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رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به آغاز فصل 
سرما و شیوع بیماری های ویروسی، نسبت به رعایت بهداشت فردی 
برای جلوگیری از ابتال به بیماری ویروسی که با عالئم سرماخوردگی 
همراه اس��ت، تأکید کرد.دکتر ایرج خس��رو نیا در ارتباط با افزایش 

مراجعات برخی بیماران به مطب پزشکان با عالئم...

 شیوع بیماری های ویروسی 
در روزهای سرد سال

بیمه حداکثر ۵ میلیون تومان 
خسارت می دهد 4

سراج: هنر موسیقی ایرانی تحسین 
تونسی ها را برانگیخت 5 3

 توصیه هایی برای مواجه احتمالی
 با اسیدپاشی 

پرشیان فوالد 
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ورزش ایران
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آبرسانیدراستان

محققاناصفهانیموفقبه
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فراخوانفارغالتحصیالن
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پیامکهایمبنیبرآلودهب�ودن
استخرهایاصفهانصحتندارد

3

4

8

3

4

6

 جانمایی بندر خشک
 به زودی انجام می شود

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رنامه ریزی های 
احداث بندر خشک اصفهان صورت گرفته و با توجه 
به انتخاب هیئت امنای آن، قرار اس��ت با جانمایی 

این بندر به زودی انجام شود.
خسرو کسائیان با اشاره به تش��کیل هیئت امنای 
شرکت بندر خشک اصفهان اظهار کرد: این شرکت 

به دنبال انتخاب زمین مطلوب برای احداث...
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اینترنتمخابرات
سرعتمیگیرد

تحویل ۳۰ هزار واحد مسکن مهربه متقاضیان اصفهانی
مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: از ۲۱۳ هزار واحد مسکن مهر در این استان 
فقط ۵۰ هزار واحد شهری و روستایی باقی مانده که در صورت تأمین خدمات ۳۰ هزار واحد 
آن تا پایان سال تحویل داده می شود.محمود محمود زاده بابیان اینکه ۸۶ درصد از واحدهای 
مسکن مهر در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر اس��تان اصفهان تکمیل شده است اظهار داشت: 
تاکنون ۷۵ درصد از واحدها در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر در این استان به پایان رسیده است. 

وی افزود: بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت برای حل مش��کالت مسکن، تسهیالت برای 
شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مانند کاش��ان ۴۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۳۰۰ 
میلیون ریال تعیین شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به وجود ۷ هزار و ۳۰۰ 
هکتار بافت فرسوده در استان اشاره کرد و بیان داشت: سهم ۱۰ درصدی بافت های فرسوده 

مصوب کشوری برای استان به ثبت رسیده است....
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مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان گفت: 
در راستای تامین اینترنت  و افزایش سرعت 
آن، در صدد افزایش پهنای باند هس��تیم 
اما بر خالف انتقادات مطرح ش��ده، امروز 
مشترکان از س��رعت اینترنت در اصفهان 
رضایت دارند.حسین کشایی پیرامون افت 
سرعت اینترنت مشترکان شرکت مخابرات 
اصفهان اظهار ک��رد: گلوگاه های مختلفی 
برای اینکه ارتباط بین مشترک و اینترنت 
برقرار شود، وجود داشته که هرکدام از اینها 
می تواند سبب افت سرعت شوند که ما باید 

هرکدام از آن ها را شناسایی کنیم.
وی افزود: ممکن است پهنای باند مشترک 
به اندازه کافی باز نباشد و ADSL، نوعی 
تکنولوژی بوده که می تواند از سرعت ۶۴ 
کیلوبایت ت��ا ۱۰ مگا بایت را نیز پوش��ش 
دهد، هرچن��د که این مس��ئله در صورتی 

است که شرایط فیزیکی و نزدیکی به مرکز 
مخابرات وجود داش��ته باشد بنابراین باید 
دید که ما چه میزان پهنای باندی را برای 
مش��ترک باز کردیم.مدیرعامل ش��رکت 
مخابرات استان اصفهان بیان کرد: فاصله 
مش��ترک از مرکز مخابراتی نیز در سرعت 
موثر اس��ت، یعنی هرچه مشترک از مرکز 
مخابراتی دورتر باشد، با توجه به اینکه این 
تکنولوژی از سیم مس��ی عبور کرده، خود 
س��یم به عنوان فیلتر عمل کرده و سرعت 
آن کم می ش��ود اما اگر همان مشترک در 
نزدیکی مرک��ز مخابراتی باش��د، می تواند 
پهنای بان��د بهتر و با کیفیت تری نس��بت 
به مش��ترکی که فاصل��ه زی��ادی از مرکز 
مخابراتی دارد، داشته باش��د.وی شرایط 
ارتباطات کشوری و ارتباطات ما با خارج از 

کشور را نیز یکی از عوامل موثر در...
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آگهیمزایده

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه قیمت پایهمدتمشخصات و کاربریردیف

2/100/000ریالماهیانه3/500/000ریال12ماهکیوسکاغذیهفروشیترمینالشرق)مرحلهدوم(1

100/000/000ریال61%)شصتویکدرصد(12ماهجایگاهCNGخیابانوصال)مرحلهدوم(2

4/200/000ریالماهیانه7/000/000ریال12ماهپارکینگبازار)مرحلهدوم(3

18/000/000ریالماهیانه30/000/000ریال12ماهجمعآوریموادبازیافتازمبداء)مرحلهسوم(4

5
مشارکتدراستفادهازفضاهایتبلیغاتیتابلوهایچهار

وجهیسطحشهر)بهتعداد40دستگاه()مرحلهدوم(
12ماه

1-قبولهزینهساخت،نصب،نگهبانیو

محافظتازتابلوها
2-واگذاریدووجهبهشهرداریشهرضا

10/000/000ریال

مبالغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب ۳1۰۰۰۰۰۰۵2۰۰2  شهرداری شهرضا میباشد.
آخرینمهلتدریافتاسناد: ساعت 1۳ روز پنجشنبه مورخ 9۳/۰8/۰8 

آخرینمهلتتحویلاسناد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 9۳/۰8/1۰ 
تاریخگشایشاسناد:ساعت 16/۳۰ روز یکشنبه مورخ 9۳/۰8/11 در محل شهرداری شهرضا 

محلتحویلاسناد: دبیر خانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد. 
نحوهتحویلاسناد: سایت www.shahreza.ir شهردار ی شهرضا 

شهرداریشهرضا

نوبت  اول

شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را از طریق مزایده به صورت اجاره  به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
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اخبار کوتاهيادداشت

 علی الريجانی به اصفهان 
سفر می کند

 رئیس مجلس شللورای اسللامی برای حضور در کنگره ملی
 2 هزار و 500 شهید شهرسللتان نجف آباد و یادواره سرداران 
این شهر به اصفهان سفر می کند.علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسامی فردا) سه شنبه، 29 (مهرماه به اصفهان می آید 
تا در کنگره ملی 2 هزار و 500 شللهید و سللردار شهرسللتان 
 نجف آباد شللرکت کند.وی در این مراسم سللخنرانی خواهد

 کرد.
 علی الریجانی هفته پیش نیز برای افتتاح نخستین خانه بیداری 
اسامی و مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 

ناملموس به اصفهان سفر کرده بود.

جهانگیری میزبان نخست وزير 
ارمنستان

اسحاق جهانگیری امروز میزبان نخست وزیر ارمنستان خواهد 
بود و در خصوص مناسبات دوجانبه، همکاری های مشترک و 
مسائل منطقه ای و بین المللی با وی گفت وگو و مذاکره خواهد 
کرد.معاون اول رئیس جمهور همچنین روز سلله شنبه ضمن 
استقبال از حیدر العبادی نخست وزیر عراق، با وی درباره اوضاع 
منطقه و تحوالت بین المللی مذاکره و راه های توسعه مناسبات 
و ارتقاء سطح همکاریهای تهران – بغداد را بررسی خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور دیروز )یکشللنبه( با حضور در سالن 
اجاس سران کشورهای اسامی، در مراسم روز ملی صادرات 
شللرکت و به تبیین و تشللریح برنامه های دولت برای توسعه 

صادرات و حمایت از صادرکنندگان خواهد پرداخت.

آمريکا و چین قول همکاری دادند
آمریکا و چین قول دادند که بر سللوء  تفاهمات و اختافات دو 
جانبه غلبه کنند و در مسللائل مهم کلیللدی جهانی از جمله 
مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش ویروس ابوال همکاری 
کنند.به نقل از خبرگزاری آسوشللیتدپرس، ایللن وعده ها در 
دیدار جان کللری،  وزیر امور خارجه آمریللکا و یانگ جیه چی،  
یکی از مقامات ارشد چین در بوسللتون داده شد.دیدار این دو 
مقام ارشد آمریکا و چین در حالی انجام شللد که باراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا قرار اسللت ماه آینده میادی به چین 
سللفر کند.جان کری و یانگ جیه چی اعام کرده اند که روابط 
میان دو کشللور به اندازه کافی به مرحله بلوغ رسیده است که 
دو طرف می توانند در مورد اختافاتشان مذاکره کنند و در عین 
حال رایزنی هایی نیز در مورد منافع مشترکشللان دارند.کری 
در دومیللن روز از مذاکراتش با این مقام چینی گفت: مسللائل 
بسللیاری وجود دارد که چین و آمریکا در مورد آن ها همکاری 
می کنند. حتی اگر ما اختافاتی داریم اما تاش می کنیم این 
اختافات را حل و فصل کنیم.جیه چی نیز که قبا وزیر خارجه 
چین بود، خاطرنشان کرد که روسای جمهوری آمریکا و چین 
 بهبود روابط دو کشللور را جللزو اولویت هللای  کاری خود قرار

 داده اند. 
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فرمانده نیروی دریایی ارتش در صدر هیاتی نظامی وارد کشور چین شد.امیر دریادار حبیب اهلل 2
سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این سفر با برخی از فرماندهان عالیرتبه نظامی ارتش 

چین دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
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در حالللی که دیگللر مللدت زمللان چندانی بلله پایان 
ضرب االجل تعیین شللده برای دسللتیابی ایران و ۱+ 5 
به توافق نهایی هسللته ای باقی نمانللده، بحث ها درباره 
چشم انداز  توافق و محتوای آن شللدت گرفته است. در 
این میان، برخی  منابللع از ورود موضوعللات جدید که 
ارتباط مستقیمی با بحث هسته ای ندارند، به دستور کار 

مذاکرات سخن می گویند.
در این میان، برخی  منابللع از ورود موضوعات جدید که 
ارتباط مستقیمی با بحث هسته ای ندارند، به دستور کار 

مذاکرات سخن می گویند.
نشللریه آمریکایی »کریسللتین سللاینس مانیتور« در 
مطلبی به بررسللی روند جاری در مذاکرات هسللته ای 
ایران پرداخته و می نویسللد، دو موضوع نحوه مبارزه با 
گروه تروریسللتی داعش و همچنین کاهش قیمت های 
جهانی نفت، عمًا بر مذاکرات هسللته ای ایللران تأثیر 

گذاشته است. 
در این مطلب آمده است: در شرایطی که مذاکرات ایران 
و قدرت های جهانی بر سللر موضوع هسته ای این کشور 
به ضرب االجل پایان نوامبر نزدیک می شللود، دیدگاه ها 
و موضع گیری های مختلف درباره مذاکرات همه جا به 
گوش می رسد: پیشرفت حاصل شده است؛ در موضوعات 
دشوار پیشرفتی رخ نداده است؛ دسللتیابی به توافق تا 
زمان تعیین شده امکان پذیر است؛ دستیابی به توافق در 

هفته های پیش روی غیرواقع بینانه است. 
زمانی کلله جان کری، وزیللر خارجه آمریللکا، چند روز 

پیش با همتایان روس و ایرانی خود و همچنین مسئول 
سیاسللت خارجی اتحادیه اروپللا دیدار کللرد، موضوع 

هسته ای در رأس دستور کار وی بود. 
مقامللات وزارت خارجه آمریللکا نیز دربللاره دور اخیر 
 مذاکرات هسته ای با ایران می گویند، در حالی که تمرکز 
مذاکره کنندگان اکنون بر یک موضوع، یعنی دستیابی 
بلله توافق نهایللی تللا 2۴ نوامبر قللرار دارد، هنللوز کار 
چشمگیری تا زمان دسللتیابی به این هدف باقی مانده 

است. 
اما به تازگللی دو عامل  غیرمسللتقیم خللود را به عرصه 
مذاکرات هسللته ای وارد کرده اسللت. ایللن دو موضوع 
عبارتند از؛ پیشروی های سریع داعش و گسترش حوزه 
فعالیت این گروه در عراق و سللوریه و همچنین سقوط 
قیمت های جهانی نفت. به بللاور برخی تحلیلگران،  این 
دو موضوع بر محاسللبات دولت های حاضر در مذاکرات 

تأثیر گذاشته است. 
در مجموع، ایللن تحلیلگران بللر این باورنللد که ظهور 
گروه داعش و نیز سللقوط قیمت های نفت،  به شکلی بر 
محاسبات کشورهای حاضر در مذاکرات تأثیر می گذارد 
که سبب خواهد شد طرفین در جست و جو  راهی برآیند 
که پایان مذاکرات همزمان با جلوگیری از وقوع بحران 

در موضوع هسته ای باشد. 
به هر حال،   در شرایطی که دسللتیابی به توافق نهایی تا 
2۴ نوامبر اندکی بعید به نظر می رسد، گمانه هایی مبنی 
بر احتمال توافق طرفین بر سللر تمدید دوباره مذاکرات 

مطرح شده است. این امر سبب خواهد شد در شرایطی 
که منطقه و نیز بیشللتر بخش های جهان توجه خود را 
به تهدید داعللش معطوف کرده و رسللیدگی به آن را از 
مسأله هسللته ای ایران فوری تر و مهم تر می دانند، از بر 
هم خوردن مذاکرات و وقوع بحرانللی در روابط با ایران 

جلوگیری شود. 
پیش از آنکلله در ماه ژوئللن، تروریسللت های داعش از 

سللوریه به عراق سللرازیر 
شللوند، ایللران و آمریکا با 
هم مذاکره می کردند، اما 
در هیچ یک از موضوعات 
مهم بین المللی با یکدیگر 
اتفللاق نظللر نداشللتند؛ 
امللا تهدیللد فزاینللده ای 
که داعش متوجلله عراق 
می کنللد به ویللژه اکنون 
که بغداد نیللز در معرض 
تهدید آن ها قللرار گرفته 
واشنگتن و تهران ، بالقوه 
و با هدف حفللظ ثبات در 
عراق و دور نگه داشتن آن 
از دست داعش،  به متحد 

یکدیگر تبدیل شده اند. 
شکست مذاکرات می تواند  

بالقوه سللبب تقابلی شدن رویکرد واشللنگتن نسبت به 
تهران شود؛ اما این بحرانی است که دولت اوباما سعی در 
دوری  از آن دارد. دلیل این امر آن است که در حقیقت، 
  هرچند ایران عضوی رسمی از ائتاف بین المللی تحت 
رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش نیست،  در عمل در 

جبهه واحدی با آمریکا علیه داعش قرار دارد. 
اما   همان گونه که اشاره شد، سللقوط قیمت های نفت، 
عامل دیگری است که بر مذاکرات هسته ای ایران تأثیر 
می گذارد و دلیل آن نیز روشن است؛ تأثیری که کاهش 
قیمت نفت بر اقتصاد ایران می گذارد. بهای نفت در هفته 
گذشته به زیر 90 دالر در هر بشکه سقوط کرد و در شش 

ماهه اخیر نیز به میزان یک چهارم کاهش یافته است. 
به باور برخی تحلیلگران،   این موضوع می تواند سبب شود 
که دولت ایران در راسللتای طرح هللای بهبود اقتصادی 
خود،  انگیزه بیشتری برای دستیابی به توافق در موضوع 

هسته ای و برداشته شدن تحریم ها پیدا کند. 

تحلیل کريستین ساينس مانیتور؛

دوعاملجدیدکهبرمذاکراتهستهایتأثیرمیگذارد

دریادارسیاریواردچینشد

افشاگری يک نماينده در واکنش به 
اظهارات کشور همسايه؛

اگر پاکستانی ها آلزايمر دارند، ما 
می توانیم اقداماتشان را ياد آوری 

کنیم!
اگر پاکستانی ها آلزایمر دارند، ما می توانیم اقداماتشان 

را یاد آوری کنیم!
اما این گفته مقامات پاکستانی با واکنش تند نمایندگان 
مجلس شللورای اسللامی روبه رو شللد. آنان این کار 
پاکستانی ها را نوعی فرافکنی و فرار از واقعیت می دانند، 
به گونه ای که نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس در 
واکنش به این اظهارت، این کشللور را در صورت ادامه 

روند کنونی، تهدید به افشای برخی ناگفته ها کرد.
چند وقتی است،  بار دیگر برخی  اشرار و تروریست ها در 
مرزهای شرقی ایران، تحرکاتی  علیه ایران آغاز کرده اند 
و در چند روز اخیللر، حماتی به برخی  پاسللگاه های 
مرزی کشور داشللته اند  و پس از آن به خاک پاکستان 
گریخته انللد. ایللن در حالی اسللت که کشللور ایران و 
پاکسللتان در ماه های گذشللته، سللند همکاری امضا 
کرده اند که از وقوع این اقدامات در مرز این دو کشللور 

جلوگیری کند. 
 اوایل سللال جاری، مجلس شللورای اسامی، طرحی 
 به تصویب رسللاند که به موجب آن، ایران و پاکستان 
برای مقابله با اشرار و تروریست ها در مرز این دو کشور 
همکاری داشته باشند؛ اما گویا  پاکستان نه تنها به این 
معاهده پایبند نیسللت، بلکه با بهانه های واهی، سعی 
در زیر پای گذاشللتن آن دارد. پللس از آخرین حمله 
تروریست ها به مرزهای ایران، سخنگو  وزارت خارجه 
پاکستان در کنفرانس هفتگی خود گفت: تهران هیچ  
گونه مدرکی ارائه نکرده است. وی افزود: اگر تهران هر 
گونه مدرکی در این زمینه دارد، باید آن را به »کمیته 
مدیریت مرزی« ارائه کند. اوایل هفته گذشته، وزارت 
کشور ایران، پاکسللتان را به سللهل انگاری در کنترل 
مرزهای مشترک میان دو کشور متهم کرد. سخنگوی 
وزارت کشور ایران در این راستا گفته بود: این پذیرفته 
نیست که تروریست ها از خاک پاکسللتان برای اقدام 

تروریستی علیه ایران استفاده کنند.
 اسلللم در واکنش به این گفته مقامللات ایرانی گفت: 
پاکسللتان خودش در جنگ با تروریسم است و اضافه 
کرد که اسللام آباد تللاش می کند در ایللن زمینه از 
کمللک و حمایللت کشللورهای همسللایه بهره منللد 
 شللود. ایللران و پاکسللتان دارای ۸00 کیلومتللر مرز 

مشترک هستند. 

رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری:

حکم اعدام شیخ نمر با قوانین 
بین المللی هم خوانی ندارد

رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با اعتراض به حکم اعدام روحانی 
مبارز عربستان گفت: حکم اعدام شیخ نمر در عربستان از چند جهت با 

قواعد و قوانین بین المللی هم خوانی ندارد.
  احمدرضا بسیج با اعتراض به حکم اعدام روحانی مبارز عربستان اظهار 
کرد: حکم اعدام شیخ نمر در عربستان از چند جهت با قواعد و قوانین 

بین المللی هم خوانی ندارد.
وی افزود: شیخ نمر بدون اینکه اسلحه ای در دست بگیرد یا آسیبی به اموال 
عمومی و مردم بزند و تنها به جرم مخالفت با دولت عربستان محکوم به 
اعدام شللده درحالی که در هیچ نظام حکومتی در جهان چنین چیزی 
قابل قبول نیسللت و حتی با معیارهای حقوق بشری مدعیان دروغین 

دموکراسی و حقوق بشر غرب نیز توجیه پذیر نیست.
استاد دانشگاه شهرکرد بابیان اینکه اعتراض شیخ نمر اعتراض به حق و 
به جایی بوده است، گفت: این اعتراض در راستای حمایت از حقوق انسانی 
و الهی مردم عربستان و در دفاع از ارزش های انسانی انجام گرفته است و 
این حرکت با اعتراض هایی که به خاطر مصالح حزبی یا شخصی صورت 

می گیرد، هیچ سنخیتی ندارد.
وی تصریح کرد: این روحانی مبارز به عنوان نماینده یک تفکر مذهبی در 
عربستان سخن گفته و این در حالی است که نمایندگان تفکرات مذهبی 
تا زمانی که قوانین را زیر پا نگذارند قابل تعقیب نیستند چه برسد به اینکه 

محکوم به اعدام شوند.
رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه شیخ نمر نباید 
پشت درهای بسته محاکمه می شللد، اظهار کرد: در مواردی که فردی 
به عنوان مخالف دولت متهم می شود باید در دادگاه عام و در حضور افراد 
شرکت کننده در دادگاه محاکمه شود.وی  خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
این حکم سیاسی از بغض و کینه  دولت عربستان به خاطر ناکامی های 
چند سال اخیر که در سیاسللت خارجی متحمل شده است، حکایت 
می کند و تافی آن را بر سر شللیعیان درمی آورد و از سوی دیگر پیامی 
برای صهیونیست ها است تا بار دیگر نظر موافق آن ها را به خود جلب کند.

15 هزار تن در چهارمحال و بختیاری زيرپوشش 

خدمات درمان سالمت روان هستند
کارشناس مسئول سامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۱5 هزار تن در این استان زیرپوشش خدمات 

درمانی سامت روان قرار دارند.
 مصطفی شاکریان شنبه همزمان با هفته سامت روان گفت:این افراد در 
مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی شناسایی شده و زیرپوشش 

خدمات دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفتند.
به گفته وی، از این تعداد افراد یک هزار و ۸00 تن بیمار شللدید روانی، 
هشت هزار تن بیمار خفیف روانی، سه هزار نفر بیمار مبتابه صرع و یک 

هزار و 700 تن عقب مانده ذهنی هستند.
شاکریان گفت:بر اساس آمار، یک درصد مجموع جمعیت چهارمحال و 

بختیاری به بیماری روانی مبتا هستند.
2۴ تا 30 مهرماه به نام هفته سامت روان نام گذاری شده است.

نماینده ولی فقیه در اسللتان چهارمحللال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد گفت: دشمن از طریق اقتصادی در 

پی ضربه زدن به نظام و کشور است.
حجت االسام محمدعلی نکونام در دیدار با نمایندگان 
مجمع تشللخیص مصلحت نظام بابیان اینکه دشللمن 
از طریق اقتصللادی در پی ضربه زدن به نظام و کشللور 
است، اظهار داشللت: دشللمن با توطئه های مختلف در 
همه زمان قصد ضربلله زدن به نظام و کشللور رادارد که 
 در حال حاضر از راه اقتصادی می خواهد به اهداف خود

 برسد.
وی با اشللاره به اقتصاد مقاومتی، اذعان داشللت: نظام 
اسامی بدون اقتصاد معنا ندارد و باید اقتصاد مقاومتی 
را طور جللدی موردتوجه قللرار دهیم چراکه دشللمن 
می خواهد از طریق ایجاد مشکل در اقتصاد کشور به نظام 

و کشور آسیب برساند.
وی تصریللح کرد: بایللد آموزش هللای الزم در خصوص 
اقتصاد مقاومتی به مردم داده شللود و یکی از مهم ترین 

موارد در اقتصاد مقاومتی مصرف کردن است.
نماینده ولی فقیه در اسللتان چهارمحللال و بختیاری و 
امام جمعه شللهرکرد ادامه داد: بایللد در مصرف کردن 
دقت داشته باشیم و در مصرف کاالهای موردنیاز درست 

مصرف کردن را موردتوجه قرار دهیم.
بايد از ظرفیت و پتانس�یل های کش�ور بیشترين 

بهره گرفته شود
حجت االسام محمدعلی نکونام با اشللاره به اینکه باید 
برای در تولید خودکفا شللویم و نیاز به واردات نداشته 
باشیم، ادامه داد: تولید باید جایگاه خودش را در کشور 
پیدا کند و بتوانیم در حوزه های کشللاورزی، صنعت و.. 
گام های بلند برداریم و نیاز به بیرون از کشللور نداشته 

باشیم.
وی یللادآور شللد: کشللور خوشللبختانه ظرفیت هللا و 

پتانسللیل های باالیی دارد کلله باید از ایللن ظرفیت ها 
بیشترین بهره را گرفت و کشور را در مسیر توسعه بیشتر 

هدایت کرد.
نماینده ولی فقیه در اسللتان چهارمحللال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: برای رسیدن به جایگاه 
بلند در اقتصاد و داشتن توسعه و پیشرفت باید مدیریت 
صحیح موردتوجه قرار گیرد و از کارشناسللان توانمند 

بهره گرفت.

مدیر فرودگاه شهرکرد گفت: افزایش پرواز در مسیر تهران، 
برقراری مجدد پرواز در مسیر کویت و عسلللویه و برقراری 
پروازهای زیارتی از برنامه های در دسللت پیگیری فرودگاه 

شهرکرد است.
سللید علی جعفر نیا اظهار کرد: در حال حاضللر پروازهای 
فللرودگاه شللهرکرد هفتلله ای دو روزبلله مشللهد مقدس 
 و هفتلله ای دو روزبلله تهللران در روزهللای شللنبه و

 سه شنبه است
وی افزود: پرواز شللهرکرد – کویت در حال حاضر لغو شده 
اسللت و دلیل آن از رده خارج شللدن هواپیماهای بوئینگ 
727 بوده اسللت که شللرکت هواپیمایی ایللران ایر )هما( 
 نتوانست هواپیمای جایگزین مناسب برای این مسیر در نظر

 بگیرد.
مدیر فرودگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: با همکاری و کمک 
مسئوالن ارشد اسللتان پیگیر برقراری و افزایش پروازها به 

شهرکرد هستیم.
جعفر نیا گفت: افزایش پرواز در مسیر تهران، برقراری مجدد 
پرواز در مسیر کویت و عسلویه و برقراری پروازهای زیارتی که 
متولی آن سازمان حج و زیارت استان است نیز از برنامه های 

در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از پروازهای عمرانی فرودگاه شهرکرد ساخت 
و بهره برداری ساختمان جدید ایمنی و آتش نشانی فرودگاه 
است که مراحل مناقصه آن در حال انجام است و تا پایان سال 

آینده به  بهره برداری می رسد.
مدیر فرودگاه شهرکرد گفت: الزمه افزایش تعداد پروازها در 
مسیر شهرکرد افزایش مسافران است و از تمامی مسئوالن 
استان، صداوسللیما و رسللانه ها تقاضا دارم در این امر به ما 

یاری رسانند.

حجت االسالم نکونام:

مدير فرودگاه شهرکرد عنوان کرد 

پروازهای فرودگاه شهرکرد افزايش می يابد

نظاماسالمیبدوناقتصادمعناندارد

گلزار شهدای شهر سامان 
ساماندهی می شود

فرماندار سللامان گفت: گلزار شللهدای شللهر سللامان 
ساماندهی می شود.سعید صالحی  اذعان داشت: گلزار 
شللهدای سللامان بااعتبار دو میلیارد ریال ساماندهی 

می شود.
وی ادامه داد: این اعتبار از محل اعتبارات شهرسللتان 
سامان برای ساماندهی این گلزار شهدا تأمین شده است.

وی یادآور شللد: با توجه به اینکه تپه نور الشهدا سامان 
در کنار مقبره شللهدا قرار دارد ضللرورت دارد درروی 
این تپه یللک مجموعلله فرهنگی و هنری برای نسللل 
جوان ساخته شود.فرماندار سللامان در ادامه با اشاره به 
ساماندهی گلزارهای شللهدا بخش سامان تصریح کرد: 
گلزارهای شللهدا بخش سللامان نیز با تخصیص اعتبار 
ساماندهی می شللوند و این اعتبار از محل ساخت وساز 
جامع تأمین می شود.سللعید صالحی بیللان کرد: مردم 
 شهرستان سامان ۱20 شهید را تقدیم انقاب اسامی

 کرده اند.

معلوالن استان نیازمند توجه 
ويژه دولت هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: دولت باید به کسی که دچار معلولیت 
اسللت توجه ویژه داشللته و این افللراد را تحت حمایت 
قرار دهد.خدابخش مرادی در مراسللم تودیع و معارفه 
مدیرکل بهزیسللتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
یکی از رویکردهای دولت که نسبت به آن تکلیف دارد 
فراهم سازی بستر مناسب برای معلوالن است و این یکی 
از نیازهای جامه معلوالن است.وی افزود: دولت باید به 
کسی که دچار معلولیت اسللت توجه ویژه داشته و این 

افراد را تحت حمایت قرار دهد

 اورژانس استان
 11 هزار و 403 مأموريت انجام داد

مدیر مرکللز مدیریت حللوادث و فوریت های پزشللکی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پرسنل اورژانس طی شش 
ماه نخست امسللال ۱۱ هزار و ۴03 مأموریت در استان 
انجام دادند. فرامرز شللاهین اظهار داشت: از این تعداد 
مأموریت، دو هللزار و ۸77 مورد مأموریت برای حوادث 

تصادفی بود.
وی افزود: بیشللترین مأموریت های اورژانس مربوط به 
مشللکات قلب و عروق و با یک هللزار و 299 مأموریت 

است.
شاهین تصریح کرد: هم اکنون ۱۸7 تکنسین و کاردان 
اورژانس در 37 پایگاه شهری و روستایی استان مشغول 

فعالیت هستند.
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  در حالی که تمرکز 
مذاکره کنندگان اکنون 

بر يک موضوع، يعنی 
دستیابی به توافق 
نهايی تا 24 نوامبر 

قرار دارد، هنوز کار 
چشمگیری تا زمان 

دستیابی به اين هدف 
باقی مانده است



یادداشت
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حفظ 3 ميليون درخت در اصفهان ضروري است
    معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان عنوان كرد: در حال حاضر حدود 3 ميليون 
درخت و درختچه در شهر اصفهان وجود دارد كه بيشتر از تعداد جمعيت شهر اصفهان 

مي باشند و حفظ آن ها ضروري است.
3

به گفته یک فوق تخصص جراح��ی ترميمی هرچقدر 
مراقبت ه��ای اوليه در ش��رایط اسيدپاش��ی كامل تر و 
دقيق تر باش��د و مراقبت بيشتری انجام شود، برای این 
بيماران طبيعتاً موارد ناشی از س��وختگی های عميق 

كمتر خواهد بود.
    یک كارش��ناس فوریت هاي پزش��كي به دنبال وقوع 
حوادث اسيدپاش��ي در اصفهان توصي��ه كرد: لحظات 
اوليه در كاهش آس��يب هاي ناش��ي از اس��يد، بس��يار 

بااهميت است.عباس عابدي گفت:  پس از ریختن اسيد 
بر روي پوست بدن، بهترین و مؤثرترین كار، شستشوي 
محل آسيب دیده با آب فراوان است به طوری كه جهت 
شستش��و به س��متي باش��د كه آِب آن بر روي س��ایر 
قسمت هاي بدن نریزد. وي بابيان اینكه براي شستشوي 
چش��م باید طوري عمل كرد كه آب از انتهاي چش��م 
خارج شود، افزود:  برخي به غلط تصور مي كنند كه اگر 
ماده اسيدي را با یک ماده بازي شستشو دهند، خنثي 
مي شود درحالی كه این دو ماده باهم واكنشي خطرناك 
نش��ان مي دهند كه باعث ایجاد حرارت و سوختگي در 

بافت پوست خواهد شد. 
این مرب��ي مباح��ث فوریت هاي پزش��كي تأكيد كرد:  
آسيب اصلي در همان لحظات اوليه رخ مي دهد لذا این 
لحظات از حساسيت خاصي برخوردار است؛ پس باید 
بالفاصله پس از ریخته شدن اسيد بر روي پوست، محل 
آن را حداقل به مدت ۱۰ دقيقه با آب زیاد شستشو داد 

و پس ازآن به پزشک مراجعه كرد.
این گونه کارها در قانون و شرع هیچ مجوزی 

ندارد
 امام جمعه اصفهان اسيدپاشی های اخير در این شهر را 
محكوم و تصریح كرد: این گونه كارها در قانون و ش��رع 
هيچ مجوزی ندارد.حجت االسالم محمدتقی رهبر در 
واكنش به اسيدپاش��ی های اخير اصفهان، اظهار كرد: 
این كار محكوم اس��ت، پيگرد قانونی، مجازات شرعی 
و دیه دارد و اگر كس��ی مرتكب چنين كاری شده، باید 
پيگير بود چ��ون این گونه كارها در قانون و ش��رع هيچ 

مجوزی ندارد.
وی ادامه داد: من ای��ن موضوع را ش��نيده ام و باید آن 
را پيگيری كنم تا از جزئيات آن باخبر ش��وم و تحقيق 
بيش��تری انجام دهم تا بتوانم بهتر اظهارنظر كنم، اما 

بااین وجود چنين كاری به هر بهانه ای محكوم است، 
 كس��ی حق ندارد از این كارها بكند. اگر كس��ی چنين 
كارهایی را كن��د مجازات ش��رعی دارد و حكم قرآن و 

قصاص دارد.
امام جمعه اصفهان درباره صحبتی كه پيش ازاین از قول 

او گفته ش��ده بود كه امربه معروف و نهی از منكر باید از 
تذكر لسانی فراتر برود، تأكيد كرد: من نگفتم كه تذكر 
فراتر از لسانی باش��د، گفتم آنچه وظيفه یک مسلمان 

است تذكری ناصحانه، مشفقانه و مؤدبانه است.
 اگر قرار باش��د برخوردی صورت بگيرد باید به صورت 
قانونی باشد و دستگاه قضایی و نيروی انتظامی چنين 
مسئله ای را پيگيری كنند تاكسی خودسرانه وارد این 
گود نشود. این اقدامات خودسرانه به هيچ وجه صحيح 

نيست.
رهبر در پایان اظهار كرد: بازهم می گویم یک مسلمان 
اگر بخواهد امربه معروف و نهی از منكر كند باید ناصحانه 
و مش��فقانه و به صورت مؤدبانه ای��ن كار را انجام دهد. 
نيروی انتظامی و قوه قضایيه اگر می خواهند برخوردی 

انجام دهند باید در چارچوب قانون برخورد كنند.
رس�انه ها در خص�وص واقع�ه اسیدپاش�ی 

سعه صدر داشته باشند
جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: رسانه ها 
در خصوص اطالع رسانی واقعه اسيدپاشی و ریشه یابی 

آن صعه سدر داشته باشند.
سرهنگ حسين حس��ين زاده در خصوص اسيدپاشی 
اخير كه در خيابان توحيد اصفه��ان اتفاق افتاد اظهار 
داشت: نيروهای ویژه انتظامی استان اصفهان در حال 

پيگيری این پرونده و عامالن این حادثه هستند.
وی بابيان اینكه نيروی انتظامی اس��تان اطالع رسانی 
بيش��تر در خصوص پيگيری های انجام ش��ده را جایز 
نمی داند، افزود: در این راستا از رس��انه ها تقاضا داریم 
كه نس��بت به انعكاس اخب��ار این حادثه صعه س��در 
داشته باشند.جانشين فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با تأكيد ب��ر اینكه هر ی��ک خبری كه در رس��انه ها در 
خصوص این حادثه عنوان می ش��ود به نوعی تشویش 
اذهان عمومی اس��ت، اظه��ار داش��ت: چنانچه فضای 
رسانه ای آرامش را در سطح جامعه ایجاد كند نيروهای 
انتظامی با توجه به ردپاهایی كه از مجرمان این پرونده 
 پيداكرده اس��ت ب��ه زودی عامالن را دس��تگير خواهد 

كرد.

رسانه ها در خصوص واقعه اسیدپاشی سعه صدر داشته باشند

توصيه هایی برای مواجه احتمالی با اسيدپاشی 

یادداشت

برگزاری سالگرد تأسیس کلیسای 
وانک در اصفهان

نماین��ده اقلي��ت دین��ی ارامنه جن��وب كش��ور در مجلس 
گفت:برگزاری سيصد و پنجاهمين سالگرد تأسيس كليسای 
وانک اصفهان باهدف ارائه هم زیستی مسالمت آميز ادیان الهی 

و توحيدی در ایران صورت می گيرد.
روبرت بيگلریان پيرامون سيصد و پنجاهمين سالگرد تأسيس 
كليس��ای وانک اظهار كرد: یك��ی از علت هایی كه ش��ورای 
خليفه گری ارامنه اصفهان و جنوب كش��ور اقدام به برگزاری 
آئين سيصد و پنجاهمين س��الگرد كليسای وانک كرده، این 
اس��ت كه گذش��ته از بحث های تاریخچه، ارزش های ملی و 
هم زیستی مسالمت آميز ادیان الهی و توحيدی در جمهوری 
اس��المی ایران این بوده ك��ه به جهانيان نش��ان دهيم كه در 
جمهوری اسالمی و به ویژه مسلمانان شيعه چه رویكرد توام با 

تساهل با ادیان داشتند و احترام گذاشتند.
وی افزود: در این آئين قرار است به جهانيان نشان داده شود كه 
چگونه در طی قرون ميراث فرهنگی ما از طرف مردم و نظام 
حاكم در ایران حفظ شده و در ایران برای حفظ این آثار كمک 
و مساعدت زیادی می شود كه یكی از برجسته ترین علت های 

برگزاری این آئين و همایش در ایران است.
نماینده اقليت دینی ارامنه اصفهان و جنوب كشور در مجلس 
شورای اسالمی تصریح كرد: پيش��وای ارامنه حوزه سيليسی 
كه پيشوای مذهبی كليسای ارمنی اصفهان و ایران است، به 
ایران آمده و مراس��م خاصی برگزار می شود و سمينار خاصی 
هم با ارائه مالقاتی از چند تن از ميهمانانی از ارمنستان، لبنان، 

آمریكا برگزار می شود.

فراخوان فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
به خدمت سربازی

س��ازمان وظيفه عمومی ناجا، تمام مشموالن فارغ التحصيل 
 دانش��گاه ها را كه دارای برگ آماده به خدمت ب��ه تاریخ یكم

 آبان ماه ۱393 هستند، فراخواند.
س��ازمان وظيفه عمومی ناجا در اطالعيه ای اعالم كرد: تمام 
مش��موالن فارغ التحصيل دانش��گاهی كه تاری��خ اعزام آنان 
یكم آبان ماه س��ال 93 اس��ت، موظف اند روز پنجشنبه اول 
آبان ماه امسال، در محل و س��اعتی كه توسط این سازمان در 
برگ معرفی نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهای مسلح 

اعالم شده، حضور یابند.
آن دسته از مشموالنی كه به هر دليل تاكنون موفق به دریافت 
برگ معرفی نامه به مراكز آموزش نيروهای مس��لح نشده اند، 
می توانن��د به یك��ی از دفاتر خدم��ات الكتروني��ک انتظامی 

)پليس+۱۰( مراجعه نمایند.
سازمان وظيفه عمومی ناجا متذكر شد: عدم حضور به موقع در 

زمان و محل های تعيين شده غيبت محسوب می شود. 
سازمان همچنين تأكيد كرد، كليه مشموالن اوراق مربوط به 
اعزام از قبيل برگ آماده به خدمت ، برگ واكسيناسيون و برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراكز آموزش نيروهای مسلح و سایر 
مدارك موردنياز،ازجمله شناسنامه را در هنگام مراجعه و اعزام 

به خدمت به همراه داشته باشند.

  محققان اصفهانی موفق به طراحی 
و تولید نخ بخیه نانویی شدند

     محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از فناوری نانو 
موفق به ساخت نخ بخيه در مقياس آزمایشگاهی شدند.

فاطمه حقيقت محقق این طرح گفت: در این طرح پژوهشی 
با اس��تفاده از روش الكتروریس��ی و به كارگي��ری پليمر پلی 
الكتيدگالیكليک اس��يد )PLGA( كه یک پليمر زیس��ت 

تخریب پذیر است، نخ بخيه  قابل جذبی توليد شد.
وی بابي��ان اینكه با ای��ن روش، توليد نخ بخيه ب��ا مواد اوليه  
كمی ص��ورت می گي��رد افزود: ب��ا ای��ن روش می ت��وان از 
پليمرهای مختل��ف برای توليد نخ اس��تفاده كرد درحالی كه 
در روش های متداول توليد نخ، در انتخاب و ميزان مواد اوليه 

محدودیت های زیادی وجود دارد. 
دانش��جوی دكترای مهندس��ی نس��اجی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان ادامه داد: استفاده از داروهای ضد باكتری در محلول 
الكتروریسی و توليد نخ با خاصيت رهاسازی دارو با این روش 

نيز امكان پذیر است.
فاطمه حقيقت اظهار كرد: روند تخریب در نخ بخيه توليدی در 
مقایسه با دیگر نخ های بخيه، سریع تر اتفاق افتاده و همچنين 

مویينگی این نخ، كمتر از دیگر نخ های بخيه است.
وی بابي��ان اینكه مویينگی عام��ل مهمی در ارتب��اط بانفوذ 
عفونت محل زخم به داخل نخ بخيه اس��ت، عنوان كرد: برای 
اجرای این طرح عوامل مؤثر بر الكتروریس��ی از قبيل غلظت 
محلول، ولت��اژ و ميزان تغذی��ه ای محلول پليم��ری بهينه و 
خواص مكانيكی نخ توليدش��ده از قبيل اس��تحكام نخ بدون 
گره و گره خ��ورده با دو نوع گ��ره جراحی )گ��ره مربع و گره 
جراح( بررسی شد. این پژوهشگر اصفهانی با تأكيد بر اینكه با 
طراحی سامانه تثبيت و بررسی شرایط تثبيت، خواص نخ در 
شرایط آزمایش��گاهی بهبود داده شد، خاطرنشان كرد: نتایج 
 این پژوهش ، در مجله  معتب��ر بين المللی الي��اف و پليمرها

) Fibers and )Polymers س��ال ۲۰۱۴به چاپ رسيده 
است.

پرداخت وام ضروری به بازنشستگان 
کشوری از اول آبان

مدیرعام��ل صندوق بازنشس��تگي كش��وري از پرداخت وام 
ضروري به بازنشستگان ثبت نام شده از اول آبان ماه خبر داد.

دكتر محمود اسالميان اظهار داشت: به منظور حل بخشي از 
مشكالت اقتصادي بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي 
كشوري و در راستاي سياست های عمومي دولت تدبير واميد 
توزیع عادالنه امكانات و تس��هيالت بين همه بازنشس��تگان 
صندوق بازنشستگي كش��وري، موضوع پرداخت وام ضروري 
به ایشان، به نتيجه رس��يد.وی ادامه داد پس از انجام فرایند 
ثبت نام از س��وی بازنشس��تگان عزیز در این م��ورد ، موضوع 
پرداخت وام ض��روري از بانک عامل پيگيري ش��ده و اعتبار 

الزم تأمين شد.

اخبار کوتاه

SMS

ایران ما كشور جوانی است.ش��اید جوان ترین كشور  
دنيا.این بدان معناست كه مردان وزنان جوان كشور 
ما در اكثریت اند.اما آیا جوانمردان هم به تعداد مردان 
جوان هس��تند؟در جواب باید تأمل كرد.خاك ایران 

خاستگاه پهلوانان زمين خورده است.
قهرمانانی ك��ه در یک قدم��ی پي��روزی و در مي��ان ناب��اوری مردمان به 
اختيار خود نتيجه را واگ��ذار می كنند و این آغاز پهلوانی اس��ت »پوریای 
ولی «وقتی ك��ه از نذر مادر پهل��وان هندی ب��رای پي��روزی فرزندش در 
مقابل كش��تی گير ایرانی آگاه ش��د به او اطمينان داد ك��ه خداوند دعای 
مادران را مس��تجاب می كن��د و در روز واقع��ه برخ��الف پيش بينی ها در 
مقابل كش��تی گير هندی شكس��ت را پذیرفت .این چنين نامش در یادها 
ماند وب��ر دیوارهای في��روزه ای نقش بس��ت.جهان پهلوان تخت��ی در رده 
سيزدهم نام آوران كشتی جهان به رأی فدراس��يون جهانی كشتی است.
 دیگرانی هم هس��تند كه مدال هایی رنگين تر از او دارند اما تختی ماندنی

 است.
در زلزل��ه هولن��اك بوئين زهرا در س��ال ۱3۴۱حدود بيس��ت ه��زار نفر 
كش��ته و ع��ده زیادت��ری آواره و بی خانم��ان شدند.دس��تگاه های 
عری��ض و طوی��ل دولت��ی ناتوان ت��ر از آن بودن��د ك��ه از پ��س چني��ن 
مصيبت و فاجع��ه هولناك��ی برآیند؛ام��ا ای��ران؛ جهان پهلوانی داش��ت 
 ك��ه بزرگوارت��ر از آن ب��ود ك��ه بی خي��ال درد و رن��ج هم وطنان��ش

 شود.بلندگوی دستی را به دست گرفت و پشت وانت از مردم خواست كه 
اگر به او اعتماد دارند كمک هایشان را به وس��يله او به زلزله زدگان برسانند 

واینچنين حماسه اتفاق افتاد.
انبوه كمک ه��ای مردم به وس��يله او جم��ع آوری و با نظ��ارت موجهين و 
بزرگان به دس��ت زلزله زدگان رس��يد.یقيناً او هم می توانست مثل بعضی 
 از مش��اهير روزگار م��ا باشد؛كس��انی كه بع��د از مدت ها تالش مش��هور

می شوند و بعد عينک آفتابی می زنند تا عالقه مندانشان آن ها را نشناسند 
و تقاضای امضا و عكس نكنند!!! رفتار او با حریف روس��ی خود كه از ناحيه 
یكی از دستانش دچار درد بود هرچند مدال مس��لم طال را به نقره تبدیل 
كرد اما مس وجود تختی را طال كرد و از او پهلوانی نامدار ساخت .تختی و 
پوریای ولی از مشاهير تاریخ گذشته ما هستند و آوازه شان در گوش روزگار 

پيچيده است.
از امروزمان هم بگویيم دربخشی از فيلم بوسيدن روی ماه ساخته همایون 
اسعدیان داستانی از دو دوست روایت می ش��ود كه هر دو نفرشان مدت ها 
در اندیشه ازدواج با دختری از آشنایشان بوده اند ولی آن قدر هركدامشان 

به خاطر دیگری صبر كرد تا فرد سومی از راه رسيد و....این دو دوست باهم 
درس خوان��ده بودند؛باهم به جبهه رفته باهم به ش��هادت رس��يده بودند.

پيكرشان هم سال ها به دست خانواده شان نرسيد.
اینک اما پيكر یكی از این دو دوست پيداشده بود.

مادر جوانمردش اصرار داش��ت كه با رضایت اوپيكرپس��رش به نام دوست 
هميشگی فرزندش دفن شود تا مادر آن دوست كه به دليل سرطان اميدی 
 به زنده ماندنش نيس��ت؛در این روزهای آخر از بازگش��ت پيكر فرزندش 

خوشحال شود.
درس��ت اس��ت كه این یک فيلم اس��ت اما آی��ا ای��ن رفتاره��ا در زندگی 
 واقع��ی ام��كان انجام��ش نيس��ت وزندگ��ی را زیبات��ر نمی كند؟پاس��خ
 روشن است.بعضی ها سالمتی ش��ان را دود می كنند و به هوا می فرستند.

ب��ر درودیوار قهوه خانه ش��ان ده ه��ا عكس و نقاش��ی از نامداران كش��تی 
و ورزش ه��ای پهلوان��ی نصب اس��ت؛ولی درس��ت برعكس آن ه��ا رفتار 
می كنند.گاه س��اعت ها وقت می گذارند و مقادیر زی��ادی هزینه می كنند 
تا جسمش��ان را پر از س��م و زهر كنند.بهانه شان س��اعتی دورهم نشينی 
 اس��ت؛تمدد اعص��اب اس��ت؛هرچند ای��ن ادع��ا تاكن��ون اثبات نش��ده

 است.
فقط می ماند یک سؤال آن اینكه چه تناسبی بين پهلوانی و دود و نيكوتين 
است ؟دليل این عكس های نصب ش��ده بر دیوار قهوه خانه ها چيست؟چرا 
هيچ یک از این قهرمانان عكس��ی با قليان و س��يگار و پي��پ ندارند؟اصاًل 
چرا مانند پاكت های س��يگار عكس عاقب��ت آدم های قليانی و س��يگاری 
 را به درودیوار قهوه خان��ه نمی زنند؟این خالف جوانمردی اس��ت كه آدم 
گندم نما وجو فروش باشد.سالمتی انس��ان را بگيرند و در عوض قهرمانی 

را به او وعده دهند
.م��ی گوین��د مردم��ان جه��ان س��وم حافظ��ه بلندم��دت ندارن��د.زود 
 گذش��ته خ��وب یابدش��ان را از ی��اد می برند.ام��ا بعي��د اس��ت ك��ه در

بدیهی ترین موضوعات هم دچار این مشكل باشند.
تا همين چند س��ال پي��ش درون مينی بوس های پر از ب��وی گازوئيل كه 
ایستادن در آن برای افراد عادی هم مشكل بود.اگر فرد پا به سن گذاشته ای 
 وارد می ش��د چندنفری بودند كه بالفاصل��ه صندلی خود را ب��ه او تعارف

 كنند.
این روزها اما اوضاع كمی تغيير كرده است.بعضی افراد همين كه چشمشان 
به پيرمرد یا پيرزن��ی می افتد چنان رویش��ان را به طرف شيش��ه اتوبوس 
برمی گردانند انگار كه در حال تماشای رویدادهای جالب  هستند.اینجا هم 

می توان جوانمرد بود.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

باغ رضوان باید به سردخانه مجهز با ظرفیت 
بیشتر تجهیز شود

مدیرعامل سازمان آرامستان های ش��هرداری اصفهان عنوان كرد: بالیاي طبيعي 
قابل پيش بينی نيس��تند؛ اما همه نهادهایی كه در شهر مستقر هستند، باید براي 
مقابله با بالیاي طبيعي آماده باشند.محمدعلی خبوشاني بابيان اینكه با برگزاری 
این مانور، نقش هریک از سازمان ها و نهادهای شهر و ميزان آمادگی آن ها برای مقابله 
با بحران ها مشخص شد ،گفت: برای سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در 
این مانور، س��ه مأموریت ویژه تعریف ش��ده بود . وی بابيان اینكه با آغاز مانور باید 
خودروها و تجهيزات سازمان برای انتقال بهداش��تی و نگهداری اجساد فرضی به 
محل های حادثه اعالم شده اعزام می ش��دند، افزود: ۱۵خودرو حمل متوفی پس 
از اعالم لحظه آغاز مانور به سازمان آرامستان ها، به ۱۵ منطقه شهر و آدرس های 

اعالم شده اعزام شدند. 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: بر اساس گزارش های 
اعالم شده، سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، سومين نهادی بوده كه پس 

از آغاز مانور به محل های حادثه فرضی رسيده است. 
ب��ه گفت��ه خبوش��اني، ۱۵ خ��ودرو حم��ل متوف��ی دیگ��ر ني��ز در س��تاد 
پش��تيبانی آماده ب��ود ت��ا در صورت ني��از ب��ه محل های حادث��ه اعزام ش��وند. 
وی بابي��ان اینك��ه در مدت زم��ان كم ت��ر از ی��ک س��اعت متوفي��ان فرض��ی 
 ك��ه ج��ان خ��ود را در حادث��ه ازدس��ت داده بودن��د، از مح��ل حادث��ه انتق��ال

 یافتند. مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری اصفهان افزود:استفاده 
احتمالی از ظرفيت س��ردخانه های بيمارس��تان ها و دیگر مراكز پزشكی شهر نيز 
 در مانور پيش بينی شده بود . خبوشاني به دو منطقه ش��هر مناطق ۱۱ و ۱3 كه از 
آرامستان های مجاز بر خوردارند اشاره كرد و افزود : از ظرفيت آرامستان های این 

دو منطقه نيز برای دفن فرضی متوفيان استفاده شد . 
وی گف��ت: در ای��ن مان��ور ب��ه س��ه اش��كال پ��ی بردی��م و ت��الش می كني��م 
ب��رای رف��ع آن ه��ا اق��دام كني��م. نوس��ازی ن��اوگان حم��ل متوف��ی ازنظ��ر 
 مناسب س��ازی كيفي��ت و س��رعت از م��واردی ب��ود ك��ه موردتوج��ه ق��رار
  گرف��ت. مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان ه��ای ش��هرداری اصفهان ب��ه تجهيز

 باغ رضوان به سردخانه مجهز با ظرفيت بيشتر و ساماندهی آرامستان های محلی 
برای استفاده آن ها اشاره و بيان كرد: در حال حاضر سردخانه باغ رضوان برای ۱3 
متوفی ظرفيت دارد. به گفته وی، ساماندهی آرامستان های محلی و مناسب سازی 
آن ها آغازشده اس��ت، ولی تجهيز باغ رضوان به سردخانه مجهز و نو سازی ناوگان 
حمل متوفی بای��د در بودجه 9۴ ش��هرداری اصفهان پيش بينی ش��ود و ضروری 
 اس��ت مدیریت بحران و اس��تانداری اصفهان نيز به س��ازمان آرامستان ها كمک 

كنند. 

 شیوع بیماری های ویروسی 
در روزهای سرد سال

ساخت کرم و ماسک ضد چروک با عصاره انار در کشور

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، با اشاره به آغاز فصل سرما 
و ش��يوع بيماری های ویروسی، نس��بت به رعایت بهداشت فردی برای 
جلوگيری از ابتال به بيماری ویروس��ی كه با عالئم سرماخوردگی همراه 
اس��ت، تأكيد كرد.دكتر ایرج خس��رو نيا در ارتباط با افزایش مراجعات 
برخی بيماران به مطب پزشكان در ش��هر تهران با عالئم سرماخوردگی 
و تهوع، گفت: این بيماری ویروس��ی، عالئمی شبيه سرماخوردگی دارد 
كه همراه با اسهال و استفراغ است.وی، بروز این بيماری را ناشی از عدم 
رعایت بهداشت فردی دانست و افزود: این بيماری خيلی سریع از فردی 
به فرد دیگر منتقل می شود. از همين رو، وقتی بهداشت فردی را رعایت 
نمی كني��م، خيلی زود این بيم��اری را می گيریم.خس��رونيا به مواردی 
همچون شستن دست ها برای جلوگيری از انتقال این بيماری ویروسی 
اشاره كرد و گفت: درمان این بيماری، در مدت دو سه روز و با استراحت 
كامل فرد ميسر می شود.رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران با 
اعالم اینكه شيوع بيماری های ویروسی در فصل پایيز و زمستان بيشتر 
است، تأكيد كرد: سرفه و عطسه در مكان های عمومی، دست دادن با فرد 

بيمار و...، ازجمله راه های انتقال این ویروس است.

محققان كشورمان موفق به ساخت كرم 
و ماس��كی در جهت ترميم س��لول های 
پوست و جلوگيری از چروك با استفاده از 
عصاره انار شدند.انار، ميوه ای خوش طعم 
است كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده 
درمانگر بس��ياری از بيماری ها است. این 
مي��وه خوش طعم و خوش رنگ سرش��ار 
از آنتی اكس��يدان ها و مواد معدنی است 
كه ب��ه حفظ س��المت اعض��ای خانواده 
بدن كمک می كند.یك��ی از خواص انار، 
بازسازی س��لول های آسيب دیده پوست 

ناش��ی از اش��عه آفتاب اس��ت به نحوی كه تركيبات موجود در انار به بازسازی 
سلول های آسيب دیده پوست ناشی از اشعه آفتاب كمک كرده و مصرف روزانه 
آن از حساسيت پوست در برابر نور آفتاب می كاهد.پيش��گيری از بين رفتن و 
شكستن رش��ته های كالژنی پوست كه  در اثر افزایش س��ن بيشتر می شود، از 
دیگر خواص انار اس��ت.دكتر جمال الدین جمالی، استاد دانشگاه علوم پزشكی 
تهران و مجری طرح در این زمينه با بيان اینكه آنتی اكسيدان و كالژن موجود 

در عصاره ان��ار موجب ترميم س��لول های 
سطحی پوست می شود، اظهار كرد: براین 
اس��اس ما با اس��تفاده از پودر و عصاره انار 
موفق به س��اخت كرم و ماس��كی شده ایم 
كه خصوصاً در افراد ميانسال ضمن ترميم 
پوس��ت از افزایش چروك ني��ز جلوگيری 
می كند.وی بابيان این كه ای��ن كرم آماده 
عرضه به مصرف كنندگان اس��ت از انجام 
 تحقيقات��ی جهت س��اخت ك��رم و قرص

 ضد جوش با تركيباتی از محصول كندوی 
زبور عس��ل خب��ر داد و گف��ت:  نتایج این 

تحقيق نيز به زودی اعالم  می شود.
تيم پژوهش��ی دكتر جمالی، پيش ازاین با كمک گل زعفران موفق به س��اخت 
داروی گياهی ضدافسردگی با عنوان »سافرومود« و داروی گياهی »سافروتين« 
به عنوان كاهش دهن��ده عالئم بيم��اری آلزایمر و همچنين كپس��ول كاهش 
اختالالت بی قراری پيش یا حين قاعدگی ش��ده بودند كه این دارو ها در حال 

حاضر تجاری سازی شده و در بازار موجود است.
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آیین جوانمردی را پررنگ کنیم 

بهنام 
طبیبیان 

اسیدپاشی عملی وقیح است که هیچ حیوانی نسبت  به جنس خود این کار را نمی کند چه برسد به انسان فردی 
که به خود اجازه می دهد بنا به هر دلیلی دس�ت به این اقدام وحشتناک بزند اسمش انسان نیست چرا که انسان 
قلب دارد  محبت دارد عاطفه دارد و مهم تر از این وجدان دارد چیزی که اگر آدمی نداش�ته باشد هیچی ندارد . 
فرد مجرمی که بدون توجه به سوختن زندگی یک خانواده دست به اسید می برد باید بداند عاقبت بدی در انتظار 

ش نشسته است .
جامعه اسالمی ما اجازه این رفتارها  را به او نمی دهد و به زودی به عمل زش�تش پاسخ داده می شود هرچند که 

عاقبت دردناکی و رو سیاهی را هم در این دنیا  و آن دنیا  برای خودش به جا می گذارد . 



اخبار کوتاهيادداشت

 ايجاد منطقه ويژه اقتصادی
 در گلپايگان و خوانسار

نماینده مردم خوانس��ار و گلپایگان گف��ت: در حال پیگیری 
ایجاد منطق��ه ویژه اقتص��ادی در بین گلپایگان و خوانس��ار 
هستیم که با اجرایی شدن آن به صورت مستقیم برای حدود 
سه هزار نفر و به طور غیرمستقیم  10 هزار نفر اشتغال زایی به 

همراه خواهد داشت.
سید محمدحسین میر محمدی در حس��ینیه » ُدراه« شهر 
خوانسار با حضور در بین مردم با اشاره به اینکه تالش بر این 
است که پروژه های شهرستان به سرانجام برسند، اظهار کرد: 
در دو سال و نیمی که از عمر مجلس نهم سپری شده همواره 
با تحریم ها مواجه بودیم و با توجه به اینکه بیشتر پروژه های 
عمرانی کش��ور یا تعطیل ش��ده و یا با حداقل س��رعت به کار 
خود ادامه می دهند تمام تالش ما براین اس��ت که پروژه های 

شهرستان به سرانجام برسند.
وی اضاف��ه ک��رد: شهرس��تان های گلپای��گان و خوانس��ار 
ظرفیت های الزم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را در دل 
خود جای داده اند، هم چنین جانمایی این منطقه بهتر است که 

در بین دو شهرستان خوانسار و گلپایگان انجام شود.

اشتغال زايی نیاز به پیشرفت هم زمان 
صنعت و کشاورزی دارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت 
در مجلس گفت: تا زمانی که کش��اورزی و صنعت مکمل هم 
نباشند، پیشرفتی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری رخ 

نخواهد داد.
محمدعلی اسفنانی در جلسه رؤسای ادارات جهاد کشاورزی، 
منابع طبیعی، دامپزشکی، بانک کشاورزی و تعاون روستایی 
شهرستان بویین میاندشت اظهار کرد: یکی از مسائلی که به 
اشتغال کمک می کند، ایجاد تعاونی ها در بخش های مختلف 

است که متأسفانه موردتوجه قرار نمی گیرد.
وی بابیان اینکه کش��اورزان منطقه باید از طرح های نمونه و 
موفق در اس��تان بازدید کنند و با روند توس��عه کشاورزی در 
مناطق مختلف آشنا ش��وند تصریح کرد: طرح هایی همانند 
طرح های گلخان��ه ای در این منطقه باید بیش��تر موردتوجه 

قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه کش��اورزی با صنع��ت تبدیل و تکمیل 
می ش��ود، گفت: تا زمانی که این امر محقق نش��ود پیشرفتی 
در ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری رخ نخواهد داد اما به 

آینده بسیار امیدوار هستیم.
اس��فنانی گفت:امیدوارم که مسئوالن اس��تانی نگاه ویژه ای 
برای پیشرفت و مکانیزه شدن کشاورزی در این منطقه داشته 
باشند و به این واسطه باید راه های توسعه کشاورزی در منطقه 

را هموار کنیم.

افزايش ۲۵ درصدی صادرات 
تخم مرغ از استان

مدیرکل اداره دامپزش��کی اس��تان اصفهان گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون صادرات تخم مرغ از این استان به خارج کشور 

۲۵ درصد افزایش یافت.
ش��هرام موحدی با اش��اره به این میزان صادرات تخم مرغ از 
استان اصفهان به خارج کش��ور اظهار داشت: نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به ۴00 هزار کیلوگرم رسید. 
وی این میزان صادرات را در سال گذشته کمتر از ۳00 هزار 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: امسال صادرات تخم مرغ بیش از 

۴00 هزار دالر ارزآوری داشته است. 
مدی��رکل اداره دامپزش��کی اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
بیش��ترین س��هم صادرات ب��ه کش��ورهای بحری��ن، عمان، 

تاجیکستان، عراق و افغانستان بوده است. 
وی بی��ان داش��ت: قیم��ت مناس��ب، افزای��ش کیفی��ت و 
کشمکش های داخلی کشورهای همس��ایه مهم ترین عوامل 

افزایش صادرات تخم مرغ است. 

 تحويل ۳۰ هزار واحد مسکن مهر
به متقاضیان اصفهانی

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان گفت: از ۲1۳ هزار 
واحد مسکن مهر در این اس��تان فقط ۵0 هزار واحد شهری 
و روس��تایی باقی مانده که در صورت تأمین خدمات ۳0 هزار 

واحد آن تا پایان سال تحویل داده می شود.
محمود محم��ود زاده بابی��ان اینکه ۸۶ درص��د از واحدهای 
مسکن مهر در ش��هرهای باالی ۲۵ هزار نفر استان اصفهان 
تکمیل شده است اظهار داشت: تاکنون ۷۵ درصد از واحدها 
در شهرهای باالی ۲0 هزار نفر در این استان به پایان رسیده 
است. وی افزود: بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت برای حل 
مشکالت مسکن، تس��هیالت برای شهرهای باالی ۲00 هزار 
نفر جمعیت مانند کاش��ان ۴00 میلیون ریال و سایر شهرها 

۳00 میلیون ریال تعیین شده است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به وجود ۷ هزار و ۳00 
هکتار بافت فرسوده در استان اشاره کرد و بیان داشت: سهم 
10 درصدی بافت های فرسوده مصوب کشوری برای استان 
به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: اس��تان اصفهان با چنین 
ش��رایط نیازمند توجه ویژه مسئوالن به مس��ئله فرسودگی 

بافت شهری است. 

اوپک خود را برای لغو تحريم نفتی 
ايران آماده می کند

یک پایگاه اماراتی با اش��اره به احتمال لغو تحریم نفتی ایران 
در پی توافق هس��ته ای نوش��ت با این کار یک میلیون بشکه 
نفت دیگر وارد بازار می شود که سیاستگذاران اوپک در حال 

ارزیابی هستند که چگونه خود را با این موضوع وفق دهند.
به نقل از پایگاه اماراتی دی نشنال، درحالی که افزایش مداوم 
تولید نفت آمریکا  همچنان ادامه دارد، سیاستگذاران در اوپک 
در حال ارزیابی این موضوع هستند که اگر مذاکرات هسته ای 
ایران به نتیجه برسد، اوپک چگونه خود را با افزایش صادرات 

نفت ایران وفق خواهد داد.

4
تأسیس شرکت تعاونی مسکن اصناف اصفهان 

امیررضا عبد یزدان رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اصناف و مشاغل آزاد اصفهان در خصوص 
این تعاونی، بیان داشت:این تعاونی برای نخستین باردرکشور و باهدف تأمین مسکن برای صنوف و افراد 

شاغل در آن و کسبه استان با حداقل قیمت تمام شده، تأسیس شده است.
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مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان گفت: در راستای تامین 
اینترنت  و افزایش س��رعت آن، در صدد افزایش پهنای باند 
هستیم اما بر خالف انتقادات مطرح شده، امروز مشترکان از 

سرعت اینترنت در اصفهان رضایت دارند.
حسین کشایی پیرامون افت س��رعت اینترنت مشترکان 
شرکت مخابرات اصفهان اظهار کرد: گلوگاه های مختلفی 
برای اینکه ارتباط بین مشترک و اینترنت برقرار شود، وجود 
داشته که هرکدام از اینها می تواند سبب افت سرعت شوند 

که ما باید هرکدام از آن ها را شناسایی کنیم.
وی افزود: ممکن اس��ت پهنای باند مشترک به اندازه کافی 
باز نباش��د و ADSL، نوعی تکنولوژی بوده که می تواند از 
س��رعت ۶۴ کیلوبایت تا 10 مگا بایت را نیز پوشش دهد، 
هرچند که این مسئله در صورتی است که شرایط فیزیکی 
و نزدیکی به مرکز مخابرات وجود داشته باشد بنابراین باید 
دید که ما چه میزان پهنای باندی را برای مشترک باز کردیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان بیان کرد: فاصله 
مشترک از مرکز مخابراتی نیز در سرعت موثر است، یعنی 
هرچه مش��ترک از مرکز مخابراتی دورتر باشد، با توجه به 
اینکه این تکنولوژی از سیم مس��ی عبور کرده، خود سیم 
به عنوان فیلتر عمل کرده و س��رعت آن کم می شود اما اگر 
همان مش��ترک در نزدیکی مرکز مخابراتی باشد، می تواند 
پهنای باند بهتر و با کیفیت تری نسبت به مشترکی که فاصله 

زیادی از مرکز مخابراتی دارد، داشته باشد.
وی ش��رایط ارتباطات کش��وری و ارتباطات ما با خارج از 
کش��ور را نیز یکی از عوامل موثر در سرعت اینترنت خواند 
و خاطرنشان کرد: ضریب sharing به معنی این بوده که 
به ازای چه پهنای باندی چه میزان مشترک را بگیریم که ما 
آن را بر اساس استانداردهای سازمان تنظیم مقررات رعایت 
می کنیم و در راس��تای تامین اینترنت نیز ما گلوگاه هایی 
داشته که می توانیم پهنای باند بخریم؛ در حال حاضر بخشی 
از آن رفع شده و بخشی نیز هنوز به صورت کامل رفع نشده 
بنابراین امیدوار هستیم که اینترنت را خریداری کرده و برای 

مشترکان خود توزیع کنیم.
کش��ایی تصریح کرد: البته ما اقداماتی انجام دادیم و در ۵ 
ماه گذش��ته، یک سرور بس��یار قدرتمند را به شبکه اضافه 
کردیم که اکنون به نسبت مشترکان اضافه شده، اینترنت 
در که تامین می کنیم وضعیت مطلوبی داشته و شرایط نیز 
رو به بهبود اس��ت اما برنامه هایی که داریم وضعیت را بهتر 

نیز می کند.

رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان گف��ت: برنامه ریزی های 
احداث بندر خشک اصفهان صورت گرفته و با توجه به 
انتخاب هیئت امنای آن، قرار است با جانمایی این بندر 

به زودی انجام شود.
خسرو کسائیان با اشاره به تشکیل هیئت امنای شرکت 
بندر خش��ک اصفهان اظهار کرد: این شرکت به دنبال 
انتخاب زمی��ن مطلوب برای احداث این پ��روژه بوده و 
جانمایی آن با کمک دس��تگاه های مس��ئول استان در 

دست انجام است.
وی با اشاره به مسائل و مشکالت راه اندازی پایانه حمل 
بار هوای��ی )کارگو ترمینال( اف��زود: بخش خصوصی با 
کمک بخش دولتی اس��تان باید راهکارهای راه اندازی 
این کارگو را بررسی و از این س��رمایه گذاری مشترک 

استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگان��ی اصفهان تصریح ک��رد: موقعیت 
احداث بندر خشک از سوی استانداری جانمایی شده، 
که اتاق و سایر بخش ها اقدام به تأسیس شرکت جهت 
پیگیری دریافت مجوز و انجام مراحل مقدماتی کردند.

وی افزود: بندر خشک به عنوان یکی از زیرساخت های 
اقتصادی استان می تواند به کمک بندرهای فعال ایران 

بیاید و زمان ترخیص کاال را به حداقل برساند.
نائب رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان نیز در این جلس��ه 
خواس��تار نگاه جامع به کارت بازرگان��ی و عضویت در 
برنامه ششم توس��عه کشور ش��د و بیان کرد: پیشنهاد 
می شود هر شرکتی که در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت 

می رسد  به عضویت اتاق بازرگانی در آید.
محم��ود اس��المیان همچنین خواس��تار اس��تفاده از 
مش��اور خارجی برای حل مسائل و مش��کالت استان 
در بخش های مختلف به ویژه خش��کی زاینده رود شد و 
تصریح ک��رد: به جای آزمون وخطا در انج��ام پروژه ها و 
مقابله با مس��ائل و مش��کالت، می توان از تجارب سایر 

کشورها در این زمینه بهره برد.
وی در بخش دیگری از س��خنان به بررسی پیش نویس 
آئین نامه تش��کیل و نحوه فعالیت هیئ��ت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ای��ران پرداخت و گف��ت:در پیش نویس 
اصالحی م��واردی مطرح ش��ده که نیازمند بررس��ی و 
 دق��ت هیئ��ت نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی ای��ران

 است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

جانمايی بندر خشک اصفهان به زودی انجام می شود

معاون نظارت آبفای کشور:

هوشمندسازی شبکه آبرسانی در  استان 
مديرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن خواستار شد:

دولت  ۲ هزار میلیارد تومان به صندوق فوالد بپردازد

مديرعامل شرکت مخابرات اصفهان:

اينترنت مخابرات سرعت می گیرد 

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با اعالم هوشمندسازی 
شبکه آبرسانی کشور در استان های قم و اصفهان، گفت: 
سامانه کنترل از راه دور تاسیس��ات تامین تا توزیع آب 

شرب در مشهد، شیراز و تهران نیز راه اندازی می شود.
 حمیدرضا تشیعی از ابالغ دس��تورالعمل جامع استقرار 
سامانه  های تله  متری و کنترل از راه دور تاسیسات تامین 
تا توزیع آب شرب به شرکت  ها خبر داد و اظهار داشت: 
شبکه  های هوش��مند جزو برنامه  های اصلی این برنامه 
جامع است و هم  اکنون در ش��هر قم این سامانه به  طور 

کامل راه  اندازی شده است. 
وی بیان داشت: در ش��هر اصفهان نیز با راه  اندازی این 
سامانه توانس��تیم وضعیت آب این ش��هر را در تابستان 
امسال که در وضعیت قرمز قرار داشت، به شکل مناسب  

تری مدیریت کنیم. 
تش��یعی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش ۵0 درص��دی 
ب��ازده ش��بکه  ه��ای توزی��ع ب��ا س��امانه  ه��ای 
 هوش��مند، اف��زود: ش��بکه  ه��ای هوش��مند ج��زو 

برنامه  های اصلی این برنامه جامع است. 
وی گفت: با هوشمندس��ازی ش��بکه و کنترل فش��ار، 
 ب��ازده ش��بکه  ه��ا اف��زون  ب��ر ۵0 درص��د افزای��ش 

خواهد یافت. 
این مقام مس��ئول در وزارت نیرو تاکید کرد: در دو سال 
بحث هوشمندسازی شبکه  ها در تمام شرکت  های آب 

و فاضالب پیگیری می شود. 
وی تصری��ح کرد: مدیریت ش��بکه  های توزی��ع یکی از 
راهکارهای کنترل کمبود آب اس��ت و ب��رای اینکه ما 
بتوانیم هدر رفت آب را به کمترین میزان برس��انیم و با 
حفظ فشار مناسب در ش��بکه، حجم آب مدیریت شود، 

باید شبکه  های توزیع هوشمند شود. 
معاون نظارت آبفای کشور با اعالم اینکه این سامانه در 
مشهد، ش��یراز و تهران نیز راه اندازی می  شود، گفت: با 
این س��امانه  ها وضعیت کیفی توزیع آب نیز قابل پایش 
اس��ت و امیدواریم با تامین اعتبار مناسب، این طرح در 
کالنشهرها و شهرهای کشور پیاده  سازی و اجرایی شود.

مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن استان اصفهان گفت: 
دولت باید ۲ هزار میلیارد تومان از کس��ری ۲0 هزار میلیارد 
تومانی صندوق فوالد کشور را به صورت نقدی به این صندوق 
پرداخت کند.ابراهیم دستمزد با اشاره به اینکه بازنشستگان 
صندوق فوالد کشور همچنان با مش��کالت بسیاری مواجه 
هستند، اظهار کرد: تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان 
صندوق فوالد کش��ور از مهم ترین این مش��کالت محسوب 
می شود.وی بابیان اینکه از حدود یک ماه و نیم پیش به شدت 
به دنبال مجلس و مسئوالن مربوطه بودیم تا آن ها در راستای 
رسیدگی به وضعیت بازنشستگان صندوق فوالد کشور تالش 
کنند، اضافه کرد: مدتی پیش س��ازمان حسابرس��ی کشور 
نسبت به حسابرسی صندوق فوالد کشور اقدام کرده است.

مدیرعامل کانون بازنشس��تگان ذوب آهن استان اصفهان و 
دبیر کانون های فوالدی و معدنی کشور تصریح کرد: بر اساس 
حسابرسی های انجام شده توسط سازمان حسابرسی کشور 
میزان کس��ری صندوق فوالد حدود ۲0 هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است.وی با تأکید بر اینکه درخواست ما از مجلس 

شورای اسالمی این بود که ۲ هزار میلیارد تومان از این کسری 
را به صورت نقدی به ما پرداخت کنند، ادامه داد: با این موضوع 
صندوق بازنشستگی فوالد کشور می تواند یک هزار میلیارد 
تومان معوقات بازنشستگان صندوق فوالد را پرداخت کند.

دستمزد با اشاره به اینکه همچنین یک هزار میلیارد تومان 
دیگر آن نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق 
اختصاص داده می ش��ود، تأکید ک��رد: در 1۵ مهرماه جاری 
مجلس و کمیسیون های تخصصی ش��امل کمیسیون های 
صنایع و معادن، امنیت ملی، اجتماعی، اقتصادی و کمیسیون 
ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی، نامه ای را در راستای 
رس��یدگی به وضعیت بازنشس��تگان این صن��دوق به آقای 
رئیس جمهور نوشتند.وی بابیان اینکه در این نامه تأکید شده 
که ۲ هزار میلیارد تومان از ۲0 هزار میلیارد تومان کس��ری 
صندوق بازنشس��تگی فوالد کش��ور به صورت نقدی به این 
صندوق پرداخت شود، افزود: اواخر این هفته به نهاد ریاست 
جمهوری می رویم تا پیگیری های الزم را برای به س��رانجام 

رسیدن این نام انجام بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه تعیین رقم دستمزد 
سال 9۴ و آخرین وضعیت اشتغال در کشور را تشریح کرد.

علی ربیعی افزایش دستمزد سال 9۴ را منوط به میزان نرخ 
تورم و دیگر شاخص ها دانست و اظهار کرد: در بحث تعیین 

دستمزد مالک ما سبد خانوار و شاخص تورم است.
وی ادامه داد: امسال باالی ۲۸.۵ درصد افزایش دستمزد را 
در سطوح مختلف تجربه کردیم، درست است که دستمزد 
س��ال 1۳9۳، ۲۵ درصد افزایش یافته ولی وقتی در سایر 
سطوح مزد برویم با در نظر گرفتن دیگر مزایا ۲۸.۵ درصد 

افزایش یافته است.
ربیعی افزود: امسال در بخش کارمندان دولت ۲0 درصد 
و در بخش کارگری ۲۵ درصد افزایش دستمزدها را شاهد 
بودیم به نحوی که اکنون مجموعه دریافتی یک کارگر حدود 
یک میلیون تومان است و اگر حداقل دستمزد ها را با سایر 
مزایا در نظر بگیریم رقم بدی نیست اما در تالشیم تا سطح 

اشتغال را باال ببریم تا نظام کارفرمایی ما هم جان بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک برنامه تلویزیونی 
سخن می گفت، تصریح کرد: برخی در خصوص دستمزد 
محاس��بات غلطی دارند مثاًل نرخ دس��تمزد را در قیمت 

تمام شده باال می دانند که درست نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا حقوق و دستمزد ها کفاف زندگی 
کارگران را می دهد یا خیر؟ گفت: ما باید س��طح تولید را 

افزایش دهیم متأسفانه تولید کشور در شرایطی که باالی 
۵۵ درصد رکود را به شکل منفی طی کرده ایم بسیار نحیف 

شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در ادامه به مقوله امنیت 
شغلی کارگران اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه در بخش 
معدن کارگران صدمات زیادی می بینند که بر این اساس 
بحث ایمنی معادن و استاندارد س��ازی آن را آغاز و معادن 
خطرپذیر را جدا کرده ایم؛ در الیحه بودجه هم پیش بینی 
کرده ای��م که درص��دی از مناب��ع به ایمن س��ازی معادن 

اختصاص یابد.
وی افزود: هفته گذش��ته با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تفاهم نامه ای به منظور ارتقای آم��وزش در معادن منعقد 
کردیم و بازرس��انی را که برای رصد معادن تعیین شده اند 

افزایش خواهیم داد تا حوادث ناشی از کار کاهش یابد.
ربیعی بابیان اینکه وزارت کار با قرار داد های س��فید امضا 
مقابله می کند، تصریح کرد: از روزی که صحت قرار داد های 
سفید امضاء تشخیص داده ش��ود در جهت حفظ امنیت 

شغلی کارگران با آن مقابله می کنیم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان 
خود درباره امکان تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا 
پایان برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: بخش تعاون یکی از 
دغدغه های جدی من است و مقام معظم رهبری هم نسبت 

به این بخش حساسیت دارند و تأسیس بانک توسعه تعاون 
نیز به دستور ایشان صورت گرفته است خوشبختانه سند 
بخش تع��اون را تدوین کرده ایم و ب��ه زودی به دولت ارائه 
خواهیم کرد ک��ه امیدواریم در این س��ند بخش تعاون به 

جایگاه واقعی خود برسد.
ربیعی با ارزیابی علل عقب ماندگ��ی بخش تعاون تصریح 
کرد: متأسفانه نتوانستیم ذهنیت مناسبی در مورد بخش 
تعاون در بین افراد و حتی نخبگان اقتصادی ایجاد کنیم به 
همین دلیل عده  بسیاری تعاون را بخش زائد می دانند اما 
وزارت تعاون و رئیس جمهوری با اعتقاد کامل به این بخش 

تأکیددارند که فرهنگ کار 
و تعاون بای��د به طورجدی 

گسترش یابد.
ب��ه گفت��ه وی در بح��ث 
فرهنگ تع��اون هنوز دچار 
مشکل هستیم و نمونه بارز 
آن برگزاری انتخابات اتاق 

تعاون ایران است.
به اعتقاد وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ازآنجایی که 
اقتصاد کشور در سال های 
گذشته رشدی نکرده است 
طبعاً نرسیدن بخش تعاون 
به س��هم ۲۵ درصدی نیز 
قابل توجیه است درحالی که 
اگر این اتفاق می افتاد بخش 

تعاون می توانست سهم بیشتری از بخش های دیگر را در 
اختیار بگیرد.

ربیع��ی همچنین درباره  وضعیت اش��تغال کش��ور و نرخ 
بیکاری اظهار کرد: از رش��د منفی بیرون آمده ایم و اگر تا 
پایان سال سه درصد هم رش��د کنیم هر یک درصد رشد 

بیش از هفت هزار شغل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: هم اکن��ون با یک تقدم رش��د و یک تأخیر 
ایجاد ش��غل مواجه هس��تیم که باید ب��ه آن توجه کنیم 
ولی تأکید ما این است که ش��اخص های بازار کار از قبیل 
سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار و آموزش مهارت 
 روبه جل��و بوده و رش��د اقتص��ادی در حال ج��واب دادن 

است.
وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به تک رقمی 
ش��دن نرخ بیکاری اظهار کرد: گزارش مرک��ز آمار ایران 
تعداد بی��کاران را ۲.۵ میلیون نفر اعالم کرده اس��ت و ما 
مدعی هستیم که اش��تغال در کش��ور تکان خورده است 
و حرک��ت می کند منتها این حرکت، حرکتی نیس��ت که 
به طور ملموس در زندگی خانوارها و س��طح جامعه خود 

را نشان بدهد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نحوه تعیین رقم دستمزد سال 94

با قرار داد های سفید امضا مقابله می کنیم
دردسر تصادف با خودرو های 

گران قیمت

بیمه حداکثر ۵ میلیون 
تومان خسارت می دهد

طبق قانون در تصادفات رانندگی، ش��رکت های 
بیمه بای��د ۲.۵ درصد رقم دیه کام��ل در ماه های 
حرام که امس��ال معادل ۵ میلیون تومان است را 
به زیان دیده پرداخت کنند و مابقی خسارت باید 

توسط مقصر حادثه پرداخت شود.
در سال های اخیر با افزایش روزافزون خودروهای 
شخصی در خیابان های شهر، عده زیادی از مردم 
مخصوصاً در کالن ش��هرها ه��رروز دچار تصادف 
رانندگ��ی ش��ده و روزه��ا و گاهی ماه ه��ا درگیر 
گذراندن مراحل اداری برای دریافت خس��ارت از 

شرکت های بیمه می شوند.
از سوی دیگر، بس��یاری از رانندگان به دلیل عدم 
آگاهی از قانون و با تکیه بر بیمه نامه شخص ثالث 
خودرویشان، در هنگام رانندگی نسبت به رعایت 
قوانی��ن راهنمایی و رانندگی بی توجه هس��تند و 
تصور می کنند که بیمه هرگونه خس��ارت ناش��ی 

از تصادف را با هر میزان ورقمی پرداخت می کند.
در صورت تصادف دو خودرو، شرکت بیمه موظف 
اس��ت تا س��قف ۲.۵ درصد میزان دی��ه کامل در 
ماه های ح��رام که طبق نرخ اعالم��ی قوه قضاییه 
امس��ال معادل ۵ میلیون تومان خواه��د بود، به 
زیان دیده پرداخ��ت کند و مابقی خس��ارت باید 

توسط مقصر حادثه پرداخت شود.
ماده 1۸ قانون به این شرح اس��ت: »شرکت های 
بیمه مکلف اند خس��ارت مالی ناش��ی از حوادث 
رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل 
نقلیه مس��بب و زیان دیده در زم��ان حادثه دارای 
بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی 
وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی 
مندرج در م��اده ۴ این قانون ب��دون اخذ گزارش 

مقامات انتظامی پرداخت کنند.«
معاون نظارت بیمه مرک��زی دراین باره می گوید: 
این رقم نمی تواند جبران کننده خس��ارات برخی 
تصادفات باشد و دارندگان وسایل نقلیه می توانند 
با خرید پوش��ش اضافه اختیاری بیمه نامه با مبلغ 
باالتر، پوش��ش بیمه ای خود را تا چند ده میلیون 
تومان نیز افزایش دهند اما اگر این کار را نکنند و 
خسارت مالی وارده بیش از ۵ میلیون تومان باشد، 

مابقی خسارت را باید از جیب پرداخت کنند. 

شاخص های 
بازار کار از قبیل 
سرمايه گذاری، 

بهبود فضای 
کسب وکار و 

آموزش مهارت 
روبه جلو بوده و 

رشد اقتصادی در 
 حال جواب دادن 

است



یادداشت

     کتاب »آیین سوگواری« نوشته عالمه سید محس��ن امین در آستانه فرارسیدن ماه 
محرم توسط انتشارات حبیب به چاپ سوم رسید. این کتاب با عنوان اصلی »اقناع الالئم« 

به طورکلی به قواعد و مسائل مربوط به عزاداری اهل بیت و امام حسین)ع( می پردازد. 
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»آیین سوگواری« عالمه امین به چاپ سوم رسید
هفتیادداشت

بازدید مدیران سمپوزیوم 
بین المللی گردشگری از اصفهان

همزمان با برگزاری س��مپوزیوم بین المللی برای زمینه سازی 
گردش��گری پایدار در ته��ران 6 تن از مدی��ران دپارتمان های 
اقتصادی و اجتماعی شرکت کننده در سمپوزیوم از کشورهای 
ژاپن، آمریکا، کنیا، آلمان و کره جنوبی از اصفهان بازدید کردند. 
مدیران گردشگری و مسئوالن گردشگری کشورهای فوق در 
س��فر یک روزه به اس��تان اصفهان از بناهای تاریخی شهرهای 

اصفهان و کاشان بازدید کردند.
در حاشیه این بازدید جیمز الکساندر مهندس معمار و از مدیران 
گردشگری آمریکایی االصل س��اکن ژاپن گفت: 13 سال پیش 
از اصفهان بازدید کردم و هم اکنون نیز با اش��تیاق از این ش��هر 
بازدید کردم.همچنین ادریک اسمیت مهندس شهرساز آلمانی 
ساکن کشور کنیا که به نمایندگی از سازمان گردشگری کنیا 
در این سمپوزیوم شرکت کرده است نیز گفت: 17 سال پیش 
از اصفهان بازدید کردم و هم اکنون به نظرم رسید که معماری 
مکتب اصفهان می تواند الگوی مناسبی برای توسعه شهرسازی 
کشور کنیا باشد و بدون شک در بازگش��ت به کنیا این ایده را 

دنبال خواهم کرد.

سریال »شهید چمران« از ابتدای 
سال آینده کلید می خورد

گروه تولید سریال الف ویژه »ش��هید چمران« از استودیوهای 
فیلمسازی شهر ورشو به منظور بازسازی لوکیشن های آمریکا 
و مصر بازدید کردند. مسعود ردایی تهیه کننده سریال »شهید 
چمران« گفت: در س��فری 4 روزه به کش��ور لهستان به همراه 
کارگردان این مجموعه جلیل سامان و گروه تولیدی از امکانات 
بسیار پیش��رفته اس��تودیویی در این کش��ور بازدید کردیم و 
پیرو مذاکرات انجام ش��ده با مس��ئوالن مربوطه در این کشور 
به احتمال زیاد 14 لوکیشن کش��ور آمریکا و همچنین مصر در 
ورشو تصویربرداری خواهد شد.وی افزود: با توجه به تجهیزات 
مدرن و به روز موجود در این استودیو ها امکان شبیه سازی این 
لوکیش��ن ها به طور کامل وجود دارد چنان که پس از بازبینی 
نمونه های انجام شده در این فضا ها به این نتیجه رسیدیم که این 

شبیه سازی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.

نقالی تاریخچه هزار ساله دارد 
یک هنرمند نقالی گفت: خوشبختانه با تالش هنرمندان نقالی 

این هنر جانی تازه یافته است.
 قاسم هاشمی با اش��اره به تاریخچه نقالی اظهار کرد: تاریخچه 
نقالی به هزاران سال پیش بازمی گردد.وی ادامه داد: در شاهنامه 
نیز نام عده ای به عنوان روایتگر و یا خبرنگار  آورده ش��ده است 
که این افراد داس��تان ها و وقایع را در مناط��ق مختلف روایت 
می کرده اند.این هنرمند نقالی یادآور شد: حتی فردوسی بزرگ 
نیز برای س��راییدن ش��اهنامه از نقاالن کمک می گرفته تا در 

توصیف قهرمانان ایرانی به وی کمک کنند.

سراج: هنر موسیقی ایرانی تحسین 
تونسی ها را برانگیخت

حسام الدین سراج با اشاره به اجرای سه برنامه در هفته فرهنگی 
ایران در تونس گفت: هنر موسیقی ایرانی تحسین تونسی ها را 

برانگیخت.
 این خواننده پس از اج��رای برنامه در تونس اظهار داش��ت: 
موسیقی زبان مشترک همه آدم هاست و ازاین جهت برنامه ای 
که ما در تونس داشتیم خیلی تأثیر داشت و در هر کشوری که 
موزیسین ها می روند این ارتباط سریع تر با مردم برقرار می شود 
تا ارتب��اط زبانی.وی درباره اجرای موس��یقی در این کش��ور 
آفریقایی که ازجمله برنامه های هفته فرهنگی ایران در تونس 
بود، افزود: ما در تونس برخورد بسیار جالبی از مردم این کشور 
دیدیم، یعنی نسبت به صحنه بی تفاوت نبودند و با مخاطب و 
صحنه ارتباط بسیار قوی ای داشتند. هم در شهر تونس و هم 
در شهر سوس��ه که برنامه داشتیم تونس��ی ها در هر دو محل 
برخورد بسیار جالبی داش��تند و با گروهی که برایشان برنامه 
اجرا می کرد کاماًل همراهی می کردند. برنامه ای هم داش��تیم 
در دانشگاه تونس که درباره موسیقی و سازهای ایرانی صحبت 

شد؛ آکادمیک بود و فکر می کنم بسیار مؤثر بود.
سراج در ادامه گفت: اگر ازاین دس��ت برنامه ها در آینده باشد 
ارتباط بس��یار خوبی بین کش��ورها و هم زبان��ی خوبی ایجاد 

می کند.
این هنرمند موسیقی ایرانی همچنین درباره همراهی تونسی ها 
در حین اجرای برنامه بیان کرد: در حقیقت ریش��ه موسیقی 
ایرانی و عربی یکی اس��ت. ای��ران قدیم س��ازهایی مثل عود، 
نی و کمانچه را داش��ته که بعدها این س��ازها به نوعی تغییر 
شکل یافتند و در کشورهای عربی و در کشور ترکیه استفاده 
می شوند. این ریشه مشترک موسیقی سبب ایجاد این همدلی 

و هم زبانی می شود.
بر اس��اس این گ��زارش، هفته  فرهنگ��ی ای��ران در تونس به 
همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رایزنی فرهنگی 
کشورمان در تونس و حمایت و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، وزارت فرهنگ تونس و در چارچوب همکاری های 
دوجانبه ی فرهنگی، روز سه شنبه 22 مهرماه با حضور وزرای 

فرهنگی دو کشور افتتاح شد.

مدیرکل اطالعات اس��تان اصفهان گفت: گردش��گری 
و حضور جهانگردان بهترین راه ب��رای انتقال و معرفی 
جلوه های فرهنگی و معنوی ایران اسالمی به جهانیان و 

مقابله مؤثر با جنگ نرم است
  نادر س��لطانی اظهار کرد: تقویت صنعت گردشگری 
کش��ور، افزون بر ارزآوری و تح��رک اقتصادی موجب 
می ش��ود تا مردم سایر کش��ورهای جهان با واقعیت ها 

وبرتری های جمهوری اسالمی آشنا شوند. 

وی با اشاره به تبلیغات منفی و جنگ نرم دشمن علیه 
کشورمان تصریح کرد: در دنیای امروز به لحاظ کثرت 
رس��انه ها و انتش��ار حجم عظیمی از اطالعات و اخبار 
هدفمند و ضدونقیض، آگاهی از واقعیت ها برای بسیاری 
از مردم جهان دشوار ش��ده به همین جهت رویکرد به 
هنر صنعت گردشگری به عنوان ابزار اطالع رسانی مؤثر، 

موردتوجه قرار دارد. 
وی با اش��اره به اینکه وزارت اطالعات اشرافیت کامل 

برای شناسایی مجرمان و جاسوس ها دارد، اظهار کرد: 
وزارت اطالعات توان الزم برای مقابله با سرویس های  
اطالعاتی دارد و ع��ده ای نباید ب��ه بهانه های مختلف 
مانع توس��عه و تقویت صنعت گردشگری کشور شوند. 
مدیرکل اطالعات استان اصفهان تصریح کرد: ایران با 
برخورداری از هزاران اثر تاریخی و فرهنگی و آب وهوای 
چهارفص��ل، یکی از کش��ورهای بی نظی��ر برای جذب 
گردش��گر اس��ت. وی افزود: ما باید بتوانیم با استفاده 
از این ذخائ��ر، صنعت گردش��گری را تقویت کنیم تا با 
بهره گیری از آن زمینه توسعه، رشد اقتصادی و تبیین 
واقعیت های جمهوری اس��المی فراهم شود و حرکتی 
نرم علیه تبلیغات و تحریم های دش��من صورت گیرد. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که برخی تصور می کنند 
ورود گردشگر خارجی موجب تهاجم فرهنگی می شود، 
تصریح کرد: هیچ گردشگر واقعی دوست ندارد در کشور 
دیگر دچار مشکل شود لذا س��عی می کند به قوانین و 
مقررات کش��ور مقصد احترام بگذارد. سلطانی تصریح 
کرد: یکی از اشکاالت مهم در این خصوص این است که 
متصدیان تورهای گردشگری، گردشگران خارجی را با 
قوانین و فرهنگ ایران اس��المی آشنا نمی کنند و عدم 
آگاهی آن ها از مقررات داخلی ممکن است مشکالتی را 
به وجود آورد. مدیرکل اطالعات استان اصفهان اظهار 
کرد: در این خصوص گردشگر مقصر نیست بلکه میزبان 
مقصر هست زیرا گردشگر خارجی را با قوانین و مقررات 

کشور آشنا نکرده است. 
وی اف��زود: متصدی��ان امور گردش��گری بای��د به این 
مسئله مهم توجه جدی کنند و برای جلوگیری از بروز 
مشکالت و سرویس دهی مناسب به گردشگران، آن ها 

را با قوانین و فرهنگ کشورمان آشنا کنند. 

شهردار شهر نوش آباد خواس��تار پیگیری ثبت جهانی 
مجموعه باستانی »ش��هر زیرزمینی نوش آباد« توسط 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 

استفاده از تمام ظرفیت های قانونی آن شد.
علی اصغر شقایقی در آیین معارفه هیئت مدیره جدید 
انجمن »دوستداران آثار تاریخی نوش آباد« افزود: شیوه 
مدیریت ش��هر زیرزمینی »کاپادوکیه« ترکیه، الگوی 

مناسبی برای مدیریت شهر زیرزمینی نوش آباد است.
وی بابیان اینکه همه بافت های تاریخی در یک ش��هر 
را نمی توان حفظ کرد،افزود: ولی باید آثار ش��اخص را 
به عنوان نماد فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نگهداری 

و حفظ کنیم. 
شقایقی تأکید کرد: مدیریت های رسمی تغییر می کند، 

اما انجمن های مردم نهاد در ش��هرها باقی مانده و باید 
اختالف نظرها را به نفع توس��عه شهر صبورانه تحمل و 

مدیریت کنند.
عضو شورای اس��المی ش��هر نوش آباد نیز گفت: بقای 
س��ازمان های مردم نهاد به ایمان و عش��قی اس��ت که 
اعضای آن ب��ه کار خوددارند و امیدواری��م بتوانیم این 

مسیر را با همدلی و همکاری به درستی اجرا کنیم.
ناصر محراب��ی افزود: انجمن دوس��تداران آثار تاریخی 
و مفاخ��ر نوش آب��اد ازجمل��ه انجمن ه��ای فع��ال و 
شناخته ش��ده کشور اس��ت که نباید خود را محدود به 
تعداد آثار شناخته ش��ده کند بلکه باید برای توس��عه 
صنعت گردش��گری به وی��ژه گردش��گری مذهبی در 

نوش آباد با همه امکانات موجود بکوشد.

مدیرعام��ل جدید انجمن دوس��تداران آث��ار تاریخی 
و مفاخ��ر نوش آباد نی��ز اظه��ار داش��ت: عضویت در 
سازمان های مردم نهاد نش��انه بلوغ فکری، نوع دوستی 
و عالقه مندی برای مش��ارکت در توس��عه و پیشرفت 

کشور است.
حمید س��قایی افزود: فعالیت انجمن های مردم نهاد با 
پشتوانه دستگاه های دولتی و رسمی می تواند منجر به 

توسعه پایدار کشور شود.
به گفته وی تالش برای شناسایی و کشف شهر سوخته، 
گسترش مطالعات علمی و دانشگاهی برای معرفی شهر 
زیرزمینی نوش آباد و پیگیری ثبت این مجموعه ازجمله 
برنامه های انجمن دوس��تداران آث��ار تاریخی و مفاخر 

نوش آباد در دوره جدید خواهد بود.

مدیرکل اطالعات اصفهان:

شهردار نوش آباد خواستار پیگیری ثبت جهانی شهر زیرزمینی شد

هنر صنعت گردشگری تقویت شود

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980365600469  ابالغیه: 9310100352903170 شماره  7/511 شماره 
شکایتی  مسلم  فرزند  شمس  ابوالفضل  آقای  چون   930900 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه آقای رسول کیانی مبنی بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9309980358300469 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/07 و ساعت 9صبح تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:18709 سلیمانی مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
پرونده: 9309980358300544  ابالغیه: 9310100352903165 شماره  7/512 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930878 چون آقای هادی اکبری قلعه تکی فرزند محمدصادق 
شکایتی علیه آقای سیامک ادهمی مبنی بر خیانت در امانت تقدیم دادگاههای عمومی 
جزایی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9309980358300544 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/06 و ساعت 10صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:18710 سلیمانی مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980359400029  ابالغیه: 9310100352903159 شماره  7/513 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930880 چون خانم شمیم شفیع زاده فرزند خسرو شکایتی علیه 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  آقای علی کهندانی مبنی بر کالهبرداری 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9309980359400029 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/10/06 و ساعت 9صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18711 

سلیمانی مدیردفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980350600404  ابالغیه: 9310100350604737 شماره  7/514 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930461 خواهان خانم رضوان گیالنیان با وکالت آقای سیروس 
اداره ثبت اسناد سودان جی و حسین معنوی  مقبل دادخواستی به طرفیت خواندگان 
دادرسی  ملک است( و مطالبه خسارات  )موضوع سند  ابطال سند رسمی  به خواسته 
 6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
و   1393/10/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980350600404 کالسه  به 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای حسین معنوی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18716 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980350800783  ابالغیه: 9310100350804532 شماره  7/515 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  زاده  عکاف  اکبر  خواهان   930815 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  جابرانصاری  چهارراه  ملت  بانک  و  ربانی  زهره  و  ترابی  احمدرضا  خواندگان 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ورشکستگی  حکم  صدور  خواسته 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
که  گردیده  ثبت   9309980350800783 کالسه  به  و  ارجاع   315 شماره  اتاق   3 طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/11/06 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  ربانی  زهره  خوانده  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18725   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980358000112  ابالغیه: 9310100354404437 شماره  7/516 شماره 
محمد  فرزند  نژاد  مهدوی  خانم صفورا  اینکه  به  نظر   930764 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  )رایانه ای(  کالهبرداری  بر  دایر  الهی  شمس  مجید  محمد  آقای  علیه  شکایتی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه 
عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9309980358000112 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/02 و ساعت 08:00 
آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  گردد.بدیهی  رسیدگی حاضر 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  مدیردفتر  حسینی  آمد.م الف:18731  خواهد  عمل  به  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980359500249  ابالغیه: 9310100354404520 شماره  7/517 شماره 
شکایتی  هاشمی  حاج  نعمت ا...  آقای  اینکه  به  نظر   930771 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  بر جعل و کالهبرداری  دایر  علی محمد  فرزند  ناهید مردانی کچوئی  علیه خانم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه 
عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 118 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 
9309980359500249 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/08 و ساعت 11:00 
آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  گردد.بدیهی  رسیدگی حاضر 
عمومی  دادگاه   118 شعبه  مدیردفتر  حسینی  آمد.م الف:18733  خواهد  عمل  به  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 8909980358400062 پرونده:  شماره   9310110370100574 نامه:  شماره   7/518
متهم  اصغر حسینی  پرونده کالسه 890526ت17  در  بایگانی شعبه: 890526  شماره 
مجهول المکان  پرونده  محتویات  حسب  که  جوکار  میثم  مرحوم  عمدی  قتل  به  است 
اخطار  وی  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  به  استناد  با  لذا  می باشد 

در  صبح   9 ساعت   1393/11/29 تاریخ  در  اتهامش  به  رسیدگی  جهت  می شود 
دادگاههای  مجتمع  نظر  چهارراه  در  واقع  اصفهان  استان  کیفری  دادگاه   17 شعبه 
م الف: 18739  اتخاذ خواهد شد.  قانونی  تصمیم  اینصورت  غیر  در   تجدیدنظر حاضر 

شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان 
احضار

7/519 شماره درخواست: 9310460365300019 شماره پرونده: 9309980365301210 
اینکه آقای محسن دیانی فرزند احمد به اتهام  شماره بایگانی شعبه: 931212 نظر به 
دادسرا  این  طرف  از  احمد  فرزند  زفره  موید  مجتبی  شکایت  امانت حسب  در  خیانت 
به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  تعقیب است و  در پرونده کالسه 931212د34 تحت 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد درضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 

می گردد.م الف:18743 همت نژاد دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

7/520 نظر به اینکه آقای آرش یزدانی شکایتی علیه امیر علی جهانبخش و شاه پری 
گزمه مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هشتصد و شصت میلیون ریال 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930640ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان  بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع  و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:18744 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

ناحیه4 اصفهان 
احضار 

گزارش  حسب  غیر  مال  فروش  اتهام  به  قنبری  کامبیز  آقای  اینکه  به  نظر   7/521
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   920851 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  دادسرا 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
انقالب در امور کیفری مراتب به  ماده 115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
م الف:18745  معمول خواهد شد.  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار  

7/522 نظر به اینکه آقای بهنام قنبری به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت احمد 
رحیمی فرزند رحمان از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930624ب22 تحت تعقیب 
می باشند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده در 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی 
شوند  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  عدم حضور  در صورت 
عمومی  دادسرای  سه  شماره  مجتمع  بازپرسی   22 شعبه  م الف:18746  شد.   خواهد 

و انقالب اصفهان 
احضار  

جرح  و  عمدی  جرح  ضرب  اتهام  به  بند  نقش  الدین  کرام  آقای  اینکه  به  نظر   7/523
خانم  و  سروری  حسن  شکایت  حسب  فشنگ  و  اسلحه  نگهداری  و  حمل  و  قداره  با 
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   931037 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  وزیری 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 38 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
شد.م الف:18747  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از   پس 

شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

حصر وراثت
7/497 آقای قربانعلی عباسی اسکندری دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3548/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   12383 بشناسنامه  اسکندری  عباسی  قلی  قید  شادروان  که  داده  توضیح 
93/5/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- قربانعلی عباسی اسکندری ش.ش 1 )فرزند( 2- حیدرقلی عباسی 
اسکندری ش.ش 18 )فرزند( 3- حسن عباسی اسکندری ش.ش 2566 )فرزند( 4- فاطمه 
ش.ش1596  سودجانی  حیدری  شهربانو   -5 )فرزند(   2346 ش.ش  اسکندری  عباسی 
)همسر(. 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:18339 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  اصغری  مرتضی  خواهان   1274/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/524
مبنی بر مطالبه به طرفیت فربد سبحانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/9/8 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19040 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

زهرانی  غدیریان  مهرزاد  خواهان   1149/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/525
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند موتورسیکلت به شماره          به 
وقت  است  نموده  تقدیم  احمد  فرزند  مسائلی  مهدی   -2 دادخواه  محمود   -1 طرفیت 
است  گردیده  تعیین   11/30 ساعت   93/9/11 مورخ  سه شنبه  روز  برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 
عدم  در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:19042  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

با  ولدانی  هاشمی  رضا  خواهان  1193/93ش33  کالسه  پرونده  خصوص  در   7/526
وکالت زهرا امینی دادخواستی مبنی بر انتقال رسمی آسیاب دو بر جی تحت پالک ثبتی 
شماره 36/86 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان بانضمام مطلق خسارت به طرفیت کریم 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/9/5 ساعت  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  شیرانی 
11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی 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:19044 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

7/527 در خصوص پرونده کالسه 1194/93ش33 خواهان سید رضا هاشمی ولدانی 
طاحونه  ششدانگ  رسمی  انتقال  بر  مبنی  دادخواستی  امینی  زهرا  خانم  وکالت  با 
به  اصفهان  ثبت   14 بخش  در  واقع   )36/53/1(36/1347 شماره  ثبتی  پالک  )آسیاب( 
طرفیت ابوالقاسم پیراسته تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
93/9/5 ساعت 12ظهر 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:19046 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
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اخبار کوتاهیادداشت

رئیس هیئت شنای اصفهان:

پیامک های مبنی بر آلوده بودن 
استخر  های اصفهان صحت ندارد

رئی��س هیئت ش��نای اصفه��ان گفت: 
وضعیت عمومی بهداشت استخر ها خوب 
است و مشکل خاصی مبنی بر آلوده بودن 
استخر ها نیس��ت و پیامک های مبنی بر 
آلوده بودن بعضی استخر ها صحت ندارد.

مه��رزاد خلیلیان در نشس��ت خبری با 
اصحاب رسانه و خبرنگاران رسانه های گروهی، با بیان این که ارتقا شنا 
در سطح کیفی و کمی مهم ترین اولویت ما در هیئت شنا است، اظهار 
کرد: دین مبین اس��ام بر روی آموزش شنا به فرزندان خویش تأکید 
بسیاری دارد که نشان از نقش مؤثر شنا در سامت انسان است.رئیس 
هیئت شنا استان اصفهان تصریح کرد: قهرمانی در شنا بدون استخر 
یک شوخی است و در این راستا حمایت های شهردار در تکمیل استخر 
انقاب به ما کمک کرد؛ متأسفانه خیلی از خانواده هااز وجود شرایط 
بعضی استخر ها شکایت داشته اند که این موضوع در کمیته شنا بررسی 

می شود.

بعد از دو روز رقابت صورت گرفت

معرفي قهرمانان جشنواره ورزشي 
بسیجیان اصفهان

جشنواره ورزشي نواحي و اقشار بسیج 
اس��تان اصفهان که روز پنج ش��نبه 
گذش��ته آغاز به کار کرد ب��ا معرفي 
تیم ها و نفرات برتر رشته هاي مختلف 

به پایان رسید. 
این مس��ابقات دو روزه در رشته هاي 
ورزش��ي فوتس��ال، والیبال، ش��نا، دو و میداني، تیراندازي جنگي و 
 بادي، پینگ پنگ، کونگ فو، دارت، طناب کشي، آمادگي جسماني و

  طناب زن��ي برگزار ش��د ک��ه تیم ه��ا و نف��رات برتر آن مش��خص 
شدند. 

بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون

ملی پوش اصفهانی بدمینتون  ایران از 
دور رقابت ها کنار رفت

مریم رحمان��ی ملی پوش اصفهان��ی بدمینتون ایران با شکس��ت در 
دور نخست بازی های پاراآس��یایی از دور رقابت ها کنار رفت.در ادامه 
بازی های آسیایی پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون و در رشته بدمینتون، 
مریم رحمانی از اصفه��ان در دور اول به مصاف نماینده اندونزی رفت 
و با نتیجه ۲ بر یک شکس��ت خورد.به این ترتی��ب، رحمانی که تنها 
 نماینده اصفهان در رش��ته بدمینتون این بازی ها بود از دور مسابقات 

حذف شد.

6
دونده اصفهانی به مدال نقره رسید

علی الهی دونده اصفهانی در ماده دو ۵ هزار متر کاس T۱۲، موفق شد با زمان ۱۵ دقیقه 
و ۳۷ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه به مدال نقره بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون برسد.امیر 

بابلی دیگر نماینده ایران در این ماده بود که پنجم شد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1428 |دوشنبه  28   مهر  1393 |25ذی  الحجه   1435

مسابقات قهرمانی 
موتورسواری فالورجان

اصفهان تنها یک 
استخر شیرجه دارد

همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقات قهرمانی موتورسواری 
غرب اصفهان در فاورجان برگزار شد.

به مناس��بت هفته تربیت بدنی و ورزش مس��ابقات قهرمانی موتورسواری 
شهرستان فاورجان )غرب اصفهان( با حضور ۵۰ شرکت کننده از 6 شهر در 

پیست موتور سنگین فاورجان برگزار شد.
ایمان احمدی با بیان اینکه فاورجان تنها شهرس��تان برگ��زار کننده این 
مسابقات در غرب اصفهان است، گفت: این دوره از مسابقات موتورسواری در 
سه کاس ۱۲۵ سی سی، ۱۵۰ سی سی و نونهاالن با حضور موتورسوارانی 

از شهرهای قم، کاشان، اصفهان، نجف آباد، شهرضا و فاورجان برگزار شد.
وی افزود: در پایان این مسابقات به نفرات اول تا سوم هر رشته کاپ قهرمانی و 
لوح تقدیر اهدا شد.گفتنی است؛ در حاشیه این مسابقات، یک دوره مسابقات 

اتومبیلرانی شتاب ۴۰۰ متر برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: امروز دوشنبه 
در رابطه با ساخت مجموعه ورزشی نقش جهان جلسه ای در 
استانداری برگزار می ش��ود تا در مورد درخواست شهرداری 
 و فوالدمبارک��ه برای س��اخت این ورزش��گاه تصمیم گیری

 شود.
محمد سلطان حسینی در جلسه علنی شورای شهراصفهان 
با اشاره به س��خن مقام معظم رهبری مبنی بر احیای ورزش 
چوگان، اظهار کرد: ما برنامه ریزی زی��ادی برای احیای بازی 

چوگان انجام دادیم و بعد از 9۰ سال این بازی در میدان امام 
صورت گرفت.

وی با بیان اینکه مطالبات نقش جهان از اصفهان گذشته و در 
سطح ملی است، تصریح کرد: در هفته  گذشته عده ای با جرم 
زمین خواری در اطراف پروژه ورزش��گاه نقش جهان دستگیر 

شده و در این مدت احکامی نیز برای آن ها صادر شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اظهار تاسف از اینکه 
اصفهان در بین ۴۰۰ شهرستان رتبه ۳9۲ را در سرانه ورزش 

دارد، خاطرنشان کرد: ورزشکاران سازمان یافته استان حدود 
۲۰۰ هزار نفر  بوده و برنامه هایی را برای افزایش آن ها تدوین 
کردیم و در 6 ماه نخست سال جاری نیز تعداد آن ها را به ۲۴۰ 
هزار نفر رس��اندیم.وی افزود: ورزشکار س��ازمان یافته یعنی 
شخصی که در مسابقات ورزشی شرکت کرده و بیمه نیز داشته 
باشد و کسی که در ورزش همگانی شرکت کند را جز ورزش کار 

سازمان یافته نمی شناسیم.
سلطان حس��ینی بیان کرد: در حال تاش هستیم تا به عدد 
۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته برسیم که در این صورت ۱.۵ 
میلیون نفر در استان درگیر یک رشته ورزشی هستند چرا که 
هر شخصی که درگیر ورزش باشد خانواده و اطرافیان خود را 
نیز ورزشی می کند .وی با بیان اینکه ورزش روستایی ۳۰ درصد 
رشد از خود نشان داده است اظهار کرد: این در حالی است که 
اعتبارات ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گف��ت: در 6 ماه 
نخست س��ال جاری باالی ۳۵ درصد از هیئت های استان ۳ 
رتبه نخست کشور را کسب کردند و 9۰ درصد آن ها نیز بین 
۵ رتبه نخست کشور هستند در حالی که سرانه ورزشی استان 
اصفهان از سرانه ورزشی کشور کمتر است.وی با بیان اینکه در 
8 ماه گذشته هر ۱۲ روز، یک انتخابات هیئت رئیسه داشتیم، 
تصریح کرد: در گذشته برای انتخابات هیئت رئیسه باید نیروی 
انتظامی و نهادهای امنیتی حاضر می شدند اما در انتخابات های 

اخیر این اتفاق نیفتاد.
سلطان حس��ینی با اش��اره به هزار و 86 ش��هید ورزش��کار 
اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: 68۰ هیئت ورزش��ی در 
اس��تان داریم که برای مثال هیئت فوتبال به ۳۰۰ زیرشاخه 

تقسیم بندی می ش��ود و حدود 8۰۰ باشگاه خصوصی داریم 
 که برخی مانند فوالدمبارکه و سپاهان بزرگ و برخی کوچک

 هستند.
وی بیان کرد: با انحال س��ازمان ملی جوان��ان، کار آن ها به 
ما واگ��ذار ش��ده و اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
 در 6 ماه گذش��ته در کل کشور مقام نخس��ت را کسب کرده

 است.
وی اظهار ک��رد: در مورد واگ��ذاری ورزش��گاه نقش جهان با 
وزی��ر ورزش و جوانان صحب��ت کردیم که وی اع��ام کرده 
برای واگذاری این ورزش��گاه به بخش خصوص��ی و اصفهان 
مشکلی ندارد و اگر متولی ساخت این ورزشگاه مشخص شود 
 برای خلع ید پیمانکار و واگذاری ورزش��گاه به اصفهان اقدام 

می کند.
سلطان حس��ینی با بی��ان اینکه بای��د برای چ��وگان زمینی 
در ورزش��گاه نقش جهان در نظر گرفته ش��ود، تصریح کرد: 
ورزش��گاه ۲۵ آبان هن��وز به طور قطع��ی به م��ا تحویل داده 
 نش��ده و تا یکی دوم��اه آینده به ط��ور قطعی تحوی��ل داده

 می شود.
وی بیان کرد: یک تیم ۷۰ نفره از کارشناسان ورزشی بر فعالیت 
باشگاه های خصوصی در استان نظارت می کنند و هر هفته ۷ تا 

8 باشگاه پلمپ می شود.

مسئول کمیته شیرجه هیئت شنای اس��تان اصفهان گفت: شاخه های رشته 
شیرجه به رشته ژیمناستیک باز می گردد و از عاقه مندان در رشته ژیمناستیک 

دعوت می کنم تا به رشته شیرجه بیایند.
مهدی محمدی  اظهار کرد: رشته شیرجه از جمله رشته های بسیار زیبا است 
که در گذش��ته توجه کافی به آن نش��ده اس��ت و در عین حال درخواست ها و 
خواهان بسیاری دارد که با حضور آقای خلیلیان رسیدگی خوبی به این رشته 
در حال انجام شدن است.وی با بیان اینکه کار خود را روی رده های سنی پایه 
آغاز کرده ایم، تصریح کرد: در حال آموزش گروه سنی زیر هفت سال هستیم و 
ما امروز بچه هایی داریم که با وجود سن کم در این رشته بسیار شاخص هستند.

مسئول کمیته شیرجه اس��تان اصفهان ادامه داد: شاخه های رشته شیرجه به 
رشته ژیمناس��تیک بازمی گردد و از عاقمندان در رشته ژیمناستیک دعوت 

می کنم تا به رشته شیرجه بیایند.

گاه��ی اوق��ات ب��ا مش��اهده پ��اره ای مس��ایل دورازانتظ��اردرورزش، 
واژه ه��ا راگ��م م��ی کن��م وم��ی مان��م چ��ه بنویس��م! مگرقل��م 
چقدرتوانای��ی وظرفی��ت دارد؟ مگ��ر درک انس��ان درمقاب��ل دنیایی 
 از ب��ی عدالتی وتبعیض چقدراس��ت؟ درچنین ش��رایطی اس��ت که درمان��ده وعاجز 
می مانم به چه صورت مس��ئله رابنگارم! روزگذشته فرصتی دس��ت داد تا پای درد دل 
وگایه های به ح��ق قهرمان وپهلوان با اخاقی که علی رغم کس��ب عن��وان قهرمانی 
ومدال آوری ازعرصه های آسیائی وجهانی بارها وبارها مورد بی مهری مسئوالن ورزش 
کش��ورمان قرار گرفته بنش��ینم وبش��نوم حرف های نا گفته دالورمردی که به تازگی 
 مدال خوش��رنگ طای مچ اندازی جهان رابه ارمغان آورده اس��ت،اما!!...     دل پری از

بی توجهی مسئوالن ورزش کشورداشت وازتبعیض وتفاوت هایی که برای مدال آوران 
ازمسابقات آسیایی وجهانی به وجود آورده اند،شکوه وش��کایت داشت!    جوان خوش 
 نام ومتواضعی که باتحصیات عالیه دانشگاهی درمدیریت ورزش،بارها درمیدان های 
بین المللی، آسیایی وجهانی،پهلوانانه افتخارآفریده وباکسب عنوان های قهرمانی، پرچم 
مقدس کشورعزیزمان ایران رابه اهتزازدرآورده ونوای دلنشین سرود جمهوری اسامی 
رادرفضای سالن های محل برگزاری مس��ابقات طنین افکن نموده وبه ترنم درآورده ،از 
این همه بی عدالتی به ستوه آمده ولب به گایه گش��وده است که چرافقط مدال آوران 
المپیکی می توانند بدون کنکوردرمقطع دکترابه دانش��گاه راه یابن��د؟ ومن که بیش 
ازدیگران باتمرینات سخت وفش��رده تاش می کنم تا قدرت مچ اندازی ایران رابه رخ 
جهانیان کشیده ونشان دهم باهمت وتاش خس��تگی ناپذیری توانسته ام به این مهم 
دست پیداکنم که به حق شایسته آن بوده ام وفرد دیگری تاکنون نتوانسته موفق به کسب 
این عنوان ارزشمند شود باید ازاین مزایا محروم بمانم! نگارنده بر حسب وظیفه ورسالت 
خبرنگاری، امیدوارم بتوانم باطرح مش��کل این پهلوان با اخاق مچ اندازی ش��هرمان، 
 تاحدی غ��م  ازچهره غبارگرفت��ه اش بزدایم !بی گمان خبرقهرمان��ی مهدی عبدالوند 
قوی ترین مچ اندازکشورمان درمسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۴بلغارستان را که باحمایت 
مالی شرکت پرشیان فوالد اصفهان موفق به شرکت دراین دوره رقابت جهانی شده بود 
را درنشریات ورزش��ی خوانده ویا ازطریق برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری 
اسامی دیده وشنیده اید.مهدی عبدالوند جوان باتعصب لرستانی،که اخیرابه دستورآقای 
 محمد فاحتیان  مدیر عامل شرکت پرشیان فوالد،باعنوان مسئول امور ورزش نیروگاه 
شهید محمد منتظری به استخدام رسمی این ش��رکت درآمده است، با اهمیت دادن 
به ارزش های معنوی وعرق ملی وباحمایت مالی ش��رکت پرش��یان فوالد،عازم کشور 
بلغارستان شد و درعرصه قوی ترین مردان مچ اندازجهان بانگ بلندی برآورد وبا پایمردی 
و استقامت مردانه گوی سبقت را ازحریفان قدرتمندی که ازکشورهای روسیه، اوکراین، 
قزاقستان، جمهوری آذربایجان، لهستان، برزیل، رومانی ومیزبان مسابقات )بلغارستان( 
شرکت داشتند ربود وبرای نخستین بارمدال طای مسابقات مچ اندازی )راست دست( 
قهرمانان فوق سنگین  جهان رابرای کشورمان به ارمغان آورد.این مسابقات که درتاریخ 
هفتم مهرماه۱۳9۳مطابق با ۲9سپتامبر۲۰۱۴درشهر بورگاس بلغارستان برگزارشد 
که مهدی عبدالوند به عنوان نماینده شایس��ته ایران از قاره آس��یا مس��تقیما ازسوی 
فدراسیون جهانی به این مسابقات دعوت ش��ده بود.عبدالوند دردوره قبل درمسابقات 
بین المللی فرانسه که درش��هر پاریس بود به مقام نایب قهرمانی دست پیداکرد،ضمن 
اینکه وی  ازس��ال ۱۳86تاکنون بدون باخت نفر اول مچ اندازی قوی ترین مردان ایران 
شده وکمربند بهترین وقوی ترین مچ اندازآسیا را تصاحب کرده است، یادآورمی شویم 
مهدی عبدالوند درمسابقات آسیایی ۲۰۱۰ کشور هند به مقام قهرمان قهرمانان دست 
پیداکرد وسال بعد درکشور قزاقستان دوم شد ودرسال ۲۰۱۲برای دومین بار درمسابقات 
آسیایی که درایران وبه میزبانی استان گلس��تان درگرگان برگزارشد به عنوان قهرمان 

قهرمانان نایل گردید وکمربند بهترین و قوی ترین مچ اندازآسیا را به کمر بست. شایان 
ذکر اینکه مهدی عبدالوند ورزش را ازسال ۱۳۷۵با فوتبال آغازکرداما به توصیه دوستان 
وبرادربزرگترخودبه ورزش قدرتی)پاورلیفتینگ(و پرس سینه روی آورد واز آن جایی 
که ازفیزیک بدنی خوبی برخورداربود دراولین تجربه کشوری درمسابقات پرس سینه 
که درشهر رشت برگزارشد مقام دوم راکس��ب کرد،ضمن اینکه درسال 86 باتماشای 
 مس��ابقات مچ اندازی به این رشته ورزش��ی عاقه مند ش��دو دراولین دوره مسابقات

 مچ اندازی کشور مدال برنز گرفت واز همان زمان تاکنون دریازده دوره قهرمان قهرمانان 
ایران شده و۲۲مدال طا را درمسابقات کشوری به دست آورده است.

مهدی عبدالوند درپایان گفتگ��وی کوتاهی که ب��ا خبرنگار زاینده رود داش��ت با این 
نوی��د ک��ه بتوانددرقهرمانی لیگ جهانی ۲۰۱۵که قراراس��ت درکش��ور کرواس��ی به 
مورد اج��را درآید،باردیگر پرچم ای��ران رابه اهت��زاز درآورد گفت:گرچ��ه درطول این 
س��ال هاو کس��ب این همه افتخاربرای وط��ن عزیزم ای��ران که صرفابه خاطرعش��ق 
وعاقه ام به س��رزمین اجدادیم تحقق یافت��ه ازس��وی وزارت ورزش وجوانان، کمیته 
ملی ایران وفدراس��یون بدنس��ازی وپرورش اندام کش��ور کوچک ترین حمایتی،اعم 
ازمالی و معن��وی به عمل نیام��ده که باع��ث دلگرمی وتش��ویقم ش��ود،که ازمزایای 
صندوق حمایت ازقهرمان��ان ومدال آوران جهانی ه��م بی بهره مانده ام!! ودرمراس��م 
 های تجلی��ل از قهرمان��ان نی��ز نامی از بن��ده برده نش��ده اس��ت،با این ح��ال هرگز

 نا امید نشده وبه یاری خدا ودعای خیرمردم عزیزوکمک دوستان همه ساله درمسابقات 
بین المللی حضور یافته وخوش رنگ ترین مدال های آسیایی وجهانی رابرای سربلندی 
نام ایران اسامی کسب وبه مردم دوستدارم هدیه کرده ام، وی با اظهار امیدواری از این 
که آقای گ��ودرزی وزیرمحترم ورزش وجوانان،آقای کیومرث هاش��می رئیس محترم 
کمیته مل��ی وهمچنین آقای ناصر پورعل��ی فرد رئیس فدراس��یون مربوطه با مطالعه 
 این دردنامه به یادقهرمانان مظلوم واقع ش��ده جهانی باش��ند وبابرداش��تن فاصله ها و

تفاوت های موجود درورزش کشوری که پایبند اصول اخاق اسامی ومنش های پهلوانی 
است فرق بین قهرمانان رشته های مختلف ورزش تمهیدی بیاندیشند تاحقی ازمدال 
آوران جهانی ضایع نگردد، ازآقای فاحتیان ومهندس افتخاری مدیرعامان ش��رکت 
پرشیان فوالد ونیروگاه برق شهید محمد منتظری که نقش اصلی واساسی دراستخدام 
واعزام او به مسابقات جهانی داشتند تشکر کرد وافزود: برادرم مسلم وآقای صالحی مدیر 
برنامه های ورزشی ام نقش مهمی درارتقاء وکسب موفقیت های ورزشی من داشته اند 

که جا دارد ازاین عزیزان به خاطر تمام زحماتی که متحمل شده اند نیز قدردانی کنم.

 جزئیات آخرین وضعیت ورزشگاه بزرگ اصفهان

قوی ترین مچ اندازجهان

تکلیف واگذاری  مجموعه نقش جهان امروزمشخص می شود

مهرداد بابادی وند با بیان اینکه فدراسیون پینگ پنگ مشکات مالی زیادی        نام آشنا در دنیا،بیگانه دروطن
دارد گفت: بدون بودجه برنامه ریزی غیر ممکن است.

مربی سابق تیم ملی پینگ پنگ با اشاره به اینکه اگر می خواهیم از این سطحی 
که هستیم باالتر برویم باید برنامه ریزی خوبی داشته باشیم افزود: برنامه ریزی 
زمانی خوب صورت می گیرد که از نظر بودجه تامین باشیم و بتوانیم اردوهای 

منظم برگزار کنیم و بازیکنان مان با بازیکنان تراز اول دنیا مسابقه دهند.
بابادی وند با تاکید بر متوسط بودن عملکرد تیم ملی پینگ پنگ در بازی های 
آسیایی اینچئون اظهار داشت: ما باید به اندازه سرمایه گذاری مان انتظار نتیجه 

گرفتن داشته باشیم که به نظر من نتیجه تیم اعزامی قابل قبول بود.
وی اضافه کرد: نمایندگان ما حریفانی را که باید شکس��ت می دادند مغلوب 
کردند و مقابل حریفانی که رنکینگشان باال بود نتیجه را در امتیازهای نزدیک 

واگذار کردند.
بابادی وند افزود: به دلیل گران شدن نرخ ارز و قطع شدن ارز دولتی از سوی 
وزارت ورزش، هزینه ها سرسام آور باال رفت و امکان اعزام به مسابقات کم شد.

وی با تاکید بر اینکه مشکات مالی تنها مختص فدراسیون پینگ پنگ نیست 
گفت: کمبود بودجه مشکل همه فدراسیون هاست فغقط شاید به رشته های 

مدال آور یک مقدار توجه بیشتری شود.
بابادی وند با اشاره به اینکه اگر بازیکنان ما می خواهند پیشرفت کنند باید به 

لیگ های اروپایی بروند خاطر نشان کرد: در حال حاضر میانگین سنی تیم ملی 
ما با حضور نوشاد و نیما عالمیان افشین نوروزی پوریا عمرانی و چند جوان دیگر 
خوب است و این بازیکنان باید سعی کنند در لیگ های اروپایی بازی کنند چرا 

که اگر در ایران بمانند فقط درجا می زنند.

جام حذفی فوتبال با خلق دو شگفتی 
بزرگ ب��ه مرحله یک هش��تم نهایی 
رس��ید.مرحله ی��ک ش��انزدهم جام 
حذفی در حال��ی به پایان رس��ید که 
۴ تیم لیگ برتری صب��ای قم، ملوان، 
فوالد و س��پاهان در هم��ان بازی اول 
خود برابر حریفان دسته پایین تر کم 
آوردند و ح��ذف ش��دند. در این بین 
حذف فوالد و س��پاهان بس��یار غیره منتظره بود هرچند این امر بدون شک 
باعث خوشحالی سایر تیم های مدعی یعنی اس��تقال، پرسپولیس و حتی 
تراکتورسازی شد.همچنین ذوب آهن که در لیگ برتر چندان امیدوار کننده 
ظاهر نشده است با برتری برابر پیام چغادک امیدهای خود را در این جام حفظ 
کرد اما شهدای ارتش، دیگر تیم اصفهانی حاضر در جام حذفی با قبول شکست 
۳ بر صفر وداع قابل انتظاری از جام حذفی داشت.بدین ترتیب با نتایجی که 
در مرحله یک ش��انزدهم نهایی به دس��ت آمد در بازی های حساس مرحله 
یک هشتم نهایی استقال در ورزش��گاه آزادی میزبان پارسه تهران خواهد 
 بود، ذوب آهن در اهواز به مصاف استقال خوزستان می رود و پرسپولیس و 
راه آهن در دیداری که میزبانش هنوز مشخص نش��ده است رو در روی یک 
دیگر قرار می گیرند.در سوی دیگر جدول اما شگفتی رخ نداد و تراکتورسازی 
با حذف کارون اهواز حریف سایپا در کرج شد و همچنین نفت تهران نیز در 
مرحله یک هشتم نهایی میزبان شهرداری اردبیل خواهد بود.نتایج بازی های 
مرحله یک شانزدهم نهایی و برنامه بازی های یک هشتم نهایی جام حذفی 

به شرح زیر است: 
فوالد نوین اهواز صفر- استقال تهران یک

پارسه تهران یک- فوالد خوزستان صفر
فجرسپاسی یک- استقال خوزستان ۳
ذوب آهن ۳- پیام چغادک بوشهر صفر
گل گهر سیرجان یک- سپاهان صفر

نفت مسجد سلیمان ۲- نیروی زمینی تهران صفر
پرسپولیس ۳- کارگر بنه گز بوشهر صفر

راه آهن ۲- پاس همدان یک
استقال اهواز صفر- نفت تهران یک

شهرداری اردبیل یک- صبای قم صفر
صنعت ساری صفر)۳(- ملوان صفر)۲(

پیکان ۲- بهمن شیراز یک
پدیده مشهد ۲- خونه به خونه بابل یک

گسترش فوالد ۳- شهدای ارتش اصفهان صفر
تراکتورسازی ۴- کارون اهواز صفر

کیان بختیاری شهرکرد صفر- سایپا 6
برنامه مرحله یک هشتم نهایی: 

استقال تهران- پارسه تهران
استقال خوزستان- ذوب آهن اصفهان
 گل گهر سیرجان- نفت مسجد سلیمان

 پرسپولیس تهران- راه آهن تهران
نفت تهران- شهردرای اردبیل
 صنعت ساری- پیکان تهران

 پدیده مشهد- گسترش فوالد
تراکتورسازی- سایپا

کارشناس پینگ پنگ:

ملی پوشان به لیگ های اروپایی نروند درجا می زنند

استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی مدعیان باقی مانده در جام حذفی
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
7/348 شماره: 103/93/1382/58-1393/7/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 2078 هیأت: آقای رضا مهلکی آرانی فرزند  اسمعیل  بشماره شناسنامه  
فرعی   2161 پالک  شماره  مترمربع   104/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  370
ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از ابراهیم قدیری آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس   فرزند   آرانی  پور  شوال  سعید  آقای  هیأت:   3238 شماره  رأی   -2
شناسنامه  1 و خانم انسیه خانم ارباب فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 212 ) نسبت 
به دو دانگ و چهار دانگ(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 303/44 مترمربع شماره 
پالک 2201 فرعی ازپالک35 فرعی از2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از عباس شوال پور)مالک رسمی(.
3-رأی شماره 4385 هیأت: آقای محمدرضا حالجی نصرآبادی فرزند رمضان  بشماره 
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  آبادی  نوش  طهماسبی  فاطمه  خانم  و   1335 شناسنامه 
1027 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 2234 
بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه  سه  بخش  احمدآباد  در  واقع  اصلی   2638 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از محمد منصوری)مالک رسمی(. 
4-رأی شماره 5214 هیأت: آقای امیر قجری فرزند علی محمد بشماره شناسنامه  3702 
و خانم سمیرا دیانت پور فرزند عباس شماره شناسنامه 450 )بالمناصفه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک35  فرعی   2237 پالک  شماره  مترمربع   162/92 مساحت  به  یکبابخانه 

از2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسن  آقا  فرزند  آرانی  مهلکی  اسمعیل  آقای  هیأت:   5189 شماره  5-رأی 
شناسنامه  184 و خانم صدیقه سعدآبادی آرانی فرزند آقاگل شماره شناسنامه 410 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 308 مترمربع شماره پالک 2241 فرعی 
ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمد آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از امراله فرمانیان و جوادآقا اطاعت و جعفرقدیریان)مالکین رسمی(. 
شماره  حسین  فرزند  آرانی  قندیانی  معصومه  خانم  هیأت:   5193 شماره  6-رأی 
شناسنامه 92 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/50 مترمربع شماره پالک 2242 
بیدگل  و  آران  ثبتی  بخش سه حوزه  احمدآباد  در   واقع  اصلی   2638 ازپالک   فرعی 
خریداری عادی مع الواسطه از اسماعیل مهلکی آرانی و صدیقه سعدآبادی آرانی)مالکین 

رسمی(. 
7-رأی شماره 5185 هیأت: خانم فاطمه حسینی ویدوجی فرزنداحمد شماره شناسنامه 
38 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 155/50 مترمربع شماره پالک 2243 فرعی ازپالک 
2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل عادی مع الواسطه 

از اسماعیل مهلکی آرانی و صدیقه سعدآبادی آرانی)مالکین رسمی(. 
8-رأی شماره 5402 هیأت: آقای حسن شوال پور آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
292 و خانم فریده گل کاریان آرانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1250106494 
 2247 پالک  شماره  مترمربع   163/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
ثبتی آران و  فرعی ازپالک6 فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین مسجدی)مالک رسمی(. 
جالل   سید  فرزند  آرانی  زاده  حسینی  محمد  سید  آقای  هیأت:   5400 شماره  9-رأی 
بشماره شناسنامه  2766 و خانم فاطمه فالح کار آرانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 
1250141818 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120/50 مترمربع شماره 
پالک 2249 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از راضیه صانعی)مالک رسمی(.
فرزند سید جالل   آرانی  زاده  آقای سید سجاد حسینی  هیأت:  10-رأی شماره 5398 
بشماره شناسنامه  1387 و خانم زهرا سلیمان نژاد فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
1250046475 ) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/60 مترمربع شماره 
پالک 2250 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمد آباد  بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسن مبین زاده)مالک رسمی(.
و  اوقاف  اداره  تصدی  به  الرقیه(  بیت  تکیه  )موقوفه  هیأت:   1340 شماره  11-رأی 
امور خیریه شهرستان آران و بیدگل و به تولیت غالمحسین رسولی اف آرانی فرزند  
محمدعلی  بشماره شناسنامه 326 ، ششدانگ  یکباب حسینیه بیت الرقیه)س( به مساحت 
704 مترمربع شماره پالک 1318 فرعی ازپالک104 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران 

دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
فرزند اصغر بشماره  آرانی  زاده  ابراهیم  آقای حسین  هیأت:   12-رأی شماره 3218 
به مساحت 154/50 مترمربع شماره  یکبابخانه  ، ششدانگ  شناسنامه  1250086019 
سه  بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی  از2640  فرعی  ازپالک105  فرعی   1370 پالک 
اله و سلمان رزاقیان  از روح  الواسطه  بیدگل خریداری عادی مع  و  آران  ثبتی  حوزه 

آرانی)مالکین رسمی(
اله  13-رأی شماره 5380 هیأت: آقای غالمحسین سلمانی محمودآبادی فرزند سیف 

 10 شناسنامه  شماره  جعفر  فرزند  بیگانه  علیا  خانم  و   10 شناسنامه   بشماره 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 274/20 مترمربع شماره پالک 1418 فرعی 
و  آران  ثبتی  آران دشت بخش سه حوزه  از2640 اصلی واقع در   ازپالک352 فرعی 

بیدگل.
14-رأی شماره 5377 هیأت: آقای محمود قائمی منفرد فرزند  محمد  بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   393 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  افشان  بذر  لیال  خانم  و   50
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153/65 مترمربع شماره پالک 1419 فرعی ازپالک235 
فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از قاسم گل آرائی.
شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  دروی  زهرا  خانم  هیأت:   5750 شماره  15-رأی 
شناسنامه 23 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 201 مترمربع شماره پالک 1422 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از حسن نعمت الهی آرانی. 
16-رأی شماره 5749 هیأت: آقای میثم باقرزاده آرانی فرزند  عباس بشماره شناسنامه  
260 ، ششدانگ  یکباب تعمیرگاه به مساحت 97/57 مترمربع شماره پالک 1423 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از یاسر امیری و محمد اوقانی.
بشماره  محمدهالل  فرزند  آرانی  صدا  کم  مهدی  آقای  هیأت:   5747 شماره  17-رأی 
شناسنامه  11250 و خانم معصومه سادات حسنی تکیه فرزند سید محمد تقی شماره 
شناسنامه 3414 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162/05 مترمربع شماره 
پالک 1425 فرعی از پالک375 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
 18-رأی شماره 5736 هیأت: آقای جواد ندائی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  

498 و خانم معصومه دهقانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 378 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 202/36 مترمربع شماره پالک 1427 فرعی ازپالک104 

فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد   فرزند   آرانی  مفرد  آقای حسن عصار  هیأت:   5908 19-رأی شماره 
 77 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  کریمی  زهرا  خانم  و   295 شناسنامه 
به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 1430 فرعی  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از فریبا اکبرزاده)مالک رسمی(.
شناسنامه   بشماره  اصغر  فرزند  قنادیان  مهدی  آقای  هیأت:   5925 شماره  20-رأی 
34974 و خانم زهرا فدائیان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 10547 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 214/98 مترمربع شماره پالک 720 فرعی ازپالک657 
فرعی از2643 اصلی واقع در  صالح آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از موسی مهران)مالک رسمی(. 
بشماره  اسمعیل  فرزند  نیا  الهامی  رمضانعلی  آقای  هیأت:   5769 شماره  21-رأی 
شناسنامه  155 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258/85 مترمربع شماره پالک 1013 
فرعی ازپالک859 فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
 22-رأی شماره 5207 هیأت: خانم معصومه شعوری فرد بیدگلی فرزند قاسم شماره 
شناسنامه 110 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع شماره پالک 4821 فرعی 
ازپالک13 فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از سید علی زهری بیدگلی)مالک رسمی(. 
23-رأی شماره 5393 هیأت: آقای حبیب اله مهرآبادی آرانی فرزند  رحمت اله  بشماره 
 8183 شناسنامه  نصراله شماره  فرزند  آرانی  المسی  رباب  خانم  و   431  شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265/50 مترمربع شماره پالک 4823 فرعی 
ازپالک294 فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
24-رأی شماره 5912 هیأت: آقای سید علی حسینی بیدگلی فرزند  سید ابراهیم  بشماره 
شناسنامه  6 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77/50 مترمربع شماره پالک 4919 فرعی 
ازپالک1803 فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران  بخش سه حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از قاسم نوریان. 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  مدبر  محدثه  خانم  هیأت:   2268 شماره  25-رأی 
1250151351 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 80 مترمربع شماره پالک 3637 فرعی 
ازپالک2166 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش چهار حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از یداله سبانی نوش آبادی)مالک رسمی(. 
26-رأی شماره 3933 هیأت: آقای محمد اکرمی فرد فرزند  رضا  بشماره شناسنامه  
13 و خانم زهرا کرمانی حسکوئی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 7  )نسبت به 4 
دانگ و 2 دانگ(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 401 مترمربع شماره پالک 3654 فرعی 
ازپالک3033 فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از رضا علفی نوش آبادی. 
بشماره  تقی  فرزند  آبادی  نوش  فتاحی  محسن  آقای  هیأت:   5781 شماره  27-رأی 
 3659 پالک  مترمربع شماره   118 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   204 شناسنامه  
در   واقع  اصلی  از40  فرعی   2535 مشاعات  از  قسمتی  و  ازپالک1893و1892   فرعی 
 نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از تقی فتاحی نوش آبادی

)مالک رسمی(. 
28-رأی شماره 5731 هیأت: آقای نوراله کرامتی نوش آبادی فرزند ذبیح اله بشماره 
شناسنامه  161 و خانم کبری بقالی نوش آبادی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
پالک  شماره  مترمربع   177/80 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه(،   (  5337
3661 فرعی ازپالک3497 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
 29-رأی شماره 5778 هیأت: آقای غالمحسین عابد نوش آبادی فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه  32 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 254/20 مترمربع شماره پالک 3662 
فرعی ازپالک3040 فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.
 30-رأی شماره 3510 هیأت: آقای میثم محمدی منفرد فرزند  اصغر  بشماره شناسنامه  
 6190036198 شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  منفرد  محمدی  فاطمه  خانم  و   144
فرعی   21 پالک  مترمربع شماره   160 مساحت  به  یکبابخانه  بالمناصفه(، ششدانگ    (
ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از یحیی شیبانی )مالک رسمی(. 
31-رأی شماره 4380 هیأت: خانم زهرا کشمشی فرزند حسن شماره شناسنامه 212 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 423 فرعی ازپالک 43 اصلی 
واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از فهیمه 

سادات احمدزاده نوش آبادی. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/07/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/14 

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

7/351 شماره: 103/93/1381/58-1393/7/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بشماره  علیجان  فرزند  بیدگلی  گلی  غالمرضا  آقای  هیات:   4383 شماره  1-رأی 
 115 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  امیدی  زهرا  خانم  و   201 شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک 33  به مساحت 196  یکبابخانه  )بالمناصفه(،در ششدانگ 
مجزا ازپالک19 فرعی از293 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.

2- رأی شماره 3602 هیات: خانم اعظم غنی بیدگلی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه  
فرعی   263 پالک  شماره  مترمربع   134/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،109
بیدگل  و  آران  ثبتی  اماکن بخش سه حوزه  در   واقع  از1965 اصلی  فرعی  ازپالک15 

خریداری عادی مع الواسطه از انسیه اربابی)مالک رسمی(.
3-رأی شماره 5192 هیات: آقای علی محمد سعیدزاده بیدگلی فرزند آقا میرزا بشماره 
شناسنامه 78، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 56/20 مترمربع شماره پالک 
بیدگل  و  آران  ثبتی  آباد بخش سه حوزه  معین  در   واقع  اصلی  ازپالک3  فرعی   159

خریداری عادی از علی شریفی بیدگلی و حسن بنی طبا)مالکین رسمی(.
بشماره  فرزند حسین  بیدگلی  زاده  ناصر رمضان  آقای  هیات:   2083 4-رأی شماره 
شناسنامه  119و خانم ستاره سلطان خداترس بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 
273 ) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/75 مترمربع شماره پالک 2091 
فرعی ازپالک3 اصلی واقع در معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

مع الواسطه از سیدجوادخاتمی بیدگلی)مالک رسمی(.
بیدگلی فرزند عباس بشماره  اکبر مقنی موخر  5-رأی شماره 4180 هیات: آقای علی 
شناسنامه 650 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/50 مترمربع شماره پالک 2133 
فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از علی مینائی)مالک رسمی(.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  مرادزاده  مصطفی  هیات:آقای   4354 شماره  6-رأی 
شناسنامه 601 و خانم نسرین قدیریان آرانی فرزند محمد شماره ملی 6190004946 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/65 مترمربع شماره پالک 2233 فرعی 
ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از عبداله ملکیان)مالک رسمی(.
7-رأی شماره 1013 هیات: آقای ماشااله نقلی آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه  30 
و خانم مریم تاو فرزند علی شماره شناسنامه 164 )نسبت به 4 دانگ و دو دانگ مشاع(، 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/20 مترمربع شماره پالک 2253 فرعی ازپالک20 

فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل.
8-رأی شماره 1035 هیات: آقای عمران نقلی آرانی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه  
74 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/60 مترمربع شماره پالک 2252 فرعی مجزا از 
شماره 20 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمد آباد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از ماشااله نقلی آرانی و مریم تاو )مالکین رسمی(.
بشماره  احمد  فرزند  آرانی  فروش  کاسنی  محمد  آقای  هیات:   387 شماره  9-رأی 
شناسنامه  12200، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/10 مترمربع شماره پالک 1417 
فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری مع الواسطه از سیف اله دهقان پور آرانی.
10-رأی شماره 1220 هیات: آقای احمد نعمتی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
فرعی   7728 پالک  شماره  مترمربع   236/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،  498
آران  ثبتی  حوزه  بخش سه  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  ازپالک1189 

و بیدگل. 
11-رأی شماره 1409 هیات: آقای غالمحسین مسی بیدگلی فرزند  ماشااله  بشماره 
شناسنامه  104 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 189 مترمربع شماره پالک 746 فرعی 
ازپالک106 فرعی از6 اصلی واقع در  حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از حسن ناظمی)مالک رسمی(. 
12-رأی شماره 4206 هیات: آقای حمید رضا امینی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه  
587 و خانم زهرا کرامتی نوش آبادی فرزند ذبیح اله شماره شناسنامه 18 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 234 مترمربع شماره پالک 769 فرعی ازپالک106 فرعی 
از41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از احسان نزادی نوش آبادی)مالک رسمی(. 
بشماره  ماشااله  فرزند  پورابراهیمی  محمدرضا  آقای  هیات:   5407 شماره  13-رأی 
 255 شناسنامه  شماره  آقا  فرزند حسن  فرد  رشیدی  منیره  خانم  و   291 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102/75 مترمربع شماره پالک 7718 فرعی 
ثبتی  حوزه  بخش سه  مسعودآباد  در  واقع  اصلی  از2637  فرعی  ازپالک1218و804  

آران و بیدگل خریداری عادی از عباس بلندی آرانی و محمد جواد فرقانی آرانی)مالکین 
رسمی(. 

14-رأی شماره 2809 هیات: آقای فرج اله دانیالی بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه  
 8923 شناسنامه  شماره  ناصر  فرزند  بیدگلی  زاده  رمضان  فرزانه  خانم  و   8888 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103 مترمربع شماره پالک 3 فرعی ازپالک 
1 و 2 فرعی از882 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از سلطان فراش)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  عبدالهی  ابوالفضل  آقای  هیات:   3956 شماره  15-رأی 
 420 شناسنامه  شماره  سلطانعلی  فرزند  عابدی  سمیه  خانم  و   331 شناسنامه  
 127 پالک  شماره  مترمربع   158/82 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از سید جالل مطلبی)مالک رسمی(. 
شناسنامه   بشماره  مندعلی  فرزند  عبدالهی  محمد  آقای  هیات:   3966 شماره  16-رأی 
124 و خانم زهرا عبدالهی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 118 ) بالمناصفه(، 
ازپالک3  فرعی   126 پالک  شماره  مترمربع   222/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

از سید جالل مطلبی بیدگلی)مالک رسمی(. 
17-رأی شماره 3622 هیات : آقای محمد زائری امیرانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه  
فرعی   1006 پالک  شماره  مترمربع   89/17 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،29
بیدگل  ثبتی آران و  از2645 اصلی واقع در وشاد بخش سه حوزه  ازپالک340 فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از وراث عباسعلی خان صالح)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 3625 هیات: آقای مهدی کویری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه  
 569 شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  کویری  منفرد  طاهره  خانم  و   83
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/21 مترمربع شماره پالک 1007 فرعی 
بیدگل  ثبتی آران و  از2645 اصلی واقع در وشاد بخش سه حوزه  ازپالک343 فرعی 

خریداری از محمد کویری مفرد آرانی)مالک رسمی(. 
شماره  محمد  فرزند  آرانی  آبادی  سعد  زهرا  خانم  هیات:   4165 شماره  19-رأی 
شناسنامه 45 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 347/50 مترمربع شماره پالک 1010 
فرعی ازپالک340 فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد بخش سه حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. 
20-رأی شماره 2064 هیات : آقای مهدی زاهدی فر فرزند محمود بشماره شناسنامه  
 9562 شناسنامه  شماره  احمد  سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  معصومه  خانم  و   80
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 194 مترمربع شماره پالک 2165 فرعی 
ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از محمود زاهدی فر)مالک رسمی(. 
بشماره  حسین   فرزند  آرانی  بذرافشان  دخیل  آقای  هیات:   3897 شماره  21-رأی 
فرزند غالمحسین شماره شناسنامه  آرانی  بیدائی  خانم معصومه  و   329 شناسنامه  
313 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 167/60 مترمربع شماره پالک 2225 
فرعی ازپالک13 فرعی از2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. 
بشماره  اله  فرزند حبیب  آرانی  پور  خندان  مهدی  آقای  هیات:  22-رأی شماره 3941 
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  محمدزاده  محبوبه  خانم  و   1806 شناسنامه  
1250022932 ) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 
2229 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از حسین شفیعی آرانی)مالک رسمی(. 
23-رأی شماره 4178 هیات: خانم زهره مسجدی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
فرعی   1410 پالک  شماره  مترمربع   147/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،269
آران و  ثبتی  آران دشت بخش سه حوزه  از2640 اصلی واقع در   ازپالک235 فرعی 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسن آقا فائض)مالک رسمی(. 
24-رأی شماره 3939 هیات: آقای جواد عبداله آبادی آرانی فرزند حسینعلی بشماره 
 307 شناسنامه  شماره  قاسم  فرزند  بیدگلی  عبدالهی  فاطمه  خانم  و   187 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/61 مترمربع شماره پالک 1404 فرعی 
و  آران  ثبتی  آران دشت بخش سه حوزه  از2640 اصلی واقع در   ازپالک375 فرعی 

بیدگل. 
شماره  علی  فرزند  بیدگلی  مفرد  ایمانیان  فاطمه  خانم  هیات:   4387 شماره  25-رأی 
شناسنامه 99 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع شماره پالک 42 فرعی 

ازپالک2 فرعی از105 اصلی واقع در  اماکن بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
26-رأی شماره 5036 هیات: آقای حمیدرضا برخوردار فرزند عباس بشماره شناسنامه  
بالمناصفه(،   (  233 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  صدیقیان  سکینه  خانم  و   430
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 48/55 مترمربع شماره پالک 4818 فرعی ازپالک205 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدباقر  فرزند  شاد  مؤذن  احسان  آقای  هیات:   4367 شماره  27-رأی 
شناسنامه 2601 و خانم عاطفه دهنوی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 2060 و 
آقای سعید مؤذن شاد فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 10974 و خانم حدیثه مهدی 
نژاد فرزند علی بشماره ملی 6190054978، )به ترتیب نسبت به یک دانگ و یک دانگ 
و دودانگ و دو دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188/15 مترمربع شماره 
پالک 2232 فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش سه حوزه ثبتی آران 

و بیدگل خریداری عادی از محمدباقر مؤذن شاد و اشرف حق پناه)مالکین رسمی(. 
بشماره  حسن   فرزند  بیدگلی  شکوری  کرمعلی  آقای   : هیات   2823 شماره  28-رأی 
شناسنامه  146 و خانم صدیقه خدادادی آرانی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 356 
)باالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 222 مترمربع شماره پالک 1365 فرعی 
ازپالک376 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش سه حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از مصطفی دهقانی)مالک رسمی(. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات  سند 

مالکیت صادر خواهد گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/14 

عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تحدید حدود اختصاصی  

شماره  پالک  اعیاني  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  برزوک  در  واقع    4/2627
آقاي محسن رستگار فرزند افغان در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
در  9 صبح  1393/8/20 ساعت  روز  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبرده  تقاضای 
و مجاورین  مالکین  بکلیه  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد0  بعمل خواهد  و  محل شروع 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان 
30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
خود  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می  ثبت،معترض  معترضی 
این  به  و  اخذ  قضایی  ذیصالح  ازمرجع  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را 
گردد  نشده  بینی  پیش  تعطیلی  با  مواجه  تحدید  روز  چنانچه  ضمنًا  نماید  ارائه  اداره 
 1393/07/28 انتشار:  تاریخ  شد0  خواهد  انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  حدود   تحدید 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم فرشته جعفري با ارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت و امضاء 
بشماره   884490 بشماره  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود 
بنام   پالک 118/1406 شده که سند مذکور ذیل ثبت 71793 در صفحه 52 دفتر 429 
چهار شهرضا  دفتر   85/5/28  –115122 سند  بموجب  ثبت سپس  شهبازي  اله   قدرت 
 673 دفتر   86/11/17  –  121325 سند  بموجب  سپس  و  انتقال  فرد  امیري  حمیده   به 
دفتر4  شهرضا به رمضانعلي کبیري منتقل وسپس بموجب سند12979– 30 /11/ 86 
انتقال گردیده و بموجب سند12980–86/11/30  دفتر پنج شهرضا به فرشته جعفري 
نامبرده درخواست صدور سند  اینک  باشد  بانک تجارت مي  دفتر5 شهرضا در رهن 
ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني   مالکیت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
باشد  نزد خود مي  مالکیت  ویا مدعي وجود سند  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در   که 
مدارک  با  را  خود  اعتراض  آگهي  این  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  ظرف  بایست   مي 
یا  مالکیت  سند  اصل  نرسدویا  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم  مثبت 
وبه  صادر  مقررات  طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسلیم  معامله   سند 
گردد  ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اگر  .و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي 
یک  و  تنظیم  نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  صورت 
شد.   خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن   نسخه 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده 
7/136 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به کالسه 910401ج12 له فاطمه نیکبخت علیه علی هاشمی به نشانی اصفهان – 
بزرگراه خیام – کوی نورمحمد صادقی – کوی بعثت – کوی شهید کدخدایی – پالک24 
اتاق 321 طبقه  این اجرا  جلسه مزایده ای در تاریخ 93/8/15 ساعت 9 صبح در محل 
سوم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت جهت فروش 0/597 حبه از     2 سهم 
از 36 سهم از پالک ثبتی 184 فرعی از 3 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان برگزار نماید. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان – ابتدای خیابان 
آتشگاه – روبروی پمپ بنزین – نبش کوی هاشمی )12( مراجعه و از ملک بازدید و با 
تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک: ملک یاد شده شماال بخشی به پالک و بخشی 
به خیابان آتشگاه، شرقا به پالک و غربا به گذر و فاقد هرگونه مستحدثه و انشعابات 
شهری بوده و جمعا به ارزش 27/676/000/000 ریال )هر مترمربع 8/500/000 ریال( 

ارزیابی می گردد.م الف:17396 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

شیرازی  حیدر  پور  محسن  خواهان   1159/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/502
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی موسوی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9/30صبح  ساعت   93/9/1 مورخ  شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:18673 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/503 در خصوص پرونده کالسه 589/93 خواهان حسین دهقانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت خرج سند و خالفی و دارایی و خسارات احتمالی 
و هزینه دادرسی و مالیات و غیره به طرفیت افراسیاب امانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/9/1 ساعت 6 )18( عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18682 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده: 9309980351900991  ابالغیه: 9310100351903538 شماره  7/504 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 931098 خواهان مهناز اسحاقی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رامین مومنی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 9309980351900991 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/11/06 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18684 ابن علی مدیردفتر شعبه 

19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9309980351900337  شماره  ابالغیه:9310100351903466  شماره   7/505
شماره بایگانی شعبه:930374 خواهان آزاده تیموری لطف آبادی دادخواستی به طرفیت 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  آهنگر  داود  خوانده 
خانواده شهرستان  دادگاه   19 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351900337 کالسه  به  و  ارجاع   251 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  است  تعیین شده  و ساعت11:00   1393/11/07 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
علی  ابن  گردد.م الف:18686  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را 

مدیردفتر شعبه 19 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100350103863 و   9310100350103860 ابالغنامه:  شماره   7/506
پرونده: 9209980350100512 شماره بایگانی شعبه: 920512 ابالغ شونده حقیقی: 
1- محسن نمازی 2- مهدی نمازی فرزندان کاظم هر دو به نشانی مجهول المکان تاریخ 
چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   10:30 ساعت:  چهارشنبه   1393/09/05 حضور: 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی مرتضی فتحعلی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:18690 احمدی نبی منشی شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/507 شماره ابالغنامه: 9310100350102000 شماره پرونده: 9309980350100399 
شماره بایگانی شعبه: 930462 ابالغ شونده حقیقی: مسعود احمدیان باغبادرانی نشانی 
حضور:  محل   10:45 ساعت:  دوشنبه   1393/12/04 حضور:  تاریخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 
به  در خصوص دعوی شرکت سیمان سپاهان  علت حضور:  طبقه3-اتاق شماره333 
مدیریت محمد اسعدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه 
می گردد. ارسال  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شوید.ضمنًا  حاضر 

م الف:18697 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/508 در خصوص پرونده کالسه 1128/93ش33 خواهان ملیحه ربیعی دادخواستی 
 مبنی بر انتقال سند رسمی یک دستگاه اسپورتیج SL به شماره انتظامی ایران53-854د66

به طرفیت علی شیرازی – فاطمه ابراهیم پور ترکی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یک شنبه مورخ 93/9/2 ساعت 9صبح 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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:18698  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

اغدائی  رضائی  محسن  خواهان   1112/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/509
دادخواستی مبنی بر الزام به ایفای تعهد به طرفیت محمدحسین پورحقانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 93/9/9 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است 
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:18705 شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

7/510 در خصوص پرونده کالسه 507/93 خواهان مرجان باغ سان دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  رحیمیان  جواد  طرفیت  به  مطالبه خسارت  بر 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   93/9/1 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان –شعبه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  نماید.در   
اتخاذ می شود. م الف:18706 شعبه22 حقوقی مجتعع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
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واگذاری نیروگاه ش�هید محمد منتظری ، به بخش 
خصوصی

 

درپی سیاست گذاری واقدامات دولت برای خصوصی سازی و 
واگذاری کارخانجات صنعتی وشرکت های مدیریت تولید برق 
کش��ور؛ ابتدا ازمهرماه 1371ش��رکت های مدیریت تولیدبرق 
تشکیل گردید ونیروگاه ش��هید محمد منتظری نیز به همراه 
نیروگاه اصفهان تحت نظرشرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
اداره می ش��د که با راه اندازی واحدهای فازدو نیروگاه وافزایش 
ظرفیت تولید برق درنیروگاه شهید محمد منتظری، ازابتدای 
س��ال 1377ش��رکت مدیریت تولید برق این نیروگاه تاسیس 
گردید واداره آن زیرنظرشرکت مدیریت تولیدبرق شهید محمد 

منتظری درآمد واداره نیروگاه تحت نظراین شرکت قرارگرفت.
درفروردین سال1390 شرکت پرشیان فوالد با حضور درمزایده 
فروش این نیروگاه وهمچنین فروش شرکت مدیریت تولیدبرق 
شهید محمد منتظری به عنوان برنده شناخته شد وعمال ازتاریخ 
22فروردین سال 1390مالکیت نیروگاه شهید محمد منتظری 

دراختیار شرکت پرشیان فوالد قرارگرفت.
مهندس سید محس��ن افتخاری مدیرعامل نیروگاه برق شهید 
محمد منتظری که ازجمله مدیران باکفایت وبادرایتی اس��ت 
وازتجربه باالی مدیریتی برخوردارمی باش��د دریک نشس��ت 
خبری که تحت عنوان )یا فاطمه زهرا)س( در سالن اجتماعات 
نیروگاه به منظورتجلیل ازمه��دی عبدالوند قهرمان مچ اندازی 
جهان تشکیل یافته بود با اش��اره با اعزام این قهرمان و پهلوان 
با اخالق به کشور بلغارستان جهت ش��رکت درمسابقات لیگ 
جهانی  2014  با اسپانسری شرکت پرشیان فوالدگفت: از سال 
1390 با خرید این نیروگاه توسط شرکت پرشیان فوالد بسیاری 
ازقوانین دس��ت وپاگیر گذش��ته دیگر وجود نداشته ونخواهد 
داش��ت. وی خاطر نش��ان کرد:درحال حاضر بی��ن چهارتاپنج 
هزارنفرکارکنان شرکت پرشیان فوالد به طورمستقیم ازمزایای 

حقوقی وتسهیالت رفاهی این شرکت س��ود می برند که بیش 
از4/5 درصدانرژی کش��وربه وس��یله همین کارکنان نیروگاه 
تامین می شود.مدیرعامل نیروگاه برق شهید محمد منتظری 
بابیان این مطلب که ازاسفند ماه سال92 نیروگاه به طورکامل 
گازسوز ش��ده ودیگرنیازی به استفاده ازس��وخت مازوت ندارد 
 گفت: باوج��ودی که برخی ای��ن نی��روگاه را مرکز)آالیندگی(

می دانند، به جرات می توان گفت ، شهر اصفهان از این منطقه 
آلوده تراست که بخش اعظم آن مربوط می شود به خودروهایی 
که درس��طح ش��هرتردد می کنند وباعث بی��ش از 70 درصد 
آلودگی هوای این ش��هر زیبا وتاریخی می ش��وند؛لیکن همان 
طور که اشاره شد خیلی ها براین باورند که منشاء تمام آلودگی 
های هوای ش��هراصفهان, نیروگاه برق شهید محمد منتظری 
 است که حقیقت ندارد، لذا الزم است برای تنویرافکار عمومی و

شفاف سازی این امر مهم اجتماعی،با توجه به استنادهای موجود 
توضیحات واطالعات بیش��تری رادراختیار عموم مردم شریف 

اصفهان قراردهیم .   
مهندس سیدمحسن افتخاری مدیرعامل اندیشمند وفرهیخته 
نیروگاه برق ش��هید محمد منتظری اصفهان ب��ا این تاکید که 
این نیروگاه درزمینی به مس��احت تقریبی 220 هکتار فضای 
سبزوزیس��ت محیطی پیش��رفته واقع گردیده وازهوای کامال 
پاک برخورداراس��ت گفت:امروزه خیلی ازوسایلی که ما انسان 
ها از آن استفاده می کنیم وابسته به انرژی الکتریسته هستند 
وبرق خ��ود را ازطریق انرژی الکتریس��ته تامی��ن می کنند که 
حاصل دسترنج عده زیادی ازکارگران؛متخصصان وکارشناسانی 
اس��ت که دراین نیروگاه برای تولیدبرق مورد نیاز اس��تان های 
اصفهان وچهار محال وبختیاری درتالش��ند وب��ا فعالیت های 
مس��تمروایثارگرانه  خود این انرژی پاک را دردس��ترس عموم 
مردم این مناطق قرارمی دهند.مدیرعامل نیروگاه برق ش��هید 
محمد منتظری درارتباط باچگونگی تولید انرژی مفید وسودمند 
الکتریسته واتصال آن به شبکه سراسری خاطرنشان کرد:طرق 
مختلفی  ب��رای تولید برق وج��ود دارد؛ ازآن جمل��ه ؛ازطریق 
واحد های بخاری ، گازی ، س��یکل ترکیبی آب انباش��ته شده 
درپشت سدها وهمچنین از انرژی خورش��یدی رامی توان نام 
برد؛ که یک��ی ازنیروگاه ها که س��الیانه بیش ازی��ازده میلیارد 
 کیلووات س��اعت برق راتولید وتحویل ش��بکه سراس��ری برق

 می کند؛نیروگاه ش��هید محم��د منتظری اس��ت؛این نیروگاه 
دارای هشت واحد بخاری 200 مگاواتی است که درحال حاضر 
 بیش از4/5 درصد برق مصرفی کش��ور وبیش از 70 درصد برق

 اس��تان های اصفهان وچهارمحال وبختیاری را تولید وتامین 
می کند.وی خاطر نش��ان کرد: نیروگاه شهید محمد منتظری 
عالوه براین که منش��اء تولید انرژی پاک وتمیزاست؛ بااقدامات 

زیست محیطی پیشرفته وفضای سبزوپرطراوت؛ بالغ بر 220 
هکتاراطراف وداخل نی��روگاه؛ کلیه تاسیس��ات را دردل خود 
جای داده که این امر نه تنها درزیبائی وشادابی محیط نیروگاه 
موثرواقع ش��ده که تاثیر فراوان و قابل توجهی درس��الم سازی 
محیط زیس��ت اطراف نیروگاه دارد.مهن��دس افتخاری اضافه 
کرد:بی گمان نقش عمده نیروگاه های برق درکشور را نیروگاه 
های بخاری برعهده دارند که نیروگاه برق شهید محمد منتظری 
یکی از نیروگاه های عظیم بخاری وموفق دراین زمینه است که با 
تولید1600مگاوات توانسته درعرصه تولید برق رتبه اول ودوم 
راهمه ساله درسطح نیروگاه های بخاری کشوربه خود اختصاص 
دهد.مدیرعام��ل نیروگاه ش��هید محمد منتظ��ری درادامه با 
بیان اینکه این نیروگاه روزانه 10 میلیون متر مکعب س��وخت 
گازمصرف میکند یاآورشد با تعاملی که با سازمان محیط زیست 
اصفهان برقرارکرده ایم؛ سعی داریم مسایل زیست محیطی را 
به طور کامل رعایت کنیم اما وقتی باالی 60درصد انرژی برق 
استان های اصفهان وچهارمحال وبختیاری ازطریق این نیروگاه 
تولید وتامین می شود به طور طبیعی آالیندگی هایی زیر حد 

استانداردهای فعلی ایران را نیز دربرخواهد داشت.
وی درپایان عنوان کرد: درحال حاضرراندمان این نیروگاه بین 
34الی35 درصد است که با برنامه هایی که دردست اقدام داریم 
امیدواریم این راندمان را تا میزان48 تا 50درصدافزایش دهیم.        

پرش�یان فوالد،حامی قهرمانان وورزش   
ایران  

 

مدیرعامل نیروگاه ش��هید محمد منتظری با طرح خبرمسرت 
بخش وشادی آوراستخدام رسمی مهدی عبدالوند قهرمان مچ 
اندازی جهان که از جوانان تحصیل کرده وبااخالقی است  گفت: 
ازدوهفته پیش به دس��تورحاج محمدآقا فالحتیان مدیرعامل 
ش��رکت پرش��یان فوالد؛ عبدالوند که دارای مدرک فوق لیسانس 
مدیریت ورزش  وقهرمان و پهلوان  شایسته واخالق مداری است  به 
جرگه خانواده بزرگ پرشیان فوالد پیوست وبا سمت مسئول امور 
ورزش نیروگاه برق ش��هید محم��د منتظری آغازب��ه کار کرد. وی 
درارتباط با ورزش در یک قطب صنعتی وتولیدی وحمایت ازورزش 
اظهارداش��ت: نیروگاه ش��هید محمد منتظری ازس��ال که ازسال 
1363دراصفهان راه اندازی شده از همان سال های آغازین به ورزش 
کارکنان خودتوجه ویژه ای داشته وبه اهمیت ورزش برای سالمت 

جسم وروح آن ها کامال آگاهی داشته است، لذا مانیز به دلیل مسئولیت 
خطیراجتماعی که برحسب وظیفه احس��اس می کنیم ارتقاء واعتالی 
ورزش رابه عنوان یکی ازراهکارهای  نمادین مناسب جامعه ی امروزی 
می دانیم وباشوروش��وق فراوانی درزمینه های مختل��ف به ورزش می 
پردازیم، به ویژه ورزش صبحگاهی که همه روزه به مدت نیم ساعت به 
اس��تثنای روزهای تعطیل باحضوراکثریت کارکنان درمحیطی سالم و 

فضایی پاک وعاری از آلودگی هوا به ورزش می پردازیم.
مهندس افتخاری تصریح کرد:ازنظراحس��اس فیزیک��ی کارکنان این 
شرکت و سالمت جس��م وروح آن ها اقدام به دایرنمودن مرکزاورژانس 
وخانه بهداشت بسیار مجهزومنسجمی کرده ایم تا کلیه پرسنل وکارکنان 
راتحت پوشش معاینات پزش��کی و درمانی قرار دهیم ودر بخش)صوت 
سنجی وشنوایی سنجی( تست ریوی با استفاده از مدرن ترین دستگاه 
های پیشرفته،زیرنظرپزشک نیروگاه قرارداده ایم. وی اضافه کرد:کلیه 
اصول طب کاردراین نیروگاه به اجرادرمی آید،مضافا به این که دررابطه 
با مسایل جسمانی،شرکت اقدامات گسترده حفظ سالمت روحی روانی 
پرسنل وبه عبارتی بهداش��ت روانی  کارکنان وخانواده آنها را دراولویت 
کاری خود قرارداده وبرای حصول به ای��ن هدف،بابرگزاری همایش 
های متعدد درسالن مجموعه آمفی تاتر نیروگاه برای این عزیزان 
درروزهای جمعه اقدام می کنیم که خوش��بختانه همچنان تداوم 
دارد، که دراین همایش ها از وجود اس��اتید روانش��ناس ونام آوران 
مجرب روان شناس��ی که س��ابقه دیرینه ودرخش��انی دراین زمینه 
دارنداس��تفاده می کنیم. مدیرعامل نیروگاه شهید محمد منتطری 
یادآورشد: به منظورافزایش س��طح توان کارکنان وبهداشت وایمنی 
آنان درش��رایط احتمالی کار درارتفاع و باتوجه به وجود س��ازه های 
با ارتفاع باال درنیروگاه که ازجمله کاره��ای ضروری وافزایش ایمنی 
برای پرسنل این نیروگاه به ش��مار می آید، آموزش پرسنل ازطریق 
تکنیک های نوین کاربا استفاده از طناب باهدف حفظ وارتقای سطح 
 rope( آمادگی کارکنان برای مقابله درمواقع ضروری کار درارتفاع
access( ضروری اس��ت تا ازایمنی کار وسالمت صد درصد پرسنل 
درمحیط پرمخاطره برخوردارباشیم، که درپایان نیزاین افرادبه دریافت 
گواهینامه  بین المللی این رشته نائل می شوند.وی سپس به برنامه 
های  فرهنگی اجتماعی اشاره کرد وافزود: برپایی تورهای سیاحتی 
وسفرهای زیارتی دردستور کار اس��ت که ازآنجمله به بازدید2روزه 
پرسنل متقاضی از سدهای کارون 3و4 باید اشاره کنم که ازجاذبه های 
فنی وطبیعی خوبی حکایت داشت وبسیار خاطره انگیز بود، همچنین 
توربه یادماندنی ، سفر توریستی وگردشگری پرسنل به شهر تاریخی 

کاشان بود که جاذبه های فراوانی دا شت.                                 
مهندس س��ید محس��ن افتخاری مدیرعامل نیروگاه شهید محمد 
منتظری افزود:بحث دیگری که دربرنامه های فرهنگی لحاظ شده؛ 
ایجاد فضای مشاعره ای برای کارکنان با هدف ایجاد رقابت سالم ادبی 
وتلطیف روحیه این قشر زحمت کش وباذوق است که با حضور استاد 
دکتراسماعیل آذروش��رکت اکثریت پرسنل دراین قطب صنعتی به 
اجرادرآمده و از طریق شبکه های تلویزیونی جام جم جهانی وشبکه 
آموزش سیمای جمهوری اسالمی ایران به مدت 13شب به طور کامل 
به نمایش درآمده اس��ت.آقای مهندس افتخاری تصریح کرد:جشن 
های دانش آموزی ازدیگر اقدامات فرهنگی ما محسوب می شود که 
ازویژگی خاصی برخورداراس��ت که همه ساله دربین اعیاد مبارک 
وفرخنده قربان وغدیرخم به مورد اجرا درمی آید که با اس��تقبال 
خوب وفراوان خانواده های پرسنل مواجه گردیده وباعث دلگرمی 
وخرسندی فرزندان با اس��تعدادودرس خوان کارکنان این شرکت 

شده که از هوش سرشاری بهره مندند.
فعالیت های فرهنگی ورزش�ی،دریک قطب 

صنعتی وتولیدی
 مهندس افتخاری مدیرعامل نیروگاه شهید محمد منتظری با 

بیان این مطلب که یکی از پراهمیت ترین سیاست های مدیران 
ارشد ومسئوالن بلند پایه نیروگاه ادامه فعالیت های ورزشی است؛ 
توضیحات بیشتردر زمینه ورزش را به آقای جعفر احمدی دبیر کمیته 
ورزش نیروگاه محول کردند.جعفر احمدی درنشست کوتاهی با خبرنگار 
ویژه زاینده رود بااشاره به سابقه 30ساله فعالیت های ورزشی این نیروگاه 
دردو رش��ته والیبال وفوتبال چمنی گفت:بعد ازپایان جنگ تحمیلی 
فعالیت های ورزشی نیروگاه برق شهید محمد منتظری دربین کارکنان 
این نیروگاه گسترش وتوسعه یافت وعالوه بروالیبال وفوتبال رشته های 
دیگری همانند بسکتبال؛ فوتسال؛ شطرنج؛ کوهنوردی؛ تنیس روی میز؛ 
شنا؛ دو ومیدانی دوچرخه سواری و ورزش صبحگاهی هم رایج شدوبه 
طورمس��تمرتداوم پیداکردتابه امروز که ورزش دراین نیروگاه به لطف 
حمایت همه جانبه مدیران وقت وپش��تکار و ت��الش مجدانه کارکنان 
ورزشدوس��ت که دارای فیزیک بدنی خوبی هس��تند از جایگاه رفیعی 
برخوردار می باشدگفت:ورزش این نیروگاه در اکثررشته های یاد شده 
صاحب عناوین بسیارخوبی است وقهرمانان نامداری مثل محسن موذنی 
دررش��ته کوه نوردی؛ چوپانی درجودو؛محمودجویبارنژاد دردوچرخه 
سواری آقاشاه محمدی درشنا وکاراته وهمچنین مهدی عبدالوند قهرمان 
مچ اندازی جهان است که به تازگی به جمع قهرمانان این نیروگاه پیوسته 
است.  دبیر کمیته ورزش نیروگاه ش��هید محمد منتظری اضافه کرد: 
درحال حاضر با تمرینات مداوم ومستمری که ورزشکاران این نیروگاه 
زیر نظر مربیان خود دارند توانسته اند در مسابقات آب وبرق استان که 
همه س��اله برگزار می ش��ود به عناوین قهرمانی ونایب قهرمانی دست 
پیداکنند؛ ضمن اینکه در مسایقات والیبال وزارت نیرو که اخیرا دراستان 
گلستان برگزارشد؛ بعد ازتیم ارومیه تیم والیبال ما با مربیگری محمد 
رجالی مقام نایب قهرمانی این دوره از مس��ابقات وزارت نیرو رابه خود 
اختصاص داد. در حاشیه :  س��یاری مسئول روابط عمومی نیروگاه برق 
ش��هید محمد منتظری؛درتهیه وگردآوری اطالعات الزم این گزارش 
همکاری تنگاتنگ وصمیمانه ای با خبر نگار زاینده رود داشتند که جا 
داردبا تشکر وقدردانی ازایشان؛ آرزو کنیم درتمام شئونات زندگی وکاری 

موفق وموید باشند.

 

پرشیان فوالد اصفهان،حامی ورزش ایران
اصفهان)پایتخت فرهنگ تمدن ایران اسالمی( با گنجینه ای ازآثارتاریخی به عنوان یکی از قطب های صنعتی  اصغر 

کشور همواره درراستای افزایش تولید انرژی الکتریکی به منظور تأمین برق صنایع مهمی که در این منطقه وجود قلندری
دارد موردتوج�ه خاصی بوده اس�ت، صنایعی همچون پاالیش�گاه اصفهان،مجتمع ف�والد مبارکه، ذوب آهن 
اصفهان،مجتمع پتروش�یمی اصفهان، پلی اکریل وده ها واحد صنعتی کوچک وبزرک دیگر، همچنین توسعه بخش های کشاورزی 
فعالیت های وابسته به این بخش،رشد جمعیت روزافزون،توسعه شهروشهرنشینی، مهاجرپذیری قدمت تاریخی، این استان رابه صورت 
قطب جاذب و استراتژیک درآورده است؛ به همین خاطر افزایش تولید انرژی در این استان پهناور امری است اجتناب ناپذیر، که مسئوالن 
امر رابرآن داشته است تا نسبت به نصب مولدهای برق چاره اندیشی کنند، ازاین رومطالعات وسیع و گسترده باتوجه به پتانسیل باال 
ومستعدبودن این اس�تان به عمل آمد وبرای احداث نیروگاه، منطقه ای درموقعیت جغرافیایی ش�مال غرب شهر اصفهان ودر جوار 
پاالیشگاه جهت احداث نیروگاه بزرگ اصفهان با نام )شهید محمد منتظری( درنظرگرفته شد.ازعمده دالیل انتخاب این محل، نزدیکی 
با پاالیشگاه،برای دسترسی سریع وآسان به سوخت مورد نیازنیروگاه بود.نیروگاه شهید محمد منتظری درفاصله)8 ( کیلومتری بزرگراه 
اصفهان به تهران )آزادگان( ودرزمینی به وسعت تقریبی 220هکتاراحداث شده اس�ت.این نیروگاه در2فازوبازمان های متفاوت بنا 
گردیده که قرارداد احداث فاز اول در سال 1357 منعقد گردید وعملیات ساخت آن ازسال 1359آغازشد؛چهارواحد فازیک    با چهارواحد 
فاز2مشابه می باشند وفقط دربعضی ازقسمت ها مانند برج خنک کن،س�وپر هیترها  ری هیت بویلروترانس های اصلی واحد اندکی 

تفاوت دارند.

درحفظ ونگهداری صنایع و سرمایه های ملی سهیم شویم. ؛ با مصرف صحیح و بهینه انرژی
                     روابط عمومی نیروگاه برق شهید محمد منتظری      
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