
چاه هایی که زمین را به چاله انداخت 
روستاهاوشهرهاییکهباخطرپوستمیاندازند

کشفسرنخهاییازعواملاسیدپاشیدراصفهان
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ایران آن ق��در برای گردش��گران خارج��ی جذاب اس��ت که یک 
بازیگر تئات��ر و کارمند کلیس��ا در آمریکا را بر آن م��ی دارد تا پای 
قطارهای لوک��س اروپایی را به ای��ران بازکرده و زحمت س��فر را 
 کمت��ر کنند.»دیانا کاب اندرس��ون« و »فرانس��یس برداس��کاچ 

دیل«...

دخترخالههایآمریکایی
قطارلوکسرابهایرانکشاندند

الگویمهاجرتبهکالنشهرها
زنانهشدهاست 3

نقشجهان،مهمترینمبحث
جامعهورزشومردم! 6 2

ستاداحیایامربهمعروف
باخشونتمخالفاست

ساخت
مرتفعترین
شهربازیکشور
درچهارمحالو
بختیاری

استاندار: تعاون باید حرف اول 
را در اقتصاد استان بزند

 دستگاه شتاب دهنده 
 سرطان را نابود می کند

  آمادگي ناوگان اتوبوس رانی 
براي جابجایي هیئت مذهبي

اعالم آمادگی هالل احمر برای 
حمایت از قربانیان اسیدپاشی

 مسابقات نبرد اپلیكیشن ها 
در اصفهان
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تختالکتریکيانتقالبیمار
دراصفهانساختهشد

کش��میری رئیس ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی 
اصفهان گفت: صنعتگران اصفهانی برای نخستین 
بار در کش��ور موفق ب��ه طراحی و س��اخت تخت 
الکتریکی انتقال بیم��ار ش��دند.وی بابیان اینکه 
این دستگاه در ۲ س��ال و با هزینه ای بیش از یک 
میلیارد ریال ساخته ش��ده است، تصریح کرد: این 

تخت به منظور انتقال ایمن بیمار...

3

 شایعه سازی به
 نا امنی دامن زد

اصفهانمعطربهقدومشهدایگمنام

س:ایمنا[
]عک

سخنگوی قوه قضائیه از برخورد جدی با شبکه های 
اجتماعی که اخالق و امنیت را زیر سؤال می برند 
خبر داد و گف��ت: هیچ یک از عوامل اسیدپاش��ی 
اصفهان دستگیر نشده اند اما سرنخ هایی از عوامل 

اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده است.
به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، غالمحس��ین 
محسنی اژه ای  در نشس��ت خبری با خبرنگاران 
اصفهان در خصوص آخرین اطالعات به دست آمده 
در پرونده اسیدپاشی اصفهان اظهار داشت: همه 
مس��ئوالن و افراد کشور به زش��ت بودن، خشن و 
غیرانس��انی بودن این موضوع اذع��ان دارند و به 
همین دلیل به مح��ض اینکه این موضوع به گوش 
مس��ئوالن قوه قضائیه و مجریه رس��ید بالفاصله 
مورد پیگیری قرار گرف��ت.وی افزود: بعد از ارجاع 
پرون��ده به دادگس��تری اقدامات ج��دی در تمام 
اوقات ش��بانه روز انجام  ش��د  و به لحاظ اهمیت 
موضوع ریاست قوه قضائیه دس��توری صادر کرد 
که بن��ده به عنوان پیگیری  کنن��ده این قضیه یک 

گزارش کامل از استان اصفهان بگیرم.سخنگوی 
قوه قضائیه با اش��اره به برگزاری جلسه با شورای 
تأمین استان به ریاست استانداری اصفهان تأکید 
کرد: تحقیقات میدانی برای شناس��ایی عامل و یا 
عاملین در حال اسیدپاش��ی در حال انجام است و 
افراد مظنون این پرونده به روش های مختلف مورد 
بازجویی قرارگرفته اند اما  تاکنون هیچ یک از عامل 
و یا عامالن این واقع دستگیر نشده است.وی ادامه 
داد: آخرین مورد اسیدپاش��ی در اصفهان مربوط 
به ۲3 مهرماه بوده اس��ت و بقیه م��وارد به صورت 
ش��ایعات بوده و هیچ کدام صحت نداش��ته است.

اژه ای با توجه به ارتباط دادن این اسیدپاش��ی ها 
به امربه مع��روف تأکید ک��رد: بر اس��اس آخرین 
گزارش ه��ای نی��روی انتظام��ی و اداره اطالعات 
حادثه اسیدپاش��ی هیچ ربطی ب��ه امربه معروف و 
نهی از منکر نداشته اس��ت.وی اضافه کرد: امسال  
تعداد اسیدپاشی های انجام شده در استان اصفهان 

4 مورد بوده است و از این تعداد دو مورد اخیر...

3

3

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M1436    سه شنبه  6 آبان    1393 |  3 محرم  
 شمار ه  1435   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1435  october28,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 
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اخبار کوتاهيادداشت

 آمريکا به دنبال کارشکنی
  در مذاکرات است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان 
اینکه یاوه گویی های غرب مذاکرات هسته ای را طوالنی کرده 
اس��ت، گفت: آمریکا به دنبال ایجاد کارش��کنی در مذاکرات 
است اما جمهوری اسالمی ایران پایبند به مذاکره و گفت وگو 

برای حل برنامه هسته ای هست.
عوض حیدرپور نماینده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: ایران از همان ابتدای ورود به برنامه های 
صلح آمیز هسته ای این آمادگی را داشت که هر زمان آژانس 
بین المللی ان��رژی اتم��ی و ۱+۵ در خص��وص فعالیت های 
هسته ای ایران ابهاماتی را مطرح کنند، با گفت وگو و مذاکره 

مسائل و مشکالت را حل کند .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
اظهارنظر چندی پیش وندی ش��رمن مذاکره کننده ارش��د 
آمریکا در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران حکایت از 
آن دارد که عداوت و دشمنی آن ها نسبت به ملت و نظام ایران 
از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد، همچنین چون 
در حال حاضر ایران از برجستگی ویژه ای در منطقه برخوردار 
شده است آمریکا می خواهد که با کارشکنی در مذاکرات نقش 

ایران در حل بحران های خاورمیانه را کمرنگ کند.

  ابوترابی فرد: خبری از استیضاح 
وزير ارشاد ندارم

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
در حاش��یه مراس��م ختم آیت اهلل مه��دوی کن��ی در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به این س��ؤال که آقای رسایی گفته ۸ 
مورد درباره دالیل استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد مطرح شده، 
آیا شما از این موضوع اطالعی دارید یا خیر گفت: من از این موضوع 
اط��الع ندارم.این عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین درباره 
جانش��ینی آیت اهلل مهدوی کنی در جامع��ه روحانیت مبارز 

گفت: فعاًل که در محضر آیت اهلل موحدی کرمانی هستیم.

 حداد عادل:مجلس به طور مستقل
  در حال بررسی بورسیه هاست

رئیس فراکس��یون اصولگرایان بابیان اینک��ه ترکیب و روش 
کمیته وزارت علوم برای بررسی بورس��یه ها به تائید مجلس 
شورای اس��المی نرس��یده بود، گفت: مجلس به طور مستقل 
در حال بررسی بورس��یه ها اس��ت و هنوز در این خصوص به 
نتیجه نرسیده است.غالمعلی حداد عادلگفت: در کمیسیونی 
که در وزارت علوم جهت بررس��ی بورس��یه ها تشکیل ش��ده 
بود از دو نفر از نماین��دگان مجلس نیز برای ش��رکت در آن 
کمیسیون دعوت ش��ده بود اما ترکیب و روش آن کمیسیون 
به تائید مجلس نرس��یده بود.وی افزود: خود مجلس کاری را 
در خصوص بورسیه ها شروع کرده که هنوز به نتیجه نرسیده 

است.
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حضور۱۳ ساله انگلیس در افغانستان به پایان رسید. نیروهای انگلیسی با پایین آوردن پرچم 2
این کشور در افغانستان، خروج قطعی خود از خاک این کشور را اعالم کردند.بر همین اساس 
سربازان انگلیسی می بایست ظرف روزهای تعیین شده خاک افغانستان را ترک کنند و پایگاه 

نظامی خود را به نیروهای افغان تحویل دهند.
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جانشین دبیر ستاد احیای امربه معروف 
و نهی از منکر اس��تان اصفهان گفت: 
س��تاد ش��ورای امربه معروف و نهی از 
منکر نظارت به صورت تذکر لس��انی توام با عطوفت است و از 
هرگونه خشونت و عصبانیت مبرا است و در این راستا هر کس به 
نام امربه معروف و نهی از منکر به صورت خشن و عصبانی نسبت 
به این امر اقدام کند در صورت شناسایی مورد پیگیری و برخورد 

قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرن��گار زاینده رود، حجت االسالم والمس��لمین 
مجتبی اخ��وان امروز در نشس��ت خبری به مناس��بت هفته 
بزرگداشت امربه معروف و نهی از منکر ، اظهار داشت: در سال 
جاری شعار س��تاد امربه معروف و نهی از منکر با عنوان »تذکر 
لس��انی، پیام مهربانی، نظارت همگانی«  قرارگرفته اس��ت و 
سیاست گذاری های این ستاد بر اساس این شعار برنامه ریزی 
خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به نسبت دادن حادثه اسیدپاشی 
در اصفهان به بسیجیان و موضوع امربه معروف بیان داشت: در این 
حادثه ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر و نیروهای بسیجی 
مورد تهمت واقع شدند که این امر در اثر بی تقوایی و خالف مروت 
صورت گرفته است اما باید مراقب باشیم که هیبت مجموعه های 
ارزشی شکسته نشود.جانشین دبیر ستاد احیای امربه معروف 
و نهی از منکر اس��تان اصفهان تأکید کرد: باید کسانی که این 
اتهام را به نهادهای اجرایی استان وارد کرده اند شناسایی شوند 
چراکه این افراد جیره خواران دشمن و بدخواهان کشور هستند 

و این ها هرلحظه از ابتدای انقالب تاکنون به اش��کال مختلف 
دل سوختگان نظام را زیرسوال می بردند.

وی بابیان اینکه ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر مطالبات 
خود را به نهادها ارائه می دهد، افزود: ستاد احیای امربه معروف 
وظیفه اجرایی ندارد و فقط باید در بحث ارائه مطالبات خود به 
نهادها اقدام کند.حجت االسالم اخوان با اشاره به تشکیل شورای 
امربه معروف و نهی از منکر در ادارات، مراکز درمانی و دانشگاه ها 
ادامه داد: در راستای ارائه مطالبات ستاد احیای امربه معروف و 
نهی از منکر پیشنهاد ها و برنامه های خود را با باالترین مسئول 
نهادهای مختلف مطرح می کنیم و از این طریق پیگیر اجرا نیز 
هستیم.جانشین دبیر ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر 
اس��تان اصفهان در ادامه در پاس��خ به خبرنگاری در خصوص 
نحوه نظارت ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان در 
خصوص عرضه پوش��اک در بازار اصفهان اظهار داشت: عرضه 
پوشاک در بازار بر اساس تقاضای خریداران صورت می گیرد و 
در این راستا کارهای ریشه ای در خصوص فرهنگ باید صورت 
گیرد که زمان بر خواهد بود و اثرات آن در چند س��ال آینده به 

چشم می آید.
وی ادامه داد: عملکردهای برخی مسئوالن درگذشته درزمینه 
عفاف و حجاب صحیح نبوده اس��ت و مسئوالن متولی این امر 
را به درس��تی تبلیغ نکرده اند.اخوان گفت: الزم به ذکر اس��ت 
که حجاب و چادر یک امر اعتقادی اس��ت ونمی توان به زور به 
کس��ی تحمیل کرد بلکه باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 

خواهران این موضوع را به عنوان یکی از اعتقادات خود بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه کارهای اجرایی این طرح به انجام رسیده 
است، بیان داش��ت: در این زمینه روحانیت در سنگر مساجد 
می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند و الزم است دانشگاه ها 

نیز درزمینه فرهنگ سازی این موضوع وارد عمل شوند.
جانشین دبیر س��تاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان در خصوص امربه معروف و نهی از منکر توریست هایی 
که از کشورهای مختلف به اصفهان سفر می کنند نیز بیان داشت: 
باید توجه داشته باشیم که نباید به توریست ها نگاه اقتصادی 
داشت بلکه باید به گونه ای با آن ها رفتار کرد که سفیران کشور 
ایران در کشورشان باشند و اخالق و رفتار ایرانیان را الگوی خود 
قرار دهند.در ادامه این جلسه زارعان معاون تشکل های مردمی 
و اصناف ستاد احیای امربه معروف در پاسخ به سؤال خبرنگار 
زاینده رود مبنی بر اینکه بدون عرضه لباس های مناسب در بازار 
و جمع آوری پوشاک نامناسب چگونه می توان انتظار داشت که 
سطح حجاب در جامعه مناسب ارزش های ایرانی اسالمی باشد، 
تأکید کرد: اتحادیه های صنفی دارای واحدهایی دارای پروانه و 

بدون پروانه هستند.
وی اف��زود: واحده��ای دارای 
پروانه به طورمعم��ول با قوانین 
آش��نا بوده و کمت��ر خطایی در 
عم��ل دارند چراک��ه در صورت 
تخلف واحد آن ها پلمب می شود 
اما بس��یاری از کاالهای قاچاق 
از طرف واحده��ای بدون پروانه 
وارد می شود. وی با اشاره به لزوم 
س��اماندهی مزون ها و شوهای 
خانگی تأکید کرد: الزم اس��ت 
واحده��ای ب��دون پروان��ه نیز  
دراین ارتباط مورد بازرسی قرار 
گیرند تا مجبور به دریافت پروانه 
شوند اما هنوز  سازوکار برخورد 
با ای��ن واحدها به ش��کل منظم 

اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: یکی از مش��کالت این راه وجود ۱20 هزار واحد 
صنفی در سطح استان اس��ت که نظارت بر آن ها بسیار سخت 
است و گاه پلمب نیز جوابگو نیست چراکه فرد موردنظر در نقطه 

دیگری واحد خود را تأسیس می کند.
زارعان با اش��اره به ل��زوم همکاری میان تعزی��رات حکومتی، 
بازرگان��ی، اتحادیه ها، اتاق اصن��اف مجموعه س��تاد احیای 
 امربه مع��روف و نیروه��ای مردم��ی در این زمین��ه گفت: اگر

 اثر دهی کمی در این زمینه شاهد بوده ایم به دلیل وقت گیر بودن 
کارهای فرهنگی در برابر هجمه های ماهواره و رسانه های بیگانه 
در این زمینه اس��ت.وی افزود: درزمینه ورود البسه نامناسب 
قاچاق شناس��ایی و کمک مردمی ضروری است تا مشخصات 
و مکان آن را به واحدهای مربوطه اطالع دهند.در ادامه نشست 
حجازی مسئول امور بانوان ستاد احیای امربه معروف و نهی از 
منکر استان اصفهان اظهار داش��ت: ستاد احیای امربه معروف 
و نهی از منکر برنامه ریزی هایی را برای س��اماندهی مداحان و 
روضه خوانان بانو در سطح استان در دستور کار قرار داده است.

وی بابیان اینکه در حال حاض��ر روضه خوانان و مداحان خانم 
غیرمجاز بزرگ ترین چالش امور زنان در این حوزه است، افزود: 
در این راستا با اجرای طرحی که به کمک شهروندان نیز در حال 
اجراست در حال شناسایی و ساماندهی این بانوان نیز هستیم.

مسئول امور بانوان ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان ارائه اطالعات غلط و عمدتاً انحرافی به بانوان حاضر در 
این جلسات را از دیگر معضالت عنوان کرد و افزود: مداحان خانم 
ناآگاه در برخی از جلسات روضه خوانی عالوه بر ترویج فرقه های 
انحرافی احکام اشتباه اخالقی، اعتقادی، تربیتی و بعضاً مسائل  
سیاس��ی را نیز برای بانوان عنوان می کنند و آن ها را به انحراف 

می کشانند.
وی در ادامه بابیان اینکه تاکنون تعدادی از این افراد شناسایی و 
مورد پیگیری قرارگرفته اند، افزود: برای برخی از این افراد پس 
از برگزاری دوره های آموزش��ی و همچنین با توجه به مدرک 

تحصیلی شان مجوز فعالیت صادر می شود.
حج��ازی بابیان اینک��ه ب��رای س��اماندهی مداح��ان زن در 
اصفهان با توجه به تعداد زی��اد آن ها زمان بر اس��ت، گفت: بر 
این اس��اس ضروری اس��ت ک��ه م��ردم همکاری بیش��تری 
 را ب��ا س��تاد احی��ای امربه مع��روف و نه��ی از منکر داش��ته

 باشند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه س��تاد احیا یا امربه معروف و نهی 
از منکر فقط نسبت به شناسایی این افراد و عنوان آسیب هایی 
ک��ه وارد می کند وظیف��ه دارد، اف��زود: در این راس��تا نیروی 
انتظامی وظیفه برخ��ورد با این افراد را بر عهده دارد.مس��ئول 
امور بانوان س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان 
اصفهان در خصوص تشکیل کمیته ای با حضور بانوان نهادهای 
مختلف در س��تاد امر به امرونهی از منکر نیز بیان داشت: یکی 
از مهم ترین مباحث مطرح ش��ده در این کمیته موضوع عفاف 
 و حجاب اس��ت که به صورت جدی م��ورد پیگیری قرارگرفته

 است.
علی ریحانی، جانشین معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح 
نیز در ادامه این جلسه در خصوص حمایت آمران معروف و نهی 
از منکر اظهار داش��ت: چنانچه آمران به معروف در چهارچوب 
فعالیت خود عمل کنن��د موردحمایت س��ازمان قضایی قرار 
خواهند گرفت.وی افزود: چنانچه آمران به معروف در قالبی فراتر 
از مسئولیت خود عمل کنند ستاد احیای امربه معروف و نهی از 

منکر هیچ حمایتی از آن ها نخواهد داشت.

جانشین دبیر ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر استان

ستاد احیای امربه معروف با خشونت مخالف است

خروج نیروهای انگلیسی از خاک افغانستان

در همايش »امربه معروف« عنوان شد:

 تمام مسئوالن نظام متولی
» امربه معروف و نهی از منکر« هستند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختی��اري به چالش های پیش 
روی کشور در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در عرصه 
فرهنگی صدای حق طلبی پایین آمده اس��ت و ش��اهد یک فضای 

بی تفاوتی در جامعه نسبت به این اصل مهم هستیم.
حجت االسالم محمدعلی نکونام در همایش »امربه معروف و نهی از 
منکر« که همزمان با آغاز هفته امربه معروف در هتل الله شهرکرد 
برگزار شد، با تسلیت آغاز ماه محرم و ش��هادت حضرت اباعبداهلل 
حسین)ع( ویاران باوفایش، اساس و پایه شکل گیری قیام عاشورا 

را در احیای دو فریضه مهم امربه معروف و نهی از منکر دانست.
وی با تأکید ب��ر اینکه امربه معروف و نهی از منکر احیاء نمی ش��ود 
مگر آنکه روحیه حسینی در جامعه زنده و پویا شود، افزود: احیای 
امربه معروف و نهی از منکر در جامعه کنونی مستلزم شکل گیری 
و نهادینه شدن فرهنگ، تفکر، غیرت، مرام و مشی نهضت حسینی 
است.حجت االسالم نکونام بابیان اینکه نهضت حسینی تنها با شعار 
و حرف عملیاتی نمی ش��ود، تنها راه تحقق این مهم را در گفتمان 
سازی و عمل به آن دانست و تصریح کرد: باید از امربه معروف و نهی 
از منکر مدام و مستمر در جامعه سخن گفته و تذکر داده شود تا این 
دستور الهی به یک گفتمان غالب و فرهنگ عمومی جامعه تبدیل 
و سپس عملیاتی شود.وی با اشاره به اینکه انقالب و نظام اسالمی 
ایرانی بر اساس معروفات الهی شکل گرفت، از بی توجهی و فاصله 
گرفتن جامعه از معروفات انتقاد کرد و گفت: آیا پس از گذشت ۳۵ 
س��ال از عمر انقالب معروفات الهی در جامعه سیر صعودی دارد؟ 
آیا معروفات در جامعه ما حکم فرما است؟ متأسفانه شرایط فعلی با 

روزهای اول انقالب بسیار متفاوت است.
وی وضعی��ت نامناس��ب حج��اب در جامعه را نتیج��ه بی توجهی 
و مطاب��ق با اص��ول انق��الب حرکت نک��ردن برخی از مس��ئوالن 
نظام دانس��ت و با تأکید ب��ر اینکه ب��زرگان و دلس��وزان انقالب و 
دین ش��رایط کنونی حجاب را در طراز اس��الم و نظ��ام جمهوری 
اس��المی نمی دانند، از رواج بی بندوباری ه��ا در پخش آهنگ های 
 ح��رام و اص��راف و ریخت وپاش ه��ا در همایش و مجال��س انتقاد 

کرد.
نماینده ولی فقیه در استان بابیان اینکه تمام مسئوالن نظام متولی 
امر امربه معروف و نهی از منکر هستند، احیاء امربه معروف در جامعه 
را نیازمند یک عزم جدی و همگانی تمام دس��تگاه های دولتی در 

کنار ستادهای احیاء امربه معروف دانست.

ظرفیت های باالیی در ش��هر فرخ ش��هر وج��ود دارد که از 
مهم ترین آن ه��ا می توان به وج��ود قلعه تاریخ��ی، پارک 
جنگلی، عص��ار خانه های تاریخی، مکان های گردش��گری 

و... اشاره کرد.
هم اکن��ون در اقدام��ی قابل توج��ه یک طرح توس��عه ای 
گردش��گری ب��رای ش��هر ف��رخ ش��هر دروازه اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری در کن��ار جاده پرت��ردد اصفهان 
-فرخ ش��هر - ش��هرکرد دیده ش��ده اس��ت و احداث این 
 مجموعه تفریحی و گردش��گری در این منطقه آغازش��ده

 است.
در این مجموعه گردش��گری و تفریحی ش��هربازی، آبشار 
مصنوعی، رستوران س��نتی، فس��ت فود، هتل و... ساخته 
می شود و با توجه به اینکه این مجموعه گردشگری در کنار 
یک بنای تاریخی)عصارخانه تاریخی( است از اهمیت باالیی 

برخوردار می شود.
با توجه به اینک��ه اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��تان 
مرتفع ترین اس��تان کشوراس��ت ش��هربازی ای��ن منطقه 
مرتفع ترین ش��هربازی کش��ور لقب می گی��رد و می تواند 
 زمین��ه ورود مس��افران بس��یاری را ب��ه اس��تان ایج��اد

 کند.
یکی از کارشناسان گردشگری در این خصوص به مهر گفت: 
مسافران بسیاری از سمت ورودی تونل گردنه رخ وارد استان 
چهارمحال و بختیاری می ش��وند و به پلیس راه و سپس به 
فرخ شهر می رسند که خدمات و گردش��گری و اقامتی در 
این منطقه بسیار مطلوب نیست که مسافران مجبور هستند 
به شهرکرد سفر کنند و بیش��تر از فضای گردشگری مراکز 

شهرکرد استفاده می کنند.
حس��ینی ادامه داد: اگ��ر در مجموعه های گردش��گری و 
مراکز اقامتی و پذیرایی در شهر فرخ ش��هر ساخته شود  و 
کیفیت و ارائه خدمات نیز بس��یار مطلوب باشد، مسافران 
در بدو ورود به اس��تان ب��ه فرخ ش��هر می رون��د و این امر 
 می تواند  این ش��هر را در مس��یر توسعه گردش��گری قرار 

دهد.

وی بیان کرد: ظرفیت و پتانس��یل های باالیی در شهر فرخ 
ش��هر وجود دارد که می توان ب��ا برنامه ریزی مناس��ب در 
راستای توسعه گردش��گری قرارداد و درآمد را در شهر فرخ 

شهر افزایش داد.
وی بی��ان ک��رد: هم اکن��ون ب��ا توج��ه ب��ه آمار س��االنه 
ورود مس��افر و گردش��گر به اس��تان بیش��تر می ش��ود و 
 آینده روش��نی برای اس��تان در حوزه گردش��گری وجود

 دارد.
احداث مجموعه گردش�گری فرخ ش�هر تأثیر 

بسزايی در توسعه گردشگری استان دارد
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر فرخ ش��هر نیز با اش��اره به 
اینکه شهر فرخ ش��هر به عنوان دروازه اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری اس��ت و در ورودی ای��ن اس��تان قرارگرفت��ه 
اس��ت، ادام��ه داد: بیش��ترین مس��افران و گردش��گران 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از  ای��ن منطق��ه عبور 

می کنند.
حس��ین کاوه تصریح کرد: هم اکنون از س��وی ش��هرداری 
پروژه ای در این منطقه آغازشده است که می تواند در آینده 
نزدیک در توسعه گردشگری  استان تأثیر به سزایی داشته 

باشد.
وی ادامه داد: با توجه ب��ه اینکه پرترددتری��ن جاده اصلی 
ورودی اس��تان از کنار ش��هر فرخ ش��هر عب��ور می کنند و 
ظرفیت های برای توسعه گردش��گری در این منطقه مهیا 
بوده است،  طرح توسعه ای جذب گردشگر در این منطقه در 

دستور کار قرارگرفته است.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر ف��رخ ش��هر بی��ان کرد: 
در ای��ن منطق��ه دو تپ��ه وج��ود دارد ک��ه دورنمای��ی 
 خوب��ی دارن��د و زمین��ه را ب��رای توس��عه گردش��گری را

دارند.
وی گفت: روی یک��ی از تپه ها)تپه تورالش��هدا( ش��هدای 
گمنام به خاک سپرده ش��ده اند  و تا حدود این تپه با توجه 
به ورود زائران توسعه پیداکرده است توسعه بیشتر این تپه 
با درخت کاری و ایجاد زیرس��اخت ها موردتوجه قرارگرفته 

است.
کاوه عن��وان ک��رد: تپ��ه دیگ��ر ک��ه مج��اور پرترددترین 
جاده اس��تان اس��ت با ایجاد زیرس��اخت های گردشگری 
 به یک��ی  از مهم ترین مناطق گردش��گری اس��تان تبدیل

 می شود.

دروازه بام ايران توسعه می يابد

ساخت مرتفع ترین شهربازی کشور در چهارمحال و بختیاری

ايران جزء 10 کشور برتر پدافند 
غیرعامل می شود

کارشناس س��ازمان پدافند غیرعامل گفت: در تالشیم 
درزمینه پدافند غیرعامل جزء ۱0 کشور برتر دنیا باشیم.

محمد ذوالفق��اری در همای��ش پدافن��د غیرعامل در 
تهدیدات زیستی در استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: سند راهبردی پدافند غیرعامل در اواخر سال 9۱ 
و اوایل س��ال 92 تدوین و به عنوان الگوی مشترک در 

تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها قرار گرفت.
ذوالفقاری گفت: برای کش��ور ما بس��یار مهم است که 
بدانیم در دنیا چ��ه اتفاقاتی در حال وقوع اس��ت و این 
کش��ورها ازلحاظ پدافن��د غیرعامل در چ��ه جایگاهی 

قرار دارند.
وی بابیان اینکه پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات 
غیر مس��لحانه برای مقابله با اقدامات خصمانه دش��من 
است، گفت: اصول پدافند زیستی شناسایی تهدیدات، 
شناسایی آس��یب پذیری ها و برنامه ریزی برای مقابله با 

آن هاست.

حمله خرس قهوه ای به يک 
چوپان در کوهرنگ

یک خرس قهوه در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ به 
یک چوپان۳۸ ساله حمله کرده و این چوپان را از ناحیه 

شکم و پا زخمی کرد.
علی رغ��م اینکه س��گ های گله به این خ��رس قهوه ای 
حمله کرده اند اما این خرس قهوه ای چوپان را رها نکره 
و چوپان را زخمی کرده است.بخشدار بازفت گفت: یک 
چوپان ۳۸ س��اله درحالی که بازگرداندن گله از چرا بود 
از س��وی یک خرس قهوه ای موردحمله قرار می گیرد و 
آسیب می بیند.سروش ظاهری تصریح کرد: این چوپان 
زخمی با کمک های امداد گران و اهالی روستا با سختی 
بسیار به بیمارستان انتقال داده شده است و تحت درمان 
قرارگرفته اس��ت.وی عنوان کرد: ای��ن چوپان زخمی 
هم اکنون در بیمارس��تان آیت اهلل کاش��انی ش��هرکرد 

بستری شده است.

تحقق 94 درصدی اهداف 
صادراتی چهارمحال و بختیاری 

اه��داف صادرات��ی چهارمح��ال و بختیاری در س��ال 
جاری 94 درص��د محق��ق ش��د.رئیس اداره بازرگانی 
خارجی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
بختیاری گفت:صادرات کاال از این استان در سال جاری 
۸7میلیون دالر برای کش��ور ارزآوری داشت.س��یاوش 
نظری افزود:میزان صادرات صنعتی تعهد ش��ده استان 
چهارمحال و بختیاری در هفت ماهه امسال 90میلیون 

دالر بود که ۸۵ میلیون دالر آن محقق شد.
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 حجاب و چادر يک 
امر اعتقادی است 

ونمی توان به زور به 
کسی تحمیل کرد 

بلکه بايد به گونه ای 
برنامه ريزی کنیم 
که خواهران اين 

موضوع را به عنوان 
يکی از اعتقادات 

خود بپذيرند.

مرتفع ترين شهربازی کشور در استان چهارمحال و بختیاری بر روی تپه ای در کنار شهر فرخ شهر ساخته می شود.
 اس�تان چهارمحال و بختی�اری يکی از اس�تان های زيب�ا و دارای آب وهوای خنک کش�ور اس�ت که هرس�اله 
مس�افران بس�یاری در فصل به�ار و تابس�تان از اس�تان های مختل�ف کش�ور به وي�ژه خوزس�تان، اصفهان، 
 يزد، بوش�هر و... وارد اين اس�تان می ش�وند و از آب وه�وای خن�ک آن و زيبايی ه�ای خ�دادادی آن بهره مند

 می شوند.
فرخ شهر يکی از مهم ترين شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است که اين شهر پرجمعیت در ورودی استان 

قرارگرفته و مجاور پرترددترين جاده اصلی استان قرارگرفته است.

گروه 
سیاسی 



یادداشت

در نخستین روز ماه محرم صورت گرفت

اصفهان معطر به قدوم شهدای گمنام
پیکر پاک دو ش��هید گمنام منطقه عملیاتی خیبر و ش��هیدان 
حمیدرضا مرادی و روح اهلل مهرابی  دیروز  در نخستین روز از ماه 
محرم بر دستان مردم شهیدپرور اصفهان تشییع شد.دیروزپیکر 
پاک دو شهید گمنام و شهیدان مهرابی و مرادی با حضور پرشور 
مردم همیشه در صحنه اصفهان تشییع شد و نماینده ولی فقیه 
در اصفهان بر پیک��ر پاک آنها نماز خواند. دو ش��هید گمنام که 
دیروز در اصفهان تشییع ش��دند، پس از اینکه در 60 روستای 
استان تشییع ش��وند، روز هشتم محرم در ش��هر ورزنه تدفین 

خواهند شد.

دخترخاله های آمریکایی قطار لوکس 
را به ایران کشاندند

ایران و به ویژه پرسپولیس آن قدر برای گردشگران خارجی جذاب 
است که یک بازیگر تئاتر و کارمند کلیسا در آمریکا را بر آن می دارد 
تا پای قطارهای لوکس اروپایی را به ایران بازکرده و زحمت س��فر 
را کمتر کنند.»دیانا کاب اندرسون« و »فرانسیس برداسکاچ دیل« 
دو دخترخاله  آمریکایی هستند که عالقه زیادشان به ایران باعث 
برقراری ارتباط بین صاحب »قطار عقاب طالی��ی دانوب« و یک 
آژانس گردشگری ایرانی شد تا پس از یک سال نامه نگاری این قطار 
مجوز ورود به خط آهن ایران را بگیرد، قطاری که در ابتدا فقط دو 
برنامه  سفر برای ایران داشت؛ اما وقتی با استقبال زیاد متقاضیان 
در اروپا، آمریکا و استرالیا مواجه شد، 9 برنامه  دیگر را تا پایان سال 
2015 اضافه کرد و بیشتر بلیت ها را هم فروخت.صاحب این قطار 
گردشگری که به »هتل 5 ستاره چرخ دار در اروپا« مشهور است،  
قباًل گفته بود: بلیت های اولین برنامه  این قطار در 10 روز فروخته 
شد.قطار که با 13 واگن به اندازه 67 مسافر ظرفیت دارد، پنج شنبه  

گذشته به ایران وارد شد.

دانشگاه اصفهان امن ترین فضا برای 
فعالیت های علمی

دانشگاه اصفهان در یک سال اخیر امن ترین فضا را برای فعالیت های 
علمی فراهم کرده و آمار باالی مقاالت منتشرشده و رضایت زیاد 

دانشجویان و اساتید مؤید این موضوع است.
مس��عود کثیری مدیر روابط عمومی دانش��گاه اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به ش��ایعات اخیر درباره حوادث اسیدپاشی 
در اصفهان گفت: فتنه گران و سوءاس��تفاده کنندگان از ماجرای 
اسیدپاشی در اصفهان، به دنبال ناامن جلوه دادن فضای دانشگاه ها 

و جامعه و تحریک کردن دانشجویان هستند. 
کثیری اف��زود: افرادی ک��ه در ای��ن زمینه فتنه گ��ری می کنند 
می خواهن��د چن��ان وانمود کنن��د که دانش��جویان م��ورد ظلم 
قرارگرفته اند. وی تصریح کرد: دس��ت هایی در کار است تا فضای 
دانشگاه ها را ناامن نشان دهند. وی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از 
ارکان اساسی فعالیت دانشگاه هاست ادامه داد: دانشگاه اصفهان در 
یک سال اخیر امن ترین فضا را برای فعالیت های علمی فراهم کرده 
و آمار باالی مقاالت منتشرشده و رضایت زیاد دانشجویان و اساتید 

مؤید این موضوع است. 
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ماهی  بادکنکی و معلول شدن یک خانواده
11  نفر از یک خانواده  ب��رزی��ل�ی پ��س از خوردن ماهی بادکنکی راهی بیمارستان 
و س��رانجام معلول ش��دند.در این اتفاق تلخ و تراژیک فقط چند ثانی��ه پس از خوردن 
این ماهي ها اعصاب صورت، دس��ت ها و پاهاي اعضاي این خانواده فلج ش��د. به گفته 
سم شناس ها بدن این گونه از ماهي ها داراي س��مي است که 1200برابر از سم سیانید 

قوي  تر و خطرناک تر است.
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سخنگوی قوه قضائیه از برخورد 
جدی ب��ا ش��بکه های اجتماعی 
که اخالق و امنیت را زیر س��ؤال 
می برند خبر داد و گفت: هیچ یک از عوامل اسیدپاشی 
اصفهان دستگیر نش��ده اند اما س��رنخ هایی از عوامل 

اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، غالمحس��ین محسنی 
اژه ای  در نشس��ت خبری با خبرن��گاران اصفهان در 
خصوص آخرین اطالع��ات به دس��ت آمده در پرونده 
اسیدپاشی اصفهان اظهار داشت: همه مسئوالن و افراد 
کشور به زش��ت بودن، خشن و غیرانس��انی بودن این 
موضوع اذعان دارند و به همی��ن دلیل به محض اینکه 
این موضوع به گوش مس��ئوالن قوه قضائیه و مجریه 
رس��ید بالفاصله مورد پیگیری قرار گرفت.وی افزود: 
بعد از ارجاع پرونده به دادگس��تری اقدامات جدی در 
تمام اوقات ش��بانه روز انجام  ش��د  و به لحاظ اهمیت 
موضوع ریاس��ت قوه قضائیه دس��توری صادر کرد که 
بنده به عنوان پیگیری  کننده ای��ن قضیه یک گزارش 
کامل از اس��تان اصفهان بگیرم.سخنگوی قوه قضائیه 
با اش��اره به برگزاری جلس��ه با ش��ورای تأمین استان 
به ریاست اس��تانداری اصفهان تأکید کرد: تحقیقات 
میدانی ب��رای شناس��ایی عامل و یا عاملی��ن در حال 
اسیدپاشی در حال انجام است و افراد مظنون این پرونده 
به روش های مختلف م��ورد بازجویی قرارگرفته اند اما  
تاکنون هیچ یک از عامل و یا عامالن این واقع دستگیر 
نشده است.وی ادامه داد: آخرین مورد اسیدپاشی در 
اصفهان مربوط به 23 مهرماه بوده اس��ت و بقیه موارد 

به صورت ش��ایعات بوده و هیچ کدام صحت نداش��ته 
است.اژه ای با توجه به ارتباط دادن این اسیدپاشی ها به 
امربه معروف تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارش های 
نیروی انتظامی و اداره اطالعات حادثه اسیدپاشی هیچ 
ربطی به امربه معروف و نهی از منکر نداشته است.وی 
اضافه کرد: امسال  تعداد اسیدپاشی های انجام شده در 
استان اصفهان 4 مورد بوده است و از این تعداد دو مورد 
اخیر با اسیدسولفوریک بوده و دو مورد با جوهر نمک 
و اسیدهایی که اثرات مخرب کمتری داشته اند اتفاق 
افتاده است.معاون قوه قضائیه  با اشاره به اینکه برخی 
جریانات غیرخودی، ضدانقالب و یا افراد غافل شایعات 
زیادی را در این استان یا سایر استان ها دراین باره ایجاد 
کردند، بیان داشت: به بهانه اسیدپاشی فضاسازی هایی 
انجام ش��د که بس��یاری مغرضانه و غیرمسئوالنه و در 
راس��تای  کاهش امنیت کش��ور و اس��تان است و کار 
مسئوالن امر، نیروی انتظامی و اداره اطالعات را کند 
کرد.وی اضافه کرد: تمام مس��ئوالن ملی و استانی به 
جد دنبال بررسی این پرونده هس��تند و امیدواریم در 
آینده نزدیک عامل و یا عاملین این پرونده دس��تگیر 
و به اش��د مجازات برسند.س��خنگوی قوه قضائیه در 
پاسخ به این سؤال که آیا قضیه اسیدپاشی در اصفهان 
سازمان یافته است یا نه عوامل ضدانقالب در این قضیه 
دست دارند تصریح کرد: برخی موضوعات تحقیقی و 
برخی اطالعاتی است و برخی حدس و گمان که البته 
تناقضی هم باهم ندارند و در م��ورد این قضیه هم نیز 
سرنخ هایی به دست آمده اس��ت، اما کافی نیست.وی 
اضافه کرد: گاهی ما س��رنخ هایی به دست می آوریم، 

اما در میانه راه این س��رنخ ها از بین می روند و ما زمانی 
می توانیم قاطعانه اظهارنظر کنیم که فرد یا افراد موردنظر 

را دستگیر کنیم و دالیل محکمه پسند داشته باشیم.
محس��نی اژه ای اذعان داش��ت: فعاًل می توانیم بگوییم 
این واقعه س��ازمان یافته نیس��ت اما حرف آخر را وقتی 
می توانیم بزنیم که سرنخ هایمان به جایی رسیده و فرد 
دستگیرش��ده باشد و اس��ناد محکمه پس��ند در دست 
داشته باشیم.سخنگوی قوه قضائیه بابیان اینکه در حال 
حاضر افرادی ضدانقالب در داخل و خارج از کشور از این 
قضیه سوءاستفاده می کنند، تأکید کرد: افراد ضدانقالب 
دنبال سوءاستفاده هستند و برخی از افراد از منافقین، 
س��لطنت طلب ها، مقامات غرب��ی به ای��ن قضیه دامن 
زده اند و این در حالی اس��ت که هیچ کدام آن ها دلشان 
به حال قربانیان نسوخته؛ بلکه این قضیه را بهانه ای برای 
ایجاد ناامنی در کشور کرده  اندوی اضافه کرد: هر انسان 
منصفی قضیه اسیدپاشی را محکوم می کند و آنچه مسلم 
است همه مسئوالن امنیتی و قضایی، دولت و انتظامی 
این پرونده را دنبال و تا دس��تگیری عام��ل یا عامالن و 
رسیدن به اشد مجازات پیگیری می کنند.معاون اول قوه 
قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص برخی از 
تناقض های عنوان شده در اطالع رسانی مسئوالن مختلف 
گفت: برخی از موضوعات تحلیل ، برخی اطالعات و برخی 
حدس و گمان است؛ در اصل نمی توان این ها را تناقض 
دانس��ت تا زمانی که اطالعات کامل نداریم نمی توانیم 
حرف بزنیم تنها درصورتی که موضوعات شفاف س��ازی 
شود قابل اطالع رسانی است.وی درباره  برخورد دستگاه 
قضا با برخی از ش��ایعه پراکنی ها در فض��ای مجازی نیز 
اظهار داش��ت: این ش��بکه های اجتماعی بعضاً مسائل 
ضد امنیتی، ضد اخالقی و فسادهای گوناگون را ترویج 

می کنند آرامش و امنیت مردم را بر هم می زنند.
معاون اول قوه قضائیه با اش��اره به نام��ه ای که اخیراً به 
مسئوالن ذی ربط در حوزه ش��بکه های اجتماعی ابالغ 
کرده است، بیان داشت: در این نامه ذکرشده که استفاده 
از شبکه های اجتماعی باید به صورت پاک باشد و توسط 
دستگاه اطالعات پاالیش ش��ود در این راستا دادستان 
تهران به صورت جدی پیگیری می کنند.وی در خصوص 
برخورد با برخی از رسانه هایی که در حادثه اسیدپاشی 
س��یاه نمایی کردند نیز خاطرنش��ان کرد: ب��ه برخی از 
روزنامه ها، خبرگزاری و س��ایت های خب��ری تذکراتی 

ارائه شده است.
س��خنگوی قوه قضائی��ه در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
زاینده رود مبنی بر اینکه ش��ایعه ش��ده است که عامل 
یا عامالن اسیدپاش��ی از کش��ور خارج ش��ده اند، گفت: 
به هیچ وجه تأیید نمی کنم که عامل یا عامالن اسیدپاشی 
از کشور خارج شده اند، چراکه هیچ سندی در مورد این 
قضیه نداریم؛ عکس��ی هم در این زمین��ه وجود ندارد و 
هم اکنون قاطعانه در مورد این قضیه نمی توانیم اظهارنظر 

کنیم.

کشف سرنخ هایی از عوامل اسیدپاشی در اصفهان

 امسال  تعداد اسیدپاشی های انجام شده در استان 4 مورد بوده است

شایعه سازی شبکه های اجتماعی به ناامنی دامن زد

یادداشت

 مسابقات نبرد اپلیکیشن ها 
در اصفهان

مسابقات نبرد اپلیکیش��ن ها در اصفهان برگزار می شود، این 
مسابقات باعث عملی ساختن درس های تئوری دانشجویان 
شده و دانشجویان آموزش هایی را که در کالس  درس دیده اند 
عملی می کنند. افسانه فاطمی، دبیر علمی نخستین مسابقات 
نبرد اپلیکیشن ها دراین باره گفت: ایده برگزاری این مسابقات 
از طرف دانش��جویان بوده اس��ت. وی افزود: این مس��ابقات 
باعث عملی س��اختن درس های تئوری دانشجویان می شود 
به طوری که دانش��جویان، آموزش هایی را که در کالس های 
درس دیده اند را در عمل پیاده س��ازی کنن��د و همچنین از 
طریق این مسابقات هرکدام از ایده های دانشجویان درزمینه 
اپلیکیشن ها، می تواند مش��کلی را از جامعه برطرف کند. وی 
ادامه داد: ثبت نام و ارسال اپلیکیشن ها از 30 مهرماه آغازشده 
و تا ۸ آبان ادامه دارد. مراسم داوری و اختتامیه نیز در ۸ آبان 
در س��ایت مرکزی دانش��گاه برگزار خواهد ش��د و با توجه به 

معیارهای فنی موجود اپلیکیشن برگزیده انتخاب می شود. 
دبی��ر علم��ی نخس��تین مس��ابقات نب��رد اپلیکیش��ن ها 
 خاطرنش��ان: در نخس��تین دوره از مس��ابقات نب��رد 
اپلیکیشن ها،شرکت کنندگان عالوه بر دانشجویان دانشگاه 
اصفهان از دانشگاه های دیگر اصفهان مانند دانشگاه صنعتی 
نیز حضور خواهند داشت و دانش��جویان می توانند از طریق 
س��ایت www.appui.ir در این دوره از مسابقات ثبت نام 

کنند. 

 موسوی  سرپرست 
شهرداری مبارکه شد 

شوراي اسالمي شهر مبارکه »سید حمید موسوي« را به عنوان 
سرپرس��ت ش��هرداري مبارکه منصوب کرد.رئیس ش��وراي 
اسالمي ش��هر مبارکه از استعفاي ش��هردار پس از یک سال 
فعالیت در این سمت خبر داد . خلیل طاهري ضمن تائید خبر 
استعفاي شهردار مبارکه اظهار داش��ت: ناصر نفري شهردار 
مبارکه به دلیل برخي مس��ائل طي نامه ای استعفاي خود را 
تقدیم شوراي شهرکرد که پس از ثبت قانوني این استعفانامه، 
موضوع در جلسه علني شورا موردبحث و بررسي قرار گرفت 
و درنهایت نیز با این درخواست موافقت به عمل آمد. طاهري 
با اشاره به انتصاب سرپرست ش��هرداري مبارکه تصریح کرد: 
اعضاي شوراي ش��هر پس از موافقت با استعفاي ناصر نفري؛ 
»سید حمید موسوي« معاون ش��هردار را به عنوان سرپرست 

شهرداري مبارکه منصوب کردند .

مسؤولیت های اجتماعي یکي از 
اولویت های فوالد مبارکه است

مدیرعامل ف��والد مبارکه در خصوص  رویک��رد فوالد مبارکه  
نسبت  به مس��ئولیت های اجتماعی تصریح کرد: بدون شک 
مس��ؤولیت های اجتماعي یکي از اولویت ه��ای فوالد مبارکه 
اصفهان اس��ت و فوالد مبارکه در این راس��تا با لحاظ کردن 
چارچوبی که برای ش��رکت مصوب گردیده همواره اقدامات 
و برنامه های خ��اص خ��ود را دارد که گلریزان ب��رای آزادی 
زندانی��ان جرائم غی��ر عمد، ساخت وس��از و عم��ران اماکن 
ورزشی و بهداشتی، همکاری با کمیته های امداد و بهزیستی، 
سرمایه گذاری در راه آهن شهری و طرح جمع آوری پساب های 
شهرس��تان های لنجان و مبارکه و استفاده آن ها در صنعت و 

بسیاری موارد دیگر ازجمله این اقدامات است.

 پیکر سپنتا در قطعه نام آوران
 باغ رضوان اصفهان آرام گرفت

پیکر  ساسان سپنتا استاد دانشگاه، پژوهنده و مؤلف درزمینه 
زبانشناسی، ادبیات و موس��یقی ایرانی در قطعه نام آوران باغ 
رضوان اصفهان آرام گرفت. پیکر این اس��تاد موسیقی ایران  
دیروز  ب��ا حضور اهالی فرهن��گ و هنر و جمعی از دوس��تان 
نزدیک وی تش��یع و در قطعه نام آوران آرامستان باغ رضوان 
اصفهان به خاک سپرده شد. سپنتا در سال 133۸ آثار صوتی 
اس��تادان موس��یقی ایران را که در دوره ناصرالدین ش��اه بر 
استوانه های مومی دس��تگاه فنوگراف ضبط شده بود با ابداع 
ادوات دست س��از و تمهیدات فنی بازیابی صوت��ی نمود و به 
تحلیل و توصیف سبک های هنری این آثار در تلویزیون ملی 
ایران پرداخت.مرحوم ساسان س��پنتا که متولد سال 1313 
بود، شنبه شب در س��ن ۸0 س��الگی در منزلش در اصفهان 

درگذشت.

اعالم آمادگی هالل احمر برای 
حمایت از قربانیان اسیدپاشی

معاون بهداشت، درمان و توانبخش��ی جمعیت هالل احمر از 
آمادگی برای کمک به امر درمان و تأمین داروهای موردنیاز 
قربانیان اسیدپاشی خبر داد.س��ید رضا رئیس کرمی با اشاره 
به اینکه وف��اق جمعی در کش��ور برای محکومی��ت اعمالی 
چون اسیدپاش��ی اخیر در کش��ور وجود دارد، اظهار داشت: 
بر این اس��اس جمعیت هالل احم��ر هم به عن��وان نهادی که 
یکی از وظایف آن تسکین آالم بش��ری و کمک به آحاد بشر 
 است، حمایت همه جانبه خود را از قربانیان اسیدپاشی اعالم

 می کند.

 طرح تحول نظام سالمت ارزشمند
 و قابل تقدیر است

 مدیرعامل انجمن خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت 
صدیقه طاهره )س��الم اهلل علیه��ا( گفت: طرح تح��ول نظام 
س��المت ارزش��مند و قابل تقدیر اس��ت و از زمان اجرای این 
طرح پیامدهای بس��یار خوبی به همراه داش��ته اس��ت. سید 
محمدباق��ر حجازی گف��ت: این ط��رح یک ط��رح جامع در 
ح��وزه بهداش��ت و درم��ان اس��ت و در جامع��ه تأثی��رات 
بس��یار زیادی داش��ته است و اقش��ار آس��یب پذیر جامعه را 
 در بخش ه��ای مختل��ف بهداش��ت ودرم��ان ی��اری نموده 

است.
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آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای (
نوبت اول 

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

چاپ اول

1- مناقصه گزار : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
2- موضوع مناقصه : پروژه مرمت و استحکام بخشی ایوان ستون دار عالی قاپو 

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ 16/500/000 ریال یا واریز به حساب شماره2172620206000 بانک ملی ایران 
4- بر آورد اولیه : مبلغ 3/331/291/205 ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر مبنای شرح برآورد تهیه شده توسط اداره کل 

5- مدت اجراء: چهار ماه شمسی 
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه : از تاریخ 93/08/06 لغایت تاریخ 93/8/11 

7- تاریخ تحویل پاکات : تا پایان وقت اداری 93/08/21 
8- تاریخ بازگشایی: راس ساعت 10 صبح مورخ 93/08/22

9- محل دریافت اسناد مناقصه ، تحویل و بازگشایی پاکات : اصفهان خ مشتاق دوم ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان ) ساختمان شماره 3 استانداری (

توضیحات : 
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضا ء مشروط ، مخدوش و پیش�نهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

* با توجه به ال�زام ثبت اطالع�ات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات کش�ور ، کلیه ش�رکت کنندگان در مناقصه می بایس�ت در 
 پای�گاه مذکور ب�ه آدرس اینترنت�ی : »http://iets.mporg.ir « ثب�ت نام و کد کارب�ری دریافت و هم�راه پاکت های پیش�نهادی خود تحویل

م الف 20411 نمایند.

 

پس از هشدارهای مختلف کارشناس��ان مبنی بر زنانه 
ش��دن فقر و آس��یب های اجتماعی، حاال مش��اور وزیر 
کش��ور در امور بانوان و خانواده، اعالم ک��رده که الگوی 
مهاجرت به کالنش��هرها هم زنانه ش��ده اس��ت.فهمیه 
فرهمندپور بابیان اینکه الگوي مهاج��رت تغییر کرده، 
گفت: در سال هاي گذش��ته مردان و آن هم بیشتر براي 

کارهاي س��اختماني به کالنشهرها مهاجرت مي کردند، 
اما هم اکنون این الگو تغییر ک��رده و زنان تحصیل کرده 
مجرد براي یافتن کار و یا کس��ب جای��گاه اجتماعي به 
کالنش��هرها مهاجرت مي کنند.وي با هشدار نسبت به 
مهاجرت دخت��ران و یا زنان، افزود: حت��ي در مهاجرت 
مردان به کالنشهرها آثار نامطلوبي وجود داشت که منجر 
به افزایش سن دختران مجرد در روس��تاها و شهرهاي 

کوچک مي شد.
فرهمند با اش��اره به اینکه هم اکن��ون بیش از 60درصد 
صندلي هاي دانش��گاه ها توس��ط دختران پرشده است، 
گفت: آیا تمامي زیرس��اخت هاي الزم براي اشتغال این 
افراد فراهم ش��ده است. فرصت هاي ش��غلي بین مردان 
وزنان برابر توزیع نشده اما تعداد دانشجویان دختر پیشي 
گرفته است که این وضعیت در ازدواج و اشتغال مشکل 

ایجاد خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره ش��رکت دانش بنی��ان بهیار صنعت 
سپاهان گفت: بهیار صنعت سپاهان پنجمین شرکت در 
دنیا است که موفق به تولید دس��تگاه شتاب دهنده شده 
است. دانش تولید این دستگاه کاماًل بومی است و در تولید 
آن از حضور 35 متخصص بهره برده ایم.نوید نجات بخش 
که در یازدهمین نمایش��گاه صنایع و تجهیزات پزشکی 

اصفهان حضور داشت، اظهار کرد: دستگاه شتاب دهنده، 
پیشرفته ترین دستگاه پزشکی دنیا است که شرکت بهیار 
صنعت سپاهان تا پایان س��ال 1393 موفق به تولید آن 
خواهد شد.وی افزود: این دستگاه با تولید یونیزان باانرژی 
باالی شش مگاوات و تابش آن به س��لول های سرطانی، 
س��رطان را نابود می کند. در ح��ال حاض��ر در ایران 60 
دستگاه شتاب دهنده وجود دارد که این تعداد باید به 200 
دس��تگاه افزایش یابد چراکه برای هر یک میلیون نفر، دو 
تا سه دستگاه شتاب دهنده الزم است.نجات بخش بابیان 
اینکه سطح کیفی این دس��تگاه با استانداردهای جهانی 
برابری می کند، اظهار داشت: رویکرد این شرکت رسیدن 
به خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی کشور در راستای 
بیانات مقام رهبری اس��ت و این شرکت با تقاضاهایی که 
برای این محصول دریافت کرده است، می تواند بازار کشور 

و همین طور بازار منطقه را تا حد زیادی پوشش دهد.  

   آمادگي ناوگان اتوبوس رانی براي 

هیئات مذهبي
  مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه از انتقال و جابجایي هیئت مذهبي 
توسط ناوگان اتوبوس رانی خبر داد.س��ید عباس روحاني اظهار داشت: امسال نیز هیئت 
متقاضي دسترسي به  اتوبوس به منظور جابجایي و انتقال عزاداران اباعبداهلل الحسین)ع( به 
حسینیه ها و مساجد هستند که با توجه به درخواست ها و ظرفیت ناوگان تعدادي اتوبوس 

در اختیار هیئات قرار داده می شود.
وي اذعان داشت: در قبال ارائه این خدمات به هیئت مذهبي هزینه ای نیز دریافت می شود 
که بسیار ناچیز هست.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی اصفهان و حومه تصریح کرد: با 
توجه به اینکه زمان براي ما بسیار بااهمیت است و ناوگان باید در سطح شهر به شهروندان 
خدمات الزم را ارائه نماید لذا اتوبوس ها از حدود س��اعت 20 تا پایان مراسم عزاداري در 

اختیار هیئت قرار داده می شود تا در ارائه خدمت به شهروندان دچار مشکل نشویم.

 تخت الکتریکي انتقال بیمار در اصفهان 
ساخته شد

کش��میری رئیس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: صنعتگران اصفهانی برای 
نخستین بار در کشور موفق به طراحی و س��اخت تخت الکتریکی انتقال بیمار شدند.وی 
بابیان اینکه این دس��تگاه در 2 س��ال و با هزینه ای بیش از یک میلیارد ریال ساخته شده 
 ICU است، تصریح کرد: این تخت به منظور انتقال ایمن بیمار از روی تخت اتاق عمل و یا
به برانکارد و بالعکس و جلوگیری از وارد ش��دن صدمات احتمالی به بیمار هنگام انتقال و 
جابجایی ساخته شده است. سهولت کاربری، توانایی جابجایی بیمار تا وزن 150 کیلوگرم، 
مجهز بودن به استراکچر مکانیکی برای جمع کردن ملحفه بیمار به صورت خودکار از مزایای 

تخت الکتریکی انتقال بیمار است. 

بر زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی

الگوی مهاجرت به کالنشهرها زنانه شده است
نمایش محصول بی نظیر درمان سرطان در نمایشگاه اصفهان

دستگاه شتاب دهنده  سرطان را نابود می کند

فاطمه 
کازرونی



يادداشت
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بازار

 اختصاص 3 هزار میلیارد تومان 
به مسکن روستايی کشور

رئیس بنیاد مس��کن کش��ور گفت: 3 هزار میلیارد تومان به 
مسکن روستایی کشور اختصاص یافت.

علیرضا تابش افزود: سلس��ه وار طرح های مهمی در دولت به 
تصویب می رسد که یکی از آن ها مسکن روستایی است.

وی بابیان اینکه دولت اعتباری معادل 3 هزار میلیارد تومان 
را به حوزه مسکن روستایی اختصاص داده است، اظهار کرد: 
دولت با گشاده دستی در حوزه مس��کن روستایی عمل کرده 
است.رئیس بنیاد مس��کن تصریح کرد: 5 درصد سود کارمزد 
این تس��هیالت از وام گیرنده اخذش��ده و بقی��ه آن را دولت 
به عنوان یارانه به سیستم بانکی می پردازد.تابش اضافه کرد: 
تضمین سیستم بانکی این تسهیالت نیز از سوی دولت انجام 
می ش��ود که گام مهمی در حوزه مسکن روس��تایی به شمار 
م��ی رود.وی گفت: طرح ه��ای دیگری نیز در حوزه مس��کن 

به مرورزمان تهیه و اجرایی می شوند.

 راه اندازی سامانه اظهار از راه دور 
در گمرک فوالد مبارکه

مس��ئول سیس��تم اظهار از راه دور گمرک اصفهان گفت: در 
هماهنگی به عمل آمده با کار شناسان دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات گمرک ایران طی دو روز، سیستم اظهار از راه دور 
در گمرک فوالد مبارکه اصفهان راه اندازی شد.اعظم رحیمی 
اظهار داشت: با افتتاح این سامانه، مدت زمان انجام تشریفات 
گمرکی کاال ها کاهش می یاب��د و صادرکنندگان الکترونیکی 
به امر صادرات می پردازند. وی افزود: تسریع بخشیدن به امر 
ترخیص کاال و روان سازی امور گمرکی و حمایت از کارآفرینان 

بخش اقتصادی را از مزایای این طرح است.
مسئول سیستم اظهار از راه دور گمرک اصفهان بیان داشت: 
س��امانه اظهار از راه دور، تنها با دسترسی به اینترنت و با ارائه 
اسناد و مدارک از س��وی تجار امکان انجام تشریفات گمرکی 
اعم از مراحل اظهار کاال، تنظیم اسناد و ورود اطالعات، از راه 
دور و بدون حضور فیزیکی صاحب کاال از هر مکانی فراهم شده 

است.
گفتنی است؛ همزمان با روز ملی صادرات، سامانه جامع امور 
گمرکی در رویه های ص��ادرات، واردات، ترانزیت در گمرک 

فوالد مبارکه اصفهان راه اندازی شد.

وصل آنی خط تلفن ثابت مشترکان 
بدهکار در  اصفهان

     مدیر فن آوری اطالعات ش��رکت مخابرات استان اصفهان 
گفت: با پرداخت بدهی از طریق درگاه های بانک ملی، تلفن 

ثابت مشترکان به صورت آنی و لحظه ای وصل می شود.
احمدشاه میرزایی اظهار داشت: ازاین پس خطوط تلفن ثابت 
مش��ترکان بدهکار بالفاصله پس از پرداخت بدهی از طریق 

درگاه  های بانک ملی وصل می شود. 
وی افزود: این مس��ئله با تالش مدیریت و کارشناسان حوزه 
فناوری اطالع��ات و تعامل ب��ا بانک ملی تحقق یافته اس��ت. 
مدیر فن آوری اطالعات شرکت مخابرات استان اصفهان بیان 
داشت: ازاین پس خط تلفن ثابت مشترکان بدهکار و قطع که 
از درگاه های بانک ملی مانن��د ATM- POS و تلفن بانک 
نس��بت به پرداخت بدهی و تسویه حس��اب قبض تلفن اقدام 

نمایند، به صورت آنی و لحظه ای وصل می شود. 
وی تصریح ک��رد : در حال حاضر فقط وص��ل آنی تلفن ثابت 
مشترکان، در صورت پرداخت بدهی از طریق سامانه ۱۸۱۸ 
ممکن است. ش��اه میرزایی با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
تس��ویه قبض تلفن از طریق س��ایر درگاه های پرداخت نیاز 
به تأیی��د وصولی بان��ک دارد، تصریح کرد: در راس��تای رفاه 
مش��ترکان فراهم کردن این امکان در خصوص سایر بانک ها 

نیز در حال پیگیری است.

حضور بنز، فولکس واگن، ولوو و فیات 
در ايران

 دبیر دومین همایش بین الملل��ی صنعت خودرو ایران بابیان 
این که حضور ش��رکت های بنز، فولکس واگ��ن، ولوو، فیات، 
روور و اشکودا در ایران قطعی شده اس��ت، از احتمال حضور 
آمریکایی ها خبر داد.ساسان قربانی اظهار کرد: تاکنون حضور 
شرکت های بنز، فولکس واگن، ولوو، فیات، روور، اشکودا، رنو، 
پژو، هیون��دای، کیا و تویوتا در دومین نمایش��گاه بین المللی 

صنعت خودرو ایران قطعی شده است.

طال ارزان شد و دالر گران ؟

 بهای دالر  ديروز  به مرز 
3 هزار و 228 تومان رسید

بهاي دالر دیروز در بازار ۱2 تومان رشد داشت ولي همچنان این 
قیمت هم در قیاس با ماه های گذشته پایین ترین حد بهاي این 
ارز مطرح است. تحلیلگران بازار اعتقاددارند دو عامل در کاهش 
بهاي دالر مؤثر بوده است. اظهارنظرهای مدیران دولتي در مورد 
بهبود وضعیت اقتصادي کش��ور و همچنین انتشار اخباري در 
مورد مذاکرات هسته ای در کاهش قیمت دالر مؤثر بوده است.

بااین حال بازهم روند قیمت گذاری ها به سمت صعودي حرکت 
کرد. فعاالن بازار اعتقاددارند رشد قیمت ها به دنبال تنش های 
داخلي کشور رخ داده است. البته ارزش دالر در بازارهاي جهاني 
نیز بیش از 7 درصد رشد داشته ولي بازار ایران به طورمعمول از 

روند ارزش گذاری در بازارهاي جهاني پیروي نمی کند.
دالر در بازار آزاد هفته گذش��ته را با کاه��ش قیمت آغاز کرد. 
به این ترتیب از 3260 توم��ان به 3245 تومان فروخته ش��د. 
روزهای بعد هم این روند کاهشی ادامه داشت و در اواسط هفته 
به 3227 تومان هم رس��ید. البته هرچه هفته گذشته، نمودار 
دالر در بازار آزاد روند رو به پایینی را نشان می داد، اما نرخ دولتی 

آن سرباالیی بود.

4
قیمت تندر 90 اتومات افزایش یافت

 قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تغییر خاصی نس��بت به نرخ این محصوالت در هفته گذشته 
نداشته است.تنها تغییر قیمت قابل توجه در این محصوالت مربوط به افزایش دو میلیون تومانی قیمت 
خودروی تندر 90 اتومات است.به گفته فعاالن بازار خودرو با توجه به رکود بازار و تعادل نسبی عرضه و 

تقاضا قیمت خودروهای داخلی در یکی دو ماه آینده تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.
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30 س��ال پیش در جلد اول کتاب » منابع و مصالح آب در 
ایران« با عنوان »آب های س��طحی و زیرزمینی و مسائل 
بهره وری« در حالی هشدار به حفر بی رویه، غیرمجاز چاه  و 
غارت آب از سوی پدر علم کویر شناسی ایران داده شد که 
مسئوالن با بی توجهی به آن عامل اصلی نشست زمین در 

شهرهای بزرگ شدند.
امروزه گزارش از نشست زمین در تهران، تبریز و اصفهان 
به گوش رس��یده اس��ت که از دید پدر علم کویر شناسی 
ایران حفر چاه های بی رویه و برداشت آب های غیرمجاز  و 
بی توجهی مسئوالن در طی 30 تا 40 سال گذشته به این 

امر سبب پیدایش این مسئله شده است.
 پروی��ز کردوان��ی  بیان داش��ت:  40 س��ال پیش رش��د 
ش��رکت های حفاری و چاه کن ها بر سر هر کوچه به شکل 
قارچ گونه ای در حالی جای قنات های هزارس��اله کش��ور 
را گرفت که بیش��ترین دالیل گرایش به حفر چاه افزایش 
جمعیت و جوابگو نبودن قنات و توس��عه س��طح کش��ت 

اعالم شد.
وی که سعی کردن خطای انس��ان را در جایگزین کردن 
چاه به جای قنات با جایگزین کردن خودرو به جای اسب و 
قاطر توضیح دهد، بیان ک��رد:  امروزه بنگاه فروش خودرو 
به دلیل تقاضای باال در گوش��ه و کنار  شهرهای بزرگ در 
حالی ریشه دوانده که 40 سال پیش به دلیل اشتباه مردم، 
چاه به جای قنات برگزیده شد و تنها استدالل آن ها برای 

ماشین سواری به این خاطر بود که ماشین را هرزمانی که 
نمی خواهید به راحتی می توانید خاموش کنید بدون اینکه 
نیازی به هزینه کردن بنزین و صرف وقت داشته باشد و این 
در حالی است که اسب و قاطر در اوقاتی از شبانه روز که نیاز 
به سوارشدن ندارید باید هزینه ای برای مصرف آب و علوفه 

آن کنار بگذارید.
پدر علم کویرشناس��ی ایران بابیان اینک��ه در آن زمان در 
شهری مثل یزد تعداد حفر چاه از 60 عدد به 3 هزار رسید 
و در رفس��نجان 230 چاه حفر ش��د ، بیان داشت: در آن 
مقطع اعالم کردم که 90 درصد چاه ها باید بس��ته شوند و 
این در صورتی بود که مسئوالن مردم را تشویق به این کار 

می کردند.
نشس�ت زمی�ن و رخ�داد زلزله ه�ا محصول

 حفر بی رويه چاه در کشور
پدر علم کویر شناسی ایران که نشست زمین در شهرهای 
بزرگ که در طوالنی با مدت فرورفتگی سطح زمین سبب 
وقوع زلزله در این نقاط می شود را حفر چاه های بی رویه و 
برداشت های غیرمجاز آب دانست و ابراز داشت: کندن چاه 
چندین معضل اساسی را در کش��ور ایجاد کرد که در ابتدا 
عامل پائین آمدن شدید سطح آب و حذف چاه های آرتزین 
و جایگزین شدن چاه های معمولی و تبدیل چاه های نیمه 

عمیق به عمیق شد.
وی با گالیه از معضالت امروز که بر سر بی توجهی مسئوالن 

دامنگیر مردم ش��ده اس��ت، گفت: در پی حفر چاه امکان 
غارت آب به وجود آمد و آب ها شور شد. آبی که دیگر برای 
کشاورزی مناسب نبوده و گیاهانی که مقاوم به نمک نبودند 

از بین رفتند و معضل دیگری شکل گرفت.
کف شکنی زمین و بازهم بی آبی

کردوانی تصریح کرد: اگر در اوایل دهه 30 تا 40 با حفر۱0 
تا ۱5 متر از زمین به آب می رسیدند امروز باید بیش از200 
تا 300 متر زمین حفر ش��ود تا به آب برسند که حتی در 
برخی قسمت ها مجبور به کف ش��کنی می شوند و بازهم 

به آب نمی رسند.
وی گفت: با نشس��ت زمین امکان شکسته شدن لوله های 
 گاز، آب و برق، فروریختن س��اختمان ها و وق��وع زلزله و 

کج شدن دکل ها، صورت می گیرد.
نشست 200 منزل مس�کونی در شهرستان فريدن 

اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در خصوص 
نشست خانه های فریدن اصفهان اظهار داشت: در آخرین 
جلسه استانداری که در روزهای گذشته در این خصوص 
برگزار شد برآوردی از میزان خس��ارات خانوارها و دالیل 

نشست زمین شد.
منصور شیشه فروش بیان داشت: در جلسه مدیریت بحران 
بازدید میدانی از نشست خانه های روستای »دامنه« فریدن 
صورت گرفت و شرکت آب منطقه ای استان اصفهان موظف 
به انجام مطالعاتی در خصوص دالیل وقوع این حادثه شد.

وی ادام��ه داد: نشس��ت زمی��ن در این منطقه ب��ه دلیل 
خشکس��الی و افت آب های زیرزمینی اس��ت و ش��کاف و 

ترک هایی در این ساختمان ها ایجاد کرده است.
مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفه��ان از انجام 
مطالع��ات ب��ر رون��د نشس��ت زمی��ن در تم��ام مناطق 
اصفهان با همکاری ش��رکت راه و شهرس��ازی، س��ازمان 
نظام مهندس��ی و آب منطقه ای اصفهان خبر داد و اضافه 
 کرد: تا ۱5 روز دیگر در جلسه ای نتایج این مطالعات مطرح 
می شود.شیشه فروش افزود: به افراد خسارت دیده از سوی 
بنیاد مسکن تس��هیالت ساخت مس��کن و یا مقام سازی 

مسکن اعطا می شود.
وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر خس��ارات وارده ب��ر 200 
 واح��د مس��کونی شهرس��تان فری��دن اصفهان ب��رآورد 

شده است.
 حرف آخر  :

و اما حرف پایانی اینکه خشکسالی ، نشست زمین، پیدایش 
زلزله و عوارض ناشی از آن که بش��ود آلودگی هوا  به خطر 
افتادن امنیت غذای��ی و هزار و یک حقیق��ت دیگری که 
غیرقابل کتمان است و خود را در یک دوره 30 تا 40 ساله 
نشان داده تنها حاکی از این است که نباید برای پر کردن 

چاله،  چاه کند.

روستاها و شهرهايی که با خطر پوست می اندازند؛

نشست زمین محصول غارت آب /شهرهای بزرگ ايران در معرض نشست زمین

چاه هایی که زمین را به چاله انداخت 
استاندار اصفهان:

 تعاون بايد حرف اول را
 در اقتصاد استان بزند

     استاندار اصفهان گفت: در خصوص مشکالت 
تعاونی ها باید با آسیب شناسی علمي راهکارهاي 
ارائه ش��ود که بخش تعاون بتواند جایگاه واقعي 
خود را در اقتصاد استان پیدا کند.رسول زرگرپور 
در دیدار اعضاء اتاق تعاون با استاندار اظهار داشت: 
مقام معظم رهبري بر تقویت جای��گاه تعاون در 
اقتصاد کشور تأکیددارند و باید بافرهنگ سازي 
درست این جایگاه در کشور و اس��تان ارتقا یابد. 
وی از تعاون به عنوان یکي از سه بخش اقتصادي 
کشور یادکرد و افزود: با توجه به محدودیت های 
موج��ود در بخ��ش دولت��ي و خصوص��ي باید از 
تعاونی ه��ا براي تحق��ق اهداف اقتص��ادي خود 

بهره مند شویم.
استاندار اصفهان بابیان اینکه تعاونی ها به صورت 
عدالت محور حرک��ت می کنند، اظهار داش��ت: 
این بخش قابلیت های خوب��ي دارد و می توان با 
اطمینان به آن اتکا کرد. وی بابیان اینکه متأسفانه 
آمار نگران کننده ای در خصوص تعاونی ها وجود 
دارد، تصریح ک��رد: نیمي از تعاونی های اس��تان 
غیرفعال هستند که باید براي خروج از این رکود، 

برنامه ریزی جامعي صورت گیرد. 
زرگرپور بر لزوم فرهنگ سازی و تشریح فعالیت ها 
و ظرفیت ه��ای تعاونی ها در جامع��ه تأکید کرد 
و افزود: در ای��ن خصوص بای��د حرکت جهادي 
صورت گیرد. وی به مشکالت موجود در تعاونی ها 
اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: بای��د در خصوص 
مشکالت تعاونی ها آسیب شناسی صورت گرفته 
و راهکارهایي ارائه ش��ود که بخش تعاون بتواند 
جایگاه واقعي خود را در اقتصاد استان پیدا کند. 
استاندار اصفهان اضافه کرد: تعاون باید حرف اول 
را در اقتصاد اس��تان بزند و در س��رمایه گذاری و 
اشتغال سهم بزرگي به این بخش اختصاص یابد. 
وي به جایگاه تعاونی ها در برنامه شش��م توسعه 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: هرچ��ه زودتر باید 
سیاس��ت های تعاون براي برنامه شش��م توسعه 
احصا و ارائه شود. زرگر پور بابیان اینکه متأسفانه 
بخش تعاون نتوانسته ظرفیت ها و پتانسیل های 
خود را به خوبی ارائه دهد، افزود: باید برنامه مدون 
و قابل قبولي براي دستیابي به حداکثر استفاده از 

این ظرفیت ها ارائه شود. 

 رکود و تورم فقط مختص
 به اصفهان نیست

افزايش ظرفیت 
نیروگاه های بادی

     رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 25 درصد تولید ناخالص 
کشور مربوط به فعالیت های زیرزمینی است، گفت: 46 درصد بودجه 

جاری کشور از طریق مالیات تأمین می شود.
علی عس��گری در نشس��ت فعاالن اقتصادی اصفهان بابی��ان اینکه 
در اقتصاد برای پیش بین��ی درآمدهای مالیاتی از پنج الگو اس��تفاده 
می شود، اظهار داشت: بر اساس این پیش بینی ها مذاکرات زیادی در 
سطح معاونت های ریاست جمهوری انجام می شود تا بودجه یک سال 
کشور تأمین شود. وی بابیان اینکه اس��تان اصفهان در میانگین رشد 
درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی رتبه 23 کشور را به خود اختصاص 
داده است، افزود: 94 درصد درآمدهای مالیات استان اصفهان در سال 
گذشته تحقق یافته است. وی بابیان اینکه رکود و تورم در تمام کشور 

وجود دارد، گفت: رکود و تورم تنها مختص به اصفهان نیست. 

مدیرعامل ش��رکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی ب��رق ایران )توانی��ر(، گفت: تا پایان س��ال جاری ظرفیت 
نیروگاه های بادی و خورشیدی در مقایس��ه با سال گذشته به دو 

برابر خواهد رسید.
همایون حائری در مراس��م افتتاحیه بیس��ت ونهمین کنفرانس 
بین الملل��ی ب��رق در محل پژوهش��گاه نی��رو گف��ت: کنفرانس 
بین الملل��ی ب��رق ب��ا 29 س��ال برگ��زاری موف��ق، پایدارترین 
کنفرانس علمی کش��ور اس��ت.از نتای��ج مدیریت س��بد انرژی 
در صنع��ت ب��رق می ت��وان ق��رارداد اح��داث ح��دود 7000 
م��گاوات بخ��ش بخ��ار نیروگاه ه��ای گازی و ۱000 م��گاوات 
 انرژی ه��ای ن��و به وی��ژه ب��ادی و خورش��یدی از روش ه��ای
 بیع متقابل که با حمایت کامل دولت و مجلس انجام گرفته است.

همزمان ب��ا آغ��از س��رما ،گرم��ای گاز کام مردم 
خسروشیرین را ش��یرین تر کرد. پروژه گازرسانی 
به دهس��تان خسرو ش��یرین  ش��امل روستاهای 
محمدآباد و فتح آباد از توابع شهرستان آباده فارس 
به بهره برداری رس��ید.معاون مهندس��ی و اجرای 
طرح های شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: 
در راستای مس��ئولیت های اجتماعی این شرکت 
کلنگ این پروژه  در بهار س��ال گذشته به زمین  و 
هم اکنون با هزینه ای بالغ ب��ر 57 میلیارد ریال به 
بهره برداری رسیده است.سعید صادقی گفت: سال 
گذشته در گازرس��انی به آخرین نقاط شهرستان 
سمیرم، به دلیل نزدیکی روستاها دهستان خسرو 
شیرین به خط انتقال گاز، بیش از 70 کیلومتر به 
وسعت عملیات اجرایی این منطقه اضافه کردیم   تا 
مردم والیتمدار و شایسته  این بخش نیز از نعمت 
گاز طبیع��ی برخوردار ش��وند.وی تصریح کرد: در 
عملیات گازرس��انی این روس��تاها900 انش��عاب 
پلی اتیلن ، 45 کیلومتر شبکه پلی اتیلن،23کیلومتر 
خط تغذیه، 3 کیلومتر شبکه فلزی،  یک ایستگاه 
TBS  ویک ایس��تگاهCPS با هزینه ای بالغ بر 57 

میلیارد اجرایی شده است.

     ی��ک عضو ات��اق بازرگان��ی اصفهان گفت: ب��ا نگاه به 
میانگین آمار بیکاری و همچنی��ن آمار فارغ التحصیالن 
دانشگاهی، ش��اهد شکافی آش��کار بین این دو خواهیم 
بود.رضا برادران اصفهانی با اظهار تأسف از آمار بیکاری 
فارغ التحصی��الن این اصفه��ان باوج��ود صنعتی بودن 
استان اظهار داش��ت: تحصیلکردگانی که به امید یافتن 
ش��غل س��الیان س��ال تحصیل می کنند؛ ولی به سراب 
بیکاری می رس��ند. وی ادام��ه داد: این مس��ئله را همه 
پذیرفته اند که دانشگاه ها در سال های گذشته نیروهایی 
را پرورش داده اند که در سطح میانگین از حرفه کمتری 
برخوردارند و این موضوع دائماً از س��وی ما که در عرصه 
تولید و اش��تغال فعال هس��تیم به مس��ئوالن گوش��زد 
می ش��ود. به اعتقاد این عض��و اتاق بازرگان��ی اصفهان 
این موضوع به بی تدبیری مس��ئوالن و مشکل بیکاری، 
برمی گ��ردد. به عنوان مثال در اس��تان اصفه��ان اگر ما 
می توانستیم از هر واحد تولیدی به گونه ای حمایت کنیم 
که بتواند فقط یک اش��تغال جدید ایج��اد کند، اکنون 
ده ها هزار شغل ایجادشده بود، درحالی که اکنون استان 
با موانع متعدد دس��ت به گریبان بوده و حتی مش��کالت 
کوچک آن ها هم در سطح استانی برای حل شدن پروسه 

طوالنی را طی می کند. 

وزیر رفاه از توزیع مرحله دوم بسته های امنیت غذایی 
میان بیش از 7 میلیون و 500 هزار نفر از نیازمندان و 
مددجویان دستگاه های حمایتی خبر داد. توزیع این 
اقالم همانند گذشته از طریق برخی فروشگاه ها انجام 
می گیرد.علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
برنامه این وزارتخانه جهت شناسایی افراد نیازمند برای 
حمایت بیشتر خبر داده بود.وی از همان ابتدا از طرحی 
تحت عنوان توزیع س��بد کاال خبر داد که در ادامه نام 
این طرح به بسته های امنیت غذایی تغییر نام پیدا کرد.

علی ربیع��ی در تاریخ 25مهرم��اه در خصوص توزیع 
بس��ته های امنیت غذای��ی اظهار داش��ت: در مرحله 
 نخس��ت از توزیع بس��ته های امنیت غذای��ی حدود

 7 میلیون و 500 هزار نف��ر از نیازمندان، مددجویان 
کمیته امداد در بهزیس��تی از این تسهیالت استفاده 
کردند ک��ه در مرحله دوم نی��ز بنا داری��م 500 هزار 
نفر به تعداد اف��راد دریافت کننده بس��ته های امنیت 
غذایی اضافه کنیم.وی تصریح ک��رد: در مرحله دوم 
با هماهنگی س��ازمان هدفمندی یارانه ها، مرکز آمار 
و سایر دستگاه ها شناسایی افراد نیازمند و کم درآمد 
آغازش��ده اس��ت که در هفته جاری توزیع بسته های 

غذایی آغاز خواهد شد.

رئی��س اداره حمل ونق��ل کاالی اداره کل حمل ونق��ل و 
پایانه های اس��تان اصفهان از ممنوعیت تردد وانت بارها 
در جاده های برون ش��هری بدون داش��تن بارنامه وکارت 
هوش��مند خبر داد.  جلیل آزمون افزود: ضوابط فعالیت 
وس��ایل نقلیه س��بک )وانت بارها( در بخش حمل ونقل 
کاالی برون شهری بر اساس تبصره ماده 6 اصالحی قانون 
الزام شرکت ها و مؤسس��ات ترابری جاده ای به استفاده از 
صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال ۸۱ و سایر 
مقررات الزم االجرا در تیرماه س��ال 92 از سوی سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای ابالغ شده است.وی تصریح 
کرد: بر اس��اس این ضوابط  رانندگان مذکور باید مطابق 
با دس��تورالعمل صدور ، تمدید و تعوی��ض برگ فعالیت 
رانندگان حمل ونقل برون شهری نسبت به ثبت نام و اخذ 
کارت هوش��مند ناوگان و رانندگان از طریق انجمن های 
صنفی کامی��ون داران و دفاتر پیش خ��وان تحت قرارداد 
اس��تان اقدام کنند.وی افزود: درج ن��ام وانت بار در کارت 
مشخصات وسیله نقلیه، داشتن حداکثر سن ۱5 سال عمر 
وسیله نقلیه، داشتن برگ معاینه فنی مجاز و معتبر، دارا 
بودن پالک ایران و دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر 
از مهم ترین شرایط الزم برای فعالیت وانت بارها در بخش 

حمل ونقل جاده ای است.

اشتغال رفاهگاز رسانی حمل ونقل 

 خسرو شیرين
گازدار شد 

 فارغ التحصیالن در آخر به 
سراب بیکاری  می رسند

 اقشار کم درآمد 
بسته غذايی می گیرند

فعالیت وانت بارها بدون 
داشتن بارنامه ممنوع است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
8/65 شماره دادنامه: 1105-93/7/5 شماره بایگانی: 19/93 خواهان: محمدعلی نجفی 
سعادت  ابتدای   – شیراز  دروازه  نشانی  نجفی  محمدحسین  وکیل:  محمدتقی  فرزند 
 – دوم  خ عسگریه   – پروین  خ  نشانی  به  امیدعلی  فرزند  فاطمه صالحی  آباد خوانده: 
مالصدرا – بن بست خرم – پ325 گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
 رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای محمدعلی نجفی فرزند محمدتقی با وکالت آقای محمدحسین نجفی 
 50/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  امیدعلی  فرزند  فاطمه صالحی  خانم  طرفیت  به 
بررسی  به  توجه  با  دادرسی  کلیه خسارات  و  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به   ریال 
مورخ   53/619/334 به شماره  تجارت  بانک  نام  به  مستند  پرونده  محتویات  و  اوراق 
92/12/21 و استماع اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و عدم حضور خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی و عدم ارائه الیحه جهت رد خواسته خواهان ونظر به پاسخ 
استعالم از بانک تجارت مبنی بر تاکید کسر اقساط از خواهان به شماره 53/6190/84 
198و515و518و522  مواد  استناد  به  را  خواهان  خواسته  شورا  لذا   93/5/19 مورخ 
مبلغ پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین   قانون 
مبلغ  و   92/6/5 مورخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  خواسته  اصل  ریال   50/000/000
190/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی و سپس 
قابل تجدیدنظر می باشد.م الف:18475 منصوری قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/1/30-40 دادنامه:  شماره   955/92 پرونده:  کالسه   8/66
اصفهان- خیابان  نشانی:  اکبر  فرزند  احمدی  اختالف خواهان: محمد  22 شورای حل 
ابوالحسن اصفهانی – کوچه16-خسروآباد – چهارراه فروردین – کوچه شهید لطف ا... 
چهارراه  نشانی  آقامیرزا  سید  فرزند  قهفرخی  طاهری  روح  سید  خوانده:  خواجوئی 
اداره راه خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000  آخر آب250-جنب سیلو و   – فرایبورگ 
ثامن  اعتبار  تعاونی   92/3/26-9001/1111584 به شماره  حواله  فقره  یک  بابت  ریال 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  خوراسگان  شعبه  االئمه 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمد احمدی فرزند اکبر به طرفیت آقای 
سید روح طاهری قهفرخی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه حواله به 
شماره 9001/1111584-92/3/26 به عهده تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه خوراسگان 
اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط تعاونی اعتبار ثامن االئمه شعبه 
خوراسگان اصفهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقویم دادخواست حواله موصوف )1111584( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد. ضمنًا خوانده محکوم به پرداخت هزینه نشر آگهی می گردد.م الف:18477 شعبه 

22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/7/9-1214  پرونده: 93-688 شماره  8/67 کالسه 
خیابان  13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابوالفضل جمالی نشانی اصفهان – 
رضایی  جواد  خوانده:   12 پالک   – جعفری  شهید  بست  بن   – مهرگان  کوی  مدرس- 
از  پس  گردشکار:  تصادف  از  ناشی  خسارت  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع 
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 آقای ابوالفضل جمالی به 
طرفیت آقای جواد رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 30/500/000 ریال و بدواً صدور 
قرار تامین خواسته شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مالحظه مشخصات 
مقصر حادثه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده 
به استناد مواد  فلذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و  است 
198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
مبلغ 155/000  به  پرداخت هزینه دادرسی  بابت خسارت وارده و  30/250/000 ریال 
ریال و پرداخت هزینه نشر آگهی تا مبلغ 200000 ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ 
یک میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی ظرف 
بود.م الف:18301  خواهد  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  روز   20 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

8/68 کالسه پرونده: 93-363 شماره دادنامه: 1123-93/6/25  خواهان: مجموعه فرهنگی 
ورزشی کارگران اصفهان به مدیریت جواد شیرانی به نشانی اصفهان – چهارباغ باال – 
روبروی بیمارستان شریعتی خوانده: شرکت نیک اندیشان گلبرگ نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان به مدیریت جواد شیرانی به طرفیت 
فقره  به خواسته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال وجه یک  اندیشان گلبرگ  نیک  شرکت 
 چک به شماره 054124 به عهده بانک شهر به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
 خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و
محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه  در  کافی  انتظار 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 
بابت  ریال   3/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون 
از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 و  خواسته   اصل 
اعالم  و  خواهان صادر  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/8/19 تاریخ سررسید چک 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان  قابل  از آن  و ظرف 20 روز پس 

می باشد.م الف:18302 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مجموعه  خواهان:   93/6/25-1122 دادنامه:  شماره   361-93 پرونده:  کالسه   8/69
 – اصفهان  نشانی  به  شیرانی  جواد  مدیریت  به  اصفهان  کارگران  ورزشی  فرهنگی 
چهارباغ باال – روبروی بیمارستان شریعتی خوانده: امید مخاطبی نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
به  مخاطبی  امید  طرفیت  به  اصفهان  کارگران  ورزشی  فرهنگی  مجموعه   دعوی 
 403/523505 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   9/500/000 مبلغ  مطالبه   خواسته 

 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که   علیه 
انتظار کافی در جلسه حضور  و  از طریق نشر آگهی  قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  و 
اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و   نیافته 
مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به   نسبت 
حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313و307و315  مواد   به 
و خواسته  اصل  بابت  ریال   9/500/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت   بر 
150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
91/9/20 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی به مبلغ 200/000 ریال در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 حقوقی اصفهان می باشد.م الف:18303 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                              ابالغ رای 
8/70 کالسه پرونده: 93-362 شماره دادنامه: 1121-93/6/25  خواهان: مجموعه فرهنگی 
ورزشی کارگران اصفهان به مدیریت جواد شیرانی به نشانی اصفهان – چهارباغ باال 
روبروی بیمارستان شریعتی خوانده: عادل شجاعی نشانی مجهول المکان خواسته:   –
مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان به مدیریت جواد شیرانی به طرفیت عادل 
شجاعی به خواسته مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 091977 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و313و307و315 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 91/11/6 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه 
نشر آگهی به مبلغ 200/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:18304 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/71 شماره:93-335 به موجب رای شماره 625 تاریخ93/4/23 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهرام نعمتی به نشانی 
اصفهان – خ امام خمینی – محله کوجان – خ فرهنگیان – کوچه 8 متری دوم – انتهای 
کوچه در حال حاضر مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 110/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
خ  نشانی  به  بارانی  اصغر  خواهان  در حق   87/4/13-565901 سررسید چک شماره 
جی – روبروی تاالر شهروند – کوچه ش مصدق زاده – پ10 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا و هزینه های نشر آگهی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
دو  مجتمع شماره  حقوقی  هشتم  نماید.م الف:18305 شعبه  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 45 حوزه   93/5/15 تاریخ   740 رای شماره  موجب  به  93-481ش45ح  8/72 شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا قناد 
حیدرپور فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند موتور سیکلت مدل هوندا125 به شماره انتظامی 
 NEA 125 C 8950789 و شماره شاسی NEA 1060153 39171/619 شماره موتور 
هزینه  بابت  ریال   320/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  ریال   170/000 و  خواهان  نام  به 
نشر آگهی در حق محکوم له سید حمید هاشمی فرزند سید یاور شغل کارگر به نشانی 
و  4- سمت چپ  درب   – بهشت  بست  بن   – زاده  امام  کوچه   – معراج  خ   – اصفهان 
پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:18306 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/73 شماره: 1778/92 به موجب رای شماره 2593 تاریخ 92/12/28 حوزه اول شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین زارع مویدی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مهریه از قرار عین چهارده عدد سکه 
تمام بهارآزادی بابت مهریه و مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. مشخصات 
خ   – به نشانی اصفهان  با وکالت علی پریسوز  له: فخری رشیدی فرزند علی  محکوم 
فرعی سوم – منزل چهارم – سمت راست. ماده 34  بهارستان غربی – کوی میالد – 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:18308 

شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
حصر وراثت

8/74 آقای مجبتی لران اصفهانی دارای شناسنامه شماره 1126 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3550/93ح10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان قاسمعلی لران اصفهانی بشناسنامه 1413 در تاریخ 93/5/21 

است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
اصفهانی  لران  مجتبی   -2 )همسر(  کفاش ش.ش 1535  فخری مجرد  ذیل:1-  افراد   به 
انجام  با  اینک  )فرزند(.   2227 ش.ش  اصفهانی  لران  مهدی   -3 )فرزند(   1126 ش.ش 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18341 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف  اصفهان 
حصر وراثت

8/75 آقای امیدرضا اثنی عشری اصفهانی با وکالت جهانشاه ایرجی زاده دارای شناسنامه 
شماره 61268 به شرح دادخواست به کالسۀ 3551/93ح10  از این دادگاه درخواست 
 گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اثنی عشری اصفهانی
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/5/25 تاریخ  در   133 بشناسنامه 
اثنی عشری اصفهانی  امیدرضا  افراد ذیل:1-  به  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

)همسر(.  30955 ش.ش  اصفهانی  پورقدیری  پروانه   -2 )فرزند(   61268  ش.ش 
آگهی نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با   اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18343 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شناسنامه  دارای  القریشی  کرمانی  علیرضا  وکالت  با  شفتی  مهدی  آقای   8/76
درخواست  دادگاه  این  از  3520/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به  شماره1529 
آغچه  معماری  بتول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  تاریخ 93/4/7  بدی بشناسنامه 322 در 
افراد ذیل:1- سید مهدی شفتی ش.ش 1529  به  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند( 2- منصوره شفتی ش.ش 522 )فرزند( 3- مسعوده شفتی ش.ش 613 )فرزند( 
4- طیبه شفتی ش.ش 224 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:18344 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/77 خانم گیتی فروزانی سیچانی دارای شناسنامه شماره 719 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3518/93ح10  کالسۀ  به 
 16309 بشناسنامه  سیچانی  قاسمی  کیخسرو  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/3/11 تاریخ  در 
)همسر(   719 ش.ش  سیچانی  فروزانی  گیتی  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر   مرحوم 
تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   1270169858 ش.ش  سیچانی  قاسمی  مریم   -2

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18348 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1677  آقای حسین رمضانیان   8/78
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3519/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   737 بشناسنامه  ریزی  رمضانیان  عباسعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
93/6/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- علی رمضانیان ش.ش 81 )فرزند( 2- محمد رمضانیان ش.ش 

774 )فرزند( 3- حسین رمضانیان ش.ش 1677 )فرزند( 4- حمید رمضانیان ش.ش 54 
)فرزند( 5- صدیقه رمضانیان ش.ش 1975 )فرزند( 6- شهین رمضانیان ش.ش 968 
 340 رمضانیان ش.ش  فاطمه   -8 )فرزند(   1056 رمضانیان ش.ش  7- شهال  )فرزند( 
)فرزند( 9- زهرا رمضانیان ریزی ش.ش 238 )فرزند( 10- خانم جان نمازیان ریزی 
ش.ش 7471 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18349 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   465 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  نجف  رجبی  حاجی  زهرا  خانم   8/79
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3516/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
در  بشناسنامه 15  دینانی  توکلی  ابوالقاسم  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده 

مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/5/27 تاریخ 
)همسر(   465 ش.ش  آبادی  نجف  رجبی  حاجی  زهرا  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
 171 دینانی ش.ش  توکلی  پریسا   -3 )فرزند(  دینانی ش.ش 18406  توکلی  پریناز   -2
)فرزند( 4- مهدی توکلی دینانی ش.ش 594 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:18350  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال 

اصفهان 
حصر وراثت

8/80 آقای سید محسن چاوشی زاده حسینی دارای شناسنامه شماره8880 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 3522/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد چاوشی زاده حسینی بشناسنامه 3 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 92/12/13 
منحصر است به افراد ذیل:1- سید محمد چاوشی زاده حسینی ش.ش 47927 )فرزند( 
2- سید محسن چاوشی زاده حسینی ش.ش 8880 )فرزند( 3- لیال چاوشی زاده حسینی 
ش.ش 932 )فرزند( 4- زهرا چاوشی زاده حسینی ش.ش 28 )فرزند( 5- عفت کورنگی 
ش.ش 1020 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18351 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   9 شماره  شناسنامه  دارای  محقق  حسن  آقای   8/81
3540/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  که شادروان عفت خانم مظاهری جاجائی بشناسنامه 9 در تاریخ 92/11/16 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
تیمور محقق ش.ش 16 )فرزند( 2- مرتضی محقق ش.ش 14 )فرزند( 3- مجتبی محقق 
ش.ش 5499483337 )فرزند( 4- حسن محقق ش.ش 9 )فرزند( 5- زیور محقق کرونی 
ش.ش 10 )فرزند( 6- اختر محقق ش.ش 15 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
اختالف  حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  م الف:18352  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال 

اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   1720 دارای شناسنامه شماره  زاد  فریدی  خانم سمیه   8/82
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3538/93ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان رضوان خلیلیان بشناسنامه 33 در تاریخ 93/3/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل: 
زاد ش.ش  فریدی  2- حمیدرضا  )فرزند(   1271628058 زاد ش.ش  فریدی  1- حجت 
3270 )فرزند( 3- آزاده فریدی زاد ش.ش 2273 )فرزند( 4- سمیه فریدی زاد ش.ش 
فریدی  عبدالرسول   -6 )فرزند(   22021 زاد ش.ش  فریدی  فروزش   -5 )فرزند(   1720
با انجام تشریفات  اینک  زاد ش.ش 861 )همسر( 7-صدیقه عظیمی ش.ش 10 )مادر(. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18353 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   32 دارای شناسنامه شماره  طالخونچه  ربیعی  آقای حمید   8/83
به کالسۀ 3537/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جمشید ربیعی طالخونچه بشناسنامه 176 در تاریخ 92/12/14 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
طالخونچه  ربیعی  جواد   -2 )فرزند(   32 ش.ش  طالخونچه  ربیعی  حمید  ذیل:1-  افراد 
ش.ش 171 )فرزند( 3- پروین ربیعی طالخونچه ش.ش 25 )فرزند( 4- محمود ربیعی 
ش.ش 122 )فرزند( 5- سروردخت ربیعی ش.ش 179 )فرزند( 6- سروش ربیعی ش.ش 
85 )فرزند( 7- احمد ربیعی ش.ش 170 )فرزند( 8- صفیه ربیعی طالخونچه ش.ش 794 
)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18354 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/84 آقای اکبر حقیری کوهانستانی دارای شناسنامه 999 شماره به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3534/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   327 بشناسنامه  کوهانستانی  حسینی  آغابیگم  شادروان  که  داده  توضیح 
91/9/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- حسین حقیری کوهانستانی ش.ش 853 )فرزند( 2- محمد حقیری 
)فرزند(   999 ش.ش  کوهانستانی  حقیری  اکبر   -3 )فرزند(   33 ش.ش   کوهانستانی 
4- احمد حقیری کوهانستانی ش.ش 1030 )فرزند( 5- مجید ثابت نژاد ش.ش 30 )فرزند( 
کوهانستانی  حقیری  زهرا   -7 )فرزند(   327 کوهانستانی ش.ش  حقیری  معصومه   -6
ش.ش 1031 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18355 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/85 آقای عباس ضرابی دارای شناسنامه شماره 1049 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3509/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمود ضرابی بشناسنامه 23875 در تاریخ 89/11/28 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- ایران طبیب زاده
ضرابی ملیحه   -3 )فرزند(   1007 ش.ش  ضرابی  مهری   -2 )همسر(   30346  ش.ش 
 ش.ش 46 )فرزند( 4- صدیقه ضرابی ش.ش 42 )فرزند( 5- محسن ضرابی ش.ش 494 )فرزند(

6- عباس ضرابی ش.ش 1049 )فرزند( 7- اصغر ضرابی ش.ش 560 )فرزند(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:18356  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

8/86 آقای عباس ضرابی دارای شناسنامه شماره 1049 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3508/93ح10 
اقامتگاه   91/10/5 تاریخ  در   30346 بشناسنامه  زاده  طبیب  ایران  شادروان  که  داده 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:
)فرزند(   46 ش.ش  ضرابی  ملیحه   -2 )فرزند(   1007 ش.ش  ضرابی  مهری   -1 
 3- صدیقه ضرابی ش.ش 42 )فرزند( 4- محسن ضرابی ش.ش 494 )فرزند( 5- عباس ضرابی

انجام تشریفات  با  اینک  )فرزند(.  )فرزند( 6- اصغر ضرابی ش.ش 560  ش.ش 1049 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18357 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
                                             حصر وراثت 

8/87 آقای حسین حیدرنیا دارای شناسنامه شماره 2355 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3409/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدرعلی حیدرنیا بشناسنامه 349 در تاریخ 87/1/29 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- حسین حیدرنیا

ش.ش 2355 )فرزند( 2- ناهید حیدرنیا ش.ش 774 )فرزند( 3- خدیجه حیدرنیا ش.ش 
 3853 )فرزند( 4- زینب حیدرنیا ش.ش 2046 )فرزند( 5- سکینه شمس ش.ش 6 )همسر(.

نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18358 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   44 شماره  شناسنامه  دارای  سرشبادرانی  رضوی  رسول  سید  آقای   8/88
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  3433/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مهدی رضوی سرشبادرانی بشناسنامه 
آن  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   90/11/17 تاریخ  در   13
 539 ش.ش  سرشبادرانی  باباخانی  صغری  ذیل:1-   افراد  به  است  منحصر  مرحوم 
)همسر( 2- آمنه السادات رضوی سرشبادرانی ش.ش 985 )فرزند( 3- آسیه السادات 
رضوی سرشبادرانی ش.ش 158 )فرزند( 4- سید یوسف رضوی سرشبادرانی ش.ش 
1275842348 )فرزند( 5- سید رسول رضوی سرشبادرانی ش.ش 44 )فرزند(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:18359  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   668 شماره  شناسنامه  دارای  قهفرخی  زهره شمس  خانم   8/89
به کالسۀ 3528/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان جهانگیر بابادی بشناسنامه 37 در تاریخ 93/5/28 اقامتگاه 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- زهره شمس قهفرخی ش.ش 668 )همسر( 2- شمیم جهانگیری بابادی ش.ش 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  )فرزند(.   1130561623
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:18360 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/90 آقای محمدرضا بنایان اصفهانی دارای شناسنامه شماره 976 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3541/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی بنایان اصفهانی بشناسنامه 1146 در تاریخ 93/2/17 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
بنایان  عاطفه   -2 )همسر(   39483 ش.ش  اصفهانی  رفیعیان  نصرت  ذیل:1-  افراد  به 
 -4 )فرزند(   592 ش.ش  اصفهانی  بنایان  مجتبی   -3 )فرزند(   2716 ش.ش  اصفهانی 
مسعود بنایان اصفهانی ش.ش 349 )فرزند( 5- محمدرضا بنایان اصفهانی ش.ش 976 
)فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:18362 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/91 آقای مصطفی صنعتی کوپائی دارای شناسنامه شماره 1268 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3521/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین صنعتی کوپائی بشناسنامه 2296 در تاریخ 93/5/14 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- مهدی صنعتی کوپائی ش.ش 1436 )فرزند( 2- مصطفی صنعتی کوپائی 
پروانه   -4 )فرزند(   698 ش.ش  کوپائی  صنعتی  مرتضی   -3 )فرزند(   1268 ش.ش 
صنعتی کوپائی ش.ش 861 )فرزند( 5- صدیقه اثنا عشری ش.ش 392 )همسر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:18363  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/92 در خصوص پرونده کالسه 93-1263خواهان معین قره داقلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 33/500/000 ریال به طرفیت غالم قائدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 93/9/12 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  نیلیپور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:19501 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

8/93 در خصوص پرونده کالسه 1210/93 خواهان بتول نیلوفری با وکالت خانم سالم 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهران حجازی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/9/12 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19531 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
احضار 

8/94 در پرونده کالسه 920479ب8 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایتی از طرف مهرداد بکرانی دایر بر سرقت علیه بصیر بختیاری اعالم که 
می باشد  مجهول المکان  متهم  اینکه  به  نظر  گردید  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  حسب 
از تاریخ نشر  تا متهم  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
بازپرسی  اتخاذ خواهد نمود. م الف:19728 شعبه هشتم  قانونی  بازپرسی تصمیم  این 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان – مجتمع شماره یک 
ابالغ وقت رسيدگی

8/96 در خصوص پرونده کالسه 93-965 خواهان محمدباقر طالبی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند خودروی سمند و مطلق خسارات به طرفیت محمدرضا ضیائی 
برای مورخ  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  و مرتضی رضائیان و محمد محمودی 
93/9/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

میشود.م الف:19749 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  قانیان  مصطفی  خواهان   1237/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/97
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی فعله گری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
المکان  به مجهول  توجه  با  است  گردیده  تعیین  شنبه مورخ 93/9/15 ساعت 10صبح 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
الف:19752  اتخاذ میشود.م  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/98 در خصوص پرونده کالسه 93-1236 خواهان مصطفی قانیان سبدانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی فعله گری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 93/9/15 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
الف:19754  اتخاذ میشود.م  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   حضور وقت رسیدگی 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/99 در خصوص پرونده کالسه 1238/93 خواهان مصطفی قانیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علی فعله گری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10/30صبح  ساعت   93/9/15 مورخ 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2دو شورای حل 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.م الف:19755 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

8/100 در خصوص پرونده کالسه 1333/93 خواهان مجید صادقی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک شماره 230/431798 به مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 
تومان به طرفیت علی عشوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/15 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19934 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

شیرانی  محمدرضا  آقای  خواهان   1256/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/101
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای مهدی عطایی تقدیم نموده است وقت 
با  است  گردیده  تعیین  93/9/12 ساعت 9صبح  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19945 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

کسب 4 نشان ارزشمند توسط 
ورزشکاران استان

تیم اعزامی از اس��تان در رقابت های دو 
ومیدانی قهرمانی جوان��ان و نوجوانان 
کش��ور به یک طال ، دو نقره و یک برنز 

رسید.
مس��ابقات دوومیدان��ی برتری��ن های 
نوجوان��ان و جوانان در بخش پس��ران 
به میزبانی اس��تان ق��م برگزار ش��د و 
ورزشکاران اس��تان در مواد 110 متر با 
مانع ، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک به 4 نشان ارزشمند دست یافتند.

در 110 متر با مانع جوانان محمد امین ب��رزی با رکورد 14/80 به 
مقام قهرمانی رسید. در رده سنی نوجوانان سجاد حسن بیگی دیگر 

نماینده اصفهان با رکورد 15/00 نایب قهرمان شد.
محمد رضا سلیمی ورزشکار آران و بیدگلی عضو تیم استان اصفهان 
نیز با 15/15 متر پرتاب موفق به کسب مقام دومی در رشته پرتاب 
وزنه در رده سنی جوانان شد. در ماده پرتاب دیسک سعید همایی با 

42/65 متر پرتاب به مقام سومی این ماده دست پیدا کرد.
بنا براعالم فدراس��یون از آنج��ا که این رقابت ه��ا میان منتخبین 
مسابقات قهرمانی کشوربرگزار شده، حکم انتخابی تیم ملی را دارد 

و نفرات برتر به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت می شوند.

 سپاهان باید تاوان 2 بازیکن 

خود را بدهد
براس��اس اعالم س��ازمان لیگ شجاع 
خلیل زاده ب��ه دلیل وجود مش��کل در 
کارت پایان خدمت دیگر حق همراهی 
سپاهان را ندارد و به احتمال بسیار زیاد 

باید راهی یکی از تیم های نظامی شود.
شجاع خلیل زاده که با مبلغی در حدود 
یک میلی��ارد و 200 میلی��ون تومان تا 
پایان سال 94 با سپاهانی ها قرار داشت 
به دلیل وجود مش��کل در کارت پایان خدمتش بر اس��اس اعالم 
سازمان لیگ دیگر حق همراهی تیمش را ندارد و به احتمال بسیار 
زیاد باید راهی یکی از تیم های نظامی مانند تراکتور، فجر یا ملوان 

بشود.
خلی��ل زاده در کنار عل��ی حمودی دیگ��ر نمی توانند س��پاهان را 
همراهی کنند و به طور حتم سپاهان که هزینه بسیاری را نیز برای 
این دو بازیکن انج��ام داده بود از نبود این بازیکنان ضربه س��ختی 
خواهد خورد.باید دید حس��ین فرکی که در حال حاضر تیمش با 
عدم نتیجه گیری نیز مواجه شده و به نوعی در بحران به سر می برد 
چگونه می خواهد از این چالش جدید تیم��ش رهایی پیدا کند تا 
س��پاهان بیش از این ضربه نخورد.نکته ای ک��ه در این میان حائز 
اهمیت است این اس��ت که تکلیف قرارداد این بازیکنان با سپاهان 
چه می شود و مدیریت این تیم چگونه باید با پولی که این بازیکنان 

گرفته اند برخورد کند؟

کتک خوردن داوران درعراق
هواداران در دیدار دو تیم فوتبال عراق به 
نحوه قض��اوت داوران اعت��راض کردند 
وپس از هجوم به زمین مسابقه ، داوران 
را کتک زدند. به گزارش ایرنا از الدوری 
وال��کاس قطر، دیدار تیم ه��ای فوتبال 
نیروی هوایی و برق یکشنبه بعدازظهر 
برگزار ش��د. در نیمه نخست این دیدار 
تعداد زی��ادی از ه��واداران تیم نیروی 
هوایی بغداد به دلیل اخراج سامان سعید  مدافع این تیم از سوی زید 
واثق داور این دیدار خشمگین شدند و برای ورود دسته جمعی به 
درون زمین هج��وم آوردند اما دخالت به موق��ع پلیس ونیروهای 
امنیتی مانع از ورود آنان ش��د ومس��ابقه پس از چند دقیقه وقفه 

ازسرگرفته شد .
این دیدار تا دقیقه 90 با برتری تیم فوتبال نیروی هوایی درجریان 
بود که داور مسابقه یک ضربه پنالتی به س��ود تیم فوتبال باشگاه 
»الکهرباء« یا همان برق عراق اعالم کرد که بعد از گل ش��دن این 
ضربه پنالتی حوادث بعدی در ورزشگاه نیروی هوایی رخ داد.زمانی 
که بازیکنان تیم برق س��رگرم شادی به ثمر رس��اندن گل بودند ، 
هزاران هوادارخش��مگین تیم نیروی هوایی با عب��ور از موانع وارد 
زمین مسابقه ش��دند وبه هر چهار داور دیدارحمله کردند وآنان را 
کتک زدند.ازدحام بیش ازحد جمعیت موجب شد که تالش پلیس 
ونیروهای امنیتی وبرخی بازیکنان ومربیان برای جلوگیری از کتک 

خوردن داوران نتیجه ای نداشته باشد .

 سنگربان آفریقایی به ضرب 
گلوله کشته شد

کاپیت��ان ملی پ��وش باش��گاه اورالندو 
پیریتس آفریقای جنوبی در این کشور 

به ضرب گلوله به قتل رسید.
 سنزو می یوا، دروازه بان و کاپیتان تیم 
باش��گاهی اورالندو پیریت��س در لیگ 
آفریق��ای جنوبی که در تی��م ملی این 
کش��ور نیز حضور دارد، روز )یکشنبه( 
در شهر وسلوروس آفریقای جنوبی به 
ضربه گلوله کشته شد.جزئیات دقیقی از نحوه به قتل رسیدن این 
بازیکن 27 ساله منتشر نشده است اما طبق اعالم پلیس آفریقای 
جنوبی وی پس از آنکه هدف گلوله واقع ش��د، در مسیر انتقال به 
بیمارستان جان خود را از دست داده است که این اتفاق باعث تجمع 
گروه گسترده ای از شهروندان آفریقای جنوبی در بیمارستان و منزل 
می یوا برای ادای احترام و عرض تسلیت به بازماندگان این بازیکن 

ملی پوش شده است.
می یوا که شنبه این هفته در پیروزی 4 بر یک تیمش برابر آژاکس 
کیپ تاون در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی آفریقای جنوبی 
حضور داش��ت، در جریان رقابت های اخیر مرحل��ه انتخابی جام 
ملت های آفریقای 2015 برابر تیم های ملی کنگو، نیجریه و سودان 
از سنگر آفریقای جنوبی محافظت کرد. عملکرد خوب او سبب شد 
بافانا  بافانا پس از انجام چهار بازی در انتخابی جام ملت های آفریقای 

جنوبی حتی یک گل خورده هم نداشته باشد.

6
 استقبال استاندار اصفهان از ملي پوشان

دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان در حاشیه اس��تقبال از ملي پوشان جانباز و معلول 
اصفهاني که در مسابقات پارآسیایی شرکت کردند,گفت: همت این ورزشکاران براي ورود 
به این کار,ارزش مدال طال را دارد.زاینده رود:کاروان ورزشی کشورمان در مجموع با صد و 

بیست مدال رنگارنگ در جایگاه چهارم این مسابقات ایستاد.
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چند روز پیش، روزنامه خبر ورزشی، بسیار سربسته 
از رسوایی مالی در یکی از تیم های ملی فوتبال رده 
پایه خبر داده بود و آن را بی ارتباط با نتیجه نگرفتن 
این تیم ندانس��ته بود. همین خبر کوتاه و سربسته، 
موجب شد  در چند روز گذشته، ش��اهد اظهار نظر 
ه��ادی آیت اللهی، مصطفی قنبرپ��ور و محمدعلی 
یحیوی باشیم تا مشخص شود، رویدادهایی در تیم 

ملی نوجوانان ایران رخ داده است. 
روزنامه خبر ورزشی در یکی از شماره های چند روز 
پیش خود نوشته بود: »دیروز شنیدیم چندی پیش، 
قبل از ناکامی یک تیم مل��ی رده  پایه در رقابت های 
قهرمانی آسیا، اتفاقی در این تیم افتاده که در ناکامی 
آن ها بی تأثیر نبوده است. ماجرا از این قرار است که 
چند هفته قبل از  آغاز بازی های این تیم در آس��یا، 
سرمربی تیم 5 بازیکن ملی پوش تیم نوجوانان را در 
فاصله 2 اردو  آماده سازی با خودش به مالزی می برد 
تا این بازیکنان به عنوان یار کمکی دو هفته برای یک 
تیم مالزیایی در یک تورنمنت معتبر که جایزه چند 
صد هزار دالری داشت، بازی کنند. حضور این پنج 

ملی پوش باعث قهرمانی آن تیم شد. 
همین چند خط کاف��ی بود تا مس��ئوالن تیم ملی 
نوجوانان نس��بت به این ماجرا واکنش نشان بدهند 
و در ردیف اول این ماجرا ه��م محمدعلی یحیوی، 
مربی سابق دروازه بان های تیم ملی نوجوانان بود که 
در این پرونده متهم اصلی به شمار می آمد. یحیوی 

اما روای��ت دیگری از این ماج��را دارد که البته اصل 
س��فر به مالزی را تکذیب نمی کند، ول��ی زمان این 
سفر و ش��ائبه های مالی را کامال رد می  کند. روایت 
محمدعلی یحیوی از سفر مالزی برخی از بازیکنان 
تیم ملی نوجوانان این گونه است که »یک  ماه سال 
گذش��ته تیم ملی نوجوانان به تورنمت��ی در مالزی 
دعوت ش��د. یکی از ایرانی��ان مقیم مال��زی که در 
فراهم ش��دن آن تورنمنت هم نقش موثری داشت 
در یک��ی از برنامه ها عنوان کرد، اگ��ر تیم نوجوانان 
ایران توانست قهرمان آسیا ش��ود یا حتی به فینال 
این مسابقات راه پیدا کند، او پس از بازی های تایلند 
کل مجموعه تیم را با هزینه خودش به مالزی دعوت 
 می کند تا ده روز اقامت تفریحی در این کشور داشته

 باشند.
اما پس از مس��ابقات تایلند که تیم نوجوانان حذف 
شد و به سهمیه جام جهانی 2015 نرسید، عمال تیم 
ملی منحل شده تلقی می ش��ود. پس از این بازی ها   
همان دوس��تمان در مالزی تماس��ی با ما داشت و 
گفت، با وجود نتیجه به دست آمده، باز هم پذیرای 
اعضای تیم ملی هست. این سفر کامال تفریحی بود 
و در آن هیچ مسابقه ای برگزار نش��د و مذاکره ای با 
هیچ باشگاه مالزیایی هم نداشتند؛ بنابراین، گمان 
می کنم، اطالعات کامال نادرس��تی از س��وی برخی 
افرادی که سابقه شان مشخص است و شرافت را زیر 

سؤال برده اند، به بعضی رسانه ها منتقل شده است .

به  رغم تکذیب ش��دید س��رمربی و مربی تیم ملی 
نوجوان��ان،  گویا پرون��ده این ماجرا در فدراس��یون 
فوتبال همچنان باز است، زیرا سیدهادی آیت اللهی، 
نایب رئیس اول فدراسیون گفته: »این مسأله در حال 
پیگیری است. سفر مالزی تعدادی از بازیکنان و مربی 
تیم پس از مس��ابقات تایلند بوده و اگر در بررسی ها 

تخلفی دیده شود با جدیت برخورد خواهد شد «.
کفاشیان: برای برکناری مشکلی نداریم، 

مشکل انتخاب مربی جدید است
رئیس فدراس��یون فوتبال گفت: اگر کمیته فنی به 
وینگادا اعتقادی نداشته باشد مجبوریم در مورد او 

تجدید نظر کنیم.
علی کفاشیان قبل از آغاز جلسه کمیته فنی اظهار 
داشت: جلس��ه کمیته فنی برگزار شد و به نتایجی 
رس��یدیم البته برای اینکه کارشناسی کاملی کنیم 
قرار ش��د با توجه به اینکه در ق��رارداد کی روش هم 
آم��ده او در مورد تیم امی��د نظر بدهد و ب��ا وی نیز 
مشورت هایی صورت بگیرد. در هر صورت تیم های 
امید و بزرگساالن بعضاً از بازیکنان مشترک استفاده 
می کنند و همکاری آن ها با ه��م می تواند تیم های 
قدرتمندی را به وجود بیاورد.وی ادامه داد: بر همین 
اساس قرار ش��د نظر کی روش را در مورد ادامه کار 
وینگادا و کادر فن��ی تیم امید جویا ش��ویم تا برای 
اصالحات یا تغییر ش��کل کار تصمیم گیری کنیم. 
تیم امید برای ما اهمیت زیادی دارد و باید به بهترین 

شکل اداره شود.
کفاشیان در پاس��خ به این س��ؤال که موافق رفتن 
یا ماندن وینگادا اس��ت، گفت: اعتقاد من این است 
که نمی توان نتایج بازی های آس��یایی را مالک کار 
دانس��ت هر چند که نظر کمیته فن��ی چیز دیگری 
اس��ت و آن ها از عملکرد چند ماه��ه وینگادا راضی 
نیس��تند البته از آن ها خواس��تم فرصت بدهند اما 
کمیته فنی زی��اد مایل ب��ه این کار نیس��ت که در 
نهایت تصمی��م گرفتی��م  نظر ک��ی روش را هم در 
 این خصوص داشته باش��یم و سپس به جمع بندی

 برسیم.
وی در پایان گفت: کادر فنی امید چند بازی را برگزار 
کرده و ارزیابی کمیته فنی روی همین بازی ها بوده 
اگر آن ها به وینگادا اعتقادی نداش��ته باش��ند باید 

تجدید نظر کنیم.

کفاشیان: برای برکناری وینگادا نظرکی روش را می خواهم
از سفر تفریحی مربی به  مالزی تا رسوایی مالی

مشکل اصلی تیراندازی 
مالی است

جهانبخش در رده سوم 
برترین گلزنان

دبیر فدراسیون تیراندازی گفت: مشکل خارجی و داخلی مهمات  ما حل 
شده و مسئله اصلی مالی است.

 هامون حقیقت درباره اینکه مس��ائل مالی همیشه مهم ترین مشکل 
فدراسیون تیراندازی بوده و برای حل این مورد چه برنامه ای دارید، گفت: 
این مشکل تا یک سال و نیم گذشته وجود داشت و فقط بحث خارجی 
نبود، بلکه داخلی هم بود، اما حاال دوستان با ما همکاری می کنند و ما 

هیچ مشکلی در داخل نداریم.
وی ادامه داد: درباره مسائل خارجی هم مس��یری را پیدا کرده ایم، اما 
 مش��کل ما در حال حاضر مالی اس��ت. به عنوان مثال ما اگر بخواهیم 
200 هزار مهمات وارد کنیم یا 2 میلیون سختی کار یکسان است پس 
بهتر این است تعداد زیادی برای یک سال وارد کنیم. این مشکل اصلی 
ما است وگرنه فروشنده خارجی مشخص اس��ت و می تواند تا یک ماه 

آینده مهمات را وارد کند.

مهاجم ایرانی تیم فوتب��ال نایمخن با 6 گل زده در رده س��وم برترین 
گلزنان لیگ دسته دوم هلند قرار دارد.

در هفته یازدهم لیگ دسته دوم هلند، نایمخن که علیرضا جهانبخش 
را در اختیار دارد به مصاف اف س��ی اوس رفت که این دیدار با گلزنی 
علیرضا با نتیجه 3 بر یک به سود نایمخن به پایان رسید.مهاجم ایرانی 
ان.ایی.س��ی نایمخن بعد از گلزنی به اف.ث.تاپ اوس و کسب برتری 

مقابل حریف، یارانش را شایسته برد معرفی کرد.
علیرضا جهانبخش بعد از بازی گفت:بازی حساس��ی را انجام دادیم. 
توانس��تیم اف.ث تاپ اوس را 3 بر یک شکس��ت دهیم. ب��ازی کامال 
متفاوتی بود. چون نیمه اول تمرکز کافی نداش��تیم. نیمه دوم بیشتر 
هدف مان گلزنی بود و خیلی هجومی تر کار کردیم. با بازیکنان بیشتری 
در حمله شرکت می کردیم. این ها دالیلی بودند که چرا توانستیم 3 گل 

بزنیم و برنده بازی شویم.

پرسپولیس با مهاجم صربستانی

قرار اس��ت ت��ا 10 روز آینده یک مهاج��م صربس��تانی در تمرینات 
پرسپولیس شرکت کند.تیم فوتبال پرسپولیس قصد دارد قبل از پایان 
نیم فصل اول برای خرید مهاجم خارجی اقدام کند و از این رو مربیان 

این تیم همچنان درحال تماشای فیلم بازیکنان خارجی هستند.

واکنش احمقانه از فان پرسی 

لوئیس فان خال  سرمربی منچستریونایتد پس از تساوی مقابل 
چلسی به انتقاد از رفتار روبین فان پرسی پرداخت و او را به دلیل 
بیرون آوردن پیراهنش در هنگام شادی پس از گل یک »احمق« 

توصیف کرد.

رونالدو و کفش  طالیش 
کریس��تیانو رونالدو س��ومین کفش طالی دوران فوتبالش را 6 نوامبر )15 
آبان( دریافت خواهد کرد. س��تاره تیم ملی فوتبال پرتغال به عنوان برترین 
 گلزن فص��ل 14-2013 به هم��راه لوئیس س��وارز این جای��زه را دریافت 

می کند. 
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24 ساعت تلخ براي گواردیوالي وطني

 نقش جهان، مهم ترین مبحث جامعه 
ورزش ومردم!

دکتر سلطان حس��ینی مدیرکل ورزش وجوانان  اصغر
استان درهمایش تجلیل از باشگاه های برترونمونه قلندری

اصفهان، بابیان اینکه ازمباحث عمده ای که واقعا 
ورزش اس��تان اصفهان راتحت تاثیرخ��ودش قرارداده،بحث نقش 
جهان است گفت: این روزها هرکسی درهر گوشه ایران یک اصفهانی 
رامی بیند،می پرسد، نقش جهان درچه حالی است؟ ویا می پرسد 
چرا تاکنون به اتمام نرسیده اس��ت؟والی آخر! وی دراین خصوص 
افزود:دریکی دوماه اخیر باپیگیری هایی که دوستان دردادگستری 
ودادستانی محترم منطقه برخوار انجام داده اند،بعضی افرادی که از 
آن ها به عنوان زمین خواریاد می شده،باهماهنگی که حراست اداره 
کل ورزش وجوانان استان به عمل آورد،چندین نفر بازداشت شدند 
که بالغ بر بی��ش ازچند صد هکت��ار زمین را به ش��کل غیر قانونی 
تصاحب وتصرف ک��رده بودن��د،  وی درهمین ارتباط با اش��اره به 
ش��کایات معارضین تصریح کرد:برخی هم شکایاتی کرده بودندکه 
ش��ایدتملک اداره ورزش راباطل کنند که اقدام��ات قانونی انجام 
پذیرف��ت که درح��ال حاضره��م درجریان بازرس��ی اس��ت واین 
افرادمضنون ومتهم هس��تند،اما جرمش��ان راباید حاکمان قضایی 
تشخیص داده ومورد بررسی قراردهند تا انشااهلل بتوانیم حق وحقوق 
دولت واداره ورزش وجوانان را حفظ وبه این اداره باز گردانیم که مباحث 
کارشناسی شده رادرجلس��ه ای که با دادس��تانی منطقه داریم به طور 
مش��روح ب��ه منظورتنویرافکارعمومی به اطالع مردم ش��ریف اصفهان 
برسانیم.دکتر س��لطان حس��ینی درادامه گفت:بخش عمده ای ازاین 
مباحث اگرحل شوندشاید بتوانیم بگوییم بودجه 50سال گذشته به اداره 
کل ورزش وجوانان بازخواهد گش��ت.دکتر س��لطان حس��ینی اضافه 
کرد:درهفته گذشته با بررسی هایی که به عمل آمد،فوالد وشخص آقای 
دکتر سبحانی باتمهیداتی که اندیشیده شد،قراراست ساخت وتکمیل 
پروژه نقش جهان رابرعهده بگیرند،ضمن اینکه درنگهداری وبهره 
برداری ازاین ورزشگاه هم مقررگردید کمک هایی را به اداره ورزش 
کنند، ولی متاسفانه هنوزکه هنوز است عملی نشده است ، البته ممکنه 
فردا یا فرداها من بروم وفرددیگری جایگزین من شود،اماشما به عنوان 
دست اندرکاران ورزش این استان بدنیست بدانید از روزی که به اداره 
ورزش وجوانان اس��تان آم��ده ام هیچ حکم��ی علیه ای��ن اداره کل 
صادرنش��ده، یعنی تاکنون ده ها پرونده میلیاردی داشتیم که به نفع 
اداره کل وقائدتا درجهت توسعه ورزش صادرشده که برخی ازاین حکم 
ها  بالغ برچندین میلیاردمی شود، امادردوران قبل احکام بسیارزیادی 
صادرش��ده بود که بالغ بر20میلیارد تومان بوده واداره کل راملزم به 
پرداخت کرده بودند.مدیرکل ورزش وجوانان تصریح کرد قائدتا تااین 
الزام قانونی وجودداشت هرمبلغی که به حساب این اداره کل واریز می 
ش��د قبل از این که دراختیار ما قراربگیرد به خاطر اح��کام صادره از 
حساب های این اداره برداشت می شد وورزش استان تحت تاثیر این 
مسایل قرارداشت و طبیعی اس��ت  وقتی پولی دربساط نباشد ومنابع 
مالی ه��م دراین اداره وجودنداش��ته باش��د،نمی توانس��تیم حداقل 

تسهیالت رابرای توسعه ورزش فراهم کنیم! 

تیم فوتبال ذوب آهن با شکس��ت اس��تقالل خوزس��تان راهي 
 مرحله یک چهارم نهایي جام حذفي باش��گاه هاي کش��ور شد.

دیدار تیم هاي فوتبال استقالل خوزستان و ذوب آهن 
ورزشگاه: غدیر اهواز 

تماشاگر: 91 نفر 
شرح گل ها: 

)صفر- یک( دقیقه 37 ذوب آهن: ارس��ال از سمت راست 
محسن مس��لمان به دهنوي رس��ید و این بازیکن با جا 

گذاشتن دو س��ه بازیکن حریف 
ت��وپ را در کن��ج دروازه 

اس��تقالل خوزستان 

قرار داد. 
)صفر-2( دقیقه 48 ذوب آهن: مهدي 
رجب زاده از روي نقطه پنالتي حساب 
کار را 2 بر صفر به سود ذوب آهن کرد. این 
پنالتي در حالي به دست آمد که پرویز کریمي 
دروازه ب��ان اس��تقالل در محوطه جریمه 
روي رجب زاده ک��ه صاحب توپ بود 

خطا کرد. 
)یک- 2( دقیقه 75 استقالل 
س��انتر  خوزس��تان: 
مه��دوی  محمدرض��ا 
از روی ضرب��ه آزاد و 
اشتباه رشید مظاهری 
و سایر مدافعان باعث 
شد میثم مجیدی با 
ضربه پشت سر گل 
استقالل خوزستان 
را به ثمر برساند. 
)یک- 3( دقیقه 
92 ذوب آهن: 

مهدي

 رجب زاده از روي یک ضربه ایس��تگاهي موفق شد سومین گل 
ذوب آهن را به ثمر برساند. ) 2- 3( دقیقه 94 استقالل خوزستان: 
روح اهلل سیف الهي آخرین موقعیت استقالل که یک ضربه پنالتي 

بود را تبدیل به گل کرد. 
شرح بازي: 

ذوب آهن با شکست تیم گمنام پیام چغادک بوشهر و استقالل 
خوزس��تان با عبور از تیم دسته یکي فجر سپاسي به مرحله یک 
هشتم نهایي جام حذفي رسیدند و هر دو تیم جبران نتایج لیگ 
به دنبال پیروزي در این دی��دار بودند. این رقابت در حضور فقط 
200 تماشاگر و همچون دیدارهاي هفته اخیر لیگ برتر در غیاب 

دوربین هاي تلویزیوني آغاز شد. 
دو تیم در دقایق ابتدایی بیشتر کارشان را در میانه میدان دنبال 
کردند. در حالی که بازی متعادل پیش می رفت ش��اگردان گل 
محمدی روی ارس��الی که محس��ن مسلمان از س��مت راست 
داش��ت، با ضربه قاس��م دهنوی در دقیقه 37 صاحب نخستین 

گل بازی شدند. 
 در ادام��ه نیمه نخس��ت حمالت تی��م میزبان اثری نداش��ت تا 

ذوب آهن با نتیجه یک بر صفر برنده به رختکن برود. 
ذوب آهن در آغاز نیمه دوم خیلي زود به گل رس��ید تا در ادامه 
بازي با روحیه بهتري کار را ادامه بدهد. اس��تقالل خوزس��تان 
براي جبران نتیجه ب��ازي فیزیکي را در دس��تور کار قرارداد. در 

دقیقه 62 محمد طیبی از اس��تقالل خوزستان به دلیل خطای 
 شدید از زمین بازی اخراج شد تا تیم میزبان 10 نفره به کار ادامه 

دهد.
 با وجود یک یار کمتر استقاللی ها به حمالتشان ادامه دادند و در 
دقیقه 75 روی ضربه ایس��تگاهی که مهدوی ارسال کرد، میثم 
مجیدی یکی از گل های خ��ورده را جبران کرد. در دقایق پایانی 
بازی و زمان های تلف ش��ده بار دیگر از روی ضربه ایس��تگاهی 
ذوب آهن توسط رجب زاده به گل س��وم رسید تا پیروزی اش را 
قطعی کند اما این پایان کار نبود زیرا سیف الهی گل دوم میزبان 
را در لحظات پایانی به ثمر رس��اند اما دیگر برای جبران نتیجه 

دیر شده بود. 
در نهایت ب��ازی ب��ا همی��ن نتیج��ه 3 بر 2 ب��ه پایان رس��ید 
تا اس��تقالل خوزس��تان در خانه خ��ودش حذف ش��ود و ذوب 
 آهن ب��ه مرحله ی��ک چه��ارم نهای��ی ج��ام حذف��ی راه پیدا 

کند.
اتفاق ویژه: 

1-ذوب آهن با شکس��ت استقالل خوزس��تان هم انتقام دیدار 
هفته گذش��ته برابر دیگر تیم خوزس��تاني یعني فوالد را گرفت 
 و هم نش��ان داد در جام حذفي ش��رایطي متف��اوت را مي تواند 

رقم بزند.
2- عبداهلل ویس��ي سرمربي اس��تقالل خوزس��تان که به دلیل 
محرومیت از روي سکوها دیدار تیمش را تماشا کرد 24 ساعت 
تلخ را پشت سر گذاشت. او که هوادار سرسخت بارسلوناست این 
هفته شاهد شکست تیم محبوب خود بود و دراین بازی نیز شاهد 
باخت تیم خودش شد تا گواردیوالي وطني روزي سخت را پشت 

سر گذاشته باشد. 
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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
7/352شماره:103/93/1405/58-1393/7/14آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسند 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  علی  فرزند  بیدگلی  دولوسی  ابوالفضل  آقای  5182هیات:  شماره  رای  1ـ 
شناسنامه  شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  رحیمی  نفیسه  خانم  و   7832 شناسنامه 
 2 پالک  111/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  9539)بالمناصفه(در 

فرعی از  1069 اصلی واقع اماکن بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  حسینعلی   فرزند  بیدگلی  نمکی  غالمحسین  هیات:آقای  شماره5205  رای  2ـ 
فرزند حسن)بالمناصفه(در شش  بیدگلی  زاده  جمیله رمضان  وخانم    103 شناسنامه 
دانگ یک باب خانه به مساحت 356/30مترمربع پالک 758فرعی  مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  عباس  سید  فرزند  پردل  محمود  سید  5180هیات:آقای  شماره  رای   -3
شناسنامه 270  وخانم زینب قربانعلی زاده بیدگلی  فرزند قدمعلی شماره شناسنامه 
446)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 115/50 مترمربع پالک 23فرعي  

از 726اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندحسین  آرانی  مومنی  حاجی  مجتبی  هیات:آقای   5215 شماره  رای  4ـ 
شناسنامه 1955 وخانم  معصومه فدائیان  آرانی  فرزند علی شماره شناسنامه 42016 
وآقای حسین حاجی مومنی آرانی )هرکدام نسبت به 2 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 305/40مترمربع پالک 2238 فرعی 2638 اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 4340هیات:آقای قاسم سهیلی فرد  فرزند علی  شماره شناسنامه 10767  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت208/50مترمربع پالک 1412فرعی مجزی شده 

از25 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل      
بشماره  دخیل  فرزند  آرانی  بذرافشان  عباس  آقای  5195هیات:  شماره  رای  6ـ 
شناسنامه  شماره  محسن  فرزند  آرانی  شیپوری  سمیرا  خانم  و  شناسنامه2181 
8-004740-619)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 171/50مترمربع 

پالک 2242فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 5038 هیات: آقای عباس جریده بیدگلی  فرزندجوادبشماره شناسنامه 
در شش  82)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  کریمشاهی  زهرا  203وخانم 
دانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع پالک2137 فرعی از 3اصلی واقع در معین 
آران  از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  از 8 فرعی  بیدگل و4817 فرعی  آباد 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره  5198هیات: آقای علی کبوتری بیدگلی   فرزندرضا به شماره شناسنامه 
58   وخانم ایران عصاری بیدگلی فرزند آقا شماره شناسنامه 181)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 204مترمربع پالک 759 فرعی مجزی شده از107 فرعی 

از  6 اصلی واقع حسین آباد بیدگل بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
آقا   حسن  فرزند  بیدگلی  جعفری  حاجی  عبدالرحیم  هیات:آقای  شماره5220  رای  9ـ 
بشماره شناسنامه 102  وخانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
پالک  323/71مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  146)بالمناصفه(در 

2138فرعی  از 3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  علی  فرزند  آبادی   نوش  رعیت  محسن  5368هیات:آقای  شماره  رای   -10
شناسنامه   150 وخانم مریم ابراهیمی فرزنداسماعیل شماره شناسنامه 165)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  128/25 مترمربع  پالک 771فرعي مجزی شده 
از25 فرعی از 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
11ـ رای شماره 5383 هیات :آقای سید مهدی هجری بیدگلی فرزندسیدحسین  بشماره 
شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  عبدالهی  زهرا  وخانم    167 شناسنامه 
86/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  7-009359-125)بالمناصفه(در شش 
درریگستان  واقع  اصلی   2840 از  فرعی  از456  شده  مجزی  فرعی   4822 پالک 

دیمکاربخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
12- رای شماره 5373هیات:آقای عطاء اله احدی مطلق  فرزند عباس شماره شناسنامه  
شش  در  شناسنامه8526)بالمناصفه(  شماره  اسمعیل  فرزند  فهیم  فاطمه  وخانم   494
دانگ یک باب خانه به مساحت91مترمربع پالک 762فرعی مجزی شده از102 فرعی از 

6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  عباس  فرزند  مطلق  احدی  محمد  آقای  5371هیات:  شماره  رای  13ـ 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  کبوتری  زهرا  خانم  و   1504 شناسنامه 
4-001422-619)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148مترمربع پالک 
763 فرعی مجزی شده از102 فرعی از  6 اصلی واقع حسین آباد بخش3  حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از محمد عظیمی )مالک رسمی ( 
بشماره  اسمعیل  فرزند  آرانی  رسولیان  جواد  هیات:آقای  شماره5212  رای  14ـ 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه  آرانی  بیکی  اسمعیل  شناسنامه 364  وخانم صدیقه 
404)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 306مترمربع پالک 2245فرعی  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  احمدآباد  در  واقع  2638اصلی  از  فرعی  از64  شده  مجزی 

وبیدگل  
15- رای شماره  5395هیات:آقای مجید خطیب فر فرزند عباس بشماره شناسنامه   9268  
وآقای هادی خطیب فر  فرزند مجید شماره شناسنامه 4-002862-619)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  175 مترمربع  پالک 2251فرعي مجزی شده از 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمدآباد  واقع  اصلی  و2638  2638اصلی  از  103فرعی 

وبیدگل 
بشماره  تقی  فرزندمحمد  آرانی  پور  تقی  عباس  هیات:آقای   3198 شماره  رای  16ـ 
 262 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی   شکوری  فاطمه  وخانم   332 شناسنامه 
)نسبت به 2 دانگ و4 دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 339/65مترمربع 
پالک 7658 فرعی مجزی شده از1189 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
17- رای شماره 5035هیات:خانم زینب تاجیک  فرزند محمد  شماره شناسنامه 270  در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت97/34مترمربع پالک 757فرعی مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
18ـ رای شماره 5425هیات: آقای جالل نعمتی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه345  
وخانم زهرا سیدی پور  فرزند سیدصادق  شماره شناسنامه 159)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 195/50مترمربع پالک 4 وقسمتی از مشاعات از 364 

اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19ـ رای شماره 4343 هیات: آقای مجتبی صادق پور ویدوج   فرزندغالمرضابشماره 
شناسنامه  شماره  منصور  فرزند  آرانی  جعفری  کبری  1091وخانم  شناسنامه 
190)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 78/95 مترمربع پالک2235 

فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
اکبربه شماره  فرزندعلی  بیدگلی  ذبیحی   خانم صدیقه  5422هیات:  رای شماره   20ـ 
شناسنامه 74  در شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر مغازه به مساحت 370/75مترمربع 
پالک 5 فرعی مجزی شده از1و2وقسمتی از مشاعات 1131 اصلی واقع اماکن بخش3  

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
21ـ رای شماره5218هیات :آقای صدیقه فخرالدینی فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 
25  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 136/50مترمربع پالک 1416فرعی مجزی 
شده از 94 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  اله  عین  فرزند  ء  هشلی  امانی  مهدی  5375هیات:آقای  شماره  رای   -22
شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  زاده  رمضان  الهام  وخانم   135 شناسنامه 
6190002021)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  118 مترمربع  پالک 
761فرعي مجزی شده از106 فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
23- رای شماره  1407هیات:آقای داود عباسی بیدگلی  فرزند علیرضا  بشماره شناسنامه   
94 وخانم مریم نوریان بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه531)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  109/45 مترمربع  پالک 747فرعي مجزی شده از106 

فرعی از 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24- رای شماره  8165هیات:آقای  سیدمصطفی عباس زاده آرانی فرزند  سیدآقابشماره 
شناسنامه 9177 وخانم زهراغالمرضازاده آرانی فرزندمحمد ابراهیم  شماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   286/32 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  175)بالمناصفه(در 
1237فرعي مجزی شده از235 فرعی از 2640اصلی واقع در آر ان دشت بخش 3 حوزه 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/06                                
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
7/353 شماره: 103/93/1399/58-1393/7/12 آگهی موضوع ماده 3 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.
1ـ رای شماره 3918هیات: خانم رقیه نایب آرانی فرزند احمدبه شماره شناسنامه 503 
از  شده  مجزی  35فرعی  پالک  55مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 

29و33وقسمتی از مشاعات از26 اصلی واقع اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره3954هیات :آقای تقی خدمتی بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
در  38)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  بیدگلی  زینلی  فاطمه  وخانم   135
شده  مجزی  12فرعی  پالک  123/73مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
از4و8و 10وقسمتی از مشاعات از 69اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  
بشماره  حسینعلی  فرزند  آرانی  ستمکش  فاطمه  3917هیات:خانم  شماره  رای   -3
شناسنامه 8در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 92/33 مترمربع  پالک 719فرعي 

657فرعی از 2643 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
اکبر بشماره  بیدگلی فرزندعلی  4ـ رای شماره 3650هیات:خانم زینب عموحسن زاده 
پالک 4802  63/25مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   276 شناسنامه 
فرعی مجزی شده از205فرعی از  2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره 3949هیات:آقای عبداله عظیمی بیدگلی  فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 
134وخانم اقدس دهقانی  بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه28 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت185/62مترمربع پالک 754 فرعی مجزی شده از 6 اصلی 

واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
عباس   سید  فرزند  آرانی  زاده  عباس  سیدمحمد  آقای  3890هیات:  شماره   رای  6ـ 
بشماره شناسنامه43 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 258/71مترمربع پالک 
1398فرعی مجزی شده  از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3900 هیات: آقای علی اشتیاقی آرانی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(در  فرزند علی شماره شناسنامه 174  آرانی  186  وخانم طاهره چاقزاده 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 155/50 مترمربع پالک2224 فرعی از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
آقا  حسن  فرزند  بیدگلی  جعفری  حاجی  عبدالرحیم  3951هیات:آقای  شماره  رای  8ـ 
بشماره شناسنامه 102 وخانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 146  
)بالمناصفه(در شش دانگ چندباب مغازه به مساحت 77/14 مترمربع پالک 2132فرعی 

از 3اصلی واقع در معین آبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 3907هیات:خانم کبری ذبیحی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه  
146  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 248/36 مترمربع پالک2130فرعی مجزی 

شده از  3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره 3969هیات:آقای  حسن ده نویان آرانی فرزند رمضانعلی به شماره 
شماره  رضا  فرزند  آرانی  محبوبی  زکیه  4دانگ(وخانم  به  )نسبت  شناسنامه273 
شناسنامه 568)نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 213/50مترمربع 
پالک 7688فرعی مجزی شده از 933و935و936 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره4199هیات:آقای احمدغیاثی نوش آبادی فرزند ولی بشماره شناسنامه 

شناسنامه  شماره  حسین  فزرند  آبادی  نوش  خیردیداری  قدم  خانم  و   5179
349)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 214مترمربع پالک 3656فرعی 
مجزی شده از 3003 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
12-رای شماره 4212هیات: آقای دخیل شکرائیان فرزند یداله بشماره شناسنامه 59 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 216/50مترمربع پالک 765فرعی مجزی شده 
از 37 فرعی  از 41اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندماشااله  آبادی   نوش  کبیری  احمد  هیات:آقای   4192 شماره  رای   -13
شناسنامه 69  وخانم طاهره شیرینی نوش آبادی)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 178 مترمربع پالک3657فرعی مجزی شده از 3135 فرعی از 40 اصلی   

واقع درنوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
حسن  فرزند  آرانی  مومن  حاجی  محسن  4173هیات:آقای  شماره  رای   -14
شماره  غالمعلی  فرزند  آرانی  مرشدی  فاطمه  خانم  و   234 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در  شناسنامه1250041775 

200مترمربع  پالک شماره2231 فرعی  از2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه 
ثبتی  آران وبیدگل خریداری عادی از محمد خلعتبری )مالک رسمی(

بشماره  احمد  فرزند  آرانی  اکرمیان  رضا  محمد  شماره3194هیات:آقای  رای   -15
شماره  پالک  183مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   278 شناسنامه 
991فرعی مجزی شده از340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل 
16-رای شماره 4177هیات:آقای مهدی خالقی آرانی  فرزندعباس بشماره شناسنامه 
353  شش دانگ یک باب خانه به مساحت205مترمربع پالک 7695فرعی مجزی سده 

از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  منصوری  عباس  3875هیات:آقای  شماره  رای   -17
آبادی فرزند رضا  به 4دانگ(وخانم نرگس برفی نوش  )نسبت  بشماره شناسنامه 28 
شماره شناسنامه 149)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 214 
مترمربع پالک 764فرعی  مجزی شده از 59و106فرعی از 41اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره3529هیات: آقای مجید فائض پور فرزندغالمحسین بشماره شناسنامه  
7  وخانم فاطمه منصوری نوش آبادی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 39)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت197مترمربع  پالک شماره 420فرعی از 43اصلی 
واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  علی  فرزند  آرانی  رضائیان  رجبعلی  3666هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه419 وخانم زهرا حسامی فرزندمحمد شماره شناسنامه 577 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 299مترمربع پالک 4803فرعی  مجزی شده از 

205 فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
محمدبشماره  فرزندعلی  آرانی  پور  زارع  حسین  آقای   : شماره3943هیات  رای   -20
شناسنامه  218  وخانم طیبه فخر فرزند علی عسکر شماره شناسنامه 73)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 169/80مترمربع  پالک شماره 2228فرعی از 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21- رای شماره 1632هیات:آقای محمود بابائی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
937در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع پالک شماره 412فرعی از 

43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آبادبخش 4ثبتی آران وبیدگل
سیدعباس  فرزند  آرانی  زاده  عباس  سیدمحمد  آقای  3877هیات:  شماره   رای  22ـ 
شماره شناسنامه 43  وخانم اشرف سادات عباس زاده آرانی فرزندسید احمد شماره 

شناسنامه 439)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت306مترمربع پالک 
1401فرعی مجزی شده از13 فرعی از  2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
23-رای شماره 3880هیات:آقای رجبعلی حق پناه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
6416 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  103/5مترمربع پالک 1403 فرعی  مجزی 
شده از302 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 3580هیات:آقای محمد رضا شاطریان   فرزند محمد بشماره شناسنامه 
8594 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 216/50مترمربع پالک 2 فرعی از 

1026اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره3612هیات:آقای حسین باللی بیدگلی فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
129 وخانم زهرا مرشدی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 6511)بالمناصفه(  

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  169/40مترمربع پالک 752فرعی مجزی شده از 
106فرعی  از  6اصلی واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  فرزندمحمد  آبادی  نوش  مائلیان  ماشااله  هیات:آقای   3874 شماره  رای   -26
پالک  مترمربع  مساحت283/50  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   88 شناسنامه 
شماره3652فرعی مجزی شده از 862و864و843و قسمتی از مشاعات شماره 2435 

فرعی از 40 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
27ـ رای شماره  260هیات: آقای اسماعیل مصنوعی بیدگلی فرزند نعمت اله بشماره 
فرعی  4و7  پالک  72/76مترمربع  مساحت  به  بابخانه  یک  دانگ  شش  شناسنامه29در 

955اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسین بشماره شناسنامه  پناه  احسان حق  آقای  هیات:  رای شماره 3946   -28
)بالمناصفه(در شش   554 علیرضا شماره شناسنامه  فرزند  آسیه رستار  428 وخانم 
دانگ قسمتی از  یک باب خانه به مساحت 96/75 مترمربع پالک 11فرعی  مجزی شده 
آران  ثبتی  اماکن بخش3 حوزه  از 1684اصلی واقع در  از مشاعات  از 3و10وقسمتی 

وبیدگل.
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  آبادی  فخر  حسین  آقای  شماره3674هیات:  رای   -29
شناسنامه  13 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  292/13 مترمربع  پالک شماره 
1392فرعی مجزی شده از235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  رضا  فرزند  آرانی  فخرآبادی  حسین  3689هیات:آقای  شماره  رای   -30
پالک  مترمربع   288/13 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه13 
1391فرعی  مجزی شده از 235فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
31- رای شماره3935هیات: آقای احمد غالمرضازاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
274 و خانم مریم ملکیان آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 10657)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 225/82مترمربع  پالک شماره 1406فرعی مجزی 
شده از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی از صفرعلی قدیریان )مالک رسمی(
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/08/06 

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

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/7/10-139360302028000884 شماره:   7/333
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
رای شماره 139360302028000874  برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
متقاضی آقای غالمعلی مظلومی یزدی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 31 صادره 
از کوهپایه در یک باب خانه به مساحت 264/74 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 
222 فرعی از 46 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری از 
مالک رسمی مرحوم عبدالجواد نصیری کوپائی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:93/7/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/8/6

م الف:18748 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم پریسا افتخارطلب فرزند یزدان با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع 
ازششدانگ پالک 117/85 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 
67281 در صفحه 526 دفتر 405 بنام زهره دشتبان صادرگردیده و بموجب سندرسمي 
شماره 161886–84/12/10 دفتر3 شهرضا به نام خانم پریسا افتخارطلب انتقال گردیده 
ماده  اجراي  در  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اینک 
120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي 
اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و 
یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 
مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم پریسا افتخارطلب فرزند یزدان با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
دانگ  سه  مالکیت  سند  مفقود شدن  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  امضاء شهود  و  هویت 
که سند ششدانگ  ثبتي شهرضا شده  یک  بخش  در  واقع   117/85 پالک  از ششدانگ 
با  و  عیسي حق شناس صادرگردیده  بنام  دفتر252   112 درصفحه   36793 ثبت  ذیل 
انتقال مع الواسطه و بموجب سند رسمي شماره 161886–84/12/10 دفتر3 شهرضا سه 
دانگ آن به خانم پریسا افتخارطلب انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد 
اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و 
اگر سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 3/4888 مجزي شده از3/1347 
واقع در موغان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سید نعمت اله 
مدني فرزند حسن و غیره درجریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنابه دستور 
قسمت اخیر ازماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1393/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذابه موجب این 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل  مالکین و مجاورین  بکلیه  آگهی 
از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق  اعتراضات مجاورین و صاحبان  یابند0  حضور 
 2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ 
ظرف  می بایست  ثبت،معترض  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
را  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را  اعتراض خود  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت 
ازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد0 

تاریخ انتشار: 1393/08/06 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 3/4889 مجزي شده از3/1347 
واقع در موغان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سید نعمت اله 
بنابه دستور  اینک  است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  درجریان  وغیره  فرزندحسن  مدني 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1393/9/5 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 
ازتاریخ  یکماه  ثبت،معترض می بایست ظرف مدت  پرونده های معترضی  تکلیف  تعیین 
ذیصالح  مرجع  از  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  تسلیم 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش 
بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0تاریخ انتشار: 

1393/08/06 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 3/4890 مجزي شده از3/1347 
واقع در موغان بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي سید نعمت اله 
مدني فرزند حسن درجریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
1393/9/5 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذابه موجب این آگهی 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور  اخطار می گردد  مالکین ومجاورین  بکلیه 
یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد0 تاریخ انتشار: 1393/08/06 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
ابالغ وقت رسيدگی

8/49 در خصوص پرونده کالسه 525/93 خواهان شهال کاتوزیان دادخواستی مبنی بر 
الزام به انجام تعهد به طرفیت محمد طهماسبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر  93/9/16 ساعت  مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 15حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
تغييرات 

صبا  پیک  مسافربری  شرکت  تغییرات  آگهی  93/4313/33/و-93/7/30  شماره:   8/50
عادی  و  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسات  استناد  به  خاص  سهامی  اردستان 
به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخه 1393/07/09 شرکت مسافربری پیک صبا 
اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 105 و شناسه ملی 10260029561 که ذیل نامه 
شماره 21/14656-1393/07/14 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان تایید 
و به این اداره ارسال شده است تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت 
امام  خیابان   – اردستان  یعنی  از نشانی سابق  آمده است: 1- آدرس شرکت  به عمل 
خمینی)ره( – فلکه دادگاه به نشانی اردستان – خیابان کبودان – نرسیده به میدان امام 
حسن – کدپستی 83818868111 تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد. 2- با توجه به استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای 
نتیجه آقایان علیرضا زمانی فر  جدید هیات مدیره بحث و بررسی به عمل آمد و در 
کدملی  با  محمد  فرزند  حسینی  هدایت ا...  و   1189332400 کدملی  با  نصرا...  فرزند 
1189289258 و خانم فریبا نورچشمی فرزند حسین با کدملی 1189335158 به عنوان 
اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3- علیرضا زمانی فر به سمت 
مدیرعامل و هدایت ا... حسینی به سمت رئیس هیات مدیره و فریبا نورچشمی به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره برای همان مدت دو سال انتخاب شدند. 4- کلیه اوراق بهادار و 
تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. 5- آقایان جمشید زمانی فر با کدملی 1189309841 به عنوان بازرس 
اصلی و محمد نورچشمی با کدملی 1189324466 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. 6- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال 
1392  به تصویب رسید. 7- روزنامه زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.م الف:359 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

8/51 کالسه پرونده: 63/93ش3ج خواهان: ولی ا... باتوانی فرزند یدا... نشانی چمگردان 
– خ امام – روبروی ورزشگاه خواندگان: 1- مجید باتوانی فرزند یدا... نشانی چمگردان 
– خ امام – فرعی 27، 2- روح ا... طغیانی ریزی فرزند علی مراد نشانی مجهول المکان 
خواسته: انتقال سند موتورسیکلت به تاریخ 93/6/10 در وقت فوق العاده شعبه سوم 
حقوقی شورا در پرونده کالسه 63-93 متصدی قاضی شورا امضاء کننده ذیل تحت 
نظر با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
باتوانی  ولی ا...  آقای  دادخواست  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت 
ریزی  طغیانی  ا...  روح   -2 یدا...  فرزند  باتوانی  مجید  آقای   -1 طرفیت  به  یدا...  فرزند 
فرزند علی مراد تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت 
انضمام  به  52859ایران618  انتظامی  شماره  به   1388 مدل   CG  125 تیپ  تیماس 
به موجب  است  که خواهان مدعی  توضیح  این  با  تقدیمی  به شرح  دادرسی  خسارات 
خریداری  اول  ردیف  خوانده  از  را  موصوف  موتورسیکلت   93/2/20 عادی  قرارداد 
نموده است و سند دستگاه نیز به نام خوانده ردیف دوم می باشد لکن با وصف انجام 
تعهدات خود از جمله پرداخت ثمن خواندگان از انتقال سند رسمی دستگاه خودداری 
می نمایند شورا با عنایت به محتویات پرونده تصویر مصدق سند عادی حکایت از خرید 
موتورسیکلت توسط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتی از صاحب 
سند رسمی دستگاه به خرید نهایی و پاسخ استعالم صورت گرفته از پلیس راهور به 
شماره 15/768-93/5/6 مبنی بر مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم و اینکه نسبت به 
ادعای خواهان دفاع موجهی به عمل نیامده است نتیجتًا خواسته خواهان ثابت تشخیص 
و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمی از بایع به مشتری جزء توابع بیع می باشد مستنداً به 
مواد 219و220و338 قانون مدنی خواندگان را به انتقال سند رسمی موتورسیکلت فوق 
به شماره انتظامی 52859ایران618 به نام خواهان  با حضور در یکی از دفاتر رسمی 
محکوم  دادرسی  خسارت  ریال  هزار  شصت  و  یکصد  پرداخت  به  نیز  و  اسناد  ثبت 
می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز 
قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگاه لنجان و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف همین 
می باشد.م الف:544  لنجان  شهرستان  دادگاه  حقوقی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  مهلت 

قاضی شعبه سوم حقوقی شهرستان لنجان 
ابالغ رای 

 9209980358801806 پرونده:  شماره   9309970353800982 دادنامه:  شماره   8/63
نشانی  به  بایگانی شعبه: 921413 شاکی: جهادکشاورزی شهرستان اصفهان  شماره 
ابراهیم ولیخانی به نشانی اصفهان  خ منوچهری متهم: آقای   – اصفهان-خ فردوسی 
– کیچی – محله پیرجعفر – کوی امام حسین – سمت چپ – آخرین پالک اتهام: تغییر 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
کاربری  تغییر  بر  دائر  مجهول المکان   فعاًل  ولیخانی  ابراهیم  آقای  اتهام  در خصوص 
شکایت  به  نظر  کیچی  روستای  زراعی  اراضی  از  مترمربع   180 مقدار  در  غیرمجاز 
انتظامی و متواری بودن متهم و  مطروحه و کیفرخواست صادره وگزارش مامورین 
عکس های گرفته شده از محل و با توجه به نظریه کمیسیون تقویم اراضی زراعی که 
قیمت هرمترمربع از ملک موضوع شکایت را مبلغ 1/500/000 ریال اعالم نموده اتهام 
انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغها مصوب سال 1374 و اصالحات بعدی ولحاظ ماده 37 قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع ساخت و ساز صورت گرفته صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه می باشد.م الف:18430 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
الماسی  بایگانی: 93-220 خواهان: جواد  8/64 شماره دادنامه: 1120-93/7/5 شماره 
نشانی  اسالم  محمدرضا  خوانده:  انصار  بانک  جنب   – پروین  خ   – اصفهان  نشانی 
پنج  و  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته:  پالک43   – یزدانیان  کوچه   – صدوقی  بلوار   – یزد 
میلیون ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی. گردشکار: شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست جواد الماسی به طرفیت محمدرضا اسالم 
به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 744274 
مورخ 91/12/4 به عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
به  پنج میلیون ریال  به پرداخت مبلغ سی و  قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
عنوان اصل خواسته و پرداخت صد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/12/4 لغایت زمان وصول و ابطال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
الف:18474  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 
هنرفر قاضی شعبه45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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اسهال بیماری خطرناک و یکی از عوامل مهم مرگ ومیر شماره 1435 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

کودکان زیر 5 سال می باشد که مهم ترین علّت مرگ ومیر 
ناشی از آن، از دست دادن آب و امالح بدن است. اسهال 
همچنین یکی از عوامل مهم تأخیر رش��د جسمی در 
کودکان، س��وءتغذیه و مس��تعد ش��دن در برابر سایر 

بیماری هاست. 
 بومادران

بومادران یکی از گیاهان دارویی بسیار باارزش است که 
دارای خواص نسبتاً زیادی است. ازجمله خواص اصلی 
آن، اثرات ضداسپاس��م، ضدنفخ، ضدورم )ضدالتهاب(، 
مقوی معده، صفراآور و برطرف کردن بی اشتهایی است. 
مصرف خوراک��ی آن جهت برطرف کردن مش��کالت 
روده ای – مع��ده ای ازجمله اس��هال و دل درد بس��یار 

موثر است. 
تداخل دارویی:

مقدار مصرف زی��اده از حد ممکن اس��ت تداخالتی با 
داروهای ض��د انعقاد، فش��ارخون، ادرارآور و مس��کن 

ایجاد نماید.
احتیاط:

بهتر اس��ت در زمان حاملگی و ش��یردهی از این گیاه 
استفاده نشود.

طریقه و مقدار مصرف:
مقدار 2 تا 4 گرم از سرشاخه های گل دار را با حدود یک 
لیوان آب به مدت 10 دقیقه می جوشانیم؛ سپس صاف 
کرده و پس از سرد شدن میل می شود. این مقدار مصرف 
را می توان بین یک تا س��ه بار در روز )هنگام صبحانه، 
ناهار، شام( تکرار کرد. جوشانده حاصل بسیار تلخ است 

و می توان آن را با نبات یا عسل تا حدی تغییر مزه داد.
مهم ترین اثرات گزارش شده بومادران:

ضد درد، ضد باکتری، ضد تب، ضد ورم، ضد اسپاسم، ضد 
کرم، ضد آدم، ضدوی��روس، ضد نفخ، ضدعفونی کننده 
مجاری ادرار، مع��رق، ادرارآور، قاب��ض، خلط آور، ضد 
خونریزی، ملین، مسکن، محرک، پشه کش، حشره کش، 
کاهنده قندخون، کاهش دهنده پرفشاری خون، صفراآور 

و قاعده آور.  
عوارض جانبی:

با وجودی که بومادران ج��زء گیاهان با حداقل عوارض 
جانبی اس��ت، لیکن ممکن اس��ت به طور معدود باعث 
درماتیت ش��ود، ایجاد این حساس��یت به احتمال قوی 
مربوط به گواینولیدها ازجمله آلفا – پروکس��ی آش��ی 
فولید می باشد. در صورت ایجاد حساسیت، مصرف دارو 

باید متوقف شود.

گیاه دارویی ضد اسهال
سالمت

داستان

خودروهای گران قیمت و با قابلیت های ویژه تبدیل 
به هدفی جدید برای هکرهای رایانه ای شده اند که 
س��بب نگرانی های فوق العاده در س��طح جهان از 

سوی کار شناسان شده است.
کار شناسان هش��دار می دهند هکرهای رایانه ای 
می توانن��د به س��ادگی نرم افزار رم��ز خودروهای 
الکترونیکی گروه تسال را هک نموده، ماشین را در 

کنترل خود بگیرند.
گفتن��ی اس��ت، قیم��ت ه��ر ی��ک از مدل ه��ای 
خودروهای الکترونیکی تسالدر حدود 100 هزار 
دالر اس��ت و دارای یک رمز ضد قفل شش رقمی 

است.
بررسی  ها نشان می دهند، سیستم نرم افزاری این 
خودرو ها توان ردیابی و حتی بازکردن درب ماشین 

از راه دور را به هکر ها می دهد.
فروش خودروه��ای الکتریکی بر اس��اس تخمین 
کار شناس��ان روندی صعودی در جهان داش��ته و 

تخمین زده می شود تا پایان سال 2020، در حدود 
۷ میلیون و 500 هزار نفر در سراسر جهان دارای 

خودروی الکتریکی شوند.
 در حال حاضر شرکت تس��ال در هر ماه مبادرت به 

فروش در حدود 2 هزار مدل می نماید.
کار شناس��ان تس��ال در واکنش به ای��ن اظهارنظر 
جنجالی اعالم کرده اند که سیستم رمز محصوالت 
تولیدی آن ه��ا کامال ایمن اس��ت ام��ا می تواند با 
افزای��ش قابلیت های جدی��د از امنیت بیش��تری 

برخوردار شود.
از جمله مشکالت حال حاضر کاربران خودروهای 
تس��ال لزوم دریافت رم��ز خودرو از طریق س��ایت 
اینترنتی این شرکت اس��ت که به راحتی می تواند 

توسط هکران مورد هک قرار گیرد. 

هکرهای رایانه ای به سراغ گرانترین خودروهای دنیا می روند 

کاش��ت یک حلقه کوچک در قرنی��ه می تواند 
مش��کل بس��یاری از افراد باالی 40 ک��ه به پیر 

چشمی مبتال می شوند را برطرف کند.
محققان ابزاری جدید ارائه کرده اند که می تواند 
در چشم کاشته شود و نیاز به عینک مطالعه را 
مرتفع س��ازد. بس��یاری از افراد باالی 40 سال 
در فواصل نزدیک خود دچار تاری دید ش��ده و 
اصطالحا به پیر چش��می مبتال می ش��وند. این 
پدیده در سراسر دنیا بیش از 1 میلیارد نفر را رنج 
می دهد.اما این روز ها محصوالت جدیدی برای درمان این وضعیت طراحی ش��ده اند. 
مثال کمرا )KAMRA( حلقه باریکی اس��ت که درون قرنیه کار گذاشته می شود و 
به چش��م این قابلیت را می دهد که دامنه تغییر فاصله کانون��ی خود را افزایش داده و 
فرد می تواند فواصل نزدیک و دور را ببیند.سازندگان این ابزار جدید می گویند؛ کمرا 
بسیار راحت و در عرض 10 دقیقه در چشم بیمار کشت می شود.  آزمایش های انجام 
شده طی ۳ سال بر روی بیش از 500 بیمار مبتال به پیرچشمی در رده سنی 45 تا ۶0 
سال نشان داده است که ۸۳ درصد از این بیماران که قادر به دیدن نزدیک نبوده اند، 
پس از استفاده از این ابزار، دید 40/20 را به دس��ت آوردند. در حال حاضر ابزار کمرا 
 در آسیا، اروپا و امریکای جنوبی در دس��ترس است اما هنوز به ایاالت متحده نرسیده

 است.

محققان یک شرکت تولید کننده جاروبرقی در 
انگلیس موفق به س��اخت یک دستگاه خانگی 
شبیه به جاروبرقی شده اند که تمام باکتری ها و 

میکروب های محیط را نابود می کند.
این دستگاه یک مرطوب کننده فوق صوت است 
که از یک دیافراگم فلزی تش��کیل ش��ده است. 
هوای مکیده شده از محیط وارد دیافراگم فلزی 
می ش��ود؛ همزمان با این فرآیند، دستگاه بخار 
تولید می کند و بخار تولیدشده با سرعت زیاد در 
دیافراگم جریان پیدا می کند و شبیه به قطرات آب می شود.این قطرات حین چرخش 
در معرض اشعه ماورای بنفش قرار می گیرند و به گفته محققان شرکت تولید کننده، 
99.9 درصد از باکتری های آن کشته می ش��وند و هوای تمیز و عاری از میکروب در 
محیط پخش می شود.این دستگاه عالوه بر کشتن میکروب ها، هوای خشک اتاق را 
مرطوب می کند. البته دستگاه مجهز به حسگری است که اجازه نمی دهد دمای اتاق 
بیش از حد معمول مرطوب شود.محفظه آب دستگاه به گونه ای طراحی شده است که 

امکان پاک سازی هوا برای 1۸ ساعت به طور مستمر وجود دارد.
مهم ترین کاربرد این دس��تگاه در بیمارستان و مراکز عمومی اس��ت و قرار است در 
 پاییز س��ال 2015 میالدی به بازار عرضه ش��ود. هنوز قیمت دقیق دستگاه مشخص

 نیست.

جاروبرقی که باکتری هارا نابود می کند  با عینک مطالعه خداحافظی کنید 

شهرداری فوالد شهر به اس�تناد مصوبه شماره 4/1227 مورخ 93/2/16 شورای اسالمی ش�هر در نظر دارد فروش واحد های تجاری 
بشرح ذیل واقع در محله شهید دکتر چمران )C1( را برگزار نماید، لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.

 متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/8/17 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور

 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده عمومی 

مساحت ) متر شماره واحدنوع کاربری ردیف 
مربع ( 

قیمت کارشناسی هر 
متر مربع ) ریال (  

مبلغ 
سپرده)ریال(

219/1923/000/0001/150/000تجاری1

324/1023/000/0001/150/000تجاری2

420/6523/000/0001/150/000تجاری3

516/9024/000/0001/200/000تجاری 4

616/6324/000/0001/200/000تجاری5

719/5323/500/0001/175/000تجاری6

824/3123/000/0001/150/000تجاری7

933/6222/500/0001/125/000تجاری8

1031/4622/000/0001/110/000تجاری9

1134/2422/000/0001/110/000تجاری10

/1239/2222/200/0001/110/000تجاری11

1326/8522/500/0001/125/000تجاری12

 مساحت شماره واحدنوع کاربری ردیف 
) متر مربع ( 

قیمت کارشناسی هر 
متر مربع ) ریال (  

مبلغ 
سپرده)ریال (

1421/6523/000/0001/150/000تجاری13

1518/4223/000/0001/150/000تجاری14

1617/6522/800/0001/140/000تجاری15

1721/9922/800/0001/140/000تجاری16

1824/7723/000/0001/150/000تجاری17

1920/4823/500/0001/175/000تجاری18

2042/5723/500/0001/175/000تجاری19

 انباری تجاری20
116/5812/000/000600/000) طبقه اول( 

 انباری تجاری21
214/5712/000/000600/000) طبقه اول( 

 انباری تجاری22
314/5812/000/000600/000) طبقه اول( 

قیمت کارشناسی هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره واحدنوع کاربری ردیف 
مبلغ سپرده)ریال () ریال (  

22/4022/500/0001/125/000یک- شمال غربی تجاری1

22/4022/000/0001/100/000دو-  جنوب غربی تجاری2

34/3023/500/0001/175/000سه- مرکزی )غربی (تجاری3

34/4023/500/0001/175/000چهار- مرکزی) شرقی (تجاری 4

22/4022/500/0001/125/000پنج- شمالی )شرقی( تجاری5

22/4022/000/0001/100/000شش- جنوبی ) شرقی ( تجاری6

نوبت اول

حسین امیری شهردار فوالد شهر

چاپ  دوم 

تجاری های قطعه 674

تجاری های قطعه 671

 ماجرای صحبت 
حضرت سلیمان و مورچه

حضرت سلیمان )ع ( در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه ای افتاد که 
دانه گندمی را باخود به طرف دریا حمل می کرد .سلیمان )ع( همچنان به او 
نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رس��ید.در همان لحظه قورباغه ای سرش 
را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گش��ود ، مورچه به داخ��ل دهان او وارد 
شد ، و قورباغه به درون آب رفت.سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت 
و شگفت زده فکر می کرد ، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و 
 دهانش را گشود ، آن مورچه از دهان او بیرون آمد، ولی دانه گندم را همراه خود

 نداشت .
سلیمان)ع( آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.مورچه گفت : » ای 
پیامبر خدا در قعر این دریا س��نگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن 
زندگی می کند . خداوند آن را در آنجا آفرید او نمی تواند ار آنجا خارج شود و 

من روزی او را حمل می کنم .
 خداوند این قورباغه را مامور کرده مرا درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده 
و ببرد این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش 
را به درگاه آن سوراخ می گذارد من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم 
می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم وبه دهان همان 
قورباغه که در انتظار من است وارد می شود او در میان آب شناوری کرده مرا 
به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کن��د ومن از دهان او خارج می 
شوم .«سلیمان به مورچه گفت :  وقتی که دانه گندم را برای آن کرم می بری 

آیا سخنی از او شنیده ای ؟ 
مورچه گفت آری او می گوید :

ای خدای��ی ک��ه رزق و روزی م��را درون ای��ن س��نگ در قع��ر ای��ن دری��ا 
 فرام��وش نمی کنی رحمتت  نس��بت به بن��دگان با ایمان فراموش ش��دنی 

نیست.

آگهی مناقصه نوبت اول 

م الف 20508

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد احد اث واحد های تجاری فاز یک از سایت 300 هکتاری مسکن مهر شهر جدید مجلسی را 
بصورت زیر بنائی به شرکتهای پیمانکاری دارای صالحیت و رتبه بندی ) حداقل پایه پنج در رشته ابنیه ( با اطالعات مشروحه زیر واگذار 

نماید.

 - مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : واجدین ش�رایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/8/15 جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به
 امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.

-مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران پس از تکمیل اس�ناد حداکثر تا تاریخ 93/8/25 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 
پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.

 - نشانی دستگاه مناقصه گزار  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178  

سایت اینترنتی : WWW.majlessi-ntoir.gov.ir                                                               کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

مساحت زیر بنا) متر مربع ( موضوع مناقصه ردیف
 برآورد بر اساس فهارس

 بهای ابنیه سال 1393 )ریال ( 

احداث واحد های تجاری فاز یک از سایت 300 هکتاری 1
3011/660/000/000مسکن مهر شهر جدید مجلسی 
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