
امکان بارداری باالی  40 سالگی فراهم شد 
 با به کارگیری روش نوین برای فرزند آوری 
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دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: نیروگاه های اصفهان و شهید محمد 
منتظری در فصل پاییز و زمستان به هیچ وجه امکان استفاده از سوخت مازوت 

را نخواهند داشت.
حسن رحیمی بابیان اینکه موضوع آلودگی هوا یکی از معضالت شهر اصفهان 

در نیمه دوم سال است اظهار داشت: در این راستا طی ماه های گذشته...

 نیروگاه های اصفهان حق استفاده
 از مازوت را ندارد

استفاده از روغن پالم فقط 
در بستنی مجاز است 3

 سردخانه های اصفهان جوابگوی
4 تولید مرغ نیست 2

 دشمن تاب مقاومت در برابر
 اقتدار معنوی ایران را ندارد

آش کشک 
متولیان چیزی 
بیش از اینچئون 
نیست!

  اصفهان پیشرفته ترین بخش 
درمان صرع  در ایران را دارد

ذخیره بنزین 400 توماني 
همچنان معتبر است

لوازم برقی مشمول اجرای 
اجباری استاندارد هستند

برپایی نمایشگاه تخصصی 
خودروهای دیزلی در اصفهان

فعالیت 13 مدرسه کوچ روی 
عشایری دربام ایران 
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خدمات مشاوره ای 
 نیم بها  شد 

مع��اون ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان گفت: مراکز مش��اوره زیرپوشش 
ن��ان  جوا و  ورزش  کل  اداره  و  بهزیس��تی 
اصفه��ان ب��ه مناس��بت هفت��ه ازدواج و خانواده 
 خدم��ات مش��اوره را به ص��ورت نیم به��ا ارائ��ه

 می دهند.محمد مسعود کریمی افزود: این خدمات 
در 18 مرکز زیرپوشش اداره ورزش و جوانان...
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دالر در شیب کاهش

مهلت یک ماهه صرافی ها  برای افزایش سرمایه گذاری 
 با تعیین مهلت دوماهه دیگر برای تطبیق فعالیت و سازوکار صرافی ها 
با دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اگر صرافی ها تا پایان ماه 

جاری نسبت به این موضوع اقدام نکنند، لغو مجوز خواهند شد.
بعدازاینکه بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی 
و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی 

دستورالعمل تاس��یس، فعالیت  و نظارت بر صرافی ها مربوط به سال 
1389 را در مردادماه سال گذشته موردبازنگری قرار داد، اعتراضات 
گسترده صرافان نسبت به قوانین جدید، مسئوالن را بر آن داشت تا در 
کمتر از یک سال از صدور دستورالعمل نسبت به تغییر آن اقدام کنند.

در قوانین تدوین شده سال گذشته در کنار تمامی بندها و...

س :آرشیوی
]عك

 ط��ي روزه��اي گذش��ته به��اي دالر رون��د نزولي را 
پیش گرفته اس��ت. گزارش های میداني از بازارنش��ان 
مي دهد از ابت��داي مذاک��رات ظری��ف در نیویورک و 
به خصوص پس از مالق��ات وزیر امور خارج��ه ایران و 
امریکا، قیمت دالر حدود 25 تومان در بازار به نس��بت 
هفته گذشته کاهش داشته اس��ت.پیش بینی ها نشان 

مي دهد ط��ي روزهاي آینده ه��م گمانه هایی در مورد 
ادامه کاهش قیم��ت دالر وج��ود دارد. در صورتي که 
روند مذاکرات ایران و کشورهاي غربي حتي در همین 
سطح باقي بماند، بازهم امکان کاهش قیمت دالر وجود 
دارد. چراکه بازار تنها نگران روزهاي است که به دالیل 

مختلف مسیر مذاکرات متوقف شود....
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مذاکرات دالر را ارزان کرد

3 3

رئیس حوزه هنری استان اصفهان بابیان اینکه 
خاطرات رزمندگان دفاع مقدس گنج بی پایان 
کشور است، گفت: باید با دقت فراوان به گونه ای 
این خاطرات را جمع آوری کنیم که پاسخگوی 
نیاز آیندگان در دانس��تن مفاهیم دفاع مقدس 
باشد.سید مهدی سیدین ، در مراسم رونمایی از 
5 عنوان کتاب ادبیات پایداری به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس با اش��اره به شیوه های مدون 

جمع آوری خاطرات در حوزه هنری...

رئیس مجمع ش��ورای راهبردی بس��یج استان 
اصفهان گف��ت: ماهواره نه تنها انه��دام خانواده 
بلکه فروپاشی جامعه اس��المی را در پی دارد و 
باید کاری کنیم که اثرات س��وء ماهواره تأثیری 

بر کشور نگذارد.
سردار محمدرضا سمیعیان در دومین اجالس 
مجمع راهبردی شهرستان گلپایگان که با حضور 
مسئوالن و بسیجیان شهرستان در تاالر اندیشه 

اداره ارشاد برگزار شد، اظهار کرد: ورود..

 خاطرات رزمندگان گنج 
بی پایان کشور است 

 با تهیه ماهواره، دشمن را
 به خانه می بریم

 چهار  شنبه  2 مهر    1393 |  28 ذی القعده   1435
 شمار ه  1409   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1409  Sep24 ,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانكاردارای  رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

عملیات اجرایی لوله گذاری فاضالب باقیمانده کرکوند ) ارزیابی کیفی ( 93-3-267
جاری
فوال د

13/437/814/468470/000/000

5/831/371/35824/000/000عمرانیتوسعه شبکه فاضالب در محدوده شهر خوراسگان93-3-270

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1393/07/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 1393/07/15

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

موسس انجمن صنفی کار گری کارگران ساختمانی سفت کار شهرستان اصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
موسس که روز ش�نبه مورخ 93/7/26 راس ساعت 19 ش�ب به آدرس خیابان 
 پروین - بعد از پل سرهنگ - حس�ینیه آیت اله مدرس بر گزار می گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه : 

1- تصویب اساسنامه 
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

3-تعیین روزنامه کثیر االنتشار

آگهی دعوت به مجمع عمومی

هئیت موسس

موسسه خیریه دیابت اصفهان

آیا می دانید 
1
3

 افراد باالی 30 سال یا دیابت
 دارند یا در معرض

خطر هستند

آگهی  مناقصه عمومی   نوبت  اول
شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت به اجرای عملیات تكمیل آبنمای خیابان 
امام شمالی و خیابان شهداء زرین شهر با اعتبار اولیه 5/000/000/000 
ریال از  طریق مناقصه عموم�ی اقدام نماید . ل�ذا متقاضیان واجد 
ش�رایط جهت دریافت اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر 
 از تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/7/17 ب�ه ش�هرداری 

جواد جمالی  شهردار زرین شهر مراجعه نمایند.



اخبار کوتاهيادداشت

دفاع مقدس الگويی برای 
آزادی خواهان جهان است

دبیر حزب موتلفه چهارمحال و بختیاری گفت: دفاع مقدس 
الگویی ب��رای آزادی خواهان جه��ان اس��ت.مراد کاظمی با 
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دس��تاوردهای 
ارزش��مند و غرور آفرین ام��روز جمهوری اس��امی ایران در 
حوزه های گوناگون مرهون حماس��ه ای اس��ت ک��ه فرزندان 
رش��ید و ش��هیدان عزیز کش��ورمان در میدان نبرد در برابر 
دش��منان آفریده اند.دبیر حزب موتلفه اسامی چهارمحال و 
بختیاری بیان داشت: دفاع مقدس امت اسامی ایران در برابر 
تجاوز همه جانبه دشمنانشان برگ زرینی در تاریخ حماسه و 
افتخارآمیز مبارزات حق طلبانه یک ملت سترگ و مقاوم است 
که با رهبری ماهیانه و پیامبرگونه  امام راحل معادالت متعارف 
نظامی و سیاس��ی جهان را برهم زد و با ظرفیت های سرشار 
خود الگوی��ی تعیین کننده برای تمام مل��ل آزاده و حق طلب 

جهان قرار گرفت.

»فاطمه هاشمی« تبرئه شد
     وکیل مدافع فاطمه هاشمی از صدور رأی برائت برای موکلش 
خبر داد.س��ید وحید ابو المعالی گفت: قضات ش��عبه ۵۴ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران، ۱۹ شهریورماه سال جاری رأی بر برائت 
موکلم صادر کردند، البته رأی صادره حدود یک هفته بعد به دست 
این جانب رس��ید.وی تصریح کرد: ۲۱ مردادماه سال ۹۲ مطلبی 
تحت عنوان »آقای الریجانی! ای کاش مهدی برادر شما بود« به 
نقل از موکلم دریکی از سایت ها منتشر شد. این موضوع، باعث شده 
بود که نماینده دادستان علیه موکل به اتهام نشر اکاذیب اعام جرم 
کرده و این اتهام باوجود اعت��راض به صاحیت دادگاه انقاب، در 
دادگاه انقاب رسیدگی ش��د.وی افزود: قاضی احمدزاده رئیس 
ش��عبه اول دادگاه انقاب حکم به محکومیت موکل به اتهام نشر 
اکاذیب داد که با اعتراض به رأی صادره، پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.ابوالمعالی ادامه داد: شعبه ۵۴ 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقاب نیز پس 
از تشکیل جلسه و رس��یدگی، رأی بر برائت موکل صادر کرد.وی 
گفت که در این راستا اطاعیه ای در سایت موسسه حقوقی وکای 

فاطمه هاشمی منتشرشده است.

مقام آمريکايی:انبارهای سالح 
داعش را هدف قرارداديم

وزارت دفاع امریکا اعام کرد این کشور تروریست های داعش 
را در س��وریه بمباران ک��رد.وزارت دفاع امری��کا )پنتاگون( 
اعام کرد امریکا مواضع س��تیزه جویان داعش را در س��وریه 
بمباران کرد. در همین حال یک مق��ام آمریکایی اعام کرد 
در حمات هوایی ب��ه مواضع داع��ش در س��وریه انبارهای 
س��اح این گروه هدف قرار گرفت.وزارت امور خارجه سوریه 
اعام کرد واشنگتن دمش��ق را در جریان حمات هوایی که 
 صبح روز شنبه علیه داعش در خارک س��وریه آغاز شد، قرار 

داده است.
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برخ��ی از مناب��ع غرب��ی در آمری��کا خب��ر داده ان��د ک��ه ای��ن احتم��ال وج��ود دارد ک��ه 2
 جلس��ه مذاکرات ای��ران و کش��ورهای ۱+۵ در س��طح وزرای خارج��ه در روزهای ۵ ش��نبه

 و جمعه در نیویورک برگزار شود.
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استاندار اصفهان گفت: قدرت های مادی دنیا در مقابل اقتدار 
معنوی ایران تاب مقاومت ندارند. همزمان با آغاز هفته دفاع 
مقدس با حضور رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اصفهان و دیگر مقامات اس��تانی؛ رژه 
نیروهای مسلح، س��پاه، ارتش، نیروی انتظامی، هال احمر 
و کش��اورزان در قالب نیروهای زمینی دریایی و هوایی، در 

میدان ارتش اصفهان برگزار شد.
 اس��تاندار اصفه��ان در این مراس��م ضمن تبری��ک هفته 
دفاع مقدس،  اظهار داشت: دفاع مقدس دفاعی است که امام 
امت در خصوص آن فرمودند جنگ، جنگ اس��ت و شرف و 

عزت میهن و دین ما درگرو همین مبارزه است.

وی با اشاره به اینکه برای دفاع از آرمان های متعالی هر ملتی 
احتیاج دارد که خود را قوی سازد، تصریح کرد: البته تعریف 
قدرت از منط��ق دین و معنویت با تعری��ف قدرت از منطق 

مادی متفاوت است.
زرگر پور تصری��ح کرد: منطق مادی، ق��درت را در ابرازها و 
وسایل و در اتم، ساح ش��یمیایی و ساح میکروبی تعریف 

می کند که به واقع نماد قدرت نیست.
وی عنوان داشت: بخش عمده قدرت در وجود انسان هایی 
اس��ت که قدرت را به کار بس��ته و برای ح��ق و آرمان ها و 

ارزش های واال تاش و مجاهدت می کنند.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد: مجموع��ه ای حقانیت دارد و 
دارای قدرت واقعی است که درراه حق و ارزش های حقانی 
تاش کند و همه وجود،  امکانات و توان خود را در این راستا 
به کار بندد.وی تصریح کرد: صاحبان قدرت واقعی،  از قدرت 
به شکل حیوانی اس��تفاده نکرده، ظلم نمی کنند،  استکبار 
نمی ورزند، انسان ها را تحقیر نمی کنند،  به دیگر سرزمین ها 
تعرض و تجاوز نکرده و منافع و امکانات دیگر ملت ها را سلب 
نمی کنند.زرگرپ��ور بابیان اینکه این اخاقیات بخش��ی از 
قدرت معنوی است  متذکر شد: استکبار جهانی و در رأس آن 
آمریکا که انقاب اسامی از ابتدای مهر باطل را بر پیشانی آن 

زده، امروز در دنیا لحظه به لحظه منفورتر می شود.
وی اف��زود: مس��تکبران درصحنه عالم به تنه��ا چیزی که 
نمی اندیش��ند حقوق انس��ان ها و ملت ها، اخاق انسانی و 
رعایت حقوق مظلومان است و تأمین منافع استکباری در 

رأس اهمیت قرار دارد.
استاندار اصفهان عنوان داشت: وقتی قدرت با منطق الهی 

معنا شود، امکانات مادی را با پشتوانه معنوی آن چنان به کار 
می گیرد که نه تنها حقوق انسان ها تضییع نمی شود بلکه هیچ 

تعدی و تجاوزی به حقوق کسی صورت نمی گیرد.
وی تصریح کرد: این نوع از ق��درت که عنصر اصلی آن اراده 
مردم و حکومت ب��رای دف��اع از ارزش ه��ای واال و متعالی 
 اس��ت،  امتحان خود را در بیش از سه دهه گذشته به خوبی

 پس داده است.
زرگرپور ادامه داد: قدرت های مادی نتوانس��تند در مقابل 
اقتدار معنوی حق در ایران، لبنان،  فلسطین، غزه مظلوم و 
در هر نقطه ای که قدرت حق وارد میدان شد، مقاومت کنند.

وی بابی��ان اینکه این حقیقتی اس��ت که بوده و هس��ت و 
پس ازاین نیز خواهد بود، تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری 
اسامی از آرمان حق،  حقوق انسانی، هویت ملی و اسامی 
ملت خود و از سربلندی ملتی که شایسته سربلندی است 

دفاع می کند و در مقابل ظلم عقب نشینی نمی کند.
اس��تاندار اصفهان عنوان ک��رد: جمهوری اس��امی از آغاز 
ثابت کرد که در مقابل زورگویی، ستمگری، تحمیل، فشار 
و توقعات متکبرانه مستکبران عالم عقب نشینی نکرده و از 

آرمان های واالی خود دست برنمی دارد.
وی با اشاره به اینکه این یک منطق صحیح و حقانی است که 
بر قدرت معنوی تکیه دارد، یادآور شد: ملت ایران در طول 
دهه های گذشته این قدرت معنوی را در عرصه های مختلف 

نشان داده است.
زرگرپور با اش��اره به دوران دفاع مقدس،  خاطرنشان کرد: 
نمی توان گفت معجزه فاو و شلمچه با نیروی آتش و ابزارهای 

جنگی به دست آمده است.

رئیس جمهوری اسامی ایران به منظور شرکت در شصت و 
نهمین مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد و در 
بدو ورود در فرودگاه اظهار امیدواری کرد که بتوان از نشست 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در چارچوب رساندن 
صدای ملت و نظام درباره مس��ائل مهم به گوش جهانیان، 

بهره برداری و استفاده کرد.
رئیس جمهوری با اش��اره به انجام ماقات های دوجانبه با 
سران کشورها در حاشیه اجاس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، گفت: در سال گذشته مسئله خشونت و افراطی گری 
که جهان باید از آن عاری باشد، از س��وی ایران مطرح شد. 

امروز می بینیم که افراط چه بی��دادی در منطقه می کند و 
پیش بینی ما درست بوده است و امسال درباره راه حل های 

مقابله با تروریسم و خشونت بحث و بررسی خواهیم کرد.
  روحانی با اش��اره ب��ه ش��رکت در اجاس س��ران درباره 
تغییرات آب وه��وا نیز ابراز امی��دواری کرد: با ش��رکت در 
ای��ن اج��اس درباره مس��ئله آب وه��وا و محیط زیس��ت، 
بح��ث و از آن بهره ب��رداری کنیم.محم��د نهاوندی��ان 
رئیس دفت��ر رئیس جمه��وری، س��ورنا س��تاری، معاون 
علم��ی و فناوری و  حس��ام الدین آش��نا مش��اور فرهنگی 
 رئی��س جمه��وری، روحان��ی را در ای��ن س��فر همراهی 

می کنند.
رئیس جمهوری در س��فر به نیویورک عاوه بر ش��رکت و 
سخنرانی در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد، ماقات 
جداگانه ای با سران و مقامات کشورهای مختلف، دبیر کل 
سازمان ملل متحد و مسئوالن برخی نهادهای بین المللی 

خواهد داشت.
س��خنرانی در اج��اس تغیی��رات آب وه��وا در محل مقر 
س��ازمان ملل متحد و دی��دار ب��ا ایرانیان مقی��م آمریکا از 
 دیگ��ر برنامه های رئیس جمهوری در س��فر ب��ه نیویورک 

است.

استاندار اصفهان:

گفتگو درباره راه های مقابله با تروريسم و خشونت

دشمن تاب مقاومت در برابر اقتدار معنوی ایران را ندارد 

احتمال مذاکره وزرای خارجه ایران و 5+1 

آيت اهلل طباطبايی نژاد:

دشمنان جرئت چپ نگاه کردن 
به ايران را ندارند

امام جمعه اصفه��ان گفت: 
فداکاری ها و جان فشانی های 
ملت ای��ران در دوران دفاع 
مق��دس موج��ب این ش��د 
ک��ه دش��منان شمش��یرها 
خ��ود را در غ��اف ف��رو 
ببرن��د و هم اکنون کس��ی 
در هی��چ کج��ای جه��ان 
 جرئت و ش��هامت چ��پ نگاه ک��ردن به خ��اک ایران

 را ندارد.
آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد اظهار داش��ت: 
انقاب اسامی ایران یک واقعه منحصربه فرد و مردمی 
بود و مل��ت ایران ب��ا اطاعت از فرمان ه��ا امام خمینی 
)ره( توانس��تند ضمن برچیدن بساط سلطنت شاهان، 
مزدوران آمریکای��ی را نیز از این کش��ور اخراج کنند.

وی افزود: انقاب اسامی یکی از نادرترین انقاب های 
دنیا محسوب می شود چراکه بدون اس��تفاده از ابزار و 
ادوات نظامی و بدون حمایت هیچ کش��وری در جهان 
به پیروزی رسید.امام جمعه اصفهان بابیان اینکه پس 
از انقاب اس��امی، دفاع مقدس دومین حادثه بزرگ 
در تاریخ کش��ور ایران است، بیان داش��ت: رزمندگان 
جان برکف دفاع مقدس با نثار خون و جان خود انقاب 
اس��امی را تحکیم کردند و موجب سرافرازی اسامی 
و مسلمین شدند.وی با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر 
وجوب دفاع و جنگ با کفار تأکید کرد: خداوند فرموده 
اس��ت که آن چنان به دش��منان دین خدا سیلی بزنید 
که از ش��ما بترس��ند و هیچ گاه جرئت تعرض به خاک 
مسلمین را نداشته باشند.آیت اهلل طباطبایی نژاد ابراز 
داشت: درواقع  جنگ به کشور ما تحمیل شد و جوانان 
این مرزوبوم درراه دفاع از س��رزمین خود از نثار جان 
خویش دریغ نکرده و به دستور خداوند در قرآن در این 

زمینه عمل کردند.
دفاع مقدس موجب حفظ انقالب اسلالمی 

ايران شد
وی بابیان اینکه دفاع مقدس پشتوانه انقاب اسامی 
 ایران ب��ود و موجب حفظ ای��ن انق��اب در طول این

 3۵ س��ال ش��ده اس��ت، گف��ت: فداکاری ه��ا و 
جان فش��انی های ملت ای��ران در دوران دفاع مقدس 
موجب این مسئله شد که دشمنان شمشیرها خود را در 
غاف فروببرند و کسی جرئت و شهامت چپ نگاه کردن 

به خاک ایران را ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 دوران دفاع مقدس نماد ايستادگی 
ملت ايران است

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: دوران هشت س��اله دفاع 
مقدس نماد ایس��تادگی ملت ایران در مقابل متجاوزان و حامیان 

آنان است.
قاس��م س��لمیانی دش��تکی در رژه نیروه��ای مس��لح اس��تان 
گف��ت: در دوران دف��اع مق��دس، مل��ت ب��زرگ ای��ران وحدت 
 خ��ود را در مقاب��ل بیگان��گان و مس��تبدان ب��ه منص��ه ظه��ور 

نشاند.
وی تأکید کرد: رهبری پیامبرگونه امام خمینی )ره(، روحیه انقابی 
مردم و انگیزه باالی ش��هادت طلبی مردم سراسر کش��ور را برای 

مبارزه جبهه باطل بسیج کرد.
س��لیمانی دش��تکی اف��زود: ام��روز نی��ز کش��ور درصحنه های 
مختل��ف با فش��ارهایی که از س��وی دش��من در قال��ب تحریم ها 
اعمال ش��ده، مواج��ه اس��ت و بای��د ب��ا هم��ان روحی��ه دوران 
 دف��اع مق��دس در مقاب��ل ای��ن حربه های دش��من ایس��تادگی 

کرد.
در نخس��تین روز از هفته دفاع مقدس نیروهای مسلح چهارمحال 
و بختیاری روز دوشنبه با برپایی رژه، توان رزمی و زرهی خود را به 

نمایش گذاشتند.

اعتبارات در حوزه کتابخانه های 
چهارمحال و بختیاری مناسب نیست

مدیرکل نهاد کتابخانه ه��ای عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 
اعتبارات در حوزه کتابخانه های استان چهارمحال و بختیاری کم 

بوده و مناسب نیست.
به��روز صادق��ی در جم��ع مدی��ران فرهنگ��ی چهارمح��ال 
و بختی��اری اظهار داش��ت: یک��ی  از برنامه ه��ای  ۱۴0۴ تجهیز 
 کتاب خانه ه��ا ب��ود ک��ه ج��زء برنامه ه��ای بلندمدت به حس��اب 

می آید.
وی تصریح کرد: برای تجهیز کتابخانه های این استان  ازلحاظ کمی 

کمبود جا و مکان داشته ایم.
صادق��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه اعتب��ارات در ح��وزه کتاب خانه ها 
کم بوده اس��ت، بیان داش��ت: الزم اس��ت فض��ای کتابخانه های 
 این اس��تان افزایش یاب��د و ای��ن امر نیاز ب��ه اعتبارات مناس��ب

 دارد.
مدیرکل نه��اد کتابخانه ه��ای عموم��ی چهارمح��ال و بختیاری 
ادام��ه داد: کل مجموع��ه کتاب خانه ها در بخش نه��اد 3۴ واحد 
 ب��ود ک��ه همی��ن تع��داد کتابخانه ه��ای مش��ارکتی م��ا ب��وده

 است.
صادقی یادآور ش��د: بعد از بررس��ی به این نتیجه رسیدیم که 3۴ 
کتاب خانه فعال نهادی و ۲0 کتاب خانه مشارکتی و ۱۵ کتاب خانه 

غیرفعال در این استان وجود دارد.
وی اذعان داشت: کتابخانه های مشارکتی الزم است تا پایان سال 

ازلحاظ کمی افزایش پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختیاری 
از اجرای 3۱ برنامه فرهنگی هنری به مناس��بت هفته دفاع 
مقدس خبرداد و گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس باید با 

نسل جدید ارتباط برقرار کند.

 

جواد کارگران اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم 
برای انتقال ارزش های ایثار و شهادت به نسل جوان و نهادینه 

کردن فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت است. 
وی بابیان اینکه برنامه های گرامیداش��ت دفاع مقدس باید 

از دولت محوری به س��وی مردم محوری تغییر رویکرد دهد، 
بر لزوم فراهم شدن زمینه فعالیت و حضور همه اقشار مردم 
و گروه های مختلف در برپایی برنامه های بزرگداش��ت دفاع 
مقدس تأکید کرد.ب��ه گفته کارگران، دخی��ل کردن مردم 
در برنامه های دف��اع مقدس تأثیر بس��یار در نهادینه کردن 
ارزش های دفاع مقدس در جامع��ه دارد.وی برگزاری عصر 
شعر »خاطره دفاع مقدس« در شهرس��تان های شهرکرد، 
اردل، لردگان،کوهرن��گ و فارس��ان، برگزاری نمایش��گاه 
عکس دوران دفاع مق��دس در ادارات زیرمجموعه، حمایت 
از کتاب های چاپ ش��ده مرتبط، س��نگربندی و ایس��تگاه 
صلواتی را از مهم ترین برنامه های فرهنگ و ارش��اد اس��تان 
در هفته دفاع مقدس برش��مرد.کارگران افزود: فضاس��ازی 
و تبلیغات، رونمایی از ش��اخص ترین کتاب های چاپ شده، 
برگ��زاری نمایش��گاه کتاب، برگ��زاری مس��ابقات، اجرای 
نمایش های صحن��ه ای و خیابانی، دیدار ب��ا خانواده معظم 
 شهدا و نمایش فیلم از دیگر برنامه های فرهنگی در این ایام 

است.

مدیرکل آموزش وپ��رورش چهارمحال و بختی��اری بابیان 
اینکه در حال حاضر ۱3 مدرس��ه کوچ روی عشایری در این 
اس��تان وجود دارد، گفت: این تعداد مدارس آماده پذیرش 
دانش آموزان عشایری در مناطق عش��ایر نشین این استان 

هستند.
علیرضا کریمیان بابیان اینکه از مدت ها پیش تدارکات الزم 
برای بازگشایی مدارس انجام شده است،  اظهار داشت: امروز 
همزمان با اول مهر ۱70 هزار دانش آموز در بیش از ۲ هزار و 
۲00 مدرسه در استان چهارمحال و بختیاری کسب علم و 

دانش را در سال تحصیلی جدید آغاز کردند.
کریمیان بیان داشت: در حال حاضر در این استان ۱7 هزار 
معلم و پرسنل مشغول خدمت رسانی به ۱70 هزار دانش آموز 
هس��تند که امیدواریم با توجه ب��ه برنامه ریزی های صورت  
گرفته بتوانیم رضایت دانش آموزان را جلب کنیم و س��طح 

علمی مدارس این استان را ارتقاء بخشیم.
مدیرکل آموزش وپ��رورش چهارمحال و بختیاری گفت: در 
سال جاری ما موفق شدیم 3 هزار میلیون ریال اعتبار تحت 
عنوان سرانه دانش آموزی ویژه بازگش��ایی مدارس را اباغ 

کنیم و همچنین درزمینه جذب اعتبار برای تجهیز مدارس 
این استان نیز قدم های خوبی را برداریم.

مدارس عشايری چهارمحال و بختیاری آماده پذيرش 
دانش آموزان هستند

کریمیان بابیان اینکه در حال حاضر ۱3 مدرس��ه کوچ روی 
عش��ایری در اس��تان چهارمحال و بختیاری وج��ود دارد، 

خاطرنش��ان کرد: ای��ن تع��داد م��دارس آم��اده پذیرش 
دانش آموزان عش��ایری در مناطق عشایرنشین این استان 
هس��تند.وی تأکید کرد: مدارس عشایر نش��ین در ماه های 
اولیه سال تحصیلی در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت 
دارند و بعدازآن به خاطر کوچ به استان خوزستان در استان 

خوزستان فعال می شوند.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

مديرکل آموزش وپرورش استان  عنوان کرد
فعالیت 13 مدرسه کوچ روی عشايری در چهارمحال و بختیاری

تجلی ارزش های ایثار در آیینه برنامه  های فرهنگی 

تالش برای رفع نگرانی مردم 
 ياسه چای از ساخت وساز 

در بافت قديم 
مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان چهارمح��ال و 
بختیاری از ت��اش برای 
رفع نگرانی مردم روستای 
یاس��ه چ��ای از وضعیت 
ساخت وس��ازها در بافت 
قدیم خبر داد.بهمن عسگری اظهار کرد: به دنبال ثبت 
بافت تاریخي روستاي یاس��ه چاي در فهرست آثار ملي 
ایران به عنوان اولین بافت روس��تایي استان، جمعي از 
دانشجویان و مهندس��ان انجمن معماري و شهرسازي 

شهرکرد از این بافت ارزشمند بازدید کردند.
 وی افزود: در جری��ان این بازدید معماري روس��تا که 
مبتن��ي بر س��ازگاري و ش��ناخت طبیع��ت و وضعیت 
توپوگرافي و اقلیم پایه ریزی و اجراشده است، به عنوان 
یکي از آموزه هاي معماري این روستا مدنظر قرار گرفت.

به گفته وی، نگراني مردم روستای یاسه چای از وضعیت 
ساخت وسازها در بافت قدیم به وضوح نمایان بود که امید 
اس��ت با تخصیص اعتبار و با ارائه راهکارهایي ازجمله 
پروژه هاي مشارکتي بتوان از کمک مردم و ایجاد زمینه 
همکاري آنان بهره مند شد.عسگری خاطرنشان کرد: در 
پایان این بازدید اعضاي انجمن به ترسیم کروکي هایي 

از خانه ها و بافت تاریخي روستا پرداختند.

12 شرکت فعال آماده 
سرويس دهی به دانش آموزان 

هستند
ش��رکت  مدیرعام��ل 
تاکس��یرانی شهرکرد از 
آمادگ��ی ۱۲ ش��رکت 
فعال برای سرویس دهی 
به دانش آموزان در این 
اس��تان خب��ر داد.علی 
اسکندری اظهار کرد: با 
توجه به فرار رس��یدن س��ال تحصیلی جدی��د تمامی 
برنامه ریزی های الزم برای سرویس دهی به دانش آموزان 
در این استان صورت گرفته اس��ت و در این زمینه هیچ 
مشکلی وجود ندارد.وی افزود: در حال حاضر ۱۲ شرکت 
فعال از امروز به دانش آموزان سرویس دهی می کنند و 
درزمینه جابه جایی آن ها هیچ مش��کلی وجود ندارد و 
همه چیز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش 

می رود.
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یادداشت

 کنترل یک سرطان بدخیم 
با کمک زردچوبه

زردچوب��ه حاوی م��اده فعالی به ن��ام »کورکومین« اس��ت که 
می تواند از پیش��رفت »مزوتلیوما« یا س��رطان بدخیم غشای 

جداره ریه ها جلوگیری کند.
کورکومین پیش تر نیز به دلیل دارا بودن خواص متوقف کننده 
سرطان شناخته شده اس��ت اما زمانی که با دیگر پپتیدهای از 
بین برنده سرطان ترکیب ش��ود پروتئین بازدارنده ای را تولید 
می کند که می توان از آن برای مقابله با نوع پیشرفته مزوتلیوما 

استفاده کرد.
مزوتلیوما فرآیند س��رطانی شدن س��لول های بافت مزوتلیوم 
یا غشای درونی بس��یاری از اعضای داخلی بدن ازجمله قفسه 
سینه، ش��کم و قلب اس��ت. تومورهای بدخیم به ندرت به قلب 
آسیب می زنند اما سالمت اعضای داخلی مذکور را با خطر روبرو 
می کنند. فاکتور خطرزای اصلی در بروز مزوتلیوما قرار گرفتن 
در معرض آزبست اس��ت. هرچند فاکتور ژنتیک نیز در بروز آن 
مؤثر است. این سرطان نادر اما کشنده هرساله به مرگ 43 هزار 

نفر در سراسر جهان منجر می شود.
فاکت��ور کمک کننده اصل��ی در پیش��رفت مزوتلیوم��ا و چند 
س��رطان دیگر پروتئین STAT3 است که برای کنترل میزان 
نس��خه برداری نش��انه های ژنتیکی به DNA متصل می شود. 
پروتئین های STAT3 و STAT نقش مهمی در تکثیر سلولی 

و واکنش های ایمنی بازی می کنند.
به گزارش ایس��نا به نقل از مدیکال دیلی، مطالعه اخیر نش��ان 
 STAT3 از فعالیت س��رطان زای PIAS3 می ده��د آنزی��م
جلوگیری می کند و کورکیومی��ن در ترکیب با این آنزیم نقش 

مؤثری در جلوگیری از تکثیر سلول های سرطانی ایفا می کند.

فروش عقدنامه ناپلئون و ژوزفین
زندگی عاشقانه ناپلئون هنوز برای عده ای جذاب است چنان که 
عقدنامه وی با ژوزفین در یک حراجی به قیمت باالیی به فروش 

رفت.
 عقدنامه »ناپلئون بناپارت« امپراتور فرانس��ه در اواخر قرن 17 
میالدی با »ژوزفین« همس��رش، روز یکش��نبه در حراجی در 

فرانسه به ارزش 437 هزار و 500 یورو فروخته شد.
قیمت عقدنامه باقیمت پایه 350 هزار یورو در حراجی اس��ناد 
تاریخی »مالمزون« درهوت دو س��ن، باقیمت نزدیک به 438 

هزار یورو به فروش رفت.
این س��ند منحصربه فرد که نس��خه مربوط به ژوزفین بود، در 
بعدازظهر سال 1796 میالدی امضاشده بود. این سند در اختیار 

موزه نامه های دست نویس پاریس بود.
مراس��م ازدواج ناپلئون بناپارت و ژوزفین در نهم مارس س��ال 
1796 در شهر پاریس برگزار شد و عقدنامه آن ها در 18 مارس 

یعنی 9 روز بعد امضا شد.
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مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: چنانچه فردی با همسرش متارکه 
کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش 
می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
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رئیس مرکز تحقیقات س��لولی صارم از بکارگیری 
 روش نوین��ی خبر داد که براس��اس آن می توان با

زن  ی��ک  تخم��دان  از  ب��رداری  نمون��ه   
در س��نینی ک��ه هن��وز ق��ادر ب��ه ب��اروری 
 اس��ت و فری��ز آن ای��ن ام��کان را فراه��م

 می آورد که او در آینده و در زمان مناس��ب بتواند 
صاحب فرزند شود.

دکتر ابوطالب صارمی گف��ت: این روش همچنین 
کمک می کند ک��ه زنان با حفظ باف��ت تخمدانی 
از طریق نمونه برداری و فری��ز و بکارگیری آن در 
ایام یائس��گی، بتوانند از اس��تروژن خود به جای 
داروهای ش��یمیایی بهره گرفت��ه و دچار عوارض 

یائسگی نشوند.
وی با اش��اره به اینک��ه این روش انقالب��ی در علم 
پزشکی محسوب می شود، یادآور شد: روش پیوند 
تخمدان سبب حفظ پتانسیل تولید مثل در زنان 
از طریق تامین هورمون های خود فرد می شود که 

تداوم سالمت زنان را به همراه دارد.
به گفته صارمی، در این روش از طریق الپاراسکوپی 
بخشی از بافت تخمدان به اندازه یک سانت و به قطر 
یک میلی متر به صورت ورقه جدا و س��پس بافت 

مذکور فریز می شود.
وی خاطر نش��ان س��اخت: در صورتی که خانمی 
که بافت تخمدان او فریز ش��ده، تمایل به بارداری 
به روش طبیعی طی س��ال های بعدی )باالی 40 
سال( را داشته باشد، می توان پس از خروج بافت 
مذکور از حالت انجم��اد، آن را مجدد به تخمدان 
پیون��د زد و در صورتی که وی خواس��تار بارداری 
به کمک روش IVF باشد، می توان با کاشت یک 
الیه از بافت تخمدان در زیر پوس��ت دس��ت یا پا، 
بدون نیاز به پیوند تخمدان، شرایطی را فراهم کرد 
 که او بتواند به روش آزمایش��گاهی صاحب فرزند 
شود.رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم ادامه داد: 
با توجه به اینکه در حال حاضر سن ازدواج در کشور 
به باالی 35 سال رس��یده و تصمیم به فرزندآوری 
 به حدود 40 س��الگی و اینکه در این سنین ذخیره

 تخمدان ه��ا به لحاظ کمی و کیف��ی روبه کاهش 
بوده، حتی در صورت بارداری، ش��انس س��قط به 
خصوص سقط های مکرر در این زنان بیشتر است، 
بهره گیری از این ش��یوه به دختران جوان توصیه 
می شود.وی با تاکید بر سالمت خانم ها در دوران 
یائسگی و عوارضی از قبیل عصبی و بدخلق شدن، 

گر گرفتگی، پیری زودرس و... که خانم های یائسه 
بدان دچار می ش��وند، گفت: طی س��ال های اخیر، 
بحث هورمون درمانی مطرح ش��ده ک��ه موافقان و 

مخالفان زیادی را به دنبال داشته است.
صارم��ی افزود: به کمک کاش��ت یک الی��ه از بافت 
تخمدان که در س��نین باروری از خان��م ها دریافت 
می شود، می توان ش��رایطی را فراهم کرد که زنان 

در دوران یائس��گی 
بتوانن��د از هورم��ون 
ه��ای طبیع��ی بدن 
خود اس��تفاده کرده، 
دچار عوارض یائسگی 

نشوند.
وی تصری��ح کرد: این 
شیوه همچنین برای 
زنان��ی که در س��نین 
باروری دچار سرطان 
م��ی ش��وند و انج��ام 
شیمی درمانی سبب 
صدم��ه ب��ه تخم��ک 
های آنان می ش��ود، 
نیز کاربرد داش��ته به 
زنان ج��وان مبتال به 
س��رطان ای��ن  امکان 
را م��ی ده��د، قبل از 
شروع شیمی درمانی 

با فری��ز باف��ت تخم��دان بتوانند، پ��س از بهبودی 
کامل طی س��ال ه��ای بع��د صاحب فرزند ش��وند.

رئیس مرکز تحقیقات س��لولی صارم اظهار داشت: 
به همین منظ��ور طی س��ال های اخی��ر در زمینه 
نمون��ه ب��رداری )بیوپس��ی( تخمدان ی��ا ذخیره و 
 فریز تخم��دان پژوهش های فراوان��ی در دنیا انجام 
ش��ده اس��ت.وی افزود: با وجود انجام پژوهش های 
کاربردی از سوی محققان خارجی، مرکز تحقیقات 
س��لولی صارم، خود را به لحاظ اخالقی موظف می 
دانست، این طرح را نخست به صورت آزمایشگاهی 
به انجام برساند که خوشبختانه پس از موفقیت آمیز 
بودن آن و انجام پژوهش دو ساله روی چندین نمونه 
از داوطلبان به کار گرفته شد که خوشبختانه نتایج 
همگی مثبت بود.صارمی در م��ورد هزینه های این 
روش یادآور ش��د: هزینه های عمل الپاراس��کوپی، 
فریز بافت تخمدان و نگه��داری از آنها، طبق تعرفه 
های وزارت بهداشت، از بیمار دریافت می شود و هم 
اکنون در حال رایزنی با بیمه ه��ا به ویژه بیمه های 
تکمیلی برای کاس��تن از هزینه های پرداختی این 

روش توسط مراجعان هستیم.

 با به کارگیری روش نوین برای فرزند آوری 

امکانبارداریباالی40سالگیفراهمشد

یادداشت

اصفهان نیاز به حداقل 2 مرکز 
تخصصی درمانی زخم بستر دارد

مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان گف��ت: اصفه��ان 
 نیاز ب��ه حداق��ل دو مرک��ز تخصص��ی درمانی زخم بس��تر

 دارد.
سعید صادقی اظهار داشت: در حال حاضر 120 هزار معلول 
تحت پوشش بهزیستی هس��تند که از این تعداد یک هزار و 

400 مورد آسیب نخاعی هستند.
وی با اش��اره به اینکه آمار ابتال آسیب نخاعی ها به زخم بستر 
در ایران چهار برابر آمار دنیا اس��ت، ادامه داد: در س��طح دنیا 
10 درصد آس��یب نخاعی ها به زخم بس��تر مبتال می ش��وند 
 و این در حالی اس��ت ک��ه در ای��ران این رقم ب��ه 40 درصد 

می رسد.
مدیرکل بهزیس��تی استان اصفهان با اش��اره به اینکه وظیفه 
بهزیس��تی حمایت از این بیماران است و مس��ئله درمان به 
دانش��گاه علوم پزشکی برمی گردد، خاطرنش��ان کرد: زمانی 
که متولیان و مس��ئوالن دخیل در امر رس��یدگی به بیماران 
آسیب نخاعی به این امر رسیدند که برای آن ها به عنوان یک 
شهروند احترام قائل شوند و به عنوان یک حقیقت اجتماعی 

آن را بپذیرند.

خدمات مشاوره ای  نیم بها  شد 
مع��اون ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: مراکز مش��اوره زیرپوش��ش بهزیس��تی و 
اداره کل ورزش و جوان��ان اصفه��ان ب��ه مناس��بت هفت��ه 
 ازدواج و خانواده خدمات مش��اوره را به ص��ورت نیم بها ارائه

 می دهند.
محمد مس��عود کریم��ی افزود: ای��ن خدم��ات در 18 مرکز 
زیرپوشش اداره ورزش و جوانان و نیز 105 مرکز مشاوره ای 
بهزیستی در موضوع ازدواج و خانواده به جوانان 18 تا 30 سال 

و زوجین جوان ارائه می شود. 
وی بابی��ان اینک��ه ارائ��ه خدم��ات نیم بهای مش��اوره ای در 
بیست و هشتمین جلسه س��تاد س��اماندهی امور جوانان به 
تصویب رسیده است تصریح کرد: مقرر شد عوامل تشویقی و 
 تسهیلی در امر ازدواج جوانان در هفته ازدواج و خانواده ارائه 

شود. 
کریمی همچنی��ن با اش��اره به برگ��زاری جش��نواره پیوند 
آس��مانی به مناس��بت این هفته در اصفهان اظه��ار کرد: در 
این هفته بی��ش از 200 ویژه برنامه از س��وی دس��تگاه های 
 اجرایی عضو س��تاد س��اماندهی امور جوانان برگ��زار خواهد 

شد. 

 افزایش بی رویه غذای
 فوری فروشي ها در اصفهان

مسئول بهداش��ت محیط مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان 
گفت: نگاه مرکز بهداش��ت به رس��توران ها و چلوکبابی ها در 
مقایس��ه با غذای فوری و س��اندویچی ها یک تفاوت اساسي 
دارد، ما از رس��توران ها و چلوکبابی ها به دلیل پخت و عرضه 
 غذاي سالم تر حمایت بیشتري می کنیم اما از افزایش بی رویه 

فست فود فروشي راضي نیستیم.
هوشنگ طاهري مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شماره 2 اصفهان گفت: امروزه زندگي شهري در کالنشهرها 
ش��رایطي را به وجود آورده اس��ت که هرروزه توجه مردم به 
استفاده از غذاهاي آماده در رستوران ها و چلوکبابی ها بیشتر 

می شود.
وی تصریح کرد: مرکز بهداشت به عنوان متولي اصلي سالمت 
شهروندان اصفهانی مسئولیت سنگیني در قبال حفظ و ارتقاء 
سطح بهداشت واحدهاي غذایي بر عهده دارد و کوچک ترین 
کوتاهي در طب��خ و تولید م��واد غذایي می توان��د به راحتي 

سالمت مردم را تهدید کند.

ضرب االجل وزارت بهداشت برای 
حذف تبلیغات مکمل های غذایی

مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو، نسبت به حذف و جمع آوری تبلیغات خارج 
از ضوابط ش��رکت های تولیدی و واردکنن��دگان مکمل های 

غذایی اخطار داد.
دکت��ر امیرحس��ین جمش��یدی اظه��ار داش��ت: از تمامی 
ش��رکت های تولی��دی و واردات��ی مکمل ه��ای تغذی��ه ای 
خواسته ایم با توجه به مصوبه دهمین جلسه کمیته فنی مکمل 
و شیر خشک، تا پایان روز سوم مهرماه سال جاری نسبت به 
حذف و جمع آوری تبلیغات خارج از ضوابط )بیلبوردها و...( از 

اماکن عمومی اقدام کنند.
وی تأکی��د ک��رد: چنانچ��ه ای��ن ش��رکت ها نس��بت ب��ه 
ضرب االج��ل س��ازمان غ��ذا و دارو در زم��ان مق��رر اق��دام 
نکنند، تمام��ی پروانه های محصوالت آن ه��ا لغو و صالحیت 
 ادام��ه فعالیت ش��رکت در دس��تور کار مجدد ق��رار خواهد

 گرفت.

استفاده از روغن پالم فقط در بستنی 
مجاز است

اس��تفاده از روغن پالم در تولید کلیه محصوالت لبنی به جز 
بس��تنی از دیروز ممنوع ش��د. این در حالی اس��ت که هنوز 
اس��تاندارد مربوط به فرآورده های لبنی ب��دون پالم در حال 

تجدیدنظر است.
تاکنون هش��ت ف��رآورده لبن��ی از قبیل پنیره��ای آنالوگ، 
پنیرهای خامه ای، پنیرهای پیتزا، پنیرهای پروس��ه ش��ده، 
انواع بس��تنی  و خامه گیاهی قن��ادی با مجوز س��ازمان غذا 
و دارو اجازه اس��تفاده از روغن پالم را داش��تند ک��ه با توجه 
ب��ه انتق��ادات مطرح ش��ده و اعتراض��ات ص��ورت گرفت��ه، 
براس��اس آخرین اطالع��ات دریافتی اس��تفاده از روغن پالم 
در هفت فرآورده ممنوع ش��ده و ب��ه گفته معاون س��ازمان 
ملی اس��تاندارد از بین هش��ت فرآورده ای که مجوز استفاده 
از روغن پالم را داش��تند تنها بس��تنی اجازه تولی��د با روغن 
 پال��م را خواهد داش��ت و مج��وز س��ایر محص��والت باطل

 شد.

اخبار کوتاه

SMS

دبیر علمی نخس��تین کنگره بین المللی صرع مقاوم ب��ه درمان در اصفهان 
گفت: در حال حاضر یک میلیون بیمار صرع در ایران وجود دارد که نزدیک 
به یک س��وم این بیماران مبتالبه صرع مقاوم به درمان هستند و بسیاری از 

آن ها نیاز به اعزام به خارج از کشور دارند.
جعفر مهوری  اظهار داش��ت: علم درمان صرع های مقاوم به درمان در ایران 
جدید است و ضروری است که کنگره هایی در جهت ارتقاء دانش درمان این 

گونه بیماران برگزار شود.
 به گزارش مهر وی با اش��اره به اینکه هزینه درمان اینگونه بیماران حداقل 
صد هزار دالر اس��ت، ادامه داد: در همین راس��تا برگ��زاری کنگره هایی در 
راستای آموزش متخصصین برای انجام تمام مراحل درمان ضروری است تا 

از خروج ارز جلوگیری کند.
دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی صرع در استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: ضروری است که اقدامات الزم برای درمان بیماران صرع مقاوم به درمان 

در کشور انجام  گیرد.
مهوری به محورهای کنگره اشاره کرد و اظهار داشت: تعریف صرع مقاوم به 

درمان، عالئم عصبی و روانی بیماران صرع مقاوم، تصویربرداری در بیماران 
صرع مقاوم، روش های نوین تشخیصی در بیماران صرع مقاوم، روش های 
جدید جراحی در بیماری صرع مقاوم، نقشه برداری در بیماری های صرع و 
تحریک مغزی در حین جراحی و درمان های داروئی در بیماران صرع مقاوم 

از این جمله است.
وی ارتقاء دان��ش علمی مربوط به صرع، ام��کان تصمیم گیری های مهم در 
مورد بیماران صعب العالج صرع و افزای��ش ارتباطات بین المللی بین مراکز 
علمی مهم جهان با مراکز داخلی را از اه��داف برگزاری این همایش عنوان 
کرد و گفت: تبادل اطالعات بین مراکز علمی ایران و خارج از کشور، تبادل 
استاد و دانشجو و دستیار بین مراکز مهم بین الملل و مطرح شدن مهم ترین 
روش های درمانی در بیماران صرعی به خصوص صرع های غیر قابل درمان 

از دیگر اهداف همایش است.
وی اضافه کرد: نخستین کنگره بین المللی صرع مقاوم به درمان 29 مهر تا 

دوم آبان امسال در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود.
وی اضافه کرد: 10 س��خنران ایرانی و پنج سخنران خارجی از دانشگاه های 

امریکا و کانادا در این کنگره درباره بیماری صرع مقاوم به درمان و روش های 
درمان آن سخنرانی خواهند کرد.

مهوری با اش��اره به اینکه اصفهان دارای پیش��رفته تری��ن بخش درمانی و 
جراحی مربوط به بیماری صرع در ایران است، گفت: عمل جراحی بیماری 

صرع در اصفهان از سال 1385 آغازشده است.

رئیس مجمع شورای رهبردی بسیج استان اصفهان 
گفت: ماهواره نه تنها انهدام خانواده بلکه فروپاشی 
جامعه اسالمی را در پی دارد و باید کاری کنیم که 

اثرات سوء ماهواره تأثیری بر کشور نگذارد.
س��ردار محمدرضا س��میعیان در دومین اجالس 
مجمع راهبردی شهرستان گلپایگان که با حضور 
مسئوالن و بسیجیان شهرس��تان در تاالر اندیشه 
اداره ارشاد برگزار شد، اظهار کرد: ورود دولت برای 
ایجاد زیرس��اخت های اش��تغال زایی و کارآفرینی 
راهکار اساس��ی نیس��ت.وی اف��زود: بودجه دولت 
محدود اس��ت و از طرفی تزریق پول در این زمینه 
تورم ایجاد می کند که به ضرر مردم است، بنابراین 

ما باید به سمتی حرکت کنیم که دولت و کارگزاران مسیر سرمایه گذاری 
در بخش کارآفرینی را هموار کنند و مردم و کارآفرینان در بخش خصوصی 

وارد این عرصه شوند که این کار هم به صالح جامعه و هم ضد تورم است.
رئیس مجمع شورای راهبردی بس��یج استان اصفهان در بخش دیگری از 
سخنان خود در مورد آس��یب های ماهواره گفت: ما از ماهواره به درستی 
اس��تفاده نمی کنیم و از آن فقط در جهت انهدام خان��واده بهره می بریم و 
هنگامی که ماهواره تهیه می کنیم مانند این است که با دست خود دشمن 
را به خانه می بریم.وی بابی��ان اینکه ماهواره نه تنها انه��دام خانواده بلکه 
فروپاشی جامعه اسالمی را در پی دارد، تصریح کرد: نباید گمان کنیم که 
می توانیم بچه ها و استفاده از ماهواره را در خانه کنترل کنیم چراکه بچه ها 
بسیار باهوش هستند و امروز بچه ها در صدر بینندگان ماهواره قرار دارند و 

این مورد آسیب پذیری ها را چند برابر می کند.

سمیعیان با اش��اره به فرارسیدن هفته 
دفاع مقدس و نقش بسیج در پیروزی ها 
و اقتدار نظام اس��المی ایران، بیان کرد: 
بس��یجی که امام راحل تأس��یس کرد 
نه فقط برای ش��رایط جنگ��ی بلکه یک 
مؤلف��ه قدرت در جهان اس��الم اس��ت 
که وقت��ی در جنگ به کار گرفته ش��د 
جن��گ را متحول ک��رد.وی اظهار کرد: 
ابرقدرت های دنیا چش��م طم��ع به این 
کشور دارند و بااینکه ایران هدف اصلی 
آن��ان در منطقه بود توانس��تند به همه 
کش��ورها وارد ش��وند اما به دلیل وجود 
بسیج جرئت نمی کنند نگاه چپ به ایران داشته باشند چراکه ضرب شصت 
بسیج را در جنگ 8 ساله تجربه کرده بودند.رئیس مجمع شورای راهبردی 
بسیج استان اصفهان خاطرنشان کرد: بسیج تفکرات ناب و واالیی دارد که 
آن را به مؤلفه قدرت نه تنها در عرصه جنگ بلکه در زمینه های فرهنگی، 
 اقتصادی، ساختار سازی، بازدارندگی و دیگر مس��ائل تبدیل کرده و این

 مو لفه هایی اس��ت که در جامعه نش��اط ایجاد می کند و این امر مستلزم 
توجه بیشتر ما است.وی گفت: هرچند که ما از اتفاقات تلخ در کشورهایی 
مانند سوریه و عراق نارحت هستیم اما شکل گیری بسیج در مدت اخیر در 
این کشورها مایه خوشنودی است و می بینیم که با تشکیل بسیج در این 
کشورها پیروزی های بسیاری در این کشورها به دست آمده مانند عراق که 
ارتش صدامیان و بعثیان در برابر داعش تسلیم شده بود اما در مدت اخیر 

مردم آن در مبارزه با داعش به پیشرفت های بسیار خوبی دست یافته اند.

رئیس حوزه هنری اس��تان اصفهان بابیان اینکه خاطرات رزمندگان دفاع مقدس 
گنج بی پایان کش��ور اس��ت، گفت: باید با دقت فراوان به گون��ه ای این خاطرات را 
جمع آوری کنیم که پاسخگوی نیاز آیندگان در دانستن مفاهیم دفاع مقدس باشد.

س��ید مهدی س��یدین ، در مراس��م رونمایی از 5 عنوان کتاب ادبیات پایداری به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با اش��اره به شیوه های مدون جمع آوری خاطرات 
در حوزه هنری اصفهان اظهار داش��ت: ایجاد خاطرات تدوینی با رعایت توجه به 
فرد محور بودن خاطرات باعث می ش��ود که در آینده بتوانیم ای��ن خاطرات را به 
 تصویر تبدیل و از آنان در تولید فیلم هم کمک بگیریم.وی با اش��اره به لزوم تبحر 
جمع آورنده خاطرات دفاع مق��دس افزود: اگر خاطره نوی��س در کار خود متبحر 
نباش��د موجب دل زدگی مصاحبه شونده می ش��ود تا جایی که برخی از آنان دیگر 
 حاضر به گفت وگوی مجدد نخواهند ش��د.رئیس حوزه هنری اصفهان با بیا اینکه 
جمع آوری خاط��رات دقت ویژه ای را می طلبد، بیان داش��ت: در س��ال های دور 
زمانی بود که آرزو داش��تیم یک کتاب را در زمینه دفاع مقدس رونمایی کنیم اما 
اکنون با همت دوستان نویسنده و مساعدت های دفتر مطالعات و ادبیات پایداری 
حوزه هنری کشور، ش��اهد رونمایی از پنج عنوان کتاب ادبیات پایداری  هستیم.

وی با بیان اینکه رونمایی از این کتاب ها آغاز فعالیت حوزه هنری در زمینه انتشار 
خاطرات رزمندگان، آزادگان و جانبازان اس��ت، ابراز داشت:  خاطرات رزمندگان  
گنج بی پایان نهفته ای اس��ت که باید آن را اس��تخراج کرد و چنانچه به این مهم 
بپردازیم تا 50 س��ال آینده نیز کار برای انجام دادن در این زمینه وجود دارد.وی 
تأکید کرد: در زمینه انتشارخاطرات در اصفهان کارهای بسیاری انجام شده است 
اما این کتاب ها نسبت به فعالیت های این استان در س��ال های دفاع مقدس کم 
هستند.وی افزود: هم کنون حوزه هنری در حال دنبال کردن 90 سوژه است و 120 
نفر در زمینه تاریخ شفاهی به فعالیت می پردازند تا بتوانیم در آینده شاهد انتشار 

کتابهایی موثر در زمینه انقالب و دفاع مقدس باشیم.

رئیس مجمع شورای راهبردی بسیج اصفهان:

با تهیه ماهواره، دشمن را به خانه می بریم 
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در صورتی که 
خانمی که بافت 
تخمدان او فریز 
شده، تمایل به 

بارداری به روش 
 طبیعی طی 

سال های بعدی را 
داشته باشد، می 

توان پس از خروج 
بافت مذکور از 

حالت انجماد، آن را 
مجدد به تخمدان 

پیوند زد

اغلب بیماران صرع برای درمان به خارج اعزام می شوند 

  اصفهان پیشرفته ترین بخش درمان صرع  در ایران را دارد 

سیدین نیا:باید در زمینه انتشار خاطرات دفاع مقدس عجله نکنیم

 خاطرات رزمندگان گنج بی پایان کشور است 



اخبار کوتاهيادداشت

 آغاز سرشماری کشاورزی
 در فالورجان از 5 مهر 

طرح سرشماری کشاورزی در شهرستان فالورجان همزمان با 
دیگر شهرستان های کشور از 5 مهر آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، 
اصغر هدایت فرماندار فالورجان در جلس��ه هماهنگی طرح 
سرشماری عمومی کش��اورزی در شهرستان فالورجان که با 
حضور بخشداران، رؤسای شوراهای شهر و بخش ها، دهیاران و 
اعضای ستاد و مأموران سرشماری کشاورزی برگزار شد بابیان 
اینکه شهرستان فالورجان در زمینه سرشماری در سال های 
گذشته جزء رتبه های برتر در اس��تان بوده است، خاطرنشان 
کرد: عملیات سرشماری کشاورزی در شهرستان فالورجان 
همانند دیگر شهرستان های کشور از 5 مهرماه آغاز می شود و 

تا 18 آبان ماه ادامه دارد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت دق��ت در آمارگی��ری در این طرح، 
افزود: اصل سرشماری به عنوان منبع آماری و پایه ای جهت 

برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف توسعه کشور است.
فرماندار فالورجان همکاری و مش��ارکت کش��اورزان و ثبت 
دقیق اطالعات حوزه کشاورزی را دو اصل مهم در سرشماری 
کش��اورزی برش��مرد و گفت: برای برنامه ریزی مناس��ب در 
راس��تای توسعه کش��اورزی نیازمند ش��ناخت صحیح وضع 

موجود در شهرستان هستیم.

سوئیچ های مغناطیسی واحد 
اکسیژن فوالد بومی سازی شد

تعمیرکار تجهیزات برق واحد اکسیژن فوالد مبارکه اصفهان 
 magnetite(گفت: سوئیچ های مغناطیس��ی بدون تماس
switch( که به دلیل نداش��تن تماس فیزیکی با تجهیزات، 
عمر بسیار طوالنی و دقت بسیار باالیی دارد در واحد اکسیژن 

بومی سازی شد.
 میالد مظاهری افزود: سوئیچ های بدون تماس به چند دسته 
کلی از جمله س��وئیچ های بدون تماس با امواج، سوئیچ های 
ب��دون تماس س��لفی، س��وئیچ های ب��دون تم��اس خازنیو 

سوئیچ های بدون تماس مغناطیسی تقسیم می شوند.
وی درباره عملکرد این س��وئیچ ها گفت: استفاده از هر یک از 
س��وئیچ های نامبرده ش��ده تا حدودی به نوع تجهیز بستگی 
دارد و بیشترین مصرف این س��وئیچ ها در واحد اکسیژن، بر 

روی on_off والو های کنترلی است.
فوالد مبارکه اصفهان با تولید حدود ش��ش میلیون تن فوالد 
خام از شرکت هایی است که در زمینه تولید ورق های فوالدی 

فعالیت می کند. 
بی��ش از 50 درص��د از ورق ف��والدی موردنیاز کش��ور برای 
استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه سازی، فلزی سبک، 
فلزی سنگین و لوله های انتقال سیاالت، صنایع بسته بندی 
و لوازم خانگی و الکتریکی و لوله و پروفایل در ش��رکت فوالد 

مبارکه تامین می شود. 

کاهش ۸۰ درصدی تولید نیروگاه 
اصفهان

     مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان گفت: افزون بر 
80 درصد تولید نیروگاه اصفهان معادل ۶۷0 مگاوات به دلیل 

کمبود آب کاهش یافته است.
رسول موسی رضایی با اشاره به وضعیت نیروگاه های استان به 
ویژه نیروگاه اصفهان اظهار داشت: نیروگاه های استان اصفهان 
برای تولید انرژی الکتریکی آمادگی الزم را دارا هس��تند اما 
عوامل محدودکننده در ارتباط با نیروگاه اصفهان کمبود آب 
است. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان تاکید کرد: 
در ماه های آتی در صورت کاهش میزان گاز تخصیص یافته به 
نیروگاه اصفهان، این میزان تولید با کاهش بیش��تری مواجه 

خواهد شد. 

ذخیره بنزين ۴۰۰ توماني همچنان 
معتبر است

     مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران 
گف��ت: موج��ودی بنزی��ن یاران��ه ای ۴00 تومات��ی در کارت 
های هوش��مند س��وخت به کمتر از ۷10 میلیون لیتر رس��ید 
و ای��ن موج��ودی همچن��ان دارای اعتب��ار اس��ت.موجودی 
بنزی��ن ب��ا ن��رخ ۴00 توم��ان )یاران��ه ای( ب��ا پای��ان یافت��ن 
 تعطیالت نوروز ب��ه 2 میلی��ارد و ۷1۴ میلیون لیتر رس��ید که

 2 میلیارد و 15۳ میلیون لیتر آن به خودروهای سواری و 5۶1 
لیتر باقیمانده نیز به موتورسیکلت ها اختصاص داشت. 

در تعطیالت عید تصور بر این بود که مردم برای س��فر از بنزین 
یارانه ای موجود در کارت های خود استفاده کنند، اما این اتفاق 
نیفتاد. رفتار مصرفی م��ردم در زمینه اس��تفاده کمتر از بنزین 
۴00 تومان��ی در تعطیالت عید نوروز را می ت��وان به پیش بینی 
افزایش قیم��ت بنزین در مرحله دوم اج��رای قانون هدفمندی 

یارانه ها نسبت داد. 

۷۸ درصد دشت ها در آستانه مرگ
معاون وزیر نیرو در ام��ور آب و آ بفا با اعالم اینکه یکی از مصوبات 
جدید شورای عالی آب کاهش 25 درصدی مصرف آب در بخش 
کشاورزی اس��ت گفت: ۷8 درصد دشت های کشور رو به نابودی 
است.رحیم میدانی بابیان اینکه یکی از جدی  ترین چالش  های 
آب کشور از بین رفتن منابع آب زیرزمینی است، اظهار داشت: این  
منابع زیرزمینی سرمایه ملی ما هستند که در آستانه از بین رفتن 
قرار دارند و تنها راه نجات، کاهش مصرف اس��ت. وی با تاکید بر 
اینکه نزدیک به ۷8 درصد دشت  های کشور رو به نابودی هستند، 
افزود: وزارت نیرو طرحی را در ش��ورای  عالی آب ب��ا عنوان احیا 
و تعادل  بخش��ی به منابع آب زیرزمینی مطرح کرده، که یکی از 
مصوبه های شورا پیرامون طرح این است که 25 درصد مصرف آب 
در بخش کشاورزی کاهش داده شود و پروانه های بهره برداری نیز 
طبق این سیاست اصالح شود.معاون وزیر نیرو ادامه داد: بخشی از 
نابودی این سفره  ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل 
عمده آن برداش��ت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این 
خشکسالی ها اتفاق نمی افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق 

می افتاد. 

۴
یکم تا ۱۵ مهرماه زمان ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان

با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم )فصل تابس��تان( سال 
1۳۹۳ از 1 تا 15 مهرماه است، مودیان محترم مالیاتی می توانند از طریق سایت عملیات الکترونیک 
مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند. 
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دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان گف��ت: نیروگاه های 
اصفهان و شهید محمد منتظری در فصل پاییز و زمستان 
به هیچ وجه امکان استفاده از سوخت مازوت را نخواهند 

داشت.
حس��ن رحیمی بابیان اینکه موضوع آلودگی هوا یکی از 
معضالت ش��هر اصفهان در نیمه دوم س��ال اس��ت اظهار 
داش��ت: در این راستا طی ماه های گذش��ته پرونده ای در 
خصوص آلودگی هوا که بر اثر فعالیت دو نیروگاه اصفهان 

و شهید محمد منتظری ایجاد می شود تشکیل شده بود.
وی بابیان اینکه بر اساس تحقیقات و بررسی های صورت 

گرفته 20 درص��د از آلودگی ش��هر اصفه��ان مربوط به 
فعالیت  نیروگاه های ب��رق بر اثر اس��تفاده از مازوت بوده 
اس��ت، ادامه داد: ب��ر این اس��اس دو نی��روگاه اصفهان و 
ش��هید محمد منتظری طی ی��ک ش��بانه روز 500 تن 
گوگرد به هوا اصفهان وارد می کنند و از این رو با دس��تور 
مقام قضای��ی و اجرای این دس��تور تم��ام تجهیزاتی که 
 در این دو نی��روگاه از مازوت اس��تفاده می کرده اند پلمپ 

شده اند.
دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان بابی��ان اینکه برخی 
از اظه��ارات صورت گرفته از س��وی برخی از مس��ئوالن 
در خص��وص اس��تفاده مج��دد م��ازوت در نیروگاه های 
ب��رق اصفهان و ش��هید محم��د منتظری ام��ری خالف 
قانون اس��ت، اف��زود: قان��ون در خص��وص فعالی��ت این 
نیروگاه ها اعمال ش��ده س��ت و هرگونه اقدام خالف آنچه 
 دس��تور قضایی بوده اس��ت مورد پیگیری ق��رار خواهد

 گرفت.
وی اظه��ار داش��ت: نیروگاه ه��ای اصفه��ان و ش��هید 
محم��د منتظ��ری در فص��ل پایی��ز و زمس��تان ب��ه 
 هی��چ وج��ه ام��کان اس��تفاده از م��ازوت را نخواهن��د

 داشت.

 

رئیس اتحادیه مرغ گوشتی اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر بیش از 20 هزار تن مرغ منجمد در سردخانه های 
استان نگهداری می ش��ود، گفت: این میزان مرغ از اسفند 

سال گذشته تاکنون در سردخانه ها نگهداری می شود.
بهزاد پاکزاد با اش��اره ب��ه وضعیت بازار مرغ گوش��تی در 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر تولید این نوع مرغ در 

اصفهان نسبت به متقاضیان مصرف بسیار باالست.
رئیس اتحادیه مرغ گوش��تی اصفهان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر س��ردخانه های اصفه��ان جوابگوی نگهداری 
مرغ تولید شده نیستند، بیان داشت: در این راستا کمبود 

فضا بزرگ ترین مش��کل تولید کنندگان مرغ گوشتی در 
اصفهان اس��ت.وی با بیان اینکه ارایه س��بد کاال به مردم 
بزرگ ترین انگیزه تولیدکنندگان مرغ گوشتی در اصفهان 
بوده است، افزود: با توجه به ظرفیت مرغ گوشتی موجود 
در سردخانه های کش��ور می توان در دو نوبت سبد کاال به 
عموم مردم ارایه داد.پاکزاد ادام��ه داد: با توجه به افزایش 
میزان تولید و عدم تغییر تقاضای مرغ گوشتی در اصفهان 
پیش بینی می شود تا پایان سال با افزایش قیمت مرغ در 
اصفهان روبرو نشویم.وی به کش��تار روزانه ۷00 تن مرغ 
زنده در مرغداری های اصفهان اش��اره کرد و بیان داشت: 
۴00 تن از این مرغ در استان توزیع می شود و ۳00 تن نیز 
در سردخانه ها ذخیره می شود.رئیس اتحادیه مرغ گوشتی 
اصفه��ان در خصوص ص��ادرات مرغ از اصفه��ان به دیگر 
کشورها نیز گفت: در حال حاضر تنها یکی از مرغداری های 
اصفهان طی ۴5 روز گذش��ته تاکنون دو هزار تن مرغ به 
کشور عراق صادر کرده است.وی با اشاره به موقعیت خوب 
جغرافیایی ایران برای صادرات مرغ به دیگر کش��ورها نیز 
گفت: کشور ایران در منطقه ای وجود دارد که می تواند به 
بسیاری از کشورها از جمله عربس��تان صعودی، روسیه، 

ودیگر کشورهای دنیا مرغ صادر کند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان

نیروگاه های اصفهان حق استفاده از مازوت را ندارد
نگهداری 2۰ هزارتن مرغ منجمد از اسفند سال گذشته

سردخانه های اصفهان جوابگوی تولید مرغ نیست

 با تعیین مهلت دوماهه دیگر برای تطبیق فعالیت و سازوکار 
صرافی ها با دستورالعمل جدید ش��ورای پول و اعتبار، اگر 
صرافی ها تا پایان ماه جاری نس��بت به ای��ن موضوع اقدام 

نکنند، لغو مجوز خواهند شد.
بعدازاینکه بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط 
اقتصادی و نقش صرافی ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای 
کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت  و نظارت بر 
صرافی ها مربوط به سال 1۳8۹ را در مردادماه سال گذشته 
موردبازنگری قرار داد، اعتراضات گسترده صرافان نسبت به 
قوانین جدید، مسئوالن را بر آن داشت تا در کمتر از یک سال 

از صدور دستورالعمل نسبت به تغییر آن اقدام کنند.
اعتراض صرافان به دستورالعمل جديد

در قوانین تدوین شده سال گذش��ته در کنار تمامی بندها 
و تبص��ره ای تاکید ش��ده، صرافان مکلف ب��ه افزایش قابل 
توجه سرمایه ش��دند به طوری که صرافان نوع یک )مجاز به 
خریدوفروش نقدی ارز( باید میزان سرمایه خود را از حدود 
200 تا ۴00 میلیون تومان به چهار میلیارد تومان و صرافان 
نوع دو)عالوه بر خریدوف��روش نقدی ارز عملیات مربوط به 
حواله را انجام می دهند( نیز از حدود یک تا دو میلیارد تومان 

به 20 میلیارد تومان افزایش دهند.
در حالی که صرافان برای تمدید مجوز مکلف بودند تا پایان 
تیرماه س��ال جاری فعالیت خود را با آنچه که بانک مرکزی 
تعیین کرده بود منطبق کنند، با مس��ایل پیش آمده و عدم 
تمایل آن ها به عمل به دستورالعمل جدید، قرار بر بازنگری 
آن در ش��ورای پول و اعتبار ش��د ک��ه این ش��ورا هم زمان 

انطباق را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.
بازنگری در دستورالعمل جديد

اما قبل از اتمام زمان تعیین شده بود که شورای پول و اعتبار 
دس��تورالعمل صرافی ها را موردبازنگری قرار داد و ضوابط 

جدید را تعیین و آن ها را مکلف به اجرا کرد.
طبق قوانین جدید تقس��یم بندی صرافی ها، به دو نوع اول 
و دوم حذف و اعالم ش��د ک��ه می توانند بر حس��ب توان و 
ظرفیت خود، نس��بت به خریدوفروش نق��دی ارز و انجام 
عملیات مربوط به حواله های ارزی اق��دام کنند.همچنین 

برای سرمایه صرافی ها مقرر ش��د که  حداقل سرمایه اولیه 
تاس��یس صرافی متعلق به موسس��ات اعتباری)بانک ها و 
موسسات اعتباری غیر بانکی( و نیز صرافی های هفت شهر 
تهران، کرج،  اصفهان، ش��یراز، مش��هد، اهواز و تبریز مبلغ 
چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان 
اس��ت.بنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات س��اختاری 
در دس��تورالعمل جدید توج��ه همزمان به بهب��ود فضای 
کسب وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است 
به گونه ای که هیچ یک از این دو امر،  تحت الش��عاع دیگری 

ق��رار نگیردنمی توانند اما با اعالم دس��تورالعمل بازنگری 
شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافی ها، بازهم به نظر 
می رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته 
و این بار نه نس��بت به میزان س��رمایه بلکه در مورد تعیین 
ضمانت نامه ها معترض هستند و شواهد نشان می دهد که 
در حال حاضر باوجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای 
هماهنگ شدن با قوانین جدید صرافی های چندانی در این 
مورد اقدام نکرده اند.صرافان در حالی انتظ��ار دارند که بار 
دیگر بانک مرکزی با آن ها راه آمده و ش��رایط مناسب تری 
را برایش��ان مهیا کند که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید 
 کرده اس��ت که دس��تورالعمل جدید به هیچ عنوان تغییر 
نخواهد کرد.تهرانفر نارضایتی بخشی از صرافان را طبیعی 
دانسته و اعالم کرده که گرچه برخی از صرافی ها نسبت به 
سرمایه و ضمانت نامه تعیین شده ابراز نارضایتی می کنند، 
اما دس��تورالعمل جدید بس��یار خ��وب نوشته ش��ده و در 
تدوی��ن آن با صرافان ع��ادل بحث کردیم و ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم که بس��یار مناس��ب خواهد بود به عبارتی دیگر 
 از نظر س��رمایه و ضمانت نام��ه در بهترین ش��رایط تدوین

 شده است.وی با صراحت عنوان کرد که دستورالعمل جدید 
صرافی ها قطعی بوده و ب��ه هیچ عنوان تغییر نمی کند و اگر 
صرافی نمی تواند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه 
جدید برای آنها طراحی کرده اند، فعالیت کند دلیلی ندارد 
که بر این موضوع پافش��اری کند و می توان��د از این صنف 

خارج شود.

بانک مرکزی: هر کس نمی تواند، برود!
مهلت يک ماهه صرافی ها  برای افزايش سرمايه گذاری 

 طي روزهاي گذشته بهاي دالر روند نزولي را پیش گرفته است. 
گزارش های میداني از بازارنشان مي دهد از ابتداي مذاکرات 
ظریف در نیویورک و ب��ه خصوص پس از مالق��ات وزیر امور 
خارجه ایران و امریکا، قیمت دالر حدود 25 تومان در بازار به 

نسبت هفته گذشته کاهش داشته است.
پیش بینی ها نشان مي دهد طي روزهاي آینده هم گمانه هایی 
در مورد ادامه کاهش قیمت دالر وج��ود دارد. در صورتي که 
روند مذاکرات ایران و کشورهاي غربي حتي در همین سطح 
باقي بماند، بازهم امکان کاهش قیمت دالر وجود دارد. چراکه 
ب��ازار تنها نگران روزهاي اس��ت که به دالیل مختلف مس��یر 

مذاکرات متوقف شود.
کاهش قیمت دالر در ابتداي هفته جاري در شرایطي رخ داد 
که هفته گذشته بهاي دالر طي دو روز 10 تومان افزایش یافته 
بود و قیمت ها از ۳هزار و 1۹0 توم��ان به ۳هزار و 200 تومان 
رس��ید. این رش��د قیمت نیز منجر به افزای��ش 100 توماني 
قیمت دالر در قیاس با ابتداي ش��هریورماه شد. هفته گذشته 
اوج گیری سفرهاي تابس��تاني به عنوان دلیل رشد قیمت ها 
عنوان می ش��د. به هرحال، دالالن این بازار عالقه زیادی برای 
فروختن ارز باالی ۳200 تومان و شکس��تن سطح مقاومتی 
دارند. ب��ه همین دلیل هم آن ه��ا، متهم ردی��ف اول افزایش 
قیمت دالر در کشور به حساب می آیند.البته با این حال، بعضی 
دیگر از فعاالن این بخش، معتقدند ک��ه دالر در هفته جاری، 
همچنان باالی ۳200 تومان فروخته خواهد شد. اما از طرف 

دیگر، عده ای هم ش��روع ماه مهر را عامل کاهش 
قیمت و فاصله گرفتن دالر با سطح مقاومتی فعلی 
می دانند. چراکه با ش��روع فصل مدرس��ه ها، بند 
 و بساط سفر هم برچیده می ش��ود و بازار ارز آرام

 می گیرد.همین طور هم موعد س��ومین قسط از 
دور دوم آزادس��ازی دارایی های بلوکه شده ایران، 
یعنی ۴00 میلیون دالر سررسیده است که خود 
همین موض��وع می توان��د، عاملی ب��رای کاهش 
قیمت دالر در بازار کش��ور باشد. اما به هرحال، در 
هفته گذشته، دالر نتوانست در برابر ۳200 تومان 
مقاومت کند.براساس گزارش های منتشرشده، در 
بازار جهانی هم، دالر آمریکا ۹ هفته ای می شود که 
همین طور روند صعودی در پیش گرفته. روندی 
که گفته می شود طوالنی ترین روند صعود این ارز 
در 1۷ سال گذشته بوده است. آخرین بار دالر بین 
دسامبر س��ال 1۹۹۶ تا فوریه سال 1۹۹۷ شاهد 

صعود ۹ هفته ای بود.
 به هرحال، صعود دالر تقاضای جهانی برای سهام و اوراق قرضه 
آمریکایی را تقویت کرده و س��رمایه گذاران به س��وی اقتصاد 
رو به احیای این کشور بازگش��ته اند. چراکه سرمایه گذاری با 
آینده نگری سود های آنچنانی، همیش��ه و در هرزمانی برای 
سرمایه گذاران، جذاب بوده است. البته به همین نسبت که دالر 
جذاب شده است، طال از چشم سرمایه گذاران افتاده است و به 

این ترتیب، آن ها به سوی اوراق خانه امریکا رهسپار شده اند.
به طوری که طبق آمار موسس��ه EPFR Global، از ابتدای 
امسال تا 10 س��پتامبر س��رمایه گذاران 111.۶ میلیارد دالر 
در سهام و اوراق خزانه سرمایه گذاری کردند که در مقایسه با 
8۹.۴ میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل 

مالحظه ای نشان می دهد.

مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان گفت: تمام محصوالت 
لوازم خانگ��ی برقي ب��ه دلی��ل اینک��ه ارتباط مس��تقیم با 
س��المتي و جان و ایمن��ي مصرف کنندگان جامع��ه دارد، 
 مش��مول مقررات اج��راي اجباري اس��تانداردها هس��تند.

غالمحسین شفیعی با اشاره به لزوم توجه به استانداردها در 
تهیه لوازم خانگی افزود: در نظر نگرفتن نش��ان استاندارد بر 
روي لوازم خانگی و اس��تفاده از محصوالت بی کیفیت و فاقد 
استاندارد می تواند سبب س��وانح و صدمات غیر قابل جبران 

همچون آتش سوزی، برق گرفتگی شود. 
 وی بی��ان داش��ت: ب��ه عن��وان نمون��ه اگر چرخ گوش��ت

 غیر استاندارد باش��د، ابعاد گلویي آن، مطابق با استانداردها 
نب��وده و می تواند منجر به قطع انگش��تان کارب��ر و یا حتي 
کودکان گردد و یا در مورد سبزي خردکن های غیراستاندارد 
در صورت نداش��تن میکرو س��وییچ در هن��گام کار، امکان 
برداشتن درب محصول میس��ر خواهد بود و با توجه به تیغه 
محصول که فوق العاده تیز است، می تواند منجر به صدمات 
جبران ناپذیری ش��ود. مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان 
بابیان اینکه مصادیق حوادث فوق الذکر بارها تکرار شده است، 
گفت: مصرف کنندگان الزم است در هنگام خرید محصوالت 
خانگي به نشان اس��تاندارد دقت کرده و از خرید محصوالت 

غیراستاندارد خودداری کنند. وي با اشاره به اهمیت برچسب 
انرژي در خری��د محصوالت خانگي از جمل��ه انواع یخچال، 
فریزر، لباسشویي تمام اتوماتیک، اتو، آبگرمان برقي، کولرآبی، 
کولر گازي، سماور برقي، بخاري برقي، جارو برقي و ...، افزود: 
مصرف کنن��دگان باید در هنگام خرید محصوالت یادش��ده 
عالوه بر نشان اس��تاندارد به برچس��ب مصرف انرژي دقت 
 B یا A کنند و ترجیحاً محصوالتي که در گروه مصرف انرژي
قرار می گیرند خریداري نمایند، در غیر این صورت راندمان 
)کار آیی( محصول پایین تر و مصرف انرژي باالتر خواهد بود 

و ناگزیر باید هزینه برق مصرفي بیشتر نیز پرداخت کنند. 

مذاکرات دالر را ارزان کرد

ادامه مذاکرات هسته ای منجر به کاهش قیمت دالر در بازار آزادشده است

مديرکل استاندارد استان اصفهان:

لوازم برقی مشمول اجرای اجباری استاندارد هستند
تمام يخچال و فريزرهای ويترينی و ايستاده مشمول اين قانون

دالر در شیب کاهش 
برپايی نمايشگاه تخصصی 
 خودروهای ديزلی کشور 

در اصفهان

نخس��تین نمایش��گاه تخصصی خودروهای دیزلی 
کشور ۳ تا ۶ مهرماه در اس��تان اصفهان برپا خواهد 

شد.
 این نمایشگاه برای نخستین بار در سطح کشور برگزار 
می شود و میزبان مشارکت کنندگانی از استان های 
تهران، اصفهان، فارس و آذربایجان  غربی خواهد بود. 
حضور برندهای مطرح این حوزه از قبیل سایپادیزل، 
آمیکو، رنو، بهمن  دیزل، س��یبا موتور، تیراژه  دیزل، 
گروه صنعتی ماموت، ای��ران  کاوه و آذهایتکس در 
فضایی بالغ بر سه هزار مترمربع نشان از ظرفیت خوب 

استان اصفهان و سایت نمایشگاهی آن دارد. 
در کن��ار این رخ��داد ب��زرگ هفتمین نمایش��گاه 
ماش��ین آالت  بین الملل��ی   - اختصاص��ی 
راهس��ازی، راه��داری، معدن��ی و ریلی ب��ا حضور 
۳0 ش��رکت از اس��تان های مرکزی، یزد، اصفهان، 
 ته��ران، خراس��ان  رض��وی و کرم��ان برگ��زار 
می ش��ود.  در این دوره کارخانجات و نمایندگانی از 
ش��رکت های هیوندای، فتون، زومالین، سان وارد، 
کوماتسو، اس.دی.ال.جی، همیار ماشین، هیدرومک، 
تیراژه، دلتا راه، لیوگانگ و هپکو در فضایی بالغ بر ۶ 
هزار و 500 مترمربع به ارائه آخرین محصوالت خود 
می پردازند.هپکو، لیوگانگ و س��ان وارد محصوالت 
جدید خود را برای نخس��تین بار در این نمایش��گاه 
رونمای��ی خواهن��د کرد.نمایش��گاه های مذکور در 
س��اعات 15 الی 21 آم��اده بازدی��د متخصصان و 
عالقه مندان اس��ت.الزم به ذکر اس��ت، نمایش��گاه 
اختصاصی - بین المللی ماش��ین آالت راهس��ازی، 
راه��داری، معدن��ی و ریلی نی��ز مانند نمایش��گاه 
خودروهای دیزلی برای نخس��تین بار در کش��ور در 
استان اصفهان برگزار ش��د و پس از آن استان های 
فارس و خراس��ان  رضوی با الگوگی��ری از اصفهان 
 نس��بت به برگ��زاری این عن��وان نمایش��گاه اقدام 

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

مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2074

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز 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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
فرزند  محبیان  اله  روح   93/03/31 مورخ   139360302015002514 شماره  رای   -  1
مرتضی نسبت به 29/5 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رمضانی  فاطمه   93/03/31 مورخ   139360302015002524 شماره  رای   -  2
فرزند یداله نسبت به 17/79 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  دهقانی  اله  روح   93/05/25 مورخ   139360302015003945 شماره  رای   -  3  
فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/72 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
4 - رای شماره 139360302015003948 مورخ 93/05/25  احمد رضا زمانیان ریزی 
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172/87 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  فاطمه   93/05/26 مورخ   139360302015003961 شماره  رای   -  5
به مساحت 187/51  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  فرزند مصطفی نسبت 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015003963 مورخ 93/05/26 ناصر سبکتکین ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 187/51  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  محمد نسبت 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  ناصر   93/05/26 مورخ   139360302015003964 شماره  رای   -  7
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45/63 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015003966 مورخ 93/05/26 بهرام سلیمیان ریزی فرزند 
رجبعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119/31 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سیدی  اصغر  علی  سید   93/05/26 مورخ   139360302015003967 شماره  رای   -  9
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  علی  سید  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   237/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  ذبیحی  مریم   93/05/26 مورخ   139360302015003969 شماره  رای   -  10
ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/53 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015003972 مورخ 93/05/26 عباس علی احمدیان کله 
مترمربع   720/05 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسنعلی  فرزند  مسیحی 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی احمدیان باغبادرانی.
12 - رای شماره 139360302015003976 مورخ 93/05/26 اعظم وکیل باشی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/40 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015003977 مورخ 93/05/26  افشین ضیائی چم گردانی 
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169/12 مترمربع مفروزی از  فرزند فتح 
پالک 103/139 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی رضا ضیائی چمگردانی و خانم ضیائی چمگردانی.
ریزی  جبرائیلی  مجید   93/05/26 مورخ   139360302015003979 شماره  رای   -  14
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/02 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
زاده  حسین  عبدالعلی   93/05/26 مورخ   139360302015003981 شماره  رای   -  15
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت  عزیزاله  فرزند  بیستگانی 
213/34 مترمربع مفروزی از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی کریمی بیستگانی.
رجبی  جان  سلبی   93/05/26 مورخ   139360302015003982 شماره  رای   -  16
مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  حسن  فرزند  بیستگانی 
213/34 مترمربع مفروزی از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی صفرعلی کریمی بیستگانی.
پرکم چرمهینی  امراله  رای شماره 139360302015004406 مورخ 93/06/12    -  17
مفروزی  مترمربع   392/65 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  درویش  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی.
18 - رای شماره 139360302015004408 مورخ 93/06/12  فاطمه رجب زاده ریزی 
مترمربع مفروزی  به مساحت 100/06  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند حیدرعلی نسبت 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی رجب زاده ریزی.
ریزی  فردی  مهدی   93/06/13 مورخ   139360302015004431 شماره  رای   -  19
فرزند حسن نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
20 - رای شماره 139360302015004432 مورخ 93/06/13  مریم ضیایی ریزی فرزند 
محمد جعفر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد علی سعید زاده.
21 - رای شماره 139360302015004436 مورخ 93/06/13  فخرالزمان نکوئی ریزی 
فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/22 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015004437 مورخ 93/06/13 ابوالفتح زارعی چم گردانی 
فرزند علی یار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/70 مترمربع مفروزی از 
پالک 103/154 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی علی اصغر زارعی چمگردانی.
23 - رای شماره 139360302015004441 مورخ 93/06/13  محمد شهباز گهروئی 
فرزند عبدالوهاب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 478/36 مترمربع مفروزی از 
پالک 372 - اصلی واقع در کاهریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی منصور رنجبر کاهریزی.
24 - رای شماره 139360302015004443 مورخ 93/06/13  عباسعلی ضیائی ریزی 
فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015004446 مورخ 93/06/13  محمد تقی آرام چرمهینی 
مفروزی  مترمربع   327/46 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  اله  لطف  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عیدی محمدی.
26 - رای شماره 139360302015004461 مورخ 93/06/13  محمد رضا باقری فرزند 
امیرقلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/59 مترمربع مفروزی از پالک 
104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

بیستگانی  27 - رای شماره 139360302015004480 مورخ 93/06/13 رضا موذنی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 208/45 مترمربع مفروزی 
از پالک 339/1 واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی حسن قاسمی بیستگانی.
28 - رای شماره 139360302015004482 مورخ 93/06/13 یوسف یعقوبی چرمهینی 
فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 464/49 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  امین  در  واقع  پالک 379/1- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  بیگی  اله  سیف   93/06/13 مورخ   139360302015004483 شماره  رای   -  29
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/80  فرزند حبیب 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  بهاره   93/06/13 مورخ   139360302015004484 شماره  رای   -  30
فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/80 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015004485 مورخ 93/06/13  روح اله بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298/59 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  داودی  93/06/13 مصطفی  مورخ  رای شماره 139360302015004486   -  32
داود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
33 - رای شماره 139360302015004487 مورخ 93/06/13  ابراهیم بیات فرزند محمد 
مترمربع   188/14 به مساحت  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  به  نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
34 - رای شماره 139360302015004488 مورخ 93/06/13 امیر بهفر اسد اللهی فرزند 
دبیر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
35 - رای شماره 139360302015004499 مورخ 93/06/15  اصغر بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/40 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
36 - رای شماره 139360302015004500 مورخ 93/06/15  اصغر بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  93/06/15 محترم سلیمیان  مورخ  رای شماره 139360302015004510   -  37
فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/04 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  بیگی  اله  حبیب   93/06/15 مورخ   139360302015004512 شماره  رای   -  38
فرزند سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/04 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015004513 مورخ 93/06/15 روح اله بیگی ریزی فرزند 
حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
40 - رای شماره 139360302015004521 مورخ 93/06/15 پنج علی پرکم چرمهینی 
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 624/89 مترمربع مفروزی از  فرزند نبی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی حیدر محمدی چرمهینی.
41 - رای شماره 139360302015004524 مورخ 93/06/15 بتول رجائی ریزی فرزند 
رجبعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19/58 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015004529 مورخ 93/06/15 اصغر سلیمیان ریزی 

 125/41 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  محمد  فرزند 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
ریزی  باقری  خدیجه   93/06/15 مورخ   139360302015004531 شماره  رای   -  43
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/41 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
کله  شهریاری  گوهر   93/06/15 مورخ   139360302015004538 شماره  رای   -  44
مسیحی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 738/19 مترمربع مفروزی 
از پالک 351- اصلی واقع در کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی غالمرضا شهریاری کله مسیحی.
فرزند  سلیمیان  محمد   93/06/15 مورخ   139360302015004546 شماره  رای   -  45
 314/34 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/5 به  نسبت  مصطفی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  آقاجانی  فاطمه   93/06/15 مورخ   139360302015004547 شماره  رای   -  46
فرزند حسینقلی نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/34 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
47 - رای شماره 139360302015004548 مورخ 93/06/15  فاطمه سادات چاهوشی 
ریزی فرزند سید حاجی آقا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/58 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
48 - رای شماره 139360302015004549 مورخ 93/06/15  مسعود امینی زاده فرزند 
عبدالکریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  صادقی  مهدی   93/06/15 مورخ   139360302015004559 شماره  رای   -  49
مترمربع   563/67 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی صادقی.
ریزی  سلیمیان  احمد   93/06/15 مورخ   139360302015004562 شماره  رای   -  50
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/99 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
51 - رای شماره 139360302015004563 مورخ 93/06/15  مسلم مومنی قلعه قاسمی 
فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/95 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی محمد باغبانی ریزی.
ریزی  عبدالهی  محمد   93/06/15 مورخ   139360302015004564 شماره  رای   -  52
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/92 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  نمازیان  خیراله   93/06/15 مورخ  رای شماره 139360302015004565   -  53

از  یکبابخانه به مساحت 273/03 مترمربع مفروزی  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
چرمهینی  پدرام  حسن   93/06/15 مورخ   139360302015004566 شماره  رای   -  54
مفروزی  مترمربع   1272/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  قاسم  فرزند 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی.
فرزند  انتظاری  پریسا   93/06/15 مورخ   139360302015004568 شماره  رای   -  55
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
انتظاری فرزند  56 - رای شماره 139360302015004569 مورخ 93/06/15 محبوبه 

منوچهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ 93/07/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه مورخ 93/07/17

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
مفاد آرا

تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی   2075
تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز 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 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ادیبی سده فرزند  1 - رای شماره 139360302015002503 مورخ 93/03/31 اصغر 
حسن نسبت به 18/20 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   394/20

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
2 - رای شماره 139360302015002517 مورخ 93/03/31 منصور عباس زاده ریزی 
فرزند علیرضا نسبت به 16/65 سهم مشاع از 1910 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
اشیانی  اکبری  اصغر    93/03/31 مورخ   139360302015002519 شماره  رای   -  3
به  یکباب ساختمان  از 1910 سهم ششدانگ  به 25/25 سهم مشاع  فرزند علی نسبت 
مساحت 394/20 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  ابراهیم   93/04/31 مورخ   139360302015003381 شماره  رای   -  4
فرزند حاجی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/76 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  عطائی  ابوالقاسم   93/05/18 مورخ   139360302015003700 رای شماره   -  5
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/36 مترمربع  حیدر نسبت به چهاردانگ مشاع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015003701 مورخ 93/05/18 توران فردی فرزند محمد 
مترمربع   161/36 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  علی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015003702 مورخ 93/05/18  محمد علی بیرقدار فرزند 
از  مفروزی  مترمربع   167/55 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  قلی  مرتضی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود میرصفائی ریری.
8 - رای شماره 139360302015003704 مورخ 93/05/18  وحید توانگر ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   217/18 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  نوراله 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رای شماره 139360302015003705 مورخ 93/05/18 محمد شهیدی چرمهینی   -  9
فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 753/31 مترمربع مفروزی از 
پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی.
نظری خشوئی  رای شماره 139360302015003707 مورخ 93/05/18  وهاب   -  10
فرزند حیدر نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87/65 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015003708 مورخ 93/05/18  حبیب اله توانگر ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   281/72 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  زارعی  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003710 شماره  رای   -  12
ابوالفتح نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/37 مترمربع مفروزی از پالک 
103/154 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی اصغر زارعی چمگردانی.
13 - رای شماره 139360302015003711 مورخ 93/05/19  محمد علی صالحی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 203/43  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عباس  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015003712 مورخ 93/05/19 درخشنده صدیقی قلعه 
مترمربع   144/44 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رمضان  فرزند  آقائی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  نجفی  شهناز   93/05/19 مورخ   139360302015003718 شماره  رای   -  15
مصطفی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/77 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عابدی  قنبرعلی   93/05/19 مورخ   139360302015003720 شماره  رای   -  16
مترمربع   157/27 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
عابدی  قنبرعلی   93/05/19 مورخ   139360302015003721 شماره  رای   -  17
مترمربع   222/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  باباشیخعلی 
مفروزی از پالک 603- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
آفرین  حسین  محمد   93/05/19 مورخ   139360302015003722 شماره  رای   -  18
فرزند صفدر نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183/16 مترمربع مفروزی 
از پالک 338- اصلی واقع در بیستجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی مهدیزاده بیستگانی.
پندار  آذر  پسند  دل    93/05/19 مورخ   139360302015003725 شماره  رای   -  19
فرزند مهدی قلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/52 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  آغیلی  صغری   93/05/19 مورخ   139360302015003726 شماره  رای   -  20
عباسقلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/52 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
محمدی  علی  صفر   93/05/19 مورخ   139360302015003727 شماره  رای   -  21
مترمربع   1906/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  قاسم  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379 - اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
چرمهینی  بابائی  علی   93/05/19 مورخ   139360302015003731 شماره  رای   -  22
از  مفروزی  مترمربع   439/16 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
23 - رای شماره 139360302015003732 مورخ 93/05/19  خداداد عابدی چرمهینی 
فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 404/41 مترمربع مفروزی از 
پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی.
ریزی  خدابخشی  علی   93/05/19 مورخ   139360302015003736 شماره  رای   -  24
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 330/86 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015003737 مورخ 93/05/19 عذرا حاجی علی اکبری 
فرزند احمد نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/66 مترمربع مفروزی از پالک 

107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 
مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

بابائی چرمهینی  تیمور  26 - رای شماره 139360302015003740 مورخ 93/05/19 
از  مفروزی  مترمربع   261/38 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -  379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
27 - رای شماره 139360302015003742 مورخ 93/05/19  سپیده نظافت قلعه قاسمی 
فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/03 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
28 - رای شماره 139360302015003743 مورخ 93/05/19 علیرضا ظهیری نوگورانی 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015003744 مورخ 93/05/19 رسول اله عطاری ریزی 
فرزند مانده علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/76 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی عطاری ریزی.
ریزی  سلیمیان  فخری   93/05/19 مورخ   139360302015003745 شماره  رای   -  30
 147/76 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت  مرتضی  فرزند 
ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مانده علی عطاری ریزی.
31- رای شماره 139360302015003750 مورخ 93/05/19 حجت زارعی چمگردانی 
فرزند غالمرضا نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 329/27 
مترمربع پالک 103/92 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی مانده محمد علی رضائی چمگردانی .
32 - رای شماره 139360302015003890 مورخ 93/05/25  عربعلی کریمیان کاکلکی 
فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 91/74 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106- 

خریداری شده از مالک رسمی محمود میرصفائی ریزی.
33 - رای شماره 139360302015003894 مورخ 93/05/25 خدابخش حاجی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   617/28 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  نصیرآباد  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
چم  نوروزی  عبداله   93/05/25 مورخ   139360302015003899 شماره  رای   -  34
مترمربع   196 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عبدالخالق  فرزند  یوسفعلی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
حصیری  رمضانعلی   93/05/25 مورخ   139360302015003903 شماره  رای   -  35
مترمربع   17/78 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مهدی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139360302015003904 مورخ 93/05/25  محمد علی سلیمیان ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/51 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015003908 مورخ 93/05/25  علی یار محمدی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 856/60 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس جوادی چرمهینی.
فرزند  صمدی  احمد   93/05/25 مورخ   139360302015003910 شماره  رای   -  38
پالک  از  مفروزی  مترمربع   191/67 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  مجتبی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
39 - رای شماره 139360302015003914 مورخ 93/05/25 زهرا سلطانی کله مسلمانی 
فرزند هرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276/48 مترمربع مفروزی از پالک 
348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی.
40 - رای شماره 139360302015003916 مورخ 93/05/25  محمد باقر اسدی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   196/49 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  اسداله 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
41 - رای شماره 139360302015003917 مورخ 93/05/25 خدیجه مختارزاده ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/36 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
42 - رای شماره 139360302015003918 مورخ 93/05/25  تمار طالبیان ریزی فرزند 
از پالک  محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/36 مترمربع مفروزی 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
عابدینی  علی  حسن   93/05/25 مورخ   139360302015003919 شماره  رای   -  43
چمگردانی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/10 مترمربع 
مفروزی از پالک 103/27 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس براتی چمگردانی.
44 - رای شماره 139360302015003923 مورخ 93/05/25 حسنعلی پور طهماسبی 
مترمربع   243/54 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  ماندنی  مرحوم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ابراهیم سلیمیان ریزی  45 - رای شماره 139360302015003924 مورخ 93/05/25 
فرزند عبداله نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/69 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  نوری  جالل    93/05/25 مورخ   139360302015003926 شماره  رای   -  46
عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 260/40 مترمربع مفروزی از پالک 
الواسطه خریداری  321- اصلی واقع در دورباط باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع 

شده از مالک رسمی حسن نوری دورباطی.
47 - رای شماره 139360302015003937 مورخ 93/05/25  نوراله عزیزی ملک آبادی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 444/92 مترمربع مفروزی از پالک 
320- اصلی واقع در ملک آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی عزیزی ملک آبادی.
48 - رای شماره 139360302015003938 مورخ 93/05/25  غالمرضا قدیمی چرمهینی 
فرزند عزیزاله نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/24 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/26 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
49 - رای شماره 139360302015003939 مورخ 93/05/25  قربان صادق زاده ریزی 
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 254/91 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
50 - رای شماره 139360302015003940 مورخ 93/05/25  حمزه علی علی محمدی 
چرمهینی فرزند قاسم نسبت به  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 929/02 مترمربع مفروزی 
 از پالک 379 - اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
51 - رای شماره 139360302015003941 مورخ 93/05/25  اصغر صفائیان ریزی 
از  به مساحت 147/66 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به  ششدانگ  فرزند جعفر نسبت 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
52 - رای شماره 139360302015003942 مورخ 93/05/25  مجتبی بیگی ریزی فرزند 
مترمربع  به مساحت 149/71  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  حسن نسبت 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
53 - رای شماره 139360302015003943 مورخ 93/05/25  اعظم سلیمیان ریزی فرزند 
مهدیقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/71 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ   93/07/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز پنجشنبه  مورخ  93/07/17

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

رقابت ورزشكاران درجشنواره 
نيروهاي مسلح اصفهان

به مناس��بت هفته دفاع مق��دس اولين 
جشنواره ورزشي نيروهاي مسلح استان 
اصفه��ان، از امروزچهارش��نبه دوم مهر 
ماه آغاز مي شود. مراس��م افتتاحيه اين 
جشنواره ساعت ۸:۳۰ صبح چهارشنبه 
در ورزشگاه ش��هداي ارتش برگزار  شد. 
اين مراس��م در حضور كلي��ه يگان هاي 
نظامي و انتظامي استان انجام خواهد شد 
كه حدود ۱۲۰۰ ورزشكار از جمله كاركنان شاغل، سربازان، فرزندان 

دختر و پسر و همسران در ۱۵ رشته ورزشي به رقابت مي پردازند. 
از ديگر برنامه هاي نيروهاي مسلح استان اصفهان برگزاری مسابقه 
های مختلف ورزشی برادران و خواهران توسط تربيت بدنی پايگاه ها، 
حوزه ها و نواحی مقاومت بسيج استان و صعود به قلل مرتفع استان 

در اين هفته مي باشد. 

مصدومان استقالل به بازی مقابل 
ذوب آهن می رسند

دو بازيكن مصدوم و سرش��ناس استقالل 
كه در بازی قبلی اين تي��م غايب بودند به 
بازی روز جمعه مقابل ذوب آهن خواهند 
رسيد.استقالل در شرايطی روز جمعه در 
ورزش��گاه فوالدش��هر به ديدار ذوب آهن 
می رود كه هراير مگويان مدافع خارجی اين 
تيم به خاطر مصدوميت چند هفته ای را از 
ميادين دور است و به مانند حنيف عمران 
زاده به اين بازی نخواهد رسيد. اما جاسم كرار و هاشم بيک زاده دو 
بازيكن اصلی استقالل كه هفته گذشته برابر فوالد خوزستان غايب 
بودند مشكلشان حل شده و امير قلعه نويی می تواند از آنها در بازي 
مقابل ذوب آهن استفاده كند. وضعيت مصدوميت خسرو حيدری 
هم نامشخص است و حضور اين بازيكن در بازی  هفته دهم در ابهام 

قرار دارد.

 نمایشگاه ورزش پهلواني 
در محل باغ غدیر 

مسعود حس��ين ميرزايي گفت: ورزش 
پهلواني زورخانه اي، در ايران تاريخ چند 
هزار س��اله دارد و فرهن��گ پهلواني در 
ميان مردم هميشه در كانون توجه بوده 
است. دبير اجالس و جش��نواره با بيان 
اينكه اين ورزش مورد تأكيد مقام معظم 
رهبري اس��ت اظه��ار داش��ت: ورزش 
پهلوان��ي به عن��وان مي��راث فرهنگي 
ناملموس، در س��ال ۱۳۸۹ در فهرس��ت جهاني مي��راث فرهنگي 
ناملموس به ثبت رسيد و در همين راس��تا نمايشگاهي به منظور 
معرفي ورزش پهلواني و ادوات اين ورزش بر پا مي ش��ود. اين مقام 
مسوول افزود: كارگاه فرهنگ پهلواني و جوانمردي ويژه ميهمانان 
داخلي و خارجي با ه��دف ترويج و انتقال اين فرهنگ ارزش��مند 
تاريخي، در كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان برگزار خواهد شد. 
شايان ذكر است در حاش��يه برنامه هاي اجالس و جشنواره، آيين 
ورزش پهلواني و زورخانه اي در محل زورخانه علي قلي آقا برگزار 
 مي گ��ردد و ني��ز گردهماي��ی جمع��ي از ورزش��كاران پهلواني و

 زورخانه اي در محل ميدان امام علي )ع( انجام خواهد شد.گفتني 
اس��ت اجالس و جش��نواره بين المللي ميراث فرهنگي ناملموس 
)ICCN۲۰۱۴( با محوريت شهرداري اصفهان از ۱۶ تا ۲۰ مهر ماه 

در كالن شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

مصدوميت قدیمي دوباره سراغ 
نویدکيا آمد

گويا محرم نويدكيا كاپيتان تيم فوتبال 
سپاهان برای چندمين بار مجبور است 
پای خود را ب��ه تيغ جراحان بس��پارد.

مصدوميت كهنه و قديمی دوباره سراغ 
محرم نويد كيا آمده است و بعيد نيست 
كه اين بار ديگر به او مجال بازی كردن را 
ندهد.حتي اين مصدوميت شايد محرم 
را مجاب ب��ه آويختن كف��ش هايش و 
خداحافظی از مستطيل سبز كند. بعد از بازی با پديده مشهد بود كه 
نويد كيا در زانوی خود احس��اس درد ش��ديدی كرد و ترس از اين 
داشت كه نكند مصدوميت قديمی بازهم سراغش بيايد و او را برای 
هفته های از ميادين دور كند. در عكس هاي��ی كه از پای نويدكيا 
گرفته شده، عود كردن مصدوميت قديمی كامال مشهود بوده است. 
البته كاپيتان سپاهان فعال س��عی دارد با فيزيوتراپی و آب درمانی 
خودش را به ش��رايط بازی برس��اند اما حضور ي��ک در ميان او در 
تمرينات موجبات نگرانی هواداران و كادر فنی تيم را فراهم كرده 

است.

طلسم ۸ ساله شمشيرباز اصفهانی 
نشكست

تيم ملی اس��لحه اپ��ه شمش��يربازی 
كشورمان كه ملی پوش اصفهانی را در 
تركيب خود داش��ت، با شكست مقابل 
ژاپن نتوانست مدال برنز خود را قطعی 
كند.تيم ملی شمشيربازی اپه كشورمان 
)محمد رضايی از اصفهان، علی يعقوبيان 
و سيد صادق عابدی( كه با برتری مقابل 
هنگ كنگ، به مرحله يک چهارم نهايی 
بازی های آسيايی رسيده بود، مقابل ژاپن به ميدان رفت. ملی پوشان 
اپه كشورمان در اين مسابقه با حس��اب ۴۵ بر ۳۵ نتيجه را به ژاپن 
واگذار كردند و از رسيدن به نيمه نهايی بازماندند. تيم ملی اپه ايران 
اگر به نيمه نهايی می رس��يد، م��دال برنزش قطعی ب��ود. تيم ملی 
شمشيربازی ايران در اسلحه اپه در ديدار مقابل هنگ كنگ توانست 
با نتيجه ۳۸ بر ۳۷ به برتری برس��د و به مرحل��ه يک چهارم نهايی 

مسابقات صعود كند. 

6
توان ایران برای میزبانی جام ملت های آسیا

شيخ احمد رئيس ش��ورای المپيک آس��يا گفت: در ايران مردم به فوتبال بسيار عالقمند 
هستند و به نظرم اين كشور توانايی الزم را دارد تا در سال ۲۰۱۹ ميزبانی جام ملت ها را بر 

عهده بگيرد. 

س��رمايه گ��ذاري روي 
 س��نين پاي��ه در فوتبال 
می تواند مس��ير رش��د و 
ترقی اين رشته در كشور را علمی تر كند، در 
اين زمينه بايد تمام باشگاه هاي ليگ برتري و 
دسته هاي پايين تر به سرمايه گذاري اصولی 
در تيم هاي پايه اقدام كنند تا بتوان درقالب 
تيم ه��اي نونهاالن و نوجوانان در مس��ابقات 
حضوري مقتدارانه داشته و ازاين رهگذر شاهد 

شكوفايی فوتبال كشورباشيم.
البته س��رمايه گذاري در اين زمينه زودبازده 
نيست و به طور حتم چند س��الی زمان الزم 
اس��ت تا اين بازيكنان به آمادگ��ی هاي الزم 
و حرفه اي دس��ت يابند و براي رس��يدن به 
حد آرمانی حدود هفت س��ال كار می برد اما 
براي رس��يدن به نتيجه مطل��وب بايد چنين 
روندي طی ش��ود و با برنامه ريزي ۱۰ س��اله 
روي بازيكنان نونهال س��رمايه گذاري كرد.

با توجه ب��ه اينكه فوتبال ي��ک ورزش جذاب 
و مفرح به حس��اب می آيد و اكث��ر جوانان و 
نوجوانان به اين رشته عالقه دارند، بايد دانست 
 كه در اين رش��ته عالق��ه مندي ب��ه تنهايی

 نمی توان��د منجر ب��ه موفقيت ش��ود و بايد 
استعداد فوتبالی نيز در بازيكن باشد.

اما از بع��د متوليان امر نيز بايد س��وء مديريت ها ازبين 
رود وزمينه حضور و بروز استعداد ها برای فوتبال ملی 
محيا ش��ود.چنانچه اخيرا حذف تيم اميد برای فوتبال 
ايران زن��گ خطر جدی را ب��ه همراه داش��ت و معنای 
آن اين بود كه ع��الوه بر وينگادا ك��ه مقصر اول حذف 
تيم ملی مقابل ويتنام و قرقيزس��تان در اينچئون بود، 
ليگ برتر هم از س��ازندگی بازيكن دور اس��ت چرا كه 
كی روش ه��م بار تيم مل��ی بزرگس��االن را روی دوش 
قوچان نژاد و دژاگه گذاشته بود كه موفق شد.مطمئنا 
شخص اول مسئول اين حذف ش��خص وينگادا و البته 
كسانی هس��تند كه او را برای تيم اميد انتخاب كردند 
كه به تفصيل ب��ه آن خواهي��م پرداخت ام��ا نكته ای 
پيش و بي��ش از وينگادا ه��م وجود دارد ك��ه به دليل 
حذف تيم اميد توس��ط وينگادا و جبهه گيری مربيان 
وطنی عليه اين مربی خارجی مغفول خواهد ماند و آن 
نكته اين است كه كارخانه بازيكن سازی ليگ ايران به 

نابودی كشيده شده و تا حدی ضعيف شده كه از ويتنام 
چهار گل دريافت م��ی كند و قرقيزس��تان را هم نمی 
 تواند شكس��ت دهد!فوتبال ايران در ش��رايط عادی به

 گون��ه ای اس��ت ك��ه حت��ی ب��دون مرب��ی ه��م 
ني��م ويتن��ام را شكس��ت دهي��م ام��ا  باي��د بتوا
 ب��ا مرب��ی ه��م چه��ار گل از تيم��ی درياف��ت 

می كنيم كه باورش سخت است.
در آنس��وی مي��دان و در مجموعه ك��ی روش هم تنها 
بازيكنان��ی در ح��د اس��تاندارد هس��تند و می توانند 
تيم مل��ی را به ج��ام جهانی ببرن��د كه اصالت��ا اينجا و 
در فوتب��ال اي��ران س��اخته و پرداخت��ه نش��ده ان��د، 
 بازيكنانی مث��ل دژاگه، قوج��ان ن��ژاد و داوری از اين
ب��ه ات��كا  ب��ا  ه��م  ك��ی روش  و  ن��د  ا دس��ته    

 گلزنی های بی وقفه قوچان ن��ژاد و بازی خاص دژاگه 
بود كه به جام جهانی رس��يد وگرنه شايد در مقدماتی 
جام جهانی هم فاجعه به بار می آمد.البته كه بازيكنانی 

مثل تيموري��ان و نكونام هم در آن صعود 
نقش داش��تند كه آنها هم در كشورهای 
اروپايی ورز خ��ورده بودند ن��ه اينجا در 
ايران. به واقع آنچه در ايران رقم می خورد 
و آنچه در ليگ ما ساخته می شود همين 
 اس��ت كه در اينچئون نتيج��ه اش ديده 

می شود.
ریشه این ماجرا کجاست؟

 ش��ايد در ي��ک مقال��ه نتوان هم��ه علل 
پس��رفت فوتبال ايران در رده سازندگی 
 را ريش��ه يابی ك��رد اما به ص��ورت كلی

 م��ی ت��وان نوش��ت ك��ه باش��گاه های 
ايران ب��ه دليل دولت��ی بودن و س��ليقه 
ای كار ك��ردن و عدم ثبات نم��ی توانند 
برای تيم های پايه ش��ان هزين��ه كنند.

در واق��ع مدي��ران تا م��ی توانن��د حتی 
بيش از ظرفي��ت ممكن پ��ول خرج تيم 
بزرگس��االن می كنند تا آب��روی خود را 
حفظ كنن��د و چون هرس��ال اكثر آن ها 
)منهای استقالل و پرس��پوليس( رديف 
بودجه دارند پس نيازی به س��ازندگی و 
پايي��ن آوردن هزينه ها ه��م ندارند و در 
 نتيجه به تنها چيزی ك��ه در فوتبال فكر 
نمی كنند رده پايه اس��ت اگ��ر چه حتی 
در صورت س��ازندگی هم بازيكنانش��ان را دو دس��تی 
بايد به  تيم هايی بدهند كه س��رباز م��ی گيرند و پس 
از بازگش��ت هم عمال معلوم نيس��ت ديگر آن بازيكن 
ب��ه دردش��ان بخورد ي��ا نه چ��را كه ي��ک مصدوميت 
می توان��د همه چي��ز را ع��وض كند.فوتب��ال پايه در 
اي��ران بس��يار ب��ی اهمي��ت اس��ت ام��ا در رده اميد، 
بازيكن��ان تيم مل��ی بازيكنانی هس��تند ك��ه در ليگ 
 به مي��دان می روند و البت��ه كه معلوم اس��ت اين ليگ 
نم��ی توان��د بازيكن��ی اس��تاندارد تحوي��ل تي��م 
ه��ای مل��ی بدهد.نتيج��ه آن لي��گ و آن كارخان��ه 
بازيكن س��ازی اما شكس��ت ۴ بر صفر مقاب��ل ويتنام 
بودكاش اي��ن فوتبال هر چ��ه زودتر خصوصی ش��ود 
و كاش هر چه س��ريعتر به جايی برس��د ك��ه مربيانی 
 س��ازنده تر داش��ته باش��د و پايي��ن آوردن هزين��ه

  باش��گاه ه��ا را مج��اب ب��ه س��ازندگی كن��د ن��ه 
مصرف گرايی!

علل پسرفت فوتبال ایران در رده سازندگی 

آش کشک متولیان چیزی بیش از اینچئون نیست!
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اولين برنز ایران بر 
گردن عباسی

ذوق زدگی هواداران 
از حضور علی کریمی

س��جاد عباس��ی به مدال برنز وزن ۷۰- كيلوگرم ساندا بازی های 
آس��يايی اينچئون رس��يد.مرحله نيمه نهايی مس��ابقات س��اندا 
بازی های آس��يايی ۲۰۱۴ اينچئ��ون امروز برگزار ش��د.در وزن 
۶۵- كيلوگرم، محسن محمدسيفی ملی پوش كشورمان به مصاف 
حريف چينی رفت و درحالی در دو راند متوالی به پيروزی رسيد 
كه عملكرد فوق العاده او اج��ازه عرض اندام به ووش��وكار چينی 
نداد. به اي��ن ترتيب مدال نقره محمدس��يفی قطعی ش��د و فردا 
بايد در فينال مبارزه كند. در وزن ۷۰- كيلوگرم، س��جاد عباسی 
برابر ووش��وكار كره جنوبی قرار گرفت و در راند اول پيروز شد اما 
راند دوم را به حريف خ��ود واگذار كرد. عباس��ی درحالی در راند 
سوم شكس��ت خورد كه تا ۲۰ ثانيه مانده به پايان از حريف خود 
پيش بود. به اين ترتيب عباسی به مدال برنز مشترک اين دوره از 

رقابت ها بسنده كرد. 

هواداران پرسپوليس به دليل حضور علی كريمی در تمرين اين تيم 
بسيار خوشحال بودند.تمرين پرس��پوليس در شرايطی برگزار شد 
 كه علی كريمی هم در كنار ساير بازيكنان اين تيم حضور داشت و 
پا به پ��ای آن ها می دوي��د. كريمی كه ش��ايعه بازگش��ت اش به 
پرس��پوليس بيش از گذش��ته قوت گرفته، در جريان تمرين بارها 
مجبور شد به تش��ويق های هواداران واكنش نشان دهد. هواداران 
حاضر در ورزشگاه به ش��دت او را تشويق می كردند و كريمی چند 
بار از جمع ساير بازيكنان جدا ش��د، به سمت هواداران رفت و برای 
آن ها دست تكان داد و بابت تشويق ها از آن ها تشكر كرد.پيش از 
اين حميد درخشان وعده كرده بود، به دنبال مجاب كردن كريمی 
برای بازگشت به فوتبال و پوشيدن مجدد پيراهن پرسپوليس است. 
كريمی هنوز در اين ارتباط تصميمی نگرفته است اما در درفشی فر 

حضور پيدا كرد و با كادر فنی و بازيكنان به خوش و بش پرداخت.

شانس قهرمانی مارسی 
درخشش المپيكی ها در ۴ هفته اخير و راهيابی به نخستين پله جدول 
مسابقات ليگ لوشامپيونه باعث ش��د تا نظر هواداران نسبت به تيم 
قهرمان فصل جاری تغيير كند آنها، ۵۵ درصد به قهرمانی سن ژرمن 

رای داده و به مارسی ۲۸ درصد به عنوان شانس دوم رای داده اند.

مشكل کارت های معافيت به صبا هم رسيد
يكی از بازيكنان تيم فوتبال صبا هم كارت معافيتش با مشكل 
روبرو شده و به احتمال زياد كارت بازی او هم باطل خواهد 
ش��د.وی از جمله بازيكنان كليدی و گلزن صبا است كه در 

فصل جديد به اين تيم ملحق شده است.

کارت زرد به خاطر مادربزرگ
الساندرو فلورزينی مهاجم تيم رم پس از به ثمر رساندن گل دوم اين تيم در 
مقابل كالياری در رقابت های سری آ ی ايتاليا به جايگاه تماشاگران رفت 
)دويد( و مادربزرگ ۸۲ ساله اش را در آغوش كشيد كه اين كار او باعث شد 

با كارت زرد جريمه شود. 

رویانيان: کریمی باید به پرسپوليس کمک کند

سياسی: شعار تماشاگران پرسپوليس »چندش آور« بود!

پادگان ها منتظرملی پوش های 
بازداشتی!

روز )يكشنبه( در پی بررس��ی ها  درباره وضعيت كارت های 
پايان خدمت جعلی برخی از فوتباليس��ت های ش��اغل در 
كش��ورمان، ۶ بازيكن بازداشت ش��دند؛ »آ. ا، م. ک، ا. ع« و  
»م و«، دو بازيكن از تيم فوتبال فوالد نوين اهواز بازيكنانی 
هستند كه توس��ط دادگاه ش��عبه ۲ اهواز بازداشت شدند.

ماجرای رس��يدگی ب��ه كارت ه��ای پايان خدم��ت جعلی 
فوتباليست های ايرانی  با بازداشت چند تن از اين بازيكنان 
كه برخی از آن ها هم ملی پوش بوده ان��د، وارد فاز تازه تری 
شده و گويا قرار نيست روی اين مس��ئله به لطايف الحيلی 
سرپوش گذاشته شود. در حالی كه شايعاتی مبنی بر حضور 
برخی بازيكنان نام��دار تيم فوالد خوزس��تان در تيم های 
نظامی نظير مل��وان و تراكتورس��ازی به ميان آم��ده بود، 
 مسئوالن سازمان ليگ با قاطعيت از ممنوع بودن اين نقل 
و انتقاالت خبر دادند و اعالم كردند، در خصوص برخورد با 
اين بازيكنان متخلف، هيچ دستورالعمل جديدی دريافت 
نكرده اند. مصطفی شهبازی، رئيس كميته نقل و انتقاالت 
سازمان ليگ در مورد اين ش��ايعات می گويد: »اصال چنين 
خبری درست نيست. ما هيچ دس��تور العملی در اين زمينه 
دريافت نكرده ايم و در اين زمينه پيرو دستورهای  فدراسيون 
 فوتبال هس��تيم و در حال حاضر نيز دستورالعمل جديدی

 نگرفته ايم «.
 او به سرنوش��ت ۲۵ بازيكنی كه كارت معافيتش��ان باطل 
شده، اش��اره   دارد: »اين ۲۵ بازيكن بايد به خدمت سربازی 
بروند. من هم هيچ خبری از اين شنيده ها و مسائلی كه برخی 
رسانه  ها عنوان می كنند، ندارم «.گويا با توجه به حساسيت 
 اين موضوع و جديتی كه سازمان نظام وظيفه عمومی ناجا

 در اين باره و برخورد با متخلفان دارد، بازيكنانی كه كارت 
آن ها باطل شده باش��د، چاره ای جز حضور در پادگان های 
نظامی نخواهند داش��ت. به نظر می رس��د، اين تنبيه برای 
كسانی كه تخلف كردند، مناسب باش��د، زيرا حضور دوباره 
آن ها در تيم های نظامی برای جع��ل كارت پايان خدمت، 
به نوعی مشوق تكرار اين وضعيت خواهد بود؛ اما در صورت 
حضور اين بازيكنان در پادگان های نظامی، قطعا بازدارندگی 
بسيار خوبی خواهد داشت. شنيده ها همچنين حاكی از آن 
است كه كاپيتان مصدوم يک تيم ليگ برتری نيز  برای پاره ای 
از توضيحات به اين شعبه فراخوانده شده است. نكته جالب 
اينجاست كه وی ابتدای فصل امسال را به دليل مصدوميت 
و جراحی از دس��ت داده، ولی در حالی كه هم مصدوم است 
 و هم ماج��رای كارت پاي��ان خدمتش در هال��ه ای از ابهام

 قرار دارد.

رئيس هيئت مديره باش��گاه پرس��پوليس گف��ت كه خودش 
مديرعامل اين باشگاه نمی ش��ود اما منتقمی گزينه محكمی 
برای اين پست است.حميدرضا سياسی ، در مورد بحث ابطال 
كار معافيت حس��ين ماهينی گفت: در اين م��وارد نمی توانم 
پاسخگو باش��م و ديگر مديران بهتر می توانند در اين خصوص 
اظهار نظر كنند.وی در خصوص حضور علی كريمی در تمرين 
پرسپوليس اظهار داشت: اين اتفاقی مبارک است و ما از حضور 
كريمی در تمرين استقبال می كنيم. كريمی بزرگترين بازيكن 

از اينكه به تمرين آمده بسيار خوشحالم. فوتبال ما است و 
مس��لماً او از هيچ كمكی برای 
پرسپوليس دريغ نمی كند.

رئي��س هيئ��ت مديره 
باش��گاه پرس��پوليس 
درباره اينك��ه آيا امكان 
دارد كريمی به كادر 
اين  فنی 

تيم بپيوندد، خاطرنش��ان ك��رد: برای نشس��تن روی نيمكت 
تيم های لي��گ برتر به گذران��دن كالس ه��ا و گرفتن مدرک 
نياز اس��ت كه اگر كريمی اين مشكل را نداش��ته باشد افتخار 
می كنيم روی نيمكت پرسپوليس بنشيند.سياسی در واكنش 
به شعار روز گذشته هواداران پرسپوليس با مضمون »سياسی، 
درخشان - پرسپوليس قهرمان« عنوان كرد: من از اين مسئله 
خبر نداشتم و از اين كار خوشم نيامد. اصاًل شخصيت پردازی 
را دوست ندارم چون جزو كارهای افراط و تفريطی است.وی در 
مورد اينكه گفته می شود اين شعارها با هماهنگی خودش سر 
داده ش��ده، گفت: اين كار آنقدر» چندش آور« بود كه حساب 
ندارد. خوب است وقتی يک نفر در يک مجموعه حضور ندارد 
تشويق شود وگرنه تعريف كردن از كسی كه مشغول انجام كاری 

است درست نيست.
سياس��ی در خصوص آخرين وضعي��ت مديرعاملی باش��گاه 
پرسپوليس و اينكه گفته می ش��ود خودش يكی از گزينه های 
مديرعاملی است، خاطرنش��ان كرد: چه كس��ی اين حرف ها 
را می زن��د؟ منبع اين اخبار كجاس��ت؟ قاطع��اً بگويم كه من 
مديرعامل نمی شوم.رئيس هيئت مديره باشگاه پرسپوليس در 
پاسخ به اين سوال كه آيا امكان دارد بهروز منتقمی به عنوان 
مديرعامل باشگاه پرسپوليس معرفی شود، گفت: منتقمی 
فعاًل كارش را خوب انجام می دهد و باش��گاه را جمع كرده 
است. مسلماً او گزينه محكمی برای مديرعاملی باشگاه 

است.وی درباره اينكه چهار ميليارد پول اسپانسر چه زمانی به 
حساب باش��گاه واريز می ش��ود، گفت: هنوز معلوم نيست چه 

زمانی اين اتفاق رخ می دهد.
رویانيان:نمی دانم چرا رحيمی و پروین برنامه های 

اقتصادی من را دنبال نكردند
مديرعامل پيشين باشگاه پرسپوليس ، با اشاره به فعاليت های 
اقتصادی اش در باشگاه پرسپوليس خاطرنشان كرد: نمی دانم 
چرا مديرانی كه بع��د از من به پرس��پوليس آمدند برنامه های 
اقتصادی م��ن را دنبال نكردن��د. فقط يک قرارداد س��ه ماهه 
من، پنج ميليارد و هش��تصد ميليون تومان برای پرسپوليس 

درآمدزايی می كرد اما آقايان دنبال اين پروژه ها نرفتند.
محمد رويانيان ادامه داد: نه پروين و نه رحيمی دنبال كارهای 

اقتصادی م��ن نرفتند، طرح ه��ا، برنامه ه��ا و قراردادهای 
اقتصادی كه من برای پرسپوليس طراحی كردم تماماً 

به نفع اين باشگاه و هوادارانش است، حتی به نفع 
اسپانس��ر و بخش خصوصی است اما متأسقانه 

پيگي��ری نمی ش��ود.مديرعامل پيش��ين 
باشگاه پرس��پوليس تصريح كرد: اگر 

من دنبال برند پرسپوليس نبودم 
و اين برند را نگرفته بودم االن 
پرس��پوليس ب��رای آقايان 

ديگری بود.

رويانيان درب��اره حضور بهروز منتقمی و حميد درخش��ان در 
پرس��پوليس اظهار داش��ت: اميدوارم منتقمی و درخشان در 
پرسپوليس موفق باشند چون موفقيت اين دو نفر يعنی موفقيت 
پرسپوليس. هم درخشان و هم منتقمی بايد از سوی هواداران و 
هيئت مديره حمايت شوند. برای هواداران نبايد بحث شخصی 
مهم باشد. در مورد سرمربی نبايد شخصی خاصی را برجسته و 

فقط از يک نفر حمايت كنيم.
وی در خصوص حض��ور علی كريمی در تمرين پرس��پوليس 
عنوان ك��رد: اميدوارم كريمی هميش��ه موفق ش��ود،  او برای 
فوتبال و سرمايه فوتبال 
اس��ت. كريم��ی 
در فوتب��ال ما 
شدنی  محو 
نيس��ت و او 
باي��د در اين 
ش��رايط ب��ه 
پرس��پوليس 

كمک كند.

گروه 
ورزش
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مزایده 
پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   1034
حسینی  ایمان  آقای  علیه  و  الصفی  مجتبی  سید  آقای  له  ج/3  252/93ش  اجرایی 
مورچگانی به آدرس خ بهارستان-خ الفت-مجتمع پائیزان-پالک23-واحد9 بابت محکوم 
1(تعداد  شرح  به  توقیفی  اموال  ریال   21/000/000 مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به 
با سریال 8031953 مستعمل  اینچ   40CX Sony-LCD مدل 52  تلویزیون  یکدستگاه 
فرش  تخته  یک  تعداد   )2 برآورد شده.  ریال   8/500/000 مبلغ  به  دارد  تعمیر  به  نیاز 
به مبلغ 5/000/000 ریال  پانصد شانه مستعمل شسته شده  ماشینی مقاومت کاشان 
برآورد شده که جمعًا به مبلغ 13/500/000 ریال می باشد طی نامه به شماره 909/93 
محکوم  مادر  تحویل  و  توقیف  دادگستری  کالنتری  طریق  از   93/2/17 مورخ  داد  ک 
 علیه اشرف نظریان گردیده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به طرفین ابالغ 
مزایده ای  دارد جلسه  نظر  در  است  نگردیده  واقع  از طرفین  تعرض هیچیک  که مورد 
مورخ 93/7/22 در ساعت 11 تا 10 برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده در 
با  می توانند  نیکبخت  شهید  خیابان  در  واقع  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   محل 
واریز 10 درصد قیمت پایه 5 روز قبل از جلسه به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 
مبلغ برنده مزایده خواهد بود.م الف:15849 شعبه سوم حقوقی اجرای احکام شورای 

حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه   1035
1366/89ش ج/اول له آقای رضا صادق الفبائی و علیه آقای محسن نرمی زاده فرزند 
و  به  محکوم  بابت  تابا  عینک  سپاهان-فروشگاه  انقالب-بازار  میدان  آدرس  به  اکبر 
5 عدد  تعداد   )1 به شرح  توقیفی  اموال  ریال  مبلغ 13/162/075  به  اجرایی  هزینه های 
ویترین فلزی)آلومینیومی( شیشه ای مخصوص نمایش عینک در ابعاد حدود )50×90( 
و یکعدد )50×50( و یکعدد میز کار آلومینیومی کاًل مستعمل جمعًا به مبلغ 15/000/000 
ریال 2(یکدستگاه تراش شیشه عینک دو طرفه )دو سنگه( مستعمل ساخت ایران به مبلغ 
12/000/000 ریال 3( یکدستگاه ترومتر مدل تایدک مستعمل به مبلغ 6/000/000 ریال 
به مبلغ 200/000 ریال 5( یکدستگاه  اینچ مستعمل  تلویزیون شهاب 14  4( یکدستگاه 
پی.دی متر )اندازه گیری فاصله( کوچک دستی مستعمل به مبلغ 4/000/000 ریال 6( 
یکدستگاه   )7 ریال   2/500/000 ارزش  به  مستعمل  چینی  کوچک  زن  شیار  یکدستگاه 
کولر 24000 )اسپلیت دو تکه( مهیا مستعمل به ارزش 10/000/000 ریال که طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری جمعًا به مبلغ 49/700/000 معادل چهار میلیون و نهصد 
و هفتاد هزار تومان ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچیک از طرفین قرار نگرفته 
است در نظر دارد مورخ 93/7/22 در ساعت 10 تا 9 صبح جلسه مزایده ای برگزار نماید 
طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با واریز 10 درصد قیمت 
پایه به حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش آن به این اجرا از 
اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:15899 

شعبه اول حقوقی اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
مزایده مال غیر منقول

1036 شماره درخواست: 9310460372000009 شماره پرونده: 9209980351000872 
شماره بایگانی شعبه: 930180  اجرای احکام مدنی شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 180/93ج10 خواسته 
فاطمه جواهری مبنی  اکبر و خانم  آقایان رسول و  به طرفیت  خانم سمیه مستاجران 
سپاهان  در  واقع  اصفهان   6 بخش   2250/36856 ثبتی  پالک  مشاعی  ملک  فروش  بر 
بلوک  اول)6واحد  آریا-طبقه  غربی-بلوک6/211-مجتمع  تعاون4-کارون  شهر-خیابان 
غربی( از یک ساختمان سه طبقه 12 واحدی )6واحد نیم بلوک شرقی و 6 واحد نیم بلوک 
غربی(-کدپستی 8179957516 که توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 
5/510/000/000 ریال ارزیابی و نظریه ایشان مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در 
روز پنج شنبه مورخ 93/7/24 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اتاق 224 طبقه 
دوم دادگستری شهید نیکبخت( برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده 
می توانند با مراجعه به آدرس فوق از آن بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. توضیح 
اینکه: حسب نظر کارشناس ملک فوق یک دستگاه آپارتمان به مساحت 153/27 مترمربع 
که 3/30 مترمربع آن بالکن می باشد بانضمام انباری قطعه 6 به مساحت 7/02 مترمربع 
واقع در طبقه همکف و پارکینگ قطعه 6 به مساحت 12/50 مترمربع واقع در طبقه همکف 
با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات می باشد )مساحت عرصه 1475/35 
مترمربع است( ساختمان با اسکلت بتنی-پوشش سقف تیرچه و بلوک-نمای ساختمان 
نمای  محوطه  دیوارهای   – موزاییک  پارکینگ  و  محوطه  ایزوالسیون-کف  آجری-بام 
آجری – کف پله و پاگردها و دیوارهای راه پله سنگ و ساخت مجموعه باالی 12 سال 
– فاقد آسانسور و دارای دوربین مداربسته می باشد- در فضای خصوصی آپارتمان: 
از قرنیز 10  اتاقها  پذیرایی و  دیوارهای   – اتاقها موزاییک  پذیرایی سرامیک-کف  کف 
سانتی به همراه سقفها از سفیدکاری و نقاشی – سقفها دارای ابزار گلوئی – دربهای 
 - MDF داخلی چوبی معمولی – کف و دیوار آشپزخانه کاشی و سرامیک – کابینت
پنجره ها پروفیل فلزی با نصب شیشه – سرمایش واحد کولر آبی و گرمایش آن بخاری 
با توجه به  گازی و آبگرمکن و دارای اشتراکات آب و برق و گاز مجزا می باشد که 
جمیع عوامل موثر به ارزش 5/510/000/000 ریال برآورد قیمت گردیده است. ضمنا 
دهم  احکام شعبه  اجرای  مدیر  می باشد.م الف:15896  خوانده  تصرف  در  مذکور  ملک 

دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

1037 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 2439/92 
ش ح/2 له خانم معصومه صفری نژاد با وکالت خانم رضوان امیری و علیه 1( خانم 
عزت غفاری به آدرس بلوار کشاورز-خ کشاورزی-کوی مسجد بالل-روبروی مسجد-
 پالک22 منزل حسین حسن گردو 2( ایران و پوران غفاری به آدرس دستگرد خیار-
فاطمه(  )حسین  حسینیه  صالحیان-روبروی  شهید  بنزین-کوی  پمپ  کوی  و  خیابان 
بلوار  آدرس  به  غفاری  مرتضی   )3 شریفیان  همکف-منزل  بلوط-طبقه  آرایشگاه 
کشاورز-خ کشاورزی-کوی شهید سالم پور-روبروی ساختمان ایلیا-منزل غفاری 4( 
مصطفی غفاری به آدرس بلوار کشاورز-خ کشاورزی-کوی شهید سالم پور-پالک 15 
دستگرد خیار خیابان باغ زیار کوچه حسین امیرخان 5( خانم زهرا ملک محمد بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی که آقای مرتضی غفاری محکوم به پرداخت عین 50 عدد 
سکه تمام بهارآزادی و 50 مثقال طالی ساخته شده 18 عیار و بقیه ورثه مرحوم علی 
باشند جمعًا  بهارآزادی می  تمام  پرداخت 50 عدد سکه  به  غفاری دستگردی محکوم 
و  ریال   680/250/000 مبلغ  غفاری  مرتضی  آقای  که  ریال   1/153/070/000 مبلغ  به 
اموال توقیفی به شرح ششدانگ یکدرب  بقیه ورثه مبلغ 471/000/000 ریال می باشد 
باغ به شماره 3637 معروف به باغ محمدغات با حق الشرب از نهر دستجرد و چشمه 
آقااحمد در دستجرد خیار بلوک برزراه ناحیه 5 اصفهان با حدود مشخصات به شرح 
شمااًل به شارع جنوبًا بدیوار اشتراکی با باغ به شماره 13635 ابراهیم شرقًا به دیوار 
اشتراکی باغ به شماره 4638 ارباب محمدهادی غربًا به شارع سند مذکور فاقد میزان 
مساحت و اندازه طولی عرضی عرصه معرفی شده می باشد و تعمیرات به عمل آمده در 
ملک اشاره شده عبارتست از تخریب دیوار اشتراکی در ضلع شرقی آن در اثر احداث 
و مستحدثات موجود  امکانات   )2 قمشه  علی  آقای  به  متعلق  آن  به  یکبابخانه مشرف 
قطعه زمین باغی مورد نظر محصور شده به دیوارهای گلی چینه ای و دارای دو باب 
اتاقک با سقف تیرچوبی قدیمی مستهلک شده یک قطعه چاه سطحی خشک شده بدون 
منصوبات پمپ و لوله و موتور با انشعابات برق که طبق سند قطعی به شماره 18855 
مورخ 54/2/29 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 103 اصفهان پالک مذکور به آقای 

علی غفار دستجردی فرزند ابوالقاسم دارای شماره شناسنامه 452 حوزه 5 اصفهان 
انتهای کوی والفجر  باغ فردوس  یافته است که محل وقوع آن واقع در خیابان  انتقال 
کوچه جنب مدرسه افضل کوچه میالد که براساس بررسی انجام شده در شهرداری 
اصفهان )طرح ساماندهی یاوران صفه( قطعه زمین مزبور در خارج از محدوده فضای 
سبز مطرح سامان دهی منطقه ناژوان واقع گردیده است طبق نظریه کارشناس رسمی 
اندازه  از میانگین  دادگستری ارزش زمین باغ با مساحتی بر 1270 مترمربع )حاصل 
های طولی و عرضی برداشت شده 27/3×46/5 متر در سطح با همکف آن( ششدانگ 
با حدود اربعه محصور شده مشخص بالغ بر 3/455/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
نامه گواهی انحصار وراثت به شماره 596  است که سهم آقای مرتضی غفاری طبق 
مورخ 1391/2/14 مقدار 2/7 از مابقی ترکه می باشد که از ملک مزبور به مقدار ریالی 
863/750/000 ریال می باشد که مقدار 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ و بقیه ورثه 
که 54 حبه مابقی می باشد آقای مرتضی غفاری نسبت به محکوم به و هزینه های اجرایی 
به مبلغ 680/760/000 ریال به مقدار 14/186 حبه مشاع از 18 حبه مشاع می باشد و 
به  ریال   471/510/000 مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  خواندگان  بقیه 
مقدار 9/825 حبه مشاع می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/7/15 در 
ساعت 10 تا 9 صبح برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده در محل اجرای احکام 
با واریز  شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت می توانند 5 روز قبل از جلسه 
ارائه فیش آن به این  10 درصد قیمت پایه به حساب 2171350205001 بانک ملی و 
اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد 

بود.م الف:15894 مدیر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس شرکت 
با  اردستان  آوای مهر  تاسیس شرکت  2076 شماره: 93/3554/33/و-93/6/24 آگهی 
مسئولیت محدود خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه 
هیات عمومی موسس شرکت آوای مهر اردستان با مسئولیت محدود به شناسه ملی 
14004379306 که با شماره 873 در تاریخ 1393/06/19 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1393/06/24 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در 
روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه 
شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت امضاء و به 
تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: با این مقدمه که ثبت موضوع زیر به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد-مسافربری و حمل و نقل ویژه دانش آموزان اردستان-

انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات-خرید و فروش و تولید و 
تهیه وتوزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از 
گمرکات کشور-اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف 
شرکت-شرکت درمناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی-مشارکت وسرمایه گذاری 
در شرکتهای دولتی و خصوصی-انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت واجرا 
در زمینه امور ساختمانی-راه سازی-جدول بندی-آذین بندی میادین و خیابانها-نظافت 
توزیع  و  طبخ  و  تاسیسات ساختمانی-تهیه  فضای سبز-امور  و  کاری  اماکن-درخت 
اخذ  از  باشد-پس  ارتباط  در  موضوع شرکت  با  نحوی  به  که  اموری  هرگونه  و  غذا 
نامحدود.  به مدت  تاریخ ثبت  از  از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت:  مجوزهای الزم 
رضوانی- حسین  مدرس-مدرس8-منزل  اردستان-شهرک  شرکت:  اصلی  مرکز   -4

کدپستی 8381816896. 5- سرمایه شرکت: پنج میلیون ریال نقدی که تماما پرداخت 
آقای حسین  موسسین شرکت:   -6 است.  گرفته  قرار  مدیرعامل شرکت  اختیار  در  و 
مهدوی  اعظمه  خانم  و   1188820001 کدملی  با  ا...  حشمت  فرزند  توتکانی  رضوانی 
آقای حسین  مدیران شرکت:  اولین  کدملی 1189824353. 7-  با  فرزند محمد  السیبی 
رضوانی توتکانی به سمت مدیرعامل و خانم اعظمه السیبی به سمت رئیس هیات مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی و نیز اوراق 
 عادی شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. م الف:309 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

2077 علی رحمتی کچو مثقالی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت پنج دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
ثبت  اردستان بخش 17  واقع در دهستان سفلی  از 75 اصلی  فرعی  پالک شماره 40 
اصفهان در صفحه 15 دفتر اول سفلی در صفحه 15 دفتر اول سفلی ذیل ثبت 8 به نام 
علی رحمتی کچو مثقال ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت 
متعددی انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 
معامله  انجام  که هر کس مدعی  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:306 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
تغییرات 

ارگ  ساخت  محکم  شرکت  تغییرات  آگهی  93/3514/33/و-93/6/23  شماره:   2078
سهامی خاص به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
محکم ساخت ارگ سهامی خاص به شماره ثبت 596 و شناسه ملی 10260115876 
-7883326 شماره  به  اردستان  مالیاتی  امور  اداره  گواهی  و   1393/06/03 مورخه 

اسناد رسمی 116  دفتر  های شماره 1393/05/23-35029  وکالتنامه  و   1393/06/22
اصفهان و 18289-1392/09/18 دفتر اسناد رسمی 132 اصفهان تصمیماتی اتخاذ و 
تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است و طی آن آقای محمدرضا ترابی 
پوده فرزند اصغر با کدملی 1292665149 با انتقال تمام مالکیت خود در شرکت شامل 
5 سهم به خانم فاطمه عابدی فرزند رحمت ا... با کدملی 1180027892 از شرکت خارج 

شد.م الف:308 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

2079 سرور خانم ربیعی دهگردیانی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت دو حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ مزرعه حسن آباد پالک 10 اصلی علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
در صفحه 19 دفتر 159 امالک ذیل ثبت 5791 به نام سرور خانم ربیعی دهگردیانی 
ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام نشده 

چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
م الف:307  اقدام خواهد شد.  مقررات  المثنی طبق  مالکیت  معامله در صدور سند   سند 

عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
فقدان سند مالکیت 

280 علیرضا شفیعی فرزند حسین به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که اسناد مالکیت یک دوم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ مزرعه استحارق پالک 34 اصلی و یک حبه و پنج شانزدهم حبه مشاع از 72 
بتا 155 اصلی واقع در دهستان علیای اردستان بخش هفده ثبت  ابگاه  حبه ششدانگ 
اصفهان که در صفحه 455و571 دفتر 11و31 امالک به نام نامبرده فوق ثبت و صادر 
گردیده به علت جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
المثنی طبق  مالکیت  معامله در صدور سند  یا سند  مالکیت  ارائه سند  بدون  واخواهی 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف:312 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

 ابالغ رای 
 9309980350800040 پرونده:  شماره   9309970350800964 دادنامه:  شماره   7/1
شماره بایگانی شعبه: 930044 خواهانها: 1- آقای محمد کاظمی نجف آبادی 2- آقای 
مازیار طینه زاده با وکالت آقای سید رسول مرتضوی درچه به نشانی درچه-میدان 
به نشانی مجهول  آقای مهدی عباسی  امام-مجتمع شایان-ط4-واحد1 خواندگان: 1- 
باغ  عبدالرزاق-خ حکیم-کوی  خ  نشانی  به  رامشه  مرادی  محمد شاه  آقای   -2 المکان 
دعوی  خصوص  در  دادگاه:  رای  طلب  مطالبه  خواسته:  شهر  ستاره  قلندرها-پوشاک 
به  مرتضوی  رسول  سید  آقای  وکالت  با  کاظمی  محمد  و  زاده  طینه  مازیار  خواهان 
خواسته  به  رامشه  شاهمرادی  محمد   -2 و  عباسی  مهدی   -1 خواندگان  طرفیت 
مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال از خوانده ردیف یک که 45/000/000 ریال آن بابت 
ضمانت پرداخت چک خوانده ردیف 2 میباشد و مطالبه 45/000/000 ریال از خوانده 
به شماره های 536984-1391/12/28و536983- فقره چک  استناد سه  به  ردیف دو 

1392/04/25و536982-1392/03/25 هر یک به مبلغ پانزده میلیون ریال و عهده بانک 
صادرات شعبه عبدالرزاق و سه فقره حواله صادره خوانده ردیف یک به شماره های 
290145-1392/12/25و290146-1392/12/20و290144-1392/09/30 عهده صندوق 
قرض الحسنه حضرت سجاد هر یک به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال و گواهی عدم 
پرداخت بانک و صندوق محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر 
مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان 
مینماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان را به نظر 
ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
310و249و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت 
محکومیت  آن  بر  عالوه  و  ریال  میلیون  پنج  و  چهل  پرداخت  به  تضامنی  خواندگان 
مبلغ  پرداخت  میلیون ریال و  پنج  پرداخت هفتاد و  به  اختصاصی خوانده ردیف یک 

2/609/000 ریال بابت هزینه دادرسی با رعایت میزان تضامن و مبلغ 4/080/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک حواله ها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه 
استان اصفهان  قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر  و سپس ظرف بیست روز دیگر 

میباشد.م الف:15333 شمس رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350800054 پرونده:  شماره   9309970350800961 دادنامه:  شماره   7/2
شماره بایگانی شعبه: 930058 خواهان: آقای محمد سازنده به نشانی شهرک صنعتی 
مجهول  نشانی  به  پور  تقی  نقی  علی  آقای  خوانده:  پ56  پنجم-  فرعی  اول  خ  جی- 
المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک را دادگاه: دعوی خواهان 
آقای محمد سازنده به طرفیت خوانده آقای علی نقی تقی پور به خواسته مطالبه مبلغ 

دویست و هفت میلیون ریال که به استناد سیزده فقره چک به شماره های 730375-
1392/10/29 به مبلغ 33/950/000 ریال و 580449-1391/9/20 به مبلغ 6/780/000 
ریال و 730368/902006-1392/05/18 به مبلغ 9/320/000 ریال و 902006730356-
مبلغ  به   1392/10/21-730371/902006 و  ریال   20/000/000 مبلغ  به   1392/06/08
و  ریال   13/000/000 مبلغ   1392/02/30-730354/902006 و  ریال   36/000/000
-730355/902006 و  ریال   13/000/000 مبلغ  به   1392/04/16-730378/902006

مبلغ   1392/05/08-730357/902006 و  ریال   13/120/000 مبلغ  به   1392/03/30
و  ریال   9/320/000 مبلغ   1392/04/18-730367/902006 و  ریال   21/137/000
 1392/08/29-730374/902006 و  ریال   6/780/000 مبلغ   1391/10/20-580450
و  ریال   9/320/000 مبلغ   1392/06/18-730369/902006 و  ریال   23/950/000 مبلغ 
گواهی های عدم پرداخت بانک محال الیه تقدیم گردیده دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی 
خواهان و مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مینماید 
و نظر به اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی 
نسبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 
قانون  آیین دادرسی مدنی ومواد 310و313  قانون  به مواد 198و519و515  و مستند 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
207/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 479000 ریال بابت خسارت دادرسی 
و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها تا زمان 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید 
استان اصفهان میباشد.م الف:15334 شمس رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه

 9202027/1 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002003001211/1 پرونده:  شماره   7/3
شماره ابالغیه: 139305102003002263 آگهی ابالغ اجراییه چک بدینوسیله به آقای 
روح ا... روانخواه فرزند یدا.. به شماره شناسنامه 587 و کدملی 4431524746 ساکن 
که  میشود  ابالغ  قائم-پالک2  بست  صدوقی-بن  امینی-کوچه  عالمه  اصفهان-خیابان 
بانک قوامین شعبه حکیم نظامی جهت وصول مبلغ 135/000/000 به استناد چک شماره 
752037 مورخ 1392/02/29 عهده بانک ملی شعبه سپاهان علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9202027/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  پست  مامور   1392/11/26 مورخ 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
از  زایندهرود چاپ اصفهان آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز  در روزنامه 
اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  میگردد  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی  این  تاریخ 
اجرای  اداره  رئیس  اسدی  الف:15584  یافت.م  خواهد  جریان  اجرایی  عملیات  ننمایید 

اسناد رسمی اصفهان 
اخطار اجرایی

7/4 کالسه:123/93 به موجب رای شماره 248 تاریخ 93/3/31 حوزه 19 شورای حل 
یافته است محکوم علیه محمدرضا شاه گلوی  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
فرزند علی حیدر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 190/000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )84/7/30و84/11/30و85/11/30و86/4/30و30
/86/3و84/4/30و84/5/30و84/6/30و86/2/30و86/1/30و85/12/25و84/8/30و9/30/
84و84/10/30و85/10/30و85/9/30و85/8/30و84/12/25و85/1/30و85/2/30و3/30/
85و85/4/30و85/5/30و85/6/30و85/7/30 هر کدام 200/000 تومان( تا زمان وصول 
در حق خواهان ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم شغل پارچه فروش به نشانی اصفهان-

حق  در  االجرا  حق  عشر  نیم  و  خیراللهی  صدر-فروشگاه  پاساژ  بزرگ-مقابل  بازار 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:15759 شعبه 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
7/5 کالسه: 92-1896 به موجب رای شماره 401 تاریخ 93/3/12 شعبه 33 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خانم فروزان دهقانی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت هیجده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و چهارده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )1392/12/8( و نیم عشر دولتی در حق اجرای احکام.مشخصات محکوم 
امام-کوچه32-پالک11.  آباد-کهریزسنگ-خ  نجف  نشانی  به  قاسمی   له:عبدالرضا 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
 مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی   33 شعبه  م الف:15760  نماید.  اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 29-93/1/30 مرجع رسیدگی: شعبه 22  پرونده: 455/92 شماره  7/6 کالسه 
شورای حل اختالف خواهان: رسول پوردانان فرزند عبدا... نشانی: اصفهان-خ جی-

نشانی:  نهوجی  رحیمی  معصومه  وکیل:  بهار-پالک5  مشکین-کوچه  عسگری-کوی 
خوانده:  دوم  ساحل-طبقه  امالک  ملی-جنب  بانک  از  شرقی-بعد  نیکبخت  اصفهان-خ 
نبات- نظرغربی-جنب کوی شاخه  خ  نشانی:  عباس  فرزند  اصفهانی  ناصر الجوردی 

بابت  ریال   3/900/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته:  هیوا  رستوران 
یک فقره چک به شماره 1024/15017-91/1/14 بانک پاسارگاد با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رسول 
پوردانان فرزند عبدا... به طرفیت آقای ناصر الجوردی اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 
سه میلیون و نهصد هزار ریال وجه چک به شماره 1024/015017-91/1/14 به عهده 
بانک پاسارگاد شعبه حکیم نظامی اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و نهصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
 طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )015017(
 تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
م الف:15766  می گردد.  آگهی  نشر  هزینه  پرداخت  به  محکوم  خوانده   میباشد.ضمنًا 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

مرجع  رسیدگی:93/1/25  تاریخ  دادنامه:45  شماره   1505-92 پرونده:  کالسه   7/7
نشانی  موالئی  کوروش  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   45 شعبه  رسیدگی: 
اصفهان-بلوار کشاورز-خ باغ فردوس-پ151 خواندگان: 1- محمدرضا عزیزی نشانی 
کیانی-شماره7-پ29،  مفید  بست  جعفری-بن  عالمه  کشاورز-خ  بلوار  وحید-خ   خ 
به  خواندگان  الزام  تقاضای  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  نصراصفهانی  میالد   -2
 6/300/000 به  مقوم  موتورسیکلت  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  حضور 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی کوروش 
تقاضای  خواسته  به  نصراصفهانی  میالد  و  عزیزی  محمدرضا  طرفیت  به  موالئی 
مقوم  موتورسیکلت  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفتر  در  حضور  به  خواندگان  الزام 
که  نموده  اعالم  خواهان  اینکه  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  ریال   6/300/000 به 
اول  ردیف  خوانده  از  را   87 مدل  مشکی  بهرو  موتورسیکلت  عادی  نامه  مبایعه  طی 
خریداری نموده ولی ایشان تاکنون سند آن را به نام من انتقال نداده است و با توجه 
به کپی مصدق مبایعه نامه فیمابین خواندگان و خواهان وخوانده ردیف اول که رابطه 
به  استعالم  پاسخ  به  عنایت  با  و  احراز گردید  قبلی  با فروشندگان  قراردادی خواهان 
شماره 46/28/739 مورخ 92/10/30 از معاونت راهور که مالکیت موتورسیکلت مذکور 
را به نام میالد نصراصفهانی اعالم نموده است و باعنایت به اینکه خواندگان در شعبه 
حضور نیافتند و یا الیحه ای مبنی بر برائت ذمه و رد دعوی خواهان ارائه ننمودند لذا 
شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 198و519 ق آ.د.م و 

220و219و225 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای میالد نصراصفهانی به حضور در 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند موتورسیکلت بهرو به شماره انتظامی 39268 
خواهان  نام  به  مشکی  رنگ  با   8713271 تنه  شماره  و   3003984 موتور  شماره  به 
صادر و در مورد خوانده ردیف اول محمدرضا عزیزی چون سند به نام آنها نمی باشد 
قرار عدم استماع دعوی خواهان در مورد خوانده ردیف اول صادر و اعالم می دارد 
رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی 
دراین شعبه و بیست روز پس از آن )همچنین در مورد قرار صادره( قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:15767 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/8 کالسه پرونده: 81/93 شماره دادنامه: 703-93/4/3 مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
نوری  حمید  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
وکیل:  مهر  اقتصاد  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
بانک ملت-ساختمان  نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم 
بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- داود رحیمی فرزند قاسم 2- فاطمه 
رحیمی فرزند قاسم هر دو 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  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور 
مدیریت حمید نوری با وکالت نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- داود رحیمی 2- فاطمه 
رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 26/110/318 ریال از وجه یک چک به شماره 145522 
مورخه 92/6/19 به عهده بانک تجارت شعبه میمه به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
های  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
در جلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اینکه خواندگان  و  دارد  آن  مطالبه وجه  در  خواهان 
حضور پیدا ننموده 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 
و  تجارت  قانون  249و313و314  مواد  به  مستندا  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خواندگان 
به  تضامنی  محکومیت خواندگان بصورت  بر  آ.د.م حکم  قانون  198و515و519و522 
هزینه  بابت  ریال   164/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   26/110/318 مبلغ  پرداخت 
دادرسی و مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/6/19( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس  از 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15842 شعبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/4/30-702 دادنامه:  شماره   83/93 پرونده:  کالسه   7/9
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
وکیل:  اقتصاد  مهر  بانک  تاالرفرشچیان-سرپرستی  توحید-جنب  اصفهان-خ  نشانی: 
بانک ملت-ساختمان  نیلوفر قاضی نوری نشانی: اصفهان-چهارراه توحید-طبقه دوم 
بهسامان-واحد7-موسسه حقوقی جم خواندگان: 1- عبدالرحمن برامالی فرزند راه علی 
2- راه علی برامالی فرزند حمزه هر دو 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 به مدیریت حمید نوری و وکالت نیلوفر قاضی نوری به طرفیت 1- عبدالرحمن 
یک  وجه  از  ریال   34/500/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  برامالی  علی  راه   -2 برامالی 
چک به شماره 265450 مورخه 92/4/30 به عهده بانک ملت شعبه مرکزی دزفول به 
انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و 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 حاضر نشده 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 مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت 
تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  و 
به پرداخت مبلغ 34/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 178/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/4/30( تا تاریخ اجرای 
حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس  از 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:15845 شعبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/10 شماره:92-1216 به موجب رای شماره 1665 تاریخ 92/11/9 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- مروارید اسدی 
2-سیاوش مختاری هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به پرداخت به نحو 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 122/000 ریال  تضامنی مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست 91/9/15 لغایت تاریخ وصول در 
ابتدای خیابان  به نشانی  پریسا استکی  با وکالت  ایران  بانک صادرات  له  حق محکوم 
شریعتی-مجتمع تجاری رامین-طبقه دوم-واحد5-دفتر وکالت آقای شهرام محقق دولت 
آبادی و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15846 شعبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

خواهان:  صبح   8 ساعت   93/8/3 رسیدگی:  وقت  93/652ح3  پرونده:  کالسه   7/11
فرزند  ابری  فروغی  علیرضا  خوانده:  علیرضا  فرزند  خوراسگانی  مکاری  مصطفی 
تسلیم  دادخواستی  خواهان  ریال   2/400/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  رمضان 
وقت  و  گردیده  ارجاع  سوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای 
و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 

م الف:16685 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/12 در خصوص پرونده کالسه 93-1117 خواهان یزدان بیگی دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمی 42 مترمربع زمین معادل 2/52 حبه از 72 حبه 
شش دانگ پالک ثبتی 4348/345 بخش 5 ثبت اصفهان و حضور در دفترخانه جهت 
1- خانم وحید دستجردی  به طرفیت  تومان  بر 2/100/000  مقوم  تنظیم سند رسمی 
2- محمد رمضانی 3- حسین بهراد 4- معصومه آقابابایی 5- محمد بیگی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/4 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16738 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 23/2552 مجزي شده از 23/160 
واقع درسودآباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي خلیل اسالمي 
دستور  به  بنا  اینک  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  جریان  در  غیره  و  حسین  فرزند 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1393/8/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذابه موجب 
در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  گردد  می  اخطار  مجاورین  و  مالکین  بکلیه  آگهی  این 
محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
 با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0

تاریخ انتشار:1393/07/02 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
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دانش پژوهان قصد دارند پمپ بنزینی را برای فضا بس��ازند 
تا موشک ها بتوانند سوخت موردنیاز خود را در آنجا تأمین 
کنند.دانشمندان اکنون برنامه هایی برای ایجاد یک بارانداز 
س��وخت در مدار زمین دارند که بر اساس آن قرار است یک 
پمپ بنزین در فضایی بین زمین، ماه و خورشید قرار بگیرد 
تا تعادل گرانشی آن نیز حفظ شود.اجرامی در این نقاط قرار 
دارند در جای خود حفظ می شوند و همان موقعیت نسبی را 
با زمین و ماه نگه می دارند.به این ترتیب، مأموریت های آینده 
به ماه به زودی در کنار یک بارانداز سوخت یعنی جایی بین 
زمین و ماه پهلو می گیرد، سوخت موردنیاز موشک خود را 
تأمین کرده و سفر خود را به سوی سطح ماه ادامه می دهد.

مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست )MIT ( می گویند 
قرار گرفتن پمپ بنزین در مدار، نیاز به حمل سوخت اضافی 
از زمین را از بین می برد و وقتی فضاپیما س��وخت کمتری 
به همراه داشته باشد می تواند محموله های بیشتر دیگری 

ازجمله تجهیزات علمی بزرگ تر با خود حمل کند.
دانشمندان ایده شناورسازی یک س��ایت ذخیره سازی را 
در مدار زمین مط��رح کرده اند.فضاپیماهایی که به س��وی 
ماه می روند می توانند س��وخت پشتیبان و احتمالی با خود 
ببرند و در بازگشت به سوی زمین اگر به این سوخت نیازی 
نداشته باشند می توانند آن را در این پمپ بنزین بریزند.در 
طول زمان، ذخیره س��وختی این پمپ افزایش می یابد. در 
این حالت اگر در آینده مأموریت بزرگی به ماه صورت گیرد، 
موشک نیازی به ذخیره س��وختی زیادی نخواهد داشت و 
درنتیجه می تواند محموله های بزرگ تری را با خود ببرد.این 
فضاپیماها می توانند در کنار این پمپ بنزین مداری توقف 
کرده و سوخت موردنیاز خود را برای فرود بر روی ماه بردارند.

طی چند دهه اخیر، دانشمندان طرح های مختلفی را برای 
تأمین سوخت فضاپیماها مطرح کرده اند ازجمله ساخت یک 
ایستگاه تولید س��وخت بر روی ماه ،ارسال مخازن سوخت 

به این قمر و پمپ بنزین های ش��ناور . اما اکث��ر این ایده ها 
هزینه های گزافی در پی داشته و نیازمند سرمایه گذاری های 
بلندمدت است.محققان MIT  دو طرح کم هزینه برای این 
پمپ بنزین شناور عرضه کرده اند که هزینه های بلندمدت 
ندارد.هر دو طرح، از این مزیت سود می برند که هر فضاپیما 
در مأموریت به ماه یک محموله از سوخت احتمالی که فقط 
در مواقع ضروری اس��تفاده می شود با خود می برد.در اغلب 
موارد، این سوخت پشتیبان بی استفاده مانده و اغلب بر روی 
ماه رها می ش��ود و یا در زمان بازگشت فضاپیما به اتمسفر 

زمین، سوزانده می شود
.محققان MIT پیشنهاد کرده اند که این سوخت احتمالی 

تأمین سوخت سفر به ماه
تأسیس پمپ بنزین در فضا

محققان موسسه ویس در دانش��گاه هاروارد سال هاست که 
درحال توسعه یک پوشش محافظ خارجی برای افراد معلول 

بوده اند.
این پوش��ش برخالف پوس��ته های فلزی، ق��درت بدنی را 
افزای��ش می دهد و س��فت و س��ختی آن کمتر اس��ت زیرا 
این اخت��راع از یکپارچه خاص ایجادش��ده اس��ت و مجهز 

به ورقه هایی اس��ت که مناط��ق خاصی از پاه��ا را محصور 
می کند؛ درواق��ع این اختراع نوعی ش��لوار اس��ت که برای 
 شبیه سازی عضالت مصنوعی به راه رفتن صاحب آن کمک

 می کند.
طراحی این پوشش به صورت ارگونومی است؛ چند باتری و 
موتورهای الکتریکی در کمر کاربر قرار می گیرد که درحرکت 

فرد معلول اثر می گذارد.
این پوشش هوشمند قادر به تش��خیص و ارزیابی موقعیت 
کاربر اس��ت و می تواند ماهیچه های مصنوع��ی را در زمان 
مناس��ب به حرک��ت درآورد؛ ه��دف اصلی از س��اخت این 
اس��کلت انعطاف پذی��ر، بهبود اس��تقامت کارب��ر و کاهش 
خطر در هنگام راه رفتن است و فرد قادر است مسافت های 
 طوالن��ی را درحالی که ب��ار س��نگینی هم ب��ر دوش دارد،

 بپیماید.
این پوش��ش با بدن فرد معلول کاماًل س��ازگاری دارد و فرد 
می تواند هرگونه ورزش��ی انج��ام دهد و به م��دت طوالنی 

راه پیمایی کند.

ط��راح موت��ور روی��ال 
دوباره به ص��ورت کامل 
آن را طراح��ی ک��رد تا 
موتور کالسیک به یک 
موت��ور م��درن تبدیل 

شود.
موت��ور روی��ال ب��رای 
افرادی که موتورس��وار 
هس��تند شناخته شده 

است.
موتور رویال به درخواس��ت ش��رکت هن��دی رویال و 
طراح��ی »دانیل الرس گانارس��ون« دوب��اره طراحی 
و س��اخته ش��د. طراح موتور را دوباره به صورت کامل 
طراحی کرد تا موتور کالس��یک به ی��ک موتور مدرن 

تبدیل شود.
وی بدنه، چراغ عقب، زین، دس��ته ها و چرخ ها و اضافه 

کردن یک داشبورد به آن تغییراتی داده است.

طراحی مجدد موتور رویالشلواری برای راه رفتن معلوالن

آس��یب جس��می ناش��ی از س��یگار، با مصرف 
اسیدهای چرب امگا- 3 کاهش می یابد.

بر اس��اس مطالعه ای که در کنگ��ره جهانی قلب 
ارائه ش��د، اس��یدهای چرب ام��گا- 3 صدمات 
جسمی ناش��ی از اس��تعمال س��یگار را کاهش 

می دهند.
در ای��ن تحقیق که در دپارتمان قلب دانش��کده 
پزش��کی آتن )یونان( انجام ش��د، تاثیرمصرف 
روزانه 2 گرم اس��یدهای چرب امگا- 3 به مدت 
4 هفته، بر دیواره ش��ریان های افراد س��یگاری 

موردبررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که مصرف کوتاه مدت اسیدهای 
چرب امگا- 3 توسط افراد سیگاری، سخت شدن 
و تصلب شریان ها را کاهش داده و اختالل حاد در 
خاصیت ارتجاعی عروق در اثر مصرف سیگار را 

تعدیل می کند.
این یافته ها نش��ان می دهند که اسیدهای چرب 
امگا- 3 اثرات زیان بار سیگار بر عملکرد شریان ها 
را که یک ش��اخص خطر در بیماری های قلبی- 
عروقی به ش��مار می رود، مه��ار می کنند. اثرات 
حفاظتی امگا- 3 بر قلب ناشی از هم افزایی بین 
مکانیس��م های پیچیده ضدالتهابی و ضد تصلب 

شرایین مربوط به این اسیدهای چرب است.
انجمن قل��ب امری��کا توصیه می کند ک��ه افراد 
بدون س��ابقه بیماری های ع��روق کرونری قلب 
)عروق تغذیه کننده قلب( بای��د حداقل 2 بار در 
هفته ماهی )ترجیح��اً ماهی های چرب و غنی از 

اسیدهای چرب امگا- 3( مصرف کنند.
رئیس فدراس��یون جهانی قل��ب، اظهار می دارد 
که تنها راه محافظت بدن در برابر اثرات زیان بار 
سیگار، ترک این عادت مضر است. وی در ادامه 
به همه افراد به ویژه افراد سیگاری توصیه می کند 
که از یک رژیم غذایی سالم و سرشار از اسیدهای 

چرب امگا- 3 پیروی کنند.
 ماهی ه��ا به وی��ژه ماهی ه��ای چ��رب و روغنی 
)ش��اه ماهی، س��المون، س��اردین، ماهی تن و 
قزل آال(،دانه کتان، شاهدانه و گردو منابع غذایی 

اسیدهای چرب امگا- 3 به شمار می روند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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ناخدا یا مهندس!؟
یکي از روزها ناخداي یک کش��تي 
و س��رمهندس آن دراین باره بحث 
می کردند که در کار اداره و هدایت 
کش��تي کدام یک نق��ش مهم تری 

دارند.
بحث به ش��دت باال گرفت و ناخدا 
پیشنهاد کرد که یک روز جایشان را 
باهم عوض کنند. قرار گذاشتند که سرمهندس سکان کشتي را به  

دست بگیرد و ناخدا به اتاق مهندس کشتي برود.
هنوز چندساعتی از جابه جایی نگذشته بود که ناخدا عرق ریزان با 
سرووضعی کثیف و روغن مالی باال آمد و گفت: »مهندس سري به 

موتورخانه بزن. هرقدر تالش می کنم، کشتي حرکت نمی کند.«
س��رمهندس فریاد کش��ید: »البته که حرکت نمی کند، کشتي 

به گل نشسته است.«

یک مشت شکالت
دختر کوچول��و وارد بقالی ش��د و 
کاغذی به طرف بق��ال دراز کرد و 
گفت: مامانم گفته چیزهایی که در 
این لیست نوشته به هم بدی، این 

هم پولش.
بق��ال کاغ��ذ روگرفت و لیس��ت 
نوشته ش��ده در کاغذ را فراهم کرد 
و به دس��ت دختربچه داد، بعد لبخندی زد و گف��ت: چون دختر 
خوبی هستی و به حرف مامانت گوش می دی، می تونی یک مشت 

شکالت به عنوان جایزه برداری.
ولی دختر کوچولو از ج��ای خودش تکون نخ��ورد، مرد بقال که 
احساس کرد دختربچه برای برداشتن شکالت ها خجالت می کشه 

گفت: "دخترم! خجالت نکش، بیا جلو خودت شکالت هارو بردار"
دخترک پاس��خ داد: "عمو! نمی خوام خودم شکالت ها رو بردارم، 

نمی شه شما بهم بدین؟ "
بقال با تعجب پرسید: چرا دخترم؟ مگه چه فرقی می کنه؟

و دخترک با خنده ای کودکانه گفت: آخه مشت شما از مشت من 
بزرگتره!
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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