
واریزمیلیاردی به خزانه؛ برگشت میلیونی
کره 
به دنبال انتقام 
»مونسو« 

لزوم تخصیص اعتبار بیشتر به مرمت آثار تاریخی  
 کمر گروه های تروریستی را 

خواهیم شکست 2
 کوره هایی که طال

3 را آجر می کند 
 بیش از 120 انسان منجمد

8 در انتظار حیات دوباره اند!

مرغ به ۷ هزار تومان
 می رسد

 برگزاری جشنواره شیخ بهایی
 سال آینده

 تونل سوم کوهرنگ بهمن ماه
 به بهره برداری می رسد 

 نان از اول آذر
گران می شود
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سرطان برای همسایه نیست 

نقش جهان پایگاه تجارت ملی صنایع دستی شود

سونامی سرطان؛ از شوخی تا واقعیت!

معاون صنایع دستی کشور:
3

3 4

س��رطان يکي از س��ه دليل اصلي مرگ در جه��ان بعد از 
تصادف��ات ترافيک��ي و بيماری های قلبي و عروقي اس��ت.

هزينه های فراوان سرطان باعث می ش��ود بسياري از افراد 
مبتال که می توانند براي جامعه مفيد واقع شوند از سالمت 

محروم ش��ده و هزينه های بس��ياري به خانواده ها و کشور 
وارد شود.بايد پيش��گيري را جدي گرفت و فرهنگ جامعه 
نيز درزمينه روش های زندگي س��الم و تغذيه مناسب بايد 

تصحيح گردد.مرگ مرتضی پاشايی خواننده...

معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور گفت: ميدان امام يک 
پايگاه ميراث فرهنگی بوده و کسی حق ندارد به آن دست بزند بنابراين بايد اين فضاها به عنوان پايگاه 

تجارت ملی صنايع دستی شناخته شود.
بهمن نامور مطل��ق پيرامون وضعيت صنايع دس��تی و هنرمن��دان فعال در عرصه هنرهای س��نتی 
در اصفهان اظهار کرد: از بازدي��د که از ميدان امام اصفهان داش��تم، از اينکه مي��دان امام جايگاهی 
ش��ده که در آن تردد وس��ايل حمل و نقلی ص��ورت نمی گيرد، راض��ی بوده و اميدوار هس��تم که به 
ميدان رسيدگی شود و سنگفرش ش��ود تا يک ميدان نمونه ای برای گردش��گران داخلی و خارجی 
باش��د.وی افزود: حضور برخ��ی کاالهای غير دس��تی و کاالهای غي��ر ايرانی بن��ده را متاثر کرد که 
جای تاس��ف اس��ت که بايد نظارت خيلی جدی بر فضاهای فرهنگ��ی و نمادين مانن��د ميدان امام 
 صورت گيرد و اجازه داده نش��ود که هرجنسی در آن ديده شود و اين شايس��ته کشور هنرپرور ايران

 نيست.معاون صنايع دستی سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور تصريح کرد: 
تقاضای ما اين بوده که يا به ما اختيار دهند که وجود صنايع غير دستی و غير ايرانی را در ميدان  امام 
پيگيری کنيم و با اينکه کسانی که اختيارات دارند، در انجام وظايف خود جدی و کوشا باشد و کاری 
انجام دهند، زمانی که يک گردشگر وارد نمادی ترين ميدان فرهنگی کشور می شود، جزء آثار فرهنگی 
کشورمان ديده نشود، برای اينکه اگر يک گردشگر خارجی در ميدان امام کار غير ايرانی ببيند، از خود 
می پرسد که آيا خود ايرانی ها کار شايسته ندارند و آيا ايرانيان هنرهای خود را باور ندارند که کار کشور 

ديگر را به اين ميدان فرهنگی می آورند.
وی با بيان اينکه بايد برای وجود کاالهای غير ايرانی در ميدان امام چاره انديشی شود زيرا مايه تاسف 
است، گفت: تنها ميدان امام مشمول اين نمی شود بايد در ايران يک سری از فضاها را به طور صرف در 

اختيار صنايع دستی ايرانی بگذاريم مانند سرای مشير ..

 اصفهان مقصد گردشگران 
ژاپنی می شود

 دبير اول سفارت ژاپن با اشاره به رشد چشمگير گردشگری در 
ايران گفت: مايل هستيم تا ايران بخصوص اصفهان را به عنوان 

يکی از مقاصد اصلی سفر به مردم کشور ژاپن معرفی کنيم.
 يوش��ی هيتو ميتا گاوا در ديدار ب��ا مدي��ران اداره کل ميراث 
فرهنگی، صنايع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان، افزود: 
امروز به اصفهان آمده ام ت��ا از نزديک همه چيز را درباره تاريخ، 
تمدن و رشد گردشگری اين شهر تاريخی ببينم.وی اظهار کرد: 
دو سال است که در ايران اقامت دارم و از سال 1392 شاهد رشد 
چشمگير گردشگری در ايران بودم.دبير اول سفارت ژاپن با ابراز 

خرسند در جهت تالش برای بهبود وضعيت...
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آگهی مناقصه عمومی مرحله سوم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغ موقعیتعملیات ردیف
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   لذا پیمانکاران دارای صالحی�ت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا س�اعت 13 روز پنج ش�نبه 
مورخ 1393/08/29 همه روزه  بجز ایام تعطیل جهت دریافت اس�ناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/09/01 جهت تس�لیم مدارک به دبیر خانه محرمانه شهرداری اقدام 

نمایند. 
مبالغ سپرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حس�اب 3100000052002 

شهرداری شهرضا میباشد.
تاریخ گشایش اسناد: روز یک شنبه مورخ 1393/09/02در محل شهرداری 

 www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری

شهرداری شهرضا

نوبت  اول

شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه ذیل را به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید.

نوبت   دوم 

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

 ش�هرداری زری�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 533
 مورخ 1393/8/3 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت به واگذاری 
بوفه اغذیه فروش�ی واقع در اس�تخر جهان پهلوان تختی به صورت اجاره 
برای مدت یک س�ال از طریق مزایده  عمومی  اقدام نمای�د . لذا متقاضیان 
واجد ش�رایط جه�ت دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
 تاری�خ انتش�ارتاپایان وق�ت اداری 93/09/13 به ش�هرداری زرین  ش�هر

 مراجعه نمایند.

نوبت  اولآگهی  مزایده عمومی   



يادداشت

برای فیلترينگ منتظر تنظیم 
آيین نامه هستیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
فیلترینگ به صورت کامل گفت: در ای��ن خصوص آیین نامه 
هنوز تنظیم نش��ده اس��ت و ما منتظر تنظیم ای��ن آیین نامه 

هستیم.
 حجت االسالم والمس��لمین احمد س��الک در خصوص بحث 
فیلترینگ هوشمند برخی نرم افزارهای ارتباطی مطرح شده 
در کمیت��ه تعیین مصادی��ق محتوای مجرمان��ه، اظهار کرد: 
این موضوع در ش��ورای عالی فضای مجازی مطرح است، ما 
نمی توانیم اجازه دهیم که ضد ارزش ها روی موبایل های نسل 

جوان دیده شود.
وی افزود: به هیچ وجه نباید پذیرفت که میدان از طریق تکیه بر 
ابزار رشد تکنولوژی مانند س��ایبری و انواع سایت ها به دست 
دشمن بیفتد.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: 
لذا این مس��ئله به وزیر ارتباطات نیز انتقال داده ش��ده است، 

اینترنت پرسرعت نیز باید با کنترل باشد.
وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات از راه اندازی اینترنت پرسرعت 
در 4 تا 15 هزار روستای کشور خبر داده است که این با کنترل 

مناسب برنامه خوبی است.

بسیج وارد جناح بازی نمی شود
رئی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین بابیان اینکه بس��یج 
برنامه های متعددی را در عرصه سازندگی و خدمت به مردم 
انجام می دهد گفت: در نشست مش��ترکی با وزیر کشاورزی 
دولت، وی شخصاً اعالم کرد طرح های بسیج چیزی جز سود 

برای کشور و مردم ندارد.
سردار محمدرضا نقدی رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین 
در آس��تانه هفته بسیج به گفتگو نشس��ته و به سؤاالت آن ها 
پاس��خ گفت.در این نشس��ت که در دفتر کار رئیس سازمان 
بسیج مس��تضعفین برگزار ش��د، س��ردار نقدی به سؤاالت 
مختلفی ازجمله عوامل بازدارندگی بسیج در مقابل دشمنان،  
فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی، طرح حمایت از آمران 
به معروف، تحوالت منطقه، مذاکرات هس��ته ای و ...  پاس��خ 

گفت.

 نتیجه مذاکرات تأثیر بسزايی 
بر کل منطقه دارد

 محمد فتحعلی سفیر کش��ورمان در لبنان با نبیه بری رئیس 
مجلس لبنان مالقات و در خص��وص تحوالت منطقه و روابط 

دوجانبه گفت وگو کرد.
در این دیدار رئیس مجلس لبنان با ابراز امیدواری نس��بت به 
حصول توافق در مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
با کشورهای 1+5 اظهار کرد: بدون شک نتیجه این مذاکرات 
تأثیر بسزایی بر کل منطقه دارد و در صورت حصول توافق در 
این خصوص، کشورهای دیگر منطقه ازجمله لبنان، سوریه و 

عراق از نتایج آن بهره مند خواهد شد.

مناريدکار گشای بحران آب 
چهارمحال و بختیاری

فرماندار شهرستان شهرکرد از اجرای پروژه مدیریت یکپارچه 
حوزه آبخی��ز کارون)منارید( برای تحقق ش��یوه های موفق 
مدیریت پایدار منابع آب و افزایش به��ره وری در بخش های 

کشاورزی و منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.
حمید ملک پور در اولین جلسه کمیته مدیریت یکپارچه حوزه 
آبخیز کارون)منارید(، ارائه راهکارهای مناس��ب برای اجرای 

پروژه منارید را از اهداف برگزاری این نشست عنوان کرد.
وی رفع خالء ها و موانع قانونی به منظور انس��جام س��ازمانی، 
فقرزدای��ی و ایج��اد اش��تغال از طریق ارتقای س��طح دانش 
بهره برداران محلی، ظرفیت سازی و توانمند سازی برای تحقق 
شیوه های موفق مدیریت پایدار منابع آب و افزایش بهره وری 
در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی را از اهداف اجرای این 
پروژه برشمرد.ملک پور خاطرنشان کرد: پروژه منارید پروژه ای 
بین المللی است که تحت عنوان مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز 
شهرستان شهرکرد و با پش��تیبانی دفتر بین المللی سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اجرا خواهد شد.
فرماندار شهرکرد اظهار کرد: این پروژه در گام اول در محدوده 
شهر نافچ، چالشتر و روستاهای هرچگان، کاکلک، ارجنک و 

پیربلوط اجرایی می شود.

انتشار کتاب عضو هیئت علمي 
دانشگاه شهرکرد 

کتاب »مدلسازي عددي در رودخانه ها«تألیف دکتر افشین 
هنربخش دانش��یار گروه مرتع و آبخیزداري دانشکده  منابع 
طبیعي و علوم زمین دانش��گاه ش��هرکرد با همکاري آقایان 
محمد فتحي و یوسف مرادي منتشر شد.    شبیه سازي جریان 
آب و حمل رس��وبات در رودخانه ها که یک��ي از موضوع هاي 
مطالعاتي مهم حوزه  علوم مهندس��ي رودخانه و هیدرولیک 
رسوب اس��ت در این کتاب مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته 

است.

 31 هزار تن انواع کود شیمیايی
 آماده توزيع شد

مدیر ش��رکت خدم��ات حمایت��ی کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری از تدارک و حمل کودهای شیمیایی موردنیاز کلیه 

باغات و مزارع استان در سال جاری خبر داد.
مرتضی مرادی اظهار کرد: کودهای شیمیایی موردنیاز کلیه 
باغات و مزارع اس��تان در س��ال جاری و حتی ذخیره سازی 
بخشی از نیاز محصوالت بهاره سال آینده در انبارهای استان 
و کارگزاری های توزیع کود ش��یمیایی در دهستان ها تدارک 
و حمل شد.وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 31 هزار 
تن انواع کودهای ش��یمیایی خریداری و به انبارهای استان و 
کارگزاری های مستقر در سطح دهس��تان های استان حمل 

شده است.

 حسین شیخ االسالم مشاور امور بین الملل رئیس مجلس 
بابیان اینکه در پروتکل های بین المللی کمک به نهضت های 
آزادی بخش پیش بینی شده است، گفت: فعالیت های ایران 

در کرانه باختری مطابق قوانین بین المللی است.
حسین شیخ االسالم مش��اور امور بین الملل رئیس مجلس 
با اشاره به س��خنان رهبر معظم انقالب پیرامون تحوالت 
اخیر فلس��طین گفت: فرمایش حضرت آقا به جا، به موقع، 
دوراندیش و آینده نگرانه بود؛ ایش��ان فرمودند غزه نه تنها 
نباید خلع سالح ش��ود بلکه کرانه باختری هم باید مسلح 
ش��ود که این موضوع بیانگر این است که ایشان این توان و 

آینده را برای غزه به خوبی پیش بینی کرده اند.وی گفت: اگر 
کرانه باختری مسلح شود با برنامه و تأثیرگذاری بیشتری 
وارد صحنه مبارزه خواهد شد؛ یک موشک در کرانه باختری 
با توجه به فاصله آن با تل آویو و حضور صهیونیست ها در آن 
منطقه بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود.مشاور امور بین الملل 
رئیس مجلس تصریح کرد: از نگاه خود اسرائیلی ها، مسائل 
مربوط به فلسطین در کرانه باختری فرق می کند؛ به دلیل 
اینکه این منطقه به طور قطعی یک منطقه اشغال شده است 
و ازنظر حقوقی و پروتکل های موجود ش��رایط مطرح شده 
در قوانین در خصوص مناطق اش��غالی برای منطقه کرانه 

باختری ص��دق می کند و قان��ون اعالم م��ی دارد که تمام 
کش��ورها می توانند به فلسطین اش��غالی کمک کنند.وی 
تأکید کرد: با توجه به همین مس��ئله تم��ام فعالیت هایی 
که م��ا در کرانه باختری خواهیم داش��ت مطاب��ق قوانین 
بین الملل است.شیخ االس��الم با اشاره به ش��رایط عراق و 
حضور گروه های تروریس��تی در این کش��ور گفت: ش��ک 
ندارم که ما کمر داع��ش و دیگر گروه های تروریس��تی را 
خواهیم شکست. اگرچه متأسفانه سیاست های استکباری 
و شاهنشاهی های منطقه و همس��ایه ناجوانمرد عراق این 
بوده که در عراق تروریسم را تش��دید نموده، از آن ها دفاع 
کرده و به سرکردگانشان پناهندگی بدهند.وی افزود: ولی 
به خاطر وجود ظرفیت اسالمی و اهل بیتی در عراق، نگرانی 
دراین باره وجود ندارد چ��ون یک فراخوان حضرت آیت اهلل 
سیس��تانی که چند ماه پیش صورت گرفت چند میلیون 
نفر را پای صحنه نبرد آورد ک��ه این موضوع بیانگر اهمیت 
ظرفیت های اسالمی و اهل بیتی در این کشور است.مشاور 
امور بین الملل رئیس مجلس همچنین بیان کرد: در عراق به 
دلیل حضور گروه های مختلف مقاومت مردمی ازجمله سپاه 
بدر و همکاری ای که با سپاه پاسداران دارد توان سازماندهی 
ما را نسبت به گذشته افزایش داده و همین طور که نیروها 
را سازماندهی می کنیم بالش��ک تمام مناطق شیعه را امن 
خواهیم کرد.وی با اش��اره به ش��رایط یمن و دخالت های 
عربستان گفت: یمن دچار توس��عه طلبی همسایه شمالی 
خود یعنی عربستان ش��ده اس��ت.  در این میان حوثی ها 
بادید عاقالنه  و اسالمی و با رفتار معقولی توانسته اند رهبری 
مردم آنجا را به دست بگیرند.شیخ االسالم خاطرنشان کرد: 
حوثی ها باتدبیر درست خواسته های مردم را ارائه کرده اند 
و هم اکنون نیز اکثریت مردم از آنان پشتیبانی می کنند که 

امیدواریم این موضوع به سرانجام مناسبی برسد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماس��ه نهم دی، این روز 
حماس��ی را یک تولد و حیات جدید برای انقالب دانست و 
گفت: حماسه ۹ دی، همه فرضیات، معادالت و سناریوهای 
پیچی��ده و طراحی های ش��وم و عملیات روانی دش��من را 
یک باره فروریخت. در نخس��تین جلس��ه هم اندیشی ستاد 
مرکزی بزرگداش��ت حماس��ه نهم دی، علی محمد نائینی، 
رئیس این ستاد، ضمن اش��اره به قدرت باالی حماسه نهم 
دی گفت: حماس��ه نهم دی یک حرکت عظی��م مردمی و 
نقطه پایان ب��رای فتنه 88  و فتنه گران بود.وی با اش��اره به 
فرمایش��ات مقام معظم رهبری )مدظله العال��ی( در پس از 
حوادث فتنه گران و خلق حماسه نهم دی توسط ملت گفت: 
رهبر معظم انقالب این حرکت را ی��ک حرکت الهی که در 
آن دست قدرت خدا و روح حس��ین بن علی )علیه السالم( 
به وضوح نمای��ان و متجلی بود و ش��بیه حرکت های عظیم 

اوایل انقالب اس��المی بود،  توصیف کردند.وی بابیان اینکه 
رهبر معظم انقالب؛ خود به عنوان هدایتگر و سکاندار کشتی 
انقالب در طوفان بالیا و حوادث و رس��اندن آن به سرمنزل 
مقصود ساحل امن نجات اش��اره کرد: همان طور که معظم 

 له فرمودند،  این روز مان��دگار و جاودان��ه در تاریخ انقالب 
اسالمی و دس��ت برتر، قدرت اوج ایمان دینی مردم و سند 
مردم ساالری دینی نظام در برابر یاوه گویی های سران سلطه 
و اس��تکبار ش��د.نائینی در خصوص خلق حماسه نهم دی 
گفت: خلق حماسه نهم دی وابس��ته به هیچ گروه، جریان 
و یا حزب و تشکلی نبوده و نیس��ت و هیچ جریان و گروهی 
حق مصادره این حماس��ه س��ترگ و ماندگار را ندارد، بلکه 
 این حماس��ه متعلق به ملت بصیر و سلحشور ایران اسالمی

 است.
وی گفت: در این حرکت عظیم ۹ دی که حرکتی عاشورایی 
و منبعث از قیام عاشورای اباعبداهلل الحسین )ع( بود، مردم با 
فتنه گران اتمام حجت کردند، ۹ دی تیر خالصی بود که ملت 
تحت رهبری و زعامت مقام معظم رهبری و تابعیت اسالم،  

به سمت فتنه و فتنه گران نشانه گرفتند.

 مشاور امور بین الملل رئیس مجلس عنوان کرد 

حماسه ۹ دی همه سناريوهای پیچیده دشمن را فروريخت

کمر گروه های تروریستی را خواهیم شکست
رئیس جمهور در پیامی به کنگره 

پرسش مهر 14:

 آينده حیات ايرانیان وابسته 
به شیوه مديريت آب است

رئیس جمهور در پیامی به کنگره پرسش مهر 14، 
با تأکید بر اینکه امسال پرسشی نام پرسش مهر به 
خود گرفته که تداوم تمدن ایرانی و کیفیت زندگی 
ما به پاس��خ آن بس��تگی دارد، گفت: آینده حیات 

ایرانیان وابسته به شیوه مدیریت آب است.
  علی اصغر فانی در کنگره ملی پرسش مهر 14،پیام 
رئیس جمهور به این کنگره را قرائت کرد که بدین 
شرح است: »دانش آموزان عزیز ایران زمین امیدم 
به آینده این کشور و این سرزمین بسیار زیاد است و 
دیگران را نیز به این امید فرامی خوانم ازاین روست 
که پیام اندیش��ه ورزی و نخبه گری و پاس��خ های 
شما به جمله پرس��ش هایی که بیانگر چالش های 
زندگی امروز و فردای ما و نسل های آینده هستند، 
امیدوارم.مطمئنم که توانمندی های فراوان ش��ما 
زمینه ساز زندگی بهتر، س��ربلندی بیشتر و ایفای 
س��همی شایس��ته تر برای تمدن نوین ای��ران در 
حیات ملل جهان است. من پرسش مهر را نمادی 
از به کمک طلبیدن اندیشه ورزی و نخبگی شما و 
تمرینی برای گام نهادن در مسیر مسئله محوری،  
تفکرات بزرگ و دست یافتن به راه حل های مناسب 

برای بهتر ساختن زندگی ایرانیان می دانم.
رئیس جمه��ور در ادام��ه ای��ن پیام آورده اس��ت: 
بی س��بب نگفته اند ک��ه بزرگی هر ک��س به اندازه 
بزرگی پرس��ش هایی اس��ت که خود را موظف به 
یافتن پاس��خ های آن می دان��د. از همین رو پیش 
نهادن پرس��ش های بزرگ در هر مهر که مقارن با 
بهار دانایی است، ابزاری برای آشنایی دانش آموزان 
امروز و اندیش��مندان فردا با مهم تری��ن چالش و 
مشکالت کش��ور است و امید اس��ت اندیشیدن به 
مس��ائل بزرگ زمینه س��از بزرگ کردن و پرورش 
اندیش��ه های بزرگ در هم��ه دانش آم��وزان این 
سرزمین باشد.امسال پرسش��ی نام پرسش مهر به 
خود گرفته که تداوم تمدن ایرانی و کیفیت زندگی 
ما به پاسخ آن بستگی دارد.رئیس جمهور در ادامه 
این پیام تأکید کردند: آینده حیات ایرانیان وابسته 
به شیوه مدیریت آب است و شایسته نیست جامعه 
و تمدنی که قریب به 7000 س��ال استوار،  زاینده، 
مولد و خالق در پهنه ایران زیسته در تنگنای شیوه 
نادرس��ت مدیریت مصرف،  تقاض��ای آب و توزیع 

نادرست مصرف آب قرار گیرد.

اخبار کوتاه

2
۴۲ نفر از نمایندگان سؤال از وزیرخارجه را امضا کردند

 حسن قشفاوی،   معاون کنس��ولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، با بیان اینکه تنها 4۲ نفر از 
نمایندگان سؤال از وزیرخارجه را امضا کردند، گفت: محورهای سؤال مربوط به سال گذشته است اما وزیر 

امور خارجه در اولین زمان برای پاسخگویی به سؤاالت به مجلس می آید.
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بارش ه��ای قابل توجه ب��اران و پایین رفتن بهره ب��رداری از 
چاه های کشاورزی اطراف تاالب گندمان موجب جمع شدن 
آب در سطح این تاالب و حضور دوباره پرندگان مهاجر بعد از 
چند سال خشکسالی این تاالب شد.تاالب گندمان در استان 
چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی ش��هر گندمان از توابع 

شهرستان بروجن قرار دارد.
این تاالب که به عنوان زیس��تگاهی ب��اارزش در میان 105 
زیس��تگاه مهم پرندگان در ایران شناسایی ش��ده، در شمار 
زیباترین تاالب های کش��ور و یکی از مهم ترین کانون های 
گردش��گری چهارمح��ال بختیاری محس��وب می ش��د و 
زیستگاهی منحصربه فرد برای زمستان گذرانی و تخم گذاری 
پرندگان مهاجر و اسکان دائم پرندگان بومی بود که قریب به 
15 گونه پرنده بومی و قریب به 30 گونه پرنده مهاجر نواحی 
سردس��یر ش��مالی با جمعیت  زیاد، انواع مارها و قورباغه ها 
 و الک پش��ت ها و پس��تانداران و ماهی ه��ا را در خود جای

 می داد.
چند سالی است که خشکسالی و بهره برداری بیش ازاندازه 
از چاه های کش��اورزی در مح��دوده این تاالب ارزش��مند 
موجب خش��ک ش��دن قس��مت وس��یعی از این ت��االب و 
تبدیل بخش قابل توجهی از آن به مرغزار ش��ده اس��ت که 
معموالً به عنوان مرتع غنی برای چرای احش��ام محس��وب 
 ش��ده و گله های گس��ترده گوس��فند و دام وارد این مرغزار 

می شوند.
در این چند سال نبود آب در سطح تاالب و ورود دام موجب 
س��لب آرامش برای موجودات زن��ده این تاالب ش��ده بود 
 وزندگی را برای موجودات و پرندگان با مشکل مواجه کرده

 بود.
خوش��بختانه بارندگی های قابل توجهی که ط��ی یک ماه 
گذشته در منطقه تاالب داش��تیم نقش مهمی در آبگیری 
تاالب داشت وزندگی دوباره را به این تاالب بازگرداننده است.

با آمدن فصل سرما کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری 
تعطیل می شود و تا بهار س��ال آینده خبری از صدای موتور 

چاه های آب کشاورزی نیست.
در اطراف تاالب گندمان چاه های آب مختلف زیادی حفرشده 
است که به گفته کارشناس��ان یکی از مهم ترین عامل های 
اصلی خشکی تاالب گندمان همین چاه های آب کشاورزی 
هستند که آب زیرزمینی تاالب را می کشند و موجب خشکی 

تاالب می شوند.
در این رابطه تعطیل ش��دن چاه های آب کشاورزی در کنار 
بارش باران موجب بازگش��ت دوباره زندگی به تاالب شده و 

سطح تاالب را آب فراگرفته است.

یکی از اقدامات خوب که توس��ط س��ازمان مربوطه ازجمله 
محیط زیست انجام شد احداث یک بند خاکی بود که از خروج 
آب از سطح تاالب جلوگیری می کند و همین امر نیز در احیا 

تاالب نقش مهمی را ایفا کرد.
 نایب رئی��س انجمن محیط زیس��تی تس��نیم گفت: یکی 
از مهم تری��ن چالش هایی ک��ه تاالب های کش��ور ازجمله 
 تاالب گندم��ان را با مش��کل مواج��ه کرده اس��ت کم آبی 

است.
هومان خاکپور اذعان داش��ت: عدم رعایت ح��ق آبه ها چه 
رودخانه ها و چه چشمه ها و بهره برداری از چاه های کشاورزی 
اطراف تاالب گندمان موجب خش��ک شدن این تاالب شده 

است.
وی اذعان داشت: پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی تاالب 
گندمان در پ��ی بهره برداری از چاه های کش��اورزی منطقه 

تاالب را در مسیر خشک شدن کامل قرار داده بود.
نایب رئیس انجمن محیط زیس��تی تسنیم گفت: کم شدن 
آب تاالب و به هم خوردن تعادل اکوسیستم تاالب شرایط را 
برای زندگی جانوران و پرندگان تاالب بسیار سخت کرده بود.

خاکپور گفت: در این موقع س��ال س��طح برداشت آب های 
کشاورزی بس��یار پایین می آید و از طرفی بارش های خوب 
در منطقه موجب مشاهده نشانه های حیات دوباره در تاالب 

گندمان شده است.
وی اذعان داش��ت: یکی دیگر از اقداماتی که موجب احیای 
تاالب گندمان شده است احداث یک بند خاکی است که از 

خروج آب تاالب جلوگیری کرده است و موجب شده است آب 
بخش اعظمی از سطح تاالب را فراگیرد.

 این کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست یادآور شد: وجود 
آب در سطح تاالب موجب حضور پرندگان برای گذران فصل 

زمستان در این تاالب شده است.
وی گفت: باید با نگاه جامع تر و توجه بیشتر به تاالب گندمان 

پرداخته شود.
۹0 درصد تاالب گندمان آب گیری شد

رئیس محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
خصوصی گفت: بارش های قابل توجه یک ماه گذشته نقش 
مهمی در احیای تاالب داشت و سطح وسیعی از تاالب را آب 

فراگرفته است.
ش��هرام احمدی اذعان داش��ت: هم اکنون حدود ۹0 درصد 
تاالب گندمان آب گیری شد و پرندگان مهاجر به این منطقه 

بازگشتند.
وی بیان کرد: محیط زیست در راستای احیای تاالب اقدامات 
قابل توجهی ازجمله احداث بند خاکی انجام داده اس��ت که 
این مهم نقش مهمی در جمع ش��دن آب در س��طح تاالب 

داشته است.
وی یادآور شد: باید همه ازجمله سازمان های مختلف، اهالی 
ش��هر گندمان، کش��اورزان، محققان و... دست به دست هم 
بدهیم و در راس��تای حفاظت از این تاالب بکوشیم چراکه 
 این تاالب س��رمایه بزرگ برای منطقه و اس��تان به ش��مار 

می رود.

بازگشت پرندگان مهاجر

تاالب گندمان دوباره جان گرفت 

 مديرکل صداوسیمای
 چهارمحال و بختیاری:

جنگ نرم نگاه فرهنگی و 
تسلط بر افکار انسان دارد

مدی��رکل صداوس��یمای چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: در بحث جنگ ن��رم ن��گاه فرهنگی مطرح 
اس��ت و تس��لط بر قلب ها، ذهن و فکر انس��ان در 
اولویت قرار دارد. علی رامک در همایش بس��یج و 
رسانه و گفتمان والیت اظهار کرد: در این ۲0 سال 
گذش��ته واژه های متعددی در محافل سیاس��ی و 
فرهنگی مطرح می ش��ود که برداشت بر این است 
که واژه هایی غربی هس��تند اما اگ��ر در تاریخ نظر 
بیاندازی��م می بینیم ک��ه این واژه ها قرن هاس��ت 
که پا ب��ه عرصه وج��ود گذاش��ته اند و از آن جمله 
می توان جن��گ نرم و جنگ س��خت را نام برد.وی 
در ادامه گفت: در بحث قدرت سخت ما 30 مؤلفه 
داریم که جمعی��ت یکی از این مؤلفه هاس��ت و از 
ویژگی های این جنگ فیزیکی، جس��می، آشکار و 
ملموس، جبری و اجبارآمیز بودن آن است که این 
نمونه جنگ ها را در س��نوات گذشته دیده ایم.این 
مس��ئول بیان کرد: امروزه از کتاب ها، روزنامه ها، 
ماهواره، تلویزیون، اینترنت و ... برای تغییر نگرش 

کشورهای اسالمی استفاده شده است.
وی در ادامه گفت: غریب ب��ه 300 ماهواره در دنیا 
و تقریباً 116 ماه��واره در ایران قابل رؤیت اس��ت 
که از این تعداد 36 ماهواره در ح��ال بهره برداری 
است و حدود 1۲6 شبکه فارس��ی زبان در منطقه 
م��ا برنامه ه��ای خ��اص خ��ود رادارند.مدی��رکل 
صداوس��یما افزود: این ش��بکه ها س��ه رویکرد را 
دنبال می کنند که عبارت اند از: رویکرد سیاس��ی 
و مقابله مستقیم، رویکرد فرهنگی و رویکرد دینی 
باهدف ترویج دین مس��یحیت و اس��الم انگلیسی.

وی بابیان اینک��ه مقام معظم رهب��ری از دهه 70 
این ش��بیخون فرهنگی یا جنگ نرم را شناس��ایی 
کردن��د، خاطرنش��ان ک��رد: رهبر معظ��م انقالب 
هرس��اله توجه ویژه ای به این موضوع داش��تند و 
عواقب آن را گوشزد می کنند.رامک به تأکید ویژه 
رهبر بر این موضوع اش��اره کرد و گفت: ایش��ان از 
فرهنگ با عن��وان هوایی که ما تنف��س می کنیم 
یاد می کنن��د و در جای دیگر فرهن��گ را زیربنای 
اقتصاد و سیاس��ت معرفی می نمایند.این مسئول 
رسالت رسانه را گس��ترش دین، امید و اخالق در 
جامعه بیان ک��رد و گفت: از دیگر وظایف رس��انه 
می توان به ترویج س��بک زندگی اسالمی ایرانی و 
برجسته سازی و نهادینه کردن آن، ارتقاء عزم ملی، 
 ترویج روحیه کار، خودباوری و امیدآفرینی اشاره 

کرد.
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پرچم گنبد علمدار کربال در اصفهان  
به اهتزاز درمی آيد

هفته فرهنگی عتبه حضرت عباس )ع(  از دیروز در اصفهان آغاز 
شد و پرچم اصلی گنبد حرم علمدار کربالدر این هفته به اهتزاز 
درمی آید. نماینده حرم حض��رت ابوالفضل)ع( گفت:به دنبال 
موفقیت برگزاری هفته های فرهنگی در س��ال های گذش��ته 
و ش��ور و اش��تیاق مردم اصفهان برای تب��رک پرچم حضرت 
ابوالفضل )ع( و ارائه گزارش آن به تولیت آس��تان آن حضرت، 
این پرچم به اصفهان اهدا شد.سید ریاض عسگری  بابیان اینکه 
همزمان با پرچم اصلی، 10 هزار پرچم کپی ش��ده در اختیار 
مردم اصفهان قرار می گیرد، افزود: اصفهان این شایستگی را 
دارد که اولین شهر باشد که این پرچم به آن اهدا می شود.وی 
ادامه داد: مهم ترین بخش برنامه هفته فرهنگی عتبه حضرت 
عباس )ع( در اصفهان اهدای پرچم حرم حضرت ابوالفضل )ع( 
به ش��هردار این ش��هر و به اهتزاز درآمدن آن درپل خواجوی 

اصفهان در روز جمعه آینده است.
وی اظهار کرد: تا روز جمع��ه، عطر پرچم حرم حضرت عباس 
)ع( در بیمارستان ها و هیئت های مذهبی و سرای سالمندان 

اصفهان می پیچد.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
تمديد شد

ثبت نام در آزمون ورودی کارشناس��ی ارش��د سال ۹۴ تا روز 
چهارشنبه تمدید ش��د. ثبت نام در آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد سال 1۳۹۴، که از روز 1۷ آبان ماه آغازشده 

و قرار بود ساعت ۲۴ امشب به پایان برسد، تمدید شد. 
بر این اساس، داوطلبان می توانند تا ساعت ۲۴ فردا ۲۸ آبان 
ماه، با مراجعه به س��ایت سازمان س��نجش آموزش کشور به 
نش��انی www.sanjesh.org نس��بت به ثبت ن��ام در این 

آزمون اقدام نمایند. 

پااليشگاه ها و واحدهای پتروشيمی 
آالينده جريمه می شوند

نمایندگان مجلس شورای اس��المی با تصویب بندی از طرح 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت، 
پاالیش��گاه ها و واحدهای پتروش��یمی آالین��ده را مکلف به 

پرداخت عوارض آالیندگي کردند.
در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی بررس��ی جزئیات 
طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی 
دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.نمایندگان با تصویب 
بندی از این ط��رح مقرر کردن��د، مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
عوارض آب، ب��رق و گاز با توجه به مالی��ات و عوارض مندرج 
 در صورتحس��اب )قبوض(  مصرف کنندگان و همچنین نفت 
تولی��دی و فرآورده ه��ای واردات��ی، فقط یک ب��ار در انتهای 
زنجیره تولید و توزیع آن ها توس��ط ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران )شرکت های پاالیش نفت( و 
شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز 
استانی و شرکت های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های 
توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه 

و دریافت می شود.

     فاز دوم تله کابين صفه
 آماده بهره برداری است 

مدیرعامل ش��رکت توس��عه مجتمع های س��یاحتي ورزشي 
سپاهان وابسته به شهرداري اصفهان   مجری ، احداث کننده و 
بهره بردار پروژه های بزرگ رفاهی تفریحی ورزشی گردشگری 
در ش��هر اصفهان از بهره ب��رداری خط دوم تل��ه کابین  صفه  
اصفهان خبرداد و اعالم کرد: خط دوم تله کابین به زودی  در 
اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. مهندس پیام جوادیان 
در ادامه گف��ت: خط دوم تله کابین صفه ب��ا هزینه ای معادل 
۴۵میلیارد ریال خریداری و اجرا گردیده وبه طول ۸۵0 متر 
حدفاص��ل گردنه باد و قلعه ش��اه دژ  با ۸ کابی��ن ۶ نفره قادر 
است بازدیدکنندگان را از ایستگاه شماره دو به ایستگاه سوم 
و  به مجاورت قلعه تاریخی ش��اه دژ با مناظری بکر و بی نظیر 

انتقال دهد. 

باند خانوادگی سرقت از مشتريان 
بانک های کشور متالشی شد

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از انهدام باند خانوادگی سرقت 
از مشتریان بانک ها توسط کارآگاهان این پلیس خبر داد و گفت: 
این سارقان عالوه بر اصفهان در بیش از 10 استان دیگر کشور نیز 
اقدام به سرقت وجوه نقد مشتریان بانک ها کرده اند. سرهنگ ستار 
خس��روی افزود: اعضای این باند در مقابل بانک ها کمین و اقدام 
به انتخاب س��وژه خودکرده و به محض دریافت وجه نقد توس��ط 
س��وژه از بانک، یکی از اعضای این باند به دیگ��ری خبر می داد و 
او بالفاصله اقدام به پنچر کردن خودروی فرد س��وژه می کرد.وی 
اظهار کرد: در ادامه راننده پس از طی مسافتی متوجه پنچر شدن 
خودروی خود می شد و هنگامی که قصد پنچرگیری داشت یکی از 
اعضای باند برای کمک به سمت راننده می رفت و نفر بعدی اقدام 
به س��رقت وجه نقد از داخل خودرو می کرد.س��رهنگ خسروی 
افزود: سارقان بسیار حرفه ای بودند و برای اینکه شناخته نشوند 
از خودروهای با پالک مخدوش استفاده کرده و هیچ ردی از خود 

به جا نمی گذاشتند.
وی ادامه داد: برای شناسایی این باند تحقیقات گسترده ای انجام 
شد و با یک کار ویژه شبانه روزی و استفاده از تکنیک های پلیسی 
منحصربه فرد، س��رانجام اطالعات بس��یار مهمی درباره هویت و 

مخفیگاه سارقان به دست آمد.
ئیس پلیس آگاهی استان با اش��اره به غیربومی و سابقه دار بودن 
س��ارقان گفت: با شناس��ایی مخفیگاه متهمان، مأموران در یک 
عملیات ویژه و ضربتی و غافلگیرانه و ب��ا هماهنگی مقام قضایی 
اعضای این باند که س��ه نف��ر بودند را دس��تگیر کردند.این مقام 
انتظامی، میزان وجوه نقد س��رقت شده توسط س��ارقان را بنا بر 
اعترافات آن ها تاکنون س��ه میلی��ارد ریال عنوان ک��رد و گفت: 
متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۳۵ فقره س��رقت به شیوه 
 مذکور در ش��هرهای اصفهان، خمینی ش��هر و ش��هرضا اعتراف

 کردند.

گشتی در اخبار
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 نخستین پوستر تفسیر سریع نوار قلبی در اصفهان طراحی شد
این پوس��تر با ویژگی سادگی در ارائه مطالب و اس��تفاده بیشتر از تصاویر 
آموزشی، نخس��تین بار در ایران تهیه شده و قابل اس��تفاده در همه مراکز 

درمانی، بیمارستان ها و مطب پزشکان است.
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روند رو به رش��د س��رطان ها در کشورمان، 
واقعیت تلخی است که وزیر بهداشت نیز به 
آن اذعان داش��ته و گفته است باید تدابیری 
اتخاذ کنیم که سرعت روند رو به رشد آن را 
کنترل کنیم. این در حالی اس��ت که برخی 
متخصصان سرطان و دست اندرکاران حوزه 
س��المت، بر این عقیده اند که کش��ور دچار 
» س��ونامی س��رطان« شده اس��ت هرچند 
مسئوالن ارش��د وزارت بهداشت می گویند 
که چنین اتفاقی رخ نداده و آنچه از وضعیت 
بیماری های س��رطانی در کش��ور مشاهده 

می شود، تنها یک روند رو به افزایش است.
اما نکت��ه ای که دراین بین وج��ود دارد، این 
است که سن ابتال به س��رطان در کشورمان 
پایین آمده و مرگ های س��رطانی نیز رو به 
افزایش است. به طوری که ساالنه بیش از ۹0 
هزار مورد جدید ابتال به س��رطان در کشور 

شناسایی می شود و ۳0 هزار مبتالبه سرطان 
نیز فوت می کنند.

شناس��ایی بیم��اران مبتالب��ه س��رطان در 
کشورمان، یکی از دغدغه های اصلی وزارت 
بهداش��ت اس��ت، زیرا، به گفت��ه دکتر ایرج 
خس��رونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران، بیماران مبتالبه سرطان، زمانی 
به پزشک مراجعه می کنند که بیماری مزمن 
شده و روند درمان با مشکل مواجه می شود. 
در همین حال، وزیر بهداشت معتقد است که 
انجام »چک آپ« سالیانه می تواند تضمینی 
برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری 

کشنده باشد.
مشکل اصلی در بروز سرطان ها

البت��ه وزی��ر بهداش��ت، مش��کل اصل��ی 
در بروز س��رطان ها را عدم توج��ه مردم به 
توصیه های بهداش��تی عنوان کرده و گفته 

اس��ت که مهم ترین عل��ت تزاید س��رطان 
تغیی��ر اجتناب ناپذیر هرم س��نی جمعیت 
در کشور اس��ت. در همین حال، دکتر رضا 
قلم ق��اش رئیس انجمن توان بخش��ی قلبی 
ای��ران، تنها راه جلوگیری از وقوع س��ونامی 
سرطان در ایران را، فقط و فقط پیشگیری، 
چک آپ های مکرر و به موقع، ترغیب مردم 
ب��ه زندگی س��الم، ورزش و ارائ��ه اطالعات 
درمانی م��داوم به م��ردم دانس��ت و افزود: 
بار س��نگین هزینه های درم��ان و نگهداری 
بیماران سرطانی برای کشور، مردم و بیمه ها 
کمرشکن است و متأسفانه درصد شیوع آن 
در کشور ما رو به افزایش است. ضمن اینکه 
مرگ دلخراش مرتضی پاشایی نیز می تواند 
تلنگری ج��دی به تمام م��ردم و به خصوص 
جوانان و نوجوان��ان درباره تغییر س��بک و 

سیاق زندگی باشد.

این در حالی اس��ت که بررس��ی ها نش��ان 
می ده��د در ص��ورت بی توجهی م��ردم به 
موضوع پیش��گیری، تغییر در شیوه زندگی 
و خودمراقبتی، چهار سرطان سینه، کولون، 
س��رویکس و پروس��تات، ط��ی س��ال های 
نه چندان دورخ��ط اول بیماری های بدخیم 

را در کشور شامل خواهند شد.
از سوی دیگر، دکتر علی اکبر سیاری معاون 
بهداش��ت وزارت بهداش��ت، از آلودگی هوا 
به عنوان عامل زمینه س��از سرطان یادکرد و 
اظهار داشت: سرطان یک عامل خطر است، 
فرد را از ش��غلش بازم��ی دارد و هزینه های 
ب��االی داروی��ی دارد. بیماری س��رطان به 
علت رادیوتراپی، نیازمند تغذیه ویژه است. 
مشکالت افسردگی و روانی را نیز باید به آن 
اضافه کرد.وی معتقد اس��ت که ساالنه ۹0 
هزار مورد جدید سرطان در کشور شناسایی 
می شود و در حال حاضر ۳00 هزار مبتالبه 
سرطان در کش��ور وجود دارد که تمام این 
افراد نیازمند مراقبت، درم��ان، نگهداری و 
تسکین درد هستند. س��یاری به شایع ترین 
علل ابتال به سرطان اشاره کرد و عنوان داشت 
که س��ن، ش��ایع ترین علت ابتال به سرطان 
است چراکه با افزایش سن، تغییرات ژنتیکی 
را شاهد هستیم. از طرف دیگر جامعه ما در 
حال مسن شدن اس��ت. بنابراین انتظار آن 
است که در سال های آتی افزایش بروز موارد 
سرطان را شاهد باشیم.سرطان ریه، پستان، 
روده بزرگ، معده و پروس��تات پنج سرطان 

شایع کشور هستند.
سونامی سرطان؛ شوخی يا واقعيت

دکتر به��زاد رحمانی رئی��س هیئت مدیره 
انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اعالم 
اینکه نه تنها آمار سرطان در کشور باال رفته 
که س��ن ابتال نیز کاهش یافته، معتقد است 
که آمار سرطان در کشور باال رفته اما اینکه 
چرا گفته شده که سونامی سرطان در کشور 
نداریم، می تواند ناش��ی از مواضع سیاسی و 
اجتماعی باش��د. درهرص��ورت، گفتن آمار 
سرطان در کشور، س��یاه نمایی نیست بلکه 

واقع نمایی است.
وی ب��ا تائید ای��ن موضوع که مراک��ز معتبر 
برای ارائه آمار مس��تند از سرطان در کشور 
نداریم، تأکید کرد: تجربیات و مش��اهدات 
روزمره پزشکان نشان می دهد که هم تعداد 

مبتالیان به سرطان در کشور باال رفته و هم 
اینکه سن ابتال به سرطان کاهش یافته است..

در مقاب��ل، دکت��ر رض��ا مل��ک زاده معاون 
تحقیق��ات و ف��ن آوری وزارت بهداش��ت، 
معتقد است که آمارهای مربوط به سونامی 
سرطان در ایران صحت ندارد.به گفته وی، در 
سال های اخیر اخبار و گزارش های متعددی 
مبني بر اینکه سونامي سرطان در کشور در 
حال رخ دادن است، منتشرشده که منجر به 
نگرانی های مردم گردیده اس��ت درحالی که 
آمارهای موجود صحت این موضوع را تائید 
نمی کند.ملک زاده خاطرنشان کرد: بر اساس 
آمارهاي معتبر، میزان بروز سرطان در ایران 

کمتر از کشورهاي دیگر است و بر اساس آمار 
سازمان بهداشت جهاني، میزان بروز سرطان 
در کشور ما به طور متوسط 1۳۴.۷ نفر در هر 

100 هزار نفر گزارش شده است.
کشنده ترين سرطان در ايران 

دکت��ر اس��ماعیل اکب��ری رئی��س انجمن 
سرطان کشور، س��رطان معده را شایع ترین 
س��رطان در مردان ایرانی و کشنده ترین در 
مردان وزنان کش��ور عنوان کرد و گفت: ۵0 
سال پیش س��رطان معده جزو 10 سرطان 
اول در کش��ورهای غربی به ش��مار می رفت 
ول��ی ب��ا افزای��ش مراقبت های بهداش��تی 
در آن کش��ورها س��رطان معده از فهرست 

سرطان های مطرح خارج شده است.
اکبری، س��رطان را دارای فرآین��د مزمن و 
طوالن��ی 1۵، 1۶ س��اله ذکر ک��رد و گفت: 
تغییراتی که در ژن صورت می گیرد س��بب 

بروز سرطان زودرس می شود.

سونامی سرطان؛ از شوخی تا واقعيت!

سرطان برای همسایه نیست 

س�االنه 90 ه�زار م�ورد جديد 
س�رطان در کش�ور شناس�ايی 
می شود و در حال حاضر 300 هزار 
مبتالبه سرطان در کشور وجود 
دارد که تمام اين اف�راد نيازمند 
مراقب�ت، درم�ان، نگه�داری و 

تسکين درد هستند

www.zayanderoud.com

دشت سجزی کانون ريزگردهای خطرناک 

کوره هايی که طالی اصفهان را آجر می کند 
دبيريازدهمين جشنواره ملی فن آوری  

برگزاری جشنواره شيخ بهايی سال آينده

یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و اولین المپیاد 
ملی طرح کسب وکار دانشجویی نیمه دوم اردیبهشت در اصفهان 
برگزار می شود. دبیر یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ 
بهایی  گفت : یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با 
شعار پیشرو در توسعه کارآفرینی و فن آفرینی و منحصربه فرد 
بودن در اعتباربخش��ی به فعالی��ت فن آفرینان کش��ور برگزار 
می ش��ود. س��روش علی مرادی هدف از برگزاری این جشنواره 
را ایجاد فضای تعامل و تجاری س��ازی دس��تاوردهای فناوری، 
ش��ناخت و تقدیر از برترین های عرصه فن آفرینی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره امسال در دو بخش مسابقه ای و 
غیر مسابقه ای برگزار می شود که در بخش مسابقه ای طراحان 

کسب وکار و طراح های کسب وکار آزاد شرکت دارند. 
وی افزود: رشدی که در بخش آزاد داش��تیم این بوده است که 

شرکت های نوپای بخش خصوصی وارد این بخش شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: در جه��ان به بحث طرح کس��ب وکار در 
دانش��گاه ها اهمیت زیادی داده می ش��ود در این راس��تا تالش 

کردیم که این موضوع در سطح دانش��گاه ها شکل گیرد و برای 
اولین بار المپیاد علمی طرح کس��ب وکار دانشجویی را در کنار 
این جش��نواره برگزار می کنیم.وی ادامه داد: هدف از برگزاری 
این المپیاد تروی��ج فرهنگ کارآفرینی و ف��ن آفرینی در میان 
دانشجویان و تشویق دانشجویان در جهت نوآوری و حرکت های 
کارآفرینی است. وی افزود: هدایت دانشجو به منظور تبدیل دانش 
به ارزش و شکل دهی شرکت های دانش بنیان و پاسخ به مطالبات 
مقام معظم رهبری از دیگر اه��داف برگزاری المپیاد ملی طرح 

کسب وکار دانشجویی است.
دبیر یازدهمین جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی گفت: 
در بخش مس��ابقه ای به فن آفرین��ان برگزیده در س��ه بخش 
نوپا،درحالی که رش��د و توس��عه یافته جوایزی اهدا می ش��ود 
به طوری که به نفرات اول برگزیده هر گروه ۳00 میلیون تومان، 
نفرات دوم برگزیده ه��ر گروه۲00میلیون توم��ان و به نفرات 
س��وم برگزیده هر گروه 1۵0 میلیون تومان تسهیالت کم بهره 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اهدا می شود.علی 
مرادی اف��زود: همچنین این اف��راد عضو بنیاد مل��ی نخبگان 
می ش��وند و گرند از بنیاد ملی نخبگان دریاف��ت می کنند و از 
یک سری تس��هیالت معنوی نیز برخوردار می شوندوی افزود: 
امس��ال برای کمک بیش��تر به ش��رکت های دانش بنیان طبق 
تفاهم نامه ای ک��ه با انجمن مدیریت فناوری ای��ران و دبیرخانه 
جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری منعقدشده اهدای نشان 
 شایس��تگی س��طح یک به برگزیدگان بخش فن آفرینان اهدا 

می شود.

 

مصوبه شورای برنامه ریزی استان اصفهان برای کاهش فرسایش 
خاک در دشت س��جزی اصفهان مبنی بر جابجایی کارخانه های 
آجرپزی اس��تان از ای��ن منطقه، سال هاس��ت که ب��ه دلیل تعلل 
مسئوالن و زیربار نرفتن بخش خصوصی، خاک می خورد و هزینه 
آن را ریه های مردم اصفهان پرداخت می کنند.به گزارش مهر، دشت 
۴۳ هزار هکتاری سجزی در ۳۵ کیلومتری شرق اصفهان واقع شده 
و همین موقعیت جغرافیایی س��بب ش��ده تا در کنار دیگر عوامل 
انسانی، این منطقه به یکی از بحرانی ترین مناطق شهر اصفهان به 
لحاظ زیست محیطی تبدیل شود.سالمت مردم اصفهان به دلیل 
فرسایش خاک در این منطقه و بهره برداری غیراصولی از زمین های 
گچ و افزایش فعالیت کوره های گچ پزی و نیز آجرپزی به مخاطره 
افتاده است و این دش��ت را که زمانی نقش تلطیف کننده هوا را بر 
عهده داش��ت و مانع افزودن بیابان به شهر اصفهان می شد، اکنون 
به عنوان یکی از کانون های ریزگردهای خطرناک شناخته می شود.

رئیس اداره بیاب��ان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان به حدود ۷0 کوره فعال گچ پزی و سه شرکت بهره بردار که 

گچ موردنیاز کوره های گچ پزی منطقه را تأمین می کنند، در این 
منطقه اش��اره کرد و گفت: بر اس��اس مجوزهای صادرش��ده، این 
سه شرکت در طول ۲0سال گذش��ته بیش از چهار هزار هکتار از 
اراضی منطقه را تخریب کرده اند.حس��ینعلی نریمانی، پیوستگی 
خاک رس، خ��اک گچی و پوش��ش گیاهی را مانند سنگفرش��ی 
تش��بیه کرد که از بافت خاک حفاظت می کند و مانع فرس��ایش 
خاک می ش��ود؛ اما بهره برداران با برداشت خاک گچی که در یک 
متری سطح دشت سوزی است، باعث شده اند تا بافت و پیوستگی 
خاک منطقه از بین برود و رس��وب های گچی به واس��طه بادهای 
 متنوع به سوی مناطق مسکونی و اقتصادی پیرامون منطقه روانه

 شود.
همچنین اس��تاندار اصفه��ان بابی��ان اینکه وجود ای��ن کوره ها و 
برداش��ت ها از مناب��ع خ��اک رس و گچ خاکی و تبدی��ل آن ها به 
مصالح ساختمانی عالوه بر تسریع فرس��ایش خاک، سبب تولید 
ریزگردها و نفوذ آن ها به اصفهان می ش��ود تصریح داشت: خاک 
کش��اورزی همچون طال ب��اارزش اس��ت اما ای��ن کوره ها، طالی 
اصفهان را که برای تش��کیل هر س��انتیمتر آن صدها سال طول 
می کشد، به خشت )آجر( تبدیل می کنند.رسول زرگر پور بابیان 
اینکه کوره های مستقر در دشت سجزی اشتغال های قابل توجهی 
ایجاد کرده است، افزود: به این مس��ئله باید همه جانبه نگاه کرد و 
شاید علت اجرایی نشدن مصوبه شورای برنامه ریزی استان مبنی 
بر جابجایی کوره ها غیرازاینکه تاکنون پیگیری نش��ده است این 
 باشد که حل مس��ائل اقتصادی - اجتماعی به راحتی امکان پذیر

 نیست.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری کش��ور گفت: میدان امام یک پایگاه میراث 
فرهنگی بوده و کس��ی حق ندارد به آن دست بزند بنابراین 
باید این فضاها به عنوان پایگاه تجارت ملی صنایع دس��تی 

شناخته شود.
بهمن نامور مطلق پیرامون وضعیت صنایع دستی و هنرمندان 
فعال در عرصه هنرهای س��نتی در اصفهان اظه��ار کرد: از 
بازدید که از میدان امام اصفهان داشتم، از اینکه میدان امام 
جایگاهی شده که در آن تردد وس��ایل حمل و نقلی صورت 
نمی گیرد، راضی بوده و امیدوار هستم که به میدان رسیدگی 
شود و سنگفرش شود تا یک میدان نمونه ای برای گردشگران 
داخلی و خارجی باشد.وی افزود: حضور برخی کاالهای غیر 
دستی و کاالهای غیر ایرانی بنده را متاثر کرد که جای تاسف 
اس��ت که باید نظارت خیلی جدی بر فضاه��ای فرهنگی و 
نمادین مانند میدان امام صورت گیرد و اجازه داده نشود که 
 هرجنسی در آن دیده شود و این شایسته کشور هنرپرور ایران

 نیست.

وجود کاالهای غير ايرانی در پايگاه های فرهنگی 
تاسف برانگيز است

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور تصریح کرد: تقاضای ما این بوده که یا به 
ما اختیار دهند که وجود صنایع غیر دستی و غیر ایرانی را در 
میدان  امام پیگیری کنیم و با اینکه کسانی که اختیارات دارند، 
در انجام وظایف خود جدی و کوشا باشد و کاری انجام دهند، 
زمانی که یک گردشگر وارد نمادی ترین میدان فرهنگی کشور 
می شود، جزء آثار فرهنگی کشورمان دیده نشود، برای اینکه 
اگر یک گردشگر خارجی در میدان امام کار غیر ایرانی ببیند، 
از خود می پرسد که آیا خود ایرانی ها کار شایسته ندارند و آیا 
ایرانیان هنرهای خود را باور ندارند که کار کش��ور دیگر را به 
این میدان فرهنگی می آورند.وی با بیان اینکه باید برای وجود 
کاالهای غیر ایرانی در میدان امام چاره اندیشی شود زیرا مایه 
تاسف است، گفت: تنها میدان امام مشمول این نمی شود باید 
در ایران یک سری از فضاها را به طور صرف در اختیار صنایع 
دس��تی ایرانی بگذاریم مانند سرای مشیر در ش��یراز، بازار 

قدیمی تبریز، بازار وکیل و خیلی از مکان هائی که اصالتا ما 
ایران بوده را حفظ کنیم و مردم زمانی که وارد این میدان ها 

می شوند به آثار و صنایع دستی ایرانی اعتماد کنند.
نامور مطلق خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه اکن��ون زمانی که 
گردشگران و مردم وارد میدان های تاریخی می شوند، به دلیل 
وجود کاالهای غیر ایرانی، نسبت به کاالهای ایرانی هم دچار 
شک و تردید می شوند و صدمات آن برای کل صنایع دستی 
که آسیب پذیر بوده، می تواند خطرناک باشد و ما از این بابت 
گله مند و شاکی هستیم و مسئوالن را به رعایت حق فرهنگی 

کشور در مکان ها و فضاهای فرهنگی دعوت می کنیم.
مديريت و نوع نظارت بر مکان ه�ای فرهنگی و 

تاريخی تغيير يابد
وی با اش��اره ب��ه نظارت ه��ای مقطعی بر ف��روش کاالهای 
غیرایرانی در میدان های فرهنگی کش��ور بی��ان کرد: بنده 
پیش��نهاد می کن��م، فضاهای ای��ن چنینی باید ب��ه عنوان 
پایگاه های تجارت ملی و صنایع دس��تی ش��ناخته ش��ود، 
همان گونه که میدان امام یک پایگاه میراث فرهنگی بوده و 

کسی حق ندارد به آن دست بزند، باید این فضاها، به عنوان 
پایگاه تجارت ملی ش��ناخته ش��ود و نظارت دائمی از سوی 
معاونت صنایع دستی بر آن صورت پذیرد و اگر تخلفی صورت 
گرفت، متخلفان را به مجازات های سنگین برسانیم زیرا منافع 

شخصی گاهی سبب به خطر افتادن منافع ملی می شود.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری کش��ور تصریح کرد: این مکان های فرهنگی 
صنایع دستی ایرانی از منافع ملی و فرهنگی کشور هستند 
و باید مدیری��ت این مکان ها عوض ش��ود و ن��وع نظارت بر 
 آن باید تغییر کند زی��را مدیریت و نظ��ارت موجود جوابگو

 نیست.

سرطان يکي از س�ه دليل اصلي مرگ در جهان بعد از تصادفات ترافيکي و بيماری های قلبي و عروقي است.هزينه های فراوان سرطان 
باعث می شود بسياري از افراد مبتال که می توانند براي جامعه مفيد واقع شوند از سالمت محروم شده و هزينه های بسياري به خانواده ها 
و کشور وارد شود.بايد پيشگيري را جدي گرفت و فرهنگ جامعه نيز درزمينه روش های زندگي سالم و تغذيه مناسب بايد تصحيح گردد.
مرگ مرتضی پاشايی خواننده پاپ کشورمان براثر ابتال به سرطان آن هم در سن 30 سالگی، هشداری است برای اينکه متوجه افزايش 

مرگ های سرطانی در سنين پايين و جوانی باشيم.

معاون صنايع دستی کشور:
ميدان امام پايگاه تجارت ملی صنايع دستی شود



يادداشت

واريزمیلیاردی به خزانه ، برگشت 
میلیونی

رئیس اتاق اصفهان گفت: واریز شدن درآمد میلیاردی بازدید 
از آثار تاریخی اصفه��ان به خزانه و اختص��اص 200 میلیون 

تومان برای مرمت جای تامل دارد.
خسرو کسائیان در سیزدهمین جلسه کمیسیون گردشگری 
اتاق اصفهان تصریح کرد: آثار تمدنی ،تاریخی و فرهنگی در 
کنار صنایع دستی، اصفهان را به عنوان یک شهر توریستی در 
جهان معرفی کرده اس��ت.وی مثبت شدن تراز ورود و خروج 
گردشگر از ایران را نش��انه مثبت بودن تالش های مسئوالن 
دولتی و بخش خصوصی در جذب گردشگران خارجی دانست.

وی افزود: متاس��فانه اختصاص بودجه به مرمت آثار تاریخی 
اصفهان  مانند اختصاص بودجه عمرانی استان است و این در 
شرایطی است که اصفهان بیش��ترین مالیات را پس از استان 
تهران پرداخت می کند  و کمترین بودجه را دریافت می کند.

 مصرف بنزين در اصفهان
 افزايش يافت

    مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: توزیع بنزین در استان اصفهان تا پایان مهر ماه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 2.۴۱ درصد رشد داشته است.
حسین کرد اظهار داش��ت: در هفت ماهه نخست امسال یک 
میلیارد و ۹۶ میلیون و ۹2۵ هزار و ۱00 لیتر بنزین در استان 
اصفهان توزیع شد. وی تاکید کرد: کاهش توزیع یک میلیارد 
۹۴۵ میلیون و ۴۶2 هزار و ۱۴۱ لیتر سوخت مازوت در سال 
جاری نسبت به سال ۹2 ناشی از استفاده کامل نیروگاه های 
شهید منتظری و اسالم آباد از سوخت گاز در راستای کاهش 
آلودگی هوا است. وی درخصوص توزیع بنزین یورو ۴ در 2۸ 
جایگاه اصفهان، گفت: روزانه بیش از یک میلیون و ۹00 هزار 
لیتر بنزین ی��ورو ۴ و همچنین یک میلی��ون ۸00 هزار لیتر 
گازوییل یورو ۴ در اصفهان توزیع می شود. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یادآور شد: در حال 
حاضر تمام ناوگان اتوبوسرانی استان اصفهان از گازوییل یورو 

۴ استفاده می کنند.

نان از اول آذرگران می شود
یک مقام مس��ئول از افزایش حداقل بی��ش از ۱0 درصدی و 
حداکثر 30 درصدی قیمت نان در کش��ور خب��ر داد و گفت: 
براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار، قیمت گندم و آرد ۱0 
درصد افزایش می یابد.یک مقام مسئول  از جمع بندی نهایی 
تغییر قیمت نان با مصوبه س��تاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: 
براساس مصوبه این س��تاد، قیمت نان از ابتدای آذرماه تا 30 
درصد افزایش خواهد یافت.وی افزود: براس��اس این مصوبه، 
قیمت گندم و آرد ۱0 درصد افزایش خواهد یافت و تا س��قف 
20 درصد هزینه عوامل تولید نیز بس��ته به شرایط هر استان 
به افزایش قیمت گندم اضافه شده و قیمت نهایی نان را رقم 
می زند.به گفته وی، تغییر قیمت نان از ابتدای آذرماه اجرایی 
خواهد شد و هم اکنون هماهنگی های الزم با نانوایان صورت 
گرفته است، ضمن اینکه در هر استان کارگروهی به ریاست 
استاندار تشکیل شده است تا بسته به هزینه های تولید در هر 

استان، قیمت نهایی نان را تعیین و ابالغ کند. 
به گفته وی، ظرف روزه��ای آینده قیمت ن��ان در هر یک از 
اس��تان های کش��ور به صورت رس��می اعالم خواهد شد و به 
موازات آن، نظارت های الزم بر کیفیت نان نیز صورت خواهد 

پذیرفت.

 تعیین تکلیف بدهی ناشی
 از خشکسالی ها 

وزیر جهادکشاورزی گفت: در جلسه  دولت فردا) چهارشنبه(  
قرار اس��ت تبصره بدهی کش��اورزان ناش��ی از خشکسالی و 

حوادث طبیعی تعیین تکلیف و تصویب شود.
 محمود حجتی در جمع خبرنگاران افزود: بدهی کش��اورزان 
ناشی از خشکسالی ها و حوادث غیرمترقبه در دولت و مجلس 
در دست بررسی قرار دارد و تدابیر مناسبی برای آن اتخاذ شده 
 است.به گفته وزیر جهادکشاورزی این تبصره به دولت اجازه 
 م��ی ده��د هیئ��ت های��ی در س��طح شهرس��تان ه��ا،

 فرمانداری ها تشکیل ش��ود و هیئت های بررسی کننده در 
صورتی که کش��اورزان در اثر خشکس��الی و حوادث طبیعی 
نتوانند اقس��اط خود را بپردازند به آن ها یک دوره استمهال 

سه ساله بدهند.

 اصفهان مقصد گردشگران 
ژاپنی می شود

 دبیر اول سفارت ژاپن با اشاره به رشد چشمگیر گردشگری در 
ایران گفت: مایل هستیم تا ایران بخصوص اصفهان را به عنوان 

یکی از مقاصد اصلی سفر به مردم کشور ژاپن معرفی کنیم.
 یوش��ی هیتو میتا گاوا در دیدار با مدی��ران اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری استان اصفهان، افزود: 
امروز به اصفه��ان آمده ام ت��ا از نزدیک همه چی��ز را درباره 
تاریخ، تمدن و رشد گردش��گری این شهر تاریخی ببینم.وی 
اظهار کرد: دو س��ال اس��ت که در ایران اقامت دارم و از سال 
۱3۹2 شاهد رشد چشمگیر گردش��گری در ایران بودم.دبیر 
اول سفارت ژاپن با ابراز خرس��ند در جهت تالش برای بهبود 
وضعیت گردشگری در ایران به ویژه اصفهان، افزود: این تالش 
ها باعث توسعه گردشگری در اصفهان شده است.وی همکاری 
ارگان های مختلف برای ارتقای سطح گردشگری و به خصوص 
حفاظت از آثار تاریخی در این شهر را ستود.' یوشی هیتو میتا 
گاوا ' همچنین به افزایش تورهای گردشگری ژاپن به کشور 
ایران و شهر اصفهان اشاره کرد و افزود : ژاپنی ها و ایرانی ها به 
سنت و فرهنگ عالقمند هستند .'حمید امینی' معاون سرمایه 
گذاری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری 
اس��تان اصفهان نیز در این دیدار گفت: گردش��گری ایران و 
اصفهان در چند ماه اخیر رشد زیادی داشته است.وی دالیل 
رشد گردشگری در شهر اصفهان را فعالیت های دولت تدبیر 
و امید و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ایران در یک سال اخیر بیان کرد.

 نايب رئیس انجمن مصالح 
ساختمانی استان:

چالش اصلی صنايع ساختمانی 
نبود برنامه است

نایب رئیس انجمن مصالح س��اختمانی خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان اصفهان گف��ت: چالش اصلی 
بخش ساختمان این است که که دولت برنامه مدونی 

برای این بخش ندارد. 
 رضا چینی ادام��ه داد: طبق برنامه ریزی س��ال های 
قبل ق��رار بود هر س��ال یک میلیون واحد مس��کونی 
در کشور ساخته ش��ود تا پاس��خگوی رشد جمعیت 
باش��د اما در س��ال گذش��ته تنها ح��دود ۱00 هزار 
 پروانه س��اختمانی صادر شده اس��ت.  وی اضافه کرد:

 کارخانه های تولید مصالح س��اختمانی با توس��عه و 
افزایش تولید، خود را با ساخت حدود ۸00 هزار واحد 
مسکونی در س��ال تطبیق دادند اما متاسفانه این رقم 
محقق نشد.وی  با بیان اینکه عدم برنامه ریزی در بخش 
مس��کن و رکود آن، باعث کاهش ص��دور پروانه های 
ساختمانی و ساخت و ساز شد، اظهار کرد: این موضوع 
هم رکود بازار مصالح ساختمانی، کاهش ظرفیت تولید 
و ضرردهی واحدهای فعال و تعطیلی حداقل 20 درصد 
از واحدهای تولیدی مصالح س��اختمانی در استان، را 
به دنبال داش��ت. چینی عنوان کرد: با توجه به چرخه 
رکودی که در سال های گذشته در بخش صنعت وجود 
 داش��ته، مصالح س��اختمانی به ندرت افزایش قیمت

 داش��ته اند و واحدهای تولیدی زیادی ب��ا ضرر روبرو 
بوده اند. وی اعالم ک��رد: از دولت م��ی خواهیم برای 
بخش مس��کن یک برنامه حداقل ۵ س��اله را به طور 
 ش��فاف اعالم کند ت��ا تولیدکنن��ده ها ب��ر مبنای آن

 برنامه ری��زی کنند. نایب رئیس کان��ون انجمن های 
صنفی کارفرمایان اس��تان اصفهان بیان کرد: سازمان 
تامین اجتماعی، مبالغ زی��ادی را برای بیمه کارگران 
از ما می گی��رد اما خدم��ات چندانی به آن ه��ا ارایه 
نمی دهد.چینی با اش��اره به تولید مصالح ساختمانی 
نامرغوب در استان گفت: متاسفانه مصرف کنندگان 
از اس��تانداردهای مصالح اطالعی ندارن��د. وی افزود: 
اداره استاندارد استان، بازرسی سطح شهر را بر عهده 
انجمن مصالح ساختمانی گذاشته است و در بازرسی 
های انجمن تاکنون چند ساختمان پلمپ شده است، 
البته استفاده از این مصالح بیشتر در بخش انبوه سازی 
صورت می گیرد که انجمن نمی توان��د بر آن نظارت 

کند. 

اخبارکوتاه
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معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: تونل کوهرنگ 
3 در حال اجرای عملیات تکمیلی اس��ت و از بهمن ماه 
حدود ۶0 میلیون مترمکعب آب ب��ه حوضه زاینده رود 
 منتق��ل می ش��ود.رحیم میدان��ی در خص��وص طرح

 بهش��ت آباد، بیان داش��ت: بحث انتقال آب بهشت آباد 
هنوز به طور کامل انجام نشده و سد موجود در این پروژه 
تکمیل نیست؛ این پروژه آخرین قسمت از بحث انتقال 
آب به اصفهان، کرمان و یزد را تشکیل می دهد. میدانی 
در ادامه با اشاره به بارندگی 3۷ میلیمتری در کل کشور، 
گفت: این میزان بارندگی درمقایسه با درازمدت افزایش 
۶۱ درصدی و درمقایسه با سال آبی گذشته افزایش ۵۴ 
درصدی را نش��ان می دهد.وی اظهار داش��ت: در حوزه 
حس��اس دریاچه ارومیه نیز بارندگی ه��ا افزایش ۱۴۴ 
درصدی را نش��ان می دهد که این ام��ر موجب افزایش 
سطح دریاچه ارومیه تا 32 س��انتی متر شده است. وی 
تصریح کرد: در عکس های ماهواره ای مساحت دریاچه 
دو برابر افزایش یافته اس��ت و با وجود اینکه هنوز نقشه 
توپوگراف��ی این دریاچ��ه را نداریم، برآورد می ش��ود از 
ابتدای مهرماه ۵00 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه 

ارومیه شده باشد. 
وی افزود: وضع حوضه های آبریز حساس دیگر از جمله 
حوضه آبریز زاینده رود نیز خوب بوده و بارش برف بسیار 

خوبی در این حوضه آبریز ثبت شده است. 
میدانی درباره اجرای طرح باروری ابرها، بیان داشت: با 

توجه به اینکه بارش ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری 
مناسب بوده، تاکنون به باروری ابرها نیاز نداشته ایم. 

معاون وزی��ر نیرو در ام��ور آب و آبفا ب��اروری ابرها را از 
اولویت های وزارت نیرو ب��رای افزایش بارش اعالم کرد 
و افزود: با توجه به تاکید وزیر نی��رو این آمادگی وجود 
دارد که با افزایش هواپیما و توسعه ایستگاه های زمینی 
و راداری در مواقع ضروری ب��ا اجرای طرح باروری ابرها 

کاهش بارش در کشور جبران شود. 
میدانی درباره فرونشست زمین در دشت های ممنوعه، 
گف��ت: این پدیده در تمام دش��ت های ممنوعه کش��ور 
به طور بالقوه وجود دارد و ممکن است ساختمان خاک 
در دشت های ممنوعه تا امروز نشکسته باشد، اما احتمال 

فرونشست در همه آن ها وجود دارد. 
وی همچنی��ن مهم ترین مح��ور در فعالیت های بخش 
آب را حفاظ��ت از ای��ن مناب��ع عن��وان ک��رد و اظهار 
داش��ت: این حفاظت به این مفهوم اس��ت که در قالب 
نظام تخصیص آب موجود در حوضه های آبریز کش��ور 
که گاهی هفت تا هش��ت اس��تان در ی��ک حوضه قرار 
 می گیرد، به صورت ضابطه مند بین استان ها سهم بندی 

شود. 
وی با بیان اینکه باید مطمئن شویم که بهره برداری در 
چارچوب های تعیین ش��ده صورت گرفته است، گفت: 
مصرف مجاز و می��زان آب تعیین ش��ده در هر حوضه و 
میزان آبی که به س��امانه آب باز می گردد و آن را تحت 

تاثیر قرار می دهد، از شاخصه های حفاظت از منابع آب 
به حساب می آید. 

این مق��ام مس��ئول در وزارت نیرو تش��کیل ش��ورای 
هماهنگی حوضه آبریز زاین��ده رود را از الگوهای موفق 
در اجرای نظام تخصیص آب عنوان کرد و گفت: نشست 
این ش��ورا در حوضه های آبریز دیگر نیز برگزار خواهد 
ش��د که ازجمله آن ها تش��کیل ش��ورای هماهنگی در 
حوضه آبریز کرخه اس��ت. معاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا از تهیه طرح تعادل بخش��ی منابع آب زیرزمینی با 
توجه به وضعیت نامناسب آب های زیرزمینی خبر داد و 
گفت: موضوع آب زیرزمینی کشور تاکنون یتیم و بدون 
متولی بوده است و نهادی نیست که به این موضوع ورود 
جدی داشته باشد؛ با توجه به اتفاقی که بر سر منابع آب 
زیرزمینی کشور افتاده است، باید این موضوع را جدی 
بگیریم و بیشترین تالش خود را بر این امر متمرکز کنیم. 
وی با بیان اینکه تاکن��ون ۱۱0 میلی��ارد مترمکعب از 
ذخایر اس��تاتیک آب زیرزمین��ی برداش��ت کرده ایم، 
تصریح ک��رد: درصورت اج��رای این طرح، س��فره های 
 زیرزمینی 20 سال طول می کشد تا به وضعیت پیشین

 بازگردد. 
میدانی با بیان اینکه در پایان این طرح یعنی پایان برنامه 
شش��م، مصرف آب زیرزمینی ۱۱ میلی��ارد مترمکعب 
کاهش می  یاب��د، گفت: با اجرای این ط��رح، ۵0 درصد 
وضعیت آب زیرزمینی تثبیت می شود تا اوضاع آن بدتر 
از این نش��ود. معاون وزیر نیرو درباره اجرای پروژه های 
آبی کشور، خاطرنشان کرد: منابع دولتی پاسخ گوی نیاز 
پروژه ها نیس��ت و باید توجه به بخش خصوصی بیشتر 
شود. میدانی افزود: امس��ال ۱0۷۱ میلیارد تومان برای 
اجرای هشت طرح آبی با سرمایه گذاران بخش خصوصی 
قرارداد منعقد ش��ده و طرح ه��ای ای��ن وزارت خانه به 
ارزش هفت هزار میلیارد تومان آماده واگذاری به بخش 

خصوصی است.
 وی طرح های تامین آب شرب روستایی را از مشکالت 
عمده این وزارت خان��ه عنوان کرد و گف��ت: در بودجه 
س��ال آین��ده ۴00 میلی��ارد توم��ان برای ای��ن بخش 
پیش بینی ش��ده اس��ت اما با توجه به آب رس��انی سیار 
به ۶300 روس��تای کش��ور، اعتبار الزم ب��رای تکمیل 
 پروژه های آب روس��تایی دوهزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.

معاون وزير نیرو در امور آب و آبفا:

طرح بهشت آباد هنوز به طور کامل انجام نشده است

تونل سوم کوهرنگ بهمن ماه به بهره برداری می رسد 

حضور خودروسازان 
فرانسه در ايران

مرغ به ۷ هزار تومان 
می رسد

رئیس انجمن خودروس��ازان فرانس��ه برای ش��رکت در دومین همایش 
بین المللی صنعت خ��ودروی ایران حضور خواه��د یافت.دومین همایش 
بین المللی صنعت خ��ودروی ایران ده��م آذر ماه با حضور ش��رکت های 
خودروساز و قطعه س��از معتبر اروپایی و آسیایی در تهران برگزار می شود.

در این میان بر اساس جدیدترین اخبار به دست آمده، پاتریک بلن رئیس 
انجمن خودروسازان فرانسه نیز در این همایش حضور یافته و به سخنرانی 
خواهد پرداختحضور این مهیمانان و دیگر شرکت های بزرگ خودروسازی 
مانند بنز، فولکس واگن، فیات، هیوندای و کیا در ایران در حالی اس��ت که 
گفته می شود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای در ابتدای آذر 
ماه شرکت های خودروساز آمریکایی نیز تمایل زیادی به حضور در ایران و 

شرکت در دومین همایش بین المللی صنعت خودرو دارند.

    دبیر انجمن صنفی مرغداران اصفهان با تاکید بر اینکه مردم مهمان 
جیب مرغداران گوشتی بودند، گفت: با برآورد ستاد تنظیم بازار نرخ 

مرغ برای مصرف کننده افزایش و به حدود ۷ هزار تومان می رسد.
بهرام پاکزاد، با اشاره به اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه 
خدمات مرغ آماده طبخ باید کیلویی ۷ هزار تومان به دست مردم برسد، 
اظهار داشت: این قیمت را وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از 
مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار برآورد کرده اند. وی افزود: آنچه این 
مدت اتفاق افتاد و هنوز ادامه دارد این است که نرخ مرغ کمتر از قیمت 
تمام شده به دست مصرف کننده می رسد. نرخ هر کیلو مرغ گوشتی 
درب مرغداری ها اکنون بین ۴۸00 تا ۵ هزار تومان است که به دست 

مصرف کننده کیلویی ۷ هزار تومان خواهد رسید.

مدیرکل استاندارد اس��تان اصفهان گفت: استاندارد 
همواره سعی کرده تا برخوردی تعاملی داشته باشد، 
تالش می کنیم تا به تولیدکنندگان و صنعتگران نیز 
کمک کنیم، البته اجازه نمی دهیم کاالی بی کیفیت 
تولید شود.غالمحسین شفیعی با اشاره به فعالیت های 
اداره استاندارد در سطح  این استان اظهار کرد: سعی 
می کنیم همکاری خوبی با تولیدکنندگان و صنعتگران 

استان داشته باشیم و راه را برای آن ها باز کنیم.
وی اضافه کرد: برای اینکه یک واحد تولیدی بتواند پروانه 
استاندارد دریافت کند چند فاکتور تعیین شده الزم است، 
یکی از این فاکتورها این اس��ت که ه��ر واحد صنعتی به 
عنوان تولیدکننده باید یک مس��ئول کنترل کیفی مورد 
تایید به اداره استاندارد معرفی کند.وی با اعالم اینکه این 
مسئوالن کنترل کیفی باید دارای مدارک تحصیلی معتبر 
و مرتبط باشند، تصریح کرد: اداره استاندارد بعد از برگزاری 
آزمون هایی از مسئوالن کنترل کیفی و در صورت قبولی 
آن ها در این آزمون ها برای آن ها گواهی  تایید صالحیت 
صادر می کند.استاندارد همواره سعی کرده تا برخوردی 
تعاملی داش��ته باش��د، ما همواره قانون را اجرا می کنیم 
اما تالش می کنیم تا ب��ه تولیدکنندگان و صنعتگران نیز 

کمک کنیم.

عضو انجمن صنایع ملی چرم ایران گفت: علیرغم اینکه 
ایران پوس��ت های گاوی، بزی و گوس��فندی خوب و 
مطلوبی دارد به دلیل اینکه در تامین مواد اولیه و سرمایه 
در گردش مش��کل داریم، قیم��ت محصوالت چرمی 

همچون کیف و کفش در کشور افزایش یافته است.
جلیل دهقانی با اشاره به مشکالت صنعت چرم در کشور 
اظهار کرد: یکی از اصلی ترین مش��کالت این صنعت، 
تامین مواد اولیه است و از آنجاکه تولید چرم، مواد اولیه 
بس��یاری را مصرف می کند تحریم این مواد، تاثیرات 
زیادی را در صنعت چرم و تولید کیف و کفش گذاشته 
است.وی ادامه داد: این مساله موجب شده کارخانه های 
چرم سازی از مواد اولیه دسته دوم در تولید چرم استفاده 
کنند و این موضوع مشکالت زیادی را در صنعت چرم 
ایجاد کرده است.دهقانی با اشاره به کمبود پوست گاو 
در کشور اظهار کرد: چرم گاوی که از آن به عنوان چرم 
س��نگین یاد می ش��ود، حدود ۶0 درصد آن در داخل 
کشور تامین می شود.عضو انجمن صنایع ملی چرم ایران 
با بیان این که واردات چرم اصال مقرون به صرفه نیست، 
گفت: به دلیل قیمت باالی دالر این مساله به هیچ عنوان 
به نفع خریداران و تولیدکنندگان نیست چرا که این امر 

قیمت چرم را چندین برابر می کند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در 
سطح ۴20 هزار هکتار اراضی آبی استان بیش از ۸0 هزار 
هکتار آن به طرح های شیوه های نوین آبیاری تحت فشار، 

قطره ای و بارانی تجهیز شدند.
سیدرضا سرافراز اظهار کرد: در شرایط فعلی یکی از اهداف 
اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان کاهش مصرف آب 
در واحد سطح است.وی افزود: آبیاری بارانی و کارایی آن 
در شهرستان هایی که دارای منابع آبی شیرین و با کیفیت 
بوده و میزان تبخیر آن چشمگیر نیست برای کشت های 
زراعی انجام می ش��ود.مدیر آب و خاک س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اصفهان گفت: آبیاری قطره ای جهت باغ ها و 
برای بهره وری بیشتر از آبیاری موضعی نوع تیپ در استان 
گسترش یافته است.وی تصریح کرد: عالوه بر آبیاری تحت 
فشار س��ایر عملیات آب و خاک از قبیل تسطیح لیزری و 
تجهیز و نوسازی اراضی نیز در سطح وسیعی از استان به 
صورت پراکنده اجرا شده است که در بحث راندمان مصرف 

آب کمک زیادی کرده است.
سرافرازی خاطرنش��ان کرد: در س��طح ۴20 هزار هکتار 
اراضی آبی استان بیش از ۸0 هزار هکتار آن به طرح های 
ش��یوه های نوین آبیاری تحت فش��ار  قط��ره ای و بارانی 

تجهیز شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مسئوالن استانی باید به دنبال سرمایه گذار بدوند اما برخی 
مدیران به دلیل اینکه بومی این استان نیستند برای این 

قضیه دل سوزی نمی کنند.
سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره به وضعیت اقتصاد در 
استان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه بعضی زیرساخت های 
الزم برای حضور فع��االن صنعت��ی و تولیدکنندگان در 
اس��تان فراهم نیس��ت.وی افزود: برای نمون��ه، مجوزی 
که ی��ک س��رمایه گذار در اس��تان اصفهان با مش��کالت 
فراوان��ی آن را دریافت می کند، در کالن ش��هرهای دیگر 
در کمتری��ن فرصت و با هم��کاری جدی مس��ئوالن به 
س��رمایه گذار اعطا می ش��ود.نماینده مردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: یکی از زیرساخت ها در 
جذب سرمایه گذاران را همین امر می توان نام برد، در واقع 
همکاری میان بخشی در استان اصفهان در این زمینه بسیار 
موثر بوده است یعنی به جای اینکه سرمایه گذار به استان 
جذب شود از استان دفع می ش��ود.وی با بیان این که نیاز 
کشور و استان در بخش های اقتصادی و صنعتی کم نیست، 
اضافه کرد: مسئوالن اس��تانی باید به دنبال سرمایه گذار 
بدوند اما برخی مدیران به دلیل این که بومی این اس��تان 

نیستند برای این قضیه دل سوزی نمی کنند.

تولید کشاورزی استاندارد  سرمایه 

اجازه نمی دهیم کاالی 
بی کیفیت تولید شود

 کمبود مواد اولیه 
در تولید محصوالت چرم

 تجهیز اراضی کشاورزی
 به آبیاری نوين

مسئوالن استانی بايد به 
دنبال سرمايه گذار بدوند

Society,Cultural  Newspaper No. 1449 |  nov  18 ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1449 سه شنبه 27   آبان 1393 | 24 محرم   1436

5
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
8/62 شماره:103/93/1509/58-1393/8/3 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آیین 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 6698 هیأت: آقای علی محمد سفری نوش آبادی فرزند رضا  بشماره 
شناسنامه 5430 و خانم فهیمه کبریائی نوش آبادی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 
پالک 338  مترمربع شماره   155/50 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   58
فرعی ازپالک318 فرعی از8 اصلی واقع در  معین آباد نوش آباد  بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
2- رأی شماره 6640 هیأت: آقای علیرضا حسن بیکی بیدگلی فرزند محمود  بشماره 
شناسنامه  شماره  تقی  سید  فرزند  بیدگلی  زاده  حسین  لیال  خانم  و   144 شناسنامه 
شماره  مترمربع   133/85 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(،   9736
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی   2165 پالک 
رسمی(. اربابی)مالک  عیسی  وراث  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و   آران 

بیدگلی فرزند عابدین  بشماره  آقای احسان حاجی زاده  3-رأی شماره 6684 هیأت: 
شناسنامه 191، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151/85 مترمربع شماره پالک 2170 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  عرفاتی  البنین  ام  خانم  هیأت:   6688 شماره  4-رأی 
پالک  شماره  مترمربع   130/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،11197 شناسنامه 
 2171 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

بشماره شناسنامه   احمد  فرزند  پور  همائی  ابراهیم  آقای  هیأت:   6516 5-رأی شماره 
)بالمناصفه(،   50 شناسنامه  شماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  زاهدی  منیر  خانم  و   203
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک 2195 فرعی ازپالک 3 اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 6645 هیأت: آقای سعیدرضا زین العابدینی بیدگلی فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه  227 و خانم معصومه مرصعیان بیدگلی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 997 
) بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/40 مترمربع شماره پالک 770 فرعی 
 ازپالک102 فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  اله  شمس  فرزند  بیدگلی  عارضی  اکرم  خانم  هیأت:   6713 شماره  7-رأی 
 775 پالک  مترمربع شماره   83/35 مساحت  به  یکبابخانه  8384، ششدانگ  شناسنامه 
ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  آباد  حسین  در  واقع  اصلی  از6  فرعی  ازپالک106  فرعی 

آران و بیدگل.
بشماره  غالمحسین  فرزند  راد  قائمی  اصغر  آقای  هیأت:   11044 شماره  8-رأی 
)بالمناصفه(،  فرزند علی شماره شناسنامه 170  کبری مردان  و خانم  شناسنامه 246 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع شماره پالک 2 فرعی ازپالک 105 اصلی 

واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
9-رأی شماره 396 هیأت: آقای دخیل عباس مهتری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ   فاطمه دهقانی فرزند علی شماره شناسنامه 217  265 و خانم 
یکبابخانه به مساحت 100/79 مترمربع شماره پالک 38 فرعی ازپالک 112 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 ،137 شناسنامه  شماره  علی  فرزند  مردان  زهرا  خانم  هیأت:   6605 شماره  10-رأی 
ازپالک3  فرعی   143 پالک  شماره  مترمربع   133/62 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه از ورثه جالل مطلبی بیدگلی)مالک رسمی(.
حسن   فرزند  بیدگلی  اکبری  علی  حاجی  شکراله  آقای  هیأت:   6727 شماره  11-رأی 
بشماره شناسنامه 6320 و خانم فاطمه زاهدی بیدگلی فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 
221 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263/90 مترمربع شماره پالک 144 
اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.  فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در 

12-رأی شماره 6706 هیأت: آقای علیرضا نوروز پور مقدم بیدگلی فرزند رحمت اله  
به مساحت 122/30 مترمربع  یکبابخانه  ، ششدانگ  بشماره شناسنامه 6190018939 
شماره پالک 1 فرعی ازپالک 126 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
13-رأی شماره 1315 هیأت: آقای سلمان اشتردار بیدگلی فرزند محمدرضا  بشماره 
شناسنامه 599، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/10 مترمربع شماره پالک 31 فرعی 
ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از محمدرضا اشتردار بیدگلی)مالک رسمی(.
بشماره  اله  ولی  فرزند  پورهاشمی  عباس  سید  آقای   : هیأت   6506 شماره  14-رأی 
 514 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  داداشی  فاطمه  خانم  و   130 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/90 مترمربع شماره پالک 36 فرعی 
ازپالک2 فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی از خانم قنبری)مالک رسمی(.
15-رأی شماره 10596 هیأت: آقای علی عباس آهوز فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
ازپالک2  فرعی   38 پالک  مترمربع شماره   187 مساحت  به  یکبابخانه  432، ششدانگ 

فرعی از252 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
16-رأی شماره 5996 هیأت: آقای فاطمه مجیدی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
277، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 56/50 مترمربع شماره پالک 25 فرعی ازپالک4 

فرعی از279مکرر اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
17-رأی شماره 6719 هیأت: آقای محمد فرزانگان فرزند آقاعباس بشماره شناسنامه 
ازپالک 418  به مساحت 80 مترمربع شماره پالک 4 فرعی  یکبابخانه  198، ششدانگ 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از وراث عباس 

فرزانگان)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 6489 هیأت: آقای هادی تقوی فاضل فرزند ابالفضل بشماره شناسنامه 
692 و خانم فاطمه آهوز فرزند علی عباس شماره شناسنامه 985 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 68 مترمربع شماره پالک 9 فرعی ازپالک2و4 فرعی از610 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از ابوالفضل تقوی و 

زهراعباس زاده بیدگلی)مالکین رسمی(.
بشماره  ابالفضل  فرزند  فاضل  تقوی  مهدی  آقای  هیأت:   6483 شماره  19-رأی 
 170 اله شماره شناسنامه  فرزند رحمت  بیدگلی  ایمانی  زهرا  خانم  و   102 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61 مترمربع شماره پالک 10 فرعی 
ازپالک2و6وتمامی مشاعات611 فرعی از610و611 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
 ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از ابوالفضل تقوی و زهرا عباس زاده)مالکین رسمی(.

بشماره  قاسم  فرزند  آرانی  نژاد  فرح  محمد  علی  آقای  هیأت:   6678 شماره  20-رأی 
 229 شناسنامه  شماره  محمود  فرزند  آرانی  قصاب  عذرا  خانم  و   135 شناسنامه 
فرعی   11 پالک  شماره  مترمربع   150 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
 ازپالک1و8و6 فرعی از1271و1274 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21-رأی شماره 6548 هیأت: آقای علی ندائی آرانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 324 
)بالمناصفه(،  اله شماره شناسنامه 10031  و خانم خدیجه سیاری آرانی فرزند نعمت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73/50 مترمربع شماره پالک 9 فرعی ازپالک4 و قسمتی 

از مشاعات فرعی از1766 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  اکبرزاده  شمسی  خانم  هیأت:   3611 شماره  22-رأی 
شناسنامه 258، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/75 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1777 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 23-رأی شماره 6676 هیأت: آقای علیرضا پیران زارع بیدگلی فرزند حسین بشماره 
 114 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  سعیدی  پور  مطهره  خانم  و   8956 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 141/17 مترمربع شماره پالک 267 فرعی 

ازپالک15 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
24-رأی شماره 6683 هیأت: خانم رضوان منصوری نیا فرزند علی شماره شناسنامه 
مترمربع   189/70 مساحت  به  مغازه  بر  مشتمل  یکبابخانه  ششدانگ   ،6190144942
3 حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  اصلی  از2257  فرعی  ازپالک7  فرعی   76 پالک  شماره 

ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  منصوری  اله  آقای رحمت  هیأت:  25-رأی شماره 3601 
به مساحت 24 مترمربع شماره پالک 6 فرعی  یکباب مغازه  شناسنامه 43، ششدانگ 

ازپالک 2385 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26-رأی شماره 6693 هیأت: آقای مهدی رستگارفرد فرزند احمد بشماره شناسنامه 
504 و خانم الهه لبوسی آرانی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 556 )به ترتیب نسبت 
به 2 دانگ و 4 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع شماره پالک 
7783 فرعی ازپالک1189 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بشماره  اله   فرزند رحمت  بیدگلی  آقای حسین خدمتی  هیأت:  27-رأی شماره 6714 

شناسنامه 88 و خانم زینب سیفی پور آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 171 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/90 مترمربع شماره پالک 7784 فرعی 
 ازپالک231و232 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

28-رأی شماره 6631 هیأت: آقای اعظم آقا پور آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
9149، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 323/26 مترمربع شماره پالک 2452 فرعی از 

پالک61 فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
29-رأی شماره 6689 هیأت: آقای نعمت اله سعدآبادی آرانی فرزند علی محمد  بشماره 
شناسنامه  439 و خانم جمیله سعدآبادی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 83 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 333/33 مترمربع شماره پالک 2458 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  اکبر   علی  فرزند  اله عسکرحکیمی  آقای حجت  هیأت:  30-رأی شماره 6700 
شناسنامه 520 و خانم فاطمه حق پناه فرزند حسین شماره شناسنامه 353 )بالمناصفه(، 
ازپالک  فرعی   2459 پالک  شماره  مترمربع   197/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31-رأی شماره 5768 هیأت: آقای یوسف آران دشتی آرانی فرزند علی عباس  بشماره 
شناسنامه 222، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 62/68 مترمربع شماره پالک 
1420 فرعی ازپالک39 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
 32-رأی شماره 5777 هیأت: خانم معصومه آران دشتی آرانی فرزند یوسف  بشماره 
شناسنامه 131، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 67/94 مترمربع شماره پالک 
1421 فرعی ازپالک39 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
رضا   آقا  فرزند  آرانی   مطلق  رضائی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   6619 شماره  -33رأی 
بشماره شناسنامه  145 و خانم کبریا بخشی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 455 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139/50 مترمربع شماره پالک 1450 فرعی 
ازپالک146 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

عبداله  بشماره  فرزند  آرانی  آقای محسن علی حاجی  34- رأی شماره 6735 هیأت: 
شناسنامه 1743 و خانم مهین خموشی بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه 229 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 216/14 مترمربع شماره پالک 1444 فرعی 
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
35-رأی شماره 769 هیأت: آقای محسن خداداد فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 
17 و خانم آسیه مشتاق فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 883 )بالمناصفه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک235  فرعی   1459 پالک  شماره  مترمربع   113/34 مساحت  به  یکبابخانه 

از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
36-رأی شماره 6721 هیأت: آقای مرتضی اله وردیان فرزند عباس بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   1250099544 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آهنج  زهره  خانم  و   453
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 95/5 مترمربع شماره پالک 1018 فرعی ازپالک323 
فرعی از2645 اصلی واقع در  وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه از وراث عباسعلی صالح)مالک رسمی(.
-37رأی شماره 6442 هیأت: آقای مجید صانعی بیدگلی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
ارادتی قمصری فرزند سید علی شماره شناسنامه4760  7748 و خانم راحله سادات 
 4930 پالک  شماره  مترمربع   194/81 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک267 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
-38رأی شماره 6741 هیأت: آقای سید عباس ارشد حسینی فرزند سید حسن  بشماره 
شناسناه  99، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149 مترمربع شماره پالک 4942 فرعی 
ازپالک213 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین خرمی آرانی)مالک رسمی(.
-39رأی شماره 6718 هیأت: آقای ابوالفضل الماسی بیدگلی فرزند عباسعلی  بشماره 
 190 شناسنامه  شماره  فرزندحسین  بیدگلی  سلیمانی  طیبه  خانم  و   281 شناسنامه 
 4944 پالک  شماره  مترمربع   151/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه  ازپالک61 فرعی  فرعی 

ثبتی آران و بیدگل.
 -40رأی شماره 6716 هیأت: آقای حسین خارکن بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   24 شناسنامه  شماره  حمزاله  فرزند  بیدگلی  فخری  زهرا  خانم  و   42
ازپالک102  فرعی   4946 پالک  شماره  مترمربع   166 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

فرزند محمدباقر  بشماره  آرانی  اله خانی  آقای سمیع  هیأت:   41-رأی شماره 6695 
شناسنامه  271، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 380 مترمربع شماره پالک 4947 

فرعی ازپالک381 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل.

شماره  منصور  فرزند  بیدگلی  مشهودی  سهیال  خانم  هیأت:   6709 شماره  42-رأی 
شناسنامه 396، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 4948 فرعی 
ازپالک163 فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از اعظم خاص)مالک رسمی(.
43-رأی شماره 6705 هیأت: آقای حسن عصارزاده نوش آبادی فرزند نوراله  بشماره 
پالک  شماره  مترمربع   242/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،3593 شناسنامه 
آران وبیدگل. ثبتی  آباد بخش 4 حوزه  واقع در نوش  ازپالک 40 اصلی   3159 فرعی 

44-رأی شماره 6733 هیأت: آقای صفات اله هوشمندی غمام فرزند خیراله  بشماره 
شناسنامه 419، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307 مترمربع شماره پالک 3671 فرعی 

ازپالک158 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  آشوری  امیرحسین  آقای  هیأت:   6732 45-رأی شماره 
بشماره شناسنامه 156، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221/60 مترمربع شماره پالک 
22 فرعی ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شناسنامه   بشماره  عباس  فرزند   رضائی  محمد  آقای  هیأت:   6702 شماره  46-رأی 
فرعی   24 پالک  شماره  مترمربع   213/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،41256

ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
47-رأی شماره 6712 هیأت: آقای امراله پهلوانی نوش آبادی فرزند شکراله بشماره 
شناسنامه 121، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 239/20 مترمربع شماره پالک 25 فرعی 

ازپالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
48-رأی شماره 6729 هیأت: خانم فاطمه عصار زاده نوش آبادی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 5022، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/15 مترمربع شماره پالک 434 
فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  مقداد  آقای  هیأت:   6724 شماره  49-رأی 
شناسنامه  13 و خانم محبوبه نجار زاده نوش آبادی فرزند احمد شماره شناسنامه 
1250038413 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع شماره پالک 
435 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.
بشماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  دخیلی  علی  آقای  هیأت:   6728 شماره  رأی   -50
شناسنامه 1371، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 436 فرعی 
وبیدگل. آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی   43  ازپالک 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/08/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:  93/08/27

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

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه باغ پالک شماره 23/380 واقع در سودآباد بخش یک 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم نصرت سنائي فرزند عبدالعلي و غیره در 
جریان 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 1393/9/19 ساعت 
و  مالکین  بکلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد0  خواهد  بعمل  و  درمحل شروع  9 صبح 
مجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 تاریخ انتشار:1393/08/27 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تغییرات 

نشان  شیمی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی  شماره:93/4618/33/و-93/8/14   8/408
فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به  خاص  سهامی  سپاهان 
العاده شرکت صنایع شیمی نشان سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 355 و شناسه 
 1393/08/11 مورخه  اداره  این  به  واصله   1393/07/23 مورخه   10260078052 ملی 

آقایان   -1 است:  آمده  عمل  به  در شرکت  زیر  به شرح  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی 
و  اصلی  بازرس  عنوان  به   1189349760 کدملی  با  اکبر  علی  فرزند  برنجی  محسن 
البدل  با کدملی 1188831453 به عنوان بازرس علی  علیرضا طحانیان فرزند ماشاا... 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2- ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 
سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. 3- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.م الف:380 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

8/409 شماره:93/4747/33/و-93/8/19 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب بهاربند 
پالک شماره 473 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای حمیدرضا داوری مهابادی فرزند محمدرضا و غیره در 
جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود 
خارج گردیده اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1393/9/18 راس ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعترضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین 
ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:1393/08/27  الف:381 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

8/531 شماره:93/2822/31/و-93/8/24 چون آقای اکبر دشتی فرزند با قر در اجرای 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  مقررات 
تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه  واقع در محدوده پالک 
و  نموده  را  ثبت اصفهان  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  1812واقع 
موضوع  اختالف  حل  هیات   93/06/04 139360302021000632مورخ  شماره  رای 
بعمل  کنون  تا  اولیه  پالک  حدود  تحدید  و  شده  صادر  آن  به  نسبت  مذکور  قانون 
نیامده،لذا طبق تبصره ماده13قا نون فوق الذکرتحدید حدودپالک شماره 6154 فرعی 
بخش17ثبت  گرمسیر  دهستان  16اصلی  زواره  در  واقع  فرعی   1812 از  شده  مفروز 
اصفهان بنام آقای اکبر دشتی  فرزند با قر در روز چهارشنبه 1393/09/19 از ساعت 
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  9صبح 
محل حضور  در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  در ساعت  که  گردد  اخطارمی  مجاورین 
یابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهد شد.اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط 
معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست 
م الف:390  انتشار:1393/08/27  تاریخ  پذیرد.  صورت  قضائی  ذیصالح  مرجع   به 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مزایده مال غیر منقول

8/572 بر اساس پرونده اجرائی بشماره بایگاني 8300019 تمامت  6000 سهم مشاع 
از هفده هزار و سیصد و بیست و پنج و یک شانزدهم از یک سهم از هفتاد و دو سهم 
ششدانگ آب و امالک اسفه پالک ثبتی شماره 44 اصلی مورد ثبت صفحه 430و433 
دفتر289 ششدانگ با حدود اربعه ذیل:شمااًل اول در امتداد مرز اشتراکی دوم در امتداد 
قنات مهیار76 اصلی سوم در امتداد مرز اشتراکی چهارم در امتداد قنات جالل آباد 56 
اصلی پنجم در امتداد مرز اشتراکی ششم در امتداد جاده عمومی هفتم در امتداد مرز 
اشتراکی به اراضی سورچه 73 اصلی هشتم به رودخانه سورچه شرقًا اول به اراضی 
بایره دوم دیواریست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی سوم به زمین های بلند مهدی آباد 8 
اصلی جنوبًا اول به رودخانه دوم به دیوار باغهای خیرآباد سیزده اصلی سوم به جوی 
غربًا اول در امتداد جاده عمومی و مرز اشتراکی و جوی صحرای به اراضی خیرآباد13 
مهیار76  قنات  ارتفاقی  اراضی سورچه 73 اصلی حقوق  با  اشتراکی  اصلی دوم مرز 
اصلی از مورد ثبت عبور می کند به نام شرکت رزپالستیک رازی سهامی خاص ثبت و 
سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 121398 مورخ 81/8/7  دفتر 15 
اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملی ایران شعبه چهارراه نظر اصفهان 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر 
صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
ازهفده  هزار سهم مشاع  دوازده  بازدید  گردید. مورد  ارزیابی  و  بدین شرح توصیف 
هزاروسیصدوبیست و پنج یک شانزدهم از یک سهم ازهفتاد و دو سهم ششدانگ که به 
صورت یکباب شرکت میباشد، عبارتست از قطعه زمین محصوری واقع در مجاورات 
جاده امامزاده سید علی اکبر شهرضا که درآن یک سالن سوله و چسبیده به ضلع غربی 
آن یک ساختمان نگهبانی موجود میباشد. مساحت عرصه زمین معرفی شده شش هزار 
مترمربع  ترتیب 480 و70  به  اعیانی ساختمان سوله و ساختمان  و  میباشد  مترمربع 
میباشد.ساختمان سوله درچهاردهانه با فریم های استاندارد و تیرچه های سقف تیرآهن 
زد و پوشش سقف ورق کرکره فلزی گالوانیزه و دایوارهای جانبی آجر و درب ورودی 
فلزی،ماشین رو و در باالی دهانه های طولی دارای پنجره های فلزی میباشد.دیوارغربی 
محیطی زمین درپائین سنگ ازاره تیشه ای به ارتفاع 40 سانت و بقیه آجر ماشین 5/5 
سانتی بدون بند کشی است.و دیوار شرقی با بلوک سیمانی به صورت جرز و دهانه و 
دیوارهای شمالی و جنوبی با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان اجرا شده و میانگین 
میلیون  مبلغ هفتصد و چهل و یک  به  اطراف حدود 5/2  متر است.  ارتفاع دیوارهای 
ریال)741,000,000( ریال ارزیابی گردیده است. و طبق اعالم بانک فاقدبیمه می باشد.
که تمامت شش هزارسهم مشاع ازدوازده سهم ازهفده هزار و سیصد و بیست و پنج یک 
شانزدهم سهم از 72 سهم ششدانگ در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 1393/10/10 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از 
طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده 6000سهم ازمبلغ کارشناسی  
سیصد و هفتاد میلیون و پانصد هزار ریال)370,500,000( ریال پایه مزایده شروع و به 
باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا ـ  کیلومتر5جاده امامزاده علی 
اکبر بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های 
انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان ،آب و برق وگازوبیمه وسایر هزینه های متعلقه بر 
عهده برنده مزایده میباشد .این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در 
تاریخ 1393/08/27 چاپ و منتشر میشود. محمدمهدی  یوسفیان – مسئول اجراي ثبت 

اسناد شهرضا
حصر وراثت

8/574 خانم زهرا ارباب شیرانی با وکالت محمد دردشتی دارای شناسنامه شماره 362 
دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسۀ 4047/93ح10  دادخواست  به شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید ارباب شیرانی بشناسنامه 1073 
در تاریخ 92/8/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذیل:1- زهرا ارباب شیرانی ش.ش 362 )خواهر( 2- فخری تاج 
)برادر(.   502 شیرانی ش.ش  ارباب  عبدالمجید   -3 )خواهر(   810 مهر ش.ش  رضوان 
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:20951 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
تغییرات 

8/575 شماره:103/93/1449/24-93/8/22 آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی سازه 
برابر  ملی 10260020530  به شماره 69 و شناسه  ثبت شده  فن سهامی خاص  ساز 
صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1393/08/14 تغییرات زیر در 
شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1- آقای فضل ا... جباری و جلیل جباری و نجفقلی 
جباری به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و خانمها مهین خسروی 
برای مدت  علی البدل شرکت  و  اصلی  بازرسان  به سمت  ترتیب  به  و مرضیه ضیائی 
یکسال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای فضل ا... جباری به شماره ملی 
6229961997 را به سمت رئیس و آقای نجفقلی جباری به شماره ملی 6229959305 
را به سمت نائب رئیس )هیئت مدیره( و آقای جلیل جباری به شماره ملی 6229945983 
تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  و  نمودند  تعیین  شرکت  مدیرعامل  سمت  به  را 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ضمنًا آقای 
بود.  خواهد  مدیره  هیئت  مجری مصوبات  و  نامبرده  مدیرعامل شرکت  جباری  جلیل 
3- روزنامه زاینده رود  جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 

حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/3/27-487 دادنامه:  شماره   1659/92 پرونده:  کالسه   8/576
 – اختالف اصفهان خواهان: جواد مظاهری نشانی: خ سروش  شعبه 12 شورای حل 
مجهول المکان  نشانی:  ساتری  محمد  خوانده:  مانیاگشت  هواپیمایی   – مسجدالغفور  خ 
مورخ   260/506991 شماره  چک  بابت  ریال  میلیون  یازده  مبلغ  مطالبه  خواسته: 

90/11/20 به عهده بانک صادرات به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به 
خصوص دعوی آقای جواد مظاهری به طرفیت آقای محمد ساتری به خواسته مطالبه 
بانک  به عهده  به شماره 90/11/20-260/506991  مبلغ 11/000/000 ریال وجه چک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)90/11/20( 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. م الف:20437 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/577 شماره: 489/93 به موجب رای شماره 839 تاریخ 93/5/15 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی کریمی کوزه 
رش 2- حمید عبادی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 92/4/20 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له

کوچه   – صفوی  کوی   – نظرغربی  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  رحیمی  حمیدرضا 
خورشید – بن بست بهار – پالک31-واحد5 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:20438 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/578 شماره: 488/93 به موجب رای شماره 834 تاریخ 93/5/15 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مهدی کریمی کوزه 
رش 2- حمید عبادی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدچک 92/5/20 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
کوچه   – کوی صفوی   – خیابان نظرغربی   – له حمیدرضا رحیمی به نشانی اصفهان 
خورشید – بن بست بهار – پالک31-واحد5 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:20440 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/5/25 شعبه 12  به موجب رای شماره 797  8/579 شماره: 1764/92ش12 
حمزه  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
سبزواری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک به شماره 141442-92/4/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مهدی 
اعالم  و  صادر  غرفه16   – شهرداری  میدان   – آتشگاه  –خ  اصفهان  نشانی  به  اسدی 
می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. 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:20441 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/5/25 شعبه 12  به موجب رای شماره 798  8/580 شماره: 1766/92ش12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عقیل بیژنی 
اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 1441/669238/32 مورخه 92/7/25 عهده بانک 
ملت تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مهدی اسدی به نشانی اصفهان – خ آتشگاه 
– میدان شهرداری –غرفه16 صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. 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:20442 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
تاریخ 93/5/30 شعبه 12  به موجب رای شماره 862  8/581 شماره: 1765/92ش12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا 
بیژنی فرزند شکرا... شغل میوه فروش به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
هزینه  بابت  ریال   106/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  دوازده  مبلغ 
مورخه   516842 شماره  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
میوه  فرزند رضا شغل  اسدی  مهدی  در حق خواهان  اجرای حکم  تاریخ  تا   92/8/15
فروش به نشانی اصفهان – میدان شهرداری – غرفه16 صادر و اعالم می نماید و هزینه 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:20443 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/7/28-1229 دادنامه:  شماره   838/93 پرونده:  کالسه   8/582
شعبه5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس توانگر نشانی: اصفهان – خ عالمه 
مغازه طالفروشی وکیل: سیامک نیکخواه ده نوی –  مقابل مسجد جامع –  مجلسی – 
محسن نریمانی ده نوی هر دو به نشانی: اصفهان – میدان شهدا – مجتمع پرتو – طبقه 
با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  صانعی  مهدی  خوانده:   54 واحد   – چهارم 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای عباس توانگر به طرفیت آقای مهدی صانعی به خواسته مطالبه 
مبلغ 43/600/000 ریال وجه چک به شماره 754363-90/6/30و754364-90/7/30 به 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده 
علیه  بانک محال  توسط  پرداخت  گواهی عدم  و  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات 
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 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد 
بابت اصل خواسته و  مبلغ 43/600/000 ریال  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  حکم 
295/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید( 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. م الف:20446 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

6
جام حماسه ایثار

نگاهی به ۵۶ سال رقابت ایران و کره جنوبی

از گل گوچی تا مشت گره کرده!

مس��ابقات تكواندو انتخابی تیم های پایه ش��هرداری اصفهان به همت س��ازمان ورزش 
شهرداری از تاریخ ۲۴ الی ۲۸ آبان با شرکت ۴۹۷ ورزشكار در دو بخش پسران و دختران 
در محل سالن ش��هید قورچانی اصفهان در اوزان مختلف برگزار می شود. در این دوره از 
مسابقات با عنوان جام حماسه ایثار مردم اصفهان گرامیداشت ۲۵ آبان برگزار می گردد
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تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوب��ی عصر امروز برای 
بیس��ت و هش��تمین بار به مصاف هم می روند. این دیدار 
سنتی قاره کهن که قدمت ۵۶ ساله دارد، نخستین آزمون 
تیم ملی ایران در مس��یر ج��ام ملت ها ب��وده، دیداری که 

کره ای ها با تفكر انتقام در آن به میدان می آیند.
تقابل تاریخی و دوباره دو قدرت فوتبال در ش��رق و غرب 
آسیا، مسابقه ای تدارکاتی است در مسیر آماده سازی برای 
حضور موفق در جام ملت های ۲۰۱۵ استرالیا که هر دو تیم 

با انگیزه های متفاوت در آن به میدان می آیند.
تیم ملی ایران خاطره های بسیار شیرینی در دو تقابل آخر 
خود با کره جنوبی دارد زیرا با دو برد ارزشمند مقابل این تیم 
شرق آسیایی، راه صعودش به جام جهانی هموار شد. حاال 
شاگردان کی روش در نخس��تین دیدار تدارکاتی خود در 
مسیر جام ملت ها با یک تیم ملی، قصد کسب سومین برد 
متوالی برابر کره و تداوم روزهای بدون باخت مقابل این تیم 

در ورزشگاه آزادی را دارند.
کره ای ها اما برای جبران دو شكست تلخ قبلی برابر ایران و 
خصوصا گرفتن انتقام»مشت های گره  شده« کی روش به 
تهران می آیند تا پس از ۳ شكس��ت و دو تساوی در تاریخ 
تقابل دو تیم در ورزشگاه جهنمی آزادی، یک برد شیرین را 
در تهران به دست آورده و روحیه خود را برای حضور موفق 

در جام ملت ها افزایش دهند.
همان طور که رسانه های کره ای در این روزها اعالم کرده اند، 
مردم این کش��ور به فكر انتقام آن باخت ها از ایران هستند 
و قطعا بازیكنان این تیم هم با انگیزه باال به میدان س��خت 
آزادی می آیند تا با پیروزی در تهران، تلخی ها و زخم های 
آن دو شكس��ت و اتفاقات حاش��یه های بازی»مونسو« را 

التیام بخشند.
در این ش��رایط باید دید بازیكنان ایران از نظر انگیزشی بر 
مردان کره ای چربش دارند تا این تیم را دوباره در خانه ناکام 
بگذارندو یا اتفاقی دیگر در زمین رخ می دهد؛ موضوعی که 
کارلوس کی روش در صحبت های اخیرش هم به آن اشاره 
کرده :» کره ای ها با اصرار ب��رای بازی با ایران، قصد جبران 
باخت های خود را دارند و من نگران انگیزه کافی بازیكنانم 

برای مقابله با این تیم، بعد از دو پیروزی اخیر هستم.«
البته جالب است بدانید ش��اگردان »اولی اشتلیكه« بعد از 
جام جهانی و پیش از سفر به ایران ۵ بازی تدارکاتی انجام 
داده اند. آن ه��ا ابتدا با نتیجه ۳ بر یک ونزوئال را شكس��ت 
دادند، سپس با یک گل مغلوب اروگوئه شدند، در بازی سوم 
با ۲ گل از سد پاراگوئه گذشتند، بعد از آن با نتیجه ۳ بر یک 
مغلوب کاستاریكا شدند و در نهایت در روز جمعه پیش با 

یک گل اردن را در امان مغلوب کردند.
آزمونی سخت برای دوری از حاشیه ها

تیم ملی ایران نخستین اردوی آماده سازی در مسیر استرالیا 
را در پرتغال برگزار و دو برد مقابل تیم های باش��گاهی این 
کشور کسب کرد. ملی پوشان کشورمان ابتدا با نتیجه ۲ بر 

صفر اشترول و س��پس با یک گل بنفیكا را شكست دادند، 
مس��ابقاتی که اولین دیدارهای تدارکات��ی تیم ملی بعد از 
جام جهانی و پروسه طوالنی مدت تمدید قرارداد کی روش 

محسوب شد.
برخی از کارشناس��ان ب��ه عملكرد تیم مل��ی در آن اردو و 
دیدارهای تدارکاتی که انجام داد، نقدهایی را ارائه کردند 
و برخی دیگر هم منتظر نمایش تیم کی روش در یک بازی 
رس��می بودند تا نظرات خود را در مورد ش��رایط تیم ملی 

بیان کنند.
با توجه به اینكه هن��وز برگ��زاری اردوی آفریقای جنوبی 
قطعی نش��ده، همچنین تیم ملی ایران یک بازی قطعی با 
فلس��طین و یک دیدار احتمالی با عراق تا آغاز جام ملت ها 
برگزار می کند، موفقی��ت در این بازی حواش��ی را تا آغاز 
 جام ملت ها از تیم ملی دور می کند ام��ا گرفتن نتیجه ای 

غیر منتظره، فضایی مناسب را در اختیار منتقدان تیم ملی 
قرار خواهد داد.

جوانگرایی یا تکرار جام جهانی
حذف نام مه��رداد پوالدی و س��رباز فراری ها و مش��اهده 
چهره های جدیدی از جمله مرتضی پورعلی گنجی، شاهین 
ثاقبی، سروش رفیعی، حبیب گردانی، احمد عبداهلل زاده و 
وریا غفوری که در لیگ خوش درخشیدند، در جمع نفرات 
تیم ملی، این امیدواری را به وجود آورده که می توان شاهد 

جوانگرایی در تیم ملی بود.
در این بین باید دید آیا کی روش در نخستین بازی تدارکاتی 
ایران با یک تیم ملی در مس��یر جام ملت ها، به این نفرات 
جوان بازی می دهد تا شانس خود را برای یافتن جایگاه ثابت 
یا موقتی در تیم ملی امتحان کنند و یا تیم ملی با تغییرات 
جزئی نسبت به ترکیبی که در جام جهانی به میدان رفت، 

برابر کره  قرار خواهد گرفت.
البته دعوت نشدن رحمان احمدی و دانیل داوری و تداوم 
روزهای جدایی سیدمهدی رحمتی و تیم ملی، تاحدودی 
خیال علیرضا حقیقی برای پوشیدن پیراهن شماره یک تیم 
ملی را راحت کرده، مگر اینكه سرمربی تیم ملی بخواهد به 
دروازه بانی دیگر از جمله سوش��ا مكانی یا محسن فروزان 

بازی دهد.
همچنی��ن ممك��ن اس��ت در 
پس��ت های دفاع��ی و هجومی 
تی��م مل��ی ه��م ش��اهد حضور 
نفرات جدید باش��یم، موضوعی 
که اش��تیاق و عالقه هواداران به 
فوتبال را برای دیدن چهره جدید 
تیم ملی بیشتر کرده است. تیمی 
که با تغییرات کلی در کادرفنی 
و اضافه ش��دن عل��ی کریمی به 
مربیان و حضور بازیكنان جدید، 
آزمون سختی را برابر کره جنوبی 

پیش رو دارد.
در چنی��ن ش��رایطی می ت��وان 
منتظر رگه هایی از تاکتیک های 
احتمالی تیم ملی در جام ملت ها 
را شاهد بود و در خصوص اینكه 

آیا تیم ملی قصد تغییر روش برای حضور در استرالیا را دارد 
و یا همان شیوه دفاع و ضد حمله را جهت موفقیت در جام 
ش��انزدهم تمرین می کند، پاسخ سوال بس��یاری از اهالی 

فوتبال را خواهد داد.
تاریخچه آماری رقابت ۵6 ساله

پیش��ینه جدال ای��ران و کره جنوب��ی به ۵۶ س��ال پیش 
بازمی گردد. از بازی های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو که نخستین 
رقابت دو تیم بود و با برتری پرگل کره ای ها به پایان رسید 
تا پیروزی رویایی در ورزش��گاه مونس��و و راهیابی به جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزی��ل، این دو تیم ۲۷ مرتب��ه برابر هم به 

میدان رفته اند.
در ای��ن دیدارها، س��هم ملی پوش��ان فوتبال ای��ران ۱۱ 
پیروزی، ۹ شكس��ت و ۷ تساوی بوده اس��ت. البته چشم 
بادامی ها دوب��ار در ضربات پنالتی ای��ران را مغلوب کردند 
که اگر این دو مس��ابقه را ه��م جزو پیروزی ه��ای کره به 
 حس��اب آوریم، دو تیم در تعداد برد در عدد ۱۱ مس��اوی

 می شوند.
تیم ایران در این بازی ها ۳۰ مرتبه دروازه کره  جنوبی را باز 
کرده اما ۳۲ مرتبه از این تیم گل خورده است. همان طور 
که اشاره ش��د دو بازی آن ها هم به ضربات پنالتی کشیده 
شد که ۶ پنالتی ایران ۹ پنالتی کره ای به گل تبدیل شده 
است تا در مجموع ایران ۳۶ و کره جنوبی ۴۱ مرتبه در تقابل 

بین دو تیم گل زده  باشند.

کره به دنبال انتقام »مونسو« 

کی روش: کره ای ها 
با اصرار برای بازی 

با ایران، قصد 
جبران باخت های 
خود را دارند و من 

نگران انگیزه کافی 
بازیکنانم برای 

مقابله با این تیم، 
بعد از دو پیروزی 

اخیر هستم

بهداد به روس ها باخت

تمدید مهلت فوالد مبارکه براي 
آغاز عملیات اجرایي نقش جهان

 پایان ریاست مشحون
 در فدراسیون بسکتبال

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از تعیین 
تكلیف ورزشگاه نقش جهان براي آغاز عملیات 
اجرایي توسط شرکت فوالد مبارکه، تا پانزدهم 
آذر خبر داد.در س��فر جهانگی��ري معاون اول 
رئیس جمهور و گودرزي وزیر ورزش و جوانان به 
اصفهان تكمیل ورزشگاه نقش جهان و بهره برداری از آن به شرکت فوالد 
مبارکه واگذار شد. این خبر ۲۸ مهر ماه اعالم ش��د. اما حاال و در روزهای 
پایانی این مهلت مقرر، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از تمدید 
این زمان تا پانزدهم آذر ماه خبرداد. سلطان حسینی در پاسخ به این سوال 
که آیا در این مدت وضعیت بدهكاري به پیمانكار قبل و انتخاب پیمانكار 
جدید مشخص شده است؟ گفت: هماهنگي هاي الزم صورت گرفته و در 
حال انجام است و تمامي موارد پیرامون آغاز عملیات اجرایي ورزشگاه نقش 

جهان در روز پانزدهم آذر مشخص و اعالم مي شود. 

مسابقات وزنه برداری قهرمان جهان با شگفتی 
همراه شد. بهداد سلیمی نتوانست در آخرین 
روز مسابقات وزنه برداری دنیا در رقابت دسته 
یک ض��رب دو وزنه از دس��ت داد ت��ا مدال 
طالیش را از دس��ت بدهد. آلبگ��وف در این 
رشته وزنه ۲۱۰ کیلو گرم را باالی سر برد تا کار سیلمی سخت شود، 
سلیمی وزنه ۲۱۱ را دو بار باالی سر نبرد و نقره گرفت.او قهرمان برتر 
دنیا در تمام ۴ یا ۵ سال گذشته بود. بهداد که نزدیک به ۴۰ روز قبل در 
بازی های آسیایی فشار سنگینی را تحمل کرده بود ، در فینال این قدر 
خسته وزنه نمی زد.بهداد بعد از این اتفاق تلخ درحالی که روی سن رفته 
بود با برخورد گرم تماشاکنندگان  روبرو شد . او همچنین به قهرمانان 

روسی  مدال های شان را تبریک گفت.

محمود گودرزی در حكمی رمضانعالی دولو را 
به عنوان سرپرس��ت فدراس��یون بسكتبال 
منصوب کردرمضانعلی دول��و پیش تر دبیر 

فدراسیون ناشنوایان بوده است. 
محمود مشحون از سال ۸۱ به عنوان رئیس 
فدراسیون بسكتبال انتخاب شد و اکنون بعد از ۱۲ سالن از این سمت 

کنار رفت.
مشحون که بازنشسته محسوب مي شود طبق قوانین وزارت ورزش و 
جوانان اجازه حضور در انتخابات این فدراسیون را ندارد. او چندي پیش 
در گفتگو با رسانه ها اعالم کرده بود در صورت صدور مجوز وزارت ورزش 

و جوانان در انتخابات شرکت مي کند. 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای و دو مرحله ای 
نوبت دوم 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان- امورپیمانها

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان 

1- محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان - امور پیمانها .

2- مهلت ثبت نام و دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 93/09/01 

3- مهلت تحویل اسناد : از تاریخ یکشنبه مورخ93/09/02 تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 93/09/17 و زمان باز گشایی روز سه شنبه مورخ 93/09/18 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه : دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان 

۵- پیمانکاران واجد شرایط :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

 ۶- سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا  واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان.
7- فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تایید گردد.در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

8- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 100/6۵663 مورخ 1391/08/14 میباشد.

9- هزینه آگهی بر عهده کار فرما ) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان (می باشد.

م الف ۲۲۶۳۵

حداقل رتبه مورد نیاز مبلغ سپرده )ریال ( مبلغ برآورد )ریال (مبنای برآورد نوع مناقصه مدت انجام کار محل انجام کار موضوع مناقصه ردیف

۵ آب برای اشخاص حقوقی 36/۵31/709/972116/100/000فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93 دو مرحله ای  18 ماه شهرستان اصفهاناجرای بند خاکی نصر آباد1

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  1۵/110/000  2/869/337/811فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماه شهرستان سمیرماجرای چکدم در حوزه آبخیز ونک 2
 3 آب برای اشخاص حقیقی

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی   20/7۵0/000 4/7۵0/000/000 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماهشهرستان خورو بیابانک بند انحراف آب پخش سیالب جندق3
1 آب برای اشخاص حقیقی

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  14/۵90/000 2/69۵/۵61/342 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماهشهرستان فریدونشهراجرای بندهای سنگی مالتی سکان4
 3 آب برای اشخاص حقیقی

اجرای تغذیه مصنوعی افوس۵
شهرستان بوئین و 

میاندشت
 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  24/۵00/000 6/000/000/000 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماه

 1 آب برای اشخاص حقیقی

۶
اجرای بندهای سنگی مالتی ، گابیونی و 

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  19/810/000 4/434/779/197 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماهشهرستان چادگانعملیات بیولوژیک علی آباد
 2 آب برای اشخاص حقیقی

7
تکمیل سرریز بند خاکی و عملیات 

بیولوژیک دستکن
شهرستان شاهین شهر 

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  34/12۵/000 9/208/02۵/292 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماهو میمه

 ۵ آب برای اشخاص حقوقی  13/720/000 2/403/7۵9/636 فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 93یک مرحله ای 18/۵ ماهشهرستان کاشاناجرای بندهای سنگ و سیمان تجره8
 3 آب برای اشخاص حقیقی
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ابالغ رای 
8/583 کالسه پرونده: 93-840 شماره دادنامه: 1212-93/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه 
عالمه  خ   – اصفهان  نشانی:  توانگر  عباس  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5
مقابل مسجد جامع – مغازه طالفروشی وکیل: 1- محسن نریمانی ده نوی  مجلسی – 
2- سیامک نیکخواه ده نوی هر دو به نشانی: اصفهان – میدان شهدا – مجتمع پرتو – 
طبقه چهارم – واحد 54 خوانده: مهدی صانعی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای عباس توانگر به طرفیت آقای مهدی صانعی به خواسته مطالبه 
مبلغ 43/600/000 ریال وجه چک به شماره 754359-90/2/30و754360-90/3/30 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
اینکه خوانده  و  دارد  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  در 
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 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 43/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 295/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )سررسید( 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. م الف:20447 شعبه 5 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

8/584 شماره:1680/92 به موجب رای شماره 547 تاریخ 93/4/5 شعبه نهم شورای 
به  علیه مجید سلطانی  یافته است محکوم  قطعیت  که  اختالف شهرستان اصفهان  حل 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره 
چک به شماره 212243 مورخ 90/10/5 عهده بانک ملی و پرداخت مبلغ 430/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر از تاریخ 
سررسید چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی در 
حق محکوم له اصغر نیلوفری با وکالت فرزانه طباطبایی فخار به نشانی سه راه سیمین 
– جنب پمپ بنزین – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 و همچنین پرداخت نیم 
عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:20448 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/585 شماره:1681/92ش9 به موجب رای شماره 546 تاریخ 93/4/5 شعبه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد سلیمانی فرزند 
حسین به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 25/200/000 ریال بابت 
هزینه  بابت  ریال   438/000 مبلغ  و   76/11/1-706840 به شماره  فقره چک  یک  وجه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له 
اصغر نیلوفری اصفهانی فرزند رضا با وکالت فرزانه طباطبایی فخار به نشانی اصفهان 
– سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 و مبلغ 
محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  بابت حق االجرا.  نیم عشر 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:20449 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/586 شماره:92-1994 به موجب رای شماره 275 تاریخ 93/2/25 شعبه 9 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر رحمانی کرچگانی 
بابت وجه  ریال  مبلغ 35/000/000  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به 
3 فقره چک به شماره های 246097-90/6/1و246098-90/5/30و246096-90/6/2 و 
شاخص  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   210/000 مبلغ  پرداخت 
بانک مرکزی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف لغایت زمان 
وکالت  با  نیلوفری  اصغر  له  محکوم  در حق  مرکزی  بانک  طبق شاخص  حکم  اجرای 
فرزانه طباطبایی فخار به نشانی اصفهان – سه راه سیمین –جنب پمپ بنزین – مجتمع 
آرش – طبقه چهارم – واحد402 و مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. 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:20450 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/587 شماره: 93-73 به موجب رای شماره 497 تاریخ 93/3/31 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ستار نادری به نشانی 
انتظامی 625ن33- به شماره  پژو405  تحویل خودرو  به  است  مجهول المکان  محکوم 

احمد  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   118/000 مبلغ  پرداخت  و  ایران23 
عشر  نیم  احتساب  با  –پالک166  هما  بن   – اوحدی  خ   – اصفهان  نشانی  به  تسلیمی 
اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  پنجم  شعبه  نماید.م الف:20451  اعالم 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/588 شماره:93-185 به موجب رای شماره 1198 تاریخ 93/6/6 شعبه 3 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای سید ابراهیم هاشمی 
فرزند نعمت ا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 17/745/000 ریال 
دولت.  در حق  نیم عشر  پرداخت  و   93/5/31 لغایت   92/6/1 تاریخ  از  ها  یارانه  بابت 
متری   8 خ  زینبیه-  نشانی  به  اصغرزاده  السادات  اشرف  له:خانم  محکوم  مشخصات 
اجرای  قانون   34 ماده  پالک519.   - چپ  سمت   - اول  بست  بن   - بالل  کوچه   - الله 

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: 20933 

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

8/589 شماره دادنامه: 9309970352801158 شماره پرونده: 9109980362600889 
زرین  نشانی  به  ریزی  سلیمیان  آمنه  خانم  شاکی:   930532 شعبه:  بایگانی  شماره 
هاشمی  حمیدرضا  آقای  متهم:  عابدینی  شهیدان  کوچه   – بهایی  شیخ  –خ  شهر 
دادگاه  گردشکار:  ازدواج  واقعه  ثبت  عدم  اتهام:  مجهول المکان  نشانی  به  قهدریجانی 
به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با 
فرزند  آقای حمیدرضا هاشمی  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور 
دادگاه   19 شعبه  گزارش  به  توجه  با  دائم  ازدواج  واقعه  ثبت  عدم  بر  دائر  قربانعلی 
مقدماتی  تحقیقات  مراحل  از  یک  هیچ  در  ابالغ  علیرغم  متهم  اینکه  و  اصفهان  حقوقی 
و  است  محرز  مجرمیتش  است  نکرده  ودفاعی  نشده  حاضر  نهایی  رسیدگی  و 
ارتکاب  )قانون حاکم حین   1375 اسالمی  مجازات  قانون   645 ماده  به  مستنداً  دادگاه 
دولت وی  درآمدهای  از  برخی  قانون وصول  ماده سه  رعایت  با  و  گزارش جرم(  و 
می نماید  محکوم  دولت  حق صندوق  در  نقدی  جزای  ریال  میلیون  یک  پرداخت  به  را 
بیست روز  دادگاه و  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  این رای غیابی و ظرف 10 روز 
است.م الف:20956  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از   پس 

تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
8/590 شماره دادنامه: 9309970352801162 شماره پرونده: 9309980359400631 
خ   – اصفهان  نشانی  به  کاظمی  شهین  خانم  شاکی:   930789 شعبه:  بایگانی  شماره 
چهارباغ باال – ک عطاء الملک – سمت راست – ک درخشان – پ64 متهم: آقای احسان 
بررسی  با  دادگاه  امانت گردشکار:  در  اتهام: خیانت  نشانی مجهول المکان  به  رضائی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای احسان رضایی فرزند علی دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به 14 عدد سکه بهارآزادی )و دو عدد نیم سکه بهارآزادی( موضوع شکایت خانم 
شهین کاظمی با توجه به اظهارات شاکی – رونوشت امانت نامه های تنظیم شده فیمابین 
طرفین و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی 
نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه مستنداً به ماده 
تعزیری  ماه حبس  تحمل شش  به  را  اسالمی مصوب 1375 وی  قانون مجازات   674
محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
است. اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  و 

م الف:20958 تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358500430 پرونده:  9309970352801151شماره  دادنامه:  شماره   8/591
نشانی  به  طهمورساتی  نصیری  علمدار  آقای  شاکی:   930496 شعبه:  بایگانی  شماره 
روستای طهمورسات –منزل محمد نصیری متهم: آقای بهزاد پیش یار به  اصفهان – 
با توجه  دادگاه  تلفنی گردشکار:  تهدید 2- مزاحمت  اتهام ها: 1-  نشانی مجهول المکان 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهزاد پیش یار دائر بر مزاحمت تلفنی و 
تهدید موضوع شکایت آقای علمدار نصیری با توجه به اظهارات شاکی نتیجه استعالم 
به  متعلق  خط  از  شده  ارسال  پیامهای  متن  و  مربوطه  مخابرات  اداره  از  شده  انجام 
اینکه نامبرده علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی  متهم به شاکی و 
و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه 
مستنداً به مواد 641و669 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و با رعایت ماده 134 
قانون مجازات اسالمی جدید وی را به تحمل 5 ماه حبس تعزیری بابت مزاحمت تلفنی 
و 74 ضربه شالق تعزیری بابت تهدید محکوم می نماید بدیهی است صرفًا مجازات اشد 
قابل اجراست. این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:20965 تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

8/592 شماره پرونده:1104/91 شماره دادنامه: 271-93/4/31 خواهان: رضا کاظمی 
المیرا جهانگیری  پ68 خوانده: 1-   – خ فرهنگیان   – خ بزرگمهر   –  به نشانی اصفهان 
به نشانی مجهول المکان 2- حسین جوادیان به نشانی شاهین شهر – دستگرد برخوار 
پ3 خواسته: مطالبه گردشکار: شورا   – روبروی نان بربری گل گندم   – خ وحدت   –
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رضا کاظمی فرزند فضل ا... 
علی  فرزند  جوادیان  حسین  و  جهانگیری  المیرا  خانم  ترتیب  به  خواندگان  طرفیت   به 
تصادف  حادثه  ورود خسارت  از  ناشی  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته   به 
مورخ 90/4/1 از توجه به اظهارات خواهان به شرح ستون و متن دادخواست تقدیمی 
قانون  ابالغ اصحاب دعوا در فرجه  از  و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس 
مصون از اعتراض باقی مانده است و متعاقبًا دفاعیات بالوجه خواندگان خوانده ردیف 
دوم دائر بر آنکه نسبت به واگذاری خودرو موضوع مرافع به شخص غیر اقدام نموده 
و مالکیتی نسبت به خودرو موضوع دعوا ندارد تا مسئولیتی در قبال پرداخت خسارت 
آن در حق خواهان داشته باشد و متراقبًا در پاسخ به اظهارات بالوجه خوانده ردیف 
 دوم بدین توضیح که حادثه تصادف رانندگی در زمان مالکیت خوانده ردیف دوم و 
 با راکبیت خوانده ردیف اول )راننده( به وجود آمده است و به همین سبب مسئولیت 
 خوانده ردیف دوم به دلیل مالکیت در زمان وقوع حادثه مستقر و ثابت می ماند فلذا شعبه با 
محکومیت  به  رای   519-515-198 مواد  به  مستنداً  و  خواهان  دعوی  دانستن  وارد 
و  خواسته  اصل  عنوان  به  تومان  هزار  پانصد  مبلغ  مساوی  پرداخت  به   خواندگان 
یازده هزار تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه دستمزد کارشناسی و نشر 
خصوص  در  اما  و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مساوی  نحو  به  آگهی 
مازاد بر مبلغ 5 میلیون ریال تا سقف 20 میلیون ریال خواسته خواهان نظر به اینکه 
 دلیل و مدرکی که ادعای خواهان را ثابت نماید از ناحیه خواهان اقامه نگردیده است 
مطابق  و  ندانسته  وارد  ریال  میلیون   5 مبلغ  مازاد  به  نسبت  را  دعوی خواهان  شعبه 

 با ماده 197 ق.آ.د.م رای به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
از ابالغ قابل تجدیدنظر  غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی و 20 روز پس 

اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   15 شعبه  می باشد.م الف:20971 
شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
8/593 کالسه پرونده: 489/93 شماره دادنامه: 623-93/8/6 مرجع رسیدگی: شعبه 19 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهرانگیز جعفری نشانی: اصفهان – فلکه ارتش – 
ک چهرآزی – ک ش مدنیان – آپارتمان زاگروس – واحد403 خوانده: منوچهر مختاری 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان مهرانگیز جعفری فرزند حسین به طرفیت منوچهر 
مختاری به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و خسارات وارده و تاخیر تادیه با 
توجه به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و با توجه به استعالم شماره 

91843/112 مورخ 93/6/29 و مابقی اسناد و مدارک ابرازی و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی علیرغم نشر آگهی و با عنایت به اینکه خواهان اقرار نموده که مطالبه 
خود را به مبلغ 32/850/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تقدیم 
مینماید لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 155/000 ریال و خسارت 
مینماید  اعالم  و  محکوم  خواهان  حق  در   93/4/30 لغایت   91/12/26 از  تادیه  تاخیر 
است.م  اعتراض  و  واخواهی  قابل  روز  بیست  ظرف  و  محسوب  غیابی  صادره  رای 
الف:20973 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
 5 شعبه  رسیدگی:  مرجع  894/93ش5  کالسه:  دادنامه:93/8/5-1285  شماره   8/594
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: نعمت ا... پاکروان به نشانی اصفهان – خ صائب 
پالک288 خوانده: حبیب حافظی به نشانی مجهول المکان  جنب شهرداری ناحیه1 –   –
خواسته: اجور معوقه شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح 
دعوی نعمت ا... پاکروان اصفهانی به طرفیت حبیب حافظی به خواسته بابت اجور معوقه 
لغایت 93/5/15 به مدت شش ماه طبق قرارداد نظر به محتویات  تاریخ 92/11/15  از 
پرونده و دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی 
و با عنایت به اجاره نامه منعقده فیمابین اصحاب دعوی به تاریخ 92/1/20 که طبق آن 
مستاجر ماهیانه می بایستی مبلغ 6/000/000 ریال بابت اجاره بها به موجر بپردازد 
198و519  مواد  به  مستنداً  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان  مطروحه  دعوی  شورا  فلذا 

 36/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 165/000 ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و همچنین پرداخت مبلغ 2/633/000 ریال 
بابت قبوض مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:20975 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/7/28-1216 دادنامه:  شماره   918-93 پرونده:  کالسه   8/595
93/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی 

پالک39 خواندگان:  بن گل شن –  کوچه باهنر –  سودان –  یوسفی نشانی خ کهندژ – 
1- مهدی قهرمان تبریزی 2- مهدی خواجویی هر دو به نشانی مجهول المکان خواسته: 
الزام به انتقال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست آقای مهدی یوسفی فرزند رمضان به طرفیت آقایان مهدی قهرمان تبریزی 
انتقال  به  الزام خواندگان  به خواسته  فرزند حسین  مهدی خواجویی  و  فرزند شکرا... 
به  مقوم  دادرسی  هزینه  انضمام خسارات  به  پراید 65-274د56  سند رسمی خودرو 
عادی  نامه  مبایعه  یکبرگ  مصدق  تصاویر  به  استناد  با  خواهان  ریال   50/000/000
مطروحه  گردیده خودرو  معرفی  نقلیه  وسیله  کارت مشخصات  و   92/12/18 مورخه 
فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نموده لیکن خواندگان از انتقال مالکیت به نحو 
به  تومان  میلیون  یک  مبلغ  معامله  ثمن  کل  از  اینکه  و  نموده اند  امتناع  وی  به  رسمی 

خوانده ردیف اول که خودرو را از وی خریداری نموده بدهکار می باشد. خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه اصفهان زیبا مورخه 93/6/10 در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای نیز ابراز و ارائه ننموده اند 
لذا شورا با توجه به اظهارات خواهان و مستندات ابرازی و استعالم به عمل آمده از 
پلیس راهور که حکایت از مالکیت خوانده ردیف دوم دارد دعوی مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص مستنداً به مواد 10-35-190-219 قانون مدنی و 198-519 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال مالکیت خودرو پراید به شماره انتظامی 65-274د56 و پرداخت مبلغ 
170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر می نماید 
در خصوص خوانده ردیف اول با وصف اینکه شورا دعوی مطروحه را مستند به بند 4 
ماده 84 قانون اخیرالذکر متوجه خوانده مذکور تشخیص نداده است و قرار رد دعوی 
نسبت به وی صادر می نماید و اعالم می دارد انتقال مالکیت توسط خوانده ردیف دوم 
در حق خواهان در ازای پرداخت مبلغ یک میلیون تومان الباقی ثمن معامله به خوانده 
ردیف اول انجام خواهد گردید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و 20 روزپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:20977 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 33 شعبه   93/5/6 تاریخ   767 شماره  رای  موجب  به  1799/92ش33  8/596شماره: 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای هوشنگ 
معتمدی سده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 24/274/408 ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه کانون وکال و همچنین خسارت تاخیر در تادیه )90/9/10( که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام شوراهای حل اختالف 
به  قاسمی  عاطفه  خانم  وکالت  با  الزاکرین  خادم  علیرضا  له  محکوم  در حق  می باشد 
نشانی اصفهان – میدان شهدا –ابتدای خ کاوه – جنب بانک کشاورزی – طبقه فوقانی 
گل نفیس – دفتر وکالت و نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. 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:20979 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/597 کالسه پرونده: 736/93 شماره دادنامه: 1233-93/7/28 مرجع رسیدگی: شعبه5 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سکینه داوری فر نشانی ملک شهر – خ مطهری 
– کوچه شاهین – پ20 خوانده: محسن باقری نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سکینه داوری فر به طرفیت محسن 
فتوکپی  به  توجه  با  مدرکیه  ریال وجه  مبلغ 40/0000/000  مطالبه  به خواسته  باقری 
مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 415173-85/8/1 و 415172-

85/8/1 به مبلغ 40/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر 
نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به 
عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای 
و  تجارت  قانون  مواد 307و309  به  مستنداً  داده  تشخیص  ثابت  را  مطروحه خواهان 
مواد 198و519و522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 
تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  هزینه  ریال   195/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:20982 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/598 شماره: 1286/91 به موجب رای شماره 199 تاریخ 92/5/10 شعبه 19 شورای 
نم  امیرمسعود  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
تومان  مبلغ 2/600/000 هزار  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  نبات 
روستای   – به نشانی کاشان  له علیرضا طهرانی  بابت اصل خواسته در حق محکوم 
احکام:  قانون اجرای  منزل طهرانی. ماده 34   – بلوار صفا   – محله مطهری   – استرک 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:20983 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 6 شعبه   93/5/30 تاریخ   887 شماره  رای  موجب  به  635/93ش6  شماره:   8/599
شرکت  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
راه و ساختمان شاهین بان به نمایندگی مظفر قاسمی به نشانی مجهول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ 21/070/000 ریال بابت اصل خواسته و 154/000 ریال هزینه 
زمان  لغایت   93/4/19( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
خ  وصول(.مشخصات محکوم له: علی صفری به نشانی اصفهان –میدان جمهوری – 
رباط – خ آیت ا... صادقی –کوچه گلها- پالک73 – منزل ایزدی. 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:20984 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/600 شماره: 93-404 به موجب رای شماره 772 تاریخ 93/5/5 شعبه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضی محبی به نشانی 
و  بابت اصل خواسته  ریال  مبلغ 9/000/000  پرداخت  به  است  مجهول المکان  محکوم 
بابت  ریال  مبلغ 1/000/000  پرداخت  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  پرداخت 155/000 
له  قانونی در حق محکوم  تعرفه  آگهی طبق  پرداخت هزینه نشر  و  هزینه کارشناسی 
کوچه  خیابان رباط –خیابان ساحل –  عفت علی نقیان الیادرانی به نشانی اصفهان – 
میالد – بن بست حاج محمد – منزل آخر – طبقه دوم و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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 
باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باید ظرف مهلت مزبور  نداند،  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  و در صورتی که خود را 
صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  نماید.م الف:20987  اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

8/601 کالسه پرونده: 691/93 شماره دادنامه: 1253-93/7/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ صغیر –  5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسین نباتیان نشانی اصفهان – 
مجهول المکان  نشانی  امامی  محمد  سید  خوانده:  اتومبیل  یدکی  لوازم   – متین  اسپرت 
خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
حسین نباتیان به طرفیت سید محمد امامی به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال با 
توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه فاکتورهای شماره 1085-93/2/16و001442-

و  می باشد  خوانده  امضاء  و  مهر  به  مهمور  دعوا  مستند  93/3/12و93/3/12-08161 
اینکه علی رغم ابالغ قانونی خوانده حضور ندارد و الیحه ای نیز ارسال نکرده است و 
بنا بر اظهارات گواهان در جلسه رسیدگی و طبق اظهارات خواهان که اظهار می دارد 
سیستم  نصب  بابت  که  می باشد  طلبکار  ریال   14/720/000 مذکور  فاکتورهای  بابت 
خودروهای سمند به شماره 625س41-ایران14 و پژو206 شماره 117و32-ایران13 
محکومیت  بر  حکم  شورا  لذا  است  نموده  دریافت  ریال  هزار  پانصد  مبلغ  خوانده  از 
بابت  ریال  هزار  بیست  و  دویست  و  میلیون  چهارده  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  غیابی 
تادیه  تاخیر  و  ریال   185/000 مبلغ  به  دادرسی  هزینه های  انضمام  به  خواسته  اصل 
نشر  هزینه  همچنین  و  حکم  اجرای  زمان  لغایت   93/5/1 دادخواست  تقویم  تاریخ  از 
آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز 
می باشد.م الف:20989  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر   قابل 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
8/602 شماره: 1928/91ش8 به موجب رای شماره 647 تاریخ 93/5/23 شعبه8 شورای 
 92/7/29 تاریخ   9209970352401131 شماره  رای  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
اکبر  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   24 شعبه 
صالحی فرزند زلفعلی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال 
و 38/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر در 
حق اجرای احکام.مشخصات محکوم له:قدرت ا... حاجیلو به نشانی چادگان - روستای 
ابالغ شد،  مشهدکاوه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
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 
اختالف  نماید.م الف:20992 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل  اعالم 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/603 شماره: 140/93 به موجب رای شماره 268 تاریخ 93/4/18 شعبه 24 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایمان صائب به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از چک موضوع 
دعوی بابت اصل خواسته و چهارصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 88/2/10 لغایت زمان وصول در حق خواهان 
مختار عباسی به نشانی اصفهان – محمودآباد – خ گچ – سنگبری نسیم و همچنین نیم 
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  قانون اجرای  اجرا. ماده 34  عشر 
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:20995 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/604 شماره: 92-853 به موجب رای شماره 1095 تاریخ 92/12/19 شعبه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد آشفته خضری 
فرزند عثمان به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی همچنین خسارت تاخیر و 
نشانی  به  عباسی  مختار  خواهان  حق  در  وصول  تاریخ  تا  سررسید  تاریخ  از  تادیه 
اصفهان – محمودآباد – خ گچ – سنگبری نسیم و پرداخت نیم عشر اجرا در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
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:21002 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/4/29 شعبه 37 شورای  به موجب رای شماره 162  8/605 شماره: 78/93 
یافته است محکوم علیه عبدالحمید شالکی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
پراید به شماره  اتومبیل سواری  انتقال سند  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
انتظامی 969ب47ایران48 به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 150/000 ریال و هزینه 
تاریخ  از  بار نشر آگهی به مبلغ 320/000 ریال و پرداخت کلیه خسارات قانونی  سه 
ب11  93/3/7 تاکنون در حق محکوم له علی بنی داروزی به نشانی هشتم شکاری – 
– ط5 راست. )نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.( 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:21006 

شعبه 37 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 8/606 شماره دادنامه: 1306-93/8/6 پرونده: 933/93 خواهان: محمدجواد مرتضوی نژاد
مجتمع   – باال  چهارباغ  نشانی:  فتح ا...  فرزند  الهی  روح  محمد  وکیل:  حسین  فرزند 
مجهول المکان  نشانی  عباس  فرزند  باطانی  زارعی  یاسر  خوانده:  واحد408   – کاویان 
خواسته:مطالبه 2 فقره 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 محمدجواد مرتضوی نژاد با وکالت آقای محمد روح الهی به طرفیت یاسر زارعی 
های  به شماره  فقره چک   2 وجه  ریال   32/500/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  باطانی 
495309-90/4/5 مبلغ 22/500/000 عهده بانک کشاورزی 2- 704663-90/8/5 مبلغ 
توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده  ریال   10/000/000
عدم  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
جلسه  در  کافی  انتظار  و  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت 
به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 180/000 
و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
)90/8/5-10/000/000و90/4/5- چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت 

22/500/000( تا تاریخ اجرای حکم 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:21038 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 13 شعبه   93/6/2 تاریخ   991 رای شماره  موجب  به  92-2022ش13  شماره:   8/607
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهنام اقبال 
بختیاری فرزند محمود شغل آزاد به نشانی اصفهان – ابتدای خ هشت بهشت غربی 
– مجتمع پزشکی فدک – مغازه نبش خ –جنب داروخانه دکتر رضایی محکوم است به 
ابتدای خیابان هشت بهشت غربی زیر مجتمع  تخلیه عین مستاجره واقع در اصفهان 
پزشکی فدک و پرداخت اجور معوقه به مبلغ پنجاه میلیون ریال و هزینه دادرسی به 
مبلغ 102/000 ریال و هزینه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ریال و نیم عشر دولتی در 
حق محکوم لهم 1- حسین فخاری 2- مصطفی فخاری هر دو فرزند عبدالعلی هر دو 
کوچه شهید قاسم حیدری  خیابان بزرگمهر –  بازنشسته هر دو به نشانی اصفهان – 
– پالک54- واحد5. 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. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال 
خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا 
قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا 
شش ماه محکوم خواهد شد.م الف:21039 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 13 شعبه   93/5/21 تاریخ   841 شماره  رای  موجب  به  93-346ش13  شماره:   8/608
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدحسین 
عابدینی فرزند محمدحسن به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 13-59625 مدل 
 – 87 و پرداخت نیم عشر اجرا در حق خواهان محمدعلی مقضی به نشانی اصفهان 
چهارراه ابن سینا – کوچه شهید یزدخواستی – پالک2 می باشد. 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.هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد 
 به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.م الف:21041 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



طب سنتی 

 آنتی اکسیدان در چای
 چه می کند

پژوهش��گران دانش��گاه آمس��تردام هلن��د موفق 
ب��ه کش��ف راز جابه جای��ی س��نگ های 2.5 تنی 
 اهرام مص��ر ش��دند.طبق پژوهش��ی که س��ایت

 ”PHYSICAL REVIEW LETTERS" 
به تازگی منتشر کرده اس��ت، دانشمندان دانشگاه 
»آمس��تردام« هلند به ای��ن نتیجه رس��یدند که 
مصریان باس��تان از ش��ن و ماس��ه مرطوب برای 
جابه جای��ی قطعه های بزرگ س��نگ ک��ه هریک 
نزدیک به 2.5 تن وزن دارند، کمک گرفته اند. »اسکای نیوز« امارات، پژوهش های 
متعدد نشان می دهد که کارگران و برده های که در ساخت اهرام مصر به کار گرفته 
می شدند، موظف بودند در محل س��اخت هرم ها روی شن و ماسه ها، آب بپاشند 
تا کار جابه جایی قطعات بزرگ سنگ با سورتمه های بزرگ و لبه های معکوس آن 
آسان تر انجام شود. آزمایش های دانشمندان هلندی نشان می دهد،  سرعت انتقال 
سنگ های بزرگ با این روش نس��بت به جابه جایی این قطعات روی شن و ماسه 

خشک، سه برابر سریع تر است.
 مصریان باستان در سال های 2480 تا 2550 قبل از میالد نزدیک به 138 هرم 
س��اختند. این هرم ها در حال حاض��ر از مهم ترین جاذبه های توریس��تی جهان 

هستند. 

یک شرکت فرانس��وی هلندی برای بهره برداری 
از قابلیت های ش��گفت انگیز طبیع��ت یک مزرعه 

جلبک دریایی در مرکز ژنو ایجاد کرده اند.
شرکت فرانسوی هلندی در مرکز ژنو – سوئیس 
یک مزرع��ه جلبک ش��هری در بزرگراه توس��عه 
داده اس��ت. این جلبک ها در یک محیط بسته به 
 ش��کل لوله قرار گرفته اند و از دی اکس��ید کربن 
محی��ط زیس��ت تغذیه می کنن��د؛ ب��ه گفته این 
شرکت، این پروژه می تواند با محیط زیست سازگار باشد و نوعی تکنیک  کشت در 
آینده باشد.مهندسان این شرکت برای بهره برداری از قابلیت های شگفت انگیز 
طبیعت یک مزرعه جلبک دریایی در لوله های ش��فاف واق��ع در مرکز ژنو ایجاد 
کرده اند؛ جلبک ها، گیاهان و گروهی از موجودات زنده هستند که با استفاده از نور 
خورشید و دی اکسیدکربن، اکسیژن تولید می کنند. داخل لوله های نصب شده 
در بزرگراه مایعی سبزرنگ حرکت می کند، در واقع این کار یک فتوبیوراکتور برای 
کشت جلبک در یک محیط بسته است. این لوله ها دارای فیلتر، پمپ و پنل های 
خورشیدی است و جلبک ها توسط CO2 فراوان شهری و نورخورشید زودتر رشد 
می کنند؛ این امر موجب تمیز شدن هوا می ش��ود و قبل از استخراج بری مقاصد 

مختلف استفاده می شود.

معمای ساخت اهرام مصر حل شدجنگ جلبک ها با آلودگی هوا در بزرگراه 

س��اده اس��ت ام��ا حقیق��ت دارد ک��ه آنت��ی 
اکس��یدان ه��ا س��المت را تضمی��ن م��ی کن��د.
 درحقیق��ت، ب��دن را در مقاب��ل بیم��اری ه��ا

 مقاوم تر م��ی کند.بس��یاری از تحقیقات نش��ان 
داده که خ��وردن چ��ای به عل��ت موج��ود بودن 
مقداری آنتی اکس��یدان در آن از ابت��ال به بیماری 
ه��ای قلب��ی و س��رطان جلوگی��ری م��ی کن��د. 
 تاریخچ��ه چای ب��ه امپرات��ور چین ش��ن نانگ بر

می گردد که آب را می جوشاند و زمانی که برگ ها را 
داخل قوری انداخت اولین قوری چای به وجود آمد.

در هزاره جدید،شواهد علمی سعی کردند بین چای 
و سالمتی ارتباط ایجاد کنند. تحقیقات نشان داده 
که آنتی اکسیدان اصلی در چای فالونویدها هستند 
که رادیکال ه��ای آزاد را در بدن خنثی می کنند و 
به سالم نگه داشتن سلول ها و بافت های بدن کمک 
می کند.واژه های مختلفی برای آنتی اکسیدان در 
چای وجود دارد:فالونویدها،تانین ها،پولی فنول ها 
و کتچین ها. فالونویدها گ��روه خاصی از مواد آلی 
گیاهی آنتی اکسیدان است که در چای سیاه و سبز، 
سیب، پیاز، و میوه و سبزیجات دیگر یافت می شود.

مقدار و نوع فالونویدها در چای به تنوعشان،مراحل 
تولید و ش��رایط دم ک��ردن آن بس��تگی دارد.اکثر 
فالونویدها بعد از 2 دقیقه خیس شدن در آب آزاد 
می شوند. س��طح آنتی اکس��یدان ها یکسان باقی 
می ماند خواه چای دم شده س��رد خواه گرم باشد.

هنوز تحقیقات درمورد اینکه آیا اضافه کردن شیر، 
لیمو، شکر یا شیرین کننده های مصنوعی به چای 
فواید آنتی اکس��یدان را تحت تاثیر قرار می دهد، 
در حال انجام اس��ت. چای سبز و سیاه از برگ های 
گیاهی درست ش��ده که گیاه کاملیا سیننزیس نام 
دارد،کاملیا گیاهی است از خانواده همیشه بهار که 

در آب و هوای نیمه گرمسیری می روید.
 چای سیاه زمانی تولید می شود که برگ های تازه 
درو ش��ده چالنده می ش��ود و در معرض هوا قرار 
 میگیرد، برگ های س��بز به رنگ قه��وه ای تغییر

 می کند و سرانجام زمانی که خشک شد سیاه می 
شود. برگ های سبز چای که با بخار گرم می شود، 
فعالیت آنزیم را متوقف می کند و باعث ثابت ماندن 
رنگ برگ های سبز چای می شود. چای سبز و سیاه 
از نظر ارزش آنتی اکسیدان در یک سطح قرار دارند 
اما مطالعات زیادی در رابطه با تخم چای و فواید آن 

انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت

زنان باردار و بیماران واکسن  
آنفلوآنزا بزنند

رئیس مرکز مدیری��ت بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداش��ت با اش��اره به توزیع واکس��ن آنفلوآنزا در 
سطح داروخانه های کشور گفت: باید نگران آمدن 
 موج آنفلوآنزا باش��یم چ��را که این موج هر س��ال

 می آید.
 محمد مهدی گویا با اش��اره اینکه در آستانه فصل 
زمس��تان قرار داری��م، گف��ت: باید نگ��ران آمدن 
موج آنفلوآنزا باش��یم چ��را که این موج هر س��ال 
می آید و در همه جهان نیز ای��ن پدیده وجود دارد. 
به طوری که می ت��وان گفت آمدن م��وج آنفلوآنزا 
 دی��ر و زود دارد ام��ا قطع��اً ش��اهد آن خواهی��م

 بود.
وی ادامه داد: مهم این اس��ت افرادی ک��ه واقعاً در 
معرض خطر بیش��تری در ابتال به آنفلوآنزا هستند 
واکسینه ش��وند، در درجه اول افراد باالی 60 سال 
باید واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند و در درجه دوم 
افرادی که دچار بیماری های قلبی و ریوی هستند 

باید این واکسن را استفاده کنند.
گویا تصریح ک��رد: اف��رادی که مبتال به س��رطان 
هستند و شیمی درمانی می شوند، افرادی که دچار 
بیماری های نق��ص ایمنی هس��تند و دیابتی های 
پیشرفته باید حتماً واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

رئیس مرکز مدیری��ت بیماری ه��ای واگیر وزارت 
بهداش��ت افزود: همچنین تزریق این واکس��ن در 
زنان باردار بیش از س��ایر افراد ضروری اس��ت چرا 
که این بیماری در زنان باردار بسیار شدید می شود 
به ط��وری که ج��ان آنها را نی��ز تهدی��د می کند، 
بنابراین این گروه از افراد حتماً باید واکسینه شوند 
 و اگر تاکن��ون واکس��ن را تزریق نکرده ان��د، اقدام 

کنند.
وی ادام��ه داد: ام��کان تزری��ق واکس��ن آنفلوآنزا 
هم اکن��ون در کش��ور وج��ود دارد و در س��طح 
داروخانه ها توزیع ش��ده اس��ت، البته م��ردم باید 
به پزش��ک مراجعه کنند و پس از تش��خیص وی، 
نس��بت به تزریق اقدام کنند.گویا گفت: همه افراد 
نیازی به تزریق واکس��ن آنفلوآنزا ندارند و بیش��تر 
افرادی که بیماری زمینه ای یا نقص سیستم ایمنی 
دارند، تزریق این واکسن برایش��ان ضرورت دارد، 
بنابراین بهتر اجازه دهیم آنانی که تزریق واکس��ن 
 برایشان ضروری این به این واکسن دسترسی پیدا 

کنند.

یک طراح از طریق چاپ 3 بعدی اندامی مانند قلب 
کودک، کبد و جمجمه ساخته است که به منظور 
ساخت یک پوشش محافظ خارجی در شکستگی 

دست به کار می رود.
یک ط��راح از طریق چاپ 3 بع��دی اندامی مانند 
قلب کودک، کبد و جمجمه ساخته است اما این 
بار چاپ 3 بعدی به منظور س��اخت یک پوشش 
محافظ خارجی در شکس��تگی دست به کار رفته 
است.این گچ استخوان به نام »اوستی اوید« توسط 
»جک اوی��ل« فارغ التحصیل دانش��گاه ویکتوریا 
طراحی ش��ده و توس��ط یک طراح صنعتی به نام 
»دنیز کاراساهین« ساخته شده است؛ اوستی اوید 
برای شکستگی دست طراحی و ساخته شده است 

که به درمان سریع تر شکس��تگی کمک می کند 
و باعث می شود که پوس��ت نفس بکشد؛ گچ های 
معمولی باعث نرسیدن هوا به پوست می شدند و 

همچنین آن گچ ها سنگین، خارش آور و حساس 
به آب بوده اند اما این گچ س��بک است، هیچ گونه 
خارش��ی برای کاربر ایجاد نمی کند و در برابر آب 

بسیار مقاوم است.
ب��ه تازگی »جک اوی��ل« الکتروده��ای کوچکی 
در داخل این گچ کار گذاش��ته اس��ت ک��ه برای 
س��ونوگرافی هی��چ مش��کلی نخواهد داش��ت و 
استخوان شکسته سریع درمان می شود؛ به گفته 
طراح، این سیستم به نام LIPUS زمان بهبودی 
را 38 درصد کاه��ش می دهد و تنها 20 دقیقه در 
روز توسط کاربر استفاده می شود و الکترودها باید 
مستقیما روی پوس��ت در قسمت شکستگی قرار 

گیرند.

گچ استخوان با چاپ 3 بعدی و سنسور
آیا تا به حال به معنی این جمالت 

فکرکرده اید !!
پر معنی تری��ن کلمه" ما" 

است...آن را به کار ببند.
عمیق ترین کلمه "عش��ق" 

است... به آن ارج بنه.
بی رحم ترین کلمه" تنفر" 

است...از بین ببرش.
سرکش ترین کلمه" هوس" 

است...با آن بازی نکن.
خود خواهان��ه ترین کلمه" 

من" است...از آن حذر کن.
ناپایدارترین کلمه "خشم" است...آن را فرو ببر.
بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.
پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش.

سازنده ترین کلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا کن.
روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... آن را نخور.
تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش.
سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش.

سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش.
شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو.

لطیف ترین کلمه "لبخند"است...آن را حفظ کن.
حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر.

ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... آن را ایجاد کن.
سالم ترین کلمه "سالمتی"است... به آن اهمیت بده.
اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... به آن اعتماد کن.

بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی"است... مراقب آن باش.
 دوس��تانه ترین کلم��ه "رفاقت"اس��ت... از آن سوءاس��تفاده

 نکن.
زیباترین کلمه "راستی"است... با ان روراست باش.
زشت ترین کلمه "دورویی"است... یک رنگ باش.

ویرانگرترین کلمه "تمسخر"است... دوست داری با تو چنین 
کنند؟

موقرترین کلمه "احترام"است... برایش ارزش قایل شو.
آرام ترین کلمه "آرامش"است... به آن برس.

عاقالنه ترین کلمه "احتیاط"است... حواست را جمع کن.
دس��ت و پاگیرترین کلمه "محدودیت"است... اجازه نده مانع 

پیشرفت شود.
سخت ترین کلمه "غیرممکن"است... وجود ندارد.

مخرب ترین کلمه "شتابزدگی"است...مواظب پل های پشت 
سرت باش.

 تاریک تری��ن کلمه "نادانی"اس��ت...آن را با نور علم روش��ن
 کن.

کشنده ترین کلمه "اضطراب"است...آن را نادیده بگیر.
صبورترین کلمه "انتظار"است... منتظرش باش.
بی ارزش ترین کلمه "انتقام"است... بگذاروبگذر.

 ارزش��مندترین کلم��ه "بخشش"اس��ت... س��عی خ��ود را
 بکن.

قشنگ ترین کلمه "خوشروئی"است... راز زیبائی در آن نهفته 
است.

تمیزترین کلمه "پاکیزگی"است... اصال سخت نیست.
رساترین کلمه "وفاداری"است... سر عهدت بمان.

تنهاترین کلمه "گوش��ه گیری"است...بدان که همیشه جمع 
بهتر از فرد بوده.

محرک ترین کلمه "هدفمندی"اس��ت... زندگی بدون هدف 
روی آب است.

و هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... پس پیش به سوی آن.

پند و گنج
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام حسین )ع( :
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار 
زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق 

همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.

 تاکنون بیش از 120 نفر در »بنیاد تمدید حیات آلکور« منجمد شده اند با این امید که روزی 
با پیشرفت علم دوباره به حیات بازگردند.

بنی��اد تمدی��د حی��ات آلک��ور ی��ک مؤسس��ه غیردولت��ی اس��ت ک��ه در س��ال 1972 
میالدی در »س��کاتدزیل« ایالت »آریزونا«ی آمریکا تأس��یس ش��د. این بنیاد، ش��ناخته 
ش��ده تری��ن نه��اد جه��ان در زمین��ه تحقیق��ات و مطالع��ات سرمازیس��تی محس��وب 
می ش��ود. ه��دف سرمازیس��تی این اس��ت ک��ه با کم��ک انجم��اد ب��دن از م��رگ همه 
س��لول ها و س��اختار س��لولی جلوگیری کند و آس��یب به بافت ها را به حداقل برس��اند تا 
 ش��اید در آین��ده نزدیک به ه��وش آمدن دوب��اره پ��س از ی��ک دوره انجم��اد امکان پذیر

 شود.در سرما زیستی که دانشی نوبنیاد است، پس از مرگ، دمای بدن انسان را تاحدی پایین 
می آورند که تا حد ممکن به بافت های بدن صدمه نرسد به این امید که بتوان در چند صد سال 

آینده فرد منجمد را دوباره زنده کرد.
 البته نکته جالب اینجاس��ت افرادی که امروزه برای منجمد شدن داوطلب می شوند به این 
واقعیت آگاه هستند که در حال حاضر روشی برای بازگشت آن ها به حیات وجود  ندارند بلکه 
فقط امیدوارند که شاید روزی علم به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند آن ها را دوباره به زندگی 
بازگرداند. در حال حاضر بیش از 120 نفر در بانک انجماد بنیاد آلکور منجمد شده اند و 1005 

نفر دیگر نیز در فهرست انجماد و مرگ موقت هستند. 
از افراد مشهوری که به سرمازیستی تن داده اند می توان به »تد ویلیامز« قهرمان مشهور بیس بال 
اشاره کرد و سه دانشمند دانشگاه آکس��فورد نیز به تازگی درخواست انجماد خود را به بنیاد 

آلکور ارائه کرده اند.

 رئیس دبیرخانه س��تاد کش��وری مبارزه ب��ا دخانیات گفت: بر اس��اس آماره��ا در صورت 
عدم پیش��گیری در جمعیت کش��ورهای ایران، مصر و پاکس��تان، این کش��ورها در آینده  
پرمصرف ترین های سیگار جهان خواهند شد.دکتر خسرو صادق نیت در دومین نشست کمیته 
ملی آموزش و ارتقای سالمت با اعالم این خبر گفت: هم اکنون 1.4 میلیارد سیگاری در دنیا 
وجود دارند که ساالنه 6 میلیون نفر از این افراد مستقیما بر اثر استنشاق دود سیگار می میرند و 
600 هزار نفر نیز به دلیل مواجهه با دود دست دوم سیگار جان خود را از دست می دهند.رئیس 
مرکز سالمت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: 
متاسفانه آمار کشور ما در این زمینه مطلوب نیست. به طوری که چهار درصد کل مرگ های 

افراد باالی 30 سال با مصرف مواد دخانی در ارتباط است.
وی با اشاره به اینکه ساالنه 12 هزار مرگ در کشور به مصرف مواد دخانی بازمی گردد، ادامه 
داد: با فرض مصرف ساالنه 50 میلیارد نخ سیگار درکشور، ساالنه 100 هزار میلیارد تومان 
 در کش��ور دود می ش��ود که این رقم دو برابر هزینه کاهش عوارض مصرف سیگار در کشور 
اس��ت.صادق نیت به تصویب کنوانس��یون کنت��رل دخانیات در س��ال 2003 اش��اره کرد 
و گفت: تا س��ال 2005 بال��غ بر 179 کش��ور عضو این کنوانس��یون ش��دند و در پی آن در 
 س��ال 1385 نیز قانون کنترل ومبارزه با دخانیات در مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب

 رسید.
وی افزود: ماده 12 این کنوانس��یون به بحث آموزش پرداخته اس��ت که بر همین اس��اس 
کارگروهی تخصصی در زمینه آموزش و توانمدسازی مردم در ستاد کشوری کنترل دخانیات 

تشکیل شد.

بیش از 120 انسان منجمد در انتظار حیات 
دوباره اند!

600 هزار نفر با دود دست دوم سیگار جان 
می دهند

یک فوق تخص��ص مدیکال آنکول��وژی مصرف 
غذاهای مانده و نیز خ��وردن ته دیگ را از جمله 
عوامل زمینه ساز ابتال به س��رطان معده عنوان 
کرد.دکتر مظفر ازنب ، با اشاره به روند رو به رشد 
سرطان از جمله شیوع سرطان معده اظهار کرد: 
این نوع س��رطان به دو دسته تقس��یم می شود.

وی تصریح کرد: در نوعی از این سرطان ابتدای 
 proximal معده درگیر شده که به آن سرطان
معده گفته می ش��ود و در نوع دیگر قسمت های 
 Distal انتهایی معده درگیر ش��ده که ب��ه آن
گفته می شود.ازنب، سرطان proximal معده 
را بسیار خطرناک تر و کشنده تر دانست و اظهار 
کرد: خوشبختانه این نوع سرطان شیوع کمتری 
در اف��راد دارد.این عضو هیئت علمی دانش��گاه 
علوم پزشکی کرمانشاه س��یگار را یکی از عوامل 
زمینه س��از مهم در ارتباط با این نوع س��رطان 
معده دانس��ت.ازنب همچنین مص��رف غذاهای 
نیترات دار، غذاه��ای مانده و ته دی��گ را نیز از 
جمله عوامل زمینه ساز در بروز سرطان معده نوع 

Distal عنوان کرد.
این فوق تخص��ص مدیکال آنکول��وژی عفونت 
هلیکوباکترپیلوری را نیز یکی از مهم ترین عوامل 
زمینه ساز ابتال به این نوع سرطان معده دانست 
و توصیه کرد: اف��راد درصورت ابت��ال به این نوع 

عفونت حتما سریع تر نسبت به درمان آن اقدام 
کنند.

به گفته ازنب وج��ود این نوع عفون��ت در معده 
عالمت مشخصی نداش��ته و امکان دارد افراد در 
پی مراجعه به پزش��ک به علل مختلفی از جمله 
س��وزش یا ورم معده با انج��ام آزمایش به وجود 
این نوع عفونت در معده خ��ود پی برند. بنابراین 
توصیه می ش��ود افراد در صورت امکان هر چند 
وقت یکبار چکاپی را در این زمینه انجام دهند.

ازنب عدم استعمال سیگار، نخوردن غذاهای ته 
مانده و نیترات دار و نیز عدم مصرف ته دیگ غذا 
و پرهیز از استرس را از راهکارهای موثر در جهت 
پیشگیری از ابتال به س��رطان معده عنوان کرد.

این عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
کرمانش��اه تصریح کرد: پرهیز از استرس حتی 
می تواند در روند درمان س��رطان معده نیز موثر 

باشد.
ازنب ب��ا بی��ان اینکه ش��انس درمان س��رطان 
معده در مراحل پیش��رفته بس��یار کم اس��ت، 
اظه��ار کرد: ب��ه همی��ن علت توصیه می ش��ود 
افراد ب��ه عالئم��ی از جمله کاه��ش وزن بدون 
دلی��ل و نی��ز ناراحتی ه��ای معده خ��ود توجه 
 ک��رده و هر چه س��ریع تر ب��ه پزش��ک مراجعه

 کنند.

ته دیگ خورهای حرفه ای بخوانند
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد به اس�تنادآئین نامه اجرائی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه ذیل اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : احداث مجموعه ورزشی بلوار فجر شهر جدید مجلسی شامل سالن ورزشی به مساحت حدود 1300 متر مربع و زمین 
ورزشی روباز به مساحت 1800 متر مربع  

2- مبلغ برآورداولیه حدود : 15/000/000/000 ریال 
3- مدت زمان اجرا ی کار : 18 ماه 

4- شرایط مناقصه گر : دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
 5- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدین ش�رایط م�ی توانند حداکثر ت�ا تاریخ 93/9/5 جه�ت دریافت اس�ناد ارزیابی به 

امورقرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.
6- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضیان پس از تکمیل اس�ناد ، حداکثر تا تاریخ 93/9/19 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.
 7- نش�انی کارفرما  : اصفه�ان - کیلومت�ر 20 جاده مبارک�ه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ی - بلوار ارم- ش�رکت عمران مجلس�ی

 تلفن : 52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده نهائی می باشد.

نوبت اول 

م الف 22852
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