهتماشامیرود.
مجموعهتلویزیونی»فیلیپو«دربارهجوانیاستبهناماستفانو
کهپسازس��الهازندگیدرآمریکابهعل��تفوتپدرشبه

ایتالیابازمیگردد.
برادراستفانوبهبیماریاوتیسممبتالاستواوقصدداردکه
ازویمراقبتکندکهماجراهای��یرارقممیزندو»فیلیپو«
محصولکشورایتالیابودهکهدرگذشتهازشبکهیکسیمابه

جای»دایرهجنایی«پخشمیشد.
اینمجموعهبهکارگردانیمائوریتزیوپونزیهرشبازساعت

۱8رویآنتنشبکهتماشامیرود.
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»جادوگ��رش��هراُز«عنوانیاس��تکهبیش��ترک��ودکان
وعالقهمن��دانب��هآث��ارکودکانهب��اآنآش��ناییدارند.
انیمیش��نیتحتعن��وان»افس��انهش��هراُز،بازگش��ت
دوروتی«ب��هکارگردانیونپی��روویلفینکهدرس��ال
۲۰۱۴منتش��رش��دهاس��تبهتازگیبهش��بکهنمایش
خانگیآمدهاست.افس��انهش��هراُزاولینبارتوسطفرانک
باومدرسال۱۹۰۰نوشتهش��دوحدود3۹سالبعدفیلم
سینماییاشتوسطویکتورفلمینگبررویپردهنمایش
رفت.فیلمیکودکانهوفانتزیکهخرجبسیاریرابردوش
سرمایهگذارآنگذاش��ت.جادوگرشهراُزرامیتواننقطه
عطفیدرآثارفانتزیوموزیکالآمریکاییدانست.ازهمان
سالتاکنوناینفیلمیکیازبهترینهایسینمایکودک
بودهاس��تکهدرآنخالقیتهاییبدیعنظرهمگانرابه

خودجلبمیکند.
افسانه چگونه واقعی شد؟!

دوروتیدختریاس��تنوجوانکههمراهس��گخودتوتو،
درش��هرکانزاسزندگیمیکند.اماگردبادیس��همگین
زندگیآنهارابرهممیزند،اوکهباسگشدرخانهکمین
کردهاس��ت،همراهگردبادبهآس��مانم��یرودوهنگامی
چشمانشرابازمیکندکهخانهخودرادرشهریخیالیو
سحرآمیزمیبیند.ناماینشهرعجیبوغریباُزبهمعنای
زمرداست.دوروتیهمراهباس��گخوددرشهراُزهنگامی
کهدرجس��تجویراهیبرایبازگش��تبهخانهاس��ت،با
سهش��خصیتمعروفداس��تانآشنامیش��ود،مترسک
بیمغز،ش��یرب��زدلوم��ردآهنیب��دونقلب.اینس��ه

درتم��امراهب��هدوروت��یوتوت��وکمکم��یکنن��دتابا
رس��اندنآنه��ان��زدجادوگ��رمهرب��انش��مال،اوراب��ه
خانهاشبازگردانند.اماجادوگ��ربدجنسغربعرصهرابر
دوروتیودوس��تانشتنگمیکند.درنهایتباپشتسر
گذاشتنهمهس��ختیهادوروتیموفقمیشودجادوگر

بدجنسراازبینببردوبهکانزاسبازگردد.
بازگشت اجباری

دراینانیمیشن،داستانازبازگش��تدوروتیبهکانزاس
آغازمیشود،درواقعدوروتیتازهبهدنیایواقعیخودبعد
ازبیرونآمدنازش��هراُزپامیگذارد.اوباخانهومزرعهای
مواجهمیشودکهبعدازآنگردبادطوالنیبهشدتآسیب
دیدهوتبهکاریکهخودرامامورشهرمعرفیمیکندقصد

تصرفآنرادارد.
درواقعاینقسمتازداستانفیلم،کهزندگیدوروتیرادر
شکلرئالشروایتمیکند،بهطرزناشیانهایبهفیلممتصل
ش��دهوازپیونددراماتیکداس��تانیدرآنخبرینیست.
قسمترئالداس��تاندرابتداوانتهایفیلمتنهابهشکلی
مطرحشدهاس��تکهبتواندموضوعحضوردوروتیدراُزرا
منطقیجلوهدهد.درشهراُز،دلقکبدجنسکنترلشهر
رابهدستگرفتهاس��ت.دلقکبرادرهمانجادوگرخبیث
ومعروفاُزاس��تکهاکنونباعص��ایجادوییخواهرش

فرمانرواییمیکند.
س��هدوس��تقدیمیدوروتیکهتنهاراهخالصشدناز
دس��تدلق��کرابازگش��تدوب��ارهدخترنوج��وانقصه
میدانند،اورابهشهرافسانهایخودبازمیگردانندوبهاین

صورتباردیگرنجاتاُزبهدستدوروتیسپردهمیشود،
چیزیکهبهتربودداس��تانبراس��اسهمانبنامیشدتا

اتصالیبیمنطقوسستدردنیایواقعی...
روز از نو روزی از نو

قصهاصلیجادوگرشهراُزبسیارزیباودیدنیاست،طوری
کهکششداستانیآنتاانتها،مخاطبرامجبوربهتماشایش
میکند،همچنینفضایفانتزیواستعاریداستانطوری
طراحیش��دهکهجداازبیانمفاهیمانس��انیدرالیههای
داستان،بهجذبمخاطبکودکونجوانفیلمکمکشایانی
میکند.درپایانداس��تاناصلیشاهدآنیمکهسهدوست
دوروتی،هرکدامبهآروزیدیرینهخودمیرس��ند،یعنی
شیربزدل،شجاعمیشود،مردآهنیقلبیبااحساسپیدا

میکندومترسکبسیارباهوشوعاقلازآبدرمیآید.
اماروایتانیمیشنجدیدبازگشتدوروتیازهمانتماولیه
داستاننش��أتمیگیردوهرکدامازآنهادراینقسمت
ازتواناییخوداستفادهمیکنند،کششداستانیضعیفو
ماجرایهمیشگیوتکراریکهدراکثرانیمیشنهاشاهدش
هستیمبهفیلملطمهمیزند.دوروتیباردیگردرراهنجات
شهردوس��تانجدیدیراپیدامیکندواتفاقاتجاریدر
داستاندربس��ترهمکاریآنهابادوروتیشکلمیگیرد.
چیزیکهفرمولدراماتیکآندیگربهکلیشهایماللآور
تبدیلشدهاست.فردیعموماکوچکانداموظریفازلحاظ
جثه،درشرایطسختوآزمونهایبزرگیقرارمیگیردکه
بااستفادهازراهکارهایعاقالنهاشتفکرراجایگزینقدرت
بدنیمیکند.اینماجراهاازشکلقدیمیاشیعنیطرح
معماهاتوسطغولیحیلهگروحلآنتوسطقهرمان،تافرم
هایدیگرشهمهبهکمکداس��تاندوروتیآمدهاندتادر
روایتجدیدشهراُزموفقباشد.امامخاطبپیشازایننمونه
آنرابهوفوردرانیمیشنهاییمانندسندباد،و...دیدهاست.
درواقعمخاطببااتفاقوراهکارجدیدیروبهرونمیشودو

قهرمانشراقهرمانیکلیشهایوتکراریمییابد.
  گامی رو به جلو برای انیمیشن هند!

انیمیشنافسانهشهراُز،محصولمشترکدوکشورآمریکا
وهنداس��ت.تجربهایکهمس��لمابرایهمت��ایهندی
گامیبلن��دوموثردرجهانیش��دنصنعتانیمیش��نش
محس��وبمیش��ود.اس��کارنیزاینفیلمرادرزمرهآثار
دریافتیخ��ودج��ایدادهاس��ت،ولیس��طحکیفیآن
چندانقابلرقابتوارزیابیدربرابرباقیآثارانیمیش��نی

نیست.

انیمیشنی با سازندگانی هندی و آمریکایی

»افسانه شهر اُز؛ بازگشت دوروتی«؛ کلیشه ای مالل آور

شهاب حسینی: باالخره 
بهترین نقش زندگی ام را بازی 

کردم

شهابحسینیگفت:اگرتاقبلازاینکار_»ساکن
طبقهوسط«_ ازمنپرسیدهمیشدآیانقشمورد
عالقهاترابازیکردیدمنباتردیدجوابمیدادم
امااالنبهضرسقاط��عمیتوانمبگوی��مباالخره

بهتریننقشزندگیامرابازیکردم.
ش��هابحس��ینیدربارهنوعتبلیغ��اتفیلمهای
س��ینماییگفت:»م��ننبای��دبلندگ��ویکن��ار
فیلمباش��م.ب��هعقی��دهمناگ��ریکفیل��مقرار
اس��ت8هفتهاکرانش��وددر۴هفت��هاولنباید
هیچاظهارنظریکردوبایدس��کوتکرد.ش��اید
فیلمس��ازدچاریکتص��وراتوتوهمات��یازفیلم
خودشباش��دکهبهواقعیتنزدیکنباش��د.فیلم
بایدح��رفخ��ودشرابزندعیبوهن��رشعیان
ش��ودبعدراجعبهآنبتوانصحبتکرد.ش��هاب
حس��ینیدرمصاحب��هاشب��های��ننکت��هتاکید
کرد:»مناگ��رفیلمبس��ازمکهاحس��اسخودرا
بیاننکنمازسرگشتگیخودمنگویمبهچهدردی
میخوردای��نظواهرک��همس��ایلدنیاییمثل
اس��تارب��ودن،پ��ول،مق��امو..قابلدلبس��تگی

نیست«.
ویدرآستانهاربعینحسینیدربارهحالوهوای
اینروزهایخودرااینگون��هتوصیفکرد:»دراین
ایامباخل��وتخودموفکربهفلس��فهوجودیامام
حسینراهومرامایشانسپریمیکنمبزرگترین
آرزویمقبلازمردنس��اختنیکاثرازرویکتاب
آقایرشاداس��تبهدلیلاینکهحظیکهازکتاب

گرفتمرابهمخاطبمانتقالبدهم«.
کارگردانفیلممورداستقبالمخاطبدربارهامکان
س��اختفیلمبعدیوبرنامهاشب��رایکارگردانی
گفت:»کاربعدیممکناست۱۰سالدیگراتفاق
بیافتدحقیقتابایدبغضیگلویمرابگیرداحس��اس
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اخطار اجرایی
9/426 شماره:1362/92 به موجب رای شماره 64 تاریخ 93/1/19 شعبه 7 شورای حل 
به  وفایی  علیها 1- محبوبه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
پالک70، 2- سید مصطفی شهیدی   – کوچه کاج   – خیابان مینو   – امام خمینی  نشانی 
3- سید مجتبی شهیدی 4-اکبر فدایی هر سه به نشانی مجهول المکان محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 106/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/4/18 لغایت 
تاریخ وصول و پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی به نحو 
تضامنی در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 
نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت فهیمه عصاچی به نشانی اصفهان – خیابان 
توحید –چهارراه پلیس – ساختمان تجاری اداری ماکان3- طبقه3- واحد15 و پرداخت 
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 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 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  نماید.مالف:24289   اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/7-1350 دادنامه:  شماره  593/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/427
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7 خوانده: حسین خسروی نیا فرزند حسن 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 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 شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به 
طرفیت آقای حسین خسروی نیا به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک چک 
به شماره 085717 به عهده بانک کشاورزی هزار جریب به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
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 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )90/5/27( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:24290 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/26-1255 دادنامه:  شماره  536/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/428
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه جم خواندگان: 1-زهرا صادقی 
فرزند ناصر 2- رسول یزدانی فرزند عباسعلی 3- علی صادقی فرزند ناصر 4- علی 
فدایی فرزند غالمرضا همگی به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 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 شورا: در خصوص دعوی بانک مهر 
یزدانی 3-  زهرا صادقی 2- رسول  به طرفیت 1-  کریمی  وکالت معصومه  با  اقتصاد 
علی صادقی به خواسته مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال از وجه سه چک به شماره های 
 79/000/000 کدام  هر  936796-92/4/10و103798-86/9/27و88/1/18-188455 
ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه  صادارت –  ریال به عهده بانک ملی – 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
درحق خواهان  اجرای حکم  تاریخ  تا   )88/1/18-86/9/27-92/4/10( چکهای موصوف 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان میباشد.م الف:24291 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/22-1408 دادنامه:  شماره  824/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/429
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه جم خواندگان: 1- بتول مرشدی 
فرزند غالمعلی 2- علی یاردادی فرزند عبدا... 3- یدا... نقی زاده فرزند محمدتقی 4- عبدا... 
یاردادی فرزند علی 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 شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 
1- بتول مرشدی 2- علی یاردادی 3- یدا... نقی زاده 4- عبدا... یاردادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 46/500/000 ریال از وجه سه فقره چک به شماره های 001417-147/000/000ریال 
و 685597-147/000/000 ریال و0415150-147/000/000ریال به عهده بانک سپه – 
تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای   – ملی 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 46/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 200/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای موصوف )92/12/12( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:24292 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/22-1410 دادنامه:  شماره  815/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/430
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7 خواندگان: 1- حسن مسجدی اصفهانی 
نشانی  به  دو  هر  مرتضی  فرزند  آبادی  حبیب  محسنی  محمدعلی   -2 حسین  فرزند 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطالبه وجه چک  مجهول المکان  خواسته: 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا  مشورتی 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم کریمی 
به طرفیت 1- حسن مسجدی 2- محمدعلی محسنی به خواسته مطالبه مبلغ 5/500/000 
ریال از وجه یک چک به شماره  057576-15/000/000 ریال به عهده بانک ملی ایران به 
انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای 
موصوف )90/5/29( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24293 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

9/431 کالسه پرونده: 591/93 شماره دادنامه: 1412-93/8/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر اقتصاد 
وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه دوم بانک 
ملت – ساختمان بهسامان – واحد7-موسسه جم خواندگان: 1- علی امانی فرزند حسنقلی 
2- ساره خاتون نوروزی فرزند احمد هر دو به 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 شورا: در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 1- علی امانی 2- ساره خاتون 
نوروزی به خواسته مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال از وجه یک چک به شماره 024046-

60/000/000 ریال به عهده بانک سپه جاری طالیی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق  عدم پرداخت توسط 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/1/18( تا تاریخ 
اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:24294 شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/26-1241 دادنامه:  شماره  540/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/432
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7 خواندگان: 1- امیرحسین عبدالهی فرزند 
مرکز  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  دارالشفاء-  جنب   – زینبیه   – اصفهان  نشانی:  علی 
اصفهان 2- علی اکبر عبدالهی فرزند شکرا... 3- حیدرعلی عبدالهی فرزند شکرا... هر دو 
به نشانی نشانی: مجهول المکان 4- حمزه هارونی فرزند علی رحم به نشانی: اصفهان 
– خیابان نیکبخت – کوی کوهستانی – پالک13 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 شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
و  عبدالهی  همگی  حیدرعلی  و  اکبر  علی  و  امیرحسین   -1 طرفیت  به  کریمی  معصومه 
به شماره  از وجه یک چک  ریال  مبلغ 46/400/000  مطالبه  به خواسته  هارونی  حمزه 
187603-350/000/000 ریال به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق  عدم پرداخت توسط 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان ردیف دوم تا چهارم علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی  و 198و515و519و522 قانون 
بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و 195/000  ریال  مبلغ 46/400/000  پرداخت  به 
و  قانونی  تعرفه  وکیل طبق  و حق الوکاله  آگهی  نشر  هزینه  ریال  و 320/000  دادرسی 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/10/15( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم 
تا چهارم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 

روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت 
به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:24295 شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/26-1257 دادنامه:  شماره  539/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/433
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید 
نوری نشانی: اصفهان – خیابان توحید – جنب تاالر فرشچیان – سرپرستی بانک مهر 
اقتصاد وکیل: معصومه کریمی نورالدین وند نشانی: اصفهان – چهارراه توحید – طبقه 
دوم بانک ملت – ساختمان بهسامان – واحد7 خواندگان: 1- علی حسن زاده فرزند حسین 
نشانی: مجهول المکان 2- عصمت هالل پور فرزند عبدالحسین نشانی: اصفهان – شهر 
ابریشم – باغ ابریشم – بلوار الغدیر – کوچه شهید دستغیب – کدپستی81789-73715 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا  خواسته: مطالبه وجه چک 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت معصومه کریمی به طرفیت 1- علی 
حسن زاده 2- عصمت هالل پور به خواسته مطالبه مبلغ 46/000/000 ریال از وجه یک 
چک به شماره  290350-65/000/000 ریال به عهده بانک سپه جاری طالیی به انضمام 
مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه  و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده ردیف اول علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی  و 198و515و519و522 قانون 
بابت هزینه  ریال  بابت اصل خواسته و 470/000  ریال  مبلغ 46/000/000  پرداخت  به 
دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )92/1/18( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد و رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.م الف:24296 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/8/22-1411 دادنامه:  شماره  817/93/ش6  پرونده:  کالسه   9/434
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و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
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مطلق  انضمام  به  سپه  و  صادرات  بانک  عهده  به  ریال  و88/000/000-441526  ریال 
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ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی های  و صدور 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
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اخبار کوتاهیادداشت

6
ناراحتی آنچلوتی از مصدومیت ستاره رئال

کارل��و آنچلوتی جیمز رودریگوئ��ز را از ترکیب تیم��ش برای حضور در مس��ابقات جام 
باشگاه های جهان در مراکش بیرون گذاشت. جیمز رودریگوئز در دیدار شنبه شب رئال 
مادرید مقابل سلتاویگو به دلیل مصدومیت ساق پای راست از زمین مسابقه بیرون رفت.
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گل محمدی و درخشان

یحیی گل محمدی 
بع��د از کس��ب یک 
برد ارزشمند مرحله 
نیم��ه نهای��ی جام 
حذفی باز ه��م باید 
یش  یس��تگی ها شا
را در مقاب��ل تی��م 

سابقش نشان دهد.
تکلیف فینالیست های جام حذفی مشخص شد و در خردادماه 
س��ال آینده باید دو تیم ذوب آه��ن و نفت تهران ب��رای تعیین 
قهرمان این مس��ابقات باید به دیدار یکدیگ��ر بروند اما چهارده 
هفته از بازی های لیگ باقی مانده و اتفاقات مختلفی می تواند در 

این بازی ها رقم بخورد. 
بعد از برگزاری بازی های هفته هفده��م در این هفته بازی های 
لیگ تعطیل خواهد شد و ادامه مس��ابقات قرار است از روز ۱۳ 

بهمن ماه از سر گرفته شود. 
اما جالب اینجاس��ت که در اولین بازی بعد از تعطیالت دو تیم 
ذوب آهن و پرس��پولیس باید بازی برگشت خودشان در جریان 
رقابتهای لیگ را در هفته هجدهم برگزار کنند که البته این بار 
رقابت دو تیم در اصفهان برگزار می ش��ود و گل محمدی باز هم 
در تقابل با حمید درخش��ان باید توانایی های تیمش را به اثبات 

برساند.

قهرمانی تیم والیبال نشسته مبارکه 
 تی��م والیبال نشس��ته 
مبارکه در دهمین دور 
از مس��ابقات قهرمانی 
والیبال نشس��ته بانوان 
مناس��بت  ب��ه  ک��ه 
گرامیداشت روز جهانی 
تاری��خ  در  معل��ول 
سیزدهم آذر در سالن 
بهزیس��تی اصفهان با 
حضور شش تیم )باشگاه نمونه دیزیچه-اصفهان-کاشان- درچه –

خمینی ش��هر –بهارس��تان( برگزار گردید موفق به کس��ب عنوان 
قهرمانی این دور از مسابقات گردید .

 یاران نصر برسکوی سوم
 جام جهانی تکواندو

تی��م مل��ی تکوان��دوی 
کشورمان مقابل تیم ملی 
مکزیک قهرم��ان دوره 
قبل جام جهانی نتیجه را 
واگذار کرد و بر س��کوی 
س��وم ای��ن مس��ابقات 
ایستاد.هجدهمین دوره 
مسابقات جام جهاني( از 
عص��ر روز ش��نبه ب��ه 
میزبانی شهر کوئرتارو مکزیک و با رقابت ۸ تیم برتر جهان آغاز شد که 
در بخش مردان و پس از برگزاری مرحله مقدماتی، تیم های ایران و 
کره جنوبی از گروه اول و تیم های روس��یه و مکزیک از گروه دوم به 
مرحله نیمه نهایی راه یافتند.مکزیکی ها که مسابقات را با یک ساعت 
تأخی��ر آغاز کردند تا س��الن مس��ابقات را ممل��و از جمعیت کنند، 
ملی پوشان کش��ورمان با وجود تمام کارشکنی های کشور میزبان و 
خستگی ناشی از اتفاقات به وجود آمده در این رقابت، باز هم مردانه 
جنگیدند اما در ثانیه های پایانی برابر مکزیک )قهرمان دوره قبل این 
رقابت ه��ا( نتیج��ه را ۴۳ ب��ر ۳۹ واگذار کردند و بر س��کوی س��وم 
هجدهمین دوره مس��ابقات ج��ام جهانی ایس��تادند.تکواندوکاران 
کشورمان با کسب این مدال ارزشمند، هر کدام ۷.۲۰ امتیاز را به سبد 

اندوخته های رنکینگ المپیکی خود اضافه کردند.
هدایت این تیم در ای��ن رقابت ها بر عهده بیژن مقانلو )س��رمربی(، 
مهدی بی باک و مهرداد یوسفی )مربی( بود و غالمحسن ذوالقدری 

نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور داشت.

 مصدومیت جدی حقیقی
 در بازی پنافیل

دروازه ب��ان ایران��ی تی��م 
پنافیل پرتغ��ال در بازی 
تیم��ش مقاب��ل آروکا به 
ش��دت آس��یب دی��د که 
باعث نگرانی تیم پزشکی 

و کادرفنی این تیم شد.
تیم فوتبال پنافیل ش��ب   

)یکش��نبه( موفق شد در 
چارچوب دیدارهای هفته 
دوازدهم لیگ دس��ته اول فوتبال پرتغال، با حض��ور دروازه بان 
ایرانی خ��ود مقابل آروکا ب��ا نتیجه یک بر صفر پیروز ش��ود.در 
خصوص این بازی سایت آبوالی پرتغال نوشته است که علیرضا 
حقیقی پس از برخورد با مهاجم حریف به ش��دت با مصدومیت 
روبه رو و به مدت پنج دقیقه دچار تنگی نفس ش��ده اس��ت.این 
س��ایت پرتغالی نوش��ت: این دروازه بان بین المللی که توس��ط 
کارلوس کی روش انتخاب شده است، پس از خروج از دروازه )در 
بازی پنافیل مقابل آروکار( با روبرت��و برخورد کرد و روی زمین 
افتاد. تیم پزشکی پس از این اتفاق به مدت پنج دقیقه تالش کرد 
تا این دروازه بان به ش��رایط عادی بازگردد، چراکه نمی توانست 

نفس بکشد.
روی کوئینتا، س��رمربی تیم پنافیل در این خصوص گفت: پس 
از برخوردی که با حقیقی صورت گرفت، بالفاصله تیم پزشکی 
را باالی سر او فرستادیم، چراکه به س��ختی نفس می کشید. ما 
این هفت��ه وضعیت حقیقی را بررس��ی خواهیم ک��رد تا ببینیم 

آسیب دیدگی شدید یا شکستگی دارد یا نه.

مقصد بعدی سرداِر 
فوتبال ایران کجاست؟

مسی پاسخ هت تریک 
رونالدو را داد

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه به پایان رسیدن قراردادش با 
روبین کازان روسیه با پیشنهادهای جدیدی مواجه شده است.

کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده تا قرارداد سردار آزمون با باشگاه روبین کازان 
روسیه به اتمام برسد و این بازیکن ۱۹ ساله با پیشنهادهای خوبی روبروست.

مهاجم تیم ملی فوتبال کش��ورمان که طبق اخبار رسانه های انگلیسی و 
ایتالیایی ابتدای فصل پیشنهادهایی از آرسنال، یوونتوس، تاتنهام، لیورپول 
و بارسلونا داشت، به دلیل مخالفت باشگاه روبین کازان روسیه با جدایی اش، 
تصمیم گرفت در این تیم بماند و در نقل وانتقاالت زمستانی بهترین تصمیم 

را بگیرد.
در حال حاضر باشگاه روبین کازان روسیه پیشنهاد تمدید قرارداد دو ساله 
را به آزمون داده و از این بازیکن و مدیربرنامه هایش نیز خواس��ته بس��ته 
پیشنهادی خود را به باشگاه ارایه کنند. قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده 

مذاکرات برای تمدید قرارداد نهایی شود

 هفت��ه چهارده��م لیگای اس��پانیا ب��ا برگزاری چن��د دی��دار ادامه یاف��ت که در 
حساس ترین بازی بارسلونا و اسپانیول در داربی کاتاالن برابر هم به میدان رفتند 
که بارسا موفق شد با نتیجه 5 بر یک حریفش را شکست دهد. در این بازی، ستاره  
 آرژانتینی بارس��ا هت تریک کرد ت��ا از رقیب خ��ود، رونالدو  در ای��ن زمینه عقب

 نماند.
 بارس��لونا در ابت��دا عق��ب افتاد و بعد موفق ش��د با درخش��ش مس��ی ب��ه بازی

 برگردد.
 نیمه اول مس��ابقه با وجود مالکیت ۷۷ درصدی ش��اگردان انریکه با گل سرخیو 
گارس��یا خیل��ی زود به س��ود حریف آب��ی پوش می��دان رقم خ��ورد ام��ا در آن 
س��و حمالت بازیکنان بارس��ا بی امان ادامه داش��ت وتیم بارس��لونا با درخشش 
لیونل مس��ی موفق ش��د با نتیجه 5 بر یک اس��پانیول را ببرد ومس��ی هت تریک 
 کند تا ه��م خیلی از رونال��دو جا نماند و هم تیم��ش را به یک پیروزی ارزش��مند

 برساند.

کارلوس کی روشناگهان 
خبرن��گاران  روب��روی 
نشس��ت و خیلی شفاف 
درباره مس��ایل تیم ملی 
سخن گفت اما او در این صحبت مفصل چه 

نکاتی را مدنظر داشت؟
 کارلوس ک��ی روش س��رمربی تی��م ملی 
فوتبال ایران ناگهان عصر یکشنبه تصمیم 

گرفت رودرروی خبرنگاران بنش��یند. او 
تصمیمش را گرف��ت و خیلی صریح 

تر از همیشه با خبرنگاران سخن 
گفت. این بار ب��ا رویی خندان 
و خیل��ی راح��ت. او هرآنچه 
خواست را گفت و هر آنچه که 
 دیگران پرسیدند را بی جواب

در  س��رمربی  نگذاش��ت.   
 می��ان ح��رف های��ی ک��ه زد 

کد های زیادی را ب��رای فوتبال 
دوستان داش��ت. انتقادهایش را 

کرد و حرف هایش را زد.
او گالی��ه اش را از علی پروین انجام 
داد ، جایی که این چهره محبوب را 
بزرگ این فوتبال دانس��ت و کنایه 

آمی��ز مصاحبه اش را پاس��خ 
داد:»من هیچ وقت 

به وزارت 

ورزش فکرنمی کن��م و کار او را انجام نمی 
دهم.«

 این پاس��خی برای حرف پروین بود درباره 
این که:»کی روش��می خواهد برای وزارت 
ورزش ه��م تصمیم بگی��رد.«او البته حرف 
مهمتری هم برای گفتن داش��ت ، پاسخ به 

منتقدانی چون درخش��ان و قلعه نویی که 
از تعطیالت 5۰ روزه لیگ سخن می گویند. 

گفته هایی که با دو رویکرد مطرح شدند . 
نخس��ت بحث برنامه ریزی :»اگر امس��ال 
لیگ ایران مثل هم��ه لیگ های بزرگ دنیا 
برنامه ای مش��خص دارد ، نیازی به تش��کر 
از من نیست! خیلی دوس��ت ندارم این کار 
را بکنید! من بر این مس��ئله تاکید کردم و 

سازمان لیگ انجامش داد.«
 او ی��ادآور می ش��ود که ای��ن برنامه ریزی 
 حاص��ل پیگی��ری ه��ای ای��ن مرب��ی

 است. 
چیزی ک��ه خی��ال مربیان لی��گ را راحت 
ک��رده و البته ب��ه قلعه نویی و درخش��ان و 
البت��ه دیگران ی��ادآوری می کن��د آنها در 
ش��هریور و مرداد دو بازه ۱۰ روزه را از تیم 
ملی قرض گرفته ان��د تا تی��م بتواند برای 
 بازی های جام ملت ها ، دو هفته بیش��تر از

 تیم ها زم��ان بگیرد پس چی��زی را به آنها 
بدهکار نیست. 

مهمتر از همه این ها حرفی اس��ت که او در 
ادامه زد:»ما ۱5 روز وقت اضافه خواس��تیم 
تا تیمی را آماده حضور در فینال جام ملت 
ها کنیم. به نظر شما اگر تیم ملی به فینال 
جام ملت ها برس��د ، این همه هوادار از 
این ناراحت هستند که لیگ دو 
هفته بیش��تر تعطیل 

بوده؟«
و اما مهمتر از همه این اهداف ، سرمربی تیم 
ملی به نظر می رس��ید می خواس��ت حرف 
 هایش را قبل از همه به گوش علی کفاشیان

 برساند. 
کفاش��یان که در محاصره اقتصادی وزارت 
ورزش به تنگ آمده و برای نش��ان دادن در 
باغ سبز به وزیر بدش نمی آید سفر تیم ملی 

به آفریقای جنوبی را لغو کند. 
اما کارلوس ک��ی روش با اینکه در بیش��تر 
 مس��ایل فدراس��یون فوتبال به نوعی ورود 
می کند اما وی دیگر نمی تواند تیم های غیر 
ایرانی را وادار کند ک��ه بازیکنان خود را در 
اختیار تیم ملی ایران بگذارند، آنچه پیش از 
همه می دانیم عدم برنامه ریزی فدراسیون 
باعث شده که کی روش شخص اول تصمیم 
گیرنده برای فدراسیون باشد، کی روش در 
کنفرانس مطبوعاتی خود گفته , بعد از جام 
جهانی برزیل تیم ملی به استراحت رفت و 
اکنون تمرینات خود را آغاز خواهد کرد اما 
باید به سرمربی تیم ملی گفت مگر اردویی 
در پرتغال برگ��زار نکردید آیا برای ش��ما و 
تیم ملی رهاوردی داش��ته است؟ آقای کی 
روش لیست تیم ملی اعالم خواهد شد و از 
اسامی حس می کنیم که شما و همکارانتان 
 به بازی های لی��گ برتر اهمی��ت چندانی 
ن��داده ای��د هرچن��د در اردوی آفریق��ای 
جنوب��ی بازیکن��ان ایرانی ش��اغل در اروپا 
را در خدم��ت نداری��د و مجب��ور هس��تید 
 چن��د بازیک��ن خ��وب لی��گ را ب��ا خ��ود 

ببرید. 
اما س��وال اینجاس��ت آی��ا ای��ن بازیکنان 
 ج��وان جای��ی در ب��ازی ه��ای ج��ام

 ملت های آس��یا دارند؟ آق��ای کی روش، 
فدراس��یون با واگ��ذاری هم��ه تصمیم ها 
ب��ه ش��ما و در اختی��ار نه��ادن هم��ه 
قهرمان��ی  مقدم��ات  امکان��ات 
در آس��یا را فراه��م ک��رده اس��ت، 
ام��ا ش��ما در کن��ار تصمیمات��ی 
 ک��ه ب��ه فدراس��یون تحمی��ل

  می کنید منافع فوتب��ال ایران را نیز در نظر
 بگیرید.

 کی روش پافش��اری زیادی برای بازیکنان 
س��رباز دارد ت��ا آنه��ا را ب��ا خود ب��ه بازی 
های آس��یایی بب��رد، ام��ا باید گف��ت این 

اف��راد مرتکب خالف ش��ده ان��د و به نوعی 
باید ت��اوان پس بدهن��د هرچن��د که این 
 بازیکنان اکن��ون مثل س��ابق فوتبال بازی

 می کنند و نه مثل یک س��رباز در خدمت 
جمهوری اسالمی ایران. 

آقای ک��ی روش چرا یک خالف��کار باید در 
تیم ملی فوتبال ایران باش��د، تیم فوتبالی 
ک��ه پیراهن��ش قداس��ت دارد، آق��ای کی 
روش ش��ما ۱۷ هفت��ه لیگ برت��ر فوتبال 
ایران را زیر نظر داش��ته ایی؟ هرچند شما 
 اعتقادی به لیگ ندارید و دنبال بازیکنان دو

رگه ایی هس��تی که حتی زبان فارسی بلد 
نیستند.

 آق��ای ک��ی روش در پایان بای��د گفت که 
ای��ن دوره ب��ا دوره ه��ای قبلی ج��ام ملت 
های آس��یا تفاوت عمده ای��ی دارد چراکه 
همه امکانات از نظر س��خت اف��زاری و نرم 
افزاری ب��رای موفقی��ت تیم ت��ان در نظر 
گرفته شده اس��ت و امیدواریم تا جام ملت 
 ها تیم مل��ی دغدغه ای��ی ب��رای مقابله با
  تیم ه��ای حتی درج��ه ۲ عربی نداش��ته

 باشد.  

دستگیری سیاس��ی و ورود مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس 
ب��ه زن��دان ابهام��ات بزرگ��ی ب��رای اهال��ی فوتب��ال در پی 
 داش��ت که در این گزارش به تک ت��ک ابهامات پاس��خ داده 

می شود.
کاوه علي اس��ماعیلي: حمیدرضا سیاس��ي مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس بازداش��ت ش��ده و باید حداقل تا دو روز دیگر در 
بازداش��ت بماند. این اتفاق، از همان لحظه وق��وع تا به حال با 
ش��ایعات پیش رفته و آن قدر ابه��ام و اظهارنظر هاي عجیب 
واردش شد تا اصل موضوع تحت تأثیر قرار بگیرد. اولین شایعه، 
بحث مذاکره با باشگاه رئال مادرید به واسطه فردي ضدانقالب 

بود که تکذیب شد.
 س��پس پاي والیبالیس��ت ها و کش��تي گیران و شکایت شان 
از باش��گاه پرس��پولیس به میان آمد که وکیل آنه��ا صراحتاً 
اعالم ک��رد اصاًل این قضی��ه صحت ندارد چون زم��ان دادگاه 
آنها ۲۳ آذرماه اس��ت. در نهایت ش��کایت برخي بازیکنان بود 
که درخصوص آن صحبت ش��د ولي باز هم تکذیب ش��ایعه. 
تا اینکه کار رس��ید ب��ه قضیه قراردادهاي باش��گاه و فس��خ 
یک طرفه آن. بهنام پیش��رو کیش به همراه شرکت SIS. آنها 
 ش��کایت کرده بودند یا نه؟ هیچ کس این قس��مت از ماجرا ر

ا نمي داند.
شریف: شکایت ما به این شکل نبود

رضا شریف قائم مقام شرکت SIS در مورد مسائل حقوقي شان 
با باش��گاه پرس��پولیس به ما گفت: ما از این باشگاه شکایاتي 
داشتیم اما بازداشت سیاسي به هیچ وجه ارتباطي به شکایت 

ما پیدا نمي کند. 
شریف اضافه کرد: شکایات ما که بناي حقوقي دارد و به علت 
مسایل مالي است، منجر  به زندانی شدن مدیرعامل پرسپولیس 
 نمي شود. وی گفت با ش��کایت حقوقي، یک نفر راهي زندان 
نم��ی ش��ود. احس��اس م��ن این اس��ت ک��ه یک ش��کایت 
 کیف��ري زمینه س��از اج��راي حک��م زن��دان براي سیاس��ي

 شده است. 
او گفت: به هر حال قراردادهاي حقوقي، مسایل مالي را دنبال 
مي کند و معموالً ب��ا توقیف اموال و دارایي هاي باش��گاه یا در 
باالترین درجه آن، مزایده باش��گاه پرس��پولیس موضوع حل 
مي ش��ود ولي باید به دنبال دالیل دیگر اج��راي حکم حبس 

براي سیاسي بود.

زاویه دادن به ماجرا 
ام��ا امیررض��ا خ��ادم، مه��دي 
خواجه ون��د، حمید درخش��ان، 
حمید استیلي و شخص حمیدرضا 
سیاس��ي در مصاحبه هاي خود، 

بحث هاي دیگري مطرح کردند.
 ای��ن اتفاق ی��ا از روي ندانس��تن 
بود یا عم��داً و ب��راي جهت دادن 
به ماجرا. به هر حال قضیه زنداني 
ش��دن سیاس��ي، کار را ب��ه جاي 
 دیگري رساند و ابهامات را افزایش 

داد.
حلقه مفقوده اینجاست

اما اگر به دنبال پاک ش��دن همه 
ابهامات هستید، باید این مصاحبه 

را بخوانید. »قهرمان ش��جاعي« وکیل شرکت بهنام پیشروي 
کیش درخص��وص این ماجرا ب��ه ما گفت: باید متذکر ش��وم 
پرونده در مرحله تحقیقات است و من در مصاحبه نمي توانم 
 به افشاي اسرار این پرونده بپردازم اما ماجرا را براي  تان تعریف

 مي کنم. 
او اضافه کرد: آقاي سیاس��ي با وجود اط��الع از وجود قرارداد 
موکل من با باش��گاه پرس��پولیس به صورت یک طرفه اقدام 
 به فس��خ قرارداد ک��رد و ما ه��م خواس��تار پیگی��ري ماجرا 

شدیم. 

ریی��س فدراس��یون دوچرخه س��واری ب��ا بیان اینک��ه طرح 
همگانی ک��ردن دوچرخه س��واری در اصفهان اجرا می ش��ود، 
گفت: ورزش دوچرخه س��واری ب��ا توجه به تأثیر مناس��ب در 
 س��المت فردی، می تواند وضعی��ت ترافیک کش��ور را بهبود 

بخشد.
 خس��رو قمری در حاش��یه س��فر ب��ه اصفه��ان با اش��اره به 
برنامه های انجام گرفته در این س��فر اظهار کرد: خوش��بختانه 
توانس��تیم در اس��تان اصفه��ان حضور پی��دا کرد و ب��ا توجه 
به ظرفیت مناس��ب اس��تان اصفهان، فعالیت های یک س��ال 
قبل این هیات را بررس��ی کنیم هم چنین دیداری با ش��هردار 
 اصفهان انج��ام داده و از طرح اس��تفاده از دوچرخه اس��تقبال

 کردیم.
رییس فدراسیون دوچرخه سواری به ظرفیت های اصفهان در 
رشته دوچرخه سواری اشاره کرد و افزود:  استان اصفهان از دیرباز 
محل رفت وآمد دوچرخه ها بوده که این مسئله سبقه فرهنگی 
خوبی را نشان داده و می تواند در همگانی ساختن دوچرخه در 

اصفهان کمک کند.
قمری در پاسخ به سوالی درباره گرایش به ورزش دوچرخه سواری 
در کش��ورهای مختلف و فرهنگ س��ازی های ص��ورت گرفته 
در ای��ن زمینه گفت: کش��ور های پیش��رفته مث��ل انگلیس و 
فرانس��ه س��ال ها در جامعه خود کار کرده اند تا موفق شده اند 
امروز فرهنگ دوچرخه س��واری را در س��طح کشورشان پیاده 
کنند؛ اصفهان یکی از ش��هر هایی در کش��ور بوده که به ش��هر 
 دوچرخه ها معروف است و ما باید از این ظرفیت مناسب استفاده

 کنیم.محمد سلطان حس��ینی نی��زدر مجمع س��االنه هیات 
دوچرخه س��واری اس��تان اصفه��ان، اظه��ار داش��ت: ورزش 
دوچرخه س��واری در آس��یا و مس��ابقات بین المللی مدال های 
بسیاری برای کشور کس��ب کرده و با توجه به ظرفیت مناسب 
 ای��ن ورزش می توانی��م در آن س��رمایه گذاری خوبی داش��ته

 باشیم.وی افزود: متأسفانه ما نتوانستیم از هیات دوچرخه سواری 
نیز همانند سایر هیات های ورزشی حمایت کنیم چرا که وضعیت 
مالی خوبی نداشته و امیدوار هستم بتوانیم در سال های آینده  با 
استفاده از ظرفیت مالی اداره کل ورزش و جوانان شرایط مناسبی 

را ایجاد کنیم.
سلطان حس��ینی خاطرنش��ان کرد: باشگاه س��پاهان یکی از 

باشگاه هایی بوده که تاکنون از 
ظرفیت های مناس��ب ورزشی 
در سطح استان استقبال کرده 
و آن را حمای��ت می کند به طور 
مثال باشگاه س��پاهان با هزینه 
اندک��ی، تیم دوچرخه س��واری 
را وارد مس��ابقات کرده اس��ت.

وی اف��زود: جای تأس��ف دارد 
که باش��گاه های ورزشی بیشتر 
تمرکز خود را بر ورزش فوتبال 
گذاشته و آن را به عنوان ورزش 
اصلی خود می پندارند و از همین 
رو ب��ه عوام��ل و بازیکن��ان آن 
هزینه های بسیاری را می پردازند؛ 
متأسفانه با وجود حمایت های 

بسیار که از ورزش فوتبال صورت گرفته کیفیت مطلوب برآورده 
نشده است.

مدی��رکل ورزش و جوانان بی��ان کرد: اگر حدود یک بیس��تم 
هزینه هایی که برای فوتبال انجام گرفته، برای ورزش های دیگر 

می شد، اکنون ورزش ما خیلی پیشرفته بود.
وی تصری��ح ک��رد: در س��طح دنی��ا ورزش ه��ای مختلف��ی 
مثل دوچرخه س��واری مورد اس��تقبال مردم ق��رار گرفته و به 
 همین دلیل ش��رکت ها و اسپانس��ر  ها به س��مت ای��ن ورزش

 می آیند.

تنها دو راه وجود داشت ؛ توافق یا زندان

حبس مدیر عامل پرسپولیس
طرح همگانی کردن دوچرخه سواری در اصفهان 

رکابزنان برای کسب مدال  جهانی حمایت می شوند

دلیل کنفرانس ناگهانی کارلوس کروش چه بود؟

آقای کی روش تیم ملی جای خالفکار نیست

اگر امس�ال لیگ ای�ران مثل 
هم�ه لیگ ه�ای ب�زرگ دنیا 
برنامه ای مشخص دارد ، نیازی 
به تش�کر از من نیست! خیلی 
دوست ندارم این کار را بکنید! 
من بر این مسئله تاکید کردم 

و سازمان لیگ انجامش داد

آقاي سیاسي با 
وجود اطالع از وجود 
قرارداد موکل من با 
باشگاه پرسپولیس 
به صورت یک طرفه 

اقدام به فسخ 
قرارداد کرد و ما هم 

خواستار پیگیري 
ماجرا شدیم

 اصفهان یکی 
از شهر هایی در 

کشور بوده که به 
شهر دوچرخه ها 
معروف است و ما 

باید از این ظرفیت 
 مناسب استفاده

 کنیم

پژمان 
سلطانی
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مفاد آرا
 13 وماده  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  شماره:93/09/04-103/93/1782/58   9/374
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.
1-رای شماره 3504 هیات:آقای جواد صباغی بیدگلی  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
493 و خانم سمیه یونسی بیدگلی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 2109 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 123/60 مترمربع پالک 2119 فرعی از 3 اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
حسینعلی  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  حمیدرضا  هیات:آقای   6476 شماره  2-رای 
بشماره  غالمعلی  فرزند  بیدگلی  حیرانی  سمیه  خانم  و   16 شناسنامه  بشماره 
باب  یک  دانگ  شش  مشاع(در  دانگ   2 و  دانگ   4 به  نسبت  ترتیب  )به   48 شناسنامه 
واقع  اصلی   3 از  فرعي   98 از  فرعی   2155 پالک  مترمربع   185/42 مساحت  به  خانه 
 در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

علی ضیائی بیدگلی)مالک رسمی(. 
3-رای شماره 6647 هیات:آقای محمد بیدگلی بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه 108 
و خانم معصومه خزیری بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 103 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/29 مترمربع پالک 2160 فرعی از 52 فرعي 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  محمد  هیات:آقای  4-رای شماره 6649 
108 شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 53/47 مترمربع پالک 2161 فرعی از 820 

فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره شناسنامه  علی  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  محمد  هیات:آقای  5-رای شماره 6658 
از  فرعی   2162 پالک  مترمربع   92/22 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش   108
820و22 فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل. 
بشماره  اکبر  فرزند  بیدگلی  زاده  نوروز  بهروز  هیات:آقای   7835 شماره  6-رای 
ایمانی بیدگلی فرزند مسلم بشماره شناسنامه  شناسنامه 1250066395 و خانم زهرا 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/37 مترمربع   6190052101
حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 از  فرعي   1 از  فرعی   2177  پالک 

ثبتی آران وبیدگل.  
 رای شماره 8069 هیات: خانم صدیقه معماری فرزند محمدآقا بشماره شناسنامه 158 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 158/85 مترمربع پالک 2182 فرعی از 410 فرعي 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
7-رای شماره 8454 هیات:آقای مجیدرضا کاوائی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 
144 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/72 مترمربع پالک 2187 فرعی از 25 

فرعي از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
8-رای شماره 5954 هیات:آقای محمد پور محمدی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 
263 و خانم فاطمه فریدونی بیدگلی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 157 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/20 مترمربع پالک 767 فرعی از 107 فرعي 

از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره شناسنامه  عباس  فرزند  محمدی  پور  محمد  هیات:آقای   5964 9-رای شماره 
مترمربع پالک 768 فرعی  به مساحت 93  باب حصار و طویله  دانگ یک  263  شش 

از 107 فرعي از 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
نژاد فرزند حسین بشماره شناسنامه  بابائی  10-رای شماره 7898 هیات:آقای سعید 
فرعی   7792 پالک  مترمربع   137/40 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  107 شش 

از 1189 فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  جعفر  فرزند  بیدگلی  عرفاتی  علیرضا  هیات:آقای   7817 شماره  رای   12-
 7824 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  بیدگلی  سالمی  زهرا  خانم  و   7031 شناسنامه 
 7793 پالک  مترمربع   114/70 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
حوزه   3 بخش  مسعودآباد  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعي   232 و   231 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
13- رای شماره 8413 هیات:آقای علی زمینی آرانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 
7845 و خانم عذری خادم آرانی فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 78 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 316/52 مترمربع پالک 7807 فرعی از 933و936 

فرعي از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  رحیم   سهراب  هیات:آقای   3574 شماره  رای   -14
1250182409 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 191/85 مترمربع پالک 2208 فرعی 

از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
15- رای شماره 3945 هیات:آقای حسین دالور آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
1563 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 121/62 مترمربع پالک 2227 فرعی از 2638 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فر  زاهدی  محمد  هیات:آقای   5968 شماره  رای   -16
168 و خانم اکرم عدنی آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 119 )بالمناصفه(در شش 
اصلی   2638 از  فرعی   2439 پالک  مترمربع   226/01 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ 
از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در   واقع 

ماشااله اکرمیان)مالک رسمی(.
بشماره  آقا  علی  فرزند  آرانی  منصوری  محمود  هیات:آقای   6687 شماره  رای   -17
به مساحت 122/70 مترمربع پالک 2460  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 2647 شش 
وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  احمدآباد بخش 3 حوزه  در  واقع  اصلی  از 2638  فرعی 

عادی مع الواسطه از عباس غالمرضا زاده و ملیحه منفرد کویری)مالکین رسمی(.
18- رای شماره 7854 هیات:آقای علیرضا عابری آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
 3155 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آرانی  جمالی  حاجی  زهره  خانم  و   2686
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع پالک 2469 فرعی از 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
19- رای شماره 7883 هیات:آقای محمد عبدالهی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3288  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 139/80 مترمربع پالک 2470 فرعی از 2638 اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره 8384 هیات:آقای عباس بخشی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
از 2638  به مساحت 175 مترمربع پالک 2477 فرعی  باب خانه  312 شش دانگ یک 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 9958 هیات:خانم اقدس بیک آرانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
از 2638  به مساحت 178 مترمربع پالک 2478 فرعی  باب خانه  295 شش دانگ یک 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حبیب  فرزند  آرانی  فائضی  اله  روح  هیات:آقای   3937 شماره  رای   -22
بشماره شناسنامه  محمد  فرزند  بیدگلی  پور  عبداله  فرزانه  خانم  و  شناسنامه 11942 
مترمربع   120/30 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   10697
آران دشت بخش 3 حوزه  از 2640 اصلی واقع در  از 235 فرعي   پالک 1405 فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  بصیراله  فرزند  آرانی  بیابانی  زهره  هیات:آقای   6460 شماره  رای   -23

شناسنامه 353  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 350 مترمربع پالک 1443 فرعی 
ثبتی آران وبیدگل  از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از 235 فرعي 

خریداری عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
24- رای شماره 5990 هیات:آقای رضا بیابانی آرانی فرزند بصیراله بشماره شناسنامه 
287  شش دانگ یک باب خانه به مساحت 534/92 مترمربع پالک 1440 فرعی از 235 
فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از عباس مهدوی پناه)مالک رسمی(.
بشماره  علی  فرزند  آرانی  زاده  غالمرضا  عباس  هیات:آقای   7112 شماره  رای   -25
شناسنامه 8770 و خانم معصومه رزاق پور آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 18 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144/36 مترمربع پالک 1456 فرعی 

از 235 فرعي از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره 7837 هیات:آقای حبیب بانوئی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
470 و خانم زینب بابائی زاده فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 9868 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/76 مترمربع پالک 1464 فرعی از 376 فرعي 

از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  رمضانی  محمد  هیات:آقای   7863 شماره  رای   -27
8649 و خانم فاطمه شیرآبادی آرانی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 6190000118 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 126/69 مترمربع پالک 1021 فرعی 

از 343 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزند حبیب  آرانی  آبادی  عبداله  اعظم  هیات:خانم  28-رای شماره 8514 

 1023 پالک  مترمربع   110/45 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   311 شناسنامه 
فرعی از 350 فرعي از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

عنایت صفا جو فرزند محسن بشماره شناسنامه 1242 )بالمناصفه(در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 69/55 مترمربع پالک 1024 فرعی از 340 فرعي از 2645 اصلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
30-رای شماره 8515 هیات:آقای هوشیار گورانی فرزند یداله بشماره شناسنامه 962 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 70/30 مترمربع پالک 538 فرعی از 491 فرعي از 
2703 اصلی واقع در دوالب بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از رضا سلطانی بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  ابوالقاسم  فرزند  خسروی   مسعود  هیات:آقای   6471 شماره  31-رای 
بشماره شناسنامه  محسن  فرزند سید  خانم صدیقه سادات حسینی  و   70 شناسنامه 
494 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/60 مترمربع پالک 1181 
حوزه   3 بخش  ابوزیدآباد  محمدآباد  در  واقع  اصلی   2809 از  فرعي   152 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
32-رای شماره 6739 هیات:آقای مجتبی جوکار بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
10 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالک 4945 فرعی از 163 فرعي 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از 

خریداری عادی مع الواسطه از اسماعیل حق پرست )مالک رسمی(.
33- رای شماره 7848 هیات:آقای محمد قاصری آرانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 
11392 و خانم لیال امیری آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 269 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 91/15 مترمربع پالک 4951 فرعی از 205 فرعي از 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
34- رای شماره 7871 هیات:آقای امیر عبدالهی بیدگلی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
99 و خانم سکینه مهرآبادی آرانی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 799 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97/30 مترمربع پالک 4955 فرعی از 213 فرعي 

از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
35-رای شماره 7867 هیات:آقای مهدی عبدالهی بیدگلی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
197 و خانم زهرا سادات علی خواجه آرانی فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 231 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالک 4956 فرعی 
از 213 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین فرهادی.
بشماره  اله  حبیب  فرزند  آرانی   دالوریان  محمود  هیات:آقای   8449 شماره  36-رای 
شناسنامه 10169 و خانم زینب امیری آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 11680 
 4962 پالک  مترمربع   200/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
حوزه   3 بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  فرعي   213 از   فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  یعقوبی  مهدی  هیات:آقای   8448 شماره  37-رای 
شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  زاده  عباس  جنت  خانم  و   8642 شناسنامه 
پالک  مترمربع   84/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   9431
 4963 فرعی از 16 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  نصراله  فرزند  بیدگلی  سلمانی  احمد  هیات:آقای   8523 شماره  38-رای 
پالک 4964  مترمربع  به مساحت 123/50  خانه  باب  یک  دانگ  شناسنامه 111  شش 
فرعی از 508و509 فرعي از 2840  اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  نصراله  فرزند  بیدگلی  سلمانی  احمد  هیات:آقای   8524 شماره  39-رای 
شناسنامه 111 و خانم نقلی موسای آرانی فرزند منده علی بشماره شناسنامه 284 )به 
ترتیب نسبت به 4 دانگ و دو دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع 
پالک 4965 فرعی از 508و509 فرعي از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/09/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/10/04 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

مفاد آرا
قانون وماده 13  9/375 شماره:103/93/1780/58-93/09/04 آگهی موضوع ماده 3 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 7890 هیأت: آقای احمد خموشی فرزند حسین بشماره شناسنامه 164 
ششدانگ  )بالمناصفه(،   89 شناسنامه  شماره  اسداله  فرزند  فینی  آبیار  زهرا  خانم  و 
یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 224/83 مترمربع شماره پالک 44 فرعی ازپالک4 

فرعی از105 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بیدگلی فرزند علی محمد بشماره  احمد مرصعیان  آقای  2- رأی شماره 7839 هیأت: 
شناسنامه  302 و خانم فاطمه رحیمی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 8022 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198/51 مترمربع شماره پالک 146 فرعی 

ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 
عادی مع الواسطه از جالل مطلبی)مالک رسمی(.

بشماره  حسین  فرزند  بیدگلی  عموزاده  مجتبی  آقای  هیأت:   7106 شماره  3-رأی 
شناسنامه  207 و خانم سمیه هوشنگی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 117 
فرعی   2 پالک  مترمربع شماره   126/20 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 189 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
احمد بشماره  فرزند  بیدگلی  فرد  زاده  آقای حسن رئیس  4-رأی شماره 8433 هیأت: 
شناسنامه  شماره  محمدرضا  فرزند  بیدگلی  اشتردار  زهره  خانم  و   380 شناسنامه 
1250051355 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81 مترمربع شماره پالک 
40 فرعی ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  عباسیان  محسن  آقای  هیأت:   7103 شماره  5-رأی 
شناسنامه 10081 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61/80 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی ازپالک 17 فرعی از280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث اسمعیل فهیم)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نعمتی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   8389 شماره  6-رأی 
 8676 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  فرد   صباری  فاطمه  خانم  و   192 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/56 مترمربع شماره پالک 15 فرعی 
ازپالک1و11و13وقسمتی از مشاعات فرعی از364 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
7-رأی شماره 8392 هیأت: آقای محمد نعمتی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه  
6190081096 )با والیت پدرش حسن نعمتی بیدگلی(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

190/05 مترمربع شماره پالک 16 فرعی ازپالک1و10وقسمتی از مشاعات فرعی از364 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

8-رأی شماره 6740 هیأت: آقای محمد فرزانگان فرزند آقا عباس بشماره شناسنامه  
198، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 630/55 مترمربع شماره پالک 16 فرعی ازپالک10 

فرعی از417 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  علی  فرزند  بیدگلی  دادائی  علی  مهدی  آقای  هیأت:   7845 شماره  9-رأی 
بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 217  شناسنامه 169 و خانم کوکب اسماعیلی 
فرعی   4 پالک  مترمربع شماره   102/70 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 

ازپالک 595 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 8396 هیأت: آقای سید حسن هجری بیدگلی فرزند آقا سید اسمعیل 

بشماره شناسنامه  288 و خانم فاطمه شرکائی فرزند حسین شماره شناسنامه 225 
) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/30 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 
ازپالک1و2و3و4و قسمتی از مشاعات فرعی از866 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
11-رأی شماره 8402 هیأت: آقای سید محمود هجری بیدگلی فرزند سید حسن بشماره 
شناسنامه  120 و خانم فرزانه سلیمانی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 1482 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 131/80 مترمربع شماره پالک 7 فرعی 
حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  از866  فرعی  مشاعات  از  قسمتی  و  پالک5   از 

ثبتی آران و بیدگل.
12-رأی شماره 3854 هیأت: خانم هاجرخاتون بوجاریان آرانی فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  زاده  شبانی  زهره  خانم  و   6541 شناسنامه 
10150 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 202/50 مترمربع شماره پالک 10 

فرعی ازپالک1و4و5و9وقسمتی از مشاعات فرعی از1736 اصلی واقع در  اماکن بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  عباس  فرزند  آرانی  خانی  ابوالفضل  آقای   : هیأت   8406 شماره  13-رأی 
شناسنامه 293 و خانم لیال عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 10311 )به 
ترتیب نسبت به 2دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 50/65 مترمربع 
شماره پالک 10 فرعی ازپالک 1 و قسمتی از مشاعات فرعی از1766 اصلی واقع در  

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
14-رأی شماره 6604 هیأت: خانم فاطمه غالمرضائی فرزند رضا بشماره شناسنامه  
فرعی   266 پالک  شماره  مترمربع   293/73 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،5647
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از1965  فرعی  ازپالک15 

خریداری عادی مع الواسطه از قاسم نوحیان بیدگلی)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 8408 هیأت : آقای محمد نصراله زاده نیاسر فرزند حسینعلی بشماره 
شناسنامه 182، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/08 مترمربع شماره پالک 11 فرعی 
ازپالک3و8و10 فرعی از2217 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

16-رأی شماره 7850 هیأت: آقای احمد داداشی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  
474، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 228/35 مترمربع شماره پالک 78 فرعی ازپالک4 
فرعی از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از وراث اقدس عنایتی آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  داداشی  اله  حبیب  آقای  هیأت:   7851 شماره  17-رأی 
 79 پالک  شماره  مترمربع   273/85 مساحت  به  یکبابخانه  136، ششدانگ  شناسنامه  
فرعی ازپالک4 فرعی از2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از وراث اقدس عنایتی آرانی)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 8458 هیأت: آقای حسن اقبالیان آرانی فرزند جواد بشماره شناسنامه  
بالمناصفه(،   (  132 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  خادم  اسماء  خانم  و   65
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138/25 مترمربع شماره پالک 80 فرعی ازپالک4 فرعی 
از2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از جواد 

اقبالیان و حسنی عظیمی آرانی)مالکین رسمی(.
19-رأی شماره 8485 هیأت: آقای جواد اقبالیان آرانی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه  
68 و خانم حسنی عظیمی آرانی  فرزند ماشااله شماره شناسنامه 7771 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 330/85 مترمربع شماره پالک 81 فرعی ازپالک4 فرعی 

از2257 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمحسین  فرزند  کوثری  ابراهیم  آقای  هیأت:   8411 شماره  20-رأی 
 9017 فرزند حسام شماره شناسنامه  آرانی  اشرف سلطانی  خانم  و   483 شناسنامه 
فرعی   7 پالک  مترمربع شماره   177/85 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
3 حوزه  بخش  اماکن  در   واقع  اصلی  از2269  فرعی  مشاعات  از  قسمتی  و   ازپالک4 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  دورخشی  امراله  آقای  هیأت:   8422 شماره  21-رأی 
شناسنامه  2955 و آقای حسین دورخشی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 163 و 
خانم عطا خانم ایوبی آرانی فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 186، )بالسویه هریک 
نسبت به دو دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/50 مترمربع شماره پالک 
9 فرعی ازپالک3 فرعی از2274 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 22-رأی شماره 3520 هیأت: آقای محمدتقی جهانتاب فرزند علی بشماره شناسنامه 9
)بالمناصفه(،   45238 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  پورقدرت  فاطمه  خانم  و 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 243/75 مترمربع شماره پالک 3648 فرعی ازپالک2921 

فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  قمی  الدین  جالل  آقای  هیأت:   8072 شماره  23-رأی 
شماره  عبداله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  حالج  فاطمه  خانم  و   180 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 5520 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153 مترمربع شماره 
 پالک 3675 فرعی ازپالک2995 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  رضا  سید  فرزند  خاره  اقدس  خانم  هیأت:   7893 شماره  24-رأی 
فرعی   3676 پالک  شماره  مترمربع   118/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،142
ازپالک191و2372 قسمتی از مشاعات فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از وراث سیدرضا خاره )مالک رسمی(.
اله  امیرحسین سلطانی نوش آبادی فرزند رحمت  25-رأی شماره 8512 هیأت: آقای 
شماره  مترمربع   159/10 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،152 شناسنامه  بشماره 
حوزه   4 بخش  آباد  نوش  در  واقع  اصلی  از40  فرعی  ازپالک321  فرعی   3680 پالک 
آبادی نوش  صالحی  عزیزاله  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران   ثبتی 

)مالک رسمی(.
بشماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  تدبیری  نعمت  آقای  هیأت:   3517 شماره  26-رأی 
شناسنامه 50 و خانم بتول پاسبان زاده نوش آبادی فرزند حسین شماره شناسنامه 
به مساحت  یکبابخانه  دانگ مشاع(، ششدانگ  دانگ و 2  به 4  ترتیب نسبت  )به   4444
در   واقع  اصلی  از41  فرعی   74 پالک  از  فرعی   762 پالک  شماره  مترمربع   281/25 

حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
عبداله  فرزند  آبادی  نوش  زاده  حالج  عباسعلی  آقای  هیأت:   7897 شماره  27-رأی 
شماره  مترمربع   213/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،5162 شناسنامه  بشماره 
از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش  از پالک59 فرعی  پالک 789 فرعی 
سالک حسین  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   4 

)مالک رسمی(.
28-رأی شماره 6703 هیأت: آقای مرتضی مزرعتی نوش آبادی فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  آبادی  نوش  زواری  زینب  خانم  و   481 شناسنامه 
6190033458 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالک 
23 فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  زواری  جواد  آقای  هیأت:   6682 شماره  29-رأی 
 26 پالک  شماره  مترمربع   158/10 مساحت  به  یکبابخانه  100، ششدانگ  شناسنامه  

فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
30-رأی شماره 7875 هیأت: آقای امراله جعفری نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه  
75، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 445 فرعی ازپالک 43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از غالمحسین سرکار)مالک رسمی(.
31-رأی شماره 7874 هیأت: آقای غالمرضا جعفری نیا فرزند حسین بشماره شناسنامه  
37، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165 مترمربع شماره پالک 446 فرعی ازپالک 43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از غالمحسین سرکار)مالک رسمی(.
آقای رضا عموئی فرزند یوسف بشماره شناسنامه 5،  32-رأی شماره 7893 هیأت: 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع شماره پالک 447 فرعی از پالک 43 اصلی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/09/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/04 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مزایده 

9/232 شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 1157/93ش ج/4 
آدرس  فضا  جهان  بهزاد   -2 و  دهاتی  سیار   -1 علیه  زیارتگاهی  شکور  زهرا  له 
ریال   84/588/046/--- مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  بابت محکوم  مجهول المکان  
651ب17- انتظامی  شماره  به  روآ  پژو  سواری  دستگاه  یک  شرح  به  توقیفی  اموال 
ایران53 به رنگ نقره ای دوگانه سوز مدل سال 1389 به شماره شاسی 290017 و 
شماره موتور 11889025502 که در حال حاضر از ناحیه درب جلو سمت چپ و گلگیر 
عقب چپ و گلگیر جلو راست آثار تصادف دارد و بازسازی نشده است. شیشه جلو 
شکسته – الستیک جلو 10 درصد و عقب 20 درصد عاج دارد برابر سوابق پارکینگ از 
تاریخ 91/7/20 تا این تاریخ متوقف بوده است که یقینًا الستیکها و باطری آن فرسوده 
ثالث  شخص  نامه  بیمه  توقف  علت  به  ضمنًا  سال(  )دو  می باشد  استفاده  غیرقابل  و 
ندارد و مشمول جریمه خواهد شد با توجه به وضعیت بدنه و عیوب ظاهری در حال 
حاضر توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 115/000/000 ریال ارزیابی می گردد 
که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
مورخ 93/10/7 در ساعت 12 تا 11 در محل اجرای احکام در خیابان نیکبخت برگزار 
گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تشکیل جلسه مزایده با واریز 10 
درصد از مبلغ پایه به حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به اجرای 
برنده  قیمت می توانند  باالترین  پیشنهاد  ارائه  با  طالبین  نمایند.  بازدید  اموال  از  احکام 

مزایده شوند.م الف:24265 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   9/233
کالسه 4222/93ش ج دوم له علی رضایی علیه محسن زارعی سوارچی به آدرس خ 
پروین – خ شیخ طوسی شرقی – کوی بهار – نبش بن بست حکمت – پالک328 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 5/720/000 ریال اموال توقیفی به شرح 2 عدد 

کارتن هر کارتن 6 عدد روغن موتور الگانس هر کدام به مبلغ 334/800 ریال می باشد 
که جمعًا به مبلغ 4/017/600 ریال برآورد گردیده است که مورد اعتراض هیچیک از 
طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 93/10/07 در ساعت 
11 تا 10 در محل اجرای احکام در خ نیکبخت اجرای احکام شورای حل اختالف برگزار 
به شماره 23/93 در مورخ 93/1/27  از طریق کالنتری  توقیفی  اموال  می گردد ضمنًا 
توقیف گردیده است طالبین شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با 
واریز 10 درصد از مبلغ پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارایه آن 
فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.م الف:24266 شعبه دوم حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
9/379 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست آقای ابراهیم رحمتی احمدآبادی 
به طرفیت آقای مهدی رحمتی و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم محمد رحمتی احمدآبادی 
طی شماره 508/93 در شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی لنجان صادر و وقت 
یا  ورثه  از  لذا  است  گردیده  تعیین   93/10/22 مورخه  4/30عصر  قرار ساعت  اجرای 
نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه 
در شهرستان  واقع  این شورا  محل  در  مذکور  درموعد  می شود  دعوت  دارند  متوفی 
بود.م الف:655  نخواهد  قرار  اجرای  مانع  مدعوین  حضور  عدم  شوند.  حاضر   لنجان 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
تحدید حدود اختصاصی 

9/411 شماره:103/93/2762/337-93/9/16 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین 
نسران  در  واقع  اصلی  از شماره پالک 277-  فرعی  راجو شماره پالک195  مزروعی 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که به نام خانم گیالن خانم غروی فرزند حاج میرزا عبدالعزیز 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  عدم حضور  علت  به  که  می باشد  ثبت  در جریان 
آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/10/08 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
اعتراضات  بهم رسانند ضمنا  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و روز  در ساعت 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
الف:142  م  انتشار:1393/09/18  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

9/412 شماره:103/93/2763/337-93/9/16 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شماره پالک 585 فرعی از شماره پالک 53-اصلی واقع در افوشته بخش 9 حوزه ثبتی 
قانون  هیات   1392/12/11-139260302033000655 شماره  رای  موجب  به  که  نطنز 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین 
ا.. مزیدآبادی به شماره شناسنامه 2 و شماره ملی  امالک نطنز در سهم آقای حجت 
1239487444 فرزند دخیل برقرار گردیده است که تحدید حدود پالک مرقوم تاکنون 
به عمل نیامده است اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
عمل  به  و  شروع  محل  در   1393/10/09 روز  صبح  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
الف:141  م  انتشار:1393/09/18  شد.تاریخ  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
احضار 

اتهام کالهبرداری حسب  به  اینکه آقای مهرداد ملک زاده فرزند محمد  به  9/413 نظر 
شکایت آقای غالمحسین هژبری فرزند اسدا... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
920452د29 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.م الف:24310 شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار متهم

9/414 شماره ابالغیه: 9310100362001183 شماره پرونده: 9309980362000605 
بایگانی  و   9309980362000605 کالسه  پرونده  در   930609 شعبه:  بایگانی  شماره 
930609د/1 این شعبه گزارش دانشگاه آزاد واحد نجف آباد علیه رضا افرازه فرزند 
محمدحسین به اتهام جعل مدرک فراغت از تحصیل و استفاده از اوراق مجعول تحت 
تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان  بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
انتسابی در  اتهام  از  دفاع  این آگهی جهت  انتشار  از  تا ظرف مهلت 30 روز  می گردد 
این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
اصفهانی)کهندژ(. اشرفی  خیابان  ابتدای   – اصفهان  آمد.آدرس:  عمل خواهد  به  غیابی 
م الف:24311 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع4(

احضار 
9/415 نظر به اینکه آقای محمدحسین افتخاری به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
طرف  از  غالمرضا  فرزند  گرگین  خسرو   -2 قاسم  فرزند  منشی  جعفری  کاظم   -1
به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  پرونده کالسه 931192ب15 تحت  در  دادسرا  این 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:24312  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  هشتم  شعبه  930983ب8  کالسه  پرونده  در   9/416
انقالب شهرستان اصفهان شکایتی  از طرف محمدرضا قاسم زاده دایر بر سرقت علیه 
شخصی به نام میالد اعالم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا ضمن  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  متهم  تا 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد 
 در صورت عدم حضور این بازپرسی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.م الف:24313 

شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره یک(
احضار 

9/417 در پرونده کالسه 931126ب18 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان جهادکشاورزی شهرستان اصفهان شکایتی علیه متهمان 1- جواد نظری 2- 
اعالم نموده که در جهت  اراضی کشاورزی  تغییر کاربری  بر  دایر  محمدعلی عباسی 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند حسب 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمان از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شعبه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردید در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم مقتضی 

را خواهد گرفت.م الف:24314 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

 9/418 شماره درخواست: 9310460358500010 شماره پرونده: 9309980358500735 
بازپرسی  ششم  شعبه    930827 کالسه  پرونده  در   930827 شعبه:  بایگانی  شماره 
غالمعباس  فرزند  محمدی  احمدرضا  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
شکایتی علیه سعید ورمغانی فرزند محمدرضا دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115  می باشد حسب 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهامات وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
شعبه  بازپرس  دهقانی  م الف:24315  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا  این 

ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

9/419 نظر به اینکه شهباز عیدی وندی فرزند آقاجان به اتهام صدور چک بالمحل حسب 
شکایت محمود گزی فرزند ابراهیم از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930758 تحت 
نگردیده  او ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  به واسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 
انقالب در  دادگاههای عمومی و  آیین دادرسی  قانون  اجرای ماده 115  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد.ضمنًا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری استان اصفهان می باشد.م الف:24316 

شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع2(



سالمت 

 عسل بخورید تا 
چربی هایتان بسوزد

میزان تپش قل��ب در هن��گام خواب 
یک شاخص س��امتی هم اس��ت و با 
نادیده گرفتن آن بیماریهای خطرناک 
به س��راغ افراد می آیند کارشناس��ان 
به افرادی که در آس��تانه 40 س��الگی 
هس��تند توصی��ه می کنن��د حت��ی 
اگر تا قب��ل از این س��ن ورزش انجام 
نمی دادن��د از این به بع��د می توانند با 
انج��ام تمرین��ات ورزش��ی مناس��ب 
س��امت خود حف��ظ نمایند.گفتنی 
است براس��اس تحقیقات انجام شده 
مردانی ک��ه ورزش های اس��تقامتی 

را از بعد از 40 س��الگی انجام می دهند در حفظ س��امت قل��ب همانند افرادی 
هستند که تا قبل از 30 سالگی ورزشهای اس��تقامتی انجام داده اند.پژوهشگران 
انجام ورزش��های اس��تقامتی در میانسالی را س��بب حفظ تراکم اس��تخوانی و 
 همینطور حفظ توده عضانی می دانند که می تواند در س��امت قلب نیز اثر گذار

 باشد. 

ایو آیونایزر به یک بسته باتری 4500 
میلی آمپر ساعتی مجهز شده است و 
ب��ا اس��تفاده از درگاه یواس بی آن می 
 توانی��د موبایل هوش��مند و ی��ا دیگر 
دس��تگاه ه��ای قاب��ل حم��ل خ��ود 
 را حت��ی در ح��ال حرک��ت ش��ارژ

 کنید.
پاور بانک ایو آیونای��زر گجت زیبایی 
اس��ت که ن��ه تنه��ا توانای��ی تامین 
نی��روی اضافی ب��رای دس��تگاه های 
قابل حم��ل کاربر را فراه��م کند بلکه 
م��ی ت��وان از آن ب��ه عن��وان تصفیه 
کننده هوا نیز اس��تفاده کرد.جدا از ش��ارژ دس��تگاه های مختلف، ای��و آیونایزر 
هنگامی که روی پایه سفارش��ی س��ازی ش��ده خود قرار می گیرد در غالب یک 
تصفیه کننده ه��وا به صورت خ��ودکار تولید ی��ون را برای پاکیزگ��ی هوا و دور 
 نگه داش��تن کاربر از دود، گازهای ناش��ی از پخت و پز، گرد و غب��ار و غیره آغاز

 می کند.

 با این راهکار قلب تان هنگام خواب بهتر می تپد پاور بانکی که هوا را نیز تصفیه می کند!

نتای��ج مطالع��ات جدی��د محقق��ان انگلیس��ی 
نش��ان می ده��د که مص��رف عس��ل به ط��ور کلی 
و ب��ه وی��ژه ی��ک قاش��ق چایخ��وری آن قب��ل از 
 خ��واب موج��ب چرب��ی س��وزی و کاه��ش وزن

 می شود.این مطالعه توسط یک گروه محقق انگلیسی 
به سرپرس��تی مایک مک اینزاز متخصصان ارش��د 
تغذیه در انگلیس انجام ش��ده اس��ت که تمام طول 
عمر خود را وقف این تحقیق کرده است.این مطالعه 
نتایج جالبی داش��ت ازجمله اینکه برخاف دیدگاه 
عموم، ترکیب منحصر به فرد قندهای طبیعی موجود 
 در عس��ل، آن را به یک غ��ذای کاه��ش وزن تبدیل

 م��ی کند.نتایج ای��ن تحقی��ق از آن رو حایز اهمیت 
اس��ت که براس��اس گ��زارش س��ازمان بهداش��ت 
جهان��ی چاق��ی یک��ی از بزرگتری��ن چال��ش های 
جمعیت��ی و ابت��ا ب��ه بیم��اری ه��ای مختل��ف 
در س��طح جه��ان اس��ت.طبق تحقیق��ات ای��ن 
 گ��روه، در ی��ک برنام��ه غذایی ب��رای کاه��ش وزن 
می توان از غذای معم��ول خانواده، تنق��ات و انواع 
دس��رها که معموال در رژیم های غذایی الغری منع 
می ش��وند، لذت برد به ش��رط اینکه به جای شکر از 
عسل برای شیرین کردن آنها استفاده شود.عاوه بر 
این، با جایگزین کردن عس��ل به جای شکر در طول 
روز و افزودن یک قاش��ق عسل در نوش��یدنی گرم و 
مصرف آن قبل از خواب، مکانیزی��م هایی که در مغز 
 نیاز بدن به ش��یرینی را تحریک می کنند، از فعالیت 
می افتند.براساس نتایج تحقیق این گروه از محققان 
انگلیسی، عسل حاوی قند است اما بر عکس قندهای 
تصفیه شده، سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است 
و به طور معمول، برای هض��م قند، ویتامین ها و ماده 
معدنی ذخیره شده در بدن اس��تفاده می شود که در 
نتیجه بدن را از هر نوع مواد ذخیره ای عاری می سازد.

مک اینز سرمعتقد است که دلیل اصلی این که بسیاری 
از ما برای کاهش وزن تاش می کنیم این اس��ت که 
 مقدار زیادی قن��د و غذاهای فرآوری ش��ده مصرف

 می کنیم.وی افزود: حتی غذاهای ظاهرا س��الم کم 
 چرب نیز اغلب با قندهای مخفی و یا آرد سفید درست 
ش��ده اند که در بدن س��ریع به قند تبدیل می شوند. 
بنابراین مصرف باالی ش��کر به دلیل کالری موجود 
در آن و نداش��تن ویتامی��ن ها و م��واد معدنی باعث 
افزایش وزن می ش��ود، اما بر خاف تصور، عسل که 
منبع خوب مواد مغذی اس��ت در کاهش وزن بسیار 
موثر اس��ت.   وی با اش��اره به این که بیشتر چربی ها 
به عن��وان یک منبع مصرف نش��ده در ب��دن ذخیره 
و باعث حج��م و وزن می ش��ود، گفت: عس��ل باعث 
به کارگیری چربی های ذخیره ش��ده می ش��ود و با 
س��وزاندن آن، انرژی فعالیت روزانه را فراهم می کند 
و ب��ا کاهش وزن تدریج��ی از چاقی پیش��گیری می 
 کند.پزشکان می گویند: در ش��رایط افسردگی مغز،

 پیام های ش��یمیایی ارس��ال می کند تا قند را از هر 
منبع ممکن دیگر بدن بگیرد. برخ��ی از این پیام ها 
موجب تحریک حس س��یری ناپذیری قند در شده و 
باعث می شود که انسان نتواند جلوی خود را در برابر 
مصرف شیرینی و ش��کات بگیرد، اما مصرف عسل 
این چرخه را واژگون می کند.این محقق انگلیس��ی 
می گوید: مصرف یک نوشیدنی شیرین شده با عسل 
 در ش��ب هنگام موجب کاهش استرس ش��بانه فرد 
می شود، به انسان اجازه می دهد که راحت تر بخوابد 
و در نتیجه بدن فرصت می یابد که به بازیابی، تعمیر 
و سوخت و س��از بپردازد و همین امر موجب موجب 
سوزاندن چربی می ش��ود.وی می گوید از آنجایی که 
عسل توسط زنبورها و از شهد گل ها درست می شود 
تا ح��دودی موجب هضم قند و تغیی��ر ترکیبات آنها 
 می شود که خود بر روش سوخت و ساز بدن ما تاثیر 

می گذارد.

درست اس��ت که افراد چپ دس��ت چیزی حدود 10 
درصد جمعیت را تش��کیل می دهند ام��ا حقیقتا این 
طور که به نظر می رسد انگار جامعه آنها و حقایق آنها 
را فراموش کرده است. بیشتر وسایل طراحی شده در 
جامعه ما مناسب حال راست دس��تان است. میزهای 
مدرسه، قاش��ق چنگال های مدل دار، حتی خیلی از 
راه پله ها و خیلی چیزهای دیگر. از گله و ش��کایت که 
بگذریم در اینجا می خواهیم برخی حقایق درباره افراد 

چپ دست را با هم مرور کنیم.
چه اتفاقی می افتد که یک فرد چپ دس�ت   

می شود؟
در پاس��خ به این س��وال محققان هنوز کاما مطمئن 
 نیس��تند، اما تحقیق��ات زی��ادی نش��ان داده تعامل
  پیچیده ای از ژن ه��ا و طبیعت این مس��ئله را باعث

 می ش��ود. در حالی ک��ه ژن های خاصی ب��ه نام »ژن 
 های چپ دستی« هم پیدا نش��ده اند. اما چیزی که ما

 می بینیم این اس��ت که افراد چپ دست در خانواده و 
اصل و نسبشان چپ دست های بیشتری داشته اند.

صرف نظ��ر از اینکه چه چی��زی باعث چپ دس��ت و 
 راست دست ش��دن افراد می ش��ود، تحقیقات برخی

 تفاوت های فیزیولوژیک و شخصیتی افراد چپ دست 
با راست دست ها را پیدا کرده اند.

 چپ دست ها در خطر بیشتری برای ابتال به 
بیماری های روانی قرار دارند

همان ط��ور ک��ه گفتیم چپ دس��ت ها 
چیزی ح��دود 10 درصد افراد جامعه 

را تش��کیل می دهند. اما محققان 
دریافته اند در جامعه هایی 

که ش��یوع بیماری های عصبی و روانی خاص در آنها 
باالتر است، درصد چپ دس��ت های جامعه نیز باالتر 

بوده است.
مطالعات پیشین دریافته اند که 20 درصد افراد مبتا 
به این بیماری ها از جمله افسردگی، اختال دوقطبی، 
اسکیزوفرنی و شیدایی، چپ دست بوده اند. اما امروزه 
مطالعات جدیدتر اظهار می دارند که شیوع این بیماری 

در چپ دست ها بیشتر از 20 درصد خواهد بود.
چپ دست و راست دست بودن سالمتی شما 

را هم تعیین می کند
دانش��مندان همچنین دریافته اند ش��یوع اختاالت 
شنوایی، بیش فعالی و برخی اختاالت رفتاری خاص 
در چپ دست ها بیشتر است. با این حال دلیل واقعی 
این مس��اله هنوز به طور کامل مش��خص نشده، اما به 
نظر می رسد مغز این افراد پیچیدگی بیشتری نسبت 
 به راست دس��ت ها داشته باش��د. هنر و خاقیت چپ 
دست ها باالتر از راست دست ها اس��ت. آنها جالب تر 
و پیچیده تر فک��ر می کنند و معم��وال در یک گروه از 

دوستان، ایده های بهتری به سرشان می زند.
مغز انس��ان به دو نیمکره تقسیم ش��ده است، نیمکره 
راس��ت و نیمکره چپ مغز. بیش��تر افراد ب��رای انجام 
بیشتر فعالیت هایش��ان، مثل عمل صحبت کردن به 
نیمکره چپ مغز وابس��ته هستند. بیشتر 
راست دست ها در این گروه قرار 
دارند. اما ح��دود 30 درصد 
چپ دست ها برای بیشتر 
فعالی��ت ها ب��ه نیمکره 
راست مغز وابسته اند و 
در بقیه آنه��ا در انجام 
فعالیت ها نیمی از مغز 
بر نیمی دیگ��ر برتری 

ندارد.

بر اس��اس مطالعات موجود، وجود یک نیمکره مغزی 
غالب در انجام فعالیت های روزانه باعث افزایش کارایی 
فرد می شود و به همین خاطر است که خطر اختاالت 
یادگیری و ناهنج��اری های روانی در چپ دس��ت ها 
بیش��تر خواهد بود. اگر از جهت سایر ش��رایط بالینی 
بخواهیم آنها را مقایس��ه کنیم، مطالع��ه های زیادی 
نش��ان داده اند که ش��یوع بیماری های نظیر آرتریت 
روماتوئید و زخم های گوارشی در جمعیت چپ دست 
به طور قابل توجهی کمتر از راست دست ها خواهد بود.
 شنوایی و سخنرانی چپ دست ها با راست 

دست ها متفاوت است
چپ دس��ت ها قدرت باالتری در شنیدن تغییرات ریز 
و ظریف صداها دارند. جالب است بدانید نیمکره های 
راس��ت و چپ مغز هر ک��دام در درک و تحلیل برخی 
صداهای خاص قدرت دارند و چیزی که واضح اس��ت 
قدرت نیمکره راس��ت مغز، یعنی همان نیمکره ای که 
چپ دست ها بیشتر به کار می گیرند قدرت بیشتری 
در تحلیل و ش��ناخت تغییرات ری��ز و دقیق در صداها 

دارد.
هنر و خاقیت چپ دس��ت ها باالتر از راست دست ها 
است. آنها جالب تر و پیچیده تر فکر می کنند و معموال 
در یک گروه از دوس��تان، ایده های بهتری به سرشان 
می زند. جالب است بدانید مطالعه های انجام شده پی 
برده اند که چپ دس��ت ها در انتخاب یک کار و روش، 
کمتر به نقاط منفی آن فکر می کنند و به همین خاطر 

قدرت ایده پردازی و خاقیت آنها باالتر است.
چپ دست ها در مس�ابقه های ورزشی هم 

شما را شکست خواهند داد
اگر نگاهی به تاریخ ورزش و قهرمانان جهانی بیندازید، 
متوجه می شوید که تعداد باالیی از قهرمانان ورزشی 
چپ دس��ت بوده اند، مخصوصا در ورزش هایی مانند 

گلف و تنیس.
در حقیقت چپ دس��ت ه��ا در ورزش های��ی که نیاز 
ب��ه تمرکز بیش��تر دارد موف��ق ترند، مانن��د تنیس، 
بوکس، بی��س ب��ال و بولینگ.بررس��ی ها نش��ان 
داده اند ک��ه ش��انس موفقیت چپ دس��ت ها در 
مسابقات ورزش��ی زمانی که رقیب آنها یک راست 
دست اس��ت بیش��تر خواهد بود و این همان قوت 
قلبی است که قهرمانان چپ دس��ت در مسابقات 
 نهایی ب��ه آن نی��از دارند و ب��ا ش��نیدن آن دلگرم

 می شوند.

براي اش��خاصي که در نگهداري گیاهان آپارتماني 
تازه کار هستند، نگهداري بنجامین توصیه نمي شود 
زیرا گیاه خیلي حساس��ي اس��ت و به مراقبت هاي 

نی��از  مخصوص��ي 
داردبنجامی��ن از آن 
دس��ته گیاهاني است 
که در خیل��ي از خانه ها 
پی��دا مي ش��ود ولي 
افراد کمي هستند که 
به خوب��ي از روش هاي 
نگه��داري آن آگاهند و 

دقیقا مي دانند چطور با گیاه برخورد کنند، در واقع 
وقتي این گیاه را مي خرند پر برگ و ش��اداب است 
اما بعد از مدتي ماندن در اتاق آن ش��ادابي روزهاي 
نخس��ت خود را از دس��ت مي دهد. این گیاه بسیار 
زیبا از خانواده انجیر ) موراسه ( که برگ هاي کوچک 
با رنگ س��فید و س��بز به صورت ابلق دارد، معموال 
بنجامین را به دلیل حساسیت باال و مقاومت کم در 
برابر عوامل محیطي روي فیکوس بنجامین پیوند 

مي زنند تا مقاوم تر شود.
بنجامین عاشق نور است

این گیاه به نور بیش��تري نسبت به س��ایر گیاهان 
آپارتماني نیازمند است اما تابش مستقیم آفتاب را 
تحمل نمي کند، در واقع باید گفت معموال بهترین 
نور در حالتي اس��ت که گلدان زیر سایه بان جنوبي 
قرار گی��رد که آفتاب ب��ه گلدان گیاه برس��د اما به 
برگ هاي گیاه آفتاب نتابد و برگ ها در س��ایه ) نور 

کامل ( باشند.
برای بنجامین دماي معمولي اتاق مناسب 

است
اول از همه بای��د بگوییم که این گیاه در زمس��تان 
باید حتما در اتاق نگهداري ش��ود چون نس��بت به 
سرما حساس اس��ت و کمترین درجه حرارتي که 
مي تواند تحمل کند 15درجه است اما در تابستان 

 ت��ا 24درج��ه س��انتي گراد را ب��ه راحت��ي تحمل
 مي کند.

تکثیر درخانه مشکل است
تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است؛ براي تکثیر 
از قلمه هایي ک��ه حداقل یک برگ ب��ه همراه دارد 
استفاده ش��ود یعني خوابانیدن هوایي شاخه هایي 
 ک��ه برگ ه��اي پایی��ن خ��ود را در بهار از دس��ت

 داده اند.
سطح خاك باید خشک شود

گیاه را زماني آبیاري کنید که کاما س��طح خاک 
خشک شده باشد در واقع باید به اندازه یک انگشت 
زیر خاک را بازدید کنید، اگر خشک بود گیاه را آب 
دهید. باید بدانید در بسیاري خانه ها به دلیل  رعایت 
نکردن این مس��ئله و آبیاري بیش ازان��دازه گیاه از 

بین مي رود. 
بهتر است از آبي که چند ساعت در محیط بوده و هم 
دماي محیط است براي آبیاري استفاده شود، هرگز 

گیاه را با آب سرد آبیاري نکنید.
شستن برگ ها فراموش نشود

اگر بخواهید برگ ها همیش��ه براق باش��ند ماهي 
یک مرتبه باید برگ ها را شست وش��و داد و این کار 
بوسیله اسپري مخصوص براق کردن برگ ها انجام 

مي شود.

6 حقیقت جالب درباره چپ دست ها

چپ دست ها هنرپیشه های قوی تری هستند
 بیوگرافی کورت گودل

اسطوره منطق!

کورت گ��ودل در 2۸ آوریل 1۹0۶ در ش��هر برن��و در بخش 
مرکزی کشور چکسلواکی سابق به دنیا آمد. او دومین فرزند 
از دو فرزن��د خانواده ای مهاج��ر و آلمانی بود ک��ه در صنایع 
نس��اجی ش��هر کار می کردند. کورت جوان در تمامی دوران 
تحصیل دبستان و دبیرس��تان خود حتی یک بار هم نمره ای 
غیر از عالی نگرفت، اما با این حال هنوز نشانه ای ویژه از نبوغ 
خارق العاده خود را بروز نداده بود.او کودکی بسیار پرسشگر 
بود، به طوری که دیگران او را آقای چرا می نامیدند. کورت در 
عین حال شخصیتی درون گرا داشت.گودل در سال 1۹24، 
به دانشگاه وین رفت و ابتدا قصد تحصیل در رشته ی فیزیک 
را داش��ت اما پس از زمان کوتاهی و تحت تاثی��ر برنامه های 
سخنرانی فیلیپ فورت وانگلر و هانس هان به ریاضیات روی 
آورد . چیزی نگذشت که استعداد خارق العاده او توجه دیگران 
را جلب کرد؛ به طوری که تنها دو سال پس از ورود به دانشگاه 
از او دعوت شد که در جلسات مناظره گروهی که توسط هان و 
فیلسوفی به نام موریتزشلیک از دو سال قبل پایه گذاری شده 
بود، ش��رکت کند. این گروه بعدها به حلقه وین شهرت یافت.

شهرت گودل به واسطه قضیه ای با عنوان ناتمامیت است که 
در ریاضیات اثبات کرد. او به کمک منطق ریاضی، ثابت کرد 
 که عبارت های درس��تی در ریاضیات وجود دارند که درستی 
آن ها توس��ط اصول ریاضی قابل اثبات نیس��ت. این کشف، 
ش��کوه و جال اس��طوره ای بنای ریاضیات را ک��ه به عنوان 
قدرتمندترین ابزار شناخت هس��تی در دست اندیشه انسان 
پذیرفته ش��ده بود و طی زمانی بیش از 2 هزار سال در تاریخ 
علم، قد علم کرده بود، را به ناگهان فرو ریخت و بدین ترتیب، 
متفکران را بر آن داش��ت ک��ه در پندارهای خود نس��بت به 
بنیادهای حقیقت، به طور ج��دی تجدیدنظر کنند. این گونه 
بود که تاریخ علم، بار دیگر ش��اهد شکست کمیت ها در برابر 
کیفیت ش��د و یک مرد، به تنهایی حقیقتی را آشکار کرد که 
هزاران اندیشمند بزرگ، پیش از او درباره آن می اندیشیدند.

گودل، سال تحصیلی 1۹34-1۹33 را در مرکز تازه تاسیس 
مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینس��تون در نیوجرسی آمریکا 
سپری کرد ،جالب اس��ت که آلبرت اینش��تین نیز در همان 
سال، کار خود را در پرینستون آغاز کرد و با یکدیگر دوستانی 
صمیمی ش��دند. گودل که اغلب او را به عن��وان بزرگ ترین 
منطق دان از زمان ارسطو تاکنون می شناسند، مردی عجیب 
و در نهایت تراژیک بود. اینش��تین خونگرم و خوش خنده اما 

گودل جدی و سنگین، منزوی و منفی باف بود.
گودل در دوران اقامت خود در آمریکا در زمینه نظریه مجموعه 
های نامتناهی در ریاضیات، فلس��فه و همین طور نس��بیت، 
دس��تاوردهای بزرگی به بش��ریت ارای��ه کرد. وی در س��ال 
1۹4۹ برای نخس��تین بار در تاریخ علم، امکان سفر در زمان 
و بازگش��ت به گذش��ته را بر مبن��ای قوانین پذیرفته ش��ده 
علمی و با به کارگیری نظریه نس��بیت عام اینش��تین مطرح 
کرد. گودل در س��ال 1۹53 ب��ه عضویت فرهنگس��تان ملی 
عل��وم آمریکا درآم��د. هرچن��د گ��ودل در 14ژانویه 1۹۷۸ 
چش��م از این جهان فروبس��ت، ام��ا نتیجه دس��تاوردهای او 
 در تغیی��ر بنیادهای تفکر انس��ان، هن��وز دوران تولد خود را 

می گذراند.
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امام علی علیه السالم:
حسود زود خشمگین می شود و دیر کینه از دلش می رود.

آگهی مناقصهپرورش و نگهداری بنجامین نوبت اول 

م الف 25353

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابس�ته به وزارت راه و شهر س�ازی در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات ، نگهداری 

تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی رابه شرکتهای تشخیص صالحیت شده و دارای تائید صالحیت از 

ا داره کار و امور اجتماعی استان اصفهان  واگذار نماید.

 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین ش�رایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/9/27 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به

 امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز 

تحویل داده خواهد شد .

مهلت و محل تحویل اس�ناد مناقصه : مناقصه گران پس از تکمیل اس�ناد حداکثر تا تاریخ 93/10/8 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الك و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل و رسید تحویل  دریافت نمایند.

 -نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  

                                                               WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه  می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 
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