
اصفهان پلی برای روابط عمیق ایران با آلمان 
آمادگی آلمانی ها  برای اجرای پروژه های آبی و انرژی  دراصفهان

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی:
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رامبد جوان بازیگر و کارگردانی که این ش��ب ها با »خندوانه« روی 
آنتن تلویزیون است، درباره فیلمنامه س��ینمایی »خندنده« گفت: 
همچنان در مرحله نگارش هستیم. این فیلمنامه توسط یک گروه از 
نویسندگان زبده نگاشته می شود و هنوز به محصولی که می خواهیم 

نرسیده است.

رامبد جوان بعد از »خندوانه«مشغول 
ساخت »خندنده« شد

اگر فرد آمر از منکر صدمه ای ببیند یا فوت 
کند، جانباز یا شهید محسوب می شود 3

 تولید بنزین یورو در استان به مرز
4 11 میلیون لیتر می رسد  2

 بیداری اسالمی در منطقه واقعیتی 
بود که درک نشد

وقتی سرباز 
فراری ها، عزیزتر 
از »میلیاردر 
معروف« می شوند

مواد مخدر از داعش
 هم  خطرناک تر است

رسیدن به هدف های مادی 
بدون امنیت به نتیجه نمی رسد 

تخفیف ۱۰ درصدی قیمت بلیت  
قطار در مسیر اصفهان- مشهد 

اسیدپاشی های اخیر به زنان 
اصفهانی در حال بررسی است 

 دانشنامه خطوط اسالمی
 در اصفهان رونمایی شد
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 پرش ماهی های مهاجر
 در زیر پل زمانخان 

فصل پاییز فص��ل مهاجرت ماهی ه��ای رودخانه 
زاین��ده رود از پایی��ن رودخانه به ب��االی آن برای 
تخم ریزی است که هم اکنون این امر در کنار رنگ 
زرد طبیعت منطقه زیبای��ی خاصی را ایجاد کرده 
است که هر گردش��گر این منطقه را مبهوت خود 
می کند. اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��تانی 
کوهستانی است که دارای بارش های قابل توجه...
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 دستور رئیس جمهور برای 
مقابله با »فروش پایان نامه«

کاهش نرخ سپرده ها و تسهیالت بانکی در آینده نزدیک
مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان از کاهش نرخ سپرده ها و تسهیالت در آینده نزدیک خبر داد.

مس��عود بهرامی در نشس��ت بررس��ی راهکارهای تعامل و همکاری بانک ص��ادرات با فعاالن اقتصادی اس��تان اصفه��ان، اظهار داش��ت: پایین آمدن 
نرخ بهره بانک��ی و به صف��ر رس��یدن آن از ویژگی های اقتص��اد پویا اس��ت. وی از کاهش ن��رخ س��پرده ها و تس��هیالت در آینده نزدیک خب��ر داد و 
 گفت: دولت و بان��ک مرکزی تالش دارند که نرخ تس��هیالت و س��پرده ها را کاه��ش دهند، زی��را اقتصادی که ن��رخ بهره آن به س��مت صفر می رود،

 پویاست. مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان بانک ها را بسترساز توسعه دانست و افزود: بانک ها باید تالش کنند ازیک طرف...

 آب برای اقتصاد
 یک عنصر کلیدی است

ایران ازنظر مصرف روزانه آب توس��ط هر فرد در فهرست کشورهای 
پر مصرف دنیا قرار دارد.

مصرف نادرس��ت منابع آبی در سال های اخیر س��بب شده است تا 
حجم ذخایر این منبع حیاتی در دنیا کاهش یابد و کم آبی به یکی از 
بزرگ ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی بشر در دهه های آینده 

تبدیل شود. 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش��ی با اشاره به مشکل کم آبی در دنیا 

اعالم کرده آب برای اقتصاد یک عنصر کلیدی است. 
تمامی صنایع از کش��اورزی گرفته تا صنعت برق و صنایع تولیدی و 
توریسم نیاز به آب دارند تا بتوانند رشد را تجربه کنند.درآمد صنایعی 

که مرتبط با آب هستند از 522 میلیارد دالر ..

شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر عالمت سؤال قرار گیرد و لذا دستگاه های مرتبط باید برای 
مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند
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 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  دوم
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/8/793/8/۱8خرید 9 ردیف لوله فوالدی در زدار93۰۰99۰مناقصه ۱ 

93۰4544R۱مناقصه 2
حفظ، نگهداری و باز کاشت فضای سبز خارج فنس کارخانه و همچنین 

نگهداری ، سرویس و انجام تعمیرات شبکه آبرسانی محدوده مذکور 
93/7/2۰93/8/۱۰

3
3

با استفاده از سایه بان 
روی کولر های آبی

مصرف برق آن ها را 
کاهش دهید.

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/608 مورخ 93/07/01 در نظر دارد نسبت به -1 خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )12-0و0-19(
به صورت دستی از قرار هر تن ، 2- خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )12-0 و 19-0(  با فینیشر از قرار هر تن ، -3 پخش مصالح اساس ) بیس ( 
بصورت دستی از قرار هر متر مکعب ) مصالح با کار فرما ( ، -4 زیر سازی و تخریب طبق فهرست بهاء ، راه و باند سال 1393 و بر اساس نقشه و مشخصات 

فنی پیوست با اعتباری بالغ بر 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی خود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
1 ( شرکت کنندگان  باید رعایت منع مداخله کار مندان دولت را بنمایند. 

2( پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب سیبا 
0107030747001 نزد بانک ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید نقشه و مشخصات اقدام نمایند.

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت ش��رکت در مناقصه معادل 5% کل اعتبارات بصورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانک ملی 
شعبه فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

4( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 93/08/04 در سه پاکت الف و ب و ج الک و مهر شده : پاکت 
الف محتوی ضمانت نامه پیمانکار و فیش واریزی ، پاکت ب محتوی برگ مناقصه ، نقشه و مشخصات ، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات ، گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری و پاکت ج محتوی برگ پیشنهادقیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز شرکت ) طبق آخرین تغییرات 

اساسنامه شرکت ( و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد و همه پاکت ها را الک و مهر نموده و به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
5( پیشنهادات رسیده در ساعت 14:30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 93/08/05 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد
 6(  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

»آگهی مناقصه «

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم 
 شماره مجوز )34۱4۱9(

1- موضوع مناقصه :ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات پراکنده در سطح مناطق چهار گانه 
گاز رسانی شهر اصفهان   

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/08/07 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 98/000/000 ریال )نو د و هشت میلیون ریال (کد فراخوان:1377111
مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  ی�ا ب�ا ش�ماره 
 تلف�ن ه�ای 5-36271031-031  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل

 فرمایند . 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت دوم 
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اخبار کوتاهيادداشت

حكم اعدام براي روحاني برجسته 
شيعه در عربستان

برخي سايت هاي عربي در خبري فوري گزارش داده اند كه دادگاه 
عربستان حكم اعدام روحاني برجسته شيعي را صادر كرده است.

اتهام های مختلفی عليه اين روحانی برجسته از جمله »فتنه انگيزی 
در القطيف« و »حمايت از نافرمانی ها در بحرين« مطرح شده است.

در همين راستا، محمد النمر، برادر آيت اهلل نمر النمر در صفحه خود 
در توييتر نيز صدور اين حكم عليه برادرش را تاييد كرد.

در همين حال، برخی از سايت های خبری عربی گزارش دادند كه 
در جلسات پيشين سوالی از آيت اهلل نمر النمر درخصوص اظهاراتش 
در يكی از خطبه ها و درخواست وی برای واليت فقيه پرسيده شد، 
وی نيز در جواب گفت: بله من خواهان واليت فقيه هستم و آنچه 
كه در مورد اين سخنرانی گفته شده است، درست می باشد.آيت اهلل 
نمر النمر در هشتم ژوئيه سال ۲۰۱۲ بازداشت شد كه بازداشت وی 

اعتراضاتی در عربستان را به دنبال داشت.

عباس: نوع اشغالگری فلسطين در 
هيچ جای دنيا مشاهده نشده است

محمود عباس اعالم كرد كه وضعيت فلسطين و آنچه كه در آن رخ 
می دهد در هيچ جای ديگر مشاهده نشده است.به نقل از روزنامه 
مصری اليوم السابع، محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان 
فلس��طين در ديدار با خيری رمضان، مجری برنامه »ممكن« در 
شبكه سی بی سی با اشاره به وضعيت اشغالگری در فلسطين اعالم 
كرد: تمامی دوره های اشغالگری موقتی است اما درباره فلسطين 

اين گونه نيست و اشغال در آن باقی مانده است.
وی افزود: واقعيت اين است كه اسرائيل نمی تواند ملت فلسطين را 
مخفی كند يا از بين ببرد و ملت فلسطين همچنان در كشورشان 

باقی می مانند.
رئيس تش��كيالت خودگردان فلس��طين اظهار داشت كه اساس 
مذاكرات با اسرائيل مرزهای اشغالی سال 67 است و نتانياهو اين را 
نمی خواهد.وی افزود: ما تصميم گرفته ايم از شورای امنيت بخواهيم 
كشور فلسطين را به پايتختی قدس تشكيل دهد و به اشغالگری 
در چارچوب زمانی مشخص پايان دهد حتی اگر به مذاق اسرائيل و 

آمريكا و ديگر كشورها خوش نيايد.

احتمال برگزاری نشست وزيران 
خارجه ايران و 5+1

 معاون وزير امور خارجه روسيه از احتمال برگزاری نشستی ميان 
وزرای امور خارجه ايران و گروه ۱+5 در ماه نوامبر خبر داد.

س��رگئی ريابكوف، معاون وزير امور خارجه اظه��ار كرد: احتمال 
دارد يک نشس��ت ميان وزرای امور خارجه اي��ران و گروه ۱+5 در 
ماه نوامبر برگزار ش��ود كه اين بدين معنی اس��ت كه دستيابی به 
راه حل نزديک است.ريابكوف افزود: اگر به راه حل دست پيدا نكنيم 
احتمال دارد مسائل همانند سال گذشته پيچيده تر شود. زمانی كه 
 وزرای امور خارجه قادر نبودند در اولين تالش های خود مس��ائل

 را حل كنند.
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در حمله نيروهای دولت عراق در بيجی واقع در ش��مال عراق ده ها تن از اعضای داعش كشته 2
ش��دند درحالی كه يک كريدور هوايی بين بغداد و شهرس��تان حديثه برای ارسال كمک های 
بشردوس��تانه و غذايی برای ده ها هزار خانواده ای كه در االنبار در محاصره هستند، ايجادشده 

است.

مصطفی پور محمدی در مراس��م گراميداشت سی امين 
سالگرد تأس��يس وزارت اطالعات در جمع نمايندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و شهر و تمام مسئوالن 
اس��تان اصفهان در تاالر كوثر ارتش اظهار كرد: از بابت 
قدرشناسی، وظيفه شناسی و سپاس و تشكر از سربازان 
گمنام امام زمان)عج( برای دومين بار در طول دو هفته 
اخير به اصفهان آمدم و به جاس��ت همه م��ردم قدران 
نعمت عظيم امنيت باش��ند.وزير دادگس��تری در ادامه 

س��خنان خود مقوله امنيت را به تفصيل موردبررس��ی 
ق��رارداد و اظهار كرد: ب��دون امنيت اق��دام هيچ عملی 
مقدور نيس��ت، امنيت مبدأ حركت اس��ت و اگر ناامنی 
ايجاد ش��ود، اضط��راب و دلهره و آش��فتگی جای آن را 
می گيرد و نبود امني��ت، آغاز حرك��ت را دچار اختالل 
می كند.وی با تأكيد بر اينك��ه امنيت راهی برای تحقق 
يک فضای مطلوب است ادامه داد: رسيدن به هدف های 
مادی بدون امنيت به نتيجه نمی رس��د و امنيت هدف 

است، درصورتی كه عده ای امنيت را وسيله می دانند.
وزير دادگس��تری با اشاره به اينكه بس��ياری از اقدامات 
و تالش ها در نظام اس��المی برای كس��ب امنيت است 
ادامه داد: همه به امنيت نيازمند هستند و حركت در هر 

نظامی بدون وجود امنيت 
امكان پذير نيست.

پور محم��دی امني��ت را 
جز ملزوم��ات و مالزمان 
و ضروريات در همه ابعاد 
زندگی دانس��ت و ادامه: 
زندگی هم��راه با خوف و 
دغدغه و ش��ورش درون 

زندگی نيست.
وی در ادام��ه اظهار كرد: 
لغت ايمان كه اصلی ترين 
و  معرفت��ی  جاي��گاه 
واالترين من��زل حركت 
انس��انی اس��ت از ام��ن و 
آرامش منش��أ می گيرد و 

عالمان لغت و تفس��ير بر اين نكته معترف هس��تند كه 
نتيجه ايمان، امنيت آوردن به يک نيرو اس��ت و شرک 
كه ظلمی عظيم است به خاطر نداشتن ايمان و امنيت 
به يک محل امن و آرامش است.وی با اشاره به روايتی از 
امام جعفر صادق )ع( اذعان كرد: اوليا دين نياز مردم را به 
سه مسئله امنيت، عدل و رفاه و فراوانی مورد تأكيد قرار 
داده اند، به طوری كه جامعه بدون عدالت انگيزه حركت 

ندارد و روح تعالی در آن خشک می شود.

وزير سابق اطالعات گفت: ما در دوران بيداری اسالمی 
از درگيری و سردرگمی شديد شورای مركزی سازمان 
سيا در مواجهه با بيداری اسالمی منطقه خبر داشته ايم.

 حجت االسالم حيدر مصلحی در ششمين كنگره شهدا 
و ايثارگران روحانی استان اصفهان اظهار كرد: بيداری 
اس��المی در منطقه توهم نب��ود بلكه واقعيت��ی بود كه 
متأسفانه برخی از انديش��مندان و علمای منطقه آن را 

درک نكردند.
وی تصريح كرد: دشمن سه هدف اصلی را با ايجاد جنگ 
تحميلی دنبال می كرد كه نخستين هدف نابودی انقالب 

اسالمی ايران بود، چراكه انقالب اسالمی هستی استكبار 
را هدف قرار داده بود و اصليت وجودی اس��تكبار را زير 

سؤال برده بود.
وزير سابق اطالعات افزود: برخی از سران و دولتمردان 
منطقه بااراده دول غربی حركت می كنند، اين در حالی 
اس��ت كه انقالب اس��المی ايران امروز در دنيا در حال 
پيمودن مسيری است كه باعث توسعه حكومتی و تحقق 

اهداف بلند اسالم در جهان است.
وی متذكر ش��د: امروز جغرافيای اس��الم ناب محمدی 
ك��ه ام��ام راح��ل ش��عار آن را م��ی داد بخ��ش عمده 

 كش��ورهای اس��المی جه��ان را ب��ه خ��ود اختصاص 
داده است.

مصلحی ضمن بيان تحليلی از اوضاع منطقه خاورميانه 
اظهار كرد: م��ا در زمان تصدی و تس��لط خود بر وزارت 
اطالعات در دولت ده��م، اطالعات دقي��ق و جامعی از 
درگيری و س��ردرگمی ش��ورای مركزی س��ازمان سيا 
در مواجه��ه با بي��داری اس��المی منطقه داش��تيم.وی 
خاطرنشان كرد: حمله و تهاجم آمريكا و استكبار جهانی 
عليه بشار اسد به واسطه نقش كليدی سوريه و بشار اسد 

در جبهه مقاومت منطقه بود.

وزير دادگستری:

امنيت ضروری ترين نياز جامعه اسالمی است

وزير سابق اطالعات : نقش بشار اسد کليدی بود

بيداری اسالمی در منطقه واقعيتی بود که درک نشد

رسیدن به هدف های مادی بدون امنیت به نتیجه نمی رسد 

ایجاد کریدور هوایی بین بغداد و حدیثه

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

غربی ها فرصت سوزی نكنند
 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: اخالق 
ديپلماتيک ايجاب می كند كه به تعهدات پايبند باشيم، 

چراكه خلف  وعده ها، ريشه اعتمادها را می سوزاند.
آيت اهلل اكبر هاشمی رفسنجانی،رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در ديدار جوليو هاس، سفير كشور سوئيس 
در جمهوری اسالمی ايران، با يادآوری مذاكرات هسته ای 
بين ايران و كشورهای ۱+5 خاطرنشان كرد: افق روشنی 
در روابط ايران و غرب داريم كه می توانيم كارهای علمی، 
فنی و تكنولوژی را در س��ايه مراودت های سياسی انجام 
دهيم.هاشمی رفسنجانی با اش��اره به فراز و نشيب های 
شرايط سياسی، گفت: اخالق ديپلماتيک ايجاب می كند 
كه به تعهدات پايبند باشيم، چراكه خلف  وعده ها، ريشه 
اعتمادها را می سوزاند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام همكاری ب��رای انتقال گاز به اروپ��ا را ظرفيت آماده 
همكاری ايران و س��وئيس خواند و اظهار ك��رد: اگر خط 
لوله انتقال گاز انجام شود، يک سرمايه گذاری هميشگی 
در جهت امنيت سياس��ی اروپاس��ت.وی انحصار تأمين 
منابع انرژی در جهان كنونی را نامناسب دانست و گفت: 
هم توليدكننده و ه��م مصرف كننده بايد با اس��تفاده از 
اص��ل تن��وع، از مناف��ع آن برخ��وردار شوند.هاش��می 
رفس��نجانی در ادامه با يادآوری برنامه ه��ای اقتصادی و 
سياس��ی دولت يازدهم، تصريح كرد: اگر مسئوالن غربی 
نتوانند مش��كالت خ��ود را در زمان دولت��ی كه محصول 
تفكرات نيروهای فرهيخته كش��ور اس��ت، ح��ل كنند، 
چه جوابی ب��ه افكار عموم��ی خود خواهن��د داد؟رئيس 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام همه گفتار و رفتار ايران 
را در راس��تای اعتمادآفرينی خواند و ادامه داد: در چنين 
ش��رايط مغتنمی، بهانه تراشی های سياس��ی و توجه به 
كارش��كنی های البی های صهيونيستی، فرصت مناسبی 
را از دس��ت غربی ها می گيرد كه به كمک اي��ران بتوانند 
بسياری از مشكالت منطقه ای و حتی جهانی را حل كنند.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اظهارات سفير سوئيس در 
مورد اراده آمريكايی ها برای حل مس��ائل نيز خاطرنشان 
كرد: بااينكه مشكالت داخلی آمريكا و فشار تندروی های 
آن ها را می دانيم، ولی برای حل مسائل تغيير گفتار كافی 
نيس��ت و بايد رفتارها هم مؤيد گفتار باشد.رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام سوئيس را كش��وری مستقل 
دانست و گفت: اميدواريم سوئيس تحت شعاع قدرت های 
غربی قرار نگيريد و تصميمات سياسی مستقلی را اتخاذ 
كنيد.وی با تأكيد بر گسترش روابط دوجانبه، اظهار كرد: 
زمينه های همكاری تهران- ژنو كم نيس��ت و تقريباً همه 
موضوعات همكاری های بين المللی را شامل می شود كه 

بايد بر اساس منافع ملی تعامل داشته باشيم.

بدون امنيت اقدام 
هيچ عملی مقدور 

نيست، امنيت مبدأ 
حرکت است و اگر 
ناامنی ايجاد شود، 
اضطراب و دلهره و 
آشفتگی جای آن 

را می گيرد
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تحدید حدود اختصاصی 
اتاق  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/3/27-103/93/961/337   23564
تحتانی به شماره پالک 87 فرعی از شماره 37 اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 که 
نام عبدا... پریاری کشه در جریان ثبت می باشد که به علت عدم حضور مالک در  به 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/9/17 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور 
بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 1393/07/26 

م الف:53 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

7/18 شماره:103/93/1871/337-93/7/1 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به 
شماره پالک 4811 فرعی از شماره 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 که به نام آقای 
آگهی  در  مالک  عدم حضور  علت  به  که  می باشد  ثبت  جریان  در  ابوفاضلی  مصطفی 
و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در صبح روز 1393/9/18 در محل شروع 
صاحبان  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و 
بهم  این آگهی در محل حضور  امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
 تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1393/07/26 

م الف:116 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
مزایده 

7/310 در شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
آقای  علیه  و  رواخواه  فرناز  وکالت خانم  با  آستانه  لیلی  له خانم  ح/دوم  2426/93ش 
مسیح اخالقی با وکالت آقای حسین فراجی و خانم فاطمه نوروزی به آدرس خ چهارباغ 
باال-مجتمع مسکونی پارک – بلوک نسترن-بلوک8 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
به شماره  دستگاه خودرو  یک  به شرح  توقیفی  اموال  ریال   9/966/750/000 مبلغ  به 
انتظامی 779د49ایران53 که طی نامه به شماره 1392/5689/5/45 مورخ 92/6/27 از 
نظریه  به  توجه  با  می باشد  پارکینگ  در  و  توقیف  اصفهان  فیض   16 کالنتری  طریق 
کارشناس رسمی دادگستری خودرو سواری شخصی رنو مدل سال 2012، 6 سیلندر – 
بنزینی – رنگ متالیک سورمه ای به شماره موتور 001480 به شماره شاسی 463202 
بدون روکش در هوای آزاد آثار خراشیدگی روی سپر جلو سمت راست و بدنه دیده 
به مبلغ لذا  تا سال موجودی است  اختالف 2 سال  نامناسب و   شد و توقف در جای 
مورخ  مزایده ای  جلسه  دارد  درنظر  که  است  گردیده  ارزیابی  ریال   1/500/---/---
مزایده  جلسه  در  شرکت  طالبین  نماید  برگزار  صبح   10 تا   11 ساعت  در   93/8/11
 2171350205001 حساب  شماره  به  پایه  قیمت  درصد   10 واریز  با  می توانند 
مزایده  مورد  اموال  از  مزایده  از  قبل  روز   5 اجرا  این  به  آن  فیش  ارائه  و  ملی  بانک 
 18299 م الف:  بود.  خواهد  مزایده  برنده  مبلغ  باالترین  دهنده  پیشنهاد  نمایند   بازدید 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه   7/311
1183/93ش ج/3 له آقای امیرحسین امین الرعایا و علیه آقای محمد سعید امین الرعایا 
طبقه  استواری-پالک2125  حبیب-کوی  بیشه  شیری-کوی  مطهری-پل  خ  آدرس  به 
چهارم بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 108/370/000 ریال اموال توقیفی 
به شرح ملک به آدرس خیابان صائب-کوی شادمان-بن بست شقایق-پالک28-طبقه60 
و  اسناد  ثبت  اداره  طریق  از   93/3/25 مورخ   58202300324 شماره  به  نامه  طی  که 
امالک توقیف گردیده است و به پالک ثبتی 2658/30 یک آپارتمان مسکونی به مساحت 
باب  یک  اعیانی  ششدانگ  از  قدرالسهم  انضمام  به   6 طبقه  در  واقع  مترمربع   70/99
انباری مشاعی واقع در طبقه زیرزمین به مساحت 3/59 مترمربع به قدرالسهم از عرصه 
مشاعی با حق استفاده از حیاط مشاعی و فاقد پارکینگ مشاعی می باشد واحد آپارتمان 
مورد نظر دارای آشپزخانه اُپن با دیوار کاشیکاری شده و کف سرامیک و کابینت نسبتًا 
قدیمی اتاق پذیرایی به صورت کف سرامیک و دیوار رنگ روغن و سقف گچکاری شده 

و اتاق خواب با درب چوبی کف سرامیک و دیوار رنگ و روغن همچنین آشپزخانه و 
دستشوئی و حمام دارای پنجره روبه کوچه می باشد درب ورودی از دو طرف )کوچه 
شادمان و بن بست شقایق( به صورت فلزی و نمای بیرونی به صورت آجر سه سانتی 
کارتنی- سنگ شیشه ای و باربری می باشد حیاط مشاعی با حق استفاده مالک دارای 
فاضالب  و  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  مشترکات  و  کامل  بهداشتی  و سرویس  باغچه 
می باشد که طبق نظریه کارشناسی با توجه به موقعیت محل و میزان عرصه و اعیان و 
نوع و قدمت ساخت و مصالح مصرفی و مشترکات و متعلقات موجود و شرایط روز 
حاکم بر عرضه وتقاضا و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ واحد آپارتمان 
بالغ بر ---/---/2/414 ریال و ارزش یک دانگ آن بالغ بر 40/233/333 تومان می باشد 
که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/8/11 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید ضمنًا محکوم به و 
هزینه های اجرایی معادل 1/60/30-حبه مشاع از یکدانگ پالک ثبتی 2658/30 می باشد 
و نظریه کارشناسی مورد تعرض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است طالبین شرکت 
در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه با واریز 10 درصد قیمت پایه 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:18300 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

-1753 )اصلی   792 شماره  اصالحیه  رای  موجب  به   1280-92 شماره:   7/398
که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   32 شعبه   93/5/22 تاریخ   )92/11/20
محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  جاوری  عبدالجواد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت 
است به پرداخت 2/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 108/000 ریال خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 88/1/20 تا اجرای حکم به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم 
له محمود میرزایی فرزند امان ا... به نشانی اصفهان-خ هشت بهشت شرقی-کوی24-

فرعی3-بلوک42. 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 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
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:17879 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/6/26-999 دادنامه:  شماره  پرونده:545/93ش12  کالسه   7/399
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشیری نشانی: سمیرم-خیابان 
امام خمینی-خیابان هجدهم-پالک3 وکیل: الهه صانعی نشانی: اصفهان-سه راه سیمین-

جنب پمپ بنزین-ساختمان آرش-ط چهارم-واحد402 خوانده: حسین حاتم پور جزی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال چک شماره 
121154/436023/28 عهده بانک ملت شعبه خانه اصفهان 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 مهدی 
تباشیری با وکالت خانم صانعی به طرفیت آقای حسین حاتم پور به خواسته مطالبه 
مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال وجه چک به شماره 121154/436023/28 مورخه 
90/10/20 به عهده بانک ملت 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 
هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و 180/000 ریال و هزینه نشر آگهی بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  تعرفه  وکیل طبق 
می نماید  اعالم  و  اجرای حکم درحق خواهان صادر  تاریخ  تا   )90/10/20-0121154(
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

قابل تجدید نظرخواهی در  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  می باشد و پس 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:17881 شعبه 12حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی:  دادنامه: 93/6/26-997  547/93ش12 شماره  پرونده:  7/400 کالسه 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشیری نشانی:سمیرم-خیابان 
راه  اصفهان-سه  نشانی:  صانعی  الهه  وکیل:  هجدهم-پالک3  خمینی-خیابان  امام 
سیمین-جنب پمپ بنزین-ساختمان آرش-طبقه چهارم-واحد402 خوانده: امید عموئی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال 
چک شماره 121047 عهده بانک ملی شعبه خانه اصفهان 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 مهدی 
مبلغ  به خواسته مطالبه  امید عموئی  آقای  به طرفیت  الهه صانعی  با وکالت  تباشیری 
بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک به شماره 121047-92/9/10 به 
به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  اصفهان  خانه  شعبه  ملی  بانک  عهده 
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 
نداشته و  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  آن 
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 استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد هزار 
دادرسی  بابت هزینه  آگهی  نشر  و هزینه  ریال  و 180/000  بابت اصل خواسته  ریال 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و 
چک موصوف )92/9/10( 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 
قابل تجدید نظرخواهی در  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  می باشد و پس 
حل  حقوقی شورای   12 شعبه  م الف:17882  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/6/26-998 دادنامه:  546/93ش12 شماره  پرونده:  7/401 کالسه 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشیری نشانی:سمیرم-خیابان 
امام خمینی-خیابان هجدهم-پالک3 وکیل: الهه صانعی نشانی: اصفهان-سه راه سیمین-
جنب پمپ بنزین-ساختمان آرش-طبقه چهارم-واحد402 خوانده: نجمه تیموری نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه چهار 
فقره چک به شماره های 502180و502181و502182و502199 با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
به  تیموری  نجمه  خانم  طرفیت  به  الهه صانعی  خانم  وکالت  با  تباشیری  مهدی  آقای 
خواسته مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شماره های 
عهده  به  502180-91/3/5و502181-91/3/15و502182-91/4/5و91/5/10-502199 
بانک صادرات شعبه سه راه خمینی شهر 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 
نداشته و  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  آن 
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 استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و پانصد هزار 
دادرسی  هزینه  بابت  آگهی  نشر  هزینه  و  ریال  و 255/000  اصل خواسته  بابت  ریال 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و 
درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  )91/3/5و91/3/15و91/4/5و91/5/10(  موصوف  چک 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:17883 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   93/3/24-522 دادنامه:  شماره   1676-92 پرونده:  کالسه   7/402
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حامد امینی نشانی: گلپایگان – میدان 
علیرضا  خواندگان:  دوم  درب  چپ-  سمت   – امامت  خیابان  ابتدای   – زاهدی  قاضی 
مهدی اکری هر دو به نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده   خاشعی – 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  و 
آقایان  طرفیت  به  امینی  حامد  آقای  دعوی  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای   صدور 
 علیرضا خاشعی و مهدی اکری به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه حواله 
به  انصارالمجاهدین  الحسنه  قرض  انداز  پس  صندوق  عهده   07/605536 شماره  به 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
الحسنه که ظهور در اشتغال  گواهی عدم پرداخت صادره از سوی موسسه و قرض 
خواندگان  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خواندگان   ذمه 
ثابت  شورا  بر  فلذا  ننموده اند  ارسال  الیحه ای  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در 
است لذا به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
بابت اصل خواسته   خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   104/000  و 
اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  تا   92/10/16 دادخواست  تقدیم 
و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی   از 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید   اعالم 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   13 شعبه   17884 م الف:  می باشد.  شعبه   این 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/403 شماره: 92-2134ش ح13 به موجب رای شماره 718 تاریخ 93/4/29 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- مهرداد 
جعفری 2- مجتبی هادیان 3- پیمان خیام باشی هر سه نفر به نشانی مجهول المکان  
انتظامی  شماره  به  ماکسیما  خودروی  دستگاه  یک  سند  انتقال  به  هستند  محکوم 
173ب91ایران13 در یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط خوانده ردیف سوم پیمان خیام 
باشی و پرداخت مبلغ 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 320/000 
خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال 
معصومه افخمی با وکالت آقای امیر بهار به نشانی تهران-اتوبان بهشت زهرا و پرداخت 
نیم عشر در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:17885 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   92/12/25 تاریخ   1138 شماره  رای  موجب  به  شماره:92-999ش31   7/404
 -1 علیها  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   31
به  زاده هر سه  علیرضا مالرمضانی 2- مهدی مالرمضانی 3- حاجیه خانم سلمانی 
اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  دو  و  سی  و  دویست  و  خواسته 
و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )79/8/6و79/7/6( تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان مختار عباسی فرزند نصرا... به نشانی اصفهان-محمودآباد-خیابان گچ-
اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  پرداخت  و  نسیم  سنگبری 
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:17887 

شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

مواد مخدر از داعش هم  خطرناک تر 
است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: مواد مخدر دشمنی 
است که بنیان  خانواده های ایرانی را هدف قرار داده است و اگر 

حواسمان نباشد خطرش از داعش بیشتر است.
آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد در ششمین اجالسیه شهدا و 
ایثارگران روحانی و طالب در جمع مردم شهیدپرور اظهار کرد: با 
عنایت خاصه خود شهدا الحمداهلل در طول 6 سال گذشته موفق 

به برگزاری این کنگره ساالنه شده ایم.
وی در توضیح هدف از برگزاری یادواره  های ش��هدای روحانی 
گفت: برگزاری یادواره های ش��هدا به منظور فخرفروش��ی و به 
رخ کشیدن آمار ش��هدای روحانی نیست، بلکه برگزاری چنین 
کنگره هایی باهدف بیان این مطلب اس��ت که روحانیت شیعه 
همواره پیشتاز بوده و حتی در عرصه جنگ تحمیلی خود عامل 

به عمل است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: از افتخارات بزرگ مکتب شیعه 
این است که جامعه و قشر روحانیت و طلبه همیشه پویا، فعال، 

جان فشان، ایثارگر و پیشتاز در لحظات سخت بوده است.
وی تأکید کرد: از منظر اس��الم مؤمن کسی اس��ت که عالوه بر 
اذعان زبانی و قلبی صدق ایمان خود را با عمل ثابت کند، شهدا 
با جان فشانی و ایثار جان و خون خود صداقت خود را در ایمان 

ثابت کردند.
طباطبایی ن��ژاد یادآور ش��د: کار روحانیت ش��یعه کار عظیم و 
س��ختی اس��ت بر طبق روایات و احادیث نبوی علمای ش��یعه 
نگهبان مرزهایی هستند که یک طرف آن شیطان و ابلیس قرار 
دارد.نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان عنوان کرد: بر طبق 
فرمایشات ائمه اطهار علمای شیعه با اعمال و گفتار خود جلوی 
حمله ش��یطان به ضعفای ش��یعه را می گیرند و ما خدا را شکر 
می کنیم که علمای ش��یعه همواره عهده دار این وظیفه خطیر 
بوده اند.وی اضافه کرد: مردم عزتمند ایران با هدایت رهبری در 
8 سال دفاع مقدس آن چنان سیلی محکمی به صورت و چهره 
اس��تکبار و دولت های غربی و آمریکایی زدند که تا س��ال های 
سال جرأت حمله فیزیکی به ایران را نخواهند داشت.امام جمعه 
اصفهان در پایان گریزی به مسائل اجتماعی زد و گفت: تضعیف 
و نابودی خانواده های ایرانی از اهداف دشمن است، مواد مخدر 
دشمنی است که بنیان های خانواده های ایرانی را هدف قرار داده 

است و چنانچه مراقب نباشیم خطر آن از داعش بیشتر است.
در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی:

 دستور رئیس جمهور برای مقابله با 
»فروش پایان نامه«

 رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد ازآنچه تحت عنوان 
»پایان نامه فروش��ی« و یا »کپی برداری متون علمی« از آن یاد 
می شود، گفت: شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر عالمت 
س��ؤال قرار گیرد و لذا دس��تگاه های مرتبط باید برای مقابله با 

این گونه اقدامات فعال شوند.
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی، عصر سه شنبه در 
هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، 
پس از اس��تماع دیدگاه های اعضای این شورا درباره موضوعات 
مختلف فرهنگی، علمی و آموزشی، همچنین با اشاره به ضرورت 
پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در دانش��گاه ها، گفت: با توجه به 
اینکه فضای فیزیکی و استاد در دانشگاه ها مهیا است، پذیرش 
دانشجوی غیر ایرانی یک راه برای تکمیل ظرفیت های آموزش 
عالی است؛ کما اینکه جوانان بس��یاری از کشورهای همسایه، 
عالقه مند به تحصیل در دانشگاه های ایران هستند. خوب است 
دانشگاهی داشته باشیم که زبان تدریس در آن انگلیسی باشد تا 
عالوه بر ارتقای کیفیت آموزشی، پذیرش دانشجوی غیر ایرانی 

در کشور نیز گسترش پیدا کند.
رئیس ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی ب��ا انتق��اد از دیدگاهی 
که هرگونه ارتباط علمی اس��اتید با مراجع دانش��گاهی خارج 
را زمینه س��از جاسوس��ی می داند، ب��ر توس��عه همکاری های 
علمی و بین المللی بین دانش��گاه های کش��ور و دانش��گاه های 
مطرح دنیا تأکید کرد و افزود: اعتقادداری��م باید ضمن رعایت 
دقیق مالحظات امنی��ت ملی، رفت وآمد علمی بین اس��اتید و 
دانش��جویان کش��ورمان با خارج و بالعکس وجود داشته باشد 
 و توجه کنیم که یکی از زمینه های توس��عه مناف��ع ملی، نفوذ 

علمی است.
در ادامه این جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، »سیاست ها و 
ضوابط نام و نشان های ایرانی اسالمی« موردبحث و تبادل نظر 
اعضای ش��ورا ق��رار گرفت ک��ه بخش اه��داف، سیاس��ت ها و 
همچنین بخش��ی از اقدامات در این زمینه پ��س از اصالحاتی 
به تصویب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی رسید و ادامه بررسی 
 و تصوی��ب آن به جلس��ه آتی ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی

 موکول شد.

اگر فرد آمر از منکر صدمه ای ببیند یا 
فوت کند، جانباز یا شهید محسوب 

می شود
عضو کمیس��یون قضایی از تصویب کلیات ط��رح »حمایت از 
آمرین به معروف و ناهیان از منکر« در مجلس خبر داد و گفت: 
اگر فرد آمر یا ناهی از منکر صدمه ای ببیند یا فوت کند، جانباز یا 
شهید محسوب می شود. محمدعلی اسفنانی اظهار داشت: طرح 
»حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر« با رأی باالیی در 
مجلس به تصویب رسید.وی افزود: در صورت تبدیل این طرح 
به قانون، در صورت بروز حادثه برای فرد آمر به معروف یا ناهی 

از منکر از آن ها حمایت خوبی به عمل می آید.
اسفنانی با تأکید بر اینکه با تصویب این طرح امر به معروف و نهی 
از منکر نسبت به بدنه حکومت روندی قانون مند را طی می کند، 
گفت: برابر این قانون افراد می توانند حتی در بحث مفاسد اداری 

و مالی هم اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کنند.
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راه اندازی سامانه باجه ای خدمات شهرسازی در مناطق 15گانه 
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان  اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، بیشترین 
مراجعات مردمی در ش��هرداری های مناطق در خصوص استعالمات مختلف از قبیل 
حفاری، دفترخانه، بانک، ثبت اس��ناد و امالک، اتحادیه و ... بوده که این گونه مراجعات 
نسبت به مراحل صدور پروانه باید در زمان کوتاه تری انجام گرفته و با سرعت بیشتری به 

ارباب رجوع پاسخ داده شود.

3

سفیر آلمان در ایران در دیدار با استاندار اصفهان، 
عالقه مندی این کشور برای همکاری با شرکت های 
ایرانی در اجرای پروژه های آب و انرژی در اصفهان 
را اعالم کرد.  میش��ائیل فون انگرن اشتنبرگ  در 
دیدار با اس��تاندار اصفهان با اش��اره به توانمندی 
کش��ورش در بخ��ش آب، انرژی، محیط زیس��ت 
و آم��وزش اظهار ک��رد: آلمان در ای��ن بخش ها از 
ش��رکت های توانمند و تجربیات خوبی برخوردار 
اس��ت و طرفین می توانند در این زمینه، همکاری 

خوبی با یکدیگر داشته باشند. 
س��فیر آلمان در تهران با اش��اره به س��فر شهردار 
فرایبورگ به اصفه��ان در روزهای آین��ده همراه 
با یک هیئت اقتص��ادی، اظهار ک��رد: این هیئت 
درزمین��ه صنعتی و کش��اورزی از تخصص خوبی 
برخ��وردار اس��ت و اتاق های بازرگان��ی اصفهان و 
فرایبورگ می توانند با بررسی پروژه های موردنیاز با 
یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند.وی ادامه داد: 
یکی دیگر از ش��رکت های آلمانی که درزمینه آب 
تخصص زیادی دارد در آینده نزدیک برای بررسی 
همکاری های مشترک به اصفهان سفر خواهد کرد. 
س��فیر آلمان در ایران اف��زود: اصفه��ان و آلمان 
می توانند با هم��کاری یکدیگر پروژه های خوبی را 
درزمینه آب و انرژی در استان اصفهان اجرا کنند. 
فون انگرن اش��تنبرگ درباره همکاری مش��ترک 
آلمان با اصفهان در خصوص صنعت گردش��گری 
نیز گف��ت: بس��یاری از آلمان ها دوس��ت دارند از 
نزدیک اصفهان را مش��اهده کنند ام��ا باید زمینه 
این همکاری ها فراهم شود. وی افزود: در خصوص 
مدیریت گردشگری نیز آلمان از تجربیات زیادی 
برخوردار هست و ما می توانیم با اصفهان درزمینه 
آموزش مدیریت گردش��گری همکاری کنیم که 

برای تقویت صنعت گردش��گری اصفهان بس��یار 
مفید اس��ت. س��فیر آلمان در اصفهان با اشاره به 
خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ، اظهار کرد: 
اصفهان یکی از شهرهای مهم ایران است و روابط 
تاریخی و عمیق ایران و آلم��ان می تواند بار دیگر 
از طریق اصفهان از س��ر گرفته ش��ود. وی تصریح 
کرد: ش��رکت های آلمانی برای هم��کاری با ایران 
عالقه مندی زیادی دارند و همه آن ها برای ورود به 
ایران منتظر نتایج مذاکرات هسته ای هستند. وی 
افزود: وزیر امور خارجه آلمان نیز عالقه مند است 
تا هرچه س��ریع تر توافقات در خصوص مذاکرات 
هسته ای ایران حاصل ش��ود و زمینه همکاری دو 
کشور بیش ازپیش گس��ترش یابد. سفیر آلمان در 
کش��ورمان تأکید کرد: دولت آلمان بسیار امیدوار 
است تا مذاکرات هسته ای ایران به نتیجه برسد زیرا 
ایران بازار خوبی برای آلمان است و زمان آن رسیده 
تا موضوع��ات هس��ته ای ایران حل وفصل ش��ود. 
وی اظهار کرد: اکنون ش��انس خوبی برای طرفین 
وجود دارد تا به توافق برسند و طرفین چنانچه این 
شانس را از دس��ت بدهند، دیگر معلوم نیست چه 
زمانی شانس مجدد فرارسد. فون انگرن اشتنبرگ 
افزود: ما بس��یار امیدواریم که مذاکرات هسته ای 
ایران به س��مت مثبت حرکت کند و انتظار داریم 
تا توافق هس��ته ای بین ایران و گروه 1+ 5 حاصل 
شود.سفیر آلمان در ایران تصریح کرد: همکاری و 
سرمایه گذاری در ایران برای شرکت های اروپایی 
ازجمله آلمان از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و 
ما به بازار ای��ران نیاز داریم.اس��تاندار اصفهان نیز 
خواستار بیان واقعیت های ایران از سوی آلمان به 
کشورهای اروپایی شد و افزود: غرب باید از فرصت 

کنونی بهترین استفاده را ببرد. 

رس��ول زرگرپور اظهار کرد: آلمان بای��د با برقراری 
ارتب��اط کام��ل سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی با 
جمهوری اسالمی ایران، ش��رایط همکاری را فراهم 

کن��د. وی ب��ا اش��اره 
ب��ه س��فر 86 هیئت 
خارجی ب��ه اصفهان 
پس از تشکیل دولت 
یازده��م اف��زود: این 
هیئت ها آمادگی خود 
را ب��رای هم��کاری با 
اصفهان اعالم کردند. 

اس��تاندار اصفه��ان 
درعین ح��ال تصریح 
ک��رد: زمان��ی ای��ن 
هم��کاری و ارتب��اط 
برق��رار می ش��ود که 
مع��ادالت مذاک��رات 
هس��ته ای از س��وی 
به درس��تی  غ��رب 
انجام ش��ود. زرگرپور 
اف��زود: خوش��بختانه 

سیاس��تمداران آلمانی درک کرده اند که جمهوری 
اس��المی ایران باصداق��ت کامل در مذاک��رات گام 
برداشته اس��ت اما متأس��فانه برخی سیاستمداران 
غربی منصف نیستند و برداشت های غلط دارند. وی 
افزود: دولت یازدهم شرایط را برای همکاری با غرب 
فراهم کرده است و غرب باید از فرصت به وجود آمده 
استفاده کند. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به سابقه 
طوالنی رابطه ایران و آلمان افزود: مردم ایران انتظار 
دارند، آلمان برای انعکاس واقعیت های ایران به دیگر 

کشورهای اروپایی پیش قدم شود. 
زرگرپور با اشاره به توانمندی های استان اصفهان در 
بخش صنعت، کشاورزی و فرهنگی، افزود: شهرهای 
آلمان می توانند در بخش ه��ای مختلف به خصوص 

گردشگری با اصفهان همکاری کنند. 
اصفهان را بیشتر از فرایبورگ می شناسم

     سفیر آلمان در تهران اظهار داشت: آلمانی ها هیچ 
تصویر غلط و نادرس��تی از ایران ندارند و رسانه های 
آلمان فضای خوبی را ایجاد کرده اند تا باورهای غلط 
از ایران از بین برود.میکائیل بارون فون اونگرن، در 
دیدار با شهردار اصفهان گفت: تاکنون دوبار از شهر 
افس��انه ای و ش��گفت انگیز اصفهان دیدن کرده ام و 
این ش��هر بس��یار زیبا اس��ت. وی افزود: الزم است 
 ارتباطات بین اصفهان و آلمان درزمینه های علمی و

ان��رژی ه��ای نو گس��ترش یاب��د به ط��وری آلمان 
به خصوص ش��هر فرایبورگ در ای��ن رابطه تجارب 
خوبی دارد و می تواند در اختی��ار اصفهان به عنوان 

خواهرخوانده خود قراردهد. 

آمادگی آلمانی ها  برای اجرای پروژه های آبی و انرژی  دراصفهان

اصفهان پلی برای روابط عمیق ایران با آلمان 

یادداشت

استقبال سفرای کشورهای آفریقایی 
از غرفه گیاهان دارویی اصفهان

سفرای کشورهای سودان، اوگاندا، کنیا، زیمبابوه، به روندی، 
نیجریه و حافظ مناف��ع مصر در تهران از غرفه دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان)خوراس��گان( در دومین نمایش��گاه 
گیاه��ان دارویی، فرآورده های وابس��ته و طب س��نتی ایران 

بازدید کردند. 
حامد کیان��ی رئیس ش��ورای هم��کاری ای��ران و آفریقا در 
اصفهان با اعالم این خبر و ضمن تش��ریح اهداف این ش��ورا 
گفت: ش��رکت های دانش بنیان دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان)خوراسگان( که درزمینه گیاهان دارویی به فعالیت 
مش��غول اند، آمادگی خود را به منظور انتقال دارو و خدمات 
پزشکی به آفریقا به سفرای بازدیدکننده از این نمایشگاه اعالم 
داشته اس��ت.وی اظهار کرد: در این دیدار سفرای کشورهای 
مذکور ضمن ابراز خرس��ندی از بازدید خود از غرفه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراس��گان( خواستار همکاری 

فی مابین با شرکت های حاضر در این غرفه شدند. 

پژوهش در خصوص بیماران نقص 
ایمنی اولیه در رویان 

مدیرعامل خیری��ه بیماران نق��ص ایمنی حض��رت صدیقه 
طاهره)س( گفت: طی تفاهم نامه منعقدشده مابین این خیریه 
با پژوهشکده رویان مقرر شد که پژوهش در خصوص بیماران 

نقص ایمنی اولیه در برنامه کاری این پژوهشکده قرار گیرد.
سید محمدباقر حجازی در بازدید از پژوهشکده رویان اظهار 
داش��ت: زمینه های همکاری زی��ادی در زمینه های مختلف 
 با پژوهش��گاه رویان داری��م.وی بابیان اینکه الزم اس��ت در

زمینه های علمی و پژوهش��ی همکاری ها افزایش یابد، ادامه 
داد: در این زمینه الزم اس��ت ب��ا همکاری این پژوهش��کده 
تفاهم نامه ای درزمینه بیماران نقص ایمنی منعقد ش��ود و از 

ظرفیت های موجود طرفین در این زمینه استفاده شود.

خیابان های اصفهان به پارکینگ 
تبدیل می شود

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان از تبدی��ل خیابان های 
 مرکزی اصفهان ب��ه پارکینگ خودرو طی چند س��ال آینده 

خبر داد.
 عبدالرضا آقاخانی با اشاره به نقش ارتباط مردم با پلیس اظهار 
کرد: در 6 ماهه نخست سال جاری بالغ بر یک میلیون و 200 
هزار نفر با مرکز فوریت های پلیسی 110 استان تماس داشتند 
که از بین این تماس ها 770 هزار مورد آن عملیاتی و منجر به 
حضور مأموران درصحنه شده و سایر تماس ها به ارائه مشاوره 

و راهنمایی به مردم اختصاص داشت.
وی افزود: تماس مردم با مرکز 110 پلیس به قدری بااهمیت 
بوده که بالغ بر 67 درص��د از جرائم اس��تان در مدت 6 ماهه 
س��ال جاری تنها از طری��ق اطالعات مردمی کشف ش��ده و 
این نش��ان می دهد که مردم به پلیس خود اعتم��اد دارند و 
 این مردم هم س��رمایه بزرگی برای نیروی انتظامی محسوب 

می شوند.

اسیدپاشی های اخیر به زنان 
اصفهانی در حال بررسی است 

چهارشنبه گذش��ته  در خیابان مهرداد اصفهان به یک خانم 
جوان اسیدپاشی شد.

به گزارش ایسنا به گفته شاهدان عینی و کسبه این خیابان، 
زن جوان در حالی که سوار بر خودروی سمند خود بود توسط 

مهاجمان ناشناس موتور سوار مورد اسید پاسی قرار گرفت.
سرهنگ حسین حسین زاده، جانش��ین فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: پلیس اصفهان در حال برنامه ریزی برای 

شناسایی متهمان است.
وی از علل وقوع این حادثه اظهار بی اطالعی کرد.

هم چنین فضل اهلل کفیل، فرماندار اصفهان در پاس��خ به این 
پرس��ش که گفته می ش��ود این چندمین مورد از اسیدپاشی 
روی زنان در اصفهان در روزهای اخیر است، گفت: چند مورد 
اسیدپاشی اتفاق نیفتاده بلکه این دومین مورد بوده و هر دو 
حادثه با فاصل��ه زمانی اتفاق افتاده و پلیس در حال بررس��ی 
این موارد است.وی در پاس��خ به اینکه آیا علت اسیدپاشی ها 
در اصفه��ان می تواند مربوط به مطالب منتش��ر ش��ده مبنی 
بر اسیدپاش��ی بر زنان بدحجاب باش��د یا خیر گفت: یکی از 
خانم ها که مورد اس��ید پاش��ی قرار گرفته متأهل بوده است 
 و احتمال دارد این حادثه مربوط به اختالفات ش��خصی بوده 
موضوع��ات  ک��رد:  تاکی��د  اصفه��ان  باش��د.فرماندار 
این چنین��ی باید با دقت بررس��ی و س��پس منتش��ر ش��ود. 
باید حواش��ی کار را بررس��ی کنی��م زیرا اگ��ر خبرخامی در 
ای��ن خص��وص منتش��ر ش��ود ب��ه ایج��اد نگران��ی و عدم 
احس��اس امنیت در مردم کم��ک می کند و ب��ه پلیس اعالم 
 ش��ده که هر چه س��ریع ت��ر در ای��ن زمینه اطالع رس��انی

 کند.

تابلوی مرگ ومیر در سال های 
گذشته در ایران تغییریافته است

معاون تحقیقات وزارت بهداشت گفت: افزایش امید به زندگی 
در بدو تولد در زنان و مردان در ۴5 سال گذشته به ترتیب به 

22 و 21 سال افزایش یافته است. 
رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداش��ت در بیست و 
شش��مین همایش بین المللی بیماری های کودکان با اشاره 
به افزایش امید به زندگی در زنان و مردان به 22 و 21 س��ال 
در ۴5 سال گذشته، گفت: در نظر داریم 10 سال به سال های 

ذکرشده اضافه کنیم.
وی افزود: تابلوی مرگ ومیر در س��ال های گذش��ته در ایران 
تغییریافته اس��ت به گونه ای که در س��ال 2010، 165 هزار 
مرگ به علت س��کته مغزی و قلب��ی روی داده اس��ت که بر 
این اس��اس افراد 10 س��ال زودتر می میرند و اگ��ر بتوانیم از 
 س��کته ها پیش��گیری کنیم می توانیم 10 س��ال را به بیمار

 بازگردانیم.

اخبار کوتاه
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عض��و هیئت علمی مرک��ز تحقیق��ات اپیدمیولوژی 
محیط زیست بارسلون اسپانیا گفت: با توجه به اینکه 
ریز گردهای بلند شده از س��طح زمین تأثیر زیادی 
بر آلودگی ه��وا دارد بنابراین شستش��وی خیابان ها 
می تواند راهکار مناس��ب و مؤثری بر کاهش آلودگی 

باشد.
پی��ام دادوند در حاش��یه س��فر خود اظهار داش��ت: 
ریزگردهای برخاس��ته از زمین آغش��ته ب��ه فلزات 
سنگین است که با پخش شدن در هوا آلودگی شدید 

ایجاد کرده و برای سالمتی مضر است.
وی بی��ان داش��ت: اقدامی ک��ه هم اکنون در ش��هر 
بارسلونا در این راستا انجام می شود شستشوی روزانه 

خیابان ها است.
عض��و هیئت علمی مرک��ز تحقیق��ات اپیدمیولوژی 
محیط زیست بارسلون اسپانیا با اشاره به اثرات بلند و 
کوتاه مدت آلودگی های زیست محیطی بر بدن انسان، 
خاطرنشان کرد: این آلودگي موجب تحریک راه های 
هوایی، چشم ها و بینی شده و احتمال بروز آسم های 

مزمن را افزایش می دهد.
وی ادام��ه داد: ای��ن موضوع موج��ب ایجاد حمالت 
آلرژیک ش��ده و مرگ ومی��ر ناش��ی از آلودگی های 
زیس��ت محیطی را افزایش می ده��د، همچنین این 
آلودگی ها در بلندمدت بروز سکته های مغزی و قلبی 
را موجب می شود و احتمال شیوع بیماری های ریوی 

و دیابت را نیز بیشتر می کند.
دادون��د از عدم توجه و اس��تقبال دولت ه��ا از نتایج 
تحقیقات زیس��ت محیطی خبر داد و بیان داش��ت: 
دولت ها در یک سوءتفاهم با این تحقیقات قرارگرفته 
و آن ها را نادیده مي گیرن��د؛ همان گونه که اتحادیه 
اروپا در سال گذشته نتیجه تحقیقات مراکز مختلف 
اپیدمیولو ژي مبني بر خطرساز بودن قوانین موضوعه 
س��طوح آلودگي در کش��ورهاي عضو این اتحادیه را 
نادیده گرفت و حتي به هش��دارهاي سازمان جهاني 
بهداش��ت )WHO( و کارشناس��ان خبره و پرنفوذ 

علمي توجهي نکرد.
وی گفت: اگرچه اکنون دولت ها نظری به انجام این 
تحقیقات و پژوهش ها ندارد اما در چند س��ال آینده 

مجبور به تن دادن این تحقیقات می شود.
عض��و هیئت علمی مرک��ز تحقیق��ات اپیدمیولوژی 
محیط زیست بارسلون اس��پانیا اعالم کرد: در مورد 
مش��کالت پارازیت و تأثیر آن بر روي بدن نمي توانم 
قضاوتي کنم، این مش��کل تنها در ایران وجود دارد 

و در جهان تحقیقي در این زمینه انجام نشده است.
وی گفت: گرچه بس��یاري از مس��ئوالن کش��وري 
معتقدند که پارازیت موجب س��رطان، سقط جنین و 
... مي شود اما به این علت که این مشکل تنها در ایران 
وجود دارد تاکنون تحقیقي در این زمینه انجام نشده 
اس��ت، در این زمینه نمي توانم نظري بدهم اما الزم 
اس��ت که به طور ویژه در ایران بر روي این مس��ئله و 

تأثیرات مختلف آن بر افراد پژوهش انجام شود.
دادوند بابیان اینکه تحقیقات آینده نگر بر س��المت 
مادران باردار و فرزندان آن ها تا س��ن ۳0 سالگی در 
مرحله طراحی قرار دارد، اظهار داش��ت: این تحقیق 
در نظر دارد به بررسی تأثیر عوامل مختلف محیطی، 
اجتماعی و فردی بر س��المت افراد مختلف بپردازد، 
تحقیقات انجام شده در سراسر دنیا نشان می دهد که 
آلودگی های زیس��ت محیطی اثرات مخرب بسیاری 
را بر سالمت جس��می و روانی افراد به ویژه در سنین 
کودکی و نوجوانی دارد و تأثیرات آن نیز تا بزرگسالی 

ادامه خواهد یافت.
عض��و هیئت علمی مرک��ز تحقیق��ات اپیدمیولوژي 
محیط زیست بارس��لون در مورد تأثیر آلودگی های 
محیط زیس��ت برزنان باردار گفت: اگرچه تحقیقات 
نشان می دهد که بی توجهی به آلودگی ها در فضاهای 
ش��هری احتمال تولد نوزادانی ک��ه در کودکی دچار 
بیش فعالی و مشکالت عصبی و روانی و در بزرگسالی 
گرفتار بیماری هایی مانند دیابت، فشارخون، تصلب 
ش��رایین و بیماري هاي مغزي و قلبی زا هس��تند را 

افزایش مي دهد.
اصفه�ان نیاز ج�دی ب�ه دس�تگاه آنالیز 

آالینده های آلی کم مقدار دارد
رئیس مرک��ز تحقیق��ات محیط زیس��ت دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی اصفهان گف��ت: در صورت��ی مجوز 
احداث پژوهشکده و آزمایش��گاه سنجش و بررسی 

آالینده های هوا و زیست محیطی را بر سالمتی انسان 
کشور در اصفهان از سوی وزارت بهداشت گرفته شد 
که یک دس��تگاه آنالیز آالینده های آلی کم مقدار در 

این استان وجود ندارد.
محمدمهدی امین در رابط��ه با تأثیر وضعیت کنونی 
آلودگی هوا در استان اصفهان و شیوع انواع بیماری ها، 
اظهار داشت: در زمان تودیع و معارفه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، اس��تاندار اصفهان اعالم کرد 
که اگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اثبات کند که 
ریز گردها و آلودگی هوا س��بب افزایش بیماری های 
همچون ام اس، سرطان و بیماری های غیر واگیردار 
می ش��ود جلوی آن را خواهم گرفت ک��ه پیرو گفته 
ایشان درخواست مجوز احداث مجهزترین آزمایشگاه 

را در اصفهان دادیم.
وی بیان داش��ت: در حال حاضر مجوز س��اخت این 
آزمایشگاه پس از تائید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تحوی��ل وزارتخانه داده ش��د و هم اکن��ون مجوز آن 

دریافت که به استانداری تحویل داده شد.
رئیس مرکز تحقیقات محیط زیس��ت دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان گفت: در حال حاضر برای ساخت 
این آزمایش��گاه و خرید دس��تگاه آنالیز آالینده های 
آلی کم مقدار به اس��تانداری رفتیم که آن ها پرونده 
را به سوی محیط زیس��ت، معاونت درمان و معاونت 
بهداش��تی ارجاع دادند که در ص��ورت تائید آن ها بر 
ضرورت ساخت، هزینه اولیه برای ورود این دستگاه 

اعطا شود.
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الزم است 
ارتباطات بین 

اصفهان و آلمان 
درزمینه های 

 علمی و
انرژی های نو 
گسترش یابد

شستشوی روزانه خیابان ها به کاهش آلودگی هوا کمک می کند   

ریز گردهای بلند شده از سطح زمین آلودگی هوا را تشدید می کند 



اخبار کوتاهيادداشت

 فرآورده های لبنی اصفهان
 روغن پالم ندارند

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان گفت: 
در بازرسی های صورت گرفته در هیچ یک از فرآورده های لبنی 

تولیدشده در اصفهان از روغن پالم استفاده نمی شود.
 غالمحس��ین ش��فیعی در نشس��ت خب��ری خ��ود در جمع 
نمایندگان رس��انه های گروهی با اش��اره به اینکه شعار سال 
جاری سازمان جهانی استاندارد »استاندارد تراز کننده میدان 
رقابت« است و اظهار کرد: هفته استاندارد از 16 الی 22 مهرماه 

در کشور برگزار می شود.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه استانداردسازی آسانسورها در 
استان اصفهان از 10 سال پیش آغاز شد، افزود: بر این اساس 
تمام آسانسورهای نصب شده تا پیش از سال 83 غیراستاندارد 

است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بابیان 
اینکه با اجرای طرح ساماندهی شرکت های نصاب آسانسور، 
200 ش��رکت شناس��ایی ش��دند، ادامه داد: از این تعداد 60  

شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت شدند.
وی بیان کرد: در این راس��تا با تعامل با شهرداری های استان 
مقررش��ده که صدور پایان کار برای مجتمع های مسکونی با 

تأیید اداره استاندارد درباره نصب آسانسور صورت گیرد.

 عملیات برداشت »به« از باغات 
 نطنز  آغاز شد

مدیر جهاد کش��اورزی نطنز گفت: عملیات برداشت »به« از 
سطح 750 هکتار باغات  نطنز  آغاز شد.

عبدالرضا مهدی بادی اظهار کرد: عملیات برداش��ت »به« از 
750 هکتار باغ در شهرستان نطنز قطب تولید این محصول 

باغی در اصفهان آغازشده و تا 15 آبان ادامه دارد.
وی افزود: شهرستان نطنز با تولید بیش از 15 درصد محصول 
باغی به در کش��ور بزرگ ترین تولیدکنن��ده این محصول در 
اصفهان اس��ت و بزرگ ترین باغ به در کش��ور با 200 هکتار 
مس��احت در منطقه رحمت آباد نطنز ساالنه بیش از 2 هزار و 
500 تن به تولید و محصول آن به بازارهای داخلی و خارجی 

صادر می شود.

آب کشت پايیزه در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد 

     رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان پیش بینی 
کرد تا دهم آبان امسال، رودخانه زاینده رود بازگشایی شده و 

آب کشت پاییزه در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار می گیرد.
قدرت اهلل قاسمی در جلسه شورای هماهنگی این اداره، افزود: 
اقدامات الزم برای تهیه بذر و نهاده های کش��اورزی کش��ت 
پاییزه به ویژه کش��ت گندم و جو در س��طح استان انجام شده 

است. 
رودخانه زاینده در س��ال های اخیر به سبب خشکسالی های 
متوالی و کاهش بارش های آسمانی در محدود استان اصفهان 
تا مصب خود در تاالب گاوخونی خشک و تنها در محدوده ای 
کوچک در نقاط باالدست جاری است. مسئوالن وزارت نیرو 
در سال زراعی جاری با توجه با حجم آب موجود در پشت سد 
زاینده رود تصمیم به گشودن بخشی از این آب بر روی بستر 
خشک زاینده رود گرفته اند تا زمین های مزروعی محدوده این 

حوضه آبی به زیر کشت پاییزه رود. 

فعالیت 2 هزار نفر زير نظر اتحاديه 
تولیدکنندگان قطعات الکترونیک 

رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان قطع��ات 
الکترونیک اصفهان گفت: 2 ه��زار نفر تحت نظر این اتحادیه 

به کار مشغول هستند.
 عماد افهام از حاکم ش��دن رک��ود بر بازار ل��وازم الکترونیک 
خبر داد و اظهار داشت: عدم خریدوفروش در بازار، اصناف را 

تحت فشار قرار داده است.
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان قطع��ات 
الکتریک و الکترونیک با انتقاد از س��خت گیری های مالیاتی 
در اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: در هیچ استان دیگری 
 به اندازه اس��تان اصفهان ب��رای اخذ مالیات به اصناف فش��ار

 نمی آورند.
وی تصریح کرد: بیش از 2 هزار نفر تحت نظر این اتحادیه به 
کار مشغول هستند و همه از اداره کل مالیات و دارایی استان 

اصفهان گله دارند.
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان قطع��ات 
الکتری��ک و الکترونیک اصفه��ان نتیجه تالش ه��ای دولت 
 برای بهبود وضعی��ت اقتصادی برای اصن��اف را غیرملموس

 توصیف کرد.

آبیاری ۴۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی با مرمت ۱۹۰ رشته قنات

مدیر آب وخاک و امور فني مهندسي سازمان جهاد کشاورزي 
استان اصفهان گفت: با مرمت 1۹0 رشته قنات تاریخي امسال 
۴00 هکتار از زمین هاي کشاورزي استان آبیاري شده است.

رضا س��رافرازي با اش��اره به اینک��ه برای مرم��ت قنات های 
تاریخ��ی بی��ش از 25 میلی��ارد هزین��ه ش��ده اس��ت، 
 اظهار داش��ت: ای��ن قنات ها 5 ت��ا 10 لیتر در ثانی��ه آبدهي 

مي کنند. 
وی افزود: با مرمت این قنات ها از ابتداي امسال تاکنون ۴00 
هکتار از زمین هاي کشاورزي اس��تان اصفهان تحت پوشش 

آبیاري قرارگرفته است.
 مدیر آب وخاک و امور فني مهندسي سازمان جهاد کشاورزي 
اس��تان اصفهان قدمت قنات ه��ا رابین 500 تا 3 هزار س��ال 
برش��مرد و بیان داش��ت: قدیمي ترین و بیش��ترین رش��ته 
قنات هاي این استان در شهرس��تان هاي کاشان، اردستان و 

نائین قرار دارند.
 وی تصریح کرد: استان اصفهان با ۴ هزار و 300 رشته قنات 
پس از استان هاي یزد و خراسان بیش��ترین رشته قنات هاي 

کشور را دارد. 

۴
دالر اندکی ارزان شد

بانک مرکزی نرخ دالر را کاهش و یورو را افزایش داد. پنج شنبه گذشته  در مرکز مبادالت ارزی قیمت 
1۴ ارز نسبت به روز گذش��ته کاهش یافت.همچنین قیمت 22 ارز افزایش یافته و نرخ پنج ارز دیگر 

هم ثابت مانده است.
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ایران ازنظر مصرف روزانه آب توس��ط هر فرد در فهرس��ت 
کشورهای پر مصرف دنیا قرار دارد.

مصرف نادرست منابع آبی در سال های اخیر سبب شده است 
تا حجم ذخایر این منبع حیاتی در دنیا کاهش یابد و کم آبی 
به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی بشر 

در دهه های آینده تبدیل شود. 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی با اشاره به مشکل کم آبی 
در دنیا اعالم کرده آب برای اقتصاد یک عنصر کلیدی است. 
تمامی صنایع از کش��اورزی گرفته تا صنعت برق و صنایع 
تولیدی و توریس��م نیاز به آب دارند تا بتوانند رشد را تجربه 

کنند.
درآمد صنایعی ک��ه مرتبط با آب هس��تند از 522 میلیارد 
دالر آمریکا در س��ال 2007 میالدی به بالغ بر هزار میلیارد 
دالر در سال 2020 میالدی می رس��د و کمبود منابع آبی 
در دنیا می توان��د زمینه را برای کاه��ش فعالیت اقتصادی 
 این صنایع و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی فراهم

 کند.صنایعی از قبیل صنع��ت ماهیگیری، صنعت انرژی و 
صنایع تولیدی و به خصوص کش��اورزی بیشترین آسیب 
را درنتیجه بحران کم آبی متحمل می ش��وند و نتیجه این 
آس��یب ها را می توان تنزل س��طح درآمد این ها و به دنبال 
آن کاهش نرخ رشد اقتصادی کش��ور دانست. کشورهای 
درحال توس��عه و صنعتی دنیا سال هاس��ت ای��ن بحران را 
پیش بینی کرده ان��د و راهکارهایی را ب��رای مقابله با آن در 
نظر گرفته اند ولی در بس��یاری از کشورهای درحال توسعه 

 مطالع��ه ب��رای مقابل��ه با ای��ن مش��کل س��ابقه طوالنی
 ندارد.

ایران ازنظر مصرف روزانه آب توس��ط هر فرد در فهرس��ت 
کشورهای پر مصرف دنیا قرار دارد. بر اساس گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد؛ در سال گذش��ته میالدی 353۹ لیتر آب 
توسط هر فرد مصرف شد، این در حالی است که مصرف آب 
در کش��ور آمریکا ۴2۴7 لیتر به ازای هر نفر بوده است و در 
کانادا هر نفر ۴022 لیتر آب مصرف کرده بود. کش��ورهای 
کانادا و آمریکا از کش��ورهایی هس��تند که بیشترین منابع 
و ذخایر آب��ی را در دنیادارن��د و مصرف س��رانه آب در این 
کشورها هم بسیار باالس��ت ولی به دلیل پیش بینی هایی 
که در مورد کمبود منابع آبی در س��ال های آینده ارائه شده 
اس��ت، از هم اکنون تمهیدات��ی برای کاه��ش مصرف در 
 صنایع و در بخش های خانگی در این کش��ورها اندیشیده

 شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به نخستین 
حضور رئیس جمهوری در مراس��م بزرگداش��ت روز ملی 
صادرات گفت: برای اولین بار صادرکنندگان نمونه خدمات 
فنی و مهندس��ی، کاالهای باارزش افزوده باال و های تک 

مورد تجلیل قرار می گیرند.
 ولی ال��ه افخمی راد گفت: ای��ن اقدام با توج��ه به رویکرد 
جدید س��ازمان توس��عه تجارت صورت می گیرد که روز 
ملی صادرات را متفاوت از گذش��ته خواه��د کرد چراکه 
از صادرکنندگان��ی که ع��الوه بر معیار ه��ای عمومی در 
بخش های کاالیی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری 
با سه معیار ارزش افزوده باال، صادرات کاالهای های تک و 
صادرات خدمات فنی � مهندسی سنجیده و حائز باالترین 

امتیاز شده اند تجلیل می شود.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا تأکید بر اهمیت 

حضور حسن روحانی گفت: سیاست های اقتصادی دولت 
بر توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز است و حضور رئیس 
جمهوری در مراس��م روزی که به ن��ام روز ملی صادرات 
نام گذاری شده است، ارج نهادن دولت به این روز و تأییدی 
بر گفته های دولت است. از سوی دیگر برای قطعی شدن 
حضور رئیس جمهوری در این مراسم، این مراسم دو روز 
زودتر از 2۹ مهرماه، روز ملی صادرات در تقویم خورشیدی 

کشور برگزار خواهد شد.
افخمی راد در تشریح نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه 
گف��ت: آئین نامه تش��ویق صادرکنن��دگان نمونه مصوب 
هیئت وزیران و اصالحات وارد ب��ر آن، مبنای کار کمیته 
انتخاب صادرکنندگان نمونه اس��ت و طبق این آیین نامه 
صادرکنندگان منتخب در س��ه گروه صادرکننده ممتاز، 
صادرکننده نمون��ه و صادرکننده برتر کش��وری معرفی 
می ش��وند.وی با اش��اره به اینکه طبق آیین نامه مذکور تا 
س��قف 50 بنگاه صادراتی در روز ملی ص��ادرات تجلیل 
خواهد شد، تصریح کرد: از صادرکنندگان ممتاز با اهداء 
تندیس بلورین و از صادرکنندگان نمونه با اهداء تندیس 

طالیی تجلیل خواهد شد.
افخمی راد در خصوص نحوه انتخاب صادرکنندگان نمونه 
استانی گفت: کارگروه  هایی در استان ها  تشکیل شده است 
تا بر اساس ضوابط ابالغی س��ازمان توسعه تجارت ایران، 
صادرکنندگان نمونه را حداکثر تا دو ماه آینده مش��خص 

و معرفی کنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 

تجلیل از صادرکنندگان کاال و خدمات باارزش افزوده و فناوری باال
مصرف روزانه آب توسط هر فرد در کشورهای دنیا چقدر است؟

 آب برای اقتصاد يک عنصر کلیدی است

     مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان از کاهش نرخ 
سپرده ها و تسهیالت در آینده نزدیک خبر داد.

مس��عود بهرامی در نشست بررس��ی راهکارهای تعامل 
و هم��کاری بانک صادرات ب��ا فعاالن اقتصادی اس��تان 
اصفهان، اظهار داش��ت: پایین آمدن نرخ بهره بانکی و به 

صفر رسیدن آن از ویژگی های اقتصاد پویا است. 
وی از کاه��ش ن��رخ س��پرده ها و تس��هیالت در آینده 
نزدیک خبر داد و گف��ت: دولت و بان��ک مرکزی تالش 
دارند ک��ه نرخ تس��هیالت و س��پرده ها را کاهش دهند، 
 زیرا اقتصادی که ن��رخ بهره آن به س��مت صفر می رود،

 پویاست. 
مدیر ش��عب بانک صادرات اس��تان اصفه��ان بانک ها را 
بسترساز توسعه دانست و افزود: بانک ها باید تالش کنند 
ازیک طرف بنگاه های اقتصادی را تأمین مالی و از سوی 
دیگر به سهامداران و سپرده گذاران سود پرداخت کنند. 
وی تصریح کرد: در ح��ال حاضر واحده��ای تولیدی از 
نقدینگی رنج می برند و بان��ک مرکزی اعالم می کند که 
میزان نقدینگی به نسبت تولید ناخالص داخلی باالست. 
بهرامی در ادامه یادآور شد: این موضوع نشان از بیماری 
اقتصادی کش��ور اس��ت که در طرفی اقتص��اد با کمبود 

نقدینگی و از سوی دیگر با انباشت نقدینگی مواجه است. 
وی بیان داش��ت: برای رش��د اقتصادی هشت درصدی 
پیش بینی ش��ده در برنامه توس��عه کش��ور، به چرخش 

سریع تر نقدینگی نیاز داریم. 
مدیر ش��عب بان��ک ص��ادرات اس��تان اصفه��ان منبع 
اصل��ی نقدینگ��ی و وام ه��ا را س��پرده های کوتاه مدت 
و بلندمدت م��ردم اعالم ک��رد و گفت: م��ردم به عنوان 
موکل س��پرده های خود را ب��ه بانک امان��ت می دهند و 
بانک موظف ان��د در برابر این امانت، س��ودی را پرداخت 
 کن��د و نمی تواند نس��بت به ای��ن تس��هیالت بی تفاوت 

باشد. 
وی اضافه کرد: یکی از مشکالت نقدینگی، رفت وبرگشت 
نش��دن تس��هیالت اس��ت، زیرا اگر پولی که از سیستم 
بانکی بیرون رفته، سر موعد بازنگردد و دوباره به صورت 
تسهیالت به واحدی دیگر پرداخت نشود، چرخه اقتصاد 

را با مشکل روبرو می کند.

تقسیم پول در کشور عادالنه نیست
   عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تقسیم 
پول در کش��ور عادالنه نیس��ت به نحوی ک��ه 85 درصد 

نقدینگی در تهران متمرکز است.
مسعود گلشیرازی در نشست بررسی راهکارهای تعامل 
و همکاری بانک صادرات با فعاالن اقتصادی این استان، 

اظهار داشت: بازار پول در تهران متمرکزشده به طوری که 
عمده صنعت در اصفهان مستقر است و طرح های توسعه 

نیز به مناطق محروم تعلق دارد. 
وی با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی استان با کمتر 
از 50 درصد ظرفیت، افزود: تأمین نقدینگی برای سرمایه 
در گردش یکی از خواست های مهم فعاالن اقتصادی از 

بانک هاست. 
عض��و هیئت رئیس��ه ات��اق بازرگانی اصفهان تقس��یط 
بدهی ها، بخشش جرائم و تسویه تسهیالت ارزی با نرخ 
ارز مبادله ای را از چالش های جدی فعاالن اقتصادی در 

موضوع تأمین مالی برشمرد. 
وی بن��گاه داری را یکی از مش��کالت اصل��ی بانک های 
ایران در اقتصاد کش��ور خوان��د و تصریح ک��رد: فعاالن 
اقتصادی، بانک ه��ا را تنها به عنوان ش��ریک نمی دانند 
 بلکه در حال حاض��ر رقبای قدرتمن��د در عرصه اقتصاد 

می دانند. 
گلش��یرازی بیان داش��ت: از 530 هزار میلی��ارد تومان 
نقدینگی، ۴00 هزار میلی��ارد تومان مناب��ع در اختیار 
 بانک هاس��ت و مابق��ی در دس��ت مؤسس��ات اعتباری

 است.

مدير شعب بانک صادرات استان اصفهان خبر داد:

کاهش نرخ سپرده ها و تسهیالت بانکی در آينده نزديک

     مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان گفت: بنزین باارزش 
دو تا دو و نی��م میلیون یورو در روز در ح��د یورو ۴ تولید 

کرده ایم که در سطح شهر توزیع شده است.
لطفعلی چاوشی بابیان اینکه بر اس��اس پیش بینی های 
گذش��ته، هزینه تولید بنزین یورو ۴ در اس��تان اصفهان 
2۴0 میلیون یورو تخمین زده شده بود، اظهار داشت: این 
نوع بنزین با رقم 1۹0 میلیون یورو به صورت ارزی و 15۹ 
میلیارد تومان معادل ح��دود ۴0 میلیون یورو با مقداری 

تأخیر و در طول پنج سال عملیاتی شد. 
وی افزود: در بحث استانداردس��ازی، بنزی��ن یورو ۴ در 
برخی از پاالیش��گاه ها مانن��د پاالیش��گاه اراک زود تر از 
اصفهان تولید شد و هدف عمده از اجرای این طرح تولید 
بر اس��اس اس��تانداردهای روز دنیا به وی��ژه از جنبه های 

زیست محیطی است. 
مدیرعامل پاالیش��گاه نف��ت اصفهان ادام��ه داد: هدف 
عمده این طرح س��ازگاری با محیط زیست و دستیابی به 
اس��تانداردهای 2005 است که س��ودآوری، حذف نفت 
کوره، جایگزین��ی آن با بنزین مرغ��وب، کاهش مصرف 

انرژی و کاهش آالینده ها را در پی دارد. 
وی بابی��ان اینکه بحث توس��عه در ای��ن پروژه ها مطرح 
نیست، تأکید کرد: 370 تا 380 هزار بشکه نفت خام در 
پاالیشگاه تصفیه می  ش��ود و ظرفیت نهایی پاالیشگاه بر 

روی 360 هزار بشکه تثبیت شده، اما محصوالت مرغوب 
و باکیفیت تر تولید می گردد. 

چاوشی با اش��اره به پروژه بهینه س��ازی که به طور کامل 
اجراش��ده اس��ت، اظهار کرد: این پروژه برای یورو کردن 
مجموعه بنزین پاالیشگاه است که قبل از اجرای پروژه 10 
تا 11 میلیون لیتر بنزین در روز تولید می ش��د که پس از 
اجرای بهینه سازی نیز همین میزان باکیفیت و مرغوب تر 
خواهد سوخت. وی ضمن تأکید بر اینکه می توانیم بنزین 
پاک بسیار نزدیک به یورو ۴ که پاالیشگاه اصفهان تولید 
می کند را توزیع کنیم، گفت: برای تبدیل بنزین پاک به 

یورو ۴، تنها در بخش آرماتیک مشکل داریم. 
مدیرعامل پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان محدودیت های 
سخت بر بنزین را از سال ۹3 اعالم کرد و بیان داشت: در 
اس��تاندارد یورو 2 هیچ محدودیتی روی آرماتیک وجود 
نداشت و فقط بنزن باید حداکثر پنج درصد بود، اما از یورو 

3 به بعد میزان آرماتیک را محدود کردند. 
وی ادام��ه داد: س��ه واح��د NHD و CCR و ISO در 
مهر سال 13۹2 کامل ش��د، واحد های اول و دوم بنزین 
باکیفیت نزدیک به بنزین ی��ورو ۴ تولید می کنند، واحد 
سوم )ISO( به دلیل مش��کالت کاتالیستی به طور کامل 
به بهره برداری نرسیده و نمی توان با آن به استاندارد یورو 
۴ دست یافت. چاوشی بیان داش��ت: با قول های مساعد 

مقررش��ده تا پایان امس��ال کاتالیس��ت تأمین شود. وی 
یادآور شد: از حدود دو س��ال پیش پروژه هایی در داخل 
کشور تعریف و مطالعات کاتالیستی انجام شد و درنهایت 
کار آزمایش��گاهی و پایلوت جواب مناسب داد، با این کار 
واحد ها ازنظر کاتالیس��ت تأمین می ش��وند و همچنین 

می توان تحریم ها را دور زد. 
اجرای پروژه تولید بنزين يورو ۴ طی ۵ سال در 

اصفهان/ فعالیت ۱۶۰۰ نفر در روز 
مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان خاطرنشان کرد: پروژه 
تولید بنزین یورو ۴ پنج س��ال به طول انجامیده و حدود 
یک هزار و 600 نفر روز را درگیر کرده و حدود 500 نفر 

در آن به صورت مستقیم اشتغال داشته اند.
وی ب��ه ویژگی ه��ای این پ��روژه اش��اره ک��رد و افزود: 
تم��ام خدمات مهندس��ی تفصیل��ی و عملی��ات اجرایی 
توسط ش��رکت های ایرانی اجرایی ش��ده و در این پروژه 
از جدید ترین سیس��تم های کنت��رل و تجهی��زات دوار 
بهره گیری گردیده است. چاوشی تصریح کرد: عمده ترین 
و حساس ترین تجهیزات خریداری ش��ده از شرکت های 
خارج از کش��ور، کمپرس��ور ها بودند که در راه اندازی آن 
مشکل داشتیم، چراکه آن شرکت ها هیچ گونه اطالعاتی 
در خصوص نص��ب و نح��وه اس��تفاده از آن در اختیار ما 
قرارندادند، اما باوجود متخصصان داخلی توانس��تیم آن 
را به بهره برداری برس��انیم؛ کوره ها، پمپ ها، رآکتور ها از 

خارج از کشور تأمین شد. 
پااليش�گاه اصفهان با تولید ۳۷۵ هزار بشکه 

نفت در روز دارای رتبه دوم کشور 
مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان به مشخصه های بنزین 
یورو ۴ تولیدی در اصفهان اش��اره ک��رد و گفت: اوکتان 
بنزین تولیدی در اصفهان ۹1-۹2، میزان گوگرد موجود 
20ppm، بنزن هش��ت دهم، آرماتیک زیر 30 درصد و 
اولفینی یک درصد اس��ت. وی به پروژه تولید گازوییل با 
استاندارد یورو ۴ اشاره کرد و بیان داشت: از 20 میلیون 
گازوئیل تولیدی، 2 میلیون به اس��تاندارد یورو ۴ تبدیل 
ش��د و 18 میلیون لیتر دیگر باقی مانده که باید با اجرای 
پروژه ها تمام گازویی��ل تولیدی را به اس��تاندارد یورو ۴ 
تبدیل کرد. چاوشی بابیان اینکه در بحث تولید گازوئیل 
یورو ۴ با مشکل مواجه هستیم، اضافه کرد: پروژه مربوط 
به تولید گازوئی��ل تنها 18 درصد پیش��رفت داش��ته و 
به دلیل مش��کالت زیست محیطی از ما ش��کایت شده و 

محکوم شده ایم. 

رتبه دومی پااليشگاه در کشور 

تولید بنزین یورو به مرز 11 میلیون لیتر می رسد 
تخفیف ۱۰ درصدی قیمت 

 بلیت  قطار در مسیر
 اصفهان- مشهد 

     یکی از ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی   بلیت های 
قطارهای خود را در مس��یر های مش��هد، ش��یراز، 
اصفهان و کرمان با تخفیف 7 تا 10 درصدی عرضه 
می کند. تخفیف های در نظر گرفته ش��ده در تمامی 
مس��یرهایی که قطارهای نور در حال تردد هستند 
در مهر و آبان ماه سال جاری ارائه می شود. بر اساس 
این گزارش تخفیف های قطارهای نور در مسیرهای 
مختلف به شرح ذیل اعالم ش��ده است: مسیر تهران 
به مشهد در روزهای شنبه، یکش��نبه و جمعه و در 
مسیر مشهد به تهران در روزهای دوشنبه، سه شنبه 
و چهارش��نبه به میزان 7 درصد. مس��یر اصفهان به 
مش��هد در تمامی روزهای هفته به جز دوش��نبه و 
سه شنبه و در مسیر مشهد به اصفهان نیز در تمامی 
روزهای هفته به غیراز جمعه و ش��نبه به میزان 10 
درصد. مس��یر تهران به ش��یراز روزهای پنج شنبه، 
جمعه و شنبه از تهران و روزهای یکشنبه، دوشنبه و 
سه شنبه از شیراز به میزان 7 درصد. مسیر تهران به 
کرمان در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه از تهران 
و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از کرمان به 

میزان 7 درصد. 
 رئیس اتحاديه کارگران قراردادی

 و پیمانی کشور:

بازار کار تحرک الزم را ندارد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کش��ور 
معتقد است: علی رغم تک رقمی شدن نرخ بیکاری، 
تحرکی که باید در بازار و فضای کس��ب وکار کشور 
ایجاد ش��ود هن��وز دی��ده نمی ش��ود.فتح اهلل بیات  
اظهار کرد: متأس��فانه آمار بیکاران کش��ور به ویژه 
تحصیل کردگان دانش��گاهی روبه افزایش اس��ت و 
اعداد و ارقامی که درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
اعالم می ش��ود نمود چندانی در ب��ازار کار و جامعه 
نداشته است.وی گفت: باوجودآنکه مرکز آمار ایران 
از تک رقمی شدن نرخ بیکاری خبر داده و دولت نیز از 
زبان وزارت کار و دیگر مراجع مربوط ایجاد چند صد 
هزار شغل را اعالم کرده است اما آن تحرکی که باید 
در جامعه دیده شود و کارگران احساس کنند که در 
بازار و محیط کسب وکار آن ها فضای جدیدی به وجود 

آمده هنوز دیده نمی شود.



یادداشت

هشتمین جشنواره قصه گویی استان اصفهان با عنوان » زیر گنبد کبود « به مدت دو روز 
در شاهین شهر برپاست .این جشنواره امروز  و فردا از ساعت 8 و 30 تا 17 عصر میزبان 

عالقه مندان به قصه گویی  کودک است .

5
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1426 |شنبه 26  مهر 1393 | 23 ذی الحجه    1435

آغاز به کار هشتمین جشنواره قصه گویی استان 
هفتیادداشت

 گروه های تئاتر استان ها 
حمایت می شوند

     مدیر هماهنگی امور تئاتر استان های کشور از حمایت هدفمند 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسللالمی از گروه های تئاتر استان ها خبر 
داد.حسللن رونده دراین باره گفت: در قالب این طرح برای کمک 
به ارتقای کمی و کیفللی گروه های تئاتر به هر یللک از گروه های 
نمایشللی بین پنج میلیون تللا 1۵ میلیللون ریللال کمک هزینه 
پرداخت خواهد شللد. وی گفت: بر اسللاس این طللرح گروه های 
تئاتللر، نمایشللنامه های خود را بلله هنرهای نمایشللی در تهران 
ارسللال خواهند کرد و نمایش نامه های ارسال شده پس از داوری 
 با توجه به شاخص های کیفی این هنر به درجه یک تا سه تقسیم

 می شللوند. رونده تصریح کرد: فعاالن عرصه تئاتر می توانند آثار 
خود را از ۲0 دی تا ۲0 اسفند امسال به دبیرخانه هنرهای نمایشی 
به صورت مراجعه یا مکاتبه ارائه دهند. مدیر هماهنگی امور تئاتر 
استان های کشور افزود: نمایشنامه ها پس از سطح بندی برای اجرا 

در استان های مختلف اعالم خواهند شد.

عملكرد اصفهان در برگزاري اجالس 
ICCN۲۰۱۴ ستودني بود

سللازمان تربیتللي، علمللي و فرهنگلللي سللازمان ملل متحد 
)یونسکو( طي پیامي، عملکرد اصفهان در برگلللللزاري اجالس 
 )ICCN۲01۴(و جشنواره بین المللی میراث فرهنگي ناملموس
را سللتود. ادامه این گزارش حاکي است، یونسکو ضمن تشکر 
از شللهردار اصفهللان و سللتاد برگللزاري به جهللت برگزاري 
باشللکوه برنامه های اجالس و جشللنواره و همچنین همکاري 
رسللانه ها در اطالع رسللانی خللوب و به موقللع، میهمان نوازی 
 مللردم اصفهللان و اسللتقبال پرشللور آنللان را نیللز قابل توجه

 دانست.

 سریال »پازل« جایگزین 

»معراجی ها« می شود
سللریال »پازل« بانام قبلی »عامل سللوم« به کارگردانی ابراهیم 

شیبانی از امروز هر شب از شبکه یک پخش می شود.
 سریال »عامل سوم« به کارگردانی ابراهیم شیبانی داستانی درباره 
خرابکاری صنعتی در تأسیسات هسته ای کشور را روایت می کند.

جاسوسان دریکی از برنامه های سازمان انرژی هسته ای خللی وارد 
می کنند تا ایللران در برابر خبرنللگاران و مدعوین خارجی تحقیر 
شود؛ اما وزارت اطالعات این موضوع را کشف می کند و تالش دارد 
این توطئه را خنثی کند.درواقع این سللریال کشللف برنامه ریزی 
برای خرابکاری در تأسیسات هسللته ای ایران را نمایش می دهد 
که نهادهای مسئول سعی می کنند این طرح خرابکارانه را توسط 
افراد متخصص مدیریت و مهار کنند.رضا کیانیان، آرش مجیدی، 
محسن بهرامی، شقایق فراهانی و ماه چهره خلیلی از بازیگران این 

سریال هستند.

رامبد جوان بعد از »خندوانه«مشغول 
ساخت »خندنده« شد

رامبد جوان بازیگر و کارگردانی که 
این شب ها با »خندوانه« روی آنتن 
تلویزیون اسللت، دربللاره فیلمنامه 
سللینمایی »خندنللده« گفللت: 
همچنان در مرحله نگارش هستیم. 
این فیلمنامه توسللط یللک گروه از 
نویسندگان زبده نگاشته می شود و 
هنوز به محصولی کلله می خواهیم 

نرسیده است.
جوان درباره طوالنی شللدن زمان نگارش فیلمنامه این کار گفت: 
راسللتش را بخواهید نگارش فیلمناملله این کار کاًل کار سللختی 
است به خصوص که سللوژه فیلمنامه عجیب وغریب است و به این 
راحتی ها آن چیزی نخواهد شد که من می خواهم.کارگردان »ورود 
آقایان ممنوع« دربللاره دلیل این عجیب وغریب بللودن و اینکه آیا 
فیلمنامه به آدم های فضایی مربوط اسللت گفت: نه، فیلم به دنیای 
فضایی یا ماجراهای ماورایی ربطی ندارد و تمللام اتفاقات آن روی 
 زمین می افتد اما به هرحال سللوژه خاصی دارد کلله نمی توانم آن 

را افشا کنم.
رامبد جوان پیرامون اینکه آیللا درگیری با »خندوانه« باعث تأخیر 
تولید این کارشده گفت: به هرحال درگیری در چنین برنامه ای که 
وقت زیادی از من می گیرد بی تأثیر نیست اما مهم تر از آن، فیلمنامه 
کار است که باید به نتیجه نهایی برسد.جوان در پایان گفت: درباره 
زمان تولید فیلم چیزی نمی توانم بگویم ولی همین قدر بدانید که به 

جشنواره امسال نمی رسد.

  جنگ بزرگ کودک با حضور 
خاله شادونه و عمو حامد در اصفهان 

جنگ بللزرگ کودک با حضللور خاله 
شللادونه و عمللو حامللد در مجتمع 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار 

می شود.
 این جنگ فللردا و۲8 مهر ماه و یک  و 
دوم  آبان ماه در محل مجتمع واقع در 
ابتدای خیابان توحید - مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان بر 

گزار می گردد . 
عالقمندان می تواننللد جهت دریافت بلیت بلله مجتمع فرهنگی 
 هنری استاد فرشللچیان مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با

 شماره های تماس ۲-36۲8۴۴00 تماس حاصل نمایند.
 شایان ذکر است جنگ کودک در دو نوبتساعت های  16و 18 اجرا 

می گردد. 

معاون صنایع دسللتی کشللور با اشللاره به راه اندازی 
خانه های صنایع دستی در کشللور که استان اصفهان 
در این خصوص پیشگام بوده است خبر از راه اندازی 

خانه های هنرهای سنتی در کشور داد.
به گزارش مهر بهمن نامور مطلق ظهر در حاشیه مراسم 
خاک سپاری مرحوم احمد ادیب در جمع خبرنگاران با 
اشللاره به ایده مرحوم ادیب به دایره العمعارف هنرهای 
سنتی بیان داشت: باید این طرح و ایده را دید و پس ازآن 

اعتبارات دیده شللود و اکنون نمی توان وعللده اجرایی 
شدن آن را داد اما ایده جالبی است که برای نسل آینده 
تأثیرگذار اسللت.وی در ادامه با اشللاره بلله اینکه بحث 
خانه هللای صنایع دسللتی اولین در اصفهان انجام شللد 
بیان داشللت: این طرح اکنون به عنوان یک ایده ملی در 
حال عملیاتی است و ما طرح خانه های هنرهای سنتی 
راداریم که عملیاتی خواهد شد.نامور مطلق تصریح کرد: 
در حللال حاضر ما نیازمنللد این نکته هسللتیم که نقاط 

گفتمان سازی در هنرهای صنایع دستی و سنتی ایجاد 
شود.معاون صنایع دستی کشللور در ادامه سخنان خود 
و در پاسللخ به خبرنگاران و اینکه آیا فرش زیرمجموعه 
صنایع دستی خواهد شد یا خیر بیان داشت: فعاًل درصدد 
هستیم در همین حوزه تحت مسللئولیت کارها را انجام 
دهیم و درصدد توسعه حوزه کاری خود فعاًل نمی باشیم.

وی اداملله داد: یکی از مشللکالت سللاختاری جامعه ما 
تغییرات ساختاری و پی درپی اسللت که ایجاد می شود 
و در شللرایط موجود متولی صنایع دستی کشور هستیم 
و امید است مأموریت را به خوبی انجام دهیم.نامور مطلق 
در ادامه سللخنان خود اظهار داشت: بزرگ ترین چالش 
در حوزه صنایع دسللتی، بازرگانی صنایع دستی است و 
اگر بازرگانی وضعیت مناسبی پیدا کند دیگر قسمت ها 
وضعیت مناسبی خواهد داشت لذا سال دوم فعالیت خود 
در میراث فرهنگی را توسعه بازرگانی گذاشته ایم .معاون 
صنایع دستی کشور در پایان تصریح کرد: یکی از محورها 
در حوزه بازرگانی، اسللتان اصفهان است که امید است 
باتدبیر مدیران، تجار و هنرمندان صنایع دسللتی بخش 

صنایع دستی را رونق دهیم.

دانشنامه خطوط اسالمی به عنوان یکی از کتب مرجع 
و منبع رشللته خط دانشللگاه های هنر چهارشنبه در 
اصفهان رونمایی شد. این دانشللنامه، نوشته »ناجی 
زین الدین« و ترجملله »حمید فرهمنللد بروجنی« 
اسللت که ازلحاظ محتوا و نللوع چللاپ ویژگی های 
منحصربه فردی دارد.این دانشنامه تحت نظر دانشگاه 

هنر اصفهان منتشرشده است.
مترجم دانشنامه خطوط اسللالمی گفت: این کتاب 
دارای ۵۲۴ صفحلله، 800 تصویللر با شللرح دقیق از 
خطوط و 16 تصویر رنگی از آثار ایرانیان و شللیعیان 
اسللت.حمید فرهمند بابیان اینکه نویسللنده کتاب، 
اسللتاد دانشللگاه بغداد بوده اسللت، افللزود: در این 
دانشنامه به پیشللینه خطوط اسالمی و خوشنویسی 
و آثار خوشنویسللان بیشللتر با تأکید بر آثللار اعراب 
اشاره شده اسللت.وی اظهار کرد: همچنین انواع خط 
کوفی با پیشللینه دقیللق آن هللا و همچنین خطوط 
اسالمی استفاده شده در بناهای تاریخی ایران در این 

کتاب معرفی شده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه 
هنر اصفهان، گفت: 16 تصویر رنگی که توسط مترجم 
به کتاب اضافه شده نیز درباره سهم ایرانیان و شیعیان 

در خوشنویسی و خطوط اسالمی است.
فرهمند بابیان اینکه پیش از انقالب اسللالمی، کتاب 
اطلس خط توسط اسللتاد حبیب اهلل فضائلی در ایران 
چاپ شللده بود افزود: درواقع این کتاب و دانشللنامه 

خطوط اسالمی مکمل همدیگر هسللتند.این استاد 
دانشگاه با اشاره به پیشینه درخشان هنر خوشنویسی 
در ایللران تصریح کللرد: تعداد مقللاالت و کتاب های 
چاپ شللده در این زمینه با این پیشینه تناسب ندارد 
و الزم است بیشللتر درباره آن کار شللود.به گفته وی 
برخی پژوهشگران عرب، نقش مهم ایرانیان و به ویژه 
شیعیان در توسللعه و تکامل انواع خطوط را کمرنگ 
نشان می دهند و بسیاری از محاسن هنر جهان اسالم 

و ابداعات ایرانیان را به پای اعراب می گذارند.
وی تأکیللد کرد: الزم اسللت بخللش خصوصی فعال 
درزمینه هللای فرهنگ و هنللر درزمینلله مطالعات 

هنرهای اسالمی و ایرانی وارد میدان شود.
این پژوهشللگر همچنین از قرار گرفتللن آثار نفیس 
فرهنگ و تمللدن ایرانی در موزه هللا و مجموعه های 
دولتللی و خصوصی انتقللاد کرد و گفت: الزم اسللت 
پژوهشگران به این آثار با سللهولت دسترسی داشته 

باشند.

معاون صنایع دستی کشورعنوان کرد:

توسعه بازرگانی صنایع دستی را دنبال می کنیم/ اصفهان در راه اندازی خانه های هنرهای سنتی پیشگام بود

دانشنامه خطوط اسالمی در اصفهان رونمایی شد

گفتمان سازی در هنرهای صنایع دستی و سنتی ایجاد شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

                          مفاد آراء
و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   3 ماده  موضوع  آگهي    

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
ماه   دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند   باشند   داشته  اعتراضی 
اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره 139360302013000959  1-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله 
میرزائي فرزند درویشعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از فریدن در ششدانگ 
از  استفاده  حق  با  مترمربع   117737/11 مساحت  به  مزروعي   زمین  قطعه  یک 
مقررات قانون ملی شدن آبها پالک 24 فرعي از 234 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 234 اصلي  واقع در روستای بادجان فریدونشهر خریداري 
محرز  کرمی  شاه  امیر  بشیر  و  موسوی  ابوالفضل  سید  آقایان  رسمي  مالک  از 

گردیده است.
شماره  اصالحی  رای  و   139360302013000960 شماره  راي  2-برابر 
139360302013000968  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  و ساختمانهاي  اراضي 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز چراغي میدانکي 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 265 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به 
مساحت 911.10 مترمربع پالک 26 فرعي از 249 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک1 فرعي از 249 اصلي واقع در روستای میدانک  اول فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي غالمعلی چراغی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره 139360302013000981  3-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شهرزاد 
ساعدي فرزند منصور بشماره شناسنامه 314 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 1012.80 مترمربع پالک 28 فرعي از 249 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 1 فرعي از 249 اصلي  واقع در روستای میدانک اول خریداري از 

مالکین رسمي  ورثه آقاي قلی شیاسی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  راي شماره 139360302013000986  4-برابر 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
حسین مقصودي فرزند مرتضي قلي بشماره شناسنامه 55 صادره از فریدونشهر 
در یک باب چهار دیواری  به مساحت 204.30 مترمربع پالک 2427فرعي از 238 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي نصرت اله رحیمی  محرز گردیده است.
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  راي شماره 139360302013000985  5-برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
بهمن  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ملک  ثبت  حوزه 
صادقي فرزند رضا بشماره شناسنامه 36 صادره از فریدونشهر در یک باب چهار 
دیواری  به مساحت 180 مترمربع پالک 426 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 12 فرعي از231 اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي محمد علی عسگری محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اولموضوع  هیات   139360302013000202 شماره  راي  6-برابر 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي 
از فریدن در یک باب خانه  نقدي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 98 صادره 
به مساحت328/90  مترمربع پالک 196 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک1فرعي از 22 اصلي واقع در فریدونشهر شهر برف انبار )محله خمسلو( 
آگهی  است.)در  گردیده  محرز  یبلوئی   اله  ولی  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري 

منتشر شده قبلی مساحت ملک  اشتباهًا321 متر مربع درج شده است (
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره 139360302013001000  7-برابر 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
نصرت اله دهقاني فرزند حشمت اله بشماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 331.90 مترمربع پالک 81 فرعي از 223 اصلي مفروز 
برف  درفریدونشهر شهر  واقع  اصلي    223 از  فرعي   1 پالک  از  مجزي شده  و 
انبار)محله سنگباران( خریداري از مالکین رسمي آقایان حشمت اله و مالک و اژدر 

همگی دهقانی محرز گردیده است.
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  راي شماره 139360302013001003  8-برابر 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
سید عبدالغفار امیر شاکرمي فرزند سید محسن بشماره شناسنامه 7 صادره از 
 427 پالک  مترمربع    2802/14 مساحت  به  ساختمان   باب  یک  در  فریدونشهر 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک3فرعي از 231  واقع دروحدت 
آباد فریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي سید ابوالفضل موسوی بادجانی  

محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/7/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 11 / 93/8  
محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

مفاد آراء 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139360302028000885هیات  شماره   7/441

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت ملک کوهپایه 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139360302028000828 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد رضا مکبری 
کوپائی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 1545 صادره از اصفهان در یک باب 
خانه به مساحت 932/35 متر مربع احداثی بر روی پالک 257 فرعی از 163 اصلی 
موسوم به کرد آباد واقع در بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری از ورثه 
مالک رسمی آقای حیدر علی عابدی ولد عباس محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/7/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/8/11 

م الف 18946اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
ابالغ وقت رسیدگی

7/414در خصوص پرونده کالسه 851/93/ش14ح خواهان آقای سید ابوالفضل 
پرونده  در  براعسار  مبنی  دادخواستی  اجگردی  اسدی  آقای  وکالت  با  فاضلی 
412/92ش ح 14 به طرفیت آقای علی خسروی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

برای روز چهار شنبه مورخ 93/8/28 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:18694 مدیر 

دفترشعبه  14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/413در خصوص پرونده کالسه 850/93/ش14ح خواهان آقای سید ابوالفضل 
پرونده  در  براعسار  مبنی  دادخواستی  اجگردی  اسدی  آقای  وکالت  با  فاضل 
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  علی خسروی  آقای  طرفیت  به    411/92
روز چهار شنبه مورخ 93/8/28 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:18693 مدیر 

دفترشعبه  14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   2296 شماره  شناسنامه  دارای  سیامکی  امیر  آقای   7/471
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 3573/93ح10 
چنین توضیح داده که شادروان بتول سیامکی بشناسنامه 201 در تاریخ 93/4/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل:1- امیر سیامکی ش.ش 2296 )فرزند( 2- علی سیامکی ش.ش 2170 
)فرزند( 3- شهال سیامکی ش.ش 183 )فرزند( 4- شهره سیامکی ش.ش 57535 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   1634 ش.ش  سیامکی  رمضانعلی   -5 )فرزند( 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18321 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/472آقای علیرضا نوربخش دهکردی دارای شناسنامه شماره 1121 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 3568/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  دهکردی  نوربخش  اکبر  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
45284 در تاریخ 93/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مهین صناعی ش.ش 339 )همسر( 2- 
)فرزند( 3- صدیقه نوربخش ش.ش  منصوره نوربخش دهکردی ش.ش 44942 
 -5 )فرزند(   1622 ش.ش  دهکردی  نوربخش  محمدرضا  سید   -4 )فرزند(   632
نوربخش  رضا  علی  سید   -6 )فرزند(   61448 دهکردی ش.ش  نوربخش  خدیجه 
دهکردی ش.ش 1121 )فرزند( 7- لیال نوربخش دهکردی ش.ش 49055 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
م الف:18322  گواهی صادر خواهد شد.  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  7/473آقای محمود نظری دارای شناسنامه شماره 125 به شرح دادخواست 
کالسۀ 3566/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی نظری بشناسنامه 159 در تاریخ 93/3/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
ذیل:1- محمد نظری ش.ش 2410 )فرزند( 2- محسن نظری ش.ش 2167 )فرزند( 
3- محمود نظری ش.ش 125 )فرزند( 4- مریم نظری ش.ش 3135 )فرزند( 5- منیر 
نظری ش.ش 1876 )فرزند( 6- مینا نظری ش.ش 1875 )فرزند( 7- زهرا کوچکی 

طالخونچه ش.ش 36 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:18328 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/474 آقای شهامت رام پناه دارای شناسنامه شماره 131 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 3564/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منوچهر رام پناه بشناسنامه 190 در تاریخ 92/6/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل:1- شهرام رام پناه ش.ش 51574 )فرزند( 2- شهریار رام پناه ش.ش 
1766 )فرزند( 3- شهاب رام پناه ش.ش 1309 )فرزند( 4- شایان رام پناه ش.ش 
2424 )فرزند( 5- شهامت رام پناه ش.ش 131 )فرزند( 6- شاهرخ رام پناه ش.ش 
غزال مشکی  )فرزند( 8- صدیقه   159 پناه ش.ش  رام  7- شهزاد  )فرزند(   4850
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک  با  اینک  ش.ش 7174)همسر(. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  باشد 

خواهد شد. م الف:18329 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/475 آقای دانیال اسمعیل زاده دارای شناسنامه شماره 1270064088 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 3558/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا اسماعیل زاده سودجانی بشناسنامه 
1099 در تاریخ 93/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آبادی ش.ش 571  علی  آزاد  فروزان  ذیل:1-  افراد  به  است  آن مرحوم منحصر 
اسماعیل  صفرعلی   -3 )مادر(   134 ش.ش  آبادی  علی  آزاد  طیبه   -2 )همسر( 
ش.ش  سودجانی  زاده  اسماعیل  داود   -4 )پدر(   1332 ش.ش  سودجانی  زاده 
زاده سودجانی ش.ش 1270064088  اسمعیل  دانیال  )فرزند( 5-   1272871371
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:18330 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2636 شماره  شناسنامه  دارای  ساعدی  عباس  7/476آقای 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 3557/93ح10 
چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی ساعدی مرغملکی بشناسنامه 142 در 
تاریخ 93/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
جواد   -2 )فرزند(   2636 ش.ش  ساعدی  عباس  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
ساعدی ش.ش 3388 )فرزند( 3- جالل ساعدی ش.ش 7381 )فرزند( 4- پروانه 
ساعدی مرغملکی ش.ش 1478 )فرزند( 5- شهناز ساعدی مرغملکی ش.ش 1302 
تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   19 ش.ش  نوگورانی  نفری  فاطمه   -6 )فرزند( 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18332 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/477آقای عبدالرسول مبّشر دارای شناسنامه شماره 59772 به شرح دادخواست 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  از  به کالسۀ 3554/93ح10 
تاریخ 93/4/2  داده که شادروان کاظم مبشر بشناسنامه 748 در  چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به افراد ذیل:1- عبدالرسول مبشر ش.ش 59772 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18333 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

سه دوره همایش همگانی 
دوچرخه سواری در اصفهان

کیوان لیموئی از برگزاری سه دوره همایش 
همگانی دوچرخه سواری به مناسب هفته 

تربیت بدنی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش 
و جوانان اس��تان اصفهان، به مناس��بت 
گرامیداش��ت هفته تربیت بدنی و ورزش 
س��ه دوره همای��ش دوچرخه س��واری همگانی ب��ه همت هیئت 
دوچرخه س��واری اس��تان در ش��هرهای اصفهان ،خمینی شهر و 
فالورجان برگزار می ش��ود.لیموئی رئیس هیئت دوچرخه سواری 
اس��تان در این رابطه گفت : طب��ق برنامه ریزی انجام ش��ده اولین 

همایش جمعه 93/7/25 در شهرستان فالورجان برگزار شد.
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان گفت: دومین همایش 
نیز سه شنبه 93/7/29 ویژه روستائیان در شهر درچه در شهرستان 
خمینی شهر برگزار خواهد شد.لیموئی همچنین از برگزاری همایش 
همگانی دوچرخه سواری در شهر اصفهان خبر داد و گفت :همایش 
دوچرخه سواری همگانی صبح روز جمعه دوم آبان ماه سال جاری و 

همزمان با روز سپاهان در اصفهان برگزار می شود.
 وی افزود: در نظر داریم مس��ابقه جایزه بزرگ دوچرخه س��واری 
کوهستان را به صورت کشوری در بعدازظهر همین روز برگزار کنیم ، 
بر همین اساس در حال رایزنی با فدراسیون دوچرخه سواری هستیم 
تا بتوانیم با کسب نظر مساعد فدراسیون مس��ابقات جایزه بزرگ 

کوهستان را نیز برگزار کنیم.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران راهی 
برزیل شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چهارشنبه 
گذشته تهران را به مقصد برزیل به منظور 
اردوی آماده سازی و چند دیدار تدارکاتی 
ترک کرد.تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که 
خود را برای مسابقات جام بین قاره ای دبی 
آماده می کند، چهارشنبه شب عازم برزیل 
ش��د. در این کمپ، تیم ملی س��احلی هفت دیدار تدارکاتی با تیم 

باشگاه های ساحلی برزیل را برگزار خواهد کرد.
اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

سیدپیمان حسینی، حمید بهزادپور، علی نادری، فرید بلوکباشی، 
امیرحس��ین اکبری، حس��ن عبداللهی، مهدی حس��نی، محمد 
احمدزاده، ش��هریار مژده، محمدعلی مختاری، مس��لم مسیگر و 

مصطفی کیانی
دراین بین مارک��و اکتاوی��و از 3 هفته پیش ب��رای هماهنگی اردو 
و مس��ابقات ب��ه برزی��ل رفت��ه ب��ود. عب��اس هاش��م پور مربی و 
 محم��د بنی جمالی پزش��ک ب��ه هم��راه بازیکنان راه��ی برزیل 

شدند.
برنامه مسابقات دوستانه تیم ملی ساحلی به شرح زیر است:

امروز شنبه - 93/07/26
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم سنترال

سه شنبه - 93/07/29
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم بوتافوگو

پنجشنبه - 93/08/01
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم آمریکا

شنبه - 93/08/03
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم واسکو

یکشنبه - 93/08/04
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم فالمینگو

سه شنبه - 93/08/06
* تیم ملی ساحلی ایران - فلومینس

پنجشنبه - 93/08/08
* تیم ملی ساحلی ایران - تیم پرداپ جونیور

 عذرخواهی پیکه به خاطر 
توهین به پلیس

جرارد پیکه که روز یکش��نبه گذشته در 
درگیری با پلیس به آن ها توهین کرده بود؛ 
بابیان اینکه در بسیاری از حرف های من 
اغراق ش��ده بود، اف��زود: ام��ا به هرحال 

متأسفم. 
اش��تباه ک��ردم و ای��ن کار دیگ��ر تکرار 
نمی شود.روز یکشنبه گذشته پس ازاینکه برادر جرارد پیکه ساعت 
دو و 30 دقیقه بامداد به مدت 15 دقیقه خودروی خود را در محل 
توقف اتوبوس در مقابل یک باشگاه ش��بانه پارک کرده بود، پلیس 
اسپانیا وی را جریمه کرد. مدافع بارس��لونا که همراه برادرش بود، 
برگه جریمه را به س��مت پلیس پرتاب کرد و بابیان اینکه شما به 
خاطر ش��هرت من به من حس��ودی می کنید، اظهار داشت: من با 
رئیس شما صحبت می کنم و همه ش��ما به دردسر خواهید افتاد.
 پیکه س��پس جمالت تندی را خطاب ب��ه مأم��وران پلیس بیان

 کرد.

رکورد تازه رونالدو در فضای مجازی 
عبور از مرز 100 میلیون هوادار

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید به 
نخستین ورزشکاری تبدیل شد که بیش 
از یک ص��د میلی��ون ه��واداراش در روز 
سه شنبه گذشته به صفحه شخصی وی 

سر زدند.
کریس��تیانو رونالدو که همواره چهره ای 
تبلیغاتی بوده و در صفحات اجتماعی هواداران بی شماری دارد این 

بار رکورد تازه ای از خود بر جای گذاشت. 
بیش از یک صد میلیون نفر از هوادارانش با حضور در صفحه شخصی 
رونالدو در فیس بوک برای وی پست گذاشتند تا او رکورد دیگری 
را به نام خود ثبت کنداین تعداد تقریباً بی��ش از 30 میلیون نفر از 
طرفدارانی اس��ت که در یک روز با حضور در صفحه شخصی مسی 
برای س��تاره آرژانتینی رکورد ثبت کرده بودند. تع��داد هواداران 
رونالدو در فیس بوک حتی از باشگاه رئال مادرید و بارسلونا نیز بیشتر 
شده است.رونالدو همچنین به خاطر یک برنامه تبلیغاتی خود 30.5 

میلیون پیغام را در توئیتر دریافت کرده بود.

6
کی روش به موزامبیک رفت

کاروان تیم ملی فوتبال پس از پایان اردوی تدارکاتی خود در پرتغال روز پنجشنبه گذشته 
وارد تهران شد.کارلوس کی روش به همراه ملی پوشان به ایران بازنگشته وبا هماهنگی قبلی 
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کفش طالیی برای 
رونالدو وسوآرس 

صعود تنها هدف تیم 
شهدای چهارمحال 

باشگاه بارسلونا در مراسمی کفش طالیی فوتبال اروپا در فصل 2014 - 2013 
را به لوئیس سوآرس داد. این جایزه به طور مشترک به این مهاجم اروگوئه ای و 
کریستیانو رونالدو مهاجم رئال مادرید رسید.لوئیس سوآرس مهاجم جنجالی 
بارسلونا فصل قبل با پیراهن لیورپول بازی های بس��یار خوبی را به نمایش 
گذاشت. او توانست در 33 دیداری که با پیراهن این تیم انگلیسی به میدان 
رفت 31 گل به ثمر رساند و به عنوان بهترین گلزن انتخاب شود. جالب این 
است که س��وآرس حتی یکی از این گل های خود را هم از روی نقطه پنالتی 
به ثمر نرساند چراکه پنالتی زن نخس��ت لیورپول استیون جرارد بود.جایزه 
کفش طالیی فوتبال اروپا در فصل 2013-2014 به طور مشترک به سوارس 
و کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی رئال مادرید رسید با این تفاوت که رونالدو 

چند گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

کاپیتان تیم فوتبال شهدای چهارمحال و بختیاری گفت: ما تنها به صعود به لیگ 
دسته یک فکر می کنیم و به کمتر از آن راضی نیستیم.

مرتضی صالحی بعد از شکست یک بر صفر تیم شهدای چهارمحال و بختیاری 
مقابل خیبر لرستان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور اظهار کرد:این نخستین 

بازی ما در این دوره از مسابقات بود و تقریباً بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم.
وی افزود: تیم ما چند روز بیشتر نیست که جمع وجور شده و هنوز سرمربی ما 
به طور رسمی مشخص نشده،نباید با یک باخت ناامید شد و ما دربازی های بعدی 

برای جبران به میدان خواهیم آمد.
وی ادامه داد: در هفته س��وم لیگ دسته دو کش��ور ما باید در گناوه به مصاف 
پرسپولیس این شهر برویم برای همین تمریناتمان را آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم 

در گناوه نخستین سه امتیاز خود را کسب کنیم.

رئی��س س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناجا ، 
ب��ه موضوع کارت ه��ای معافی��ت برخی از 
فوتبالیست ها اش��اره کرد و افزود: با توجه 
به اطالع رسانی های انجام شده خوشبختانه 
موضوع تا حد زیادی برای مردم روشن شد 
اما در این خصوص باید بگویم که بعدازاین 
که اطالعاتی در خصوص کارت های معافیت 
برخی از ورزش��کاران به ویژه فوتبالیست ها 
به دست ما رسید س��ازمان وظیفه عمومی 
 ناج��ا اقدام��ات خ��ود در ای��ن زمین��ه را

 آغاز کرد.
صدرالس��ادات ادام��ه داد: در موض��وع 
فوتبالیس��ت ها به این جمع بندی رسیدیم 
که مدارکی از سوی س��ازمان های ذی ربط 
و مس��ئول به ما داده ش��ده بود ک��ه چه در 
بعد پزش��کی و به خصوص در بعد ایثارگری 

معتبر نبودند. 
رئی��س س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناج��ا 
با اش��اره ب��ه ای��ن گواهی ها خاطرنش��ان 
ک��رد: مح��رز اس��ت ک��ه در گواهی ه��ای 
صادرش��ده از سوی س��ازمان های مختلف 
تخلفات��ی اعمال ش��ده البته اگ��ر در حین 
بررس��ی معاینه های پزش��کی نیز تخلفاتی 
 وجود داش��ته باش��د حتماً با آن ها برخورد 

خواهیم کرد.
صدرالسادات بابیان اینکه این فوتبالیست ها 
حدود 118 نفر بودند و در چهار دسته جای 
می گیرند اف��زود: تاکن��ون کارت معافیت 
نزدیک 27 نفر از فوتبالیس��ت ها باطل شده 

و کارت تعدادی نیز به تائید رسیده است.
 وی بابی��ان اینک��ه فوتبالیس��ت هایی که 
کارتش��ان باطل ش��ده بای��د به س��ربازی 
برون��د و با توجه ب��ه غیب��ت اضافه خدمت 
نیز شامل ش��ان می ش��ود افزود: همچنین 
متخلفان در ص��ورت محرز تخلفش��ان به 

مراجع قضایی معرفی می شوند.
صدرالس��ادات اضافه کرد: بر اساس قانون 
کسانی که وارد غیبت می شوند اگر تا 3 ماه 
غیبت داشته باشند باید 3 ماه اضافه خدمت 
داشته باشند و اگر غیبت شان بیشتر از سه 
ماه باش��د 6 ماه اضافه خدمت به آنان تعلق 

می گیرد. 
گویا یک پرونده فرسایش��ی دیگ��ر هم به 
پرونده های فرسایشی و همچنان باز فوتبال 

ایران اضافه ش��ده  و آن ه��م همین ماجرای 
س��رباز فراری های فوتبالیست و میلیاردر و 
مش��هور اس��ت که هرروز اخباری مبنی بر 
معرفی نام واقعی و لیس��ت های جدیدشان 
 به گ��وش می رس��د؛ ام��ا خب��ری از آن ها

 نمی شود.
 اکنون هم که اخبار غیررسمی از پیوستن 
چند ت��ن از متخلف��ان نامدار ب��ه تیم های 

نظامی حکایت دارند. 
ماجرای کارت پایان خدمت جعلی بازیکنان 

لیگ برتری، فرازوفرودهای فراوانی داشته، 
اما مدتی اس��ت  این اوج و فرود ها فروکش 
کرده و دیگر خبری از برخ��ورد با خاطیان 
این پرونده به گوش نمی رسد تا رسانه های 
غیررسمی، اخبار و شایعات فراوانی را از این 

ماجرا منتشر کنند.
 برخی رس��انه ها از پیوس��تن آرش افشین 
به تی��م نظام��ی ملوان خب��ر دادن��د و در 
روز های گذش��ته ه��م اخب��اری مبنی بر 
پیوستن بختیار رحمانی و حسین ماهینی 

 به باش��گاه تراکتورس��ازی تبریز منتش��ر
شده بود. 

درگیر بودن چندین و چند بازیکن معروف 
و ملی پوش در این پرونده، موجب ش��ده تا 
رس��یدگی به این پرونده کمی سخت  شود 
و همین،  ماجرا را به تأخیر انداخته اس��ت، 
به گونه ای ک��ه تاکنون چندی��ن و چند بار 
مس��ئوالن س��ازمان لیگ از انتشار لیستی 
بانام های بزرگ خبر داده اند و هنوز خبری 

نشده است! 

حاال به ف��رض اینکه نام ها  ش��فاف معرفی 
ش��وند و ما نام چند س��تاره جوان تیم ملی 
در جام جهانی را که این روز ها راه اس��پانیا 
و پرتغ��ال و قط��ر را در پیش گرفته اند، در 
آن ببینیم، به نظر ش��ما چه سرنوشتی در 
انتظار این دوستان است؟ آیا تنها پیوستن 
به تیم های نظامی مشکل کار را حل خواهد 
کرد یا پادگان در انتظ��ار بازیکنان متخلف 

است؟ 
مشهور  و معروف بودن افراد غالباً رسیدگی 
ب��ه پرونده های این چنینی راکمی س��خت 
خواهد ک��رد و غالب��اً افرادی ازاین دس��ت 
مجازاتی را که الیقش��ان هستند، نخواهند 
دی��د؛ اما ب��د نیس��ت نگاه��ی بیندازیم به 
برخوردی که قانون با متخلفانی ازاین دست 
انجام خواهد داد؛ افرادی که با جعل س��ند 

کارت پایان خدمت دارند. 
استفاده از س��ند جعلی رسمی چیزی بین 
شش ماه تا سه سال حبس و 3 تا 18 میلیون 
ریال ه��م جزای نق��دی  دارد. این س��وای 
این ماجراس��ت که در خص��وص ماجرای 
مربوط به جع��ل کارت پای��ان خدمت، که 
ازجمله اس��ناد رس��می به ش��مار می رود، 
متخلفان باید خدمت سربازی  هم بگذرانند 
ک��ه به این ترتیب اگر اس��امی ملی پوش��ان 
متخلف و سرباز فراری در جریان این ماجرا 
رس��انه ای ش��ود، در س��ال ها ی آینده باید 
ش��اهد حضور چندی��ن و چن��د ملی پوش 
فوتب��ال مش��هور و محب��وب در پادگان ها 
 و بع��دش  هم پش��ت میله ه��ای زن��دان 

باشیم.
در بررس��ی ابع��اد ای��ن ماجرا بد نیس��ت 
س��ری بزنیم به پرون��ده ش��هرام جزایری 
که در سال های گذش��ته به دلیل تخلفات 
مالی و ف��رار از زندان، س��ال های زیادی را 
 پش��ت میله ها گذران��ده و ای��ن روز ها آزاد

ش��ده اس��ت. جزای��ری در گفت وگ��و ب��ا 
هفته نامه پنجره در تشریح ابعاد اتهام هایش 
می گوید،  چهار س��ال از حکمی که برای او 
بریده بودند، به خاطر کارت پایان خدمتش 
ب��ود. در گفت وگو  او ب��ا هفته نام��ه پنجره 
می خوانیم؛»اتهام دیگری ک��ه مطرح بود، 
اینکه کارت پای��ان خدمتش را ب��ا گواهی 
جعل��ی جبهه دریاف��ت کرده اس��ت. البته 
خودش اظه��ار می کرد که در 16 س��الگی 
در جبهه ب��وده و حتی ترک��ش هم خورده 
اس��ت. به هرحال ای��ن را نپذیرفتند و برای 
 این ج��رم هم چه��ار س��ال حبس ب��ه او 

دادند «.

ناگفته هایی از کارت معافیت فوتبالیست ها

وقتی سرباز فراری ها، عزیزتر از »میلیاردر معروف« می شوند

تاکنون کارت 
معافیت نزدیک 

27 نفر از 
فوتبالیست ها 

باطل شده و کارت 
تعدادی نیز به 

تائید رسیده است. 
وی بابیان اینکه 

فوتبالیست هایی 
که کارتشان 

باطل شده باید به 
سربازی بروند و 
با توجه به غیبت 

اضافه خدمت نیز 
شامل شان می شود

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: اردوی 
پرتغال تجربه ای ارزشمند برای بازیکنان 

جوان بود که به شرایط حرفه ای برسند.
آندرانیک تیموریان بعد از بازگشت تیم 
ملی فوتبال از اردوی پرتغال اظهار داشت: 
دو بازی خوب مقابل اش��ترول و بنفیکا 
انجام دادیم و بازیکن��ان در این دیدارها 

تحت فشار خوبی قرار گرفتند.
وی افزود: کی روش عملک��رد بازیکنان 

جوانی را که به تیم ملی اضافه شدند، زیر نظر داشت و به آن ها 
فرصت بازی داد تا برای سال های آینده به بازیکنان باتجربه و 
خوبی تبدیل شوند. این اردو بهترین فرصت برای این بازیکنان 
جوان بود تا تجربیات الزم را برای رسیدن به شرایط یک بازیکن 

کامل، استاندارد و حرفه ای کسب کنند.
وی در مورد بازی ایران مقابل بنفیکا و اینکه گفته شده تیم ملی 
با تیم دوم این باشگاه بازی کرده است، خاطرنشان کرد: تنها 
بازیکنان ملی پوش بنفیکا حضور نداشتند و بازیکنان خارجی 

این تیم همگی مقابل ما بازی کردند.
تیموریان در پاسخ به این سؤال که چرا در روزهایی که حریفان 
ایران با تیم های بزرگ بازی می کنند ما چنین دیدارهایی را در 
برنامه نداریم، یادآور شد: شاید یکی از دالیل آن نهایی شدن 
دیرهنگام قرارداد کی روش است و در این مدت برنامه بسیاری 

از تیم های بزرگ دنیا بسته شده است.
وی افزود: بازی های دوس��تانه ب��زرگ هزینه ه��ای زیادی 
دارد و بدون خرج کردن پول نمی توان ش��رایط این بازی ها 
را فراهم ک��رد، درحالی که ما ب��رای این بازی ه��ا در پرتغال 
هزینه ای نکردیم. هر تیمی با این شرایط با ما بازی نمی کند 

و با این وضعی��ت انجام دو 
بازی تدارکات��ی در پرتغال 

خوب بود.
باریک��ن تیم مل��ی فوتبال 
درب��اره اینکه آی��ا تیم ملی 
ای��ران به هم��راه کی روش 
می توان��د قهرم��ان ج��ام 
ملت ه��ای آس��یا ش��ود، 
گفت: هیچ مربی نمی تواند 
قهرمانی را گارانتی و ضمانت کند. ما در تک تک دیدارهایمان 
قصد داریم با تمام توان بهترین عملکرد را داش��ته باش��یم. 
سازماندهی تیم ملی بسیار مهم است ما امیدواریم که بتوانیم 
در جام ملت ها طلسم ش��کنی کنیم و به فینال این مسابقات 

برسیم.
بازیکن تیم ملی فوتبال گفت: هیچ مربی ای تضمین نمی کند 
که تیم به فین��ال برود، کی روش هم از این قاعده مس��تثنی 
نیس��ت.کی روش به فکر پوس��ت اندازی تیم ملی است و از 
جوانان استفاده می کند. بازیکنان جوان در کنار قدیمی های 
 تیم تجرب��ه خوبی پی��دا می کنند و ب��ه اس��تاندارد فوتبال

 می رسند.
تیموریان درباره بازی های تدارکاتی تیم در این اردو تصریح 
کرد: تیم های مطرح جهان به خاطر بازی های دوستانه به بازی  
با تیم ایران نرسیدند و ما مجبور به بازی با تیم های باشگاهی 
پرتغال ش��دیم. قرارداد کی روش دیر تنظیم ش��ده و این به 
ضرر تیم ملی اس��ت. تیم های دیگر هزینه زیادی می کنند و 
بازی های تدارکاتی با تیم های خوب دنیا برگزار می کنند که 

تیم ایران این کار را انجام نداده است.

ملی پوش اسبق فوتبال ایران با انتقاد 
از نحوه کار تیم های پای��ه در ایران 
گف��ت: فوتبال ب��ه ورزش پولدارها 

تبدیل شده است.
ادموند بزیک ، ب��ا انتقاد از وضعیت 
تیم های پایه باشگاه ها در ایران اظهار 
کرد: فوتبال پایه م��ا در رقابت های 
آس��یایی ناکام نبود چون اساس��اً 
چیزی نکاشته بودیم که بخواهیم 

درو کنیم. وضعیت تیم های پایه باشگاه ها را ببینید که در 
چه سطحی هستند.

وی ادامه داد: تیم های پایه زمین تمرین ندارند و چند تیم 
در یک زمین بازی می کنند. بنابراین ما ناکام نبودیم چون 
اصالً برنامه ای نداشتیم. تیم ملی پس از حذف از جام جهانی 
2006 باید جوان گرایی می کرد.بزیک همچنین گفت: اصاًل 
دوس��ت ندارم از این واژه استفاده کنم. اما به نظرم تیم های 
پایه در باشگاه های ما یعنی کش��ک. به جز چند باشگاه که 
تیم های منسجم دارند، در سایر باشگاه ها هیچ کاری انجام 
نمی شود.وی درباره حرف های مهدی مهدوی کیا مبنی بر 
اینکه تیم های معتبر ایران، آکادمی خود را به افراد خصوصی 
اجاره می دهند، اظه��ار کرد: من چنین چی��زی ندیدم اما 
معتقدم که این اتفاق می افتد. تیم های صاحب نام سالی 20 
میلیارد تومان برای تیم های بزرگ ساالن خرج می کنند ولی 

آیا حاضرند یک میلیارد تومان در پایه خرج کنند؟
وی افزود: اگر باشگاه ها از تیم های پایه خود سالی دو یا سه 
بازیکن به تیم بزرگ ساالن خود بدهند، خوب است. اکنون 
فوتبال ما نتیجه گرا شده اس��ت و اگر نتیجه ای هم در جام 

ملت ها بگیریم مقطعی است.
بزیک ادام��ه داد: وقتی اصول 
کار را رعای��ت نمی کنیم، چه 
انتظ��اری داری��م؟ زم��ان ما 
رقابت های باشگاه های تهران 
در رده ه��ای جوان��ان و امید 
هم س��طح یا بهتر از لیگ برتر 
بود. آن روزها در تیم های پایه 
کار می ش��د و تیم هایی مثل 
آرارات و بانک ملی به تیم های دیگر بازیکن صادر می کردند.

ملی پوش اسبق فوتبال ایران در ادامه به ایسنا گفت: زمان ما 
پدیده های یک تیم 17 یا 18 ساله بودند ولی امروز بازیکن 
پدیده 24 سال دارد. به عنوان مثال در تهران، تیم های امید 

چه امکاناتی دارند؟ ما با این وضعیت چه توقعی داریم؟
بزیک ادامه داد: زمانی فوتبال مال کسانی بود که در کوچه و 
خیابان بازی می کردند ولی حاال فوتبال بازی پولدارها شده 
است که الزاماً استعداد هم ندارند. قباًل استعدادهای واقعی 
در تیم ها جمع می شدند. آرارات سال های 72 و 73 بیشتر 
از بازیکنان جوان و امید شکل گرفت. حسن حبیبی این کار 
را کرد و بازیکنانی مثل مارکار آقاجانی��ان و فرد ملکیان را 
تحویل فوتبال داد.وی افزود: امروز دیگر تیم ها و باشگاه های 
بازیکن ساز مثل بانک ملی نیستند و اصاًل نمی توانند وجود 
داشته باشند چون فوتبال به سمت  نتیجه گرایی رفته است.

بزیک درباره بازگشت تیم بزرگساالن آرارات به فوتبال هم 
گفت: می توانستیم از لیگ سه یا دو شروع کنیم اما ترجیح 
دادیم که از باشگاه های تهران شروع کنیم. با این کار تجربه 

بازیکنانمان بیشتر می شود.

بزیک: تیم های پایه فوتبال در ایران یعنی » کشک«تیموریان:کی روش به فکر پوست اندازی تیم ملی است 
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یادداشت

استقرار بالگرد در استان بسیاری از 
مشکالت را حل می کند

رئیس جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
اس��تقرار بالگرد در اس��تان چهارمحال و بختیاری بس��یاری از 
مش��کالت را حل می کند.محمد فروغی اظهار داش��ت: استان 
چهارمحال و بختیاری بالگرد امداد و نجات ندارد و پیگیری برای 

استقرار آن در این استان در حال انجام است.
وی ادامه داد: ش��رایط توپوگرافی و خاص اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری و کوهس��تانی بودن آن نی��از به یک بالگ��رد برای 
امدادرس��انی در زمان ایجاد حادثه یا بح��ران را ضروری کرده 
است.وی بیان کرد: وجود بالگرد س��رعت انجام امدادرسانی در 
بسیاری از مناطق استان را در زمان ایجاد حادث افزایش می دهد.

بازدید نماینده  مردم شهرکرد از 
پروژه هاي عمراني دانشگاه شهرکرد 
نماینده  مردم شهرستان هاي ش��هرکرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اس��المي از پروژه هاي عمراني دانشگاه شهرکرد بازدید 
کرد.سید س��عید زمانیان با اداي احترام به ش��هداي گمنام این 
دانش��گاه در بازدید از پروژه هاي عمراني دانش��گاه ش��هرکرد، 
پیشرفت و توسعه دانشگاه شهرکرد را قابل تقدیر دانست و افزود: 
ارتقاء کمي و کیفي دانشگاه مرهون تالش و همیاري است.وی 
افزود: سعي خواهیم کرد با رفع معضالت این مجموعه در راستاي 
اعتال و ارتقاي آموزش عالي اس��تان گامي مؤثر و خداپس��ندانه 
برداریم.زمانیان اظهار کرد: امید است با برگزاري جلسات بیشتر 
و تعامل با سایر دس��تگاه هاي اجراي مش��کالت دانشگاه رفع و 
شاهد شکوفایي و رشد بیشتر دانشگاه شهرکرد باشیم.سرپرست 
دانشگاه شهرکرد دکتر شایان ش��امحمدي همچنین خواستار 
حمایت هرچه بیشتر و توجه ویژه  به دانشگاه شهرکرد به عنوان 

مجموعه  آموزش های مادر استان چهارمحال و بختیاري شد.

عزاداری امام حسین)ع( به دوراز 
افراط  وتفریط برگزار شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: عزاداری 
امام حس��ین)ع( باید بامعرف��ت، عقالنیت و اعت��دال و به دوراز 
افراط وتفریط برگزار ش��ود. حجت االسالم رحمت اهلل اروجی در 
نشست هم اندیشی برنامه سازی با موضوع محرم و صفر گفت: در 
پوشش مؤثر، حداکثری و بی طرفانه مراسم عزاداری و انعکاس 
ارادت به س��احت امام حس��ین)ع( باید تالش بیشتری صورت 
گیرد.وی بابی��ان اینکه حلقه مفقوده هیئات مذهبی نداش��تن 
خبرنگار تخصصی اس��ت، گفت: پوش��ش مراس��م عزاداری در 
بخش های خبری صورت می گیرد ولی تصاویر جلس��ات جامع 
و فاخر پخش نمی ش��ود.اروجی پیش��نهاد داد: ب��رای انعکاس 
مناسب مراس��م عزاداری در شهرس��تان ها نشست هم اندیشی 
 و تعام��ل و هماهنگی با خبرنگاران آزاد صداوس��یمای اس��تان

 برگزار شود.

تقویت مؤلفه های فرهنگی یکی از 
اهداف مهم صداوسیما است

رسانه ها در توسعه جوامع و 
مناطق نقش تأثیرگذار دارند

معاون سیاس��ی، امنیتی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: امیدبخش��ی و ایجاد نش��اط در 
جامع��ه از اقدامات مهم رس��انه اس��ت.خدابخش 
مرادی در نشستی با مدیران و معاونان صداوسیما 
مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به 
اینکه امیدبخش��ی و ایج��اد نش��اط در جامعه از 
اقدامات مهم رس��انه است، اظهار داش��ت: رسانه 
نقش تأثیرگذاری در جامعه دارد.وی افزود: حفظ 
ارزش ها و امیدبخشی و ایجاد نشاط و اطالع رسانی 
از مهم ترین رسالت های رسانه به شمار می رود.وی 
بیان کرد: رس��انه ها همچنین در توسعه جوامع و 
مناطق نقش تأثیرگذار دارند و بااطالع رس��انی از 

کمبودها و مشکالت نقش مهمی را ایفا می کنند.
معاون سیاس��ی، امنیت��ی اس��تاندار چهارمحال 
و بختی��اری در ادامه با اش��اره به اینکه رس��انه ها 
به ویژه صداوس��یما نقش مهمی در اصالح جامعه 
دارند، گفت: رس��انه بای��د در امنی��ت اجتماعی و 
پیشگیری از جرائم کار بیشتری انجام دهند.مرادی 
بیان کرد: صداوس��یما بای��د در حوزه های پدافند 
غیرعامل، تقویت حفظ امنیت روانی و پیش��گیری 
از بروز جرائ��م در تولید و پخ��ش برنامه های خود 
توجه بیش��تری داشته باش��د. همچنین مدیرکل 
صداوس��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری نیز در 
این نشست با اش��اره به اینکه یکی از سیاست های 
صداوس��یما تعامل حداکثری با مسئوالن استانی 
اس��ت اظه��ار داش��ت: دغدغه های مس��ئوالن را 

موردتوجه قرار می دهیم.
علی رام��ک بیان ک��رد: هم اکنون صداوس��یمای 
چهارمح��ال و بختی��اری در تقوی��ت مؤلفه های 
فرهنگی بس��یار خوب عمل کرده است و این مورد 
یک��ی از مهم ترین اقدامات صداوس��یما به ش��مار 
می رود.وی تصری��ح کرد: مهم ترین نقش رس��انه 
آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی است و باید 

این سه مورد هدف اصلی هر رسانه باشد.
رامک ادام��ه داد: توجه ب��ه ش��اخصه های دین و 
دین م��داری، اخالق م��داری، امیدبخش��ی و... از 
رویکردهای صداوسیما در تولید و پخش برنامه ها 

است.

اخبار کوتاه یادداشت  بازدید ده هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی
 معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش استان افشین امیریان در مراسم اعزام کاروان 
راهیان نور دانش آموزی به مناطق عملیاتی جنوب از چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه ده هزار دانش آموز چهارمحالی از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازدید 
می کنند، عنوان کرد: این دانش آموزان از یادمان شهدای رمضان، پاسگاه زید، شلمچه، 
گلزار شهدای خرمشهر، اروندرود )والفجر هشت( و معراج الشهداء اهواز بازید می کنند.
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فصل پاییز فصل مهاجرت ماهی های رودخانه زاینده رود 
از پایین رودخانه به باالی آن برای تخم ریزی اس��ت که 
هم اکن��ون این امر در کن��ار رن��گ زرد طبیعت منطقه 
زیبایی خاصی را ایجاد کرده اس��ت که هر گردشگر این 

منطقه را مبهوت خود می کند.
به گزارش مهر، اس��تان چهارمحال و بختیاری استانی 
کوهستانی اس��ت که دارای بارش های قابل توجه برف 

در زمستان است.
این استان به واسطه بارش های قابل توجه برف و انباشته 
ش��دن برف بر روی دامنه های مرتفع استان سرچشمه 
رودخانه های بسیاری است که مهم ترین این رودخانه ها 

زاینده رود و کارون است.
اس��تان چهارمحال و بختیاری در فص��ل پاییز زیبایی 
خاصی دارد، اگرچه ورود مس��افران و گردش��گران در 
این فصل بس��یار کاهش می یابد اما یک��ی از زیباترین 
فصل های گردش��گری اس��تان چهارمحال و بختیاری 

فصل پاییز است.
رودخانه ه��ای این اس��تان یک��ی از زیباتری��ن مناطق 
گردش��گری این اس��تان به ش��مار می روند که هرساله 
مس��افران و گردش��گران بس��یاری را به س��مت خود 

می کشاند.

مهاجرت ماهی ه��ا در رودخانه و حرک��ت آن ها و پرش 
آن ها از موانعی که در آب وج��ود دارد یکی از زیباترین  

شگفتی های طبیعت است.
 یک��ی از گردش��گران منطقه س��امان اظهار داش��ت: 
هنگامی که کنار پل تاریخی زمانخان می ایس��تیم پرش 
ماهی بس��یاری را مش��اهده می کنیم که می خواهند از 
جریان ش��دید آب عبور کنن��د و خود را ب��ه محل های 
باالتر رودخانه برسانند.شمس��ی پور گف��ت: این منظره 
یکی از زیباترین منظره های طبیعت است که مشاهده 
آن به راحتی امکان پذیر نیس��ت.وی ادام��ه داد: منطقه 
سامان یکی از زیباترین مناطق گردشگری چهارمحال 
و بختیاری اس��ت که کمتر جایی به زیبایی این منطقه 

است.
مهاجرت ماهی ها بیش�تر ب�رای تخم گذاری 

است
یکی از کارشناسان رش��ته علوم دام، طیور و آبزیان در 
خصوص علت مهاجرت ماهی ها در رودخانه گفت: محیط 
آب ها به خصوص رودخانه ها ک��ه ماهی ها در آن زندگی 
می کنند دارای وضعیت ثابت نیست و همواره تغییرات 
هیدرولوژی و بیولوژی به طور متناوب و یا مداوم در آن ها 

صورت می گیرد.

رشید ش��اهرخ ادامه داد: از طرف دیگر در خود ماهی ها 
نیز براثر رشد و نمو سلول های تناس��لی، تغذیه و سایر 
علل، تغییراتی پدیدار می شود که موجب می شود ماهی 
برای برقراری موقعیت مناسب با شرایط جدید به هر سو 

حرکت کنند.
وی ادامه داد: اگر حرکت ماهی طوالنی و برای مسافت 
زی��اد در زم��ان معینی ص��ورت گی��رد آن را مهاجرت 
می گویند که هم اکنون حرکت دسته جمعی ماهی ها در 

رودخانه ها مهاجرت است.
این کارشناس آبزیان تصریح کرد: مهاجرت ماهی یا برای 

تغذیه یا برای تولید نسل و 
تکثیر و یا تح��ت تأثیرات 
ش��رایط دم��ای محی��ط 

صورت می گیرد.
 ش��اهرخ بی��ان ک��رد: 
مهاجرت ماهی ها بیش��تر 
برای رساندن خود به باالی 
سرچشمه رودخانه است تا 

بتوانند تخم گذاری کنند.
وی ی��ادآور ش��د: پ��رش 
ماهی ه��ا در رودخان��ه 
به خاط��ر این اس��ت که 
می خواهند از روی موانع 
موجود در آب عبور کنند 
تا خود را بتوانند به باالی 

رودخانه برسانند.
زیبایی واقعی رودخانه زاینده رود را می توان 

در سامان مشاهده کرد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری نی��ز در خصوص منطقه 
گذر رودخانه زاینده رود در این اس��تان گفت: رودخانه 
زاینده رود از شهرس��تان س��امان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری می گ��ذرد و ای��ن منطقه یک��ی از مهم ترین 
مناطق گردشگری استان به شمار می رود که بیشترین 
گردشگران این اس��تان به این منطقه س��فر می کنند.

بهمن عس��گری بیان کرد: هم اکن��ون زیبایی رودخانه 
 زاین��ده رود را در ای��ن شهرس��تان می توان مش��اهده 

کرد.
وی بیان کرد: منطقه سامان جاذبه های گردشگری بسیار 
زیادی دارد که مهم ترین آن ها پل تاریخی زمانخان، پل 
تاریخی هوره، بافت تاریخی روستاهای سوادجان، هوره، 
یاسه چای، حاشیه رودخانه زاینده رود، قلعه های تاریخی 
و... است.وی یادآور ش��د: ظرفیت و پتانسیل های باالی 
گردشگری در منطقه س��امان وجود دارد که باید از این 

ظرفیت ها بهره بگیریم.

زیبایی »زاینده رود« در چهارمحال و بختیاری از منظری دیگر

پرش ماهی های مهاجر در زیر پل زمانخان 

ظرفیت و 
پتانسیل های باالی 

گردشگری در 
منطقه سامان وجود 

دارد که باید از این 
 ظرفیت ها 

بهره بگیریم

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ رای 
7/323 شماره دادنامه: 9309970350500747 شماره پرونده: 9209980350501090 
محمد  آقای  وکالت  با  نظرزاده  بهزاد  آقای  خواهان:   921144 شعبه:  بایگانی  شماره 
ابراهیمی به نشانی اصفهان-سی وسه پل-چهارباغ باال-مجتمع باران-طبقه اول-واحد4-
کدپستی61949-81636 خوانده: آقای علیرضا سروش به نشانی مجهول المکان خواسته 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  سفته  وجه  مطالبه   -2 خواسته  تامین   -1 ها: 
رای  به صدور رای می نماید.  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای بهزاد نظرزاده به طرفیت آقای علیرضا سروش 
به خواسته مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه سفته های منضم به دادخواست به 
همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستی 
که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی 
مبین برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 
198و519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/281/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور به حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/10 لغایت اجرای حکم 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
دادگاه  پنجم  رئیس شعبه  زباندان  می باشد.م الف:17393  اعتراض  قابل  دادگاه  این  در 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/325 شماره دادنامه: 9309970351500377 شماره پرونده: 9209980351501553 
وکالت  با  خیرآبادی  آقایی  احمد  آقای  خواهان:   921567 شعبه:  بایگانی   شماره 
حسین آباد- خیابان  وحید-ابتدای  اصفهان-خیابان  نشانی  به  علوی  مهرداد   آقای 
مجتمع عسگری-طبقه دوم-واحد2 خوانده: آقای ناصر یوسفی به نشانی مجهول المکان 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه   خواسته: 
صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی 
وکالت  با  نوروزعلی  فرزند  خیرآبادی  آقایی  احمد  آقای  دادگاه:  رای  می نماید.   رای 
دادخواستی  شیرمحمد  فرزند  یوسفی  ناصر  آقای  طرفیت  به  علوی  مهرداد  آقای 
شماره به  کارگران  رفاه  بانک  عهده  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته   به 
373224-91/5/25 به مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون به انضمام خسارات دادرسی 
جلسه  در  اخطاریه  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  است.  نموده  تقدیم  تادیه  تاخیر  و 
عنایت  با  است  ننموده  تقدیمی  مستندات  به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت   رسیدگی 
به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی 
 دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته – خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که بر مبنای 
دادرسی  کلیه خسارات  بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و  اعالمی   تغییر شاخص 
صادره  رای  می نماید  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  و  حق الوکاله  جمله  از 
سپس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و   غیابی 
ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر 
عمومی  دادگاه   15 شعبه  دادرس  اکبری   17402 م الف:  می باشد.  اصفهان   استان 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/326 شماره دادنامه: 9309970351500679 شماره پرونده: 9309980351500181 
 شماره بایگانی شعبه: 930184 خواهان: آقای اکبر کیانی با وکالت آقای اسفندیار ادیبی
شریعتی- امالک  نظامی-روبروی  حکیم  و  شریعتی  اصفهان-حدفاصل  نشانی  به 
مجهول المکان  نشانی  به  دهکردی  آذری  محمدحسین  آقای  خوانده:  پالک105-واحد1 
خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
وکالت  با  سلطانعلی  فرزند  کیانی  اکبر  آقای  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور   به 
به  دادخواستی  دهکردی  آذری  محمدحسین  آقای  طرفیت  به  ادیبی  اسفندیار  آقای 
 خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 177405-93/2/18 از 
تاخیر  دادرسی و  انضمام خسارات  به  بانک سپه  به عهده  جاری 14468001123/11 
رسیدگی  جلسه  در  اخطاریه  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  است.  نموده  تقدیم   تادیه 

مراتب  به  عنایت  با  است  ننموده  تقدیمی  مستندات  به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت 
دادرسی  آیین  قانون   522-519-515-198 مواد  به  مستنداً  ثابت  خواسته  فوق 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته 
تغییر  مبنای  بر  که  تا زمان وصول  تقدیم سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت   –
شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله 
بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله و سی 
میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:17403 راجی رئیس شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/327 شماره دادنامه: 9309970352800939 شماره پرونده: 9309980365100291 
شماره بایگانی شعبه: 930483 شاکی: خانم الهام باباشاهی کوهانستانی با وکالت آقای 
نیکبخت- چهارراه  شمالی-نبش  صدوق  شیخ  اصفهان-خ  نشانی  به  پور  مردان  علی 

ساختمان وکالدامهر متهم: آقای جمال بهرامی به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  گردشکار: دادگاه 
بهرامی  آقای جمال  اتهام  دادگاه: در خصوص  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت 
الهام باباشاهی با  انفاق نسبت به همسر خود خانم  لنبانی فرزند حسین دائر بر ترک 
وکالت آقای علی مردان پور باتوجه به اظهارات شاکی و وکیل وی شهادت شهود مفاد 
دادنامه های حقوقی و کیفری صادره در این خصوص که رونوشت آن ضمیمه پرونده 
مقدماتی و رسیدگی  تحقیقات  از مراحل  ابالغ در هیچ یک  علیرغم  متهم  اینکه  و  است 
به  دادگاه مستنداً  نکرده است مجرمیتش محرز است و  دفاعی  نهایی حاضر نشده و 
ماده 53 قانون حمایت از خانواده و با رعایت ماده 137 قانون مجازات اسالمی جدید به 
لحاظ تکرار جرم ترک انفاق وی را به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری محکوم 
می نماید این رای غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد.م الف:17404 تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   92/10/21-1437 دادنامه:  شماره   995-92 پرونده:  کالسه   7/328
شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید نجار مارنانی نشانی: اصفهان-خ 
امام خمینی-خ امیرکبیر-فروشگاه شهاب بلبرینگ وکیل: علی جزینی نشانی: اصفهان-

کوشکی  الهه جاللی  خوانده:  میالد-واحد3  فلسطین-مجتمع  خ  نقاشی-ابتدای  چهارراه 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
جاللی  الهه  طرفیت  به  جزینی  علی  آقای  وکالت  با  مارنانی  نجار  سعید  دادخواست 
 کوشکی به خواسته مطالبه مبلغ 15/566/800 ریال وجه دو فقره چک به شماره های
1- 05779723-92/5/27 و 2- 05779724-92/5/31 عهده بانک پست بانک به انضمام 
اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
در جلسه شورا  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  و  دعوی  مستندات 
عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی 
خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و هشتصد ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 126/000 یال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
بانک مرکزی در  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص  سررسید چکها 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:17451 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
محمد  علی  خواهان:   93/6/29-1048 دادنامه:  شماره  پرونده:93-582  شماره   7/329
اشتر- مالک  کوچه  سهیل-مقابل  ابن  علی  قدس-  اصفهان-میدان  نشانی  سرشوق 

پالک107 خوانده: محمد عزیزی نشانی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به حضور 
انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت گردشکار:  از دفاتر اسناد رسمی جهت  در یکی 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی محمد سرشوق 
به طرفیت آقای محمد عزیزی به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
با عنایت  انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت بانضمام مطلق خسارات  رسمی جهت 
مورخ  قولنامه  طبق  دارد  ادعا  اینکه  بر  مبنی  اظهارات خواهان  و  پرونده  محتویات  به 
88/8/25 یک دستگاه موتورسیکلت از خوانده خریداری نموده است که ایشان از انتقال 
با توجه به قولنامه مورخ 88/8/25 و سند فروش  سند آن استنکاف می ورزد شورا 
و جواب استعالم از پلیس راهور و نظر به اینکه خوانده علیرغم نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه ای که دال بر تکذیب ادعای خواهان باشد به 
شعبه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد 219 الی 
225 قانون مدنی و 198-515-519-522 ق ا.د.م حکم بر محکومیت خوانده به حضور 
شماره  به  موتورسیکلت  یکدستگاه  سند  انتقال  جهت  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در 
انتظامی 1878 اصفهان 44 و پرداخت مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17464منصوری قاضی شعبه 32 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   42391 شماره  شناسنامه  دارای  آزادانی  رحمانیان  محمد  آقای   7/405
دادخواست به کالسۀ 3588/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فرزاد رحمانیان آزادانی بشناسنامه 5616 در تاریخ 
93/3/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- زهرا امینی آزادانی ش.ش 4)مادر( 2- محمد رحمانیان آزادانی 
ش.ش 42391 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:18310 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   275 شماره  شناسنامه  دارای  دروازدولت  حیدری  انگیز  روح  خانم   7/406
دادخواست به کالسۀ 3600/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان باقر ولی بیک بشناسنامه 1252 در تاریخ 93/2/24 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- یاسر ولی بیک ش.ش 19 )فرزند( 2- سلمان ولی بیک ش.ش 1 )فرزند( 
3- سبحان ولی بیک ش.ش 4079 )فرزند( 4- سروش ولی بیک ش.ش 4710009775 
)فرزند( 5- زهرا روغنی ش.ش 220 )همسر( 6- روح انگیز حیدری دروازه دولت ش.ش 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )مادر(.   275
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
گواهی صادر خواهد شد.م الف:18311  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/407 آقای اسماعیل شجاعی ابری دارای شناسنامه شماره 361 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3575/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بهروز شجاعی ابری بشناسنامه 12711 در تاریخ 93/5/24 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ابری ش.ش 361  اسمعیل شجاعی  )مادر( 2-  اتحادی ش.ش 21  فاطمه  ذیل:1-  افراد 
)پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18312 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7/408 آقای سید رضا شاطر باشی مسعودی دارای شناسنامه شماره 49902 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3592/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران رضایی یزدآبادی بشناسنامه 150 در 
مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/6/15 تاریخ 
منحصر است به افراد ذیل:1- سید مهران شاطرباشی مسعودی ش.ش 1271815524 
)فرزند( 2- مهرانه سادات شاطرباشی مسعودی ش.ش 1272114961 )فرزند( 3- سید 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  )همسر(.  رضا شاطرباشی مسعودی ش.ش 49902 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:18313 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح دادخواست  7/409 خانم محبوبه بهشتی پور دارای شناسنامه شماره 5464 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3594/93ح10  کالسۀ  به 
 93/6/6 تاریخ  در   22 بشناسنامه  کریمی  فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
پور ش.ش  بهشتی  زهرا   -2 )فرزند(   5464 پور ش.ش  بهشتی  محبوبه  ذیل:1-  افراد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی  7244 )فرزند(. 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18314 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   15187 شماره  شناسنامه  دارای  دوست  رجائی  میثم  سید  آقای   7/410
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3581/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
بشناسنامه  دوست  رجائی  اصغر  سیدعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/6/7 تاریخ  در   33
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سید مهدی رجائی دوست ش.ش 9293 )فرزند( 
دوست  رجائی  حسن  سید   -3 )فرزند(   29776 ش.ش  دوست  رجائی  مقداد  سید   -2
ش.ش 33846 )فرزند( 4- سید میثم رجائی دوست ش.ش 15187 )فرزند( 5- نرجس 
ش.ش  رامشه  حیدری  لیال  امه   -6 )فرزند(   13164 ش.ش  دوست  رجائی  السادات 
آگهی  نوبت  یک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )همسر(.   12
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18315 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/411 خانم ناهید مؤمنی دهقی دارای شناسنامه شماره 174 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3590/93ح10  کالسۀ 
 93/5/30 تاریخ  در   135 بشناسنامه  دهقی  هاشمی  پرویز  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- ناهید مومنی دهقی ش.ش 174 )همسر( 2- فرزانه هاشمی دهقی ش.ش 
1272562271 )فرزند( 3- فرشید هاشمی ش.ش 1271331810 )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18316 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   264 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  امنیه  صالحی  صدیقه  خانم   7/412
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3576/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
تاریخ  در   49 بشناسنامه  صالحی  جمیله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
92/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- صدیقه صالحی امنیه خوزانی ش.ش 264 )فرزند(.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18317 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



امام صادق )ع( : 
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دارچین ادویه محبوب سرآشپزها است که عالوه بر 
خوش طعم کردن غذاها، به بدن در کاهش دادن وزن 

کمک شایان توجهی می کند.
تحقیق��ات نش��ان داده اند ک��ه مص��رف دارچین، 
سوخت وس��از )متابولیس��م( بدن را بهبود بخشیده 
و افزای��ش می ده��د. یافته های حاصل ش��ده از این 
تحقیقات نشان می دهند که مصرف روزانه یک  چهارم 
قاش��ق چایخ��وری از ای��ن ادوی��ه، سوخت وس��از 
)متابولیسم( بدن را تا ۲۰ بار فراتر از توانایی طبیعی 
بدن افزایش می دهد و به بدن اجازه می دهد تا چربی و 
کالری های ذخیره شده را با سرعت بیشتر و کارآمدی 
بهتری بسوزاند. در حقیقت، هنگامی که سوخت وساز 
)متابولیسم( بدن افزایش می یابد، بدن این توانایی را 
پیدا می کند که برای انرژی خود از چربی ذخیره شده 

در سلول ها استفاده کند.
اگر بدن افراد دارای رژیم، از سوخت وساز )متابولیسم( 
پایینی برخوردار باش��د، بدن آن ها نمی تواند چربی 
ذخیره ش��ده را بس��وزاند، درنتیج��ه وزن آن ه��ا 

افزایش یافته یا به عبارتی وزنی از دست نمی دهند.
بر اس��اس مطالعات، هنگامی که دارچی��ن را با غذا 
مصرف کنیم، نه به صورت جداگان��ه، به بدن کمک 
می کند تا قند ذخیره شده را بهتر و کارآمدتر بسوزاند 
و درنتیجه این کار، سطوح قند خون کاهش می یابد. 
با کاهش یافتن س��طوح قند خون، ب��دن می تواند 
سطوح انرژی، میل به غذا و سیگنال های گرسنگی 

خود را تنظیم کند.
غذاها و نوشیدنی هایی که به طورمعمول این ادویه در 

آن ها به کاربرده می شود، عبارت اند از:
کمی دارچین به چای یا قهوه اضافه کنید. بسیاری 
از چایی هایی ک��ه طعم ندارن��د با دارچین بس��یار 
خوش طعم می شوند، حتی می توانید به چایی های 

طعم دار هم دارچین اضافه کنید.
در تمام غذاها می توانید از دارچین استفاده کنید. اگر 
مقدار دارچینی که به غذا اضافه می کنید، جوانه های 
چشایی شمارا تحریک نمی کند، مقدار آن را افزایش 

دهید. نگران نباشید، طعم غذایتان بد نخواهد شد.
ماست س��اده و بدون چربی هم در کاهش وزن مؤثر 
است، اما رژیم گیرندگان به نداشتن طعم آن معترض 
هس��تند. به همین خاطر پیش��نهاد می کنیم که به 

ماست خود دارچین اضافه کنید.

آن سوی پنجره
در بیمارستاني ، دو مرد 
بیمار در یک اتاق بستري 
بودند . یك��ي از بیماران 
اجازه داش��ت که هرروز 
بعدازظهر یک س��اعت 

روي تختش بنش��یند . تخ��ت او در کن��ار تنها پنجره 
اتاق بود . اما بیمار دیگ��ر مجبور بود هیچ تكاني نخورد 
و همیش��ه پش��ت به هم اتاقی اش روي تخت بخوابد . 
آن ها ساعت ها با یكدیگر صحبت می کردند ؛ از همسر 
، خانواده ، خانه ، س��ربازي یا تعطیالتشان باهم حرف 
می زدند . هرروز بعدازظهر ، بیم��اري که تختش کنار 
پنجره بود ، می نشس��ت و تمام چیزهایي که بیرون از 
پنجره می دید ، ب��راي هم اتاق��ی اش توصیف می کرد 
.بیمار دیگر در مدت این یک س��اعت ، با شنیدن حال 
و هواي دنی��اي بی��رون ، روحي ت��ازه می گرفت . مرد 
کنار پنجره از پارکي ک��ه پنجره رو به آن باز می ش��د 
می گفت . این پارك دریاچه زیبایي داشت . مرغابی ها 
و قوها در دریاچه شنا می کردند و کودکان با قایق های 
تفریحی ش��ان در آب س��رگرم بودن��د . درختان کهن 
منظره زیبایي به آنجا بخش��یده بودند و تصویري زیبا 
از ش��هر در افق دوردست دیده می ش��د. مرد دیگر که 
نمی توانست آن ها را ببیند چشمانش را می بست و این 
 مناظر را در ذهن خود مجسم می کرد و احساس زندگي

 می کرد.
یک روز صبح ، پرستاري وقتی آمد  جسم بي جان مرد 
کنار پنجره را دید که در خواب و باکمال آرامش از دنیا 
رفته بود . پرستار بسیار ناراحت ش��د و از مستخدمان 
بیمارستان خواس��ت که آن مرد را از اتاق خارج کنند 
. مرد دیگ��ر تقاضا کرد ک��ه او را به تخ��ت کنار پنجره 
منتقل کنند . پرس��تار این کار را برای��ش انجام داد و 
پس از اطمینان از راحتي مرد ، ات��اق را ترك کرد . آن 
مرد به آرامی و با درد بس��یار ، خود را به س��مت پنجره 
کش��اند تا اولین نگاهش را به دنیاي بی��رون از پنجره 
بی اندازد . حاال دیگر او می توانست زیبایی های بیرون 
را با چش��مان خودش ببیند . هنگامی ک��ه از پنجره به 
بیرون نگاه ک��رد ، در کمال تعجب با ی��ک دیوار بلند 
آجري مواجه شد مرد پرس��تار را صدا زد و پرسید که 
چه چیزي هم اتاقی اش را وادار می کرده چنین مناظر 
دل انگیزی را براي او توصیف کند ؟ پرستار پاسخ داد : 
شاید او می خواس��ته به تو امید وقوت قلب بدهد  چون 
 آن مرد اصاًل نابینا بود و حتي نمی توانست این دیوار را

 ببیند .

دارچین را وارد زندگی 
خود کنید !

طب سنتی 

داستان

دانستنی

 جوانه ها مغذی تر از
 مواد گوشتی   هستند

موجودات عجیب وغریب

به گفته پزشكان مصرف جوانه ها در س��طح جهانی می تواند مشكل 
س��وءتغذیه را از بین ببرد زیرا دانه ها و جوانه ها ۲۰ برابر بیشتر از مواد 

گوشتی مغذی هستند.
جوانه ها یكی از بهترین مواد غذایی برای وعده های غذایی ماس��ت و 
برای رشد کودکان نیز بسیار مفید است، آش��پزهای بزرگ به عنوان 
طعم دهنده غذا یا حتی به عنوان سبزی ها تزئینی در کنارغذا از آن ها 
اس��تفاده می کنند.اکثر متخصصان در مورد مزایای جوانه ها و دانه ها 
گفته اند: ساقه ها نسبت به دانه ویتامین بیشتری دارند درواقع مانند 
دارویی کمبودهای تغذیه ای را جبران می کنند و دارای ویتامین های 
بسیاری مانند موادمعدنی، عناصر کمیاب، پروتئین ها، اسیدهای آمینه، 
اس��یدهای چرب ضروری، آنزیم ها و مواد فعال بیولوژیكی هس��تند.

جوانه ها سطح باالیی از کلروفیل را برای بدن فراهم می کنند و به کمک 
اکس��یژن، بدن را س��م زدایی می کنند؛ دانه ها دارای آنتی اکسیدان و 
فیبر هستند که باعث هضم بهتر غذا می شوند، پیری زودرس بافت ها 
را کند می کنند، با سرماخوردگی مبارزه می کنند، سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می کنند؛ در کل ویتامین ها و اکس��یدان های مفیدی برای 
زمستان هستند؛ دانه ها و جوانه ها به راحتی قابل هضم هستند و دارای 

مواد مغذی بی شماری هستند.
به گفته پزشكان استفاده از جوانه ها در سطح جهانی می تواند مشكل 
س��وءتغذیه را از بین ببرد زیرا دانه ها ۲۰ برابر بیش��تر از مواد گوشتی 
مغذی هستند در ضمن ارزان ترند و با اضافه کردن برخی از جوانه ها در 

منوی غذایی روزانه کمتر دچار سوءهاضمه می شوید.

طراحی گرمایش مغناطیسی
محققان دستگاهی را طراحی کرده اند که 
به دلیل استفاده انرژی خارج از شبكه با 
کمک آهن رب��ا جایگزی��ن مطمئنی در 
زمان قطع برق می شود.محققان در لندن 
دستگاهی بانام »مگ کوك« ساخته اند 
ک��ه از درون داغ می ش��ود؛ در اس��توانه 
درونی این دس��تگاه آهن رباهایی وجود 
دارد که به کمک تس��مه ای می گردد.بر 
اساس شبكه یورونیوز، با تناوب سریع قطب های مثبت و منفی، فرکانس 
الكترومغناطیس��ی پدید می آید که حاصلش تولید گرما اس��ت. »اشلی 
دیگارمو«، یكی از ۲ مخترع این وسیله، گفت: مگ کوك کاربران را از منابع 
سنتی انرژی بی نیاز خواهد ساخت.»اشلی دیگارمو« گفت: دستگاه وقتی 
یک بار تنظیم ش��ود، دیگر کاری ب��ه کارش نخواهید داش��ت؛ نه نگران 
اتصاالتش هس��تید و نه نگران پول برق. از زمانی ک��ه تهیه اش کردید، 
خودش انرژی را خارج از شبكه تولید خواهد کرد.دیگارمو و گروهش به جز 
مگ کوك یک پیش نمونه دیگر یک حلقه حرارتی الكترومغناطیسی نیز 

ساخته اند.
وی گفت: سادگی این فناوری و قابل حمل بودن آن، یعنی دسترسی به 
جایگزینی مطمئن در زمان قطع برق های احتمالی.»اش��لی دیگارمو« 

افزود: این وسیله ای است که باید قابل حمل باشد.
 خصوصاً چون به هی��چ اتصالی هم نی��از ندارد.فقط ق��وی و کارا بودن 
آن مدنظر اس��ت، من عملی��ات امدادرس��انی را بازار خوبی ب��رای این 
محصول می دانم.دیگارمو گفت: چالش بعدی یافتن س��ازوکاری است 
 که آهن رباها را به صورت مداوم بگرداند و تولید انرژی تا زمان نیاز یكسره

 ادام��ه یابد.وی گف��ت: راه حل های عمل��ی گوناگونی، مثل ان��رژی باد، 
ی��ا وزنه در ح��ال ف��رود وج��ود دارد.گروه طراح��ان معتقدن��د چنین 
اختراعات��ی نش��انگر ت��وان ورود فن��اوری ب��ه حوزه ه��ای کارب��ردی 
چون گرمای��ش خانه های مس��كونی و تصفی��ه آب اس��ت.در زمانه ای 
ک��ه قبض ه��ای ان��رژی س��ر ب��ه فل��ک کش��یده اند، تولی��د گرمای 
 خارج از ش��بكه ب��ا کم��ک آه��ن رب��ا، جایگزینی ج��ذاب به ش��مار

می رود.

 خودروهای
 گران قیمت برای آمبوالنس

بنا بر اعالم سرویس های پزشكی در دبی 
دو خودروی بسیار گران قیمت فقط برای 
رس��اندن تجهی��زات پزش��كی ب��ه 
آس��یب دیدگان مورداس��تفاده ق��رار 
می گیرند.اورژان��س ش��هر دب��ی س��ه 
خودروی سوپر اسپرت جدید برای کار و 
رسیدن سریع به محل حادثه دریافت کرده است.بر اساس گزارش نشریه 
»گلف نیوز« نمایندگان سرویس های پزشكی اعالم کردند که دو خودروی 
»فورد موس��تانگ« و » لوتوس اوورا« نه برای حمل ونقل آسیب دیدگان 
 بلك��ه ب��رای رس��اندن کمک ه��ای اولی��ه مورداس��تفاده ق��رار 
می گیرد.انتظار می رود که استفاده از آن ها زمان خروج و رسیدن به محل 
حوادث ۲ برابر کاهش دهد.ارزش خودروهای سوپر اسپرت بدون نصب 

تجهیزات پزشكی حدود 1۰۰ هزار دالر تخمین زده شده است.
این خودروها قبل از بهره برداری به گردشگران در محبوب ترین مناطق 

دبی رونمایی می شوند.

موجودات عجیب وغریبی که از خلقت بسیار جالبی برخوردارند را می توانید در این تصاویر مشاهده کنید.
موجودات عجیب وغریبی در جهان وجود دارند که شاید کمتر به چشم بخورند در عكس روز زاینده رود برای شما چند نمونه از عجایب خلقت را آورده ایم.

انسان در تالش برای جستجو و کنكاش جهان هنوز نایافته های فراوانی را در پیش دارد که چشمان گرد شده اش از شگفتی های هستی هرروز ذهن او را از توانمندی پروردگار 
متحیرتر می کند.

دریچه 

احتماالً بزرگ ترین عامل مرگ که هرگز چیزی در مورد 
آن نش��نیده اید، تضعیف و از بین رفتن ماهیچه ها است 

که با باالتر رفتن سن ما اتفاق می افتد.
به گزارش نیوساینتیست، از بین رفتن بافت ماهیچه ای 
تنها یک اثر جانبی بیماری و سس��تی به شمار نمی رود؛ 
بلكه حتی خود می تواند یكی از دالیل اصلی این مشكالت 
باشد. از بین رفتن بافت ماهیچه ای روی متابولیسم بدن 
هم اثرات جانبی جدی می گ��ذارد. در آینده، داروهای 
افزایش دهن��ده بافت ماهیچ��ه ای می توانن��د از طریق 
ورزش هایی چون وزنه زدن به کس��انی ک��ه نمی توانند 
بافت ماهیچ��ه ای خود را نگاه دارند، کم��ک کنند. البته 
پزش��كان هش��دار می دهند که این ربطی به بدن سازی 
ندارد و فقط ماهیچه های اندام های بدن ش��ما در سطح 

سالمی نگه می دارد.
در اجالس داروهای افزاینده عمر انسان که ماه پیش در 
باسل س��وییس برگزار شد، اعالم ش��د که پژوهش های 
اخیر به ش��كلی فزاینده نش��ان می دهند از دست دادن 
ماهیچ��ه )که س��ارکوپنیا نیز نامیده می ش��ود( یكی از 
رویه های جدی پیری است. دان پری از گروه اتحاد برای 
پژوهش های سالمندی می گوید: »این روش های درمانی 

سرانجام وارد بازار خواهند شد«.

بااین وج��ود، هن��وز ش��ناخت خیل��ی کم��ی در مورد 
فرایندهای��ی که مس��بب پی��ری ماهیچه ها هس��تند 
وجود دارد، اما ی��ک پژوهش جدید نش��ان می دهد که 
 آسیب ناش��ی از رادیكال های آزاد نیز در این میان نقش

 دارد.
در آزمایشگاه، عمر موش هایی که ازلحاظ ژنتیكی برای 
تولی��د کمت��ر رادیكال ه��ای آزاد در میتوکندری خود 
اصالح ش��ده بودند، ۲۰ درصد نس��بت به بقیه موش ها 
بیش��تر بود؛ بنابراین گروهی به سرپرستی آندرو مارکز 
در دانش��گاه کلمبیا )واقع در نیویورك( بررسی کردند 
که چطور ای��ن عامل روی پیری باف��ت ماهیچه ها تأثیر 

می گذارد.
آن ها دریافتند که یک عامل کلیدی در این میان، کلسیم 
است که آزاد کردن آن موجب تحریک ماهیچه ها برای 

انقباض می شود. 
مولكول مسئول این آزاد شدن که رسپتور 1 ریانوداین 
نام دارد، توس��ط رادیكال های آزاد تخریب می ش��ود و 
زمانی که موش ها پیر می ش��وند، کلسیم در هنگامی که 
نباید، اندك اندك به بیرون نش��ت می کن��د و منجر به 

ضعیف شدن بافت ماهیچه ای می شود.
موش ه��ای اصالح ش��ده  ژنتیك��ی ک��ه اث��ر تخری��ب 

رادیكال ه��ای آزاد در آن ها کمتر ش��ده، ماهیچه های 
قوی تری دارند و در سنین باالتر، به فعالیت های ورزشی 
خود نس��بت به موش هایی که اصالح نشده بودند بیشتر 

ادامه می دادند.
 ای��ن موش ه��ای اصالح ش��ده در ه��رروز ح��دود یک 
کیلومتر بیش��تر حرکت می کردند. ای��ن پژوهش نقش 
 میتوکن��دری را در فراین��د پی��ری ماهیچه ها نش��ان 

می دهد.
مارکز شرکتی را به نام آرمگو تأس��یس کرده تا چندین 
ترکیب دارویی را به هدف جلوگیری از نشس��ت کلسیم 
تولید کن��د؛ داروهایی ک��ه البته هن��وز در مرحله اولیه 

آزمایش های بالینی هستند.
داروهای دیگ��ری نی��ز در ح��ال تولید هس��تند که با 
س��ارکوپنیا به روش های متفاوت می جنگند. بافت های 
ماهیچه ای دائماً در حال تغییرند و همزمان درهم شكسته 
و دوباره رشد می کنند، بنابراین هر ترکیبی که این تعادل 
را به سمت رشد هدایت کند می تواند به رشد ماهیچه ها 

کمک کند.
ی��ک گ��روه از ای��ن داروه��ا دربردارن��ده ترکیب��ی به 
ن��ام بیماگروم��اب اس��ت ک��ه عملك��رد آن از طری��ق 
انس��داد یک مس��یر س��یگنالینگ هدف گرفته ش��ده 
 توس��ط ی��ک مس��دودکننده رش��د ماهیچ��ه ب��ه نام 

میوستاتین است.
 دیگ��ر داروها ب��ا شبیه س��ازی اث��رات تستس��رون به 
 ش��یوه ای ایمن ت��ر از داروه��ای اس��تروییدی عم��ل

 می کنند.
مارکز می گوید: »تمای��ل زیادی به تالش در راس��تای 
کشف دارویی برای درمان سارکوپنیا وجود دارد زیرا در 

حال حاضر درمانی برای آن وجود ندارد«.
در حقیقت تنها در 6 ماه گذش��ته بود که پژوهش��گران 
آمریكایی بر روی چگونگی تعریف این بیماری به توافق 
رسیدند )که یک مرحله ضروری پیش از اخذ تأییدیه یک 

درمان دارویی است(. 
سازمان ملی بهداشت ایاالت متحده، این نتایج را در ماه 

می / اردیبهشت منتشر کرد.
البته ی��ک راه طبیعی ب��رای افزای��ش دادن ماهیچه ها 
وج��ود دارد: ورزش. عملك��رد میتوکندری ه��ا در 
ورزش��كاران معادل افراد غیر ورزش��كار با نصف س��ن 
 آن ها اس��ت. یكی از بهترین قرص های ضد پیری، فعال

 ماندن است.

بهترین داروی ضد پیری چیست؟
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