
انگیزه نا  امن کردن اصفهان ناکام می ماند
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان

اهدای مکرر تخمک ایراد دارد
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کارگردان انیمیشن »شکرستان« در خصوص بها دادن به انیمیشن و پیشرفت در این 
عرصه معتقد است: ریشه انیمیش��ن ایران با مشکالت اقتصادی حال حاضر، در حال 

خشک شدن است.
بابک نظری بابیان اینکه پیش ازاین توجه خوبی به حوزه انیمیشن می شد، خاطرنشان 

کرد: بزرگ ترین اتفاق طی سال های اخیر در...

 ریشه انیمیشن دارد
 خشک می شود!

 بیش از 5 هزار هیئت مذهبي
3 در استان فعال است

افزایش مصرف گاز خانگی
4 در اصفهان 3

 صدور كارت هوشمند ملي براي 
سه گروه هدف

مراسم مذهبی 
عشای ربانی با 
حضور رهبر ارامنه 
جهان برگزار شد

مصالح غیر  استاندارد چالش 
بزرگ ساختمان سازی 

 احداث نخستین مجموعه
 مراقبتی ویژه سالمندان اصفهان 

 تکمیل همه طرح های دولتی
 نیمه تمام تا پایان سال

 سیم کارت های بدون نام و
 نشان جمع آوری می شوند

 نرم افزار »کودکی«
 رونمایی می شود 
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 كلید نقش جهان 
در دست فوالد مباركه

با مشخص شدن س��رمایه گذار پروژه نقش جهان 
طلس��م عملیات اجرایی این ورزش��گاه شکس��ته 
شد.رس��ول زرگرپور در جلس��ه تصمیم گیری در 
خصوص فعال نمودن عملیات اجرایی ورزش��گاه 
بزرگ نقش جهان که با حضور مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزش��ی کشور، معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار...

گویا زخ��م کهنه حراج تک��ه ای از جان 
و تبلیغ��ات دی��واری و مج��ازی آن 
باقیمت های چند میلیون تومانی کافی 
نبود که این بار با سوءاس��تفاده از نیاز و 
ش��رایط زوجین و خانواده ه��ا، بازار نوع 
جدیدی از دالل��ی ارگان و اعضای بدن، 
سکه شده و به این ترتیب است که امروز 
بازار سیاه خریدوفروش جنین و تخمک 
در کنار برخ��ی فعالیت های مجاز مراکز 
درمان��ی، رونق یافته اس��ت.با گذری به 
فضای مج��ازی و جس��تجویی کوتاه در 
اینترنت با کلیدواژه »ف��روش عضو« یا 
»اه��دای عضو«؛ »گیرن��ده« و »دهنده 
تخمک« و »جنین« جزو پرش��مارترین 
صفحه هایی خواهند بود که بازخواهند 
شد و دالالن یا فروشندگان آن از زوجین 
نابارور مبالغی بین هشت تا 12 میلیون 

تومان را طل��ب می کنند ک��ه بی تردید 
بخش��ی از این رقم س��هم فروش��نده و 

بخشی هم سهم دالل خواهد بود.
متأس��فانه رش��د معضل ناب��اروری و به 
عبارتی افزایش تقاضا در زوجین نابارور 
طی س��ال های اخی��ر و نبود ش��فافیت 
قانون��ی در تعیین حدود مج��از این امر 
و همچنین خالء وجود نهادی مشخص 
به عن��وان متول��ی حمای��ت از حق��وق 
زوج های ناب��ارور مزیدی بر علت ش��ده 
تا ب��ازار خریدوفروش جنی��ن و تخمک 
در کنار فعالیت های مجاز مراکز درمان 
ناباروری، رون��ق گیرد و نهایتاً ش��رایط 
طوری ش��ود که این ب��ار داغ »اهدا« یا 
بهتر است بگوییم »سوداگری« از محل 
فروش تخمک و جنین از پیشانی سالمت 

کشور بیرون زده و به معضلی برای...
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بازار داغ سوداگری 
فروش جنین

ذوب آهن در سال 1400 به ركورد 6 میلیون تن در سال می رسد
مدیرعامل شركت سهامی ذوب آهن 
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نوبت  اول

شماره 93/6364/ص مورخ 93/7/20 
آگهی برگزاری مناقصه عمومی  آگهی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالد شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط  واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه : اجرای كامل پایگاه بسیج ، محوطه و دیوار محوطه مسجد محله E3 شهر جدید فوالد شهر 

2- مناقصه گزار : شركت عمران شهر جدید فوالد شهر 
WWW. 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ 93/7/26 تا پایان وقت اداری مورخ 93/8/4و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی
OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir  و یا به شركت عمران جدید فوالد شهربه نشانی ، بلوار ولی عصر - میدان 

ولی عصر تلفن : 0315-2630161-5 
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن : زمان تحویل پیش�نهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 93/8/14 و زمان گشایش 

پاكتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 93/8/17 می باشد .
5- مبلغ برآورد : یک میلیارد و پانصد و سه میلیون و هش�تصد و هفتاد هزار و پانصد و هفتاد ویک )1/503/870/571( ریال بر اساس فهرست 

بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 93 
6- نوع و میزان سپرده شركت در مناقصه : مبلغ هشتاد میلیون )80/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شركت عمران شهر جدید 
فوالد شهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت س�ه ماه و با فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام 

تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جدید فوالد شهر .
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفینامه كتبی نماینده شركت 

 تذكر : داش�تن حداقل پایه پنج س�اختمان و ابنیه ) گواهینامه صالحی�ت معاونت برنامه ری�زی و نظارت راهبردی ( جهت ش�ركت در مناقصه
 الزامی است 

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

93-3-301
 عملیات اجرایی لوله گذاری فاضالب باقیمانده مبارکه

12/111/893/414424/000/000جاری فوالد )ارزیابی کیفی (

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/08/10 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یک شنبه  مورخ 1393/08/11

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن گویا :  5-36680030-031 داخلی 335
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 روزنامه زاینده رود 

اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان 

اداره کل روابط عمومی استانداری چهارمحال وبختیاری

 عرو ج ملکوتی عالم وارسته و مجاهد بزرگ، یار صدیق امام راحل و مقام معظم رهبری، 
 حضرت آیت اهلل مهدوی کنی ،ریاست مجلس خبرگان رهبری را  محضر مقدس حضرت ولی عصر )عج(،

 رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( و هم میهنان عزیز تسلیت عرض می نماییم.

روح ملکوتی عالم ربانی، فقیه بصیر و یار دیرین امام و رهبری، حضرت آیت اهلل مهدوی کنی به ملکوت اعلی پیوست. 
 آی�ت اهلل محمدرض�ا مه�دوی کن�ی ک�ه از ش�اگردان برجس�ته مکت�ب فقه�ی، اصول�ی، سیاس�ی و عرفان�ی حض�رت ام�ام خمین�ی ب�ود ک�ه عمر 
پربرک�ت خوی�ش را در راه نش�ر مع�ارف ق�رآن و اه�ل البی�ت )ع( و متبل�ور س�اختن آن در ش�جره طوب�ی انقالب اس�المی ص�رف نم�ود.   رحلت 
جانگ�داز این فقی�ه بصی�ر را به س�احت قدس�ی ول�ی اهلل االعظ�م )ع�ج( مقام معظ�م رهب�ری، مراج�ع عظ�ام، حوزه ه�ای علمی�ه، ش�اگردان آن 
 عال�م ربان�ی، بی�ت ش�ریف و اخ�وی معظمش�ان حض�رت آی�ت اهلل باق�ری کن�ی و هم�ه ام�ت مس�لمان تس�لیت گفت�ه و از خداون�د متع�ال

 علو درجات معظم له را مسئلت می نماییم. 

رحلت عالم وارسته، مجاهد خستگی ناپذیر، یار دیرین حضرت ا مام)ره( و همراه همیشگی مقام عظمای والیت 
)مدظله العالی(، رییس فقید مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت اهلل مهدوی کنی را به رهبر معظم انقالب، 

امت شهید پرور ایران و مردم شریف اصفهان تسلیت عرض می نماییم.

ارتحال عالم وارسته و مجاهد نستوه، حضرت آیت اهلل مهدوی کنی، یاور صدیق امام و رهبری باعث تألم و تأثر فراوان شد.
مرحوم آیت اهلل مهدوی کن�ی،  همواره عمر با برکت خود را صرف مجاهدت، تعلیم و تربیت نیروهای انقالبی و نش�ر معارف اس�المی 
و اخالقی نمودند. فقدان این عالم بزرگوار را به پیش�گاه حضرت ولی عصر)ع�ج(، مقام معظم رهبری، رئیس جمه�ور محترم، اعضای 
 محترم مجلس خب�رگان رهبری، روحانیون و خانواده مکرم ایش�ان تس�لیت عرض م�ی نمایی�م و از خداوند یکتا برای ایش�ان غفران

 واسعه الهی و همنشینی با اهل بیت)ع(، امام راحل)ره( و شهدا و برای بازماندگان صبری جزیل مسئلت دارم.
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اخبار کوتاهيادداشت

رهبر معظم انقالب : نجف آباد از 
پیشروترين شهرستان ها در نهضت 

امام خمینی)ره( است
متن بیانات حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در دیدار دس��ت اندرکاران کنگره ملی سرداران و 
2۵00 شهید شهرس��تان نجف آباد که در 10 تیرماه 1392 
برگزار ش��ده بود، در این کنگره منتش��ر ش��د.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در این دیدار، نجف آباد را یکی از پیش��روترین 
شهرستان ها در استقبال از نهضت حضرت امام خمینی)ره( 
خواندند و با اش��اره به حضور یکپارچه م��ردم مؤمن و معتقد 
این شهر در صحنه های مبارزه برای پیروزی انقالب اسالمی 
و همچنین دفاع مقدس هشت ساله، تأکید کردند: شهر نجف 
آباد هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ انقالبی برجستگی دارد 
و بدون تردید این ش��هر یکی از قله های برجسته جهاد است.

رهبر انقالب با تجلیل از احیاء و بزرگداشت خوب و هوشمندانه 
یاد شهدای گرانقدر نجف آباد، به یکی از بازدیدهای خود در 
دوران دفاع مقدس از لشکر هشت نجف در خوزستان نیز اشاره 
کردند و آمادگی، روحیه بسیار باال و نظم و ترتیب رزمندگان 

این لشکر را کم نظیر خواندند.

ديدارجهانگیری با نخست وزير عراق 
اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز از حیدر 
العبادی نخست وزیر عراق که برای نخستین بار به طور رسمی 

به ایران سفر کرده است، استقبال کرد.
دراین دیدار معاون اول رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر 
عراق در خصوص آخرین وضعیت منطقه، تحوالت بین المللی 

و مناسبات دو جانبه مذاکره کردند.
سفر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به کشورمان به عنوان 
نخستین س��فر خارجی وی محسوب می ش��ود. در این سفر 
وزاری نفت، بازرگانی، برق و منابع آبی عراق نخست وزیر این 

کشور را همراهی می کنند.

اشد مجازات اسیدپاشی های 
اصفهان 

اژه ای درباره اسیدپاشی های اصفهان نیز گفت: مورد دیگری 
که این روزها به ص��ورت اقدام زش��ت، جنایت��کاران و قابل 
مجازات سنگین است، اسیدپاشی در اصفهان بود. این اقدام 
بسیار ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن است و حقیقتا باید 
همه دس��ت اندر کاران درب��اره این موضوع برای شناس��ایی 
عامالن اقدام کنند.س��خنگوی قوه قضایه گفت: قوه قضاییه، 
دادس��تان اصفهان را مس��تقیما وارد صحنه کرده و دستگاه 
های اطالعاتی، امنیتی و انتظامی بس��یج شده اند عامالن را 
شناسایی و تعقیب کنند.اژه ای درباره اشد مجازات نیزگفت: 
باید دید انگیزه اسیدپاش��ان چه بوده و چن��د نفر بودند و هر 
 چه قانون اج��ازه داده، در این مورد اش��د مج��ازات را لحاظ 

می کنیم. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1430 چهار شنبه 30   مهر 1393 |27 ذی الحجه   1435

مراسم تشییع پیکر حضرت آیت اهلل مهدوی کنی صبح پنج شنبه از مقابل دانشگاه تهران به سمت 2
حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(تشییع خواهد شد. طبق وصیتی که آیت  اهلل مهدوی کنی 
داشتند، پیکر این مرحوم در کنار مزار آیت اهلل مالعلی کنی دراین حرم مطهر به خاک سپرده 

خواهد شد.
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طی هفته های اخیر، موضوع تهاجم تروریست های داعش 
به شهر کردنشین کوبانی )عین العرب( در سوریه، به سرخط 
اصلی اخبار و تحلیل های سیاس��ی و رس��انه ای در جهان 
تبدیل ش��د. با این حال، مقاومت نیروهای پیش��مرگه کرد 
در کوبانی )عین العرب( که داعش را از هدف خود مبنی بر 
تصرف این شهر بازداش��ت، دربردارنده نکات مهمی درباره 
تحوالت جاری در منطقه است.از هفته ها پیش و همزمان 
با اوج گیری فعالیت های تروریست های داعش در عراق و 
سوریه، این نگرانی وجود داشت که شهر کردنشین کوبانی 
در مرز س��وریه با ترکیه به تصرف داعش درآمده و با توجه 
به مقاومت های پیشین و فعلی نیروهای پیشمرگه کرد در 
مقابل داعش، قتل عام عظیمی در این ش��هر به راه افتاده و 

شکل یک فاجعه انسانی را به خود بگیرد.
 زمانی که کوبان��ی  به محاص��ره نیروهای داع��ش درآمد، 

نگرانی ها در ای��ن زمینه بیش از پیش افزای��ش یافت؛ زیرا 
سابقه تهاجم های چند ماه اخیر داعش به شهرهای مختلف 
عراق، این نگرانی را به وجود آورده بود که تروریس��ت های 
تکفیری خواهند توانس��ت در ش��رایط خاص شکل گرفته 
پیرامون کوبان��ی و به ویژه ج��دا افتاده ماندن این ش��هر،  
به س��رعت و در فاصله ای کوتاه نس��بت به تصرف آن اقدام 
کند.مهم تری��ن عاملی که به طور خاص هراس از س��قوط 
س��ریع کوبانی  )عین العرب( را در عرصه بین المللی ایجاد 
کرده بود، تجربه سقوط سریع شهری بزرگ چون موصل و 
 افتادن آن به دست داعش بود که مهم ترین نقطه عطف در 
پیشروی های اولیه تکفیری ها به ش��مار می رفت. سقوط 
این شهر در مدت 24 ساعت و س��پس جنایات بی رحمانه 
و بی سابقه تروریس��ت ها در این ش��هر و حومه آن، اصلی 
ترین عاملی بود که سبب ش��د داعش  به ویژه با استفاده از 

جنگ روانی و تبلیغاتی  خود را به عنوان هیوالیی قدرتمند 
و شکس��ت ناپذیر جلوه دهد. با این حال،  روزهای متمادی 
مقاومت مردم کوبانی  که همه از مرد و زن س��الح به دست 
 گرفته و به مب��ارزه با تروریس��ت ها پرداختند  نش��ان داد

 افسانه ای که داعش تالش داشت با استفاده از جنگ روانی 
از ق��درت خود در اف��کار عمومی ایجاد کند،  ب��ه هیچ وجه 
صحت ندارد و تروریس��ت های این گروه با وجود استفاده 
از سالح های سنگین و انواع و اقس��ام اقدامات بی رحمانه 
و جنایتکارانه،  نتوانستند کوبانی  را به تصرف خود درآورند.

در این زمینه، به ویژه باید به عواملی توجه داش��ت که چند 
ماه پیش سبب رقم خوردن واقعه موصل شد؛ اما در موضوع 
کوبانی  )عین العرب( قابلیت تک��رار نیافت. در حقیقت، دو 
عامل اصلی در س��قوط موصل و افتادن آن به دست داعش 
موثر بود که یکی استفاده از عنصر غافلگیری و بهره گیری از 
فضای بی ثبات سیاسی چند ماه پیش در این کشور بود که 
سبب عدم آمادگی یا عدم رغبت نیروهای امنیتی و همچنین 
مردم محلی برای مقابله موثر با تکفیری ها شد. عامل دوم نیز 
که البته در ارتباط با مورد قبلی است، حضور عناصر سابق 
بعثی در میان نیروهای داعش بود ک��ه عماًل تاکتیک های 
عملیاتی این گ��روه را در عراق تدوین ک��رده و می کنند.به 
این ترتیب،  می توان با قاطعیت استدالل کرد که داعش در 
صورت فراهم نبودن مجموعه ای از شرایط درونی و بیرونی، 
اصوالً امکانی برای پیشروی موثر و پیشبرد اقدامات خود در 
سطحی گسترده ندارد و افس��انه ای که این گروه سعی در 
 القای آن دارد، از اساس غیرواقعی اس��ت. به عبارت دیگر،

  می توان گفت وقایع کوبانی  س��بب شکست ابهت ادعایی 
گروه داعش شده است. 

مراس��م مذهبی عش��ای ربانی با حضور رهبر ارامنه جهان 
به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کلیسای 
وانک در اصفهان برگزار شد.مراسم عشای ربانی به رهبری 
اس��قف بابکن چاریان پیش��وای مذهبی ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران و با حضور جاثلیق اعظم، آرام اول رهبر ارامنه 
جهان برگزار شد.این مراس��م تنها سه بار در سال شامل دو 
عید بزرگ ارامنه و همچنین مراس��م س��الگرد تاسیس به 
هنگام عصر انجام می شود و به جز این سه مناسبت همواره 
صبح روز یکشنبه ها در کلیسا برگزار می شود.در این مراسم 

پیش��وای مذهبی ارامن��ه آذربایجان، ته��ران و همچنین 
 جمعی از پیشواهای مذهبی ارامنه اصفهان شرکت کردند. 
توما گالستانیان مس��ئول تعلیمات مذهبی کلیسای وانک 
افزود: در مراسم مذهبی عشای ربانی، مراحل مختلف زندگی 
حضرت مسیح )ع( به شکل دعا قرائت می شود.وی با اشاره 
به برگزاری مراسم دیگری به نام تقدیس آب در ادامه مراسم 
عش��ای ربانی اظهار کرد: در دوران گذش��ته به یاد شهدای 
بزرگ مسیحی کلیس��اهایی را به نام این افراد مورد احترام 
نام گذاری می کردند.مدیر اطالع رسانی شورای خلیفه گری 

ارامنه اصفهان و جنوب ایران خاطرنشان کرد: پس از مرگ 
این شهدا قطعه ای از بدن آنان )معموال تکه ای از استخوان( 
درون یک شی شبیه دست در همان کلیسا نگهداری می شده 
است.وی تصریح کرد: در مراسم مذهبی تقدیس آب، از شی 
ش��بیه دس��ت مربوط به فرد مورد احترام در همان کلیسا 

استفاده می شود.
گالستانیان گفت: ش��هید مورد احترام این کلیسا هوسپ 

آرماتاتسی مقدس است.
در استان اصفهان 8 هزار شهروند مسیحی زندگی می کنند.

چگونه کوبانی ابهت داعش را فرو ريخت؟

به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس کلیسای وانک

مراسم مذهبی عشای ربانی با حضور رهبر ارامنه جهان برگزار شد

درهم ریختن افسانه ادعایی در عین العرب

روح آیت اهلل مهدوی کنی به ملکوت اعلی پیوست

وبگاه خبری ورلدنت ديلی:

 به بهانه داعش بايد 
سراغ ايران آمد

یک پای��گاه خب��ری، تحلیلی آمریکای��ی طی مطلبی 
خاطرنش��ان س��اخت ک��ه در ل��وای از می��ان بردن 
گروهک داع��ش، باید به کش��ورهای ض��د آمریکایی 
منطقه من جمله ایران حمله کرد و ملزومات س��قوط 
حکومت های آنه��ا را فراهم آورد. ی��ک پایگاه خبری 
آمریکای��ی روز )دوش��نبه( طی تحلیلی خاطرنش��ان 
س��اخت آمریکا و ائتالف ای��ن کش��ور در حمله علیه 
گروه��ک داعش باید ب��ا فراه��م آوردن حمل��ه علیه 
کش��ورهای ضد آمریکایی چون ایران از دس��ت آن ها 
در سطح گسترده رها ش��وند.پایگاه  خبری »ورلدنت 
دیلی« در گزارش��ی نوش��ت: حکومت تهران از س��ال 
1979 به این سو خواستگاه اسالم بنیادین و ریشه ای 
در سطح منطقه بوده است و تالش های بسیاری را برای 
گسترش اسالم بنیادگرا در س��طح منطقه ، آمریکای 
 جنوب��ی و جن��وب آس��یا و مکان های دیگ��ر مبذول

 داشته است.
بر اساس این گزارش، ایران موفق شده است با غلبه بر 
مشکالت دشمنان داخلی  خود را در جای خود نشاند. 
عالوه بر ای��ن ایران رویکردی ضد آمریکایی داش��ته و 
گروه های ضد آمریکایی چون حزب اهلل لبنان، حماس 
و موارد دیگر را شکل داده و یا از آن ها حمایت می کند.

به نوشته این پایگاه آمریکایی، ایران و عراق هم اکنون 
دارای روابط راهبردی با هم هستند و با توجه به شرایط 
فعلی منطقه برای رهایی از ش��ر داعش باید به روابط 
خود خاتمه دهند. از س��وی دیگر ائتالف جهانی علیه 
داعش نیز از روابط این 2 کشور که مقام های ایرانی به 

ویژه نسبت به آن مباهات می کنند ضربه خواهد دید.
در انتهای این تحلیل با اش��اره صریح به  ل��زوم اقدام 
آمری��کا و ائتالفش ب��رای حمله به ایران آمده اس��ت: 
همانند سقوط گروه های کمونیست، نبرد علیه داعش 
نباید مختص به سوریه و عراق شود و الزم است هرگونه 
حکومتی ب��ا خصوصیات ای��ن 2 کش��ور در منطقه یا 
جهان از پ��ای در آورده ش��ود که از جمل��ه حکومت 
بنیادگرای جمهوری اس��المی ایران از آن گروه است 
 و باید ب��ه عمر این حکومت بعد از گذش��ت 3۵ س��ال

 خاتمه داد.
 گفتنی اس��ت که ط��ی چند روز گذش��ته نی��ز برخی 
نظریه پ��ردازان آمریکایی، صهیونیس��تی لزوم کمک 
مجدد به مخالفان جمهوری اس��المی را جلو کش��یده 
و خواهان غلبه بر ایران از طری��ق کمک به اقلیت های 

کشور و بقایای اپوزیسیون شده اند.

 آغاز کشت پايیزه غالت
 در چهارمحال و بختیاری 

مدی��ر زارعت جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
 کش��ت پاییزه گندم و جو در اراضی زراع��ی چهارمحال و بختیاری 

آغاز شد.
 سیروس بیک بکان اظهار کرد: کش��ت پاییزه گندم و جو از اواسط 
مهرماه سال جاری آغازشده اس��ت و پیش بینی می شود امسال 2۵ 
هزار هکتار اراضی به کش��ت گندم دیم و 37 هزار هکتار به کش��ت 
گندم دیم اختصاص یابد.وی افزود: پاییز امسال یک هزار تن گندم 
اصالح شده آبی و یک هزار تن گندم اصالح شده دیم بین کشاورزان 
استان توزیع شده اس��ت.مدیر زارعت جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: دو شهرستان بروجن و لردگان بیشترین سطح زیر 
کشت غالت در استان به خود اختصاص داده اند.بیک بکان خاطرنشان 
کرد: کشت پاییزه کلزا در 240 هکتار از اراضی زراعی استان به اتمام 
رس��ید.وی افزود: به دلیل خشکس��الی های متوالی سال های اخیر 
امسال محدودیت کشت غالت پاییزه در استان وجود ندارد چراکه 
با آغاز تابستان محصول در دوره رسیدگی و برداشت قرار دارد.مدیر 
زارعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به برنجکاران 
دشت آلونی شهرستان لردگان نیز هشدار خودداری از کشت برنج در 

این اراضی داده شده است.
برگزاری همايش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی   

در شهرکرد
 دبیر پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری همایش اس��تانی پدافند غیرعامل تهدیدات زیستی در 
بخش کشاورزی در شهرکرد خبر داد. طهمورث فتاحی اظهار کرد: 
پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات غیرنظامی است که موجب 
افزای��ش بازدارندگی، کاهش آس��یب پذیری، ت��داوم فعالیت های 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تس��هیل مدیریت بحران در مقابل 
تهدیدات زیستی می شود.وی از برگزاری همایش پدافند غیرعامل در 
برابر تهدیدات زیستی بخش کشاورزی در شهرکرد خبر داد و گفت: 
قرار است این همایش استانی  چهارم آبان ماه در محل سالن ابن سینا 

شهرکرد برگزار شود.

بام ايران در فهرست ۵ استان برتر 
تدوين استاندارد ملی 

مدیرکل اس��تاندارد چهارمح��ال و بختیاری بابی��ان اینکه تاکنون 
بیش از۵00 اس��تاندارد ملی در چهارمحال و بختیاری تدوین شده 
اس��ت، گفت: چهارمح��ال و بختیاری در فهرس��ت ۵ اس��تان برتر 
تدوی��ن اس��تاندارد مل��ی ق��رار دارد. عب��داهلل نظری در نشس��ت 
استانداردسازی و توس��عه پایدار با اش��اره به اینکه شعار امسال روز 
جهانی استاندارد »اس��تانداردها، تراز کننده میدان رقابت« است، 
اظهار کرد: بدون ش��ک حضور پای��دار در بازاره��ای رقابتی امروز 
بستگی به رعایت اس��تانداردهای بین المللی دارد.وی افزود: امروز 
فقط کاالهای تولیدش��ده در بنگاه ه��ای اقتصادی ب��زرگ یکه تاز 
بازارهای جهانی نیستند بلکه تولیدات واحدهای کوچک و متوسط 
 که اس��تانداردهای بین المللی را رعایت می کنند نیز در بازار عرضه

 شده است.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: بهس��ازی 
مسیرهای ارتباطی در دهستان موگویی کوهرنگ امسال 
با سرعت بیشتری پیگیری و تا پایان امسال بیشتر این 
پروژه ها تکمیل می شوند.قاسم س��لیمانی در بازدید از 
شهرستان کوهرنگ اظهار کرد: عمده مشکل دهستان 

موگویی مس��یر ارتباطی آن بوده که به علت بارش برف 
ش��دید 6 ماه از سال مسدود و دسترس��ی به آن مشکل 
می ش��ود.وی افزود: یکی از اقدام��ات در دولت تدبیر و 
امید بهسازی جاده ها بوده است که ما توانستیم در سال 
جاری با هزین��ه ای بالغ بر ۵0 میلیارد ریال زیرس��اخت 

جاده های بین روس��تایی دهس��تان موگویی را تکمیل 
کنیم به استثنای قسمتی که تکمیل نشده و تا دو هفته 

آینده درصورتی که بارندگی رخ ندهد به اتمام می رسد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 3 مس��یر دره رزگه به 
فریدون شهر اصفهان، مسیر روستای چین به بزنوی در 
لرستان و مسیر جاده عسل کش��ان را برای خارج شدن 
دهس��تان موگویی از بن بس��ت مهم دانس��ت و تصریح 
کرد: عملیات جاده س��ازی 10 کیلومتر از مس��یر جاده 
دره رزگه به فریدونشهر آغازش��ده و تا 10 روز آینده به 
اتمام می رسد.سلیمانی افزود: بازگشایی مسیر روستای 
چین به بزنوی همکاری اس��تان لرستان را می طلبد که 
در صورت عدم همکاری ای استان با هماهنگی که راه و 
شهرسازی استان انجام می شود چند روز آینده این کار 
شروع می شود تا دسترسی مردم به شهرکرد و الیگودرز 

تسهیل یابد.
وی خاطرنش��ان کرد: ماش��ین آالت جدی��د را در این 
دهستان مس��تقر کرده ایم تا برای بازگشایی جاده ها در 

مواقع بارش برف و باران آمادگی کامل داشته باشند.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد مسیر اصلی 
دهستان موگویی به چلگرد پیش بینی و طراحی شده تا 
از گردنه عسل کشان به س��مت برآفتاب کشیده شود و 
اعتبار موردنیاز این طرح نیز تأمین شده و مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد و به زودی اجرایی می شود.

 سرپرست س��ازمان تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: برای نخس��تین ب��ار در اس��تان ایجاد س��ایت های 
گردشگری در روستاهای چهارمحال و بختیاری در اولویت 
کاری قرارگرفت��ه و در آینده نزدیک ای��ن طرح ها عملیاتی 

می شود.
عباس سیاح اظهار کرد: برای توسعه گردشگری در روستاها 
تعدادی طرح گردشگری با سرمایه گذاری مردم بومی منطقه 

پیشنهادشده است.
وی افزود: نقاط مناس��ب برای اجرای این طرح ها مشخص 
و به می��راث فرهنگی و منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 

معرفی شده است.
سرپرست سازمان تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 

گفت: برای نخس��تین ب��ار در اس��تان ایجاد س��ایت های 
گردشگری در روستاها در اولویت کاری قرارگرفته و در آینده 

نزدیک این طرح ها عملیاتی می شود این موضوع با حمایت 
استاندار در دست پیگیری است.

سیاح گفت: هدف ما این است تا با س��رمایه اندک روستاها 
بتوانیم در این قضیه ورود یابیم و مجتمع های گردش��گری 

را راه اندازی کنیم.
وی افزود: یک��ی از مزیت های این طرح ه��ا رونق اقتصادی 

روستاها و حفاظت از محیط زیست است.
سرپرست سازمان تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
از اج��رای ای��ن طرح ه��ا در شهرس��تان اردل خب��ر داد 
و گفت: در روس��تاهای دو شهرس��تان  فارس��ان و لردگان 
 نیز طرح ه��ای گردش��گری در دس��ت مطالعه و بررس��ی

 است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

سرپرست سازمان تعاون روستايی چهارمحال و بختیاری:

 راه اندازی سايت های گردشگری در روستاهای چهارمحال و بختیاری 

بهسازی مسیرهای ارتباطی در کوهرنگ سرعت می گیرد

درختان سیب اشکفتک شهرکرد 
به شکوفه نشست

در اتفاقی نادر، درختان س��یب اش��کفتک شهرکرد در 
فصل پاییز به شکوفه نشست. 

درحالی که این روزها چهره بس��یاری از مناطق کشور 
با بارش زیبای برف پاییزی س��فیدپوش ش��ده، برخی 
درخت��ان س��یب اش��کفتک ش��هرکرد در چهارمحال 
و بختی��اری، ای��ن س��فیدی را به ش��کل دیگ��ری به 
 نمایش گذاش��ته و با ش��کوفه دادن، جامه بهاری بر تن 

کرده است.
 در حالی شکوفه های این درختان بازشده که دمای هوا 
طی چند روز اخیر در برخی ش��هرهای کش��ور کاهش 

محسوس یافته است.
ش��کوفه دادن بی موق��ع ای��ن درختان س��یب تعجب 

شهروندان را به همراه داشته است.
کارشناس��ان باغبانی چهارمح��ال و بختیاری تغییرات 
دمای��ی را از علت های ش��کوفه دادن نابهنگام درختان 

اعالم می کنند.
گل دهی درخ��ت در این مواقع، باع��ث تضعیف قدرت 
درخت ش��ده و در ثمر ده��ی بهاری درخ��ت اثر منفی 

می گذارد.

بیش از ۵ هزار کارت هوشمند 
مهارت در  استان صادر شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: برای نخس��تین بار در چهارمح��ال و بختیاری از 
س��ال گذش��ته تاکنون ۵ هزار و 840 کارت هوشمند 

مهارت صادر شد.
 محمود تقی پور از طراحی کارت های هوشمند مهارت 
در راس��تای ایجاد دول��ت الکترونیک برای نخس��تین 
ب��ار در چهارمحال و بختی��اری خب��ر داد و اظهار کرد: 
در شش ماه نخس��ت امس��ال بیش از یک هزار و 400 
کارت هوش��مند مهارتی در اس��تان ب��رای متقاضیان 
صادرش��ده اس��ت که متقاضیان ب��رای دریافت کارت 
 می توانند  ب��ه مراکز فنی و حرفه ای در اس��تان مراجعه

 کنند.
مدی��رکل آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: این کارت های هوش��مند که جایگزین 
گواهینامه  های مهارت هس��تند و عالوه بر مش��خصات 
فردی امکان ثبت 20 گواهینامه مهارت رادارند و امکان 

جعل وجود ندارد.
تقی پور ادامه داد: یکی از مزایای این کارت های هوشمند 
اتصال آن ها به سیس��تم جامع پورتال سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کش��ور اس��ت که در صورت ارائه آن به 
دس��تگاه ها دیگر نیازی ب��ه مکاتب��ات اداری نبوده و با 
واردکردن ک��د شناس��ایی روی کارت در این س��ایت 

قابل رؤیت  است.
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نخستین مجموعه مراقبتی ویژه 
سالمندان اصفهان احداث می شود

به همت خیران خمینی شهر، نخستین مجموعه فرهنگی، رفاهی، 
ورزش��ی و مراقبتی ویژه س��المندان استان با مس��احتی بیش از 
۲۰ هزار مترمربع، تا ۲ س��ال آینده احداث می شود.معاون توسعه 
و برنامه ریزی اس��تانداری اصفهان در جلس��ه هم اندیشی ساخت 
مجموعه سالمندان خمینی شهر با اش��اره به اینکه سخت کوشی، 
تالش، همت و پایداری برای پیش��برد اهداف از مهم ترین صفات 
شاخص مردم خمینی شهر بوده، اظهار کرد: وجود دهکده مراقبتی 
س��المندان فرزانگان در خمینی ش��هر باوجود امکان��ات موردنیاز 
یک فرصت مناسب برای اس��تفاده بهینه اوقات فراغت سالمندان 
است.حسین سیستانی با اشاره به اینکه هرم سنی جامعه به سمت 
سالمندی و بزرگسالی بوده و این فرایند اجتناب ناپذیر بوده، گفت: 
در دهه های گذش��ته مثل این دهه کنونی ما نسبت احداث مراکز 
نگهداری و مراقبتی از سالمندان احساس نیاز نمی کردیم.وی افزود: 
ایده و طراحی برنامه ریزی برای ساخت مجموعه رفاهی و تفریحی 
سرای س��المندان فرزانگان در نوع منحصربه فرد و بی نظیر بوده و 
بر مبنای آینده نگری صحیح راه اندازی می ش��ود.معاون استاندار 
اصفهان بابیان اینکه دوره س��المندی دوره انتقال تجربیات نشل 
گذشته به نسل جدید باید باافتخار با سالمندان جامع برخورد کرد 
استفاده بهینه کرد، خاطرنش��ان کرد: امروز نهضت تجلیل از مقام 
سالمندان در کشور واس��تان با نگرشی عمیق و صحیح آغازشده و 
خمینی شهر همان گونه در عرصه ایثار ش��هادت در دوران مقدس 

پیشگام بوده، در عرصه امور خیر وخیرین نیز پیشقدم است.
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آغاز به کار همایش بین المللی بازتوانی قلبی در اصفهان 

نخس��تین همایش بین المللی بازتوانی قلبی روز سه ش��نبه در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان آغاز به کارکرد.

 هدف از برگزاری این همایش ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی درباره پیشگیری 
ثانویه از بیماری های قلبی عروقی و بازتوانی قلبی است.

3

متأسفانه رشد معضل ناباروری و به عبارتی افزایش تقاضا 
در زوجین نابارور طی س��ال های اخیر و نبود ش��فافیت 
قانونی در تعیین حدود مجاز ای��ن امر و همچنین خالء 
وجود نهادی مشخص به عنوان متولی حمایت از حقوق 
زوج های نابارور مزیدی بر علت شده تا بازار خریدوفروش 
جنین و تخمک در کنار فعالیت های مجاز مراکز درمان 
ناباروری، رونق گیرد و نهایتاً ش��رایط طوری ش��ود که 
این بار داغ »اهدا« یا بهتر اس��ت بگوییم »سوداگری« از 
محل فروش تخمک و جنین از پیش��انی سالمت کشور 
بیرون زده و به معضلی برای متولیان بهداش��ت و درمان 

تبدیل شود.
 ایس��نا  درباره چرایی و همچنین مشکالت و معضالت 
خریدوفروش تخمک و جنین در کشور را  با مهراندخت 
عابدینی، کارشناس ارشد اداره س��المت مادران وزارت 

بهداشت به گفت وگو پرداخته است .
عابدینی در توضیح مقوله »ناب��اروری« و مباحثی نظیر 
اهدای جنین که به دنبال ناباروری رخ می نماید، گفت: 
مسئله ناباروری بحث مهمی است و با توجه به فرمایشات 
مقام معظ��م رهبری مبنی ب��ر اینکه باید به نرخ رش��د 
جمعیت کشور کمک شود، مسلماً یکی از ابعاد کمک به 
نرخ رشد جمعیت، حمایت از کسانی ست که در آرزوی 

فرزند هس��تند. بنابرای��ن کمک به جمعی��ت نابارور در 
کشور یکی از اهداف وزارت بهداشت است و خوشبختانه 
روش های جدی��د کمک باروری، ش��امل خدماتی برای 

کمک به این افراد است.
وی در مورد مس��ئله اهدای جنین به زوج ه��ای نابارور 
و چالش ها و مش��کالت ناش��ی از آن گفت: درواقع آنچه 
مصوب مجلس و قانون بوده، اهدای جنین است که برای 
آن هم قانون و هم مصوبه هیئت وزیران وجود دارد و هم 
اض��الع آن را به صورت جزئی در دفتر س��المت خانواده 
تنظیم و مش��خص کرده ایم. البته اه��دای جنین به این 
صورت است که پدر و مادری که صاحب شرعی و قانونی 
جنین هستند بر اس��اس یک نیت خیرخواهانه، جنین 
را در اختیار زوج دیگری که به هر دلیلی مثل نداش��تن 
تخمک یا اسپرم مناس��ب مشکل داش��ته و نمی توانند 
صاحب فرزند شوند، بگذارند تا این جنین در اختیارشان 
قرارگرفته و به ای��ن زوج اجازه دهد ک��ه صاحب فرزند 

شوند.
وی افزود: البته این موضوع بحث های حقوقی مسکوتی 
دارد؛ به عنوان مثال در فقه صاحب واقعی جنین، صاحبان 
ژنتیکی او هس��تند اما این در حالی است که در مسائل 
حقوقی این تکلیف روش��ن نش��ده و یکس��ری مسائل 

حقوقی اس��ت که باید روشن ش��ود.در غیر این صورت 
مسلماً فعالیت در این مقوله برای ارائه دهندگان در مراکز 

ناباروری همواره با چالش هایی روبه رو است.
عابدینی بر لزوم ایجاد محدودیت قانونی در تعداد جنینی 
که یک زوج می توانند اهدا کنن��د، تأکید و تصریح کرد: 
ما نمی توانیم اجازه دهیم افراد اهدا کننده جنین، تعداد 
زیادی جنین یا نطفه اهدا کنند، زیرا در این صورت امکان 
قرابت این فرزندان باهم در یک جمعیت زیاد می ش��ود. 
برای مثال ممکن اس��ت خانواد ه ای که ماحصل اهدای 
جنین آن ها 8 فرزند اس��ت این فرزن��دان به طور اتفاقی 
باهم ازدواج کنند. بنابراین ما بای��د روی محدود کردن 
دفعات اهدای جنین فکر و برنامه ریزی کرده و همچنین 
با ایجاد مرکزی برای ثبت نام افراد اهداکننده ضمن حفظ 
محرمانه بودن این زوج ها در جهت کنترل تعداد دفعات 
اهدا عمل کنیم که البته در موارد گفته شده، قانون وجود 

دارد و تحت شرایط قانونی انجام می شود.
کارشناس ارشد اداره س��المت مادران وزارت بهداشت 
در ادامه با اشاره به معضل خریدوفروش تخمک، رنگ و 
بوی مادی گرفتن آن و همچنی��ن عدم وجود قانونی در 
این زمینه، گفت: مس��ئله  دیگری که وجود دارد و جزو 
دغدغه های وزارت بهداش��ت بوده و م��ا روی آن تأکید 
زیادی داریم، تبلیغاتی اس��ت که زنان را ب��رای اهدای 
تخمک تش��ویق می کنند.وی بابیان اینکه هر تخمدان 
یک ت��ا دو تخمک در ماه آزاد می کند، گفت: متأس��فانه 
بارها و بارها با زنانی مواجه می ش��ویم ک��ه بیش از 5 یا 
ش��ش بار مورد تحریک تخمدان ها ب��رای ایجاد نطفه و 
تخمک قرارگرفته اند، این در حالی است که هر تخمدان 
یک تا دو تخمک در ماه آزاد می کند و بدیهی است برای 
گرفتن تعداد زیادی تخمک از یک زن باید به او دارو داده 
شود تا تخمدان ها تحریک شوند. این در حالی است که 
تکرر اس��تفاده از این داروها جهت تحریک تخمدان ها و 
دریافت تخمک، با عارضه همراه است و مشکالتی را برای 
فرد ایجاد می کند.عابدینی دراین باره افزود: ضمن اینکه 
باید توجه داشت یک فرد به چه میزان تخمک می دهد و 
اینکه چقدر از این تخمک ها تبدیل به جنین می شوند. 
زیرا همان طور که اشاره کردم عدم کنترل تعداد اهدای 
تخمک می تواند مشکالت زیادی نظیر قرابت افرادی که 
ممکن است از یک پدر و مادر باش��ند را به همراه داشته 
باش��د.اما وقتی نظارت قانونی صورت گیرد،هیچ فردی 
نمی تواند بیش از دو یا س��ه فرزند اهدای��ی ایجاد کند و 
اگر فردی درص��دد اهدای تعداد زی��ادی جنین و ایجاد 
بیش از س��ه فرزند اهدایی بود باید از اقدام او جلوگیری 
ش��ود.بنابراین تمام تالش ها باید در جهت کنترل تعداد 
 فرزندان اهدایی ایجادش��ده باش��د تا س��المت جامعه 
حفظ ش��ود.وی بابیان اینکه در حال حاضر نمونه هایی 
داریم ک��ه ازدواج های فامیل��ی خود را افزای��ش داده و 
درنتیجه امکان ش��یوع ابتال به بیماری های ژنتیکی در 
آن ها زیاد ش��ده، گفت: بنابراین موضوع مورد تأکید ما 
بحث نظارت و کنترل این مبحث اس��ت ک��ه از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت.عابدیی به اهدای تخمک در 
برخی مراکز ناب��اروری باوجود نداش��تن قانونی در این 
زمینه هشدار داد و گفت: درزمینه اهدای تخمک قانونی 
نداریم اما ای��ن امر در برخ��ی از مراکز ناب��اروری با این 

توجیه که وقتی قانون در موردی مس��کوت مانده، انجام 
آن ایرادی ن��دارد، صورت می گیرد. البته خوش��بختانه 
این مراکز محدود هس��تند و وزارت بهداشت نیز در این 

خصوص اقداماتی را انجام می دهد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد قانون در مورد ممنوعیت اهدای 
تخمک گفت: باید در این مورد قانون ایجاد و ممنوعیت 
اهدای تخمک اعالم شود؛ در غیر این صورت تا زمانی که 
قانونی وجود نداشته باشد نمی توانیم برای جلوگیری از 

این اقدام در مراکز ناباروری به چیزی استناد کنیم.
این متخصص زنان تأکید 
کرد:اق��دام مهم دیگر این 
اس��ت که مراکز ناباروری، 
می��زان اه��دای خ��ود را 
ثب��ت  کنند تا مش��خص 
ش��ود که ب��ه چ��ه میزان 
اهدای جنی��ن و یا اهدای 
تخمک دارند. البته تأکید 
می کنم هرچن��د در مورد 
اه��دای جنی��ن مصوبه و 
قانون وج��ود دارد و همه 
مراکز درمان ناباروری نیز 
می توانند قانونا آن را انجام 
دهند اما در این زمینه هم 
بای��د محدودیت های��ی 
را اعم��ال کنی��م و میزان 

داروهایی که به فرد داده می ش��ود باید به صورتی باشد 
که عارضه ای برای وی ایجاد نکند.

وی با هشدار مجدد نسبت به اینکه اهدای مکرر تخمک 
ایراد دارد و عوارض زیادی را برای فرد اهداکننده ایجاد 
می کن��د، گفت: اس��تفاده مک��رر از داروه��ای تحریک 
تخمک می تواند عوارضی برای تخمدان ها، تخلیه ذخایر 
تخمدان ها و ... را ایجاد کند. بنابرای��ن افراد باید در این 

مورد کنترل و مراقبت شوند.
کارشناس ارشد اداره سالمت مادران وزارت بهداشت در 
پاسخ به اینکه راهکار کنترل این موضوع چیست؟ گفت: 
راهکار مشخص این موضوع این اس��ت که یک ارگان یا 
نهاد به عنوان متولی، حمای��ت از حقوق زوج های نابارور 
را برعهده گرفت��ه و همه کس��انی ک��ه می خواهند تحت 
اقدامات اهدا قرار گیرن��د در این مرکز ی��ا نهاد ثبت نام 
کنند. همچنین انج��ام اقداماتی نظیر ایج��اد قانون در 
این مورد برای جلوگیری از سوءاس��تفاده ها، انجام این 
اقدامات تحت نظارت وزارت بهداش��ت و دس��تگاه های 
مرتبط و مس��ئول و همچنین اعطای مجوز اهدا به افراد 
 الزم است و اعالم شود که نباید اقدامی خارج از این روند

 انجام ش��ود.این متخصص زنان در پایان صحبت هایش 
گف��ت: درصورتی ک��ه چنین قوانینی داش��ته باش��یم 
می توانیم رون��د فعالیت ای��ن مراکز را کنت��رل کرده و 
امیدواریم ک��ه بتوانیم در این زمین��ه فعالیت های مؤثر 
و مفیدی برای تس��هیل اقدامات مردم داش��ته باشیم. 
درمجموع تأکید می ش��ود که متأس��فانه اهدا جنین به 
دلیل رنگ م��ادی که به خ��ود گرفت��ه، نیازمند تدوین 
قوانین هست تا روند ارائه خدمت هر چه بهتر و مناسب تر 

صورت گیرد.

اهدای مکرر تخمک ایراد دارد

بازار داغ سوداگری فروش جنین

یادداشت

 نوسازي هر دستگاه اتوبوس
۴۵۰ میلیون تومان هزینه در بردارد

     مدیرعامل شرکت اتوبوسراني شهرداري اصفهان ازنوسازي 
۱5۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال جاري خبرداد.

سید عباس روحاني با اعالم این خبر گفت: از یک هزار و ۴۰۰ 
دس��تگاه اتوبوس این ناوگان ۳۰۰ دستگاه ان نیاز به نوسازي 
دارد که 5۰ دس��تگاه آن در حال نوسازي اس��ت و مذاکرات 
۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر براي نوسازي انجام شده و تا پایان 
سال جاري انجام خواهد شد. وي بابیان این که براي نوسازي 
هر دس��تگاه اتوبوس ش��هرداري ۴5۰ میلیون تومان هزینه 
می کند اذعان داش��ت:عمر ناوگان اتوبوسراني از ۳ به 8 سال 
افزایش یافته به طوری که باال رفتن س��ن ناوگان اتوبوسراني و 
فرس��ودگي آن باعث افزایش تعداد دفعات خرابي اتوبوس ها 
بیش از استاندارد می شود و ضررهاي ریالي به همراه دارد، اما 
از همه ضررها مهم تر نارضایتي شهروندان و تأثیراتی است که 

اتوبوس های فرسوده در آالیندگي هواي شهردارند. 

 بیش از ۵ هزار هیئت مذهبي
 در استان فعال است

     معاون تشکل های دیني اداره کل تبلیغات اسالمي استان 
اصفهان گفت: اطالعات تعداد 5 ه��زار و ۲۰۰ هیئت مذهبي 
در سامانه هیئت های مذهبي این اداره کل ثبت شده و مجوز 

فعالیت براي آن ها صادرشده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایي ابراز داشت: اطالعات 
تعداد 5 ه��زار و ۲۰۰ هیئت مذهبي در س��امانه هیئت های 
مذهبي اداره کل تبلیغات اسالمي استان اصفهان ثبت شده و 

مجوز فعالیت براي آن ها صادرشده است. 
وي افزود: البت��ه تعدادي هیئت مذهبي دیگر هم در س��طح 
استان فعال هستند که هنوز تحت پوشش اداره کل تبلیغات 

اسالمي استان قرار نگرفته اند. 
معاون تش��کل های دیني اداره کل تبلیغات اس��المي استان 
اصفه��ان گفت: در س��طح ش��هر اصفه��ان نیز ب��راي تعداد 
 ی��ک ه��زار و ۲۰۰ هیئ��ت مذهبي، مج��وز فعالی��ت صادر

شده است. 
بابای��ي بیان داش��ت: تع��داد ۴۶۰ هیئ��ت مذهب��ي بانوان 
نیز در اس��تان اصفه��ان فعال اس��ت که مس��ئول و ُمبلغ آن 
 از بان��وان ب��وده و جلس��ات آن نی��ز وی��ژه بان��وان برگ��زار 

می شود. 

مشاوره قبل از طالق اجباری است
رئیس مرکز توسعه پیشگیری س��ازمان بهزیستی با اشاره به 
اینکه مش��اوره های قبل از طالق باع��ث کاهش 5۰ درصدی 
آمار طالق در برخی از اس��تان ها شده اس��ت، گفت: به زودی 
در تمامی اس��تان های کش��ور مراکز مش��اوره قبل از طالق 
راه اندازی می شود.مجید رضازاده بابیان این مطلب افزود: در 
حال حاضر ۱۲۰۰ مرکز مشاوره دولتی و غیردولتی در سراسر 
کشور فعال است که در ۱۲۰ مرکز مش��اوره فقط روش های 
 پیشگیری از طالق و سازش در زندگی به زوجین مشاوره داده 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه مش��اوره قبل از طالق اجباری اس��ت 
گف��ت: تمام��ی زوجین��ی که قص��د ط��الق دارن��د باید به 
مراکز مش��اوره مراجعه کنن��د و تحقیقی ک��ه در این زمینه 
انجام ش��ده نش��ان می دهد که در چند اس��تان کشور میزان 
 طالق با مراجعه به این مراکز ت��ا 5۰ درصد کاهش پیداکرده

 است . 

 صدور كارت هوشمند ملي براي 
سه گروه هدف

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه گروه 
هدف فعلي براي صدور کارت هوش��مند ملي در حال حاضر، 
سه گروه هستند، تصریح کرد: افرادي که به سن ۱5 سالگي 
رسیده اند و قرار اس��ت براي اولین بار کارت ملي براي آن ها 
صادر ش��ود؛ افرادي که به هر دلیلي مشخصات سجلي آن ها 
تغییر کرده و افرادي که کارت ملي فعلي آن ها مفقود شده و 
درخواست صدور کارت ملي دارند، سه گروه هدف ما در این 

طرح هستند.
ت��ورج حاجي رحیمی��ان در خص��وص جایگزین��ي کارت 
هوش��مند ملي به جاي کارت ه��اي ملي فعل��ي، اظهار کرد: 
این کارت داراي س��ه خصوصیت ویژه اس��ت ب��ه طوري که 
از لح��اظ فیزیکي و س��اختاري، بس��یار قوي، ب��ا امینت باال 
و داراي ظرفی��ت اطالعات��ي زیاد اس��ت. وي با بی��ان اینکه 
طرح کارت هوش��مند ملي، یک��ي از مهم تری��ن پروژه هاي 
IT و س��ازمان ثبت اح��وال کش��ور در س��ال هاي اخیر بود، 
 اف��زود: امیدواری��م ای��ن طرح ب��ا ت��الش و پیگی��ري همه

 سازمان ها به سرانجام خوبي برسد. 
مدیرکل ثبت اح��وال اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: کارت 
هوشمند ملي عالوه بر مش��خصات فرد در کارت ملي قبلي، 
مش��خصات جدیدي که س��ازمان ثبت اح��وال تعریف کرده 
است، یک سري مش��خصات بیومتریک افراد نظیر اثر هر ۱۰ 
انگشت، عکس بدون فتوش��اپ فرد و امضاي دیجیتال را نیز 

در بر مي گیرد. 

اخبار كوتاه

SMS

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حکم قاطعی 
برای متهمان اسیدپاش��ی صادر می شود تا برای مجرمان 
درس عب��رت ش��ود.جمعی از بان��وان فع��ال در نهادها و 
دس��تگاه های اجرایی اس��تان به نمایندگ��ی از بانوان در 
نشستی با رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواستار 
رس��یدگی هرچه س��ریع تر به پرونده اسیدپاش��ی و اشد 

مجازات برای مجرمان شدند.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان اصفه��ان بابی��ان اینکه 
اسیدپاش��ی اقدامی غیراخالقی و غیرانسانی است، گفت: 
با قربانیان این حوادث ابراز همدردی می کنیم و به شدت 
پیگیر این مسئله هستیم.خسروی وفا افزود: دادگستری 
اصفهان به مح��ض اطالع از وقوع این ج��رم کارگروهی را 
تشکیل داد که در آن نیروهای اطالعاتی و انتظامی حضور 
جدی پیدا کردند و تا شناس��ایی همه متهمان و رسیدن 
به نتیجه نهایی به کار ادامه می دهن��د.وی ادامه داد: این 
کارگروه هرروز در ساعت معینی تشکیل جلسه می دهد 
و اقدامات نیروهای انتظامی و اطالعاتی توسط دادستان 
بررسی می شود. هرروز نیز دستور الزم از طرف دادستان 
به افسران پرونده ارائه می شود و امیدواریم که با اقدامات 
بس��یار خوبی که در این کارگروه ش��کل گرفته به سرعت 
شاهد به نتیجه رسیدن پرونده باشیم.رئیس کل دادگستری 
استان اصفهان با اشاره به جدیت موضوع اسیدپاشی، گفت: 

با توجه به اهمیت این موضوع، دادس��تان کل کشور ابالغ 
ویژه ای به دادستان اصفهان داده و ایشان نیز با جدیت کامل 

همه وقت خود را مصروف این پرونده می کند.
خس��روی وفا بابیان اینکه متأس��فانه برخی افراد در حال 
دامن زدن به شایعات هس��تند، اضافه کرد: برخی عنوان 
می کنند که افراد قربانی دارای پوش��ش و حجاب مناسب 
نبودند، اما اصاًل این گفته ها مورد تأیید نیست. اتفاقاً یکی 
از قربانیان این حوادث از خان��واده ای کاماًل مذهبی بوده 
که پدرش س��ابقه حضور در جبهه را دارد.وی با رد اخبار 
و ش��ایعاتی که در فضای مجازی منتشرشده، اضافه کرد: 

متأسفانه بسیاری از رسانه های غربی به دنبال این هستند 
که فضای جامعه را ملتهب و احساسات خانم ها را تحریک 
کنند، اما هیچ کدام از اخباری که از س��وی این شبکه ها و 
رسانه های بیگانه منتشر می شود، مورد تأیید دادگستری 

استان اصفهان نیست.
هیچ فکر و انگیزه اي ب�راي ناامن كردن اصفهان به 

نتیجه نمی رسد
    فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هیچ فکر و انگیزه اي از سوی افرادی که قصد دارند 
جمهوری اسالمی و اصفهان را ناامن نشان دهند به نتیجه 
نمی رسد، گفت: سپاه و بسیج با تمام توان برای دستگیری 
این فرد جانی و یا خاطیان اسیدپاش��ي هاي اخیر، آماده 
همکاری با نیروی انتظامی هستند تا آرامش دوباره به شهر 
بازگردد. سردار غالمرضا سلیمانی ابراز داشت: اسیدپاشی 
های اخیر اصفهان، خالف شرع و اعتقادات اسالمی است 
که متاس��فانه فضای امن جامعه را تحت الشعاع خود قرار 
داده است.وي با اش��اره به اینکه اصفهان، شهری مذهبی 
و انقالبی با مردمی هوش��مند اس��ت، افزود: متاسفانه در 
روزهای گذش��ته حادثه اسیدپاش��ی در این شهر توسط 
افراد ناشناس و با علت نامعلوم باعث شده تا عالوه بر اینکه 
 بانوان اصفهانی احس��اس نا امنی کنند، وحشت در شهر

 حاکم شود.

تشکیل كارگروه ویژه بررسی حادثه اسیدپاشی

انگیزه نا امن كردن اصفهان ناكام می ماند

گویا زخم كهنه حراج تکه ای از جان و تبلیغات دیواری و مجازی آن باقیمت ه�ای چند میلیون تومانی كافی نبود 
كه این بار با سوءاستفاده از نیاز و شرایط زوجین و خانواده ها، بازار نوع جدیدی از داللی ارگان و اعضای بدن، سکه 
شده و به این ترتیب است كه امروز بازار سیاه خریدوفروش جنین و تخمک در كنار برخی فعالیت های مجاز مراكز 
درمانی، رونق یافته است.با گذری به فضای مجازی و جس�تجویی كوتاه در اینترنت با كلیدواژه »فروش عضو« یا 
»اهدای عضو«؛ »گیرنده« و »دهنده تخمک« و »جنین« جزو پرشمارترین صفحه هایی خواهند بود كه بازخواهند 
شد و دالالن یا فروشندگان آن از زوجین نابارور مبالغی بین هشت تا 12 میلیون تومان را طلب می كنند كه بی تردید 

بخشی از این رقم سهم فروشنده و بخشی هم سهم دالل خواهد بود.

آئین مذهبی سالروز تاسیس وانک اصفهان

هیچ فردی نمی تواند 
بیش از دو یا سه 

فرزند اهدایی ایجاد 
كند و اگر فردی 

درصدد اهدای تعداد 
زیادی جنین و ایجاد 

بیش از سه فرزند 
اهدایی بود باید از 
اقدام او جلوگیری 

شود

س: ایرنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

سیم کارت های بدون نام و نشان 
جمع آوری می شوند

 مع��اون نظ��ارت س��ازمان تنظیم مق��ررات از س��اماندهی 
س��یم کارت های فاقد نام و نش��انی معتبر خب��ر داد و گفت: 
س��یم کارت هایی که به صورت انبوه فروخته شده اند کنترل و 

جمع آوری می شوند.
غالمرضا داداش زاده بابیان اینکه بدون شک هیچ سیم کارت 
ثبت نش��ده ای وجود ندارد. بلکه قبل از اینکه سازمان تنظیم 
مقررات محدودیت فروش سیم کارت ها به اشخاص حقیقی و 
حقوقی را وضع کند، اظهار داشت: برخی افراد سیم کارت هایی 
را به طور حجم��ی و با اطالعات ش��خصی ناق��ص خریداری 

کرده اند که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد.
وی افزود: الزم است اپراتورها، واگذاری سیم کارت را بر اساس 
اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص 
حداکثر ۱۰ س��یم کارت برای اش��خاص حقیقی انجام داده و 

نشانی کامل در پایگاه داده های اپراتورها ثبت شود. 
معاون نظارت رگالتوری خاطرنشان کرد: مناطق تقسیم بندی 
شده توسط س��ازمان تنظیم مقررات، بر اساس گزارش هایی 
که در این زمینه به آن ها داده می ش��ود؛ سیم کارت هایی که 
به صورت انبوه فروخته شده اند را کنترل و جمع آوری می کنند.

 تاکنون سرشماری کشاورزی 
در 858آبادی استان

مدیرکل آمار اس��تانداری اصفهان گفت: از زمان اجرای طرح 
سرش��ماری کش��اورزی در س��طح اس��تان اصفهان تاکنون 
سرش��ماری 858 آبادی در س��طح اس��تان به صورت کامل 

انجام شده است.
محمدرضا قاسمی با اشاره به اجرای طرح سرشماری عمومی 
از 5 مهرماه در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور اظهار 
داش��ت: این طرح با فعالی��ت 32۱ مأمور سرش��ماری که بر 
اساس مساحت و تعداد کشاورزان در شهرستان های مختلف 

تقسیم شده اند آغاز بکار کرده است.
وی بابیان اینکه تاکنون کشاورزان استان همکاری خوبی را با 
مأموران سرشماری این طرح داشته اند، ادامه داد: سعی شده 
است که مأموران سرش��ماری در هر شهرستان، بومی همان 

شهرستان باشند.
مدیرکل آمار اس��تانداری اصفهان با اش��اره ب��ه آخرین آمار 
به دس��ت آمده در خصوص سرشماری کش��اورزان در استان 
اصفهان و بابیان اینکه آمار به دست آمده در سرشماری سال 
ج��اری از 858 آب��ادی و 24۰ هزار خانوار جمع آوری ش��ده 
اس��ت، ادامه داد: اج��رای این سرش��ماری تا ۱8 آب��ان ماه 
 ادامه خواهد داش��ت و تاکنون 5۰ درصد ای��ن طرح اجرایی

 شده است.

 ضرورت پیگیری بیمه و
 مالیات مسکن مهر

غالمعی قادری با اشاره به مشکالت مسکن مهر، اظهار داشت: 
برای اتمام پروژه های مسکن مهر و رفع مسائل بیمه ای مسکن 
مهر نیاز به همکاری بیشتر از سوی دستگاه های ذیل وزارت 

به ویژه سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. 
وی در خصوص توسعه فرهنگ تعاون در استان، افزود: اداره 
کل با هماهنگی اتاق تعاون و اتحادیه ها و با بررس��ی اس��ناد 
باالدس��تی، قوانین و مقررات، آیین نامه ها، مشوق ها موانع و 
مشکالت را شناسایی و راهکارهایی برای توسعه بخش تعاون 

در استان تدوین کرده است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: 
با اجرای مش��وق های بخش تعاون، تغییر کم��ی و کیفی در 
بخش تعاون فراهم می شود. وی با اش��اره به جلسه با اعضای 
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی، تأکید کرد: اعضای 
این فراکس��یون به عنوان یکی از فراگیر ترین فراکسیون های 
مجلس شورای اسالمی خواستار ارتباط قوی و مؤثری با بدنه 

وزارت تعاون به ویژه بخش تعاون در وزارت شدند.

افزايش مصرف گاز خانگی در اصفهان
رئیس واح��د اندازه گیری و توزیع گاز اس��تان اصفهان گفت: 
مصرف گاز در بخش خانگی طی ۶ ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در استان ۷ درصد افزایش یافته 
است.خس��رو س��لطانی حجم مصرف گاز در بخش خانگی را 
طی نیمه نخست سال گذشته حدود 8۹۰ میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و اظهار داشت: امسال حجم گاز مصرفی در بخش 
خانگی طی مدت یادشده بیش از یک میلیارد و 2۱5 میلیون 
مترمکعب برآورد ش��ده اس��ت. وی بابیان اینک��ه حجم گاز 
مصرفی در بخش صنعت طی شش ماهه نخست سال گذشته 
حدود 5 میلیارد و 38۷ میلیون مترمکعب بوده، افزود: امسال 
مصرف گاز در بخش صنعت بیش از ۶ میلیارد و 488 میلیون 

مترمکعب بوده که با رشد ۱۰ درصدی مواجهه است. 
وی میزان مص��رف گاز در بخ��ش تجاری را از ابتدای س��ال 
تاکنون ۱۶۷ میلیون مترمکعب برش��مرد و بیان داشت: این 
میزان در مدت مش��ابه سال گذش��ته 8۷ میلیون مترمکعب 

بوده است. 

صادرات فوالد مبارکه 20 درصد 
افزايش يافت

 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
در نیمه نخس��ت امس��ال صادرات محصوالت ف��والدی این 

شرکت به خارج از کشور 2۰ درصد افزایش یافت.
 محمد پیشخوان میزان صادرات این شرکت در نیمه نخست 
امسال را ۷۱۷ هزار تن انواع ورق فوالدی و مقصد را کشورهای 

اروپایی و حاشیه خلیج فارس بیان کرد.
در ش��ش ماه نخست س��ال گذش��ته 543 هزار تن محصول 
فوالدی شرکت فوالد مبارکه به خارج از کشور صادر شده بود.

پیشخوان گفت: برنامه امس��ال شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
صادرات یک میلی��ون و 5۰۰ هزار تن ان��واع ورق فوالدی به 

خارج از کشور است.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با تولید 5۰ درصد فوالد کشور، 
بزرگترین تولید کننده ورق های فوالدی در خاورمیانه است.

4
آب ورودی به سدها ۱۳ درصد کاهش يافت

حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي س��ال آبي جاري تاکنون با ۱3 درصد کاهش در 
مقایسه با سال آبی گذشته به ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ درحالی که این میزان در مدت مشابه 

سال آبی گذشته ۷۶۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. 
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مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در حال حاضر تنها 
3۶ درصد از مصالح ساختمانی این استان دارای استاندارد 

است.
علی شفیعی با بیان اینکه تاکنون استانداردسازی سه بخش 
پی، ستون و سقف ساختمان تعریف شده است، اظهار داشت: 
استفاده از مصالح غیر اس��تاندارد در ساختمان های استان 
اصفهان بزرگ ترین چالش ساختمان سازی در استان است. 
وی افزود: در حال حاض��ر 2۰۰۶ واحد تولیدکننده مصالح 
ساختمانی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد تنها 

۱3۰۰ واحد در سطح استان دارای پروانه هستند. 
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه 4۰۰ 
واحد تولید تیرچه و بلوک غیر مجاز در اس��تان وجود دارد، 
تصریح کرد: تولید آجر، شن و ماسه در استان بدون رعایت 
اس��تانداردهای الزم صورت می گی��رد. وی اضافه کرد: در 
بس��یاری از پروژه های بزرگ در همان محل احداث پروژه 
تیرچه و بلوک تولید و مصرف می شود و هیچ گونه استانداری 

در این عرصه رعایت نمی شود. 
ش��فیعی عدم اس��تاندارد مصالح س��اختمانی کارگاهی و 
زیرزمینی را از جمله چالش های اداره اس��تاندارد اس��تان 
اصفهان عنوان کرد و گفت: طی ۶ ماه نخست امسال مجوز 
پروانه کار ۱5۰ واحد تولیدی مصالح ساختمانی در سطح 
اس��تان باطل ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه کارخانجات 
بزرگ تولید مصالح س��اختمانی از جمله سیمان و کاشی 
دارای پروانه استاندارد هستند، اظهار کرد: تمام واحدهای 

بزرگ تولید مصالح س��اختمانی در س��طح اس��تان دارای 
استانداردهای الزمند و فقط واحدهای کارگاهی مشکالتی 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با اشاره به برخی از عدم 
همکاری های نهادها و ادارات استان در نبود ارایه تسهیالت 
به ساخت و سازهای غیر استاندارد، بیان داشت: متاسفانه 
علی رغم ابالغ مصوبه هیئت وزیران هنوز بسیاری از نهادها 
در عدم ارایه تس��هیالت از جمله آب، برق، گاز و تلفن برای 
ساختمان  هایی که پروانه اس��تاندارد ندارند همکاری های 
الزم را با اداره اس��تاندارد ندارند. وی با بی��ان اینکه رعایت 
اس��تانداردهای ساخت و س��از در ش��هر با هماهنگی های 
شهرداری و شورای اسالمی شهر امکان پذیر است، ادامه داد: 
در این راستا از شهرداری اصفهان خواهشمندیم نسبت به 
توسعه فرهنگ استانداردسازی ساختمان ها همکاری الزم 

را داشته باشند. 

رئیس اتحادیه باغداران با بیان اینکه ما در بحث استفاده 
از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصوالت باغی 
و جالیزی به دلیل ش��رایط آب و هوایی کش��ور نه تنها 
از کشورهای خارجی باالتر نیس��تیم بلکه در رده های 
پائین تر از آن ها نیز قرار داریم، گفت: در زمینه تولیدات 
گلخانه ای باید تمهیداتی اندیش��یده ش��ود تا آن ها را 

آلوده نکنیم.
مجتبی شادلو با اش��اره به مباحث مطرح شده مبنی بر 
آلودگی گوجه فرنگی به س��موم و کودهای ش��یمیایی 
اظهار داشت: ما در بحث اس��تفاده از سموم و کودهای 
شیمیایی در تولید محصوالت باغی و جالیزی به دلیل 
شرایط آب و هوایی کشور نه تنها از کشورهای خارجی 
باالتر نیستیم بلکه در رده های پائین تر از آن ها نیز قرار 

داریم.

وی، وجود آفتاب گرم در کشورمان را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: آفتاب سبب می ش��ود سم و کود در محصوالت 
تولید سرباز ماندگاری نداش��ته باشد و طی یک چرخه 
تبخیر و پایش ش��ود نمی خواهم بگویم ما مصرف این 

مواد را نداریم اما اصول کار رعایت می شود.
شادلو با اشاره به اینکه تولیدکنندگان به دلیل مباحث 
اقتصادی س��عی می کنند کانون بیماری ها را برطرف و 
آفات و بیماری ها را در زمان الرو و تخم مهار کنند،اضافه 
کرد: از سوی دیگر قیمت سموم تاثیرگذار بر روی کانون 
و تخم آفات بس��یار گران اس��ت و برخی از این سموم 

قیمتی حدود 25۰ هزار تومان در لیتر دارند .
وی اف��زود: ه��م اکنون زم��ان ک��ود و س��م دولتی به 
پای��ان رس��یده اس��ت و تولیدکنن��دگان بر حس��ب 
تجرب��ه و دیگ��ر عوام��ل موث��ر دس��ت ب��ه انتخ��اب 
 می زنن��د و م��وارد موثرت��ر را ب��رای دف��ع آف��ات بر

می گزینند.
شادلو با بیان اینکه باید در تولیدات گلخانه ای مقداری 
دقت داشته باشیم، افزود: باید سعی کنیم در این زمینه 
یک دستورالعمل کاربردی و بسیار مطلوب داشته باشیم 
، بنده در بحث تولیدات گلخانه ای این قضیه را متفاوت 
می دانم ه��ر چند تولی��د محصوالت س��رباز و طبیعی 
در کشور بس��یار بیش��تر اس��ت اما در زمینه تولیدات 
گلخانه ای نیز باید تمهیداتی اندیش��یده شود تا آن ها 

را آلوده نکنیم.

رئیس اتحاديه باغداران

مصرف سموم در ايران پائین تر از ديگر کشورهاست
مديرکل استاندارد استان تاکید کرد:

مصالح غیر  استاندارد چالش بزرگ ساختمان سازی 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: 
اگر کاهش قیمت جهانی نفت ادامه یابد، باید متناس��ب 
با منابع، بودجه دولت را تنظیم کنیم و در کنار آن توازن 

منطقه ای مدنظر در برنامه ششم نیز رعایت شود.
محمدباقر نوبخ��ت در همایش روز آم��ار و برنامه ریزی 
بابیان اینکه مرکز آمار ای��ران همواره در مقاطع مختلف 
منش��أ تأثیر و نقش آفرینی قاطع و بالمنازع بوده است، 
گفت: سرشماری عمومی کشاورزی در مرکز آمار ایران 
در حال انجام اس��ت و امید داریم این نتایج سرشماری 
بتواند برنامه ریزان را در تصمیم گیری درست برای بخش 

کشاورزی به خوبی رهنمون باشد.
معاون برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رئیس جمهور 
همچنین تدوین برنامه ششم توس��عه را در دست اقدام 
بیان کرد که مرک��ز آمار ایران در آن نق��ش مهمی دارد 
و گفت: با تصوی��ب نظامنامه این برنام��ه در بخش های 
مختل��ف معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی 

رئیس جمهور برنامه ششم در حال تهیه و تنظیم است.
وی افزود: برای اینکه برنامه ششم بتواند در شرایط فعلی 
عدم تعادل منطقه ای و محصول اجرای بیش از ده برنامه 

را جبران کند به آمار صحیح نیازمند هستیم.

نوبخت با تأکید ب��ر اهمیت توجه به اقتص��اد مقاومتی، 
گفت: یکی از سیاس��ت های دولت آن است که همگام با 
بودجه هزینه های ج��اری، بودجه عمرانی هم تخصیص 

یابد و به همین دلیل ش��اهد بودیم که در شش ماهه اول 
سال 53 درصد منابع الزم برای اجرای طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای پرداخت شد.

وی، پرهیز از آغ��از طرح های عمرانی جدی��د و تکمیل 
طرح های نیمه تمام را از سیاست های دولت بیان کرد و 
افزود: تا پایان امسال 24۶ طرح نیمه تمام به بهره برداری 
می رسد.نوبخت گفت: در سفرهای رئیس جمهور کلنگ 
طرح های جدید زده نمی ش��ود تا به طرح های نیمه تمام 
دولت اضافه ش��ود، بلکه تأکید دولت در این سفرها آن 
است که همه طرح ها باید تا پایان سال ۹3 یا نیمه سال 

۹4 به اتمام برسد.
وی افزود: برای سال آینده نیز باید خود را آماده کنیم تا 
در بودجه با کمبود مواجه نش��ویم. معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اگر کاهش قیمت 
جهانی نفت ادامه یابد، باید متناس��ب ب��ا منابع، بودجه 
دولت را تنظیم کنیم و در کنار آن توازن منطقه ای مدنظر 

در برنامه ششم نیز رعایت شود.
نوبخت نقش استان ها را در تدوین برنامه ششم بااهمیت 
دانس��ت و افزود: برنامه شش��م توس��عه با اولویت توازن 
بخشی در حال تهیه است و این برنامه متکی به آمارهای 
مرکز آمار ایران است که بهنگام در اختیار ما قرار خواهد 
داد. وی همچنی��ن از زحم��ات و تالش ه��ای مدیران و 

کارشناسان مرکز آمار ایران قدردانی کرد.

در سفر های رئیس جمهور کلنگ طرح های جديد زده نمی شود

تکمیل همه طرح های نیمه تمام تا پايان سال

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با بی��ان اینکه روغن خام 
مورد نیاز صنایع تا اردیبهش��ت ماه س��ال آین��ده تامین 
شده است، تاکید کرد: قیمت روغن تا اردیبهشت ماه ۹4 
تغییری نخواهد داشت.محمد قبله با اشاره به تصمیم دولت 
مبنی بر سپردن مسئولیت اجرایی تنظیم بازار روغن نباتی 
به انجمن صنایع روغن نباتی گفت: ۷ ماه از این تصمیم می 
گذرد و این انجمن ناظر بر عملکرد تجار و واردات و تولید 
روغن نباتی در کشور بوده و به نظر می رسد با توجه به ثبات 
بازار و تامین بدون وقفه نیاز مردم، این کار به خوبی انجام 
شده است و می تواند الگوی موفقی برای سپردن مسئولیت 
تنظیم بازار سایر کاالها به تشکل ها و انجمن های مربوطه 

باشد.دبیر انجمن صنایع روغن نباتی افزود: هم اکنون به 
لحاظ روغن ساخته شده و روغن خام وارداتی، هیچ گونه 
کمبودی در بازار وجود ندارد و بازار کامال تنظیم است، این 
در حالی اس��ت که هدفگذاری تولید انجام شده مطابق با 

سال ۹2، در سال جاری نیز محقق شده است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی همواره روغن خام برای 
تولید سه ماه خود را در انبارها ذخیره دارد و برای اولین بار 
این اتفاق رخ داده است و به نوعی از زمان توزیع کاالبرگ، 
شورای روغن نباتی مسئولیت توزیع حواله های روغن خام 
 و کاالی کاالبرگی را به عهده داش��ت اما اکنون با گذشت 
۷ ماه از مصوبه دولت مبنی بر س��پردن مسئولیت تنظیم 

بازار این کاال به انجمن، می توان گفت که تا اردیبهشت ماه 
سال قبل، هیچگونه نگرانی بابت ذخایر روغن خام وجود 
ندارد و کشتی هایی که به مقصد ایران در راه هستند، این 
امید را روزافزون می کند که مشکلی به لحاظ تامین روغن 
نخواهیم داشت.به گفته قبله، در ۶ ماهه سال جاری تولید 
۷۰۰ هزار تن مثل تولید ۶ ماهه ۹2 صورت گرفته است و 
علی رغم اینکه از آبان ماه سال ۹۱ تا خرداد سال ۹2، سه 
بار افزایش قیمت روغن را ش��اهد بودی��م، اما اکنون علی 
رغم این که از مهرماه سال ۹2 قیمت روغن خام با ارز آزاد 
محاسبه می ش��ود، هیچ گونه تقاضای افزایش قیمتی به 
سازمان حمایت ارایه نشده است.وی افزود: تا اردیبهشت 
ماه سال ۹4 نیز هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت. 
این در حالی اس��ت که در موضوع پالم نیز واردات این نوع 
روغن نسبت به سال قبل حدود 2۰ درصد کاهش داشته و 
اکنون در ۶ ماهه ابتدای سال ۹3، به زیر 3۰ درصد رسیده 
است، اما اکنون بیشترین سهم واردات روغن خام را روغن 
آفتابگردان که از اوکراین وارد می شود، تشکیل می دهد.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی خاطرنش��ان کرد: واردات 
روغن آفتابگردان نیز با ۱۰۶ درصد رشد اکنون به ۱8۰ هزار 
تن رسیده است و به همین نسبت، سهم واردات روغن پالم 
کاهش یافته است. البته به موازات آن، توزیع روغن خام از 
سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز قطع شده و رانتی 
که در این میان ممکن بود به وجود آید، حذف شده است 
 و بخش خصوصی خود روغ��ن را وارد و در صنعت مصرف

 می کند و ریالی هم پول از این بابت از دولت نمی گیرد.
قبله ادامه داد: علی رغم تاکید زیادی که بر صادرات روغن 
وجود داشت اما متاسفانه مالزی زودتر از ایران در بازارهای 
هدف حضور یافت و متاس��فانه هم اکنون صادرات روغن 
ایرانی ب��ه بازارهای جهانی حج��م باالیی ن��دارد. در بازار 
روسیه نیز ایران نمی تواند ورود موفقی داشته باشد چراکه 
این کشور صادرکننده روغن به دنیا است.وی اظهار داشت: 
صنعت روغ��ن نباتی هم اکنون متقاض��ی افزایش قیمت 
روغن نیست و به نظر می رسد که اردیبهشت ماه سال ۹4، 

درخواست تغییر قیمت را مطرح کنیم.

دبیر انجمن صنايع روغن نباتی اعالم کرد :

ثبات قیمت روغن تا ارديبهشت سال 94
 چینی ها خودروی امريکايی

 سوار می شوند
ايرانی ها خودروی چینی!

گزارش ها نش��ان می دهد مردم چین عالقه ای به 
استفاده از خودروهای ساخت کشورشان ندارند.

تحریم صنعت خودرو پای خودروسازان چینی را 
به بازار خودرو کش��ور بازکرده است. چندی پیش 
خبر هایی مبنی بر واردات چن��د مدل مختلف از 
خودروهای چینی توس��ط س��ایپا در رسانه های 
مختلف منتشر ش��د و ایران خودرو نیز برای اینکه 
از این چرخه عقب نماند اق��دام به واردات دو مدل 

خودرو رنو بانام های کلیو 4 و کپچر کرد.
بااین حال بسیاری از فعاالن صنعت خودرو و البته 
مصرف کنندگان به دلیل نوپا بودن صنعت خودرو 
چین از ورود محصوالت چینی به بازار دوقطبی و 

کم تنوع خودرو ایران چندان دل خوشی ندارند.
از سوی دیگر خودروسازان کشورمان نیز به دلیل 
خروج شرکای قدیمی، برای حفظ خطوط تولیدی 
در این شرکت ها اقدام به عقد قراردادهای تأمین 
قطعه و مونتاژ خودرو با شرکت های چینی کرده اند 
که با اس��تقبال افکار عمومی مواجه نشده است.

درحالی که بازار خودرو کش��ور هرروز رنگ و بوی 
بیش��تری از خودروهای چینی به خود می گیرد، 
بسیاری از صنعتی ها نس��بت به حضور چینی ها 
هشدار داده اند و بسیار نگران وضع موجود در بازار 
خودرو هستند، به طوری که مدیرعامل ایران خودرو 
در هیجدهمین نمایشگاه خودرو در تبریز عنوان 
کرد که اگر اتکا صنعت خودرو ما به کش��ور چین 
باش��د مطمئن باش��ید صنعت خودرو با شکست 

روبه رو خواهد شد.
مدیران عامل دو شرکت خودروس��از نیز در چند 
روز گذش��ته به نگرانی های حضور خودروسازان 
چینی واکنش نشان دادند، به طوری که یکه زارع، 
مدیرعامل ایران خودرو س��هم چینی ها در س��بد 
محصوالتی این شرکت را ۱۰ درصد خوانده و مدنی 
مدیرعامل سایپا نیز اذعان کرد که سهم چینی ها 
در این شرکت تنها 5 درصد خواهد بود.به هرحال 
به نظر می رسد که خودروسازان کشور برای توسعه 
بخش��یدن به صنعت خودرو تصمیمات جدیدي 
اتخاذ نکرده اند. یکی به دنبال واردات خودرو چینی 
رفته و دیگری نیز از دوبی رن��و وارد می کند. این 
در حالی است که در هیچ کجای دنیا یک شرکت 

خودروساز اقدام به واردات خودرو نمی کند.

برنامه ششم 
توسعه با اولويت 
توازن بخشی در 
حال تهیه است و 

اين برنامه متکی به 
آمارهای مرکز آمار 

ايران است

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه تاکنون بیش از ۶ میلیون و 4۷ هزارنفر تس��هیالت 
ازدواج دریافت کرده اند، گفت: 5۰۰ میلیاردتومان تسهیالت مربوط به مشاغل خانگی در 
حال پرداخت است. ولی اهلل سیف با اعالم اینکه بیش از ۱5۷ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده به تس��هیل و رفع موانع موجود در امر ازدواج به عنوان 
یکي از اصلي ترین دغدغه هاي دولت تدبیر و امید اش��اره کرد و افزود: دغدغه اصلي رئیس 
جمهور در جلسات هیئت دولت همواره تسریع و تسهیل در روند اعطاي این تسهیالت است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداش��ت: بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور نیز علیرغم تمام 

مشکالت موجود از قبیل کمبود منابع قرض  الحسنه، اهتمام ویژه خود را در جهت تأمین 
و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج به کلیه  متقاضیان در صف انتظار به 

کار بسته است.
وي افزود: بانک مرکزي و به تبع آن شبکه بانکي کشور نیز در همین راستا، اقدامات متعددي 
را در رابطه با اعطاي تسهیالت قرض  الحسنه ازدواج، تامین مسکن زوج هاي جوان، اجراي 
قانون ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي، و حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد امام خمیني )ره( و سازمان بهزیستي کشور به انجام رسانده است.

پرداخت 500 میلیاردتومان وام مشاغل خانگی



یادداشت

همزمان با آغاز ایام محرم، تلویزیون اقدام به پخش سریال تاریخی »مختارنامه« 
در شبکه اچ دی و باکیفیت فول اچ دی می کند.
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پخشسریال»مختارنامه«باکیفیتاچدی
هفتیادداشت

واکنش اصغر فرهادی به فاجعه 
اسیدپاشی در اصفهان 

 اصغ��ر فره��ادی در پ��ی حادثه 
اسیدپاشی در اصفهان در متنی 

واکنش نشان داد.
این کارگردان سینمای ایران در 
این متن که در اختیار خبر آنالین 
گذاش��ته آورده است: »از جامعه 
پزش��کی ای��ران، متخصصان در 
داخل و خارج از کشور خواهش��مندم از هر طریق ممکن همه 
همت و توان خود را در این لحظات سخت برای کمک به بانوان 
آس��یب دیده فاجعه غیرقابل ب��اور این روزهای ش��هر غم آلود 

اصفهان به کاربندند. 
من پیشاپیش تالش همه کسانی که مرهمی بر زخم بی پایان 
این عزی��زان می گذارن��د را صمیمانه قدر می نهم و س��پاس 

می گویم.«
فرهادی زاده خمینی ش��هر اصفهان اس��ت. پیش از واکنش 
فره��ادی نیز کیان��وش عی��اری کارگردان مطرح س��ینمای 
ایران و س��ازنده فیل��م س��ینمایی »خانه پدری« نس��بت به 
 فاجع��ه اسیدپاش��ی در اصفه��ان واکن��ش نش��ان داده

 بود.

دومین مرحله طرح »کانون آیندگان« 
اجرا می شود

 طرح »کانون آین��دگان« ویژه 
نوجوانان پس��ر با محوریت ارائه 
مباحث اعتقادی، روانشناختی و 
مسائل اقتصادی در فرهنگسرای 

 سبحان اجرا می شود. 
مدی��ر فرهنگس��رای س��بحان 
دراین ب��اره گفت:  ای��ن طرح در 
سه ماهه تابستان برای اولین بار 
ویژه نوجوانان پسر ۱۲ تا ۱۶ سال با محوریت مسائل اقتصادی 
اجرا ش��د.  نظری بیان کرد: در این کانون مباحث اقتصادی و 
کارآفرینی آموزش داده ش��ده و پس ازآن هرکدام از نوجوانان 
گروه بندی شدند  و با تشکیل یک شرکت نمادین به ارائه یک 
محصول پرداختند.  وی با اشاره به نتیجه ایجاد شرکت از سوی 
نوجوانان گفت: در پایان تابستان در قالب برپایی یک نمایشگاه 
هر یک از گروه ها به  فروش محص��والت خود پرداخته و طبق 
آموزه های این طرح سود ماحصل رابین گروه تقسیم نمودند و 
به این ترتیب با شیوه های  اقتصاد و کارآفرینی تا حدود زیادی 

آشنایی پیدا کردند.  
مدیر فرهنگس��رای س��بحان در ادامه افزود: ای��ن طرح برای 
دومین بار در س��ه ماهه پائیز در حال اجرا بوده که در دو نوبت 
شنبه ها  و یکشنبه ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ با حضور مربیان مربوط 

به موضوع مربوطه برگزار می شود.  

کارگردان »شکرستان« هشدار داد

ریشه انیمیشن دارد خشک می شود!
 کارگردان انیمیشن »شکرستان« در خصوص بها دادن به انیمیشن و 
پیشرفت در این عرصه معتقد است: ریشه انیمیشن ایران با مشکالت 

اقتصادی حال حاضر، در حال خشک شدن است.
بابک نظری بابیان اینکه پیش ازاین توجه خوبی به حوزه انیمیش��ن 
می شد، خاطرنش��ان کرد: بزرگ ترین اتفاق طی س��ال های اخیر در 
حوزه انیمیش��ن توجه خوبی بود که ب��ه این هنر انجام ش��د و ایران 
در بخش انیمیش��ن جزو کشورهای پیشتاز محس��وب می شد اما در 
حال حاضر انیمیش��ن با مش��کالت مالی در حال از بین رفتن است و 
بیشتر انیمیشن سازان جذب کش��ورهای دیگر می شوند.وی سپس 
به سختی س��اخت انیمیش��ن ویژه  خردس��االن اش��اره کرد و گفت: 
متأسفانه در کش��ورمان با فقر کارهای خردس��ال در حوزه  انیمیشن 
روبرو هس��تیم؛ این در حالی است که ساخت انیمیش��ن هایی برای 
خردساالن ازلحاظ موضوع، دیالوگ و بیان مطلب، کار دشواری است اما 
خیلی ها فکر می کنند کار خردسال راحت است، درحالی که این حوزه 
حساسیت های خاص خودش را دارد و در آن نمی توان روی هر چیزی 
دست گذاشت.این انیمیشن ساز در پایان از پخش انیمیشن جدیدش 
با عنوان »قصه های ریرا« خبر داد و عنوان کرد: »قصه های ریرا« ویژه 
خردساالن است که در ۶4 قسمت تولیدشده و پخش آن از اواخر مهرماه 
آغاز می شود. این انیمیشن با شعر و ترانه همراه است و به نوعی انیمیشن 
موزیکال محسوب می شود. »قصه های ریرا« درباره دختربچه خردسالی 
است که با اتفاقات پیرامون، خانواده و محیط جامعه روبرو می شود. در 

این انیمیشن یکسری ذهنیت های بچگانه به تصویر کشیده می شود.

آیین بزرگداشت »محتشم« در کاشان 
برگزار می شود

آیین بزرگداشت »محتشم کاشانی« بزرگ شاعر حماسه کربال اول آبان 
ماه سال جاری در کاشان برگزار می شود.

 محمد زری باف دبیر برگ��زاری این آیین افزود: ای��ن کنگره باهدف 
معرفی شخصیت محتشم کاشانی، ش��اعر مرثیه گوی ایران و تکریم 
مقام و منزلت وی در حسینیه محتشم کاش��انی برگزار می شود.وی، 
خاطره گویی مادر شهید »محمد معماریان«، شعرخوانی استاد سخن 
»س��ید علی اصغر صائم کاش��انی«، مداحی کربالیی »قاسم وهاب« 
و تجلیل از ش��اعران برجس��ته منطقه کاش��ان را ازجمله برنامه های 
این آیین برش��مرد.دبیر برگزاری آیین بزرگداشت محتشم کاشانی، 
ضمن اشاره به حضور ش��اعران و مداحان در این آیین، چاپ بروشور 
حاوی مطالبی در باب شخصیت محتشم از دیگر اقدامات در این آیین 
است.کمال الدین علی محتشم کاش��انی دارای لقب شمس الشعرای 
کاشانی ش��اعر ایرانی در آغاز س��ده ۱0 هجری در کاش��ان زاده شد، 
 بیش��تر دوران زندگی خود را در این شهر گذراند و در همین شهر هم

 درگذشت.

مدیرعام��ل مرکز تحقیق��ات رایانه ای ح��وزه علمیه 
اصفهان گف��ت: نخس��تین نرم افزار کودک��ی مرکز 
تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان در قالب یکی 
از موضوعات سبک زندگی اسالمی فردا )پنجشنبه ( 
رونمایی می شود.حجت االسالم سید احمد سجادی با 
اش��اره به تهیه نرم افزار »نوزادی« در مرکز تحقیقات 
رایانه ای ح��وزه علمی��ه اصفهان اظهار داش��ت: این 
نرم افزار در راستای تحقق خواسته رهبر معظم انقالب 
در رابطه با تحقق سبک زندگی سالم تولیدشده است.

وی بابیان اینکه سبک زندگی سالم در پژوهش های 
صورت گرفته به دو بخش فردی و اجتماعی تقس��یم 
می شود، ادامه داد: بخش فردی این نوع سبک زندگی 
به دوران نوزادی )قبل دوران بارداری تا دوس��الگی(، 
 دوران کودکی )3 ت��ا ۱۲ س��الگی(، دوران نوجوانی

 )۱3 ت��ا ۱۷ س��الگی( و جوانی )۱8 تا 30 س��الگی( 
تقسیم می ش��ود.مدیرعامل مرکز تحقیقات رایانه ای 
حوزه علمیه اصفهان بابیان اینکه در س��بک زندگی 
اسالمی می توان به مسائل متعدد اجتماعی پرداخت، 
اظهار داشت: ولی چنانچه به مباحث خانواده، معیشت 
و ش��غل و مدیریت توجهی ویژه شود تقریباً به تمامی 
مباح��ث اجتماعی پرداخته ش��ده اس��ت.وی افزود: 
ما بر ای��ن باوریم که س��بک های زندگ��ی فرهنگی، 

سیاس��ی، اقتصادی و ... در درون سبک زندگی های 
فردی و اجتماعی قابل بررس��ی و تبیین کامل است و 
بابیان کامل سبک زندگی فردی و اجتماعی می توان 
به تمامی پرسش های نهفته در سبک زندگی پاسخی 

جامع ارائه داد.
حجت االسالم س��جادی بابیان اینکه در حال حاضر 
مرکز تحقیقات رایانه ای ح��وزه علمیه اصفهان برای 
سبک زندگی فردی تولید نرم افزارهای شاخصی را در 
دستور کار قرار داده است، گفت: در این راستا نرم افزار 

کودکی در قالب 5 موضوع آماده رونمایی است.
وی با اشاره به موضوعات به کاربرده شده در نرم افزار 
»کودک« اظهار داشت: فرزندانی برای آینده )نگاهی 
جامع به حق��وق و تربیت کودک(،ط��راوت غنچه ها 
)بهداشت روانی و س��المت جس��مانی کودک(اتاق 
ش��ادی )درباره ب��ازی، خالقیت و نش��اط کودک(، 
کودک و رس��انه )پیرامون چگونگ��ی ارتباط کودک 
با رسانه های مختلف( و همش��اگردی سالم )مسائل 
آموزش��ی کودک( موضوعات تدوین شده در نرم افزار 
کودک تولیدش��ده در مرکز تحقیقات یارانه ای حوزه 

علمیه اصفهان است.
مدیرعام��ل مرکز تحقیق��ات رایانه ای ح��وزه علمیه 
اصفهان بابیان اینکه تمام مراحل تحقیق برای دیگر 

نرم افزارهای در دست تولید س��بک زندگی اسالمی 
در بخش فردی انجام ش��ده اس��ت، ادامه داد: تمامی 
این نرم افزار ها مراحل تحقیق را پش��ت سر گذاشته 

و هر ی��ک در حال طی 
نم��ودن مراح��ل تولید 
)اعم از تایپ، کدگذاری، 
گرافیک، تهیه و ساخت 
صوت و فیلم، پویانمایی، 
برنامه نویسی و....( است 
ک��ه پ��س از رونمای��ی 
از اولی��ن محص��ول در 
اول آب��ان ۱3۹3 بقی��ه 
نرم افزارهای هش��تگانه 
ت��ا خردادم��اه س��ال 
۱3۹4 تولید و رونمایی 
خواه��د ش��د.وی ادامه 
داد: در کن��ار هر یک از 
این نرم افزارها یک جلد 
کتاب در ح��دود پانصد 
صفحه پیش بینی ش��ده 

که حاوی مباحث آن موض��وع خواهد بود که خالصه 
مطال��ب نرم افزار را برای س��هولت مراجع��ه در خود 

جای داده است.
برای تهیه نرم افزار میانس�الی و کهنسالی 

برنامه ای نداریم
حجت االسالم س��جادی بابیان اینکه در حال حاضر 
مرک��ز تحقیق��ات یارانه ای ح��وزه علمی��ه اصفهان 
برنامه ای برای تولی��د نرم افزار برای افراد میانس��ال 
و کهنس��ال ندارد، اف��زود: در این راس��تا باید توجه 
داشته باش��یم که اگر یک نوزاد تا س��نین جوانی بر 
اساس اصول و روش های تربیت اس��المی رشد پیدا 
کند، در س��نین میان س��الی و کهن س��الی مشکلی 
نخواهد داش��ت همچنی��ن در نرم افزارهای س��بک 
 زندگی اجتماعی به مسائل کلی این دوران ها پرداخته

 شده است.
وی یکی از اه��داف تولید نرم افزار کودک را تش��ویق 
خانواده ها ب��ه فرزند آوری و رف��ع دغدغه های اصلی 
خانواده ها برای تربیت فرزندان دانس��ت و افزود: این 
نرم افزار ش��امل پنج بخش اصلی تربی��ت، بارداری و 
زایمان، حقوق نوزاد، نوزادی و ش��یرخوارگی و چهار 
بخش جانبی نگارخانه، کتابخانه، حکایت و آوا است 
و در سطحی تهیه و تولیدشده اس��ت که خانواده ها، 
مربی��ان و متخصصان ام��ر تربیت می توانن��د از آن 

بهره مند شوند.

مدیرعامل مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان 

نرمافزار»کودکی«رونماییمیشود

اگر یک نوزاد تا 
سنین جوانی بر 

اساس اصول و 
روش های تربیت 

اسالمی رشد پیدا 
کند، در سنین 

میان سالی و 
کهن سالی مشکلی 

نخواهد داشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تحدید حدود اختصاصی 
7/556 شماره: 103/93/655/347-93/7/28 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
پالک  در روستای چوقان  واقع  فرعی   497 به شماره  و مشجر  باغ موستان  یکدرب 
زارعی  نجمه خاتون  نام خانم  به  ثبتی  پرونده  12 کاشان که طبق  22- اصلی بخش 
فرزند محمد آقا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 93/8/26 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
لذا  شد.  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20
معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
نماید.  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست را اخذ و   مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تاریخ انتشار:1393/07/30 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
تحدید حدود اختصاصی 

اختصاصی ششدانگ  تحدید حدود  103/93/657/33-93/7/28 چون  7/557 شماره: 
قطعات زمین مزروعی متصل 20 جریب تقریبی به شماره 13 فرعی واقع در مزرعه 
نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  کاشان  دوازده  بخش  اصلی   -35 پالک  کامو  الیونجه 
حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در  غیره  و  احمد  فرزند  عقیلی  مهدی  آقای 
طبق  بر  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی 
صبح   9 ساعت  در   93/8/25 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای 
عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف  در صورت  و  شد  خواهد  انجام  و  محل شروع  در 
کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  شد.  خواهد  موکول  بعد  روز  به  حدود  تحدید 
حاضر  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که  می شود  اخطار  مالکین  و  مجاورین 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعترضات  شوند. 
صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
انتشار:1393/07/30  تاریخ  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست   تقدیم 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/558 شماره: 103/93/657/347-93/7/28 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعات مزروعی 7 جریب تقریبی به شماره 7 فرعی و ششدانگ قطعات زمین مزروعی 
8 جریب تقریبی به شماره 9 فرعی واقعات در مزرعه الیونجه کامو پالک 35-اصلی 
احمد  فرزند  عقیلی  مهدی  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  که  کاشان  دوازده  بخش 
به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  عدم حضور  علت  به  است  ثبت  جریان  در  غیره  و 
نامبرده تحدید حدود ملک  دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای 
انجام خواهد شد و  مرقوم در تاریخ 93/8/24 در ساعت 9 صبح در محل شروع و 
در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
لذا  شد.  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20
معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
نماید.  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست را اخذ و   مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تاریخ انتشار:1393/07/30 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/559 شماره: 103/93/656/347-93/7/28 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعات  ششدانگ  و  فرعی  یک  شماره  به  تقریبی  جریب  دو  مزروعی  زمین  قطعات 
اراضی مزروعی ده جریب تقریبی به شماره 5 فرعی واقعات در مزرعه الیونجه کامو 
پالک 35-اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی عقیلی 

فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 93/8/21 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
لذا  شد.  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20
معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
نماید.  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست را اخذ و   مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تاریخ انتشار:1393/07/30 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
تحدید حدود اختصاصی 

7/560 شماره: 103/93/657/347-93/7/28 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
قطعات زمین مزروعی و بائره 5 جریب تقریبی به شماره 8 فرعی و ششدانگ قطعات 
زمین مزروعی سه جریب تقریبی به شماره 3 فرعی واقعات در مزرعه الیونجه کامو 
پالک 35-اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی عقیلی 
فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 93/8/22 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
لذا  شد.  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20
معترض  ثبت  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
نماید.  اداره تسلیم  این  به  تقدیم دادخواست را اخذ و   مرجع ذیصالح قضائی گواهی 

تاریخ انتشار:1393/07/30 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
                                                 ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/6/12-1451 دادنامه:  شماره   480-93 پرونده:  کالسه   7/570
 – امام  خ   – اصفهان  نشانی  سلطانی  فاطمه  خواهان:  اختالف  حل  شورای   4 شعبه 
نشانی  کریمی  فرهاد  خوانده:  اول  ط   – ماهان  مجتمع   -3 رسالت   – رسالت  کوی 
مجهول المکان خواسته: مهریه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی فاطمه سلطانی به طرفیت فرهاد کریمی به خواسته مطالبه مهریه 
ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فیمابین طرفین و با 
اینکه  و  درجلسه رسیدگی  اظهارات خواهان  و  تقدیمی خواهان  دادخواست  به  توجه 
خوانده علیرغم نشر آگهی در شعبه حضور نداشته و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده و 
از طرفی مهریه حق مسلم زوجه و عندالمطالبه می باشد لذا شورا به استناد ماده 1082 
ق.م و 515 ق آ.د.م خوانده را محکوم به پرداخت عین 500 عدد سکه تمام بهارآزادی 
بابت مهریه و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
پس  روز  بیست  و  همین شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و  غیابی 
می باشد.م الف:18292  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن   از 

شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

محسن  خواهان:   93/6/30-1104 دادنامه:  شماره   745/93 پرونده:  کالسه   7/571
)کوی  فدک  بست  بن   – زاده  کوی شهید ضابط  مدرس-  اصفهان-خ  نشانی:  کریمی 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  مظفری  مهدی  خوانده:  نرگس(-پالک35 
از  پس  گردشکار:  313908و313907  های  به شماره  ریال وجه سفته   40/000/000
ثبت پرونده فوق الذکر طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه اعضا محترم شورا در جلسه 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان تشکیل است با بررسی محتویات 
پرونده به شرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی آقای 
 40/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  مظفری  مهدی  آقای  به طرفیت  کریمی  محسن 

ریال بابت وجه دو فقره سفته به شماره 313908و313907 و مطالبه خسارت تاخیر 
اقرار نموده  اینکه خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود  تادیه نظر به 
ذمه  اشتغال  بنابراین  نیاورده  به عمل  تکذیبی  و  ایراد  اصالت سند  به  نسبت  و  است 
وی محرز است و شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198و522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307و309و310و313 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 260/000 ریال به اضافه 
هزینه نشر آگهی ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/5/14 لغایت 
اجرای حکم طبق شاخص قیمتها در حق خواهان که در اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع 
می باشد. عمومی  دادگاههای  در  نظر  تجدید  و  اعتراض  قابل  و  است  واخواهی   قابل 

م الف:18294 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

محسن  خواهان:   93/6/30-1106 دادنامه:  شماره   743/93 پرونده:  کالسه   7/572
–کوی نرگس- بن بست  کریمی نشانی: اصفهان-خ مدرس- کوی شهید ضابط زاده 
وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  مظفری  مهدی  خوانده:  -پ35   فدک 
از  پس  گردشکار:  تومان  میلیون  دو  مبلغ  به   313911 شماره  به  سفته  فقره   یک 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع 
تشکیل  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  نهم  شعبه  جلسه  اعضاء  نظریه 
 است با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به رای می نماید. رای شورا: 
به خواسته  مظفری  مهدی  آقای  به طرفیت  کریمی  آقای محسن  در خصوص دعوی 
و   313911 شماره  به  سفته  فقره  یک  وجه  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ   مطالبه 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری 
نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  سند  اصالت  به  نسبت  و  است  نموده  اقرار   خود 
و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  و  است  محرز  وی  ذمه  اشتغال  بنابراین 
307و309و310و313  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و522  مواد  به  مستنداً 
بابت اصل خواسته و  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  را  تجارت خوانده  قانون 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  اضافه  به  ریال   260/000 مبلغ 
اجرای  در  که  خواهان  حق  در  قیمتها  شاخص  طبق  حکم  اجرای  لغایت   93/5/14 
احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ در همین شعبه قابل واخواهی می باشد.م الف:18295 شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

آقای  با وکالت  قبادزاده  7/573 در خصوص پرونده کالسه 999/93 خواهان عباس 
مقرون دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت فرهاد فتح الدین تقدیم نموده است 
توجه  با  است  گردیده  تعیین  9/30صبح  93/9/1 ساعت  مورخه  برای   وقت رسیدگی 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به 
 – ارباب  اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
 8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  نماید.در 
اتخاذ می شود. م الف:19117 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار 

 7/574 شماره درخواست: 9310460365600038 شماره پرونده: 9309980365601256
اتهام  به  پور  قانعیان  خانم  ابالغ  آگهی  پیشنویس   931256 شعبه:  بایگانی  شماره 
از طرف   ... و  پایپ شیشه ای  3 عدد  نگهداری  و  نوع شیشه  از  مواد مخدر  استعمال 
این دادسرا در پرونده کالسه 931256 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
به  پاسخگویی  انقالب جهت  و  دادسرای عمومی  دادیاری   37 در شعبه  آگهی  انتشار 
انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  در صورت عدم حضور پس  اتهام خویش حاضر شود 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:19474 رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
 7/575 شماره درخواست: 9310460360000036 شماره پرونده: 9209980360000064 
شماره بایگانی شعبه: 920064 نظر به اینکه آقای خلیل عجمی همدانی فرزند اصغر به 
اتهام توهین و فحاشی و تهمت حسب شکایت آقای مرتضی قدیری فرزند قدرت ا... از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920064ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  امور کیفری مراتب  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود  در صورت عدم حضور 
شد.م الف:19475  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از   پس 
شعبه بیست و یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع3( 

ابالغ تبادل لوایح 
7/576 بدینوسیله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
 -2 ناظری  امیرحسین  سید   -1 نام  به  890247و921087ح/13  بدوی  پرونده 
محمدمهدی مغروری 3- سیدعباس محمدی 4- محمد نریمانی ابالغ می گردد: تجدید 
به  دادخواستی  سپاهان  کانسار  اکشافی  مهندسی  فنی  تعاونی  شرکت  نظرخواه 
طرفیت  به   93/6/11 مورخه   93-915 شماره  دادنامه  از  نظرخواهی  تجدید  خواسته 
شما تقدیم نموده که تحت شماره 262 تاریخ 93/7/23 در این شعبه ثبت شده و از 
تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  برای  مراتب  نماید.  اقدام  لوایح  تبادل  به  نسبت  آن  ضمائم  و 
جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت 
م الف:19479  ارسال خواهد شد.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  به  پرونده   مقرر 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
تجدیدنظرخواهی ابالغ 

آقای  اینکه  به  نظر  ناطقی  عباس  آقای  به  تجدیدنظرخواهی  ابالغ  آگهی   7/577
 93/1/31 دادنامه شماره 9309970350900103 مورخ  به  نسبت  عنایتی  محمدحسن 
تجدیدنظرخواهی نموده است که به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدیدنظر خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می شود به علت اعتراض به رای صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر 
پاسخی  تجدیدنظرخواهی چنانچه  دادخواست و ضمائم  ثانی  دریافت نسخه  و  شعبه 
دارد به این دادگاه اعالم نماید.م الف:19495 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
محمدی  محمدحسین  خواهان   1213-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/578
وقت  است  نموده  تقدیم  جمشیدی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/9/3 مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با 
ابتدای خیابان آتشگاه  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  م الف:19524  می شود.   اتخاذ 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  میرهادی  جواد  خواهان   1263/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/579
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  ایساوند محمودی  به طرفیت سمیرا  بر  مبنی 
روز چهارشنبه مورخ 93/9/5 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  2 شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
مجتمع  حقوقی   7 شعبه  م الف:19541  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 تكواندوکاراصفهانی راهي
 منچستر شد

گروه اول تيم ملي تكواندوي كشورمان 
از جمله سجاد مرداني از اصفهان براي 
ش��ركت در س��ومين دوره مسابقات 
گرندپریك��س، بام��داد دی��روز راهي 

منچستر شدند.
سومين مرحله مسابقات گرندپریكس 
از دوم آب��ان م��اه ب��ه م��دت ۳ روز به 
ميزبان��ي منچس��تر انگلي��س برگزار 
مي ش��ود و تيم ملي تكواندوي كش��ورمان با ۷ هوگوپوش در این 

رویداد شركت مي كند.
در این رقابت ها كه نفرات اول تا ۳۱ رنكينگ المپيكي مجاز به حضور 
هستند، به نفرات اول، ۴۰ امتياز در راستاي كسب سهميه المپيک 
۲۰۱۶ برزیل و ۵ هزار دالر جایزه نقدی اهدا مي شود، نفر دوم ۲۴ 
امتياز و ۳ هزار دالر و نفرات سوم هم ۱۴.۴ امتياز و هزار دالر جایزه 

دریافت خواهند كرد.

عشوري: از هواداران ذوب آهن 
حالليت مي طلبم

بعد از مدت ها كش و قوس س��رانجام 
تكليف سينا عش��وري مشخص شد تا 
این بازیكن به همراه حسين ماهيني به 
راه��ي  س��رباز  بازیك��ن  عن��وان 

تراكتورسازي تبریز شوند. 
عش��وري هرچن��د باب��ت رفت��ن از 
ذوب آه��ن ناراح��ت اس��ت ام��ا از 
ط��رف دیگر ب��ه خاط��ر حض��ور در 
 یكي از پرطرفدارتری��ن تيم هاي ليگ برتري ایج��اد راضي به نظر

 مي رسد.
سينا عشوري مي گوید: ذوب آهن خانه من بود اما تراكتورسازي تيم 
بزرگي است. بازیكنان مطرح و هواداران بي شماري دارد، ان شاهلل 

بتوانم به این تيم كمک كنم. 
او ادامه داد: در این دو روزي كه در تبریز هس��تم هواداران و مردم 
آذربایجان سنگ تمام گذاش��تند و به خوبي از ما استقبال كردند. 
محبت آن ها بسيار است و اميدوارم با بازي هاي خوب رو سفيد شوم 

و پاسخ دلگرمي آن ها را بدهم. 
بازیكن جدید تيم فوتبال تراكتورس��ازي با بي��ان اینكه به دنبال 
گرفتن رضایت نامه از ذوب آهن هس��تم مي گوید: فع��ًا تا پایان 
فص��ل در تراكتورس��ازي خواهم بود ام��ا به دنبال این هس��تم تا 
رضایت نامه ام را از ذوب آهن بگيرم و بعد از س��پري كردن دوران 
 حضورم در تراكتورس��ازي با آرامش بيش��تري تيم��م را انتخاب

 كنم. 

 افشاگری فرهاد مجيدی عليه
 عادل فردوسی پور

بازیكن پيشين تيم فوتبال استقال در 
برنامه نود دس��ت به افش��اگری عليه 
عادل فردوس��ی پور زد و موضوعی را 
علنی اعام كرد كه قبل از این بارها در 
محافل ورزشی مطرح می ش��د اما از 

سوی مجری برنامه نود رد می شد.
فرهاد مجيدی كه مهمان حضوری برنامه نود بود و پس از ماه ها تن 
به یک گفتگوی مشروح داده بود، در طول حضورش در این برنامه 

بارها با عادل فردوسی پور بر سر مسائل مختلف مجادله كرد. 
در یكی از این صحنه ها و زمانی كه فردوسی پور اصرار داشت او در 
مصاحبه با یک روزنامه ورزش��ی اعام كرده به پرسپوليس خواهد 

رفت، گفت كه شما نباید به روزنامه ها استناد كنيد.
بعد از مجادله ای كه بين آن ها صورت گرفت فرهاد مجيدی دست 
به افش��اگری زد و گفت: خوب اس��ت من هم بيایم در یک برنامه 
زنده تلویزیونی بگویم كه پدر ش��ما ۱۰ س��ال پيش در دبی به من 
گفته است كه عادل و برادرش به ورزش��گاه می رفتند و پرچم در 
دست می گرفتند و پرسپوليس را تشویق می كردند. پس شما هم 

پرسپوليسی هستيد.
پس از این افشاگری عادل فردوس��ی پور تاكيد كرد شاید در دوره 
كودكی طرفدار پرسپوليس بوده اما االن هيچ عاقه خاصی به تيمی 

ندارد و كارش را می كند.

جاسوس پرسپوليس پيدا شد
سرپرست باسابقه قرمزهای پایتخت 
جاسوس تيم را پيدا كرده و حاال دیگر 
دستش حداقل برای مسئولين تيم رو 

شده است.
بح��ث حض��ور جاس��وس در اردوی 
از  ب��ه یك��ی  ب��دل   پرس��پوليس 
سوژه های داغ و پرحاشيه این روزهای 
سرخپوش��ان شده اس��ت. جاسوسی 
 كه اخب��ار محرمان��ه و درون خانوادگی تيم را به رس��انه ها انتقال

 می دهد و به اندازه ای در این رابطه گسترده و سازمان یافته عمل 
 می كند كه حتی صدای بازیكنان تيم را ه��م درآورده و با اعتراض 

آن ها روبرو شده است.
آنچه نشان می داد كه گس��ترده نفوذ و تحركات آقای جاسوس در 
پرسپوليس تا كجاست و چه اندازه وسيع است. همين نكته سبب 
شد تا اولویت كادر فنی پرسپوليس یافتن این جاسوس و برخورد 

با او باشد.
 برخی از افراد اعتقاد داشتند جاسوسی در اردوی پرسپوليس كار 
برخی از بازیكنان اس��ت و برخی از شاگردان سابق علی دایی قصد 
دارند در كار حميد درخشان اختال ایجاد كنند و اخبار را منتشر 
می كنند.این فرد مدیربرنامه های ۲ نفر از بازیكنان پرس��پوليس 
اس��ت. وی مثل خيلی از مدیربرنامه ها، پيش از این دستی هم در 
كار خبری داش��ته و دوس��تانی هم ميان آن ها داشت و با استفاده 
 از همين ارتباط��ات قدیمی اخبار محرمان��ه و خانوادگی تيم را به

 رسانه ها انتقال می دهد. خوردبين كه پيش از این هم اعام كرده 
بود آن قدر تجربه دارد كه جاسوس را پيدا كند، كارش را به درستی 
انجام داده و حاال باید دید باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپوليس در 
خصوص این مدیربرنامه چه تصميمی خواهد گرفت تا درس عبرتی 

برای دیگران بشود.

6
انتصاب سرمربی جدید تیم ملی تنیس روی میز

در حالی كه محمد زارع پور، رئيس فدراس��يون تنيس روی ميز عنوان كرده بود، سرمربی 
آینده تيم ملی خارجی خواهد بود، در جلسه كميته فنی این فدراسيون كاظم مستحقی راد 
به عنوان سرمربی تيم ملی انتخاب شد.پيش از این احمد جعفری پور سرمربی تيم ملی بود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1430 |چهار شنبه  30   مهر  1393 |27ذی  الحجه   1435
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ملی پوش بادبانی ایران می گوید برای كس��ب س��هميه 
المپيک ریو برنامه ریزی مناسبی دارد و تمام تاشش را 

می كند در این راه موفق شود.
احمد احمدی تنها ورزش��كار ایرانی است كه در بادبانی 
فعاليت می كند. رشته ای كه برای خيلی ها شناخته شده 
نيست و فعاليتی هم در ایران ندارد. فدراسيون قایقرانی 
هم در این مدت برنامه ای برای این رش��ته نداشته است. 
از سال ۲۰۱۰ كه ورزشكاران زیادی در این رشته فعاليت 
می كردند حاال فقط احمد احمدی مانده كه بدون مربی 
اس��ت و به گفته خودش با تمریناتی كه داشته توانسته 
اسپانس��ر بگيرد و حاال اميدوار اس��ت با كمک اسپانسر 
بتواند در مسابقات كسب سهميه المپيک شركت كند، 
مربی بگيرد و راهی برزیل شود.احمدی در رشته ليزر در 
بازی های آسيایی شركت داشت كه نهم شد. وی درباره 
مسائل مختلف رشته اش، حضورش در بازی های آسيایی 
و از فعاليت هایش صحبت كرده ك��ه متن مصاحبه را در 

زیر می خوانيد:
در بازی های آس�يایی ب�دون مربی در مس�ابقات 

شرکت کردی؟
من تنها رفتم و مربی همراه��م نبود. البته امينی، اتابكی 
و دنيامالی به من سر زدند تا وضعيت را ببينند. شرایطی 
بود كه نتوانستيم با خودمان مربی ببریم. من مربی ثابت 
ندارم. همه ورزشكارانی كه در بازی های آسيایی شركت 
داشتند مدت دو سال با مربيان شان كار كرده بودند. در نظر 
دارم برای مسابقات سهميه المپيک و همينطور المپيک 

با كمک اسپانسر از یكی از كشورهای كرواسی، ایرلند یا 
اسپانيا مربی بگيرم.

مس�ابقات س�هميه المپيک چ�ه زمان�ی برگزار 
می شود؟

یک مسابقه شهریور ماه بود كه من شركت نكردم. رقابت 
بعدی تيرماه س��ال آینده در كاناداس��ت. ما یک مسابقه 
قاره ای هم داریم كه یا در عمان یا در چين آذرماه س��ال 
آینده برگزار می شود. من باید برای المپيک برنامه حرفه ای 
داشته باشم. تا هفته آینده مشخص خواهد شد كه من با 

كدام مربی كار خواهم كرد.
ما تاکنون در بادبانی س�هميه المپيک نداشته ایم. 

فكر می کنی بتوانيم برای برزیل سهميه بگيریم؟
من تمام تاشم را می كنم تا المپيكی شوم.

از بازی های آسيایی بگو، این رقابت ها چطور بود؟
۱۲ قایق حضور داش��تند كه 8 قایق المپيكی بودند. سه 
نفر اول در دو دوره المپيک ش��ركت ك��رده بودند. ليزر 
رشته ای كه من در آن فعاليت  می كنم یكی از پرتراكم ترین 
ماده هاست كه همه می خواهند یاد بگيرند اما سخت است. 
ما می دانستيم در بازی های آسيایی فشار باد كم است اما 

نه در این حد.
 سال گذشته كه در فرانسه در مسابقه ای شركت داشتم 
فشار باد كه اندازه كره بود به ما گفتند نمی توانيد مسابقه 
دهيد اما در بازی های آسيایی چون زمان مشخصی وجود 
داشت مجبور بودیم مسابقه دهيم. حریفانم قدر بودند و 
من سه روز زودتر از آغاز بازی ها به اینچئون رفتم. شاید 

اگر زودتر می رفتم نتيجه كمی تغيير می كرد.
 به كميته ملی المپيک گفته بودم اگر باد بين 9 تا ۱۳گره 
باشد جزو ۵ ورزش��كار برتر خواهم بود.اما فشار باد برای 
همه ورزشكاران یكسان است.من در 9 تا ۱۳ گره تمرین 
كرده بودم اما كشورهای دیگر در این فشار باد تمریناتی 
داشتند. از طرفی من دو سال سابقه فعاليت دارم حریفانم 

۱۲ سال.
از قبل می دانستيد فشار باد در کره به چه صورت 

است؟
می دانستيم فش��ار باد كم اس��ت اما نه در این حد. شما 
در بادبانی نمی توانيد فش��ار باد را تش��خيص دهيد مثا 
مسابقه ای كه در اس��پانيا ش��هریورماه برگزار شد از ۱۴ 
مسابقه ۶ مسابقه برگزار شد و خيلی از كشورها نتوانستند 

سهميه المپيک بگيرند.

در این م�دت از حمایت مادی فدراس�يون راضی 
بودی؟

من اسپانسر گرفتم. آنها چيزی كم نگذاشتند. فدراسيون 
را درک می كنم كه بودجه ندارد. ورزشكاران زیاد هستند 
البته فدراسيون برای من كم نگذاشت. كميته ملی المپيک 
و وزارت ورزش هم كمک زیادی كردند تا در مس��ابقات 

شركت كنم.
 چرا در بادبانی ورزشكاری نداریم؟

این رشته مدیریت گسترده و رسيدگی زیاد می خواهد. در 
سال ۲۰۱۰، ۲۶ ورزشكار تيم ملی داشتيم كه در رده های 
مختلف كار می كردند. از بي��ن آن ها فقط من ادامه دادم 

چون بودجه ای نبود.
 یک س��ال كار كردم تا توانس��تم اسپانس��ر بگيرم البته 
فدراسيون برنامه جدیدی دارد تا اس��تعداد یابی كرده و 

ورزشكاران قدیمی را جمع كند.
در ایران فضاهای مناس�بی برای تمرین در رشته 

بادبانی وجود دارد؟
به جرات می توانم بگویم یكی از بهترین كش��ورها برای 
این رشته ایران است. در شمال دریای خزر را داریم و در 
جنوب خليج فارس. دریای خزر مشكلی كه دارد این است 
كه باید موج شكن داشته باشد تا بتوانيم كار كنيم البته در 
سطح آماتور و آموزشی می توانيم در سد ها و دریاچه ها كار 
كنيم. مجارستان، صربستان و اتریش كشورهایی هستند 

كه در رودخانه ها و سد فعاليت می كنند.
بادبانی ورزش گرانی است. هزینه ها به چه صورت 

است؟
هم��ه ورزش ه��ا هزینه بر اس��ت ام��ا قایقران��ی یكی از 
گران ترین هاس��ت. برای بازی های آس��يایی فدراسيون 

برای قایق من بادب��ان خرید كه فقط برای آن مس��ابقه 
كافی بود و دیگر نمی توان از آن استفاده كرد. 8۰۰ یورو 
هزینه آن را دادیم. رش��ته ما لب��اس مخصوصی دارد كه 
۳۶۰ یورو پول آن است. تنها كشوری كه این لباس ها را 
 توليد می كند استرالياس��ت و به هر قيمتی باشد ما باید

 بخریم. از طرفی در قایق ما از طناب هایی استفاده می شود 
كه هر متر آن ۱8 یورو است.

  به طور ميانگين هر ۴۰ روز یک بار باید بادبان قایق عوض
 شود. من در مسابقاتی كه در اروپا شركت می كنم قایق 
را كرایه می كنم. ب��رای یک مس��ابقه ده روزه ۱۲۰ یورو 
دادم. در بازی های آس��يایی كرایه قایق من ۱۶۰۰ دالر 
بود. ی��ک قایق در قهرمان��ی جهان ۱۵۰۰ ی��ورو هزینه 
 می برد. من در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ این هزینه ها را خودم 

پرداختم.
ما در بازی های آسيایی و قهرمانی آسيا هيچ وقت 
در بادبانی مدالی نداش�تيم. فك�ر می کنی بتوانی 

روزی ایران را صاحب مدال کنی؟
برای بازی های آسيایی ۲۰۱8 قول می دهم جزو دو نفر 
برتر باشم. من تازه اش��تباهاتم را فهميده ام كه دیگر آن 
را تكرار نخواهم كرد. مس��يرم مشخص است و خوشبين 
هستم كه در دو سه سال آینده نتایج خوبی بگيرم. كسب 
مدال سخت اس��ت اما غيرممكن نيس��ت. قول می دهم 

خبرهای خوبی بشنوید.
حرف پایانی؟

من س��خت تمرین می كنم ت��ا بتوانم س��هميه المپيک 
را بگي��رم هم��ه چيز دس��ت خداس��ت. از مس��ئوالن 
فدراس��يون، امينی، خلعتب��ری، اتابك��ی و همين طور 
 دنيا مالی تش��كر می كن��م در این م��دت از من حمایت

 كردند.

حرف دل تنها ورزشكار رشته بادبانی:

ایران بهترین کشور برای ورزش بادبانی است

یک سال کار کردم تا اسپانسر بگیرم

عزم ذوب آهن برای ثبت سومين پيروزی  نيمار، ستاره برزیلی بارسلونا

نيمار كه نقش زیادی در شروع درخش��ان بارسلونا در این 
فصل داش��ته، هفته آینده مقابل رئال مادرید بازی خواهد 
كرد. وی اظهارداشت: در حال حاضر كاما احساس می كنم 
آماده هس��تم. خوش��حال هس��تم و این موضوع در زمين 
مشخص است. همه چيز، سرمربی و هم تيمی ها به پيشرفت 
 من كمک ك��رده اند. وقت��ی همه چيز جمع ش��ود، كارها 
همان طور كه می خواهيم، پيش می رود. مطمئن نيستم كه 

چه چيزی تغيير كرده است؛ شاید درک من از سایر بازیكنان 
فرق كرده باشد، اكنون واقعا از بازی در این تيم لذت می برم.

ستاره برزیلی بارسلونا خاطرنشان كرد: من، مسی و سوارز 
می تواني��م در كنار هم كاره��ای زیادی انج��ام دهيم. لئو 
بهترین بازیكن دنيا است و اضافه شدن سوارز به بارسا اجازه 
می دهد به افتخارات بزرگی دست یابد. او كمک زیادی به 
تيم می كند. اتفاقی كه برای كيه لينی رخ داد، دیگر گذشته 
است.وی اضافه كرد: تعویض شدن هرگز ناراحتم نمی كند و 
می توانم لئو را كه می خواهد ركوردشكنی كند، درک كنم. 
به عنوان یكی از هواداران مسی در كنارش هستم. تعویض 
شدن هم بخشی از بازی است و هر بازیكنی دوست دارد در 
زمين بماند.نيمار گفت: همه چيز را درباره آژاكس می دانيم؛ 
هم نقاط ضعف و هم نقاط قوتش��ان را شناسایی كرده ایم. 
فقط اميدوارم كه یک بازی زیبا را ببينيم. دوست دارم امشب 
و در برنابئو گلزنی كنم. بيل بازیكن بزرگی است اما حتی اگر 

بازی نكند، رئال مادرید توانایی های خودش را دارد.

ذوب آهن ب��رای ثبت س��ومين پيروزی پياپ��ی خانگی 
در ليگ برت��ر كار س��ختی برابر فوالد خواهد داش��ت.در 
چارچوب رقابت ه��ای هفته دوازدهم لي��گ برتر فوتبال 
عص��ر ام��روز از س��اعت ۱۶:۵۰ ورزش��گاه فوالدش��هر 
 ميزبان دی��دار ذوب آهن و فوالد خوزس��تان خواهد بود. 
ذوب آهنی ها اميدوارند از فوالدی كه در دو دیدار اخير خود 
برابر تيم های نه چندان قدر نفت مسجد سليمان و پارسه 

تهران به ترتيب در ليگ برتر و جام حذفی شكست خورده 
 اس��ت ۳ امتياز را بگيرند و صعود چند پله ای را در جدول

 رده بندی تجربه كنند.
ذوب آه��ن هرچن��د در دیدارهای خ��ارج از خان��ه آمار 
درخشانی نداشته اس��ت اما در خانه شكست ناپذیر بوده 
اس��ت و در دو دیدار اخير خانگی ذوب آهن در ليگ برتر 
به ترتيب برابر پيكان و اس��تقال پيروز شده است. آن ها 
اميدوارند با پيروزی برابر فوالد خوزستان سومين پيروزی 

خانگی پياپی خود در ليگ برتر را هم جشن بگيرند.
فوالد، تيمی كه برابر تيم های مدعی خوب نتيجه می گيرد

اگر تراكتورسازی را كنار بگذاریم، فوالد در این فصل برابر 
تيم های مدعی نتایج خوبی گرفته است، آن ها در اهواز و 
تهران به ترتيب پرسپوليس و استقال را شكست داده اند 
و سپاهان را نيز در خانه متوقف كرده اند. بدین ترتيب باید 
انتظار داشته باشيم برابر ذوب آهن فوالدی متفاوت از آنچه 
برابر نفت مسجد سليمان و پارسه تهران دیده ایم ببينيم. 

مرگ درپي خوشحالي گل

»پيتر بياكسانزوآال« هافبک ۲۳ ساله تيم »اف سی بتلهلم ونگتانگ« 
پس از به ثمر رساندن گل مساوی تيمش در دقيقه ۶۲ به منظور شادی 
پس از گل،اقدام به عمل پشتک وارو نمود كه در انجام آن ناموفق بود و با 

شكستگی گردن مواجه شد و در عين ناباوری از دنيا رفت. 

بعيد است خدیرا جذب ميالن شود

 به نظر آدریان��و گاليان��ی رئيس روس��ونری  احتمال اس��تخدام 
سامی خدیرا از رئال مادرید به خاطر شرایط خاص مالی، كم است.

او اظهار داشت: خدیرا واقعا بازیكن خوبی است اما او سطح درآمد 
باالیی دارد و همين حضورش را در ميان با مشكل مواجه می كند.

توتی اسطوره کل جهان 

توماس مول��ر در از فرانچس��كو توت��ی، مهاجم ۳8 س��اله 
ایتاليایی ها ستایش كرد.او گفت: توتی یک اسطوره نه فقط 
برای ایتاليا بلكه برای كل دنيا اس��ت. خوشحال شدم كه با 

بازی در ورزشگاه المپيک رم، این چهره برجسته را دیدم.

طلسم عمليات اجرایی ساخت نقش جهان شكست!

کليد نقش جهان در دست فوالد مبارکه
با مش��خص ش��دن س��رمایه گذار پروژه نقش جهان طلسم 
عمليات اجرایی این ورزش��گاه شكسته شد.رسول زرگرپور در 
جلسه تصميم گيری در خصوص فعال نمودن عمليات اجرایی 
ورزش��گاه بزرگ نقش جهان كه با حضور مدیرعامل ش��ركت 
توس��عه و نگهداری اماكن ورزشی كش��ور، معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری، شهردار اصفهان و مدیرعامل شركت 
فوالد مباركه برگزار ش��د با اش��اره به تفویض اختيار تصميم 
گيری و مدیریت اجرایی ورزش��گاه نقش جهان به اس��تاندار 
اصفهان در س��فر مع��اون اول رئيس جمهور و وزی��ر ورزش و 
جوانان گف��ت: در ۲ ماه گذش��ته با مذاك��رات و پيگيری های 
مس��تمر با نهادها و س��ازمان های مختلف، ۲ نهاد شهرداری 
و ش��ركت فوالد مبارك��ه به عن��وان گزینه ه��ای مثبت برای 
تكميل ورزش��گاه نقش جهان انتخاب شدند.استاندار اصفهان 
اضافه ك��رد: پس از بررس��ی های دقيق و با عنای��ت به مطالبه 
ج��دی م��ردم و ورزش دوس��تان اس��تان و پس از بررس��ی 
 صرفه و صاح ای��ن پروژه، تكميل ورزش��گاه نق��ش جهان و 

بهره برداری از آن به شركت فوالد مباركه واگذار گردید.

وی به دالیل این انتخاب اش��اره كرد و اظهار داش��ت: با توجه 
به اینكه بخش قابل توجه��ی از طرفداران تي��م فوالد مباركه 
سپاهان به دليل نداشتن ورزشگاه در خواست تكميل استادیوم 

نقش جهان را داشتند و همچنين با توجه به هزینه های باالی 
 تكميل ورزش��گاه و تمایل و قدرت مالی این شركت، تكميل و

 بهره برداری ورزش��گاه نق��ش جهان به ف��والد مباركه واگذار 

گردید.رس��ول زرگرپ��ور ب��ر تش��كيل كميته ای ب��ا تركيب 
نمایندگانی از شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور، 
اداره كل ورزش و جوانان اس��تان و ش��ركت ف��والد مباركه به 
ریاس��ت معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری به منظور 

نظارت بر حسن اجرای این واگذاری تاكيد نمود.
اس��تاندار اصفهان تاكيد كرد در طول یک م��اه آینده مواردی 
همچون تعيين جزیيات مفاد تفاهم نامه، احصاء ليست كارهای 
باقی مانده و برآورد هرینه های آن و همچنين مشخص شدن 
وضعيت پيمانكار باید در قالب كميت��ه مذكور تعيين تكليف 
گردد و فوالد مباركه موظف است پس از پایان بازه زمانی یک 

ماه نسبت به شروع عمليات اجرایی اقدام نماید.
مدیر ارشد استان با بيان اینكه ورزش��گاه نقش جهان مطالبه 
اصلی مردم اصفهان در حوزه ورزش اس��ت، یادآور ش��د: ۱۵ 
س��ال از ش��روع احداث این ورزشگاه گذش��ته ولی تاكنون به 
بهره برداری نرسيده است.وی رتبه اس��تان را در زمينه سرانه 
ورزشی نگران كننده عنوان كرد و افزود: ورزشگاه نقش جهان 
 به عنوان مطالبه اصلی مردم باید هرچه س��ریعتر تكميل و به 

بهره برداری برسد.
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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
7/220 شماره:103/93/1344/25-139/7/6 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت 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.
شماره  به  فرزندعزیزاله  آرانی    خالقی  عباس  آقای   : 1636هیات  شماره   رای  1ـ 
شناسنامه 3-002692-619  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175مترمربع پالک 

2141فرعی  2638 اصلی واقع احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1925 هیات :آقای عباس منصوری آرانی فرزند محمد علی    بشماره 
پالک  489/55مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   7187 شناسنامه 

2144فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  3231هیات:آقای عباس ترزبان  فرزند علی بشماره شناسنامه   199  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  214/45 مترمربع  پالک 2204فرعي  از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندحسین  آرانی  آبادی   اله خرم  :آقای سیف  هیات  رای شماره 3226  4ـ 
 (  152 عباسقلی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی   انباری  عزت  وخانم   417 شناسنامه 
نسبت به 1/5 و 4/5 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 296/50مترمربع پالک 

2206 فرعی   2638 اصلی واقع در احمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
فرزند رضا  شماره  آرانی   آبادی  اله سعد  :آقای روح  5- رای شماره   3575هیات 
انی فرزند علی محمدشماره شناسنامه10938  شناسنامه 103وخانم زهره مصلح  آر 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت169/07مترمربع پالک 2207 فرعی 

از  2638 اصلی واقع در احمد آبادآران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  3572هیات : آقای رحمت اله سعد آبادی آرانی   فرزند رضا بشماره 
شناسنامه  شماره  ناصر   فرزند  آرانی  زاده  شبانی  صدیقه  وخانم  شناسنامه661 
پالک  168/73مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  1599)بالمناصفه( 

2209فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  فر  زاهدی  حسن  آقای  هیات:   3570 شماره  رای  7ـ 
در  اله شماره شناسنامه 105)بالمناصفه(  فرزند سیف  آرانی   35وخانم زهرا عالئی  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111 مترمربع پالک2210 فرعی از 2638اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3567هیات:آقای حسن ستاری  آرانی فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 
109 وخانم زهرا غالمی برزکی فرزند عباس شماره شناسنامه 3466  )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149/75 مترمربع پالک 2211فرعی مفروزو مجزی 

شده  از  26 فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  غالمحسین  فرزند  للکامی  سمیعی  هادی  3505هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
به مساحت 111/10 مترمربع پالک2215  شناسنامه  3  در شش دانگ یک باب خانه 
فرعی مجزی شده از  27 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 3662هیات:آقای سید مرتضی جدی آرانی فرزند آقا محمد به شماره 
پالک  204/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   442 شناسنامه  

2217فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 3663 هیات :خانم زینب وشادی آرانی   فرزند عباس بشماره شناسنامه 
84در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 104/30مترمربع پالک 2218فرعی 2638 

اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 3664هیات: آقای مرتضی رضائی علی آبادی  فرزند حسین   بشماره 
پالک  135/07مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   198 شناسنامه 

2219فرعی از 2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 3896 هیات:خانم فاطمه اقبالیان آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
290 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک2226 فرعی مجزی 
شده از 64 فرعی از 2638 اصلی   واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری طی بیع نامه عادی مع الواسطه از علی اکبر کریمیان )مالک رسمی(
14- رای شماره 3221هیات:خانم  مریم تقی پور  نیاسر فرزندعباس بشماره شناسنامه  
34  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 220 مترمربع  پالک شماره1369 فرعی  
ثبتی  3 حوزه  بخش  آران دشت  در  واقع  2640اصلی  از   فرعی   302 از  مجزی شده 

آران وبیدگل
بشماره  احمد  فرزند  آرانی  زاده   دشتبان  فرشته  شماره3215هیات:خانم  رای   -15
شماره  پالک  80مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   228 شناسنامه 
1373فرعی مجری شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
16-رای شماره 3585هیات:آقای غالمحسین متین پور  فرزندعلی بشماره شناسنامه 
107  وخانم فاطمه نوذر زاده آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 258)بالمناصفه(
شده  مجزی  1383فرعی  پالک  مساحت132/87مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
وبیدگل  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی   235 از 

خریداری عادی مع الواسطه از عزیز اهلل المع )مالک رسمی (
بشماره  محمد  فرزندعلی  افکن   دست  اله  حجت  3477هیات:آقای   شماره  رای   -17
پالک  مترمربع   142/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   2820 شناسنامه 
1386فرعی مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  دل  روشن  محسن  آقای  شماره3461هیات:  رای   -18
شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  آرانی  معیلی  اعظم  خانم  و   8429 شناسنامه 
شماره  پالک  94مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  675)بالمناصفه( 
1387فرعی مجزی شده از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  میرزا  فرزند  آرانی  زاده  میرزا  احمد  3671هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه349 وخانم جنت شیرینی آرانی فرزند دخیل شماره شناسنامه  40)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/15 مترمربع پالک 1393فرعی  مجزی شده 

از 235 فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
اله بشماره  20- رای شماره3669هیات: آقای امیر حسین اکبرزاده آرانی فرزندسیف 
شناسنامه  شماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  رو  خنده  فهیمه  وخانم   208 شناسنامه  
شماره  پالک  185مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  71)بالمناصفه( 
1394فرعی مجزی شده از 235 فرعی 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  خاکسار   اله  حبیب  3667هیات:اقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  577  وخانم فضه اسماعیل بیکی آرانی فرزند ماشااله  شماره شناسنامه9779 
پالک شماره  مترمربع   240/75 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه( 

1395فرعی مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی 
آران وبیدگل خریداری عادی از نعمت اهلل اکبرزاده )مالک رسمی(

22ـ رای شماره  3652هیات: آقای حسن امین پور فرزندمحمد شماره شناسنامه 886  
در  169)بالمناصفه(   شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  وشادی  فاطمه  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت74/88مترمربع پالک 1396فرعی مجزی شده از235 

فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندماشااله  آرانی   خاری  محمد  علی  3888هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 476  در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  207مترمربع پالک 1399  
فرعی  مجزی شده از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
24-رای شماره 1010هیات:آقای مجید دست افکن  فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  فرزند غالمحسین  شماره شناسنامه 478   پیما  کوه  نجمه  9483 وخانم 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169مترمربع پالک 1407 فرعی مجزی شده  

از235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره2053هیات:آقای ابوالفضل پهلوان زاده آرانی  فرزندعلی اکبر  بشماره 
پالک  111/20مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   10739 شناسنامه 
حوزه   3 دروشادبخش  واقع  اصلی   2645 از   فرعی    323 از  مجزی شده  971فرعی 

ثبتی آران وبیدگل.
اله عصار مفرد آرانی فرزندحسین شماره  26- رای شماره  3185 هیات:آقای حجت 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  مسجدی  جنت  وخانم   529 شناسنامه 
پالک  مترمربع    137/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2761)بالمناصفه( 

شماره995 فرعی مجزی شده از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد  بخش 3حوزه 
ثبتی آران وبیدگل

بشماره شناسنامه  فرزند رمضانعلی  عباس رستار  رای شماره 3526هیات:آقای  27ـ 
1065 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت24/70مترمربع پالک 1003فرعی مجزي 

شده  از340 فرعی 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  اکبر  فرزندعلی  آرانی    رحیم  حسین  آقای   : 3870هیات  شماره  رای   -28
 169 شناسنامه  شماره  غالمحسین  فرزند  آرانی  گلی  صدیقه  وخانم    18 شناسنامه 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 411/75 مترمربع پالک 1008فرعی  
مجزی شده از 340فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

29- رای شماره3171هیات: آقای حسین حیدری آرانی  فرزندمحمدبشماره شناسنامه  
439 )نسبت به 4 دانگ( خانم صنمبر رمضانی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 
306)نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 351/80مترمربع  پالک 
شماره 4778فرعی مجزی شده از205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
مرتضی   سید  فرزند  بیدگلی  سجادی  سعید  سید  3598هیات:آقای  شماره  رای   -30
 166/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه6190004954   بشماره 
از 2840اصلی واقع درریگستان  از 37فرعی  مترمربع پالک 4795فرعی  مجزی شده 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
31- رای شماره3591هیات: آقای رضا دارچینی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(   1976 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  سعدی  شیوا  وخانم   1198
به مساحت 116/75مترمربع  پالک شماره 4796فرعی  باب خانه   دانگ یک  در شش 
ثبتی  دیمکار بخش 3حوزه  در ریگستان  واقع  فرعی 2840اصلی  از 205  مجزی شده 

آران وبیدگل.
بشماره  فرزندحسین    بیدگلی  صباغیان  شمسی  3639هیات:خانم  شماره  رای   -32
شناسنامه  311 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 116 مترمربع پالک شماره 
از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش  از 37فرعی  4804فرعی مجزی شده 

3ثبتی آران وبیدگل
33ـ رای شماره  3866هیات: آقای حسن رمضانی  آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
154)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  آرانی  صادقی  فاطمه  8637وخانم 
از  شده  مجزی  4808فرعی  پالک  مساحت213مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
569و567 فرعی ا از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
34-رای شماره 3863هیات:آقای ماشااله حسین زاده   فرزندمحمدبشماره شناسنامه 
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  زهرا  وخانم  دانگ(   2 به  1638)نسبت 
شناسنامه 146 )نسبت به 2دانگ( وخانم بتول لوافیان بیدگلی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 53 )نسبت به 2 دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  168مترمربع 
پالک 4809  فرعی مجزی شده از66 فرعی  از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  جواد  فرزند  آبادی    نوش  زواری  محمد  3527هیات:آقای  شماره  35-رای 
شناسنامه 261 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212/50مترمربع پالک 3649 
فرعی مجزی شده  از158 فرعی ا از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  رضا  فرزند  بیدگلی  دوم  مریخی  نرگس  خانم  3527هیات:  شماره  رای   -36
مترمربع   104/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   1250045118 شناسنامه 
پالک 36 فرعی مجزی شده  از11 فرعی از 285 اصلی واقع در  اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  نوذرزاده  احسان  3527هیات:آقای  شماره  رای   -37
شناسنامه  61 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  242/30 مترمربع پالک 1413 
فرعی مجزی شده  از235 فرعی   از 2640 اصلی واقع در آراندشت آران  بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  زاده  عرب  عباسعلی  7682هیات:آقای  شماره  رای   -38
شناسنامه 230  و خانم سمیه عرب زاده آرانی   فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 725 
و  خانم عذراگلشن آرانی فرزند خیراهلل  بشماره شناسنامه 204هرکدام نسبت به 2 دانگ 
از شش دانگ یک باب خانه به مساحت  222/55 مترمربع پالک 7451فرعی مجزی شده  

از1178 فرعی  از 2637 اصلی واقع در  مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/30

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

7/176 آگهی مفاد آراء )قانون تعیین تکلیف وضعیت ثیبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی(هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در ثبت 
جوشقان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز 
از طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این 

صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.                                                                      

باغبانی فرزند  1- رای شماره 139360302119000111مورخ 1393/05/27-مرتضی 
محمد علی  به شماره ملی 1260755460ششدانگ یکباب خانه  بر روی قسمتی از  پالک 
شماره 2334 فرعی  از پالک 1 اصلی واقع درجوشقان به مساحت 222.73متر مربع.                                                                                            
2- رای شماره 139360302119000189مورخ 1393/6/17-علی آسیاب فرزند رضا به 
شماره ملی  1262611539چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ  یک باب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از پالک شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی واقع درجوشقان  به 
مساحت 495/72مترمربع                                                                                                                        

نژاد  صادقی  فاطمه   -1393/6/17 مورخ   139360302119000188 شماره  3-رای 
جوشقانی  فرزند بمانعلی به شماره ملی 1260753816یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی 
واقع در جوشقان  به مساحت  495/72مترمربع                                                                                                                       
4- رای شماره 139360302119000131 مورخ 1393/5/27-زینب نظریان فرزند حسین 
به شماره ملی  1263530494 ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 

شماره 2334فرعی از از پالک 1اصلی واقع درجوشقان  به مساحت 141.72مترمربع
5- رای شماره 139360302119000138مورخ 1393/05/27 مریم امیدی فرزند قیصر 
 4103 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1262660408 ملی  شماره  به 
شماره فرعی  از پالک 1اصلی مجزا شده از 1039 فرعی واقع درجوشقان به مساحت 

173/85 مترمربع 
فرزند  کاکلی  بمانعلی   1393/05/27 139360302119000134مورخ  شماره  رای   -6
از پالک  بر روی قسمتی  یکباب خانه  ملی 1262521378ششدانگ  به شماره  نظرعلی 

شماره 1760 از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان  به مساحت179/81 مترمربع     
فرزند  کاکلی  احمدرضا  رای شماره 139360302119000135مورخ 1393/05/27   -7
پالک  از  قسمتی  روی  بر  خانه  یکباب  ملی 1262656702ششدانگ  به شماره  بمانعلی 

شماره 1760 از پالک 1 اصلی واقع درجوشقان  به مساحت520/60 مترمربع     
فرزند  مرادی  عباس   1393/6/17 مورخ   139360302119000183 شماره  رای   -8
حسینعلی به شماره ملی 1262602777  ششدانگ یکبابخانه قدیمی پالک شماره2190 

فـــرعی از پالک1 اصلی واقع در جوشقان مساحت 37متر مربع 
میرزائی  بهمن   1393/6/17 مورخ   139360302119000179 شماره  رای   -9 
فرزند غالمحسین به شماره ملی1260746021 سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 
مساحت  به  جوشقان  در  واقع  اصلی   1 پالک  از  فرعی   2496 شماره  پالک  مزروعی 
1214/64مترمربع                                                                                                                                                                                                                                                        
جاللی   حسین  سید   1393/05/27 139360302119000140مورخ  شماره  رای   -10
باقیمانده پالک  به شماره ملی1262605148 ششدانگ قطعه زمین  فرزند سید حسن  

شماره 1545فرعی از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان به مساحت 1075/43 مترمربع 
زاده  تقی  1393/6/30حسینعلی  مورخ   139360302119000215 شماره  رای   -11
احداثی  یکباب خانه  ملی1262521769 ششدانگ  به شماره  بمانعلی   فرزند  جوشقانی 
به  کامو  در  واقع  اصلی   1 پالک  از  فرعی   1760 شماره  پالک  از  قسمتی  روی  بر 

مساحت150/47 مترمربع 

بابایی  حاجی  1393/5/27ابوالفضل  139360302119000142مورخ  شماره  رای   -12
فرزندامراله به شماره ملی 0452099315ششدانگ یکبابخانه مخروبه بر روی قسمتی 

از پالک شماره827 فرعی از  پالک21 اصلی واقع درکامو  به مساحت 300مترمربع  
فرزند  رحیمی  فرشته   1393/6/30 139360302119000230مورخ  شماره  رای   -13
میرزا آقا به شماره ملی1262609712 ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک شماره1100 

فرعی از از پالک21 اصلی واقع درکامو به مساحت 1292/06 مترمربع 
خداجویان  غالمرضا   1393/6/30 139360302119000219مورخ  شماره  رای   -14
پالک  باغ  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  ملی1262614368  شماره  به  محمد  فرزند 

شماره1877 فرعی از از پالک21 اصلی واقع درکامو به مساحت 2257/30 مترمربع 
فرزند  خلجی  ابراهیم   1393/6/31 139360302119000224مورخ  شماره  رای   -15
روی  بر  متصل  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1261686691  شماره  به  غالمعلی 
قسمتی از پالک شماره21 فرعی از از پالک39اصلی واقع درمزرعه کرسکان سفلی به 

مساحت 870 مترمربع
کاشی   الماسی  اله  1393/6/31 سیف  16-رای شماره 139360302119000235مورخ 
فرزند عباس به شماره ملی1260540456 ششدانگ یکبابخانه و باغچه متصل بر روی 
قسمتی از پالک شماره21 فرعی از از پالک39اصلی واقع در مزرعه کرسکان سفلی به 

مساحت 1399 مترمربع
17-رای شماره 139360302119000201مورخ 1393/6/30 محمد علی اربابی فرزندآقا 
حسین به شماره ملی 1262648262 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

شماره48 فرعی از از پالک60 اصلی واقع در کامو  به مساحت 350 مترمربع
18-رای شماره 139360302119000200مورخ 1393/6/30 فاطمه رحمانی پور کامو 
فرزند علی     به شماره ملی 1262664195 دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 

شماره48 فرعی از از پالک60اصلی واقع در کامو به مساحت 350 مترمربع
تاریخ انتشار نوبت اول 1393/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم 1393/07/30 
م الف:17758 مظفرزرگری کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان       

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک شماره 2/444  واقع در فضل آباد بخش 
یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سیدحسین کسائي  فرزند پرویز و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1393/8/26 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به 
موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 

تاریخ انتشار:1393/07/30  سیدمهدی میرمحمدی-رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
تغییرات 

زرگون  سنگ  شرکت  در  تغییرات  آگهی   93/7/19-103/93/1276/24 شماره:   7/445
برابر صورت  ملی 10260013576  و شناسه   43 به شماره  ثبت شده  سهامی خاص 
جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1393/06/22 تغییرات زیر در شرکت 
و  دهشیری  امیرحسین  و  محمدی  آقا  اصغر  آقایان   -1 است.  آمده  عمل  به  نامبرده 
علی سرتیپی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای عباس آقا 
محمدی و زهره حاج هاشمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای اصغر آقا محمدی 
به شماره ملی 1140998441 را به سمت رئیس و آقای امیرحسین دهشیری به شماره 
ملی 1239204051 را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سرتیپی به شماره 
ملی 1140131044 را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل شرکت و مهر شرکت 
معتبر است. ضمنًا مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
3- روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده 

است. حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
تغییرات 

با  کویر  صنعت  گستر  مهاباد  شرکت  تغییرات  آگهی  93/2967/33/و  شماره:   7/451
العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به  محدود  مسئولیت 
ثبت  به شماره  با مسئولیت محدود  و هیات مدیره شرکت مهاباد گستر صنعت کویر 
860 و شناسه ملی 14004019523 مورخه 1393/06/22 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی 
رضا  آقای  استعفای  به  توجه  با   -1 است:  آمده  عمل  به  شرکت  در  زیر  شرح  به 
جدید  اعضای  انتخاب  به  نسبت  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  خود  سمت  از  اصیلیان 
هیات مدیره اقدام و در نتیجه خانم عفت السادات سجاد مهابادی فرزند محمد با کدملی 
1189556030 و آقای رضا اصیلیان فرزند عبدالرحیم با کدملی 1189535297 به عنوان 
اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2- خانم عفت السادات سجاد 
مهابادی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای رضا اصیلیان به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3- کلیه اوراق و اسناد مالی و 
 تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود.م الف:333 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
مزایده 

7/466 شماره آگهی:139303902004000156 شماره پرونده: 9204002004000525 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9201418 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 19 
فرعی از 4 اصلی به مساحت 311/39 مترمربع واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به آدرس: 
بن بست امام خمینی 81681-56358  میدان اول روران –  براآن جنوبی –   اصفهان – 
چاپی  شماره  با   5571 شماره  ثبت  ذیل  امالک   24 دفتر   580 صفحه  در  آن  سند  که 
026932 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 16/74 متر درب و دیواریست 
به گذر شرقًا به طول 18/65 متر دیوار به دیوار پالک 20 فرعی جنوبًا به طول 16/61 
گذر  به  دیوار  و  درب  متر   18/70 طول  به  غربًا  فرعی   22 پالک  دیوار  به  دیوار  متر 
با  طبقه  یک  قدیمی  یک ساختمان مسکونی  فوق  پالک  کارشناس رسمی  نظر  که طبق 
اسکلت آجر و خشت و سقف تیر چوبی به مساحت اعیانی حدوداً 119 مترمربع بدنه 
آبی  آبگرمکن گازی و کولر   – تاسیسات ساختمان بخاری گازسوز  اندود گچ  اتاق ها 
 می باشد و دارای اشتراکات شهری آب – برق – گاز و قدمت حداقل 30 سال دارد ملکی 
خانم ام لیلی شهبازی بلداجی که طبق سند رهنی شماره 2654-1385/12/13 دفترخانه 
اسناد رسمی 174 اصفهان در رهن بانک کشاورزی اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک ملک فوق فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 93/08/19 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 282/500/000 ریال 
فروخته می شود. شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
93/07/30 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
مزایده طی  پایه  از  درصد  ده  مبلغ  مزایده  در جلسه  توضیحًا جهت شرکت  می گردد. 
معتبر  شناسایی  کارت  ارائه  و  کتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا  اداره  مخصوص  فیش 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
نماید.م الف:19169  امالک سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فیش مخصوص   طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

7/467 خانم شیرین جان محمدی دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 199/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد محمدی بشناسنامه 10 در تاریخ 93/6/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا محمدی فرزند 
محمد ش.ش  فرزند  محمدی  وحید   -2 متوفی(  )فرزند   620-005216-6 محمد ش.ش 
 4-000440-620 )فرزند متوفی( 3- سعید محمدی فرزند محمد ش.ش 620-002642-4

متوفی(  )همسر   13 ش.ش  میرزا  فرزند  محمدی  جان  شیرین   -4 متوفی(   )فرزند 
 5- اسماعیل محمدی فرزند محمد ش.ش 22 )پدر متوفی( 6- زلیخا قربانی فرزند علی 
ش.ش 11 )مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران

اجراییه
پرونده: بایگانی  شماره   139304002004000247 /1 پرونده:  شماره   7 /499 
کالسه: اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102004002015 ابالغیه:  شماره   9300999/2 

 – اصفهان  ساکن  باشی  دالل  اکبر  آقای  به  بدینوسیله   139304002004000247/1
پالک62 بدهکار پرونده کالسه  چهارراه دوم –  خیابان بی سیم –  خیابان بزرگمهر – 
نگردیده اید  نشاط شناخته  پست  مامور  گزارش  برابر  که   139304002004000247/1
رسمی  اسناد  دفترخانه   84/04/04-8164 شماره  رهنی  سند  برابر  که  می گردد  ابالغ 
بابت  ریال   349/343/316 مبلغ  که  کشاورزی  بانک  و  بین شما  اصفهان   129 شماره 
اصل طلب و 27/119/227 ریال بابت سود و 12/987/673 ریال بابت خسارت تاخیر 
محاسبه  مبنای  تاریخ  و  روزانه  تاخیر  خسارت  بابت  ریال   244/061 مبلغ  و  تادیه 
خسارت: 1393/02/22 می باشد بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه 
فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به 
شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرایی موضوع ششدانگ پالک 252/92 بخش 4 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف:19473 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

هویت  که  محلی  استشهاد  برگ  دو  استناد  به  مجتبی  فرزند  رخشاء  علیرضا   7/500
از  مشاع  دانگ  یک  مالکیت  اسناد  که  شده  مدعی  شده  گواهی  رسمًا  امضاء شهود  و 
ششدانگ قطعه ملک پالک 1/4957 واقع دردهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان که در صفحه 593 دفتر 86 امالک بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده به 
نموده طبق ماده  المثنی  مالکیت  علت دزدی مفقود شده چون درخواست صدور سند 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:347 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت

501 آقای سعید شهریاری دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسۀ 
437/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد شهریاری بشناسنامه 26 در تاریخ 93/7/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
فرزند  به:1- طلعت کرباسیان  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی 
)فرزند  احمد ش.ش 74  فریبا شهریاری فرزند  سلیمان ش.ش 29 )همسر متوفی( 2- 
متوفی( 3- شهال شهریاری فرزند احمد ش.ش 1121 )فرزند متوفی( 4- سعید شهریاری 
 2430 احمد ش.ش  فرزند  مجید شهریاری   -5 متوفی(  )فرزند   37 احمد ش.ش  فرزند 
)فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
ابالغ رای 

7/567 کالسه پرونده: 93-709 شماره دادنامه: 1050-93/6/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ   – ایرجی بروجنی نشانی اصفهان  32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید 
مشتاق اول – کوچه سپهر – ساختمان سپهر – واحد13 خوانده: رضا قلی سعیدی راد 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای حمید ایرجی بروجنی به طرفیت رضاقلی سعیدی راد به خواسته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 077930 و 077929 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
بابت  ریال   20/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در 
اصل خواسته و مبلغ 195/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
-93/1/20 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه 

بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   93/1/20
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:18287  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/568 در خصوص پرونده کالسه 938/93 خواهان شرکت تعاونی مصرف با وکالت 
خانمها امیریان و صالحپور دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت نادر مفرشی 
فرزند محمد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/9/2 ساعت 
9 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 
اتخاذ می شود.م الف:19108  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980351300338  شماره  ابالغیه:9310100351303874  شماره   7/580
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امین  محمد  خواهان  شعبه:930374  بایگانی  شماره 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  طایی  عبدا... 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351300338 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/01 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
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 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:19741   و ضمائم 

محمدی ده آبادی منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/569 کالسه پرونده: 93-710 شماره دادنامه: 1057-93/6/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید ایرجی نشانی اصفهان – خ مشتاق اول 
– کوچه سپهر – ساختمان سپهر – واحد13 خوانده: راشین جهالی نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
آقای حمید  قاضی شورا: در خصوص دعوای  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت 
مبلغ 50/000/000  مطالبه  به خواسته  راشین جهالی  به طرفیت خانم  بروجنی  ایرجی 
ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 40322 و شماره خزانه داری کل 090156 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   190/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  برمبنای 
بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  تاریخ وصول  لغایت   92/11/24
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
می باشد.م الف:18291  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی ذوب آهن گف��ت: ب��ا بهتری��ن برن��د بین المللی
 تهی��ه تبدیل کننده های حرارتی ب��رای تصعید دود کوره ه��ای ذوب آهن قرارداد 
بسته ایم و انشاهلل این تجهیزات در اردیبهشت سال آینده نصب خواهد شدو و دیگر 
معضلی به نام آالیندگی ناش��ی از دود این کارخانه بر اساس استانداردهای جهانی 

مطرح نخواهد بود.
دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبری 
خود با اشاره به مدت ۲۱ ماهه حضورش در این سمت از بهمن ماه ۹۱ گفت: در زمان 
تحویل زیان انباشته این شرکت نزدیک به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بود و این بر 

اساس ماده ۱۴۱ قانون شرکت ها به معنای ورشکستگی است.
ذوب آهن را از ورشکستگی حتمی نجات دادیم

وی افزود: چراکه س��رمایه ثابت ثبت شده از این ش��رکت در آن زمان حدود ۷۸۰ 
میلیارد تومان بود که این رقم بدهی معادل ۶۰ درصد س��رمایه ثابت بود و شرکت 
ازلحاظ قانونی ورشکس��ته محسوب می شد.  این زیان از س��ال ۸۶ به بعد و پس از 

تجربه قیمت ۱۵۰۰ دالری فوالد رفته رفته از ۴۸ میلیارد دالر در سال ۸۷، به ۱۹۵ 
میلیارد در سال گذشته رسید و درمجموع به رقم ۵۰۰ میلیارد رسید. 

مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: امروز ما نه تنها از ورشکستگی کامل 
عبور کرده ایم بلکه به انباشته مثبت نیز رس��یده ایم . و این مهم را با رقمی نزدیک 
به یک س��وم قیمت فوالد در س��ال های گذش��ته یعنی قیمت حدود ۵۰۰ دالری 
تجربه کرده ایم. رقم دقیق سود ساالنه ش��رکت نیز در اطالعات ارائه شده به بورس 
در روزهای آتی مشخص خواهد ش��د. ولی توجه به آن نکته ضروری است که سود 
عملیاتی ما در سال گذش��ته نزدیک به هزار میلیارد تومان بود که این بزرگ ترین 

سود تاریخ ذوب آهن است.
دارای بیشترین نرخ رشد تولید در بین صنایع کشور هستیم  

وی در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۲ تقریباً با ۱۹ درصد افزایش رشد تولید فوالد 
خام نسبت به سال ۹۲، دارای بیشترین نرخ رشد در بین صنایع کشور بوده ایم. که 

میزان تولید در ۶ ماهه اول سال ۹۳ نیز ۵۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال 
۹۲ افزایش دارد. به عبارت دیگر در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۹۲ آمار 

۹۳۲ هزار تن و در ش��ش ماهه نخست امس��ال ۱۴۱۲ تن فوالد خام 
تولید کرده ایم. 

سعد محمدی تصریح کرد: با این اعداد ما امسال هم بیشترین درصد 
رشد تولید را در کش��ور تجربه کرده ایم. و این به دلیل این است که ما 
در این مسیر یک استراتژی جدید در یک راستای مدون را برای آینده 
تعریف کرده ایم. می خواهیم بر اساس استراتژی جدیدمان هم قدرت 
رقابتمان را افزایش دهیم و هم با متن��وع کردن محصوالت و تولید 
محصوالت خاص به عنوان پیشرو در بازارهای مربوط با این صنعت 

مطرح شویم. 

با تنوع، کیفیت و استانداردسازی به دنبال قدرت 
رقابتی هستیم/ راه اندازی کارخانه ریل سازی

وی با اشاره به اقدامات این ش��رکت در این روند رو به رشد 
اظهار داشت: ذوب آهن برای اولین بار تجهیزات کارخانه 
ریل سازی را با توجه به عدم وجود این موضوع در کشور، 
از خارج خریداری کرده اس��ت و ضم��ن آغاز عملیات 
اجرایی و ساختمانی آن توسط پیمانکار، تجهیزات آن 
تا ده روز آینده وارد کشور خواهد شد. مبنای تولید 
این ریل هم شمش ریلی اس��ت که برای اولین بار 

در ذوب آهن ساخته شده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت 

ذوب آهن افزود: این کار نه تنها قدرت رقابتی ما را باال می برد بلکه عالوه بر توسعه 
حمل ونقل ریلی کش��ور، مانع از خروج ارز برای واردات این محصول خواهد ش��د. 
به همین خاطر قراردادهای مربوطه به این طرح با حضور س��ه وزیر راه مس��کن و 
شهرس��ازی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت معدن تج��ارت خیلی زود به 

انجام رسید. 
سعد محمدی با اش��اره به نمونه دیگری از طرح توس��عه این کارخانه گفت: تهیه 
تیرآهن های بال پهن، که به جای قوطی ورق های غیراس��تاندارد در س��اختمان به 
کار می رود از سال آینده با بازاری نزدیک به ۱ میلیون تن در سال از دیگر اقدامات 
ذوب آهن خواهد بود. و این منحصر به همین کارخانه است چراکه شمش موردنیاز 

برای این محصول را فقط ذوب آهن تولید می کند.
با نصب تبدیل کننده ها، خبری از دود کوره ها نخواهد بود  

وی با اشاره به اقدامات زیست محیطی این شرکت افزود: با بهترین برند بین المللی 
تهیه تبدیل کننده ه��ای حرارتی ب��رای تصعید دود کوره ه��ای ذوب آهن قرارداد 
بسته ایم و انش��اهلل این تجهیزات در اردیبهش��ت س��ال آینده نصب خواهد شدو 

دود این کارخانه بر اس��اس و دیگ��ر معضلی به ن��ام آالیندگی ناش��ی از 
استانداردهای جهانی مطرح 

نخواه��د بود. 

این 

موضوعی است که کارشناس��ان اداره محیط زیس��ت نیز در جریان اجرایی شدن 
آن هستند. 

از زاینده رود برداشت ناچیزی داریم
سعد محمدی با اشاره به چهار پروژه ایجاد چرخه آب و تالش برای کاهش مصرف 
آب در تولیدات این کارخانه تأکید کرد: میزان مصرف آب در ذوب آهن رو به کاهش 
است و نسبت به سال گذشته ۳۰۰ مترمکعب در ساعت کاهش مصرف داشته ایم 
و از میزان ۲۳۰۰ مترمکعب به ۲۰۰ مترمکعب در س��اعت رسیده ایم. درمجموع 
پروژه های ریست محیطی بسیاری را در دست اقدام داریم کما اینکه متراژ ۱۶۰ هزار 
هکتاری فضای سبز این کارخانه ۸۵ برابر استاندارد جهانی نسبت به میزان تولید 
کارخانه اس��ت. وی تأکید کرد: کل مصرف آب همه صنایع اصفهان۶ درصد از کل 
آب استان و نه فقط زاینده رود است که این رقمی ناچیز در حجم مصرف آب است. 

با سیستم تزریق پودر کک، سود خالص افزایش می یابد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تأکید کرد: همچنین ب��رای ارتقای محصوالت و 

تسخیر بازارهای جدید به دنبال گرفتن استانداردهای BS برای این کارخانه 
هستیم تا بتوانیم بر مبنای آن بازارهای هدف جدید که بر این مبنا نیازمند 
محصول هس��تند را از آن خود کنیم. تهیه  اره نورد برای استانداردس��ازی 
برش های ذوب آهن، دستگاه های ریخته گری جدید و سیستم گوگردزدایی 

که همگی تا سه ماهه اول سال ۹۴ اجرایی خواهند شد از دیگر اقدامات شرکت 
ذوب آهن برای استانداردسازی محصوالت و حرکت در مسیر رشد و توسعه بوده 

است. سعد محمدی اظهار داشت: در طرح دیگری به دنبال تهیه سیستم تزریق 
پودر ذغال به دنبال کک هستیم. چراکه فرآوری کک ۴۰ درصد قیمت تمام شده 
تولید فوالد اس��ت و اگر بتوانی مص��رف کک را کاهش دهیم قطعاً افزایش س��ود 

خواهیم داشت. 
خرید معادن برای تضمین دسترسی به منابع اولیه تولید

مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: امروزه ۷۰ درصد شرکت های 
فوالد دنیا از سیس��تم کوره بلند یعنی با مصرف ذغال س��نگ و کک کار 
می کنند چون گازشان وارداتی است و گران است اما در ایران عکس 
این ماجرا اس��ت و گاز ارزان و در دسترس اس��ت. فعاًل در ایران 
تولید به روش تزریق مستقیم که با استفاده از گاز است به نظر 
به صرفه تر و ۹ برابر ارزان تر از روش کوره بلند است. اما اگر طرح 
تحول اقتصادی و همگام س��ازی حامل های انرژی باقیمت های 
جهانی ادامه یابد قطعاً قیمت گاز در آینده گران تر می شود و آنگاه 

روش کوره بلند صرفه اقتصادی خواهد داشت. 
وی افزود: شرکت ذغال سنگ البرز شرقی را در شاهرود خریداری 
کرده ایم و همچنی��ن منطقه ای در طب��س را در مناقصه ایمیدور 

ک��ه ب��ه م��دت ۱۸ س��ال تم��ام برنده شده ایم 
داشته های بعد از استخراج در 
اختیار ذوب آهن قرار گیرد 
که عملیات اجرایی آن 
انجام ش��ده است. 

همچنین برنامه خرید محدوده ای در کرمان را برای افزایش کیفیت ذغال س��نگ 
در دست اقدام داریم. 

سعد محمدی تصریح کرد: به دلیل نیاز چهار و نیم میلیون تنی به کنستانتره برای 
ظرفیت تولید فعلی فوالد کشور و البته با توجه به ظرفیت تنها ۸۷۰ هزار تنی تولید 
این محصول در کشور، برای حفظ قدرت رقابتی و تأثیر در قیمت گذاری مواد اولیه 
و البته تضمین منابع اولیه، خرید محل های تأمین مواد ضروری به نظر می رسید. 

هیچ بدهی و حقوق عقب افتاده ای نداریم
وی با اشاره به شرایط پرسنلی این ش��رکت گفت: اقدامات بسیاری در این زمینه 
انجام شده است اما شاید به نظر کافی نباشد اما در بحث حقوق و دستمزد و مسائل 
رفاهی نسبت به شرکت های هم سطح خود در شرایط مناسبی داریم. البته با برخی 
مشکالت نقدینگی ناشی از کاهش فروش دست به گریبان هستیم اما حتی یک روز 
حقوق عقب افتاده نداریم. با توجه به اینکه بازارهای بزرگی نظیر پروژه های عمرانی 
کشوری و بازار مسکن به دالیل مختلف دچار رکود شده اند و در مقابل هزینه های  

دستمزدانرژی و منابع اولیه از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته اند. 
یکی از ده صادر کننده ممتاز کشور هستیم

س��عد محمدی تاکید کرد: امروز در بح��ث صادرات جز ۱۰ ش��رکت ممتاز صادر 
کننده کشور هستیم و این مسئولیت ما را سنگین تر می کند تا با افزایش کیفیت، 
استاندارد سازی و تنوع محصول بتوانیم به بازارهای جدیدی را برای خود به وجود 
بیاوریم. چراکه صادرات یکی از پله های مهم خروج از رکود است. در سال گذشته 
۵۲۶ هزار تن صادرات داشته ایم که در تالش هس��تیم این میزان را به رقم ۱ 
میلیارد دالر در سال برس��انیم. وی اظهارداشت: عالوه بر بازارهای اروپایی 
ش��ناخته ش��ده، با توجه به جام جهان��ی ۲۰۲۲ در قطر و 
ش��دت پروژه های عمرانی و نمایش��گاه اکسپو ۲۰۲۰ 
امارات و نیز توسعه ساخت و ساز عمان نیم نگاه جدی 
به بازارهای این حوزه داریم. دکتر اردش��یر س��عد 
محمدی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در 
پایان خاطر نشان کرد: در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری جدید در ذوب آهن انجام 
ش��ده و امیدواریم با بهبود ش��رایط فروش و 
گردش نقدینگ��ی، در برنام��ه بلند مدت 
 ابتدا به ۲ میلی��ون تن به تولید س��االنه

 ذوب آه��ن اضاف��ه ش��ده و در مرحله 
بعدی به رقم ۶ میلیون تن در س��ال 
برس��یم تا به م��رز میانگین جهانی 
تولید ب��ه صرف��ه ف��والد، یعنی 
متوس��ط ۵ میلیون تن دس��ت 
یافته باشیم. این مهم تا سال 
۱۴۰۰ دست یافتنی خواهد 

بود.

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن عنوان کرد:

ذوبآهندرسال1400بهرکورد6ميليونتندرسالمیرسد
با نصب تبدیل کننده ها، خبری از دود کوره ها نخواهد بود /ذوب آهن را از ورشکستگی حتمی نجات دادیم

 مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن :
  امروز ما نه تنها از ورشکستگی کامل عبور کرده ایم بلکه به انباشته مثبت نیز رسیده ایم . و این مهم را 

با رقمی نزدیک به یک سوم قیمت فوالد در سال های گذشته یعنی قیمت حدود ۵۰۰ دالری تجربه کرده ایم.
  رقم دقیق سود ساالنه شرکت نیز در اطالعات ارائه شده به بورس در روزهای آتی مشخص خواهد شد.

  ولی توجه به آن نکته ضروری است که سود عملیاتی ما در سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان بود 
که این بزرگ ترین سود تاریخ ذوب آهن است.
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