
خشکی زاینده رود، استخوانی الی زخم بیکاری
نرخ بیکاری در استان آستین باال زده است

4

5

محمود شهریاری با انتقاد از راه اندازی شبکه های جدید در تلویزیون 
گفت: به نظرم این روزها تلویزیون به خاطر راه اندازی پشت سر هم 
شبکه های جدید دچار آشفتگی شده است؛ درحالی که این شبکه ها 
هنوز ه��م هویت خود را پی��دا نکرده اند.ش��هریاری درب��اره برنامه 

»ماه عسل« احسان علیخانی ...

محمود  شهریاری:
 احسان علیخانی ریسک کند

 واریز یارانه نقدی مردادماه 
در روزهای آینده 4

توزیع سهام عدالت بین ۱۰۰ هزار کارگر 
فصلی و ساختمانی استان 4 3

آزادسازی 95 درصدی امالک پروژه 
تعریض بلوار آیت اهلل خامنه ای

قاتل صنعت اسب 
با پرواز فرست 
کالس آمد

 رد اموال بابک زنجانی 
را در خارج کشور زدند

سیاست های خروج از رکود 
سه شنبه اعالم می شود

سهم 66 درصدی فوالد از 
شرکت ورق خودرو  استان

سریال »قیمت گذاری خودرو« 
22 مرداد وارد فاز تازه می شود

 پنج هزار کارت ملی هوشمند 
در استان صادر شد

2

4

6

4

4

3

پایگاه اورژانس هوایی 
استان افتتاح شد

برای امدادرسانی در این پایگاه یک فروند بالگرد در 
نظر گرفته شده است.     

پای��گاه اورژانس هوایی اس��تان اصفه��ان دیروزبا 
حضور اس��تاندار اصفهان، منصور شیش��ه فروش 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان و فرمانده پایگاه 
چهارم رزمی هوانیروز اصفهان در منطقه هوانیروز 

اصفهان افتتاح شد. 
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آلودگی صوتی، تحفه شوم صنایع قرن
رسیدن به آرامش ذهنی و درونی یکی از مهم ترین اهداف زندگی کردن است و مانعی چون آلودگی های صوتی باعث نابسامانی و عکس آرامش 

که همان عصبانیت و خشونت است می شود.
حتی عالج درد با پناه بردن به دل طبیعت و جنگل و روستاها نیست و نمی توان از آفت آلودگی اصوات در امان بود. در آنجا هم صداهایی که حامل 
پیام مرگ و نیستی هستند را از طنین رعشه آور اره های برقی در قطع درختان می شنویم و شاهد غم و اشک سقوط درختان هستیم؛ امواجی 

3وحشی که گوش خراش و دل خراش اند! افزایش فشارهای عصبی، بروز رفتارهای تهاجمی، اختالالت شنوایی، کاهش شنوایی و ...
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  با عقد قرار داد فروش برق ديزل ژنراتور اضطراری خود به شركت توزيع برق عالوه بر تامين برق خود
 هزينه های سوخت و استهالک ديزل را دريافت نماييد.
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  با عقد قرار داد فروش برق ديزل ژنراتور اضطراری خود به شركت توزيع برق عالوه بر تامين برق خود
 هزينه های سوخت و استهالک ديزل را دريافت نماييد.

مشتركين محترم صنعتی :

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 شماره مجوز )222738(

 1- موضوع مناقصه : ترميم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انش�عابات پراكنده در سطح مناطق
 چهار گانه گاز رسانی شهر اصفهان

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1393/06/02 

4- ميزان تضمين شركت در مناقصه : 75/000/000 ريال )هفتادو پنج ميليون ريال (
مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رس�انی الكترونيكی شركت 
 گاز اس�تان اصفهان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  يا با ش�ماره
  تلف�ن ه�ای5- 36271031-031  امور ق�رار دادهای ش�ركت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل

 فرمايند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

کد فراخوان : 1370241

نوبت اول 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

3
3

رتبه چهارم استان
 درجذب سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی اصفهان

اصفهان در رتبه چهارم جذب سرمایه گذاری خارجی کشورپس از سه استان نفتی هرمزگان، بوشهر و

4 خوزستان قراردارد

3 4

 اس��تاندار اصفه��ان دو براب��ر ش��دن می��زان 
تسهیالت اشتغال این اس��تان در سال جاری 
را خواس��تار ش��د و گفت: مدیریت استان این 
موض��وع را ب��ا مع��اون برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رییس جمهوری در میان گذاش��ته 
است.رس��ول زرگر پور در کارگروه اش��تغال و 
س��رمایه گذاری اس��تان اصفهان، ب��ا تأکید بر 
اینکه مع��اون رئیس جمهوری وع��ده داد این 
موضوع به صورت ویژه بررس��ی ش��ود، اظهار 
داشت: تسهیالت اشتغال استان در سال جاری 
با باقی مانده تسهیالت اشتغال در سال گذشته 

بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان...

عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه 
شهرکرد موفق به ساخت ترکیب دارویی ترمیم 
زخم از عصاره بدن کرم خاکی شد.مهران عربی 
اظهار کرد: ترمیم و درمان زخم های س��طحی 
فرآیندی زمان بر و وابسته به عواملی نظیر سن 
بیمار، س��المت عمومی، تغذیه و نحوه درمان 
اس��ت، اما این ترکیب دارویی جدی��د با بهبود 
عملکرد فرآیندهای سلولی و مولکولی پوست 
هنگام قطع اتصال بین س��لولی و ایجاد زخم، 
درمان آن را س��رعت می بخش��د.وی با اشاره 
به تأثیر این ترکی��ب داروی��ی در درمان انواع 

زخم های سطحی ابراز...

ضرورت ۲ برابر شدن تسهیالت 
اشتغال در اصفهان

ساخت ترکیب دارویی ترمیم زخم از 
عصاره بدن کرم خاکی در شهرکرد



اخبار کوتاهيادداشت

 بسیاری از طالق ها با تأثیرپذيری
 از فرهنگ غرب اتفاق می افتد

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه 25 درص��د ازدواج ها به طالق ختم می ش��ود گفت: 
بسیاری از طالق ها در کش��ور در پی تأثیرپذیری از فرهنگ 
غرب اتفاق می افتد.، حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی در 
نشست طرح تقویت مبانی اعتقادی با اشاره به اینکه بسیاری 
از طالق ها در کشور در پی تأثیرپذیری از فرهنگ غرب اتفاق 
می افتد، عنوان کرد: هس��ته اصلی زندگی در جامعه کش��ور 
خانواده است. وی افزود: در روایات بسیاری در دین اسالم به 

تشکیل زندگی و تقویت زندگی اشاره شده است.

 بازگشايی سفارت انگلستان 
در آينده نزديک

     »محمدحس��ن حبیب اهلل زاده«، کاردار غیر مقیم ایران در 
انگلیس از بازگشایی سفارتخانه های دو کشور در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: همه بخش های س��فارت ای��ران در انگلیس 
به زودی فعالیت خود را از س��ر خواهد گرفت.»محمدحسن 
حبی��ب اهلل زاده« گف��ت: گفتگوهای��ی برای بازگش��ایی دو 
سفارتخانه داشته ایم که نتایج آن به زودی اجرایی خواهد شد. 
البته سفارت ما در لندن برای ارائه تسهیالت و امکانات بهتر به 
ایرانیان زودتراز سفارت انگلیس در تهران کار خود را آغاز کرد.

حبیب زاده خاطرنشان کرد که بخش کنسولی سفارت ایران 
در لندن از حدود ۴ یا 5 ماه پی��ش کار خود را آغاز کرده و در 
این مدت به ایرانیان خدمات ارائه می کرد. سایر بخش ها یعنی 
بخش دیپلماتیک پس از توافقات انجام شده به  زودی فعالیت 

خود را از سر خواهد گرفت.

 رد اموال بابک زنجانی را 
در خارج کشور زدند

 محمدعلی پور مختار درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده 
بابک زنجان��ی گفت: زنجان��ی تاکنون فقط اطالع��ات اموال 
ش��خصی خود را در داخ��ل کش��ور ارائه کرده اس��ت.رئیس 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس بابیان اینک��ه اطالعاتی از اموال 
بابک زنجانی در خارج از کشور به دست آمده است، گفت: وزارت 
امور خارجه مکلف به همکاری درباره نحوه و میزان سهام بابک 
زنجانی در شرکت های مشترکی است که با خارجی ها تشکیل 
داده تا بتوان آن ها را شناسایی و مسترد کرد.عضو ناظر مجلس 
در ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی گفت: البته اطالعاتی نیز 
درباره اموال وی در خارج از کشور وجود دارد اما نحوه استرداد 
آن ها باید مش��خص ش��ود.پور مختار درباره پرونده فساد در 
فوتبال و آخرین روند رسیدگی به آن نیز گفت: کارشناسان این 
کمیسیون در حال تکمیل گزارش نهایی رسیدگی به پرونده 
فساد در فوتبال هستند و به زودی این گزارش به هیئت رئیس 

مجلس برای قرائت در جلسه علنی ارائه می شود.
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش قیمت خودرو به نفع 2
صنعت نیست.رضا رحمانی در خصوص قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به کاهش تورم و نرخ 

ارز و افزایش تولید هیچ دلیل و مناسبتی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد.
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امام جمعه اصفهان گفت: رژیم صهیونیستی با کشتار مردم و 
کودکان بی دفاع آبروی نداشته خود را در دنیا برد و تظاهرات 
در 12۰ کشور جهان نشان داد اسرائیل دیگر آبرویی در جهان 

ندارد.
 آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد با تبریک روز خبرنگار 
به خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاری یک ش��غل خوب است 
که هم نقش مؤثر و س��ازنده دارد و هم می تواند نقش مخرب 

داشته باشد.
وی اطالع رس��انی مطلوب در جامعه را باع��ث حفظ ثبات و 
امنیت در جامعه دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: در س��ال های 
گذشته وضعیت روزنامه های زنجیره ای را دیدیم که چه بالیی 
به سر کش��ور آوردند، خبرنگاران می توانند خوب بنویسند و 
مردم را آگاه کنند و باصداقت کار کنند، در مقابل هم می توانند 

اذهان مردم را مشوش و مشکالتی را برای کشور ایجاد کنند.
امام جمع��ه اصفه��ان صداقت و تعه��د را دو ش��رط الزم در 
کار خبرنگاری دانس��ت و ادامه داد: رس��انه ها باید به کش��ور 
اسالمی مان که خون های زیادی برای آن ریخته شده وفادار 
باشند.طباطبایی نژاد ادامه داد: من قبل از انقالب فکر می کردم 
با پیروزی انقالب اس��المی تمام دنیا از اخبار ایران اس��تفاده 
می کنند، ولی متأسفانه این طور نشد و حتی قلم، به دست افراد 

غیر متعهد هم افتاد و خرابکاری زیادی هم به بار آمد.
وی در ادامه گفت: خبرنگاران باید تالش کنند که صادقانه و 
عادالنه بنویس��ند و هیچ گاه دروغ نگویند، ولی مراقب باشند 
ببینند که چه چیزی مهم و مفید برای جامعه است و ضرورتی 

ندارد همه مطالب را منعکس کنند.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: همه رسانه ها در دنیا مراقب آبروی 
نظام خودشان هستند و خبرنگاران ما هم باید مراقب باشند که 

دروغ ننویسند، ولی هر آنچه هست را نیز نباید منعکس کنند 
و در خبرها نباید آبروی نظام خدشه دار شود.

نماینده ولی فقیه در اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به 
جنگ غزه، پیروزی مسلمانان در این جنگ را تبریک گفت و 
اظهار کرد: این جنگ 3۰ روزه، سومین پیروزی مسلمانان غزه 
بر رژیم اسرائیل بود اگرچه بیش از 1۰ هزار نفر شهید و زخمی 
شدند، اما اسرائیل شکست خورد و با شدت بیشتری در دنیا 
بی آبرو شد.وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با کشتار مردم و 

کودکان بی دفاع آبروی نداشته خود را در دنیا برد.
وی با اشاره به اینکه مقاومت مردم غزه و مردم لبنان پیش از آن 
تفکر و باور شکست ناپذیری اسرائیل را از بین برده بود، ادامه 
داد: موج جهانی علیه اسرائیل در جهان به راه افتاده و برگزاری 
تظاهرات در 12۰ کشور جهان علیه اس��رائیل نشان داد این 

کشور در جهان آبرویی برای مردم ملت ها ندارد.
وی مقاومت مردم غزه را باعث ترس و وحشت و آغاز مهاجرت 
معکوس در اسرائیل دانس��ت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
در این مسئله کسانی که ش��عار نه غزه نه لبنان سر می دادند 
به اش��تباه خود پی بردند و متوجه شدند که مسئله فلسطین 
مسئله اسالم است و امنیت ملی ما درگرو امنیت ملی فلسطین 

و کشورهای منطقه است.

رئیس کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس با تأکید بر اینکه 
تنها راه مقابله با فساد اقتصادی ایجاد شفافیت در روندهای 
اقتصادی است، گفت: فساد همواره در نقطه مقابل شفافیت 
قرار دارد.غالمحس��ین تاج گردون در م��ورد اظهارات اخیر 
رییس جمهور درباره برخورد با خاطیان به ویژه در پرونده های 
فروش نفت گفت:  عمده صحبت ها در مورد تخلفات فروش 
نفت به پرون��ده آقای بابک زنجانی برمی گ��ردد هرچند که 
ممکن اس��ت پرونده های دیگری هم وجود داشته باشد که 
در مسیر افشا شدن باشد یا بعداً افشا شود.رییس کمیسیون 
برنامه وبودجه ادام��ه داد: تنه��ا راه مبارزه ب��ا وقوع چنین 
فسادهایی ایجاد ش��فافیت در فضای اقتصادی کشور است. 
متأس��فانه برخی به بهانه وجود تحریم ه��ا اقدامات مخالف 
ش��فافیت اقتصادی انجام دادند و نتیج��ه آن پرونده هایی 
مانند پرونده بابک زنجانی است.تاجگردون بابیان اینکه اگر 

دولت می خواهد با فساد مبارزه کند باید اول از گذشته درس 
بگیرد، گفت: مشخص است که برخورد بسیار جدی با موارد 
فسادی که درگذشته رخ داده اس��ت می تواند باعث کاهش 
احتمال بروز چنین خطاهایی در آینده ش��ود.وی در مورد 
احتمال نقش دادن دولت گذشته در تخلفات مالی صورت 

گرفته، گفت: فسادهای رخ داده متوجه هر دولتی که باشد 
دولت فعلی باید با آن ها برخورد کند تا تخلفاتی ازاین دست 
دوباره ش��کل نگیرد ضمن اینکه دولت باید روابط اقتصادی 
را ش��فاف و مطابق با قانون کند.تاجگردون ادامه داد: دولت 
گذشته شاید به صورت ناخواسته زمینه وقوع برخی فسادها 
را فراهم کرده است به هرحال باید برخورد با مفاسد به صورت 
جدی صورت گیرد تا هم حقوق ملت پایمال نشود و هم اینکه 
ثروت ازدس��ت رفته دولت دوباره به سیستم برگردد.رییس 
کمیسیون برنامه وبودجه در مورد بخش دیگری از اظهارات 
رییس جمهور که ایجاد تحریم ها را ناشی از بی عقلی دانسته و 
گفته بود برخی از این تحریم ها سوءاستفاده کردند تا پول های 
کالن برای خودش��ان فراهم کنند، گفت: من نمی دانم چرا 
آقای رییس جمهور دوباره و با چنین ادبیاتی به این موضوع 

پرداخته است چراکه این مسائل قباًل بارها گفته شده است.

امام جمعه اصفهان:

ريیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس

فساد در نقطه مقابل شفافیت قرار دارد

تظاهرات نشان داد رژیم صهیونیستی آبرو ندارد

مجلس از تمام ابزارها برای کاهش قیمت خودرو استفاده می کند

سیاست های خروج از رکود 
سه شنبه اعالم می شود

رئیس دفتر رئیس جمهور از اعالم سیاست های خروج 
از رکود در روز سه شنبه خبر داد.

محمد نهاوندیان در جلس��ه ش��ورای اداری استان 
مرکزی ک��ه با حضور اعضای ش��ورا در اس��تانداری 
برگزار شد، ضمن گرامیداش��ت روز خبرنگار گفت: 
تجلیل از تمامی عرصه های خدمت در ایران اسالمی 
با محوریت جهاد و ایثار انجام می شود و در خصوص 
روز خبرنگار نیز شهادت شهید صارمی بهانه ای برای 
ارج گذاری به زحمات این قشر شده است.وی بابیان 
اینکه رویک��رد جهادی منحصر به یک قش��ر خاص 
نیس��ت، افزود: جهاد در حوزه رس��انه نیز می تواند 
افتخارآفرین باش��د.نهاوندیان با اش��اره به اینکه در 
آس��تانه س��الگرد یک س��الگی دولت قرار داریم، بر 
لزوم ارزیاب��ی و تحلیل عملکرد دولت در یک س��ال 
 گذشته در راستای برنامه ریزی برای فرصت باقیمانده 
پیش رو تأکید کرد و گفت: پس از حضور حماس��ی 
مردم در انتخابات س��ال ۹2، با تغیی��رات و تدابیر و 
رویکردهای مدیریتی دول��ت یازدهم امید در دل ها 
زنده شد و همگان متفق القول اند که گام اول حرکت 
دولت در این مدت با موفقیت برداشته شده و ضمن 
تجلی آرامش در حیات اجتماع��ی مردم، بارقه های 
امید دوباره در کشور شکل گرفته است.وی در مقایسه 
شرایط اقتصادی یک س��ال اخیر با قبل از آن، گفت: 
التهاب بازار ارز، اضطراب در خصوص دسترس��ی به 
بازارهای مختلف و ع��دم وجود اطمینان از موفقیت 
س��رمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کش��ور را 
فراگرفته بود اما، در یک سال اخیر شرایط به صورت 
قابل توجهی تغییر کرده و امروز سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی در بررس��ی های خود بهترین محل برای 

سرمایه گذاری در منطقه را ایران می دانند.
نهاوندیان بابیان اینکه ش��اخص فالکت در آغاز کار 
دولت یازدهم در باالترین نقطه در تاریخ کشور قرار 
داشت، ولی در کمتر از یک سال شاهد سقوط تورم 
از ۴5 درصد به 15 درصد بوده ای��م، این موفقیت را 
در تاریخ ایران بی نظیر دانس��ت.وی با اشاره به اقدام 
دولت گذشته در خصوص استخدام های دولتی گفت: 
استخدام دولتی به معنی خدمت به اشتغال نیست. 
مشکل بیکاری زمانی برطرف می ش��ود که در بدنه 
اقتصاد فضایی ایجاد شود که س��رمایه گذار به ثبات 
اقتصاد اطمینان پیداکرده و فرصت شغلی ایجاد کند 
تا از محل رشد اقتصادی ایجادشده از این بابت، دولت 

بتواند هزینه ها را تأمین کند.

 تظاهرات ضد صهیونیستی
 در استان برگزار شد

تظاهرات ضد صهیونیستی اعالم همبستگی و حمایت از مقاومت 
اسالمی غزه و فریاد علیه س��بوعیت صهیونیست پس از اقامه نماز 
جمعه این هفته )17 م��رداد 13۹3( در چهارمح��ال و بختیاری 

همزمان با 1۰ استان کشور، برگزار شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
در پایان تظاهرات، حضور عموم آحاد، اقش��ار، اصناف و گروه های 
مختلف مردم��ی، تش��کل های مردم نه��اد و تمامی وف��اداران به 
 آرمان قدس شریف که حضور حماس��ی، انقالبی و گسترده خود، 
فریاد رسای مظلومیت و حقانیت فلس��طین و مردم ستمدیده آن 
را به گوش س��ازمان های مدعی حقوق بش��ر و وجدان های آگاه و 

چشمان بیدار جهان رسانده اند را قابل تقدیر دانست.
علی گرجی افزود: همچنین از مردم نوع دوس��ت اس��تان خواست 
در ساخت و بازسازی مناطق تخریب شده غزه از مساجد، مدارس، 
آموزشگاه ها و منازل مسکونی و ارسال کمک های مادی، غذایی و 

دارویی به یاری ستمدیدگان و مظلومان غزه بشتابند.
وی در خصوص عقب نشینی ارتش رژیم اش��غالگر قدس، گفت: : 
صهیونیست ها در این جنگ شکست بسیار س��نگینی را متحمل 
شدند و عماًل نتوانس��تند به هیچ یک از اهداف مشخص شده خود 

دست یابند.
 به احتمال زیاد در زمان باقی مانده نیز صهیونیست ها دست به هیچ 
کاری نمی زنند و آتش بس برای مدت بیش��تری، شاید یک ماهه و 

شاید چندساله ادامه پیدا خواهد کرد.
گرجی درباره شکست سنگین رژیم صهیونیستی نیز گفت: ماشین 
جنگی صهیونیس��ت ها در برابر سد مس��تحکم مقاومت از حرکت 
ایستاد و یک شکست مفتضحانه دیگری را برای آن ها رقم زد. این 
شکس��ت نش��ان می دهد، اگر مقاومت نبود قطعاً آینده غزه بسیار 

تاریک تر از وضع امروز بود.
وی با اشاره به شکست رژیم صهیونیس��تی در دو حوزه سیاسی و 
نظامی، تأکید کرد: صهیونیس��ت ها هم در جنگ نظامی به شکل 
تحقیرکننده ای شکست خوردند و هم در حوزه سیاسی و اعتراضات 
جهانی که در قریب به اتفاق کشورهای جهان و در بیشتر شهرهای 
بزرگ دنیا به راه افتاد، نشان دهنده شکست این کشورها در حوزه 
سیاسی است و این مسئله به وضوح اثبات می کند موازنه قدرت به 
س��مت مقاومت چرخش کرده و این نکته یعنی برابر استکبار باید 

مقاومت کرد تا به پیروزی رسید.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری با اشاره به سفر 
دولت یازدهم به این اس��تان، گفت: در سفر هیئت دولت 
به این اس��تان و تصویب احداث راه آهن شهرکرد به اهواز 
گام بلندی برای بن بست ش��کنی چهارمح��ال و بختیاری 

برداشته شده است.
 حجت االسالم محمدعلی نکونام در نماز جمعه این هفته 
ش��هرکرد که با حضور گس��ترده مردم مؤمن در مصالی 
بزرگ امام خمینی این شهر برگزار شد، با دعوت همه مردم 
و نمازگزاران به تقوای الهی گف��ت: خداوند در آیات 1۴ و 
15 سوره مبارکه جن از زبان اجنه معارفی را از اسالم بیان 

می کند.
وی افزود: اجنه در این آیات 
می گویند که م��ا نیز دارای 
اجنه مس��لم و غیرمس��لم 
هستیم و هر موجود مجرم 
در برابر اراده خداوند تسلیم 

است.
خطی��ب جمعه ش��هرکرد 
افزود: فلس��فه امروز اسالم 
و کس��ی که لباس تقوا را بر 
تن کرده حفظ اس��المیت 
 نظ��ام جمهوری اس��المی

 است.
نکون��ام خاطرنش��ان کرد: 
اسالم باید همیشه در نظام 

جمهوری اسالمی جریان داشته باشد و ارزش های اسالمی 
حفظ گ��ردد و این دغدغه هم��ه انقالبیون و همه افش��ار 
ازجمله کشاورزان، کارگران، بازاریان، مردان وزنان انقالب 

است.
وی با اش��اره به س��فر ریاس��ت محترم جمه��ور و هیئت 
دولت ب��ه اس��تان چهارمحال بختی��اری، گف��ت: من در 
س��خنانم در جمع بزرگ م��ردم در ورزش��گاه انقالب به 

رئیس جمهور محترم کش��ورمان یکی از مسائلی که بیان 
کردم آسیب شناسی کش��ورمان بود و باید با هر چیزی که 
 به اسالمیت نظام جمهوری اسالمی خدشه وارد می کند، 

مبارزه شود.
خطیب جمعه شهرکرد از سفر رئیس جمهور و هیئت دولت 
به چهارمحال بختیاری تشکر کرد و گفت: با حضور دولت 
یازدهم شورونشاطی در بین مردم این استان به وجود آمد 
و مردم نیز با استقبال گرم خود از آنان پیوند خود را با دولت 

محکم نموده و از آنان حمایت کردند.
نکونام با اش��اره ب��ه اینکه ت��ا زمان��ی ک��ه چهارمحال و 
بختیاری از بن بس��ت خارج نش��ود، نمی توان کار اساسی 
 و کلی��دی انج��ام داد، گفت: در س��فر دول��ت یازدهم به 
چهارمحال و بختیاری به حول و قوه الهی گام های بلندی 
برای بن بست شکنی این استان رقم خورد و رئیس جمهور 
محترم از احداث راه آهن ش��هرکرد به اه��واز خبر داد که 
 با احداث ای��ن راه آهن جای��گاه و موقعیت اس��تان ارتقاء 

خواهد یافت.
 مردم مؤمن و نوع دوست شهرکرد، در پایان نماز جمعه با 
برگزاری راهپیمایی و سردادن شعارهای »مرگ بر آمریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر صهیونیست کودک کش« 
جنایات وحش��یانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و 

بی دفاع مردم غزه را محکوم کرده اند.

س��خنگوی دولت گفت: تا پایان امس��ال بااعتباری بیش از 
2۰6 میلی��ارد تومان، 76 پ��روژه اولوی��ت دار چهارمحال و 
بختیاری با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رس��د.

محمدباقر نوبخت  بابیان اینکه در این سفر به اهداف مدنظر 
خود در ارتباط با تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام و اولویت دار 
دست یافتیم، اظهار کرد: برای 76 طرح از 7۹ طرح پیشنهادی 
اولویت دار و مهم از سوی مسئوالن اس��تانی برای تکمیل و 
بهره برداری در پایان س��ال جاری تصمیم گیری شد.معاون 
برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رئیس جمه��ور و نوبخت با 
تأکید بر اینکه 1۰۰ درصد اعتبارات 7۹ پروژه استانی کنار 
گذاشته شده و تخصیص داده خواهد شد گفت: برای تکمیل 
تومان در نظر گرفته شده است.وی افزود: برای طرح های امور و بهره ب��رداری از این طرح ها اعتباری بالغ ب��ر 2۰6 میلیارد 

کشاورزی و منابع طبیعی ۴ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان، 
آموزش 3 میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، بهداشت و درمان 7 
میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

نوبخت طرح های ورزش��ی، تأمین مناب��ع آبی، حمل ونقل، 
مسکن مهر، راه و شهرسازی، توسعه اقتصادی، تأمین انرژی را 
 از دیگر طرح های برخوردار از اعتبارات سفر ریاست جمهوری

 دانست.وی از س��فر ریاست جمهوری در اس��فندماه سال 
جاری برای دومین بار به صورت ویدئو کنفرانس به اس��تان 
سفر خبر داد و گفت: در پایان اس��فندماه از میان 7۹ طرح 
تعهد شده برای تکمیل و بهره برداری 76 طرح از طریق ویدئو 
کنفرانس توسط شخص ریاس��ت جمهوری بهره برداری و 

افتتاح خواهند شد.

خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری

با حضور رئیس جمهور؛

76 پروژه اولويت دار چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

گام بلندی برای بن بست شکنی در استان برداشته شده است

 نگاه سنتی به آب
 بايد تغییر کند

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کش��ور در جمع مدیران صنعت آب 
اس��تان چهار محال و بختیاری گفت: نگاه س��نتی 
به مقوله آب باید عوض ش��ود ونگاه ما ب��ه آب باید 
اقتصادی باش��د و اقتصادآب نیزباید مدنظر باش��د. 
حمید رضا جانباز که هیئت دولت را در ش��هرکرد 
همراهی می کرد افزود: برای انج��ام این مهم و نگاه 
اقتصادی به آب باید تعرفه های آب استانی شود زیرا 
شرکت های آب و فاضالب جزء بنگاه های اقتصادی 

هستند و نگاه دوگانه به آب باید از بین برود. 

 يک باند کالهبرداری
 در استان شناسايی شد

فرمانده انتظامی اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
شناسایی اعضای باندی که با دائر کردن فروشگاه 
مواد غذای��ی قالبی و ص��دور چک ه��ای بالمحل 
2 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال از مش��تریان خود 
کالهبرداری کرده بودند، خب��رداد.  نورعلی یاری 
اظهارک��رد: کارآگاه��ان اداره مب��ارزه ب��ا جعل و 
کالهب��رداری پلی��س آگاهی اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری در پ��ی رص��د جرائ��م و ردگی��ری 
مجرمان و اش��رافیت بر روی بانده��ای تبهکاری 
 موفق ش��دند باند بزرگ کالهبرداری را شناسایی 

کنند.
وی در خصوص ش��یوه و ش��گرد متهم��ان گفت: 
اعضای باند با دائر کردن فروش��گاه اغذیه فروشی 
قالبی و پخ��ش کارت ه��ای تبلیغاتی و با ش��گرد 
اعتماد سازی ابتدا به صورت جزئی نسبت به خرید 
و فروش مواد غذایی اقدام و پ��س از جلب اعتماد 
سوژه های خود با صدور چک های بالمحل در مبالغ 

باال، 25۰ میلیون تومان کالهبرداری کردند.
ی��اری اف��زود: در ادامه تحقیقات مش��خص ش��د 
سردسته باند طی س��ال های اخیر در چند استان 
کش��ور به اتهامات متعدد نظیر جعل اس��کناس، 
کالهبرداری و حم��ل و نگهداری مواد مخدر بیش 
از2 س��ال در زندان به س��ر برده و با قرار وثیقه 1۰ 
میلیارد ریالی آزاد ش��ده اس��ت.به گفت��ه فرمانده 
انتظامی اس��تان چهارمحال و بختیاری، در نهایت 
با شناس��ایی 11 نفر دیگ��ر از اعضای بان��د و لزوم 
کار بیش��تر اطالعاتی و فن��ی و با توجه ب��ه اینکه 
اکثرکالهبرداری ه��ا در اس��تان اصفه��ان صورت 
گرفته و متهم اصل��ی پرونده در آن ح��وزه دارای 
پرونده قضایی بود پرونده برای سیر مراحل قانونی 
به دادس��رای عمومی و انقالب ناحی��ه 2 اصفهان 

ارسال شد.
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در سفر هیئت 
دولت به اين استان 

و تصويب احداث 
راه آهن شهرکرد 

به اهواز گام بلندی 
برای بن بست شکنی 
چهارمحال بختیاری 

برداشته شده است.



یادداشت

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس؛

بازی های بومی محلی بر سبک زندگی 
خانواده ها مؤثر است

   دبیر اجالس و جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگی 
ناملموس عن��وان کرد: در 
روزگاران قدی��م بازی های 
بومی و محلی در همه نقاط 
کشور در آیین ها و جشن ها 
و مناسبت ها بین خانواده ها 
و اق��وام انجام می ش��د که 
پرداخت��ن به ای��ن بازی ها 
نه تنها نشاط و شادابی برای 
خانواده ه��ا به ارمغ��ان می آورد بلک��ه باعث انس��جام و تکیه بر 
روحیه جمعی نگری می شد.مسعود حس��ین میرزایی با اعالم 
این مطلب اظهار داش��ت: این روزها متأس��فانه باوجود هجمه 
رس��انه ها، بازی های رایانه ای، ش��بکه های اجتماع��ی و دنیای 
مجازی، نش��اط جمعی از میان خانواده رخ��ت برچیده و همه 
به س��مت بازی های انفرادی گراییده اند.وی اذعان داشت: اگر 
بخواهیم توس��ط بازی های بومی محلی، سبک زندگی مردم را 
تغییر دهیم و بخش��ی از اوقات فراغت آن ها را در س��طح کالن 
جامعه به این بازی ها اختصاص دهیم، نیازمند تغییرات بنیادی 
در زیرساخت های تربیت بدنی هستیم.دبیر اجالس و جشنواره 
میراث فرهنگی ناملموس تصریح ک��رد: بدین منظور ابتدا باید 
تولید محت��وای مربوطه را، به دانش��گاه ها و مراک��ز تولید علم 
بسپاریم، سپس با تجدیدنظر در سرفصل های درس تربیت بدنی 
مقاطع مختلف م��دارس و واح��د تربیت بدن��ی عمومی ۱ و ۲ 
دانشجویان و نیز گنجاندن تعدادی واحد بازی های بومی محلی 
در سرفصل دروس دانشجویان رشته تربیت بدنی، نسل جوان را 

با این رشته ها آشنا کنیم.
حس��ین میرزای��ی عن��وان ک��رد: در ای��ن مقط��ع، نوب��ت به 
فدراسیون هاست، که با اجرای مسابقات ملی، رغبت جوانان را 
به این رشته ها دوچندان کنند همچنین ورزش ادارات و مناطق 
مختلف ش��هرداری ها نیز نقش مؤثری را در ای��ن برهه زمانی، 

عهده دار خواهند بود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

  پیگر برنامه مدون برای احیای 
تاالب گاوخونی هستیم

 مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
خشک ش��دن تاالب گاوخونی 
زمینه ساز توسعه بیابان زایی در 
منطقه است و بیابان زایی ها در 
منطق��ه را افزای��ش می دهد، 
گفت: درصدد تدوین برنامه ای 
جام��ع ب��رای احی��ای تاالب 
هس��تیم.حمید  گاوخون��ی 
ظهراب��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
تجربی��ات موج��ود درزمینه 
احیای تاالب ها باید بررسی شود، ابراز داشت: برنامه ای مدون و 
جامع با استفاده از تجربیات موجود در راستای احیای تاالب ها 
در دنیا و کشور و تحقیقات و کارشناسی های صورت گرفته در 
راس��تای احیای تاالب گاوخونی باید برای احی��ای این تاالب 
تدوین شود.وی بابیان اینکه راهکارهای احیای تاالب بین المللی 
گاوخونی باید در نشست ش��ورای عالی حفاظت محیط زیست 
کشور مطرح ش��ود، افزود: درگذشته مش��کل تاالب گاوخونی 
یک بار مطرح ش��ده، ام��ا به صورت کارشناس��ی ای��ن موضوع 
موردبررسی قرار نگرفته است.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با تأکید بر اینکه استاندار اصفهان، پیگیری های 
الزم را در راس��تای مطرح ش��دن راهکاره��ای احی��ای تاالب 
بین المللی گاوخونی در ش��ورای عالی حفاظت محیط زیس��ت 
کشور داشته است، گفت: مدتی پیش جلسه ای با رییس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت کش��ور، اس��تاندار اصفهان و جمعی از 
مسئوالن حفاظت محیط زیس��ت کشور و استان داشتیم که در 

این جلسه نیز به موضوع احیای تاالب گاوخونی تأکید شد.
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الیحه درآمدهای پایدار شهرداری ها تدوین شد
 معاون عمرانی و امور توس��عه شهری وزارت کش��ور از تدوین الیحه درآمدهای پایدار 
شهرداری ها خبر داد و گفت: این الیحه به زودی تقدیم دولت خواهد شد و پس از بررسی 

در کمیسیون کالن شهرها برای تصویب به مجلس ارسال می شود.
3

سازمان بهداش��ت جهانی )WHO( آلودگی صوتی 
را تهدیدی جدی برای س��المت انس��ان دانسته است 
که به دلیل تنوع مناب��ع )ترافیک، صنعت، محل کار و 
هم جواری( یکی از گسترده ترین خطرات برای سالمت 

انسان به شمار می رود.
آلودگی صوتی درحرکت های شهری

پس از گذش��ت قرن ها و هزاره ها شهرسازی دوبعدی، 
اکنون شاهد سه بعدی شدن ش��هرها شده ایم و بدین 
معناس��ت که زمان بش��ر را به بعد ارتفاع کشانده ولی 
دراین بین، مقام چهارم یعنی ارزش و مقیاس انس��انی 
کجا قرارگرفته اس��ت؟ ام��روزه با افزای��ش جمعیت 
در ش��هرها ش��اهد بروز مش��کالت عدیده ای هستیم 
ک��ه ازجمله این مش��کالت می توان ب��ه آلودگی های 
صوتی، هوا و آب، مش��کالت حمل ونقل درون شهری، 

زاغه نشینی و... اشاره کرد. 
در حال حاضر با توجه ب��ه اینکه بخش عمده جمعیت 
کشور در ش��هرها س��اکن هس��تند لزوم به کارگیری 
تدابیری مؤثر از سوی س��ازمان ها و ارگان هایی که در 
مدیریت شهری نقش تعریف ش��ده ای دارند احساس 
می شود. یکی از این نهادها که نقشی محوری در جهت 
باال بردن کیفیت زندگی در محیط های شهری، فراهم 
کردن امکانات، ارائه خدمات و... را ایفا می کند شهرداری 
اس��ت و همان طوری که از تعریف شهرداری مشخص 
است، »نهادی اس��ت غیردولتی که از محل عوارض و 
مالیات مردم اداره می شود«.مهندس اردشیر سیروس، 
عضو هیئت امنای مفاخر شهرسازی و استاد دانشگاه با 
اشاره به مدیریت شهری در این رابطه گفت: شهر سازان 
می بایستی هر شهر و برزن را طوری طراحی کنند که با 
جغرافیای منطقه و تقسیم بندی های شهری و کشوری 
سنجیده و تعیین شود و عملکرد ش��هری را بر اساس 
پایه های زندگی و س��کونت، کار و اشتغال، تأسیسات 
شهری، فضای سبز و بازی، مراکز ورزشی و آموزشی، 
فضاهای بهداشتی و شبکه ارتباطات و تردد پی بگیرند.

مهندس سیروس، نخس��تین نیاز زندگی انسان ها را 
برآوردن بهداش��ت ش��هری و تأمین سالمت جسمی 
و روحی دانس��ت و یادآور ش��د: همان طور که آرامش 
بصیری ش��هروندان درگرو بناهای زیباس��ت، آرامش 
سمعی هم درگرو محیط زیست س��الم و تابش آفتاب 
به درون زندگی و اجتن��اب از هرگونه آلودگی صوتی، 
نوری، هوا اس��ت. همچنین آلودگی صوت��ی یا مرگ 

پنهان بدترین آس��یب های اجتماعی را تحت الشعاع 
قرار می دهد.اردشیر سیروس با اشاره به گفته مینستر 
فولر- صاحب نظر معماری معاصر- گفت: اگر موجودی 
از کرات آس��مانی به س��وی زمی��ن بیاید نخس��تین 
مش��اهده اش از کره زمین تصویر انسان ها نخواهد بود 
بلکه شاهراه ها، خطوط راه آهن، دکل های انتقال برق و 
شبکه های به هم تنیده همچون تارهای عنکبوتی است 
که کره زمین را س��رطان گونه درهم پیچیده و همراه 
چنین شیارهای نفس گیری او تنها اصواتی را که خواهد 

شنید آلودگی های ناهنجار صوتی است.
وی یادآور ش��د: امروز ت��وازن زندگی ب��ه علت وجود 
۲ عامل متجاوز به هم خورده اس��ت؛ یکی تحرکی که 
اتومبیل و وسایط نقلیه ساخته، بدین معنا که خیابان ها 
را به داالن های ماش��ین های س��نگین پرس��روصدا و 
آلوده تبدیل ک��رده و دیگری تکنول��وژی فرا صنعتی 
است که وس��ایلی باقدرت و دینامیس��م تحرک بیش 
از توانایی آدمی را می س��ازد که باع��ث تخریب توازن 
محیط زیست و سکونت آدمی می ش��ود.بنابراین آمار 
و تجارب نشان می دهد امواج هیاهوهایی چون اصوات 
ماش��ین ها و دس��تگاه های ارتباط جمعی )تلویزیون، 
رادیو، بلندگوهای جورواجور، آژیره��ای بی موقع و با 
موقع( همگی دارای اثر غیرقابل جبرانی اس��ت تحت 
عنوان تحفه ش��وم صنایع قرن. به خصوص اضطراب و 
تشویشی که در خواب کودکان می آفریند قابل محاسبه 
نخواهد بود.این ناهنجاری ها گذشته از آنکه بر ضمیر 
ناخودآگاه کودک ضربه می زند او را در ش��رایط بسیار 
بدروانی قرار می دهد.یک شنوایی ش��ناس با توصیف 
آلودگی صوتی به عنوان منش��أ بس��یاری از عوارض و 
بیماری ه��ا ازجمله چ��روک پوس��ت، آلودگی صوتی 
را دومین آلودگی ش��ایع پس از آلودگی هوا دانس��ت.

خس��رو گورابی، شنوایی ش��ناس آلودگ��ی صوتی را 
منش��أ بس��یاری از بیماری ها برش��مرد و تأکید کرد: 
اثرات مخرب ناشی از صداهای بلند در درازمدت، کم 
 شنوایی است و اثرات جانبی زیادی را به همراه خواهد

 داشت.
این عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناس��ی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران صداهای ناشی از ترافیک، کارهای 
س��اختمانی، مانورهای هوایی و موزیک ه��ای بلند را 
نمونه هایی از آلودگی صوتی دانس��ت و گفت: آلودگی 
صوتی اختالالتی را بر سیستم ش��نوایی و بدن انسان 

حتی در زمان خواب برجا می گذارد که عدم توجه به آن 
در درازمدت جبران ناپذیر است.

وی آس��یب های ناش��ی از آلودگ��ی صوت��ی را ب��ه 
دودس��ته تقس��یم و خاطرنش��ان کرد: آس��یب های 
شنوایی و اثرات جانبی ناش��ی از آن دو نتیجه مخربی 
 اس��ت که آلودگی ه��ای صوتی بر انس��ان ب��ه همراه 

دارد.
این شنوایی شناس، استرس، سردرد، خستگی، زخم 
معده، سرگیجه، انقباضات عضالنی، اختالالت سیستم 
گوارش، افزایش کلسترول، افزایش گلبول های سفید، 
زیادشدن س��رعت تنفس، دل درد، تغییر در عملکرد 

غ��دد درون ری��ز بدن 
و چ��روک پوس��ت را 
ازجمله اث��رات جانبی 
ناش��ی از آلودگی های 
صوتی برشمرد و تأکید 
ک��رد: رعای��ت میزان 
صدا و کنت��رل آن برای 
س��المتی ب��دن امری 
ضروری اس��ت.گورابی 
تأثی��رات  همچنی��ن 
قلبی عروق��ی، اختالل 
در مح��اورات گفتاری، 
روان��ی،  اخت��الالت 
رفتارهای ضداجتماعی، 
خشونت طلبی، کاهش 
تمرکز، کاهش ظرفیت 

حافظه، اختالالت جنس��ی و س��قط جنین ناش��ی از 
آلودگی های صوتی را بر بدن انسان قابل توجه دانست.

این شنوایی ش��ناس اعالم کرد: آستانه شنوایی انسان 
بین صفرتا ۱۲0 دس��ی بل اس��ت که با توجه به کم یا 
زیاد بودن میزان صدا در محیط های کاری، باید میزان 
ساعات کاری نیز تنظیم شود؛ به عنوان مثال فردی در 
محیطی با بلندی صدای 90 دسی بل توانایی کار کردن 

به میزان 8 ساعت را دارد.
گورابی افزود: در محیطی با صدای 9۲ دسی بل شش 
ساعت، 95 دس��ی بل چهار س��اعت، 97 دسی بل سه 
ساعت، ۱00 دسی بل دو س��اعت، ۱05 دسی بل یک 
ساعت و ۱۱0 دسی بل نیم ساعت باید کارکرد و معادل 

یک شیفت کاری حقوق گرفت.
وی با اشاره به برخی آلودگی های صوتی در شهرهای 
بزرگ گفت: اتومبیل روش��ن بین 65 تا 95 دسی بل، 
موتورس��یکلت 80 تا ۱۱5 دس��ی بل، قای��ق موتوری 
65 ت��ا ۱۲0 دس��ی بل و بزرگ راه ها بی��ن 80 تا ۱۲0 
دس��ی بل صدا دارد.گورابی افزود: هرچه نیاز به تمرکز 
بیشتر باشد، میزان بلندی صدا باید کمتر باشد در غیر 
این صورت میزان آس��یب به سیستم شنوایی تشدید 
خواهد شد؛ بنابراین حداکثر صدا در کتابخانه باید 35 
دسی بل، در دفتر کار 45 دسی بل، دفتر کار اداری 55 
تا 65 دس��ی بل و محیط های اداری غیر تمام وقت 70 
دسی بل باشد.به گفته این شنوایی شناس، آسیب های 
شنوایی به دودس��ته موقتی و دائمی تقسیم می شود 
که آسیب های موقتی یا جزئی بعد از استراحت ۲4 تا 
48 س��اعته و دوری از صدا، ترمیم می شود اما اگر فرد 
به صورت دائمی در معرض آلودگی صوتی باشد، دچار 
کم ش��نوایی خواهد ش��د.وی تصریح کرد: در تهران 
و ش��هرهای بزرگ کش��ور، مردم به دلیل ماشین ها و 
موتورهای غیراستاندارد و رعایت نکردن حریم مناطق 
مس��کونی نزدیک بزرگ راه ها در معرض آلودگی های 

صوتی زیادی قرار دارند.
گورابی هشدار داد: یک کارگر شهرداری که از مته های 
بادی با ۱۲5 دس��ی بل صدا اس��تفاده می کند، بعد از 
یک ربع دچار کم ش��نوایی ش��ده که بعد از گذش��ت 
یک ماه ای��ن اث��رات مخرب ب��ر وی دائم��ی خواهد 
ش��د.این شنوایی ش��ناس با هش��دار به اف��رادی که 
با ص��دای بلند به موس��یقی گوش می دهن��د، گفت: 
هنگامی که گوش آسیب ببیند دیگر صداها با دسی بل 
پایین ش��نیده نمی ش��ود.به گفته وی، هرچه جامعه 
به س��مت صنعت��ی ش��دن پی��ش رود، آلودگی های 
صوتی نی��ز افزایش می یابد ک��ه باید در این ش��رایط 
 پارامتره��ای کنت��رل ص��دا به صورت دقی��ق کنترل

 شود.

آلودگی صوتی عامل چروک پوست

تهدید جدی برای سالمت انسان

آلودگی صوتی، تحفه شوم صنایع قرن

یادداشت

 ساخت ترکیب دارویی ترمیم زخم
 از عصاره بدن کرم خاکی در کشور

عضو هیئت علمی گروه زیست شناس��ی دانش��گاه ش��هرکرد 
موفق به ساخت ترکیب دارویی ترمیم زخم از عصاره بدن کرم 
خاکی شد.مهران عربی اظهار کرد: ترمیم و درمان زخم های 
سطحی فرآیندی زمان بر و وابسته به عواملی نظیر سن بیمار، 
سالمت عمومی، تغذیه و نحوه درمان اس��ت، اما این ترکیب 
دارویی جدید با بهبود عملکرد فرآیندهای سلولی و مولکولی 
پوست هنگام قطع اتصال بین سلولی و ایجاد زخم، درمان آن 
را سرعت می بخشد.وی با اش��اره به تأثیر این ترکیب دارویی 
در درمان ان��واع زخم های س��طحی ابراز امی��دواری کرد در 
آینده ای نزدیک با انجام بررسی های بیش��تر و انجام مراحل 
کلینیکی و پزشکی، نتایج حاصل به انسان نیز تعمیم یافته و 
خدمت ارزنده ای به جوامع بشری و پزشکی ارائه شود.به گفته 
عربی، هزینه استخراج کم و اثربخشی مطلوب درزمینه درمان 
زخم های معمولی و زخم های دیابتی ازجمله ویژگی های این 

دارو است.

شهریورماه بازرسی نامحسوس 
تاکسی ها فعال تر می شود

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
تاکنون نزدیک به 50 درصد از تاکسی های شهر یعنی حدود 4 
هزار و 700 تاکسی به سامانه هوشمند تاکسی مجهز شده اند.

علیرضا صلواتی بابیان این مطلب گفت: س��امانه هوش��مند 
تاکسی برای اولین بار در کشور در شهر اصفهان اجرایی شده 
است.وی با اش��اره به اینکه ۱۱ هزار تاکس��ی باید به سامانه 
هوشمند تاکسی مجهز ش��وند، افزود: تاکنون نزدیک به 50 
درصد از تاکسی های شهر یعنی حدود 4 هزار و 700 تاکسی 

به سامانه هوشمند تاکسی مجهز شده اند.
معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان بابیان اینکه 
س��امانه هوش��مند تاکس��ی برکات زیادی برای ش��هروند و 
تاکس��یران داش��ته اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر 
تاکسی های یک خط به این سامانه مجهز ش��ده اند بنابراین 
ش��هروندان باید در ای��ن زمینه همکاری داش��ته باش��ند و 
 استفاده از س��امانه هوش��مند را از تاکس��یرانان درخواست

 نمایند.

بازنشستگی پیش از موعد 3۰ هزار 
نفر در آموزش وپرورش

وزی��ر آموزش وپ��رورش تعدی��ل پرس��نل آموزش وپرورش 
از یک میلیون ب��ه 800 هزار نف��ر را مهم ترین عامل رش��د و 
ایجاد انگیزه در س��ایر کارکنان عن��وان کرد.علی اصغر فانی 
وزیر آموزش وپ��رورش در گردهمایی مش��ترک مدیران کل 
استان های کشور و شورای معاونان این وزارتخانه، مهم ترین 
سیاست را تربیت مدیر برای آینده آموزش وپرورش دانست و 
گفت: جوان گرایی، تربیت نیرو و استفاده از توانمندی خانم ها 
در اولوی��ت برنامه ها ق��رار دارد. وی تعدیل پرس��نل وزارت 
آموزش وپرورش از یک میلیون به 800 هزار را مهم ترین عامل 
رشد و ایجاد انگیزه در س��ایر کارکنان دانست و اضافه کرد: با 
عملی شدن سیاس��ت تعدیل نیرو، حقوق معلمان ۲5 درصد 
رشد می کند.فانی از بازنشس��ته شدن پیش از موعد 30 هزار 
نیرو خبر داد و تأکی��د کرد: با اجرای برنامه افزایش س��اعات 
کار معلمان از ۲4 ساعت به 30 ساعت و افزایش حقوق آن ها 
به تناس��ب این افزایش ساعت، از نیروهای انس��انی کاسته و 

حقوق نیز افزایش می یابد.

 پنج هزار کارت ملی هوشمند 
در استان صادر شد

مدیرکل ثبت اح��وال اصفهان گف��ت: پنج ه��زار کارت ملی 
هوش��مند برای کارت اولی ها در چهار ماه نخس��ت امس��ال 
در اس��تان صادرش��ده اس��ت. تورج حاجی رحیمیان افزود: 
کارت مل��ی هوش��مند جایگزی��ن کارت های مل��ی قدیمی 
 اس��ت و ب��ر اس��اس فناوری ه��ای نوی��ن و الکترونیک��ی

 تهیه می شود. 
وی اظهار کرد: کارت هوشمند ملی برای افراد ۱5 سال به باال 
و کسانی که مشخصات سجلی آن ها به تغییر نیاز دارد صادر 
می ش��ود.مدیرکل ثبت احوال اصفهان همچنین گفت: سال 
گذش��ته ۱۲0 هزار شناس��نامه مکانیزه برای متقاضیان در 

استان صادرشده است.
حاجی رحیمیان با اش��اره به موفقیت 99 درصدی اداره کل 
ثبت احوال اس��تان اصفهان برای ثبت به موق��ع وقایع حیاتی 
چهارگانه تول��د، فوت، ازدواج و طالق در چهارماهه نخس��ت 
امس��ال اظهار امیدواری کرد: روند رو به رش��دی را در سال 

۱393 در این زمینه شاهد باشیم.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ل��زوم ثب��ت به موق��ع وقای��ع حیات��ی، 
 خواه��ان هم��کاری م��ردم ب��رای تحق��ق ای��ن ام��ر 

مهم شد.
پروژه کارت هوشمند ملی ازنظر فنی و علمی در سطح باالیی 
قرار دارد و در اجرای این پ��روژه از باالترین فناوری و امنیت 
اطالعات استفاده شده و هدف از اجرای آن، شناسایی افراد در 
فضای مجازی است.استان اصفهان دارای بیش از پنج میلیون 

نفر جمعیت است.

شهرضا با کمبود فضاهای فرهنگی 
روبه رو است

شهردار ش��هرضا گفت: ش��هرضا با کمبود فضاهای فرهنگی 
روبه رو است و شادی و نش��اط امروز نیاز ش��هرضا است و به 
همین خاطر به دنبال آن هستیم سالنی با ظرفیت 3 تا 4 هزار 

نفر در کارخانه نوین شهرضا ایجاد کنیم.
 محمد هویدا در مراس��م تجلیل از خبرنگاران شهرضا اظهار 
کرد: باید به خبرنگاران تبریک ویژه گفت که این روز را برای 

روز خبرنگار انتخاب کرده اند.
وی گفت: شهرداری از پیشنهادها و نقدهای سازنده اصحاب 
رسانه و همش��هریان برای بهبود روند فعالیت های شهرداری 

استقبال می کند.

اخبار کوتاه

SMS

دیروز نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
به همراه فرماندار و جمعی از مسئولین این شهرستان از 
مراحل اجرایی پروژه تعریض بلوار آیت اهلل خامنه ای شهر 
فالورجان بازدید کردند.حجت االسالم موسوی الرگانی 
نماینده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی 
در ای��ن دیدار گفت: یک��ی از آرزوهای م��ردم فالورجان 
اصالح ورودی ش��هر از مس��یر ش��هر درچه و شهرستان 
خمینی شهر به سمت شهر فالورجان بود و سال ها مردم 
منتظر برطرف کردن مش��کالت بودند که متأسفانه طی 
چندین س��ال اخی��ر اجرایی نش��ده بود.نماین��ده مردم 
فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی به سرعت عمل 
باالی ش��هرداری فالورجان در انجام پروژه های عمرانی 
و ش��هری اش��اره کرد و گفت: در این بازدید که از پروژه 
تعریض و آزادسازی و عملیات زیرسازی، جدول گذاری، 
آسفالت، روش��نایی و فضای س��بز و اصالح بلوار آیت اهلل 
خامنه ای شهر فالورجان انجام ش��د، بیش از 95 درصد 
از مراحل آزادس��ازی و بخش قابل مالحظه ای از عملیات 
اجرایی پروژه توسط شهرداری انجام شده است و پیمانکار 
تعیین شده با حداکثر توان مشغول به کار عملیات اجرایی 

بوده و پیشرفت قابل توجهی داش��ت که نشان از سرعت 
عمل باال و اهمی��ت دادن به پروژه های اولویت دار ش��هر 
توسط ش��هرداری است.موس��وی الرگانی گفت: یکی از 
بزرگ ترین مشکالت عمده بر سر راه شهرداری فالورجان 
برای آزادس��ازی مس��یر، توافقاتی اس��ت که ساکنان در 
مجاورت این بلوار باید با شهرداری انجام دهند که این امر 
پس از تکمیل پروژه موج��ب ایجاد ارزش افزوده مضاعف 
برای مردم منطقه خواهد شد و به رشد و توسعه و آبادانی 
منطقه کمک خواهد کرد. همچنین ب��ا توجه به بضاعت 
شهرداری و ش��ورای اسالمی ش��هر فالورجان در امکان 
تخصیص منابع نقدی جهت تملک و آزادس��ازی امالکی 
که در مسیر طرح قرارداد، می بایست زمین ها را یا باقیمت 
کارشناسی منطقه خریداری نموده و یا با واگذاری پروانه 
س��اخت با زمین در طرح این مشکل را برطرف سازند که 
در این رابطه از مردم تقاضامندم همکاری الزم را پیرامون 
آزادس��ازی امالک منطق��ه را با ش��هرداری انجام دهند.

همچنین اصغر هدایت فرماندار شهرستان فالورجان نیز 
در این بازدید، ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری فالورجان 
طی این مدت بر تس��ریع انجام مراح��ل اجرایی پروژه و 

تکمیل آن تأکید کرد. وی همچنین با اش��اره به اهمیت 
تکمیل و بهره برداری از این پروژه از شهروندان خواست تا 
شهرداری فالورجان در انجام آزد سازی مسیر طرح یاری 
نمایند.امیر احمد زندآور ش��هردار فالورجان نیز در این 
مراس��م گفت: پروژه تعریض بلوار آیت اهلل خامنه ای شهر 
فالورجان بااعتباری بالغ ب��ر ۱70 میلیارد ریال و به طول 

۱۱00 متر در دوالین رفت وبرگش��ت، یکی از افتخارات 
ش��هرداری در جهت خدمت رس��انی به مردم است.وی 
ادامه داد: ش��هر فالورجان دارای 4 ورودی اس��ت و این 
بلوار حدفاصل شهر فالورجان و شهر درچه و شهرستان 
خمینی شهر، یکی از پرترددترین ورودی های این شهر و 
ازجمله مهم ترین ورودی هاست.شهردار فالورجان ادامه 
داد: این پروژه شامل آزادسازی، زیرسازی، جدول گذاری، 
آسفالت، پارکینگ های حاشیه ای، فضای سبز و روشنایی 
هست.زندآور ضمن اشاره به آزادسازی ساختمان های در 
حریم این پروژه طی چندین س��ال گذشته ادامه داد: در 
حال حاضر بیش از 95 درصد از ام��الک در حریم پروژه 
آزادسازی شده و شهرداری با مالکان آن ها به توافق رسیده 
است و امید اس��ت طی چند روز آینده مابقی امالک نیز 
توسط شهرداری آزادسازی شده و با توجه به آغاز عملیات 
اجرایی به زودی عملیات اجرایی ای��ن پروژه تکمیل و به 
بهره برداری برس��د. وی ادامه داد: با توج��ه به تخصیص 
اعتبار و ش��روع به کار پیمان��کار، امید اس��ت بتوان گام 
مؤثری در بهبود رفت وآمد شهری و ارتقاء ایمنی و کاهش 

تصادفات در شهر فالورجان برداشته شود.

شهردار فالورجان خبر داد:

آزادسازی 95 درصدی امالک پروژه تعریض بلوار آیت اهلل خامنه ای
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رسیدن به آرامش ذهنی و درونی یکی از مهم ترین اهداف زندگی کردن است و مانعی چون آلودگی های 
صوتی باعث نابسامانی و عکس آرامش که همان عصبانیت و خشونت است می شود.

حتی عالج درد با پناه بردن به دل طبیعت و جنگل و روستاها نیست و نمی توان از آفت آلودگی اصوات در 
امان بود. در آنجا هم صداهایی که حامل پیام مرگ و نیس�تی هستند را از طنین رعشه آور اره های برقی 
در قطع درختان می شنویم و شاهد غم و اشک سقوط درختان هستیم؛ امواجی وحشی که گوش خراش و 
دل خراش اند! افزایش فشارهای عصبی، بروز رفتارهای تهاجمی، اختالالت شنوایی، کاهش شنوایی و در 

مواردی حتی فراموشی و افسردگی از پیامدهای احتمالی آلودگی صوتی هستند.

هرچه جامعه به 
سمت صنعتی 

شدن پیش رود، 
آلودگی های صوتی 
نیز افزایش می یابد 

که باید در این 
شرایط پارامترهای 

کنترل صدا 
به صورت دقیق 

کنترل شود



اخبار کوتاهيادداشت

جمع آوری ۱۰ مورد پمپ غیرمجاز 
آب در بهارستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در تیر 
س��ال جاری ۱۰ مورد نصب غیراصولی پمپ بر روی ش��بکه 

آب رسانی بهارستان شناسایی و جمع آوری شد.
هاش��م امینی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: کشف و 
جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب با هماهنگی حراست، امور 

مشترکان و بهره برداری شرکت آبفا بهارستان انجام شد.
وی افزود: با صدور اخطاریه به مشترکانی که تاکنون نسبت به 
جمع آوری پمپ های آب غیرمجاز اقدام نکرده اند اعالم ش��د 
که از پس پایان مهلت مقرر انش��عاب این افراد متخلف قطع 
می شود.مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
به توزیع اخطاریه برای مش��ترکان پرمصرف جرقویه اش��اره 
کرد و ادامه داد: در این برگه های اخطار با اش��اره به استمرار 
خشکسالی و کاهش شدید منابع آب، متوسط مصرف ماهانه 
مشترک و الگوی مصرف کاربری مش��خص و بر لزوم رعایت 
صرفه جویی در مصرف آب تأکید شده است.وی تصریح کرد: 
بر اساس آمار حدود ۲۰ درصد از مش��ترکان منطقه جرقویه 
در بخش مس��کونی بیش از الگوی تعیین ش��ده آب مصرف 

می کنند.

جوانان کشاورز اصفهانی به شغل های 
کاذب روی آوردند

عض��و هیئت مدیره انجمن خبرگان کش��اورزی شهرس��تان 
اصفهان گفت: کش��اورزان این اس��تان در حال حاضر شغلی 
ندارند و برخی از جوانانی هم که کشاورزی می کردند به دلیل 

خشکسالی به شغل های کاذب روی آوردند.
فتح اهلل دهقانی با اش��اره به مش��کالتی که ب��ه دلیل بی آبی 
دامن کش��اورزان بخش جلگه را گرفته اظهار کرد: مصوبه ای 
9 ماده ای وجود داش��ت که در آن به صراحت بیان ش��ده بود 
صنایعی که از آب رودخانه استفاده می کنند مبلغی را به عنوان 
خسارت به کشاورزانی که به دلیل خشکسالی آسیب دیده اند 
پرداخت کنند.وی ادامه داد: کشاورزان در حال حاضر شغلی 
ندارند و برخی از جوانانی هم که کشاورزی می کردند به دلیل 
خشکسالی به شغل های کاذب روی آوردند.عضو هیئت مدیره 
انجمن خبرگان کش��اورزی شهرس��تان اصفهان یادآور شد: 
ش��غل هایی که بعضی کش��اورزان در حال حاضر برای خود 
دست وپا کرده اند پایدار نیست اما کش��اورزان مجبورند این 
ش��غل ها را بپذیرند تا بتوانند زندگی خ��ود را اداره کنند.وی 
بابیان این که ح��دود 5۰ تا 6۰ درصد کش��اورزانی که دارای 
سن باالیی هس��تند به دلیل این که نتوانس��ته اند شغل های 
جایگزین برای خود پیدا کنند با مشکالت زیادی دست وپنجه 
نرم می کنند، عنوان کرد: آمار بیماری در میان کشاورزان به 
دلیل فشارهای روحی و روانی که بر آن ها وارد می شود بسیار 
زیاد اس��ت و جا دارد مس��ئوالن به فکر این قشر زحمتکش 

جامعه باشند.

 واريز يارانه نقدی مردادماه 
در روزهای آينده

 یاران��ه نق��دی ۴55۰۰ تومان��ی مردادماه 9۳ هفت��ه آینده 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می ش��ود.چهارمین یارانه 
نقدی ۴5 ه��زار و 5۰۰ تومانی ب��ه ازای هر نف��ر در فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها مربوط به مردادم��اه 9۳، در هفته آینده 
به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.مبلغ یارانه نقدی 
در گام دوم هدفمندی یارانه ها همچنان ۴5 هزار و 5۰۰ تومان 
اس��ت که به تمام افرادی که در این مرحله ثبت نام کرده اند، 
تعلق می گیرد.بر این اس��اس، با احتس��اب اینکه بیش از ۷۴ 
میلیون ایرانی در سایت رفاهی ثبت نام کرده اند، دولت مبلغی 
حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ماهانه برای یارانه 

نقدی در نظر گرفته است.

 استقبال گرم از نمايشگاه تخصصی 
مبلمان و خدمات شهری اصفهان

روز نخست هش��تمین نمایشگاه مبلمان ش��هری و خدمات 
شهری با استقبال گسترده مسئوالن شهری شهرهای مختلف 
روبرو ش��د.مدیران و معاونان ش��هرداری های بروجن، مهاباد، 
اردستان، باغ بهادران، فرخ شهر، کرمانشاه، نجف آباد، قزوین، 
نطنز، بندرعباس، باغ ملک، رامهرمز، زواره، لنجان، قم، تهران، 
نیک آباد، تیران، سردشت، بهارستان، خوراسگان و زیار ازجمله 
بازدیدکنندگان متخصص نمایش��گاه در روز نخس��ت بودند.

عالوه بر آن نمایشگاه، میزبان هیئتی از دانشجویان شهرسازی 
و اساتید دانشگاه شهرداری اصفهان و چندین بازدیدکننده از 
شهر سلیمانیه عراق بود.هشتمین نمایشگاه اختصاصی مبلمان 
و خدمات شهری اصفهان با همراهی بازدیدکنندگان متخصصی 
از سراسر کشور شب گذشته به کار خود پایان داد.این نمایشگاه 
پ��س از 5 روز برگزاری )۱۳ ت��ا ۱۷ مردادم��اه( در حالی اتمام 
روزهای برگزاری خود را اعالم کرد که بس��یاری از مس��ئوالن 
حوزه شهرداری و س��ازمان های زیرمجموعه آن، کارشناسان 
طراحی شهری و فضای سبز، دانش��جویان رشته شهرسازی، 
اعضای شورای شهر، دهیاران و کارشناسان شهری از بسیاری از 

استان های کشور این نمایشگاه را مورد بازدید قراردادند.

 سال ديگر تخم مرغ ارزان 
می شود!

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گ��ذار از افزایش ۱۱ 
درصدی قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: تنظیم بازار در حال 
واگذاری به بخش خصوصی است که هدف از این اقدام رسیدن 
به قیمت منطقی و معقول است که می توان گفت تا سال آینده 
این امر محقق می ش��ود و با کاهش قیمت روبرو خواهیم بود.

هدایت اصغری با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در 
مرغداری ۳5۰۰ تومان و در مغازه شانه ای 85۰۰ تا ۱۰ هزار 
و 5۰۰ تومان عرضه می شود، گفت: در فصل تابستان به دلیل 
افزایش دمای هوا و نبود سردخانه، مرغداران به ناچار و بدون 
توجه به فروش واقعی تخم م��رغ این محصول را به هر قیمتی 

به دالالن می فروشند.

4
سیب گالب سمیرم روانه بازار شد

برداشت سیب گالب از باغ های شهرستان سمیرم آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی سمیرم اظهار کرد: 
پیش بینی می شود امسال ۳۰ هزار تن سیب گالب از باغ های شهرستان برداشت شود که 5۰ درصد 

بیشتر از سال قبل است.
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دبی��ر اجرای��ی خان��ه کارگ��ر اس��تان 
اصفه��ان تحریم ه��ا، رک��ود، خش��کی 
زاین��ده رود، ع��دم اعط��ای تس��هیالت 
بانکی و ع��دم اختص��اص یارانه ب��ه صنای��ع را از عوامل 
تش��دید کنن��ده بی��کاری در اس��تان اصفهان دانس��ت. 
 اصغ��ر برش��ان ک��ه در جم��ع خبرن��گاران صحب��ت 
می کرد، خانه کارگر را تشکیالتی با سابقه دیرینه دانست 
و خاطر نشان کرد: بیش از ۲۴۰ هزار نفر در سطح استان 
عضو خانه کارگر هستند که ۱۲5 هزار نفر عضویت خود را 
تمدید کرده اند و در سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار نفر به این 
آمار اضافه شده اند. برشان اضافه کرد: اولین رسالت ما بعد 
از دفاع حقوق صنفی، آموزش و ارائه تس��هیالت اس��ت و 
تاکنون بالغ بر ۷۳ هزار نفر از خدمات آموزش رایگان کوتاه 
مدت ما بهره مند شده اند و در حال حاضر نیز نزدیک به پنج 

هزار نفر در حال آموزش دیدن هس��تند. وی با بیان اینکه 
خدمات خانه کارگر عالوه بر اعضا به خانواده های آن ها نیز 
ارائه می شود، بیان داشت: از ابتدای سال حدود ۱۰5 هزار 
نفر از مش��اوره های خانوادگی و اجتماعی و روانشناس��ی 
استفاده کرده اند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان 
افزود: حدود 5۰۰ مرکز طرف قرارداد حقیقی و حقوقی با 
 خانه کارگر وجود دارد که مس��ئولیت خدمات رس��انی را

 بر عه��ده دارد.وی به دیگ��ر خدمات ارائه ش��ده در خانه 
کارگر اش��اره ک��رد و افزود: در س��طح کش��ور واحدهای 
اقامتی ارزان قیمتی برای اعض��ای خانه کارگر وجود دارد 
که بیش��تر آن ها در شهرهای س��یاحتی و زیارتی ایران از 
جمله مشهد، تبریز، شیراز و شمال کشور قرار گرفته است.

وی از احداث واحد اقامتی اصفهان خبر داد و گفت: خانه 
کارگر زمینی را در بافت تاریخی اصفهان واقع در خیابان 
عبدالرزاق تملک کرده که ب��ه زودی کارهای اجرایی آن 
ش��روع خواهد ش��د و ش��امل 5۰ واحد اقامتی می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اس��تان اصفه��ان، خانه کارگر را 
 ماوا وحامی کارگران دانس��ت و اف��زود: از جمعیت حدود

 ۴ میلی��ون نفری اس��تان اصفهان ح��دود ۲۰۰ هزار نفر 
بازنشسته تأمین اجتماعی هستند که در قالب ۲۴ کانون 
مستقل در شهرستان های اس��تان و خود اصفهان فعالیت 
می کنند.وی خاطر نشان کرد:نیمی از جمعیت ۲۰۰ هزار 
نفری بازنشستگان استان اصفهان در شهر اصفهان هستند.

وی با اش��اره به اینکه دولت فعلی ابایی از گفتن حقایق در 
خصوص مسئله بیکاری ندارد خاطر نشان کرد: متاسفانه 
بر اساس گفته اس��تانداراصفهان میانگین بیکاری استان 
از میانگین کشوری بیشتر اس��ت که این موضوع با توجه 

به صنعتی بودن استان اصفهان جای بس��ی تأسف دارد. 
وی ادامه داد: تحریم ها، رکود، خش��کی زاینده رود، عدم 
اعطای تس��هیالت بانکی و عدم اختصاص یارانه به صنایع 
باعث ش��ده که نرخ بیکاری در اس��تان م��ا افزایش یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اس��تان اصفهان خشکی زاینده 
رود و کمب��ود آب را از دالیل تش��دید بیکاری در اس��تان 
دانس��ت و افزود: مس��اله آب باید به ص��ورت ملی مطرح 
ش��ود و این موضوعی نیس��ت که به صورت منطقه ای و 
استانی پیگیری ش��ود چرا که این موضوع نیازمند بودجه 
ملی است و با بودجه اس��تانی قابل حل نیست. وی افزود: 
جریان آب زاین��ده رود موضوعی ملی اس��ت و هیچکس 
حق ندارد به صورت ش��هری، اس��تانی و منطقه ای به آن 
فکر کند.دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به نقش 
جذب توریس��ت برای اش��تغال زایی اش��اره کرد و گفت: 
مشخص ش��ده که هر توریس��ت به طور مس��تقیم و غیر 
مستقیم برای دو نفر اش��تغال ایجاد می کند که می طلبد 
مسئوالن اس��تان در زمینه جذب توریست بیشتر تالش 
 کنند.برشان قراردادهای موقت کار را یک معضل دانست و

 خاطر نش��ان ک��رد: قراردادهای موق��ت کاری موضوعی 
است که باعث ناامنی شغلی، نا امنی اجتماعی، بزهکاری 
و باال رفتن س��ن ازدواج می ش��ود و باید ب��ه این موضوع 
رسیدگی ش��ود.دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، 
اصفهان را استانی ممتاز در کشور برشمرد و افزود: اصفهان 
پایتخت فرهنگ تمدن ایران اس��ت و از بس��یاری لحاظ 
حرف اول را درکشور می زند ولی در عین حال در بعضی از 
نابهنجاری های اجتماعی از جمله نزاع، طالق و افسردگی 
شرایط خوبی ندارد که این توجه مسئوالن ملی و استانی 
را می طلبد.فتح اهلل ش��اه زمانی رئیس هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان و مس��تمری بگیران اس��تان اصفهان نیز در 
این نشست بزرگ ترین دغدغه کارگران را درمان دانست 
و افزود: همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز یکی دیگر از 

خواسته های ماست.

معاون فرهنگ��ی و اجتماع��ی اداره کل کار، تع��اون و رفاه 
اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: تاکنون به ۱۰۰ هزار کارگر 

فصلی و ساختمانی برگه های سهام عدالت توزیع شده است.
احمدرضا پرنده در خصوص وضعیت سهام عدالت کارگران 
ساختمانی و فصلی استان اصفهان، اظهار داشت: بنا بر اعالم 
وزارتخانه های تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، امور اقتصادی و 
دارایی و با توجه به اینکه توزیع س��هام عدالت در کل کشور 
انجام شده بود در سال 89 طرح شناسایی و ثبت نام کارگران 

فصلی و ساختمانی برای واگذاری س��هام عدالت به آن ها به 
استان های کشور اعالم شد.

وی ادامه داد: کارگر فصلی به کارگرانی اطالق می شود که به 
فعالیت های فصلی اشتغال داشته باشد و منظور از کارگران 
س��اختمانی افرادی هس��تند که بر اس��اس ماده یک قانون 
بیمه های اجتماعی مصوب سال 86 مجلس شورای اسالمی 
به کارهای ساختمانی از قبیل ایجاد، ساخت، تخریب، توسعه 

و تجدید بنا و غیره مشغول باشد.

معاون فرهنگ��ی و اجتماع��ی اداره کل کار، تع��اون و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: مشموالنی که مقرر شد 
در استان اصفهان سهام عدالت دریافت کنند کارگران فصلی 
و افراد تحت تکفل آن ها و کارگران ساختمانی و افراد تحت 

تکفل آن ها هستند.
وی گفت: طی سال 89 فرآیند ثبت نام این افراد آغاز شد که 
در استان اصفهان حدود ۲5۰ هزار نفر ثبت نام کردند و مدعی 

بودند کارگر ساختمانی یا فصلی هستند.

نرخ بیکاری در استان آستین باال زده است

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد:
توزيع سهام عدالت بین ۱۰۰ هزار کارگر فصلی و ساختمانی استان

خشکی زاینده رود، استخوانی الی زخم بیکاری
رئیس مجمع نمايندگان اصفهان:

کارگروه ملی احیای 
زاينده رود تشکیل شد

رئیس مجمع نماین��دگان اصفه��ان در مجلس 
گفت: کمیته ای که ذیل ش��ورای عالی آب برای 
احی��ای دریاچ��ه ارومیه تشکیل ش��ده ب��ود، به 
درخواست نمایندگان اس��تان اصفهان و پس از 
مکاتبه ب��ا رئیس جمهور، تش��کیل ش��د.عباس 
مقتدای��ی در گفت وگوی اختصاصی با تس��نیم 
پیرام��ون آخری��ن پیگیری ه��ای نماین��دگان 
مجل��س در موض��وع آب و خشکس��الی، اظهار 
ک��رد: مجم��ع نمایندگان اس��تان اصفه��ان در 
 این جهت ام��روز مصمم تر از هم��ه مقاطع قبلی

 است.
وی با تأکید بر اینکه فشارهای که نمایندگان در 
موضوع آب وارد کردند نتیجه داده اس��ت، بیان 
کرد: این فشارها نتیجه داده اما شاید اطالع رسانی 

الزم انجام نشده است.
نماین��ده مردم اصفه��ان در مجلس از تش��کیل 
کارگروه��ی مش��ابه کارگ��روه دریاچ��ه ارومیه 
خب��ر داد و تصریح ک��رد: ما پیگی��ری کردیم تا 
کارگروه مش��ابهی همان گونه که ب��رای دریاچه 
 ارومیه تشکیل شده، برای زاینده رود نیز تشکیل

 ش��ود و مذاکره ما با رئیس جمه��ور و معاون اول 
او به این منتهی ش��د که در همان کارگروهی که 
برای دریاچ��ه ارومیه تشکیل ش��ده بود موضوع 
زاین��ده رود مطرح و ما 9 مصوبه برای نخس��تین 
بار در خصوص احیا و تقویت زاینده رود و مباحث 

پیرامونی آن گرفتیم.
وی بابیان اینکه کمیته ای که ذیل ش��ورای عالی 
آب برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شده بود، 
درباره زاینده رود به درخواست نمایندگان استان 
اصفهان و ازجمله مکاتبات��ی که با رئیس جمهور 
داش��تیم تش��کیل ش��د و مصوب��ات را گرفتیم، 
خاطرنش��ان کرد: اما امروز آنچه مطالبه ما بوده 
اجرای مصوبات بوده که این امر موضوعی اس��ت 
که دول��ت و مجموعه دولت��ی باید انج��ام دهد 
 و ما به عن��وان ناظر ای��ن امر را با جدی��ت دنبال

 می کنیم.
مقتدای��ی اظهار ک��رد: آخرین جلس��ه ای که در 
این خص��وص برگزار ش��د ح��دود ۲ هفته قبل 
 در دفت��ر رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی

 بوده است.

 

استاندار اصفهان دو برابر شدن میزان تسهیالت اشتغال 
این اس��تان در س��ال جاری را خواستار ش��د و گفت: 
مدیریت اس��تان این موضوع را با معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهب��ردی رییس جمهوری در میان گذاش��ته 

است.
رسول زرگر پور در کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاری 
استان اصفهان، با تأکید بر اینکه معاون رئیس جمهوری 

وعده داد این موضوع به صورت ویژه بررسی شود، اظهار 
داشت: تس��هیالت اشتغال اس��تان در س��ال جاری با 
باقی مانده تسهیالت اشتغال در سال گذشته بالغ بر یک 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه 

گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی خواستار ایجاد اشتغال پایدار در شرق اصفهان شد و 
گفت: خشکسالی معیشت کشاورزان اصفهانی را دچار 
مشکل کرده است.اس��تاندار اصفهان به ایجاد کارگروه 
اشتغال شرق اصفهان اشاره کرد و افزود: موضوع اشتغال 
افراد جویای کار شرق اصفهان در این کارگروه به صورت 
ویژه پیگیری و بررسی می ش��ود.وی از کمک ۱۱ نهاد 
انقالبی و دستگاه های اجرایی استان برای ایجاد اشتغال 
زودبازده در قالب کمک معیش��ت به کش��اورزان شرق 
اصفهان خبر داد و بیان داشت: تسهیالت ویژه باید برای 
کارخانه های مستقر در شرق اصفهان در نظر گرفته شود 
زیرا این امر کمک زیادی به ایجاد اشتغال پایدار در این 

منطقه می کند.

ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای تحقق اهداف و 
برنامه های خود بر اساس سند چشم انداز کشور و به منظور 
حفظ س��هم 5۰ درصدی تولید فوالد و توسعه و گسترش 
صنایع و ایجاد اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری، 66 
درصد از سهام شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 

را خریداری کرد.
دکتر بهرام س��بحانی با اعالم این خبر گفت: حضور فوالد 
مبارکه اصفهان در تکمیل چرخه فوالد در فالت مرکزی 

ایران، این اس��تان را به بزرگ تری��ن تولیدکننده ورقه ای 
پوشش دار کشور تبدیل خواهد کرد و این موضوع عالوه بر 
توسعه صنایع جنبی در این منطقه باعث ایجاد اشتغال هر 

چه بیشتر خواهد شد
.مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اف��زود: به لحاظ اینکه 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان تأمین کننده م��واد اولیه 
ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمحال هس��ت با تأمی��ن نیاز 
این ش��رکت، ورق تولیدش��ده به محصول باارزش افزوده 
باالتر تبدیل خواهد ش��د که در صنای��ع مختلف ازجمله 
خودروس��ازی مورداس��تفاده قرار می گی��رد و از واردات 
این محصول پرارزش به کش��ور جلوگیری می شود.دکتر 
س��بحانی تصریح کرد: ش��رکت ورق خودرو چهارمحال 
با ظرفی��ت ۴۰۰ هزار ت��ن ورق گالوانیزه در س��ال 89 با 
س��رمایه گذاری 98 میلیون یورو و ۴۱5 میلیارد ریال به 
بهره برداری رسیده است که در حال حاضر به دلیل کمبود 
سرمایه در گردش ساالنه حداکثر ۲۰۰ هزار تن تولید ورق 

گالوانیزه داشته است.

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

سهم 66 درصدی فوالد از شرکت ورق خودرو  استان
استاندار اصفهان خواستار شد:

ضرورت ۲ برابر شدن تسهیالت اشتغال در استان

رتبه چهارم استان در جذب 
سرمايه گذاری خارجی

افزايش قیمت کنسرو 
منتفی شد

دبیر سندیکای صنعت کنس��رو ایران گفت: با توجه به وضعیت بازار، 
کارخانه های تولیدکننده کنس��رو فعاًل تمایلی ب��رای افزایش قیمت 
محصوالتشان ندارند.سید محمد میر رضوی در پاسخ به این سؤال که 
قرار بود در مورد افزایش قیمت محصوالت صنعت کنس��رو بعد از ماه 
مبارک رمضان، جلساتی برگزار شود، آیا این اتفاق افتاد؟ اظهار داشت: 
جلسه ای در این مورد برگزار نشده و با توجه به وضعیت بازار واحدهای 
تولیدی، فعاًل تولیدکنندگان عالقه ای به تغییر قیمت محصوالتشان 
ندارند.وی تصریح کرد: افزایش قیمت ممکن است باعث کاهش سهم 
تولیدکنندگان صنعت کنسرو در بازار شود و به همین دلیل پیگیری 
برای افزایش قیمت کنسرو صورت نگرفته است.میر رضوی ادامه داد: 
درصورتی که افزایش قیمتی در مواد اولیه اتفاق بیفتد، موضوع افزایش 

قیمت محصوالت کنسروی را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس س��ازمان امور اقتص��ادی و دارایی اس��تان اصفهان گفت: 
اصفه��ان در رتبه چهارم جذب س��رمایه گذاری خارجی کش��ور 
 پس از س��ه اس��تان نفتی هرمزگان، بوش��هر و خوزس��تان قرار 

دارد.
علی صبوحی ب��ا ارائه عملک��رد مرکز خدمات در جذب توس��عه 
سرمایه گذاری خارجی در قالب ۲9 پروژه سرمایه گذاری خارجی 
به بهره برداری رسیده و فعال به ارزش مصوب ۱۷۰۰ میلیون دالر 
و عملکرد ۱۱8۷ میلیون دالری، اظهار داشت: اصفهان دارای رتبه 
چهارم درزمینه عملکرد جذب س��رمایه گذاری خارجی در کشور 
پس از سه استان نفتی هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده و دارای 
هفت پروژه سرمایه گذاری خارجی از زمان استقرار دولت یازدهم 

دولت تدبیر و امید است.

نادر قاضی پور، عضو شورای رقابت در رابطه با آینده قیمت 
خودرو توضیح داد.

س��ریال »قیمت گ��ذاری خ��ودرو« روز چهارش��نبه ۲۲ 
مرداد وارد ف��ازه تازه خود خواهد ش��د چراکه بس��یاری 
از ش��هروندان آخرین تصمیم ای��ن ش��ورا را نپذیرفتند 
و انتظار م��ی رود با تجدیدنظ��ر بار دیگ��ر قیمت خودرو 
کاهش پیدا کن��د.در همین رابطه ن��ادر قاضی پور، عضو 
 کمیسیون صنایع مجلس و از اعضای ش��ورای رقابت به

 خبر آنالین گفت: »شورای رقابت بنا دارد که قیمت خودرو 
کاهش پیدا کند. این قیمت هایی که اعالم ش��ده چندان 
پذیرفته شده نیس��ت.«او ادامه داد: »س��ازوکاری را باید 
تدارک ببینیم که خودروس��ازان مابین ۱5 تا ۳۰ درصد 
اصولی می توان طراحی کرد که خودروسازان ضرر نکنند قیمت خودروهایش��ان را کاهش دهند. در این رابطه هم 

و در مقابل مردم هم بتوانند خ��ودرو را ارزان تر خریداری 
کنند.«قاضی پور با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای 
رقابت گفته ه��ای خود را این گونه ادام��ه داد: »به هرحال 
ما روز چهارشنبه نشس��ت مهمی خواهیم داشت و قطعاً 
تالشمان را خواهیم کرد که قیمت خودرو این روند کنونی 
را نداشته باشد و قیمت آن کاهش پیدا کند.«گفتنی است 
چهارش��نبه ۲۲ مرداد قرار اس��ت بار دیگر شورای رقابت 
پرونده تعیین قیمت خودرو را بررس��ی کن��د و به دنبال 
آن باید منتظر ماند و دید که آیا مهر تأیید افزایش قیمت 
خودرو باقی خواهند ماند یا اینکه کاهش قیمت خروجی 
نشست شورای رقابت است. تاکنون در جریان تمامی این 

مبادالت و تأیید و تکذیب ها یک اتف��اق همواره تکرار 
شده اس��ت و چیزی جز افزایش قیمت خودرو در بازار 

نبوده است.
قیمت تمام شده خودرو ارتباطی با رقابت ندارد

رئیس انجمن قطعه سازان اتومبیل استان اصفهان گفت: 
قیمت تمام شده خودروها ارتباطی با رقابت خودروسازان 
ندارد و این که عده ای این دو را به هم ربط می دهند اشتباه 
است. ابراهیم احمدی اصفهان با اشاره به مشکالت صنعت 
خودروس��ازی اظهار کرد: ع��ده ای می گوین��د بهره وری 
صنایع پایین اس��ت اما باید توجه داش��ت که بهره وری با 
س��رمایه گذاری افزایش می یابد.وی ادامه داد: متأسفانه 
بسیاری از حرف هایی که در ارتباط با صنایع گفته می شود 
کارشناسی نیست، عده ای بدون اطالع نظراتی می دهند که 

می تواند باعث مشکل شود.

قاضی پور: تالش می کنیم قیمت ها ۱5 تا 3۰ درصد کم شود

سريال »قیمت گذاری خودرو« ۲۲ مرداد وارد فاز تازه می شود

محسن  
سعیدی فر



یادداشت

گفتنی است؛ کالس های »قصه های جورواجور«و »مشاوره برای مادران« از 12 مرداد 
لغابت 12 شهریور ماه، روزهای یکش��نبه و چهارشنبه از ساعت 17:30 تا 19 در محل 

کتابخانه ابولفرج اصفهانی واقع در میدان الله، پارک الله برگزار می گردد. 
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» قصه های جورواجور « در کتابخانه ابوالفرج اصفهانی
هفتیادداشت

حسن روحانی در شاهگوش 
و  ع��کاس  پاک��دل  مس��عود   
مجری طرح س��ریال شاهگوش، 
تصویری از گریم حس��ن روحانی 
بر روی چهره خود را در س��ریال 
شاهگوش منتش��ر کرد.این تست 
گریم ش��اهکاری از استاد عبداهلل 
اسکندری است که در پشت صحنه 
سریال ش��اهگوش به اجرا درآمده است.بر اس��اس شنیده ها 
مس��عود پاکدل قرار بود دریکی از قس��مت ها در نقش حسن 
روحانی به ایفای نقش بپردازد که با صالحدید داود میرباقری 

این قسمت حذف گردیده است.

 کاوش تپه های سیلک انجام می شود
رئیس پژوهشکده باستان شناسی 
کشور از آغاز کاوش و حفاری در 
تپه های باس��تانی سیلک کاشان 
در س��ال جاری خبر داد.حمیده 
چوبکداش��ت: کاوش و حف��اری 
تپه های س��یلک به سرپرس��تی 
ص��ادق مل��ک ش��همیرزادی 
باستان شناس مش��هور کش��ور به همراه یک تیم تخصصی از 
کاوشگران داخلی و خارجی در فصل پاییز امسال آغاز خواهد 

شد.

فیلمسازهای ایرانی در جنگ نرم 
ورود کنند

تهیه کننده و کارگردان اصفهانی 
با اشاره به جنگ عظیم فرهنگی 
علیه کشور گفت: تولید فیلم های 
س��طح پایین بر فیلم های ارزشی 
اولویت پیداکرده است، باید اهالی 
س��ینما و تلویزی��ون به رس��الت 
فرهنگ��ی خود بیش��تر بپردازند.

حس��ن علی رضایی تهیه کننده و 
کارگردان اصفهانی صریح کرد: تعداد هشت فیلم با موضوعات 
ضد استکباری و ضد صهیونیستی تاکنون ساخته ام که مشوق 
 اصلی من اس��تقبال خ��وب مخاطبی��ن از این دس��ته فیلم ها 
بوده است.وی در ادامه افزود: اینکه مخاطبین از این دسته فیلم ها 
استقبال می کنند و در جشنواره ها نیز فیلم هایی با موضوعاتی در 
این زمینه حائز رتبه می ش��وند نش��ان دهنده اهمیت داشتن این 
مس��ائل برای مخاطبی��ن و همچنین تأثیرپذی��ری مخاطبین از 
تولیداتی اس��ت ک��ه در این زمین��ه ارائه می ش��ود.تهیه کننده و 
کارگردان اصفهانی استقبال خوب جشنواره ها و مخاطبین از فیلم 
قطعه گمشده خود که ماهیتی ضد استکباری داشت را مهم ترین 
علت ورود جدی به این عرصه دانس��ت و گفت: یک فیلمساز 

نباید نسبت به مسائل روز و اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد 

ناصر چشم آذر

 برای »مجرد چهل ساله«
 آهنگ می سازم

ناصر چشم آذر آهنگساز پیشکس��وت کشورمان این روزها مراحل 
پایانی ساخت موسیقی برای فیلم »مجرد چهل ساله« به کارگردانی 
شاهین بابا پور را پشت سر می گذارد.ناصر چشم آذر درباره آخرین 
فعالیت هایش در حوزه س��ینما گفت: این روزها مش��غول ساخت 
موزیک و ترانه برای فیلم »مجرد چهل ساله« به کارگردانی شاهین 

بابا پور هستم که در چند روز آینده به پایان خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه فیلم »مجرد چهل ساله« مضمونی اجتماعی 
دارد که به زبان طنز روایت می شود، بیان کرد: قرار است برزو ارجمند 
ترانه ای را برای این فیلم بخواند که کار ساخت موسیقی این کلیپ که 

در فیلم قرار دارد بر عهده من است.
آهنگس��از فیلم »میکس« داریوش مهرجویی عن��وان کرد: فیلم 
»کالش��ینکف« به کارگردانی س��عید س��هیلی هم این روزها در 
حال اکران اس��ت که کار آهنگس��ازی این فیلم هم ب��ر عهده من 
بوده است. باخبر هستم که این فیلم در اکران عید فطر موردتوجه 
قرارگرفت��ه و م��ردم از آن اس��تقبال کردند.»مجرد چهل س��اله« 
 عنوان فیلم تازه ش��اهین بابا پور اس��ت که در فص��ل پاییز اکران

 می شود.

شهریاری:
 احسان علیخانی ریسک کند

محمود شهریاری با انتقاد از راه اندازی شبکه های جدید در تلویزیون 
گفت: به نظرم این روزها تلویزیون به خاطر راه اندازی پشت سر هم 
شبکه های جدید دچار آشفتگی شده است؛ درحالی که این شبکه ها 

هنوز هم هویت خود را پیدا نکرده اند.
ش��هریاری درباره برنامه »ماه عس��ل« احس��ان علیخانی این گونه 
اظهارنظ��ر کرد: ب��ه نظ��رم »ماه عس��ل« برنامه خ��وب و جذابی 
است؛ به ویژه اینکه توانس��ته قش��ر جوان جامعه را به خود جذب 
کند، خیلی خوب اس��ت و جا دارد همین جا به احس��ان علیخانی 
تبریک بگوی��م؛ چراک��ه وی به عن��وان مج��ری و تهیه کننده در 
 طول یک س��ال به پیش تولید و س��وژه های برنامه اش خیلی فکر 

می کند. 
»ماه عسل« در طول این سال ها توانسته مخاطب خودش را پیدا کند 
اما تنها نکته ای که می خواهم به آن اشاره کنم این است که باید در 
برنامه های تلویزیونی من جمله »ماه عسل« دنبال قالب های نو باشیم 
تا برنامه رکود پیدا نکند؛ این درحالی که اس��ت که روزی از احسان 
علیخانی سؤال کردند که آیا از اینکه قالب های نو در برنامه اش ایجاد 
کند، ترس این را دارد که بیننده برنامه را نپذیرد که وی در پاس��خ 
گفت نمی ش��ود این اقدام را انجام داد درحالی که برنامه سازان باید 

ریسک پذیر باشند.

مدیر انجمن مردم نهاد موس��یقی انقالب در تشریح 
تازه ترین فعالیت های این مجموعه غیردولتی برخی 
از اولویت های کاری انجمن در 6 ماهه دوم سال جاری 
را اعالم کرد.رضا مهدوی بابیان اینکه فراخوان اولیه 
حضور هنرمندان و عالقه مندان موسیقی انقالب برای 
تولید آثار موس��یقایی با موضوع انقالب منتشرشده 
است، توضیح داد: خوشبختانه بعد از اعالم فراخوانی 
که از طریق مطبوعات و رسانه ها منتشر شد ما شاهد 
استقبال خوبی از س��وی هنرمندان و عالقه مندان به 
تولید س��رودهای انقالبی بودیم که ما را برای حضور 

قوی تر و مؤثرتر در این عرصه ترغیب کرد.
وی با اشاره به اولویت های انجمن مردم نهاد موسیقی 
انقالب گفت: یک��ی از م��واردی ک��ه در مرحله اول 
موردنظر ماس��ت توجه به دغدغه ه��ای مقام معظم 
رهبری ب��ا ورود از زوایای مختلف و زبان موس��یقی 
است که می تواند در تبیین غیرمستقیم این فضاهای 
اخالقی نقش مؤثری را ایفا کند ضمن اینکه در کنار 
توجه به این موضوع تالش کردیم به موضوعات مهم 
دیگری چون فرهنگ خانواده و حجاب نیز بپردازیم 
که در این راستا یک س��رود کوتاه 2 دقیقه ای تولید 
و به زودی به تمامی مدارس سراس��ر کش��ور ارس��ال 

می ش��ود.مدیر انجمن مردم نهاد موس��یقی انقالب 
ادامه داد: ما با این کار به دنبال احیای فرهنگ سرود 
دهه 60 هس��تیم که اغلب مردم و حت��ی کودکان و 
نوجوانان سرودهای آن دوران را حفظ بودند و از این 
جریان به شدت استقبال می کردند و من امیدوارم این 
اقداماتی که ما در آغاز آن هستیم بتواند نتیجه خوبی 

داشته باشد.
توقف فعالیت ه�ای انجمن س�رود انقالب 

اسالمی
وی به توقف فعالیت های انجمن سرود انقالب اسالمی 
اش��اره کرد و گفت: من دلیل توقف فعالیت های این 
انجمن را نمی دانم اما فقط به ذکر این نکته بس��نده 
می کنم که انجمن سرود انقالب اسالمی از نهادهای 
نوپایی بود که توانست در همان دوران آغازین فعالیت 
تأثیر خوبی در جریان فعالیت های موسیقایی انقالب 
بگذارد و ما دیدیم که هنرمندان و اساتید ارزشمندی 
چ��ون مصطفی کمال پ��ور تراب به کم��ک این نهاد 
آمدند اما متأس��فانه این روند نتوانست استمرار پیدا 
کند و تا آنجا که من اط��الع دارم این انجمن فعالیت 
چندانی در عرصه تولید آثار موسیقایی انقالب ندارد.

مدیر س��ابق مرکز موس��یقی حوزه هنری در بخش 

دیگری از صحبت های خود به دیدار چند روز گذشته 
هنرمندان با رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: در 
کنار حضور تع��دادی از هنرمندان فعال عرصه های 
مختلف نزدی��ک به 14 هنرمند از حوزه موس��یقی 
در ضیافت افطاری رئیس جمه��وری با هنرمندان 
حضور داش��تند که به نظر من هنرمندان موسیقی 
از این فرصت نهایت اس��تفاده را نکردن��د و ما دیدیم 
که تع��دادی از هنرمن��دان حاضر در مراس��م اذعان 
کردند ک��ه چرا همیش��ه باید در چنی��ن دیدارهایی 
فقط مدیرعامل خانه موسیقی به عنوان نماینده اهالی 
موس��یقی س��خنرانی کند.این نوازنده تصریح کرد: 
دیدار با رئیس جمهوری به دلیل مشغله های فراوانی 
که یکی از مهم ترین ارکان اجرایی کشور دارد شاید در 
سال فقط یک بار اتفاق بیفتد بنابراین نباید به محض 
ایجاد چنین دیداری فرصت س��وزی کنیم. بهتر این 
بود که به جای بیان دغدغه هایی چون پخش ش��دن 
یا نشدن مناجات ربنای آقای شجریان در رسانه ملی 
به بیان دغدغه هایی دیگری که این س��ال ها جامعه 
موسیقی با آن مواجه است بپردازیم و ما دیدیم که بعد 
از بیان این دغدغه ها رئیس جمهوری روی خوش به 
ماجرا نش��ان نداد تا جایی حتی در سخنرانی خود از 
واژه موسیقی استفاده نکرد.مهدوی افزود: همه اهالی 
فرهنگ و هنر باید بدانیم که رئیس جمهور حسابدار 
نیست که بخواهیم از او مطالبات مالی داشته باشیم 
به هر حالی در هیئت دولت نهادهایی چون وزیر ارشاد 
و معاونانش هس��تند که بخواهند به این دغدغه های 
مالی توجه کنند ضمن اینکه م��ا باید به این نکته نیز 
توجه داشته باش��یم که حالل و حرام بودن موسیقی 
ارتباط چندان��ی ب��ا رئیس جمهور ندارد ک��ه بازهم 
بخواهیم از وی مطالبه کنیم ما باید تالش می کردیم 
که از این فرصت پیش آمده نهایت اس��تفاده را کنیم 
و در همین فرص��ت کوتاه به بی��ان دغدغه های مهم 
حوزه موسیقی می پرداختیم که فکر کنم تعداد آن ها 
هم کم نیست.این هنرمند در انتقاد به عملکرد خانه 
موسیقی طی ماه های اخیر بیان کرد: من از دوستان 
در خانه موس��یقی می خواهم که پشت درهای بسته 
تصمیم گیری نکنند و بدانند آن ها همیش��ه در همه 
مسائل موسیقی کش��ور تصمیم گیرنده نیستند. من 
معتقدم در این مدت خانه موسیقی کار صنفی نکرده 
است. دوستان به جای اینکه لغو پی درپی کنسرت ها 
را پیگی��ری کنند و به موضوعات مه��م دیگری چون 
کپی رایت و اقتصاد نشر موسیقی و بسیاری از مسائل 
دیگر بپردازند، به طرح مسائل شخصی روی آورده اند 
ولی بهتر است به حل مس��ائل درون گروهی خود در 

وهله اول بپردازند.

مدیر انجمن موسیقی انقالب:

مشکل امروز موسیقی پخش ربنای شجریان نیست

فرهنگ سرودخوانی دهه 60 احیا می شود
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مفاد آرا
117 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 103/93/918/58-1393/5/11 برابر آراء صادره هیات 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 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  وامالک 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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.
به  غالمحسین  فرزند  نوش  آبادی  سجادی  باشی  خانم  هیات:   743 شماره  رای  1ـ 
مترمربع   157/50 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   143 شناسنامه  شماره 
نوش آباد  آباد  حسن  واقع   اصلی  از41  فرعی  از160  شده   مجزي  754فرعی   پالک 

بخش4 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1317 هیات:آقای علی احمد رضائی فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه 936 
وخانم زهرا قدیریان آرانی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 8713 )بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 179/78 مترمربع پالک 963 فرعی مفروزومجزی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  در  واقع  اصلی   2645 از  فرعی  از343  شده 

خریداری از شهرداری آران وبیدگل )مالک رسمی(  
3- رای شماره 1213هیات:اقای احسان علی اکبرزاده آرانی فرزند حاجی آقا بشماره 
پالک  مترمربع   144/38 مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   9082 شناسنامه 
984فرعي مفروزومجزي شده  از شماره 343 فرعی از 2645  اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 330 هیات:خانم فاطمه زاهدی فر فرزند رضا بشماره شناسنامه 247در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 321/50مترمربع پالک 983 مفروزومجزی شده از 

340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شماره  حسن  سید  فرفرزند  موسوی  مهدی  سید  1031هیات:آقای  شماره  رای   -5
 279 شناسنامه  شماره  سلطانعلی  فرزند  نژاد  بهجتی  مریم  وخانم   429 شناسنامه 
  718 پالک  91/59مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
بیدگل صالح  آباد  در  واقع  اصلی    2643 از  550فرعی  از  شده  مفروزومجزی   فرعی 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه3633    عبداله  فرزند  آقای سالم سالمی  رای شماره 1208هیات:  6ـ 
ام البنین نیک روش بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 8130)بالمناصفه(در  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 118/40 مترمربع پالک 2104فرعی مجزي شده  از 

805 فرعی از 3  اصلی واقع در معین  آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 686 هیات: آقای  فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
فرعی  پالک2103   مترمربع   21/40 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  در شش   1078
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  معین  در  واقع  اصلی   3 از  از 436فرعی  مفروزومجزی شده 

آران وبیدگل
8ـ رای شماره 684هیات:آقای فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
2102فرعی  پالک  مترمربع   22/50 مساحت  به  مغازه  باب  یک  دانگ  شش  در   1078
مفروزو مجزی شده  از 436 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
9ـ رای شماره 699 هیات:آقای فخراله مجیدی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
1078 در شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 21/25 مترمربع پالک2101 فرعی مجزی 

شده از  436  فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
به  فرزند علی محمد  بیدگلی  10ـ رای شماره  1028هیات:آقای علی اصغر مقصودی 
شماره شناسنامه 7439 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202/32مترمربع پالک 
در  واقع  اصلی   196 از  مشاعات  از  وقسمتی  از1فرعی  مفروزومجزی  شده  فرعی   4

اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 1021 هیات :آقای حسین یونسی بیدگلی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
212  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 128 مترمربع پالک 41فرعی مجزی شده 

از4فرعی از 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 779 هیات: خانم لیال رمضانی بیدگلی فرزند خیراله بشماره شناسنامه 

به مساحت 68 مترمربع پالک 122فرعی  مجزی باب خانه  دانگ یک   8788 در شش 
از4 فرعی از 112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  جواد  فرزند  آرانی  شیرآبادی  علیرضا  هیات:آقای   724 شماره  رای   -13
شناسنامه 204 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 53 مترمربع پالک22  فرعی 
مجزی شده از5فرعی وقسمتی از مشاعات 21 فرعی از 2577  اصلی  واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره2022 هیات:آقای حیدر موالئی آرانی فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 
50 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 275/95 مترمربع پالک شماره985 فرعی 
آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  در وشاد   واقع  اصلی   2645 از  فرعی  از859  مجزی شره 

وبیدگل
بشماره  محمدتقی  فرزند  بیدگلی  سلطانی  احسان  شماره332هیات:آقای  رای   -15
شناسنامه148  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  عباسی  کبری  خانم  و   119 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132/46  مترمربع پالک شماره 
2100 فرعی مجزی شده از  3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شناسنامه  بشماره  نعمت اله  فرزند  کیانفر  محسن  :آقای  2086هیات  شماره  16-رای 
فرعی  2089 پالک  مترمربع   107/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ   31شش 

از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازمحمد 
جندقان)مالک رسمی(

17- رای شماره 2059هیات:آقای حسین میرمعصومی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
پالک  مترمربع   98/68 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   125-014295-4
1352فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از نعمت اهلل اکبرزاده)مالک رسمی(
بشماره  علی  فرزندمحمد  آرانی  باقرزاده  احسان  آقای   : شماره2060هیات  رای   -18
شناسنامه373  شماره  به  اسمعیل  فرزند  آرانی  اقبالیان  مریم  وخانم   410 شناسنامه 
شماره  پالک  مترمربع   261 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 

2167فرعی از 2638اصلی واقع در احمد آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 2062هیات:آقای مهدی ملکیان آرانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
شناسنامه125-000671-6  شماره  فرزندعباس  زارع  به  فاطمه  1250001773وخانم  
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102/5 مترمربع پالک 2166فرعی 

از 2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره2045هیات: آقای اسماعیل شفائی مفدم فرزند عباس بشماره شناسنامه  
شناسنامه260  شماره  به  حسین  فرزندسید  بیدگلی  هجری  سادات  اعظم  وخانم   298
شماره  پالک  167مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در 
از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش  4754فرعی مجزی شده از423 فرعی 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  قوام  فرزند  آرانی  رزاقی  احمد  1633هیات:آقای  شماره  رای   -21
شماره  پالک  مترمربع   328/24 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   9663
ثبتی 3حوزه  بخش  مسعودآباد  در  واقع  2637اصلی  از  فرعی   1189 از  فرعی   7618 

آران وبیدگل
22ـ رای شماره  1640هیات:آقای سید روح اله لحمی بیدگلی فرزند سیدماشااله شماره 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  شمس آبادی  مریم  وخانم    9470 شناسنامه 
284)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت172/35مترمربع پالک 4738 
فرعی از 163 فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  دهقانیان  محمدعلی  2288هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 259 وخانم طیبه صفرزاده فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 195)بالمناصفه(

فرعی   2182 پالک  183/88مترمربع  مساحت   به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  در 
از  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  3 حوزه  آباد بخش  احمد  در  واقع  2638اصلی 

احمد مالنژاد)مالک رسمی(
24-رای شماره 1585هیات:آقای محمدعلی رئوفی نوش آبادی فرزند عباسعلی بشماره 
شناسنامه 74 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت143/50مترمربع پالک 3631فرعی 

از3003 فرعی از40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره2096هیات:آقای حسن قاسمی نژاد  فرزندحسین  بشماره شناسنامه 
43 و خانم فاطمه نوری بیدگلی  فرزند محمد تقی شماره شناسنامه 53)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  92مترمربع پالک 60 فرعی مجزی شده از3فرعی 

از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  ناصر  فرزند  آرانی  خرم آبادی  زهرا  هیات:آقای   2265 شماره   رای   -26
پالک  مترمربع   180/50 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   333 شناسنامه 
از 2540اصلی واقع در  از مشاعات  از 1و2و4وقسمتی  شماره10 فرعی مجزی شده  

اماکن بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  آقائیان  زهرا  خانم  2290هیات:  شماره   رای  27ـ 
شناسنامه367 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 99/40 مترمربع پالک 4764فرعی 
مجزي شده از 205 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندمحمد    انی   آر  آقائیان  زهرا  خانم   : هیات   2287 شماره  رای  28ـ 
مترمربع پالک4763   به مساحت 100/50  باب خانه  دانگ یک  شناسنامه 367در شش 
فرعی مفروزومجزی شده از 205فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
29ـ رای شماره 2299هیات:آقای قاسم حسین پورآرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
(در  37)بالمناصفه  شناسنامه  شماره  فرزندحسین  آرانی  مهدویان  فهیمه  وخانم   726
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 82/50 مترمربع پالک 1363فرعی مفروزو مجزی 
شده از 108 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

30ـ رای شماره 2303 هیات :آقای علی اصغر ایمانیان  فرزند تقی  شماره شناسنامه210 
8447)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  حبیب اله  فرزند  قربانعلی زاده  ام  البنین  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 166/29 مترمربع پالک2097 فرعی 3 اصلی واقع 
اکبر حسینی  از سید  عادی  وبیدگل خریداری  آران  ثبتی  معین آباد بخش 3 حوزه  در 

بیدگلی)مالک رسمی(
شماره  به  محمد  علی  فرزند  آرانی  مالئی  عباس  2291هیات:آقای  شماره  رای  31ـ 
پالک  161/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   8565 شناسنامه 
 4766 فرعی مفروزومجزی  شده از4505فرعی 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  علی آبادی  میرزائی  مجتبی  هیات:آقای   2295 شماره  32-رای 
پالک  مترمربع   120/05 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   771 شناسنامه 

2180فرعی 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
33-رای شماره 2283 هیات: آقای علی آسوده آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
2002 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 68/34 مترمربع پالک 979فرعی  مجزی 

از340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
34- رای شماره 2284 هیات:خانم زهرا هوائی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 122 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185/64 مترمربع پالک1361 فرعی مجزی شده 

از235فرعی2640  اصلی  واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  سیدحسن  فرزند  نوش آبادی  سجادی  علی  هیات:سید   742 شماره  رای   -35
شناسنامه 151 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 152مترمربع پالک753  فرعی 
مجزی شده از160فرعی 41 اصلی  واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
36- رای شماره 2861 هیات:آقای سعیدرضا آذرباد فرزند علیرضا شماره شناسنامه130 
وخانم فاطمه یزالنی بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 8832)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 113/60  مترمربع پالک4772 فرعی از464 فرعی از2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
37- رای شماره 8149 هیات:آقای مهدی رام فرزند نجاتعلی شماره شناسنامه2735 
و خانم فاطمه سلطان دهقانی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 212و نجاتعلی رام 
فرزند رضا به شماره شناسنامه53)بالسویه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
163/25  مترمربع پالک7 فرعی از1 فرعی از1338 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
شماره  حسین  فرزند  آرانی  خرم آبادی  محمد  هیات:آقای   8497 شماره  رای   -38
شناسنامه  شماره  فرزندرمضانعلی  فر  خطیب  انسیه  وخانم  شناسنامه349 
پالک2038  240/65مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  307)بالمناصفه(در شش 

فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  رضا  فرزند  پور  محمدرضاناصحی  :آقای  هیات   9989 شماره  رای   -39
پالک1146  مترمربع   150 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه2699 
حوزه  3 بخش  محمدآبادابوزیدآباد  در  واقع  اصلی  از2809  از152فرعی   فرعی 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/19

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/04 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک آران وبیدگل

آگهي فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاي محمدحسین باباربیع شهرضا فرزند تقي با ارائه دو برگ استشهاد 
مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  گواهي  رسمًا  شهود  امضاء  و  هویت  که  محلي 
دوازده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه پالک 1/672 واقع درابنیه یک اصلي 
بخش یک ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 6725  درصفحه 230 دفتر 48 
بنام فاطمه صغري طحانیان صادر گردیده که نامبرده بموجب سند 7044– 45/12/11 
 –10913 سند  بموجب  نیز  نامبرده  و  میرزائي  کریم  خودرابه  مالکیت  دفتر3شهرضا 
سندشماره  بموجب  نیز  نامبرده  داده  موسائي  طاهره  دفتر3شهرضابه   47/10/3
125766– 76/3/4 دفتر3شهرضامالکیت خودرا به محمدحسین باباربیع شهرضا انتقال 
داده است اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که در اجراي 
هر کس  که  مي شود  آگهي  نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 
کرد.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي گردد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم صدیقه میرزائي فرزند کریم با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پنج - پانزدهم مشاع 
از 5 حبه از72 حبه ششدانگ یکباب خانه  1/672 واقع در ابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضا شده که سند مذکور ذیل ثبت 73671 در صفحه 67 دفتر 438 بنام وي ثبت و 
سند صادر گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است که 
در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده و یا مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدو یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي 
تسلیم خواهد کرد.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میرمحمدي-رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي فقدان سند مالکیت

و  هویت  که  محلي  استشهاد  برگ  دو  ارائه  با  مجیري  محمدمهدي  آقاي  اینکه  به  نظر 
امضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ده حبه و ده یازدهم 
که  شده   3/1422 پالک  ششدانگ  حبه  از72  اعیاني  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  مشاع  حبه 
است  گردیده  ثبت  وي  بنام   388 دفتر   475 درصفحه    63678 ثبت  ذیل  مذکور  سند 
ماده  اجراي  در  که  است  نموده  المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اینک 
120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي 
نرسد  اعتراض  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  خودرا  اعتراض 
المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسلیم  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  یا  و 
سند  یا  مالکیت  سند  اگر  نمود.و  خواهد  تسلیم  متقاضي  به  و  مقررات صادر  طبق  را 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ویک 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

حمایت از سوارز
درحالی ک��ه زمزمه های��ی مبنی 
ب��ر احتمال کاه��ش محرومیت 
چهارماهه لوئیز س��وارز، مهاجم 
تیم ملی اروگوئه توس��ط دادگاه 
عال��ی ورزش )CAS( ش��نیده 
می ش��ود، ح��اال فدراس��یون 
بین الملل��ی فوتبالیس��ت های 
حرف��ه ای )FIFPro( نیز وارد 
ماجرا شده و از CAS درخواست کرده است تا محرومیت این 

مهاجم اروگوئه ای را کاهش دهد.
مهاجم تیم مل��ی اروگوئه پس ازاینک��ه در مرحله گروهی جام 
جهانی 2014 در دیدار ای��ن تیم مقابل ایتالیا ش��انه جورجو 
کیه لینی، مدافع حریف را گاز گرفت به مدت چهار ماه از حضور 
در تمامی فعالیت های فوتبالی و 9 جلس��ه همراهی تیم ملی 

کشورش محروم شد.
البته این بازیکن 27 ساله و اتحادیه فوتبال اروگوئه پس ازاینکه 
اعترض شان به کمیته انضباطی فیفا به جایی نرسید به دادگاه 
عالی ورزش مراجعه و خواس��تار تجدیدنظ��ر مجدد در حکم 
صادره شدند. سوارز وارد لوزان س��وئیس شد و در دادگاه عالی 
ورزش به دفاع از خودپرداخت تا شاید محرومیتش کاهش یابد.

 گل محمدی: تیم جوانی هستیم 
و به زمان نیاز داریم

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: بای��د س��ال های قبل را 
فراموش کنیم و به فکر گذشته 
نباشیم چون بیشتر از هدف دور 
می شویم، باید سعی کنیم بیشتر 
کارکنیم تا اتفاقات سال گذشته 
تک��رار نش��ود و از بازیکن��ان 
می خواهم تمام تالش خود را به 
کار ببرند.یحیی گل محمدی در نشست خبری پس از دیدار برابر 
تراکتورسازی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: انتظار 
بیش��تری از تیمم داش��تم که بازی بهتری را انج��ام بدهند، 
درمجموع بازی خوبی را ش��اهد نبودیم و تماشاگران هم لذت 
نبردند.وی افزود: تراکتورسازی تیم قدرتمندی است. ما روی 
نقاط ضعف و قوت حریف کارکرده بودیم اما در اجرا به مشکل 
برخوردیم، درمجموع یک امتیاز مقابل تراکتورسازی بد نبود و 
باید خدا را ش��کر کنیم.گل محمدی بابیان اینکه فکر می کنم 
روی صحنه مش��کوک هم داور می توانس��ت پنالت��ی بگیرد 
خاطرنشان کرد: به هرحال این اتفاق نیفتاد، درمجموع ما تیم 
جوانی تشکیل داده ایم و احتیاج به زمان داریم و تیم باید بیشتر 
از این ها کارکنیم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: چند 
نفر از بازیکنان دیر به تیم اضافه ش��دند و با گذر زمان آمادگی 
بیشتری به دست خواهند آورد.وی گفت: دربازی هایی مثل این 
دیدار که موقعیت آن چنانی روی دروازه ها ایجاد نمی شود باید 
از ضربات ایستگاهی استفاده کنیم و بازیکنان باید تمرکز داشته 
باش��ند تا بتوانیم پیش��رفت کنیم.گل محمدی در مورد تفکر 
باخت در تیم ذوب آهن بیان کرد: باید سال های قبل را فراموش 
کنیم و به فکر گذشته نباشیم چون بیشتر از هدف دور می شویم، 
باید سعی کنیم بیشتر کارکنیم تا اتفاقات سال گذشته تکرار 

نشود و از بازیکنان می خواهم تمام تالش خود را به کار ببرند.
وی در مورد بازی هفته س��وم ذوب آهن مقابل پرسپولیس که 
تیم سابق او نیز هست گفت: این بازی در ورزشگاه آزادی است 
و در مقابل تماشاگران این تیم. بازی مشکل است و قبل از آن 
باید نقاط ضعف امروز را رفع کنیم خصوص��اً در انتقال از دفاع 
به حمله باید بیشتر تمرین کنیم. امیدواریم بازی خوبی انجام 
 بدهیم، البته شرایط امتیازی مش��ابهی داریم و بازی حساسی

 خواهد بود.

مرحله دوم لیگ برتر دوومیدانی
مرحل��ه دوم لی��گ دوومیدانی 
روزهای پنجش��نبه و جمعه در 
مجموعه ورزشی آفتاب انقالب 
تهران در حالی برگزار ش��د که 
اکثر ملی پوشان و المپیکی های 
ای��ران حضور نداش��تند و البته 
بدون کسب س��همیه بازی های 
آسیایی اینچئون به پایان رسید و 
 تنها س��جاد هاش��می ب��ود ک��ه رک��ورد 400 متر ای��ران را 

شکست.
در این مس��ابقات بی��ش از 100 دوومیدان��ی کار از تیم های 
موسس��ه مالی و اعتباری افضل توس، خوزس��تان، هرمزگان، 
نفت تهران، ش��هرداری تبریز، بنیان بتن پیش��رو لرس��تان، 
قزوین، سبک س��ازان ش��رق خراس��ان ش��مالی، مازن��دران، 
ش��هرداری س��نندج، مقاوم��ت اصفه��ان، خلیج ف��ارس 
 بوش��هر، گلس��تان، ذوب آه��ن و البرز ب��ا یکدیگر ب��ه رقابت

 پرداختند.

 سومین دوره مسابقات کارتینگ
رقابت ه��ای  دوره  س��ومین 
کارتینگ راک قهرمانی کشور در 
پیست مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار شد.
ب��ه نقل از س��ایت فدراس��یون 
اتومبیلران��ی، س��ومین دوره 
راک  کارتین��گ  مس��ابقات 
قهرمانی کش��ور در روز جمعه 
17 مردادم��اه، با حض��ور نمایندگان اس��تان های خراس��ان 
 رضوی، ی��زد، کرم��ان و ته��ران در مجموعه ورزش��ی آزادی

 برگزار شد.
در این مس��ابقات پژمان آقاجریان از استان خوزستان نفر اول، 
پوریا زر افروز از تهران و محمد سیدی از استان کرمان به ترتیب 

مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
در پایان این رقابت که سومین دوره از 6 دور مسابقه قهرمانی 
کشور است نفرات برتر به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.

همچنین به نفرات اول تا س��وم هدایای نقدی به ترتیب 500، 
400 و 300 هزارتومانی اهداء شد.

6
گاندونمادهمیشگیباشگاهذوبآهن

س��عید آذری مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: گاندو به عنوان نماد همیشگی باشگاه 
ذوب آهن انتخاب شده اس��ت و این طور نیس��ت که این نماد فقط یک سال سمبل باشگاه 

ذوب آهن باشد- ذوب آهن بر اساس رسالت زیست خود دست به این کار زده است.

خادم: خیلی به حضور در فیال امیدوار نیستم

کشتی ایران موانع و مخالفان زیادی دارد

همکاریفیالوتأثیرکشتیایراندرجهان
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بهداد سلیمی 
پرچم دار کاروان ایران

 احتمال جدی
 محرومیت صادقیان

پانزدهمین نشس��ت هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در محل 
کمیته ملی المپی��ک و با محوریت نهایی ک��ردن تکلیف تیم های 
اعزامی به بازی های آس��یایی 2014 اینچئون برگزار ش��د که در 
پایان این نشس��ت شاهرخ ش��هنازی دبیر کل و سخنگوی کمیته 
ملی المپیک گفت: با در نظرگیری تمامی شرایط و بررسی حضور 
تیم های مختل��ف کاروان در دهکده ورزش��کاران در زمان برپایی 
افتتاحیه بازی ه��ا، تصمیم گرفتیم تا بهداد س��لیمی قهرمان فوق 
سنگین وزنه برداری جهان و المپیک و دارنده عنوان قوی ترین مرد 
جهان را به عنوان پرچم دار کاروان ورزشی ایران اعزامی به هفدهمین 
دوره بازی های آسیایی انتخاب کنیم.شهنازی در ادامه افزود: با توجه 
به تصمیم اعضای هیئت اجرایی مقرر شد رشته ژیمناستیک با 5 
ورزشکار، شنا با 5 ورزشکار، بدمینتون با 2 ورزشکار )یک مرد و یک 

زن(، تنیس روی میز با 3 ورزشکار به کاروان اضافه شوند.

پیام صادقیان که سابقه رفتار غیرورزشی را در فصل قبل لیگ برتر 
داشت و بارها هم با تذکر و اخطار از سوی کمیته انضباطی روبه رو شد 
در بازی فوالد و پرسپولیس هم از کوره دررفت و پس از رفتار زننده 

با داور مسابقه با دست به سینه او کوبید.
اما همان طور ک��ه کارشناس��ان داوری مثل نوی��د مظفری و علی 
خس��روی گفته اند احتمال محرومیت بلندمدت پیام صادقیان به 
دلیل حرکت زننده اش پس از دریافت کارت قرمز از داور وجود دارد.

 دربند اول ماده 22 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال که مربوط 
به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی است آمده است:

ارتکاب هر ی��ک از اعمال ذی��ل، صرف نظر از وجود ی��ا عدم وجود 
کارت زرد، قرمز و اخ��راج، از یک میلیون تا س��یصد میلیون ریال 
 جریمه و از یک تا هشت جلسه یا یک تا شش ماه محرومیت در بر

 خواهد داشت.

ذوب آهن واقعی را نشان می دهیم
محمدباقر صادقی دروازه ب��ان تیم فوتبال ذوب آهن 
گفت: هنوز ازلح��اظ عملکرد تیمی عقب هس��تیم 
و امی��دوارم در هفت��ه آین��ده براب��ر پرس��پولیس 
 بتوانی��م ذوب آهن واقعی را به تماش��اچیان نش��ان 

دهیم .

سنگ نوردان ایرانی در مسابقات جهانی
در مسابقات رش��ته »بولدرینگ« قهرمانی جهان در مونیخ 
آلم��ان )30 مرداد ت��ا اول ش��هریور( علی ب��رات زاده و در 
مسابقات جهانی خیخون اسپانیا در رشته »سختی مسیر« 
داود رکابی و الناز رکابی و در مسابقات رشته »سرعت« رضا 

علیپور و فرناز اسماعیل زاده حضور خواهند یافت.

آرتتا کاپیتان آرسنال می شود
آرسنالی ها به زودی توماس فرمائلن را به فروش می رسانند و نیاز به یک 
کاپیتان جدی��د دارند و بنابرای��ن تصمیم دارند کاپیت��ان جدیدی برای 
تیم خود پیدا کنند. حاال قرار اس��ت»میکل آرتتا« ب��ا جدایی »توماس 

فرمائلن«بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال آرسنال را بر بازو خود ببندد.

وقتی آقای رییس فدراسیون بی اطالع است
قاتل صنعت اسب با پرواز فرست کالس آمد

ماجرای اسب های اصیل ایرانی چه بود؟

این اواخر، 65 اسب اصیل با پرواز فرست کالس شرکت 
هواپیمایی لوفتهانزا وارد تهران شدند؛ کشوری که زمانی 
از صادرکنندگان نژادهای اصیل ایرانی اسب به سایر نقاط 
دنیا بود، اکنون به یک واردکننده بزرگ تبدیل شده است.

قاتالن صنعت اس��ب را با پرواز فرس��ت کالس به ایران 
آوردیم، 65 اس��ب اصیل با پرواز فرست کالس شرکت 
هواپیمایی لوفتهانزا وارد تهران ش��دند. اتفاقی که همه 
روی گزینه ه��ای چ��ون »اصیل«، »فرس��ت کالس« و 
»لوفتهانزا« آن تمرک��ز کردند و اینک��ه این یک رکورد 
بی نظیر در صنعت هوایی اس��ت، ولی کسی به این توجه 
نکرد که این محموله و محموله های مشابه آن که ساالنه و 
در حجم های متفاوت وارد کشور می شوند، قاتالن صنعت 
اسب ایران هستند؛ کشوری که زمانی از صادرکنندگان 
نژادهای اصیل ایرانی اسب به سایر نقاط دنیا بود، اکنون 

به یک واردکننده بزرگ تبدیل شده است.
س��وارکاری یک ورزش گران قیمت اس��ت و بی ش��ک 
پرداختن به آن، کار هرکسی نیس��ت و برای همین هم 
هس��ت که این رش��ته هواداران چندانی در میان افکار 
عمومی ندارد؛ اما آن قدر جذاب است که همین جمعیت 
اندک فعال و عالقه مند به آن، اخب��ار مربوطه به آن را با 

جدیت فراوان پیگیری کنند.
بنابراین گزارش، اواخر هفته گذش��ته بود که خبری در 
صدر اخبار رس��انه های جهان و ایران ق��رار گرفت. یک 
بوئینگ 777 ش��رکت لوفتهانزا، 65 رأس اس��ب اصیل 
را از فرانکفورت به تهران رس��انده و این رکورد بی نظیر 
دنیای حمل ونقل به یاری تبلیغات های شرکت لوفتهانزا 

موردتوجه بسیاری قرار 
گرفت. در س��وی دیگر 
و در کش��ور مقص��د، 
یعنی ای��ران، جایی که 
س��رگرمی های لوکس، 
ولخرجی های آن چنانی 
و دارایی های ف��راوان با 
منف��ی  واکنش ه��ای 
جامعه مواجه می شوند 
همه به طعنه، ش��وخی 
و کنای��ه ب��ا آن برخورد 
کردن��د ک��ه کاریکاتور 

یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور هم در همین چند روز 
پیش به آن پرداخت.

قاتالن صنعت اس��ب را با پرواز فرس��ت کالس به ایران 
آوردیماما نکته فراموش ش��ده این ماجرا، ضربه ای است 
که این پ��رواز لوفتهان��زا و پروازهای مش��ابه به صنعت 
پرورش اسب کشور می زند. سال ها پیش ایران با داشتن 
چهار نژاد اصلی عرب، کرد، کاس��پین و ترکمن، یکی از 
کش��ورهای صادرکننده اس��ب به دنیا بود و از این محل 
درآمد چشمگیری هم نصیبش می شد، ولی سال هاست 

در پناه بی توجهی های 
صورت گرفت��ه در این 
رش��ته، نه تنها پرورش 
اس��ب در ای��ران رو ب��ا 
نابودی رفته که ایران به 
یکی از واردکننده های 
اس��ب در منطق��ه هم 
تبدیل ش��ده ت��ا جایی 
که بزرگ ترین محموله 
اس��ب دنیا هم در هفته 
گذشته وارد کشورمان 
شده است. نکته جالب 
ماجرا اینجاس��ت ک��ه رئیس فدراس��یون س��وارکاری 
ای��ران از ورود این محموله به کش��ور اطالع��ی ندارد و 
می گوید از آغاز س��ال، رقم چش��مگیری اسب به کشور 
 واردش��ده و این تنها محموله ای نبوده که وارد کش��ور

 شده است.
باید گفت، اس��ب و نگه��داری از نژاده��ای اصیل آن در 
کشور، یک تفریح برای برخی از قشرهای جامعه است که 
گویا این روزها حاضرند، پول خوبی هم برای آن بپردازند 
و این محموله بزرگ هم برای بخشی از این افراد که برای 

تفریحات لوکس خود سوارکاری می کنند وارد می شود.
رئی��س فدراس��یون س��وارکاری از جه��اد کش��اورزی 
می خواهد در واردات اس��ب در کش��ور توجه بیش��تری 
کنند تا با واردات بی رویه صنعت پرورش اسب در ایران 

نابود نشود.
مهدی جمش��یدخانی، پدر س��وارکاری علم��ی ایران با 
شکایت از این موضوع که ما جایگاهمان را از صادرکننده 
اس��ب به واردکننده آن تغییر داده ایم، می گوید: برخی 
دالل با آگاهی از عالق��ه میلیونرها و میلیاردهای ایرانی، 
اس��ب ها را وارد می کنند و ب��ه بهای باالت��ری به آن ها 
می فروشند تا اس��طبل های میلیونی این افراد پربارتر از 

پیش شود.

نشانه های یکسان 
آسیب دیدگی مغزی و گردن

نشانه های یکسان آسیب دیدگی مغزی و آسیب دیدگی 
ناحیه گردن باعث شده اس��ت که تشخیص نادرستی 
برای بس��یاری از ورزشکاران داده ش��ود و درمان آن ها 

نتیجه مطلوب را نداشته باشد.
معموالً ورزش��کاران بع��د از آس��یب دیدگی اگر دچار 
مش��کالت ش��ناختی ش��وند، آسیب دیدگی ش��ان 

آسیب دیدگی مغزی تشخیص داده می شود. 
تحقیقات انجام شده در دانش��گاه بافلو نشان داده است 
که نش��انه های مش��ترکی بین آس��یب دیدگی مغزی 
و آس��یب دیدگی ناحی��ه گردن ی��ا سیس��تم تعادلی 
وج��ود دارد.در ای��ن مطالع��ات 126 فرد ک��ه بعضی 
 از آن ها ورزش��کار حرف��ه ای بودند موردبررس��ی قرار 

گرفتند. 
هدف این تحقیقات چگونگی تشخیص آسیب دیدگی 
مغزی از آس��یب دیدگی ناحیه گ��ردن بود.دکتر لدی، 
مدیر ای��ن تحقیقات می گوی��د: طبق مطالع��ات ما به 
این نتیجه رس��یدیم بعضی بیمارانی که تصور می شد 
آسیب دیدگی مغزی دارند درواقع آسیب دیدگی ناحیه 

گردن داشته اند. 
نش��انه های هر دو آس��یب دیدگی خیل��ی اختصاصی 
 نیس��ت و تمیز دادن آن ها از یکدیگر بس��یار س��خت

 اس��ت. بنابراین ما باید راه دیگری برای جدا کردن این 
دو آسیب دیدگی از یکدیگر پیدا کنیم. ما از نوعی تست 
تردمیل استفاده کردیم. این تست به ما کمک کرد که 
آسیب دیدگی های فیزیولوژیک را از آسیب های شناختی 
جدا کنیم. ازآنجایی که آس��یب دیدگی مغزی بامغز در 
ارتباط است، نش��انه های مشکالت ش��ناختی بیشتر 
به این نوع آس��یب دیدگی برمی گردد. گ��ر چه افرادی 
که آس��یب دیدگی ناحیه گ��ردن دارند نیز مش��کالت 
 ش��ناختی همچون مش��کل در تمرک��ز و حافظه پیدا 

می کنند.
بررسی های بیشتر الزم است تا راهی برای تشخیص این 

دو آسیب دیدگی از یکدیگر پیدا شود. 
بااین حال ورزشکارانی که مشکالتشان آسیب دیدگی 
مغزی تش��خیص داده می ش��ود، اگر ب��ه درمان کامل 
نرسیدند می توانند ازلحاظ آسیب دیدگی گردن نیز خود 
 را آزمایش کنن��د و در صورت نیاز گ��ردن را نیز درمان

 کنند.
نشانه های فیزیکی آس��یب دیدگی گردن عبارت اند از: 
کاهش دامنه حرکت، اسپاس��م ماهیچه ای، حس��اس 

شدن گردن و غیره.

معاون وزی��ر ورزش و جوانان که به منظ��ور رایزنی های 
الزم برای حضور در هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی 
کشتی به کرواسی سفرکرده بود، ضمن تشریح نتایج این 
سفر تأکید کرد که ایران عالوه بر مواجه با دو مانع مهم، 
رقیبانی هم دارد که تمایلی برای ورود ما به هیئت رئیسه 
فیال ندارند. با این اوصاف نمی توان امید زیادی به نتیجه 

گرفتن داشت.
انتخابات اعضای هیئت رئیس��ه فدراس��یون بین المللی 
کشتی )فیال( شهریورماه و همزمان با مسابقات قهرمانی 
جهان در ازبکس��تان برگزار خواهد شد. امیررضا خادم، 
معاون حقوقی، مجلسی و امور استان های وزارت ورزش 
و جوانان تنها نماینده ایران است که برای حضور در این 

انتخابات اعالم آمادگی کرده است.
به همین منظور وی به کرواس��ی سفرکرده تا در جریان 
مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان رایزنی های الزم 
را برای اختصاص آرای الزم به خود انجام دهد تا ش��اید 
برخالف دوره پیشین انتخابات هیئت رئیسه فیال، بتواند 
آرای الزم را برای عضویت در آن به خود اختصاص دهد.

این عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی ایران با اشاره به 
دیدارها و رایزنی هایی که طی حضورش در زاگرب انجام 
داد، اظهار داشت: به هرحال انجام رایزنی روالی است که 

همیشه توسط کاندیداهای حضور در 
انتخابات مختلف انجام می ش��ود. 
انتخاب��ات هیئت رئیس��ه فیال هم 
کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد 
شد. این انتخابات 22 کاندیدا دارد 
که خیلی از آن ها، از یکی دو س��ال 

پی��ش رایزنی هایش��ان را برای 
شرکت در آن آغاز کرده اند.

وی بابی��ان اینکه س��فر به 
کرواس��ی دومین سفری 

بود که برای ش��رکت 
دوره جدی��د  در 

نتخاب��ات فیال  ا
انج��ام دادم، 

خاطرنشان 

کرد: در این سفر موفق شدم دیداری با اللوویچ، رئیس 
فیال داشته باشم. اتفاقاً جلسه خوبی برگزار شد و او قول 
همکاری های الزم در این زمینه را داد. با این اوصاف ایران 
برای نتیج��ه گرفتن در این انتخابات ب��ا موانعی مواجه 

است که عمده آن بحث کشتی زنان است.
توضیحات تکمیل��ی خادم در این زمین��ه این گونه بود: 
تصورات این گونه اس��ت که در ایران توجه ای به کشتی 
زنان نمی ش��ود و این تصور وجود دارد ک��ه در ایران با 
توسعه کشتی زنان مخالفت می شود. این در حالی است 
که دربازی ه��ای المپیک اوزان کش��تی زنان در بخش 
فرنگی و آزاد زیاد شده درحالی که اوزان کشتی مردان با 
کاهش مواجه بوده اس��ت. به هرحال این موضوع مهمی 
است که توسط رقیبان ما مطرح می شود تا سدی برای 

ورودمان به هیئت رئیسه فیال باشد.
خادم همچنین به مهر گفت: موض��وع مهم دیگر بحث 
اسرائیل اس��ت و چگونگی مراودات و ارتباطات ایران با 
این کشور، بی شک این موضوع بی تأثیر درنتیجه نهایی 

رایزنی ها و انتخابات نخواهد بود.
ورزش و جوان��ان بابیان معاون وزیر 

اینک��ه رایزنی هایمان 
را تا زمان برگزاری 
فی��ال  نتخاب��ات  ا
ادام��ه خواهی��م 
داد، تصری��ح 

کرد: ش��اید به خاطر ش��رایط موجود نت��وان خیلی به 
نتیجه گیری موردنظر امیدوار بود. به هرحال ما خیلی دیر 
برای حضور در انتخاباتی که یک ماه دیگر برگزار می شود، 
رایزنی هایمان را آغاز کردیم. زمان زیادی را برای انجام 
این کار از دست دادیم که شاید شرایط فدراسیون ایران، 

تغییر و تحوالتی که داشت و ... از دالیل آن باشد.
وی با یادآوری اینکه در دوره پیش��ین انتخابات فیال که 
بعد از بازی های المپیک برگزار ش��د نیز حضور داشتم 
اما روز آخر رسیدم، خاطرنش��ان کرد: از همان روز باید 
رایزنی های م��ان را ب��رای دوره جدید انتخاب��ات ادامه 
می دادیم ام��ا این کار انجام نش��د. البته ط��ی چند ماه 
گذش��ته کارهایی ص��ورت گرفته مث��اًل در جریان جام 
جهانی کش��تی فرنگی تهران، رایزنی های خوبی انجام 
شد و بعدازآن هم فدراس��یون برنامه های خوبی در این 
زمینه تدارک دید اما سایر کش��ورها و نمایندگان آن ها 
طی یکی دو س��ال گذش��ته بیکار نبودند.خ��ادم گفت: 
ایران رقیبان جدی زیادی دارد که تمایلی به حضورمان 
در هیئت رئیس��ه فیال ندارن��د. مانند روس ه��ا و عوامل 
آن ها. همان طور که گفتم در این مس��یر موانعی مانند 
کشتی زنان و بحث رژیم اش��غالگر قدس هم وجود دارد 
اما باید تالش��مان را ادامه دهیم و در این مس��یر پیش 
برویم که جایگاه کشتی ایران و حمایت های الزم از آن، 
تأثیرگذارتر از دیگر مسائل خواهد بود. باید روی این ها 
کارکنیم که در صورت همکاری فیال، کش��تی ایران چه 
تأثیری می تواند در جهان داشته باش��د.امیررضا خادم 
در پایان گفتگو گف��ت: بای��د از وزارت ورزش و جوانان 
به خاط��ر حمایت هایی که در این زمینه داش��ت، 
تشکر کنم. همچنین فدراسیون کشتی که 
طی این م��دت برنامه ه��ای الزم را در این 
زمینه داشت و ادامه هم خواهد داد. 
درمجموع امیدوارم که بتوانیم 

نتیجه بگیریم.
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تحدید حدود اختصاصی 
اجرای  در  مسلم  فرزند  میثمی  علی  چون  93/2355/33/و-93/4/26  شماره   240389
به ششدانگ  نسبت  مالکیت  سند  تقاضای صدور  ثبت  قانون  147و148  ماده  مقررات 
محال  کوی  در  واقع   6508 پالک  محدوده  در  واقع  محصور  زمین  قطعه  از  قسمتی 
اردستان بیک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 
1286-1381/4/4 هیئت حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1و2و3 ماده 147و148 
قانون ثبت نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 6508 اولیه 
تاکنون به عمل نیامده لذا طبق تبصره 4و5 ماده 2 قانون مزبور تحدید حدود ششدانگ 
قسمتی از قطعه زمین محصور پالک شماره 13875 مفروز شده از شماره 6508 واقع 
در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به نام آقای 
علی میثمی فرزند مسلم در روز شنبه 1393/6/8 از 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 
پذیرفته خواهد  تا 30 روز  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20 
ثبت  معترضین  های  پرونده  تکلیف  و  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و  شد 
با تقدیم دادخواست  بایستی  اداره  این  از تاریخ تنظیم اعتراض به  ظرف مدت یک ماه 
 به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:1393/05/19 م الف:191عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

240390 آقای حسن قربانی فرزند محمد به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک 
شماره 9154 واقع در اردستان یک اصلی گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که 
در صفحه 280 دفتر 230 امالک به نام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده به علت دزدی 
مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
به  نسبت  معامله  انجام  که هر کس مدعی  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف:190 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

10 شماره: 103/93/1441/337 ورثه خانم رقیه مهدوی تکیه فرزند سید محمد به استناد 
دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین معروف پنج قفیزی رزمری به شماره پالک 
شماره 175 فرعی از 5 واقع در روستای تکیه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که در 
صفحه 316 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 1202 بنام صاحب بیگم مهدوی تکیه فرزند سیدباقر 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 21457-21453 مورخ 
36/10/30 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:85 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
اجراییه 

 9109980350900778 پرونده:  شماره   9310420350900160 اجراییه:  شماره   136
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910788 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  مشهدی  ولی ا...  علیه  محکوم   9209970350900140 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
غالمحسین به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ هشتاد و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/709/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
80/000 ریال هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
در زمان اجرا در حق محکوم له علیرضا متین فرزند حسنعلی به نشانی جاده آبشار-
بعالوه  اسپاداند-میعاد  طعم  نیکو  شیران-شرکت  راه  سه  از  بعد  کیلومتری  زیار-20 
پرداخت مبلغ 4/200/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9066 

شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9109980350901641 پرونده:  شماره   9310420350900161 اجراییه:  شماره   137
و  به شماره  مربوطه  اجراي حکم  درخواست  بموجب  بایگانی شعبه: 911656  شماره 
سعید-مسعود-زهرا  علیه  محکوم   9209970350902141 مربوطه  دادنامه  شماره 
شهرت همگی عروجی همگی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- حضور در 
احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سهم االرث خود از پنج دانگ پالک ثبتی 968 بخش 
4 ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 1/305/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 80/000 
به نشانی  قربانعلی  له محمود کیومرثی فرزند   ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم 
مسکونی  گلچهره-مجتمع  مهرآباد-کوی  خ  غدیر-نبش  پل  از  دوم-بعد  مشتاق  خ 
گلچهره-ط سوم-واحد5 به عالوه پرداخت مبلغ 3250000 یال بابت حق االجرا. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.

م الف:9067 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

138 کالسه:757/92 به موجب رای شماره 1264 تاریخ 92/12/24 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد حاجیان فرزند 
علی جان شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و یک 
میلیون و هشتصد هزار ریال اصل یک فقره چک به شماره 121106-90/8/30 عهده 
له  در حق محکوم  دادرسی  هزینه  و  تادیه  تاخیر  انضمام خسارات  به  بانک صادرات 
از پمپ  به نشانی اصفهان-خ جی-بعد  الهی فرزند سید مهدی شغل آزاد  سمیه نعمت 
بنزین-تقاطع دوم-کوچه ویالیی-پالک53 و پرداخت 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:10231 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجراییه 

 8909980350801154 پرونده:  شماره   9310420350800143 اجراییه:  شماره   139
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   891155 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350801237 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350801737 محکوم علیهم 
1- اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان اصفهان-خ چهارباغ باال 2- رسول 
متری  هشت  توحید-کوچه  بهارستان-بلوار  خ  دستگرد)برخوار(-  نشانی  به  نادعلیان 
نیرو 3- حمیدرضا نیکخواه فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان 4- محمد قاسمی 
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 5- مسعود برقی کار به نشانی خ مولوی-روبروی 

مسجدالفتاح-بنگاه مسکن برقی کار محکوم هستند به انتقال رسمی مقدار سه دانگ مشاع 
یک واحد تجاری از پالک ثبتی 14874/1156 و پرداخت خسارت دادرسی )1077200 
ریال هزینه دادرسی و دو میلیون ریال دستمزد کارشناس و 1800360 ریال( در حق 
محکوم له محمود پهلوان نژاد فرزند محمدحسین به نشانی اتوبان چمران-خ مولوی-خ 
پوریای ولی-کوچه یخچال-پالک185. رای صادره نسبت به قاسمی و نیکخواه غیابی 
بوده و حق االجرا 2500500 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9049 

شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

140 کالسه:1196/92 به موجب رای شماره 1497 تاریخ 92/10/25 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد محسنی اژیه به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 16/700/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت یکصد و هیجده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول )1289/30461/18-
احکام. اجرای  عشر  نیم  احتساب  با   )91/1/20-1289/350462/55( و   )90/10/30
مشخصات محکوم له:علیرضا شهباز قلندر به نشانی قهجاورستان-کوی شهید شاکری-

محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  بست سعدی-پالک40.  بن 
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:10236 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اجراییه 
 8909980350800121 پرونده:  شماره   9310420350800147 اجراییه:  شماره   141
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   890121 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350801238 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350801021 محکوم علیه 
پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  کاغذچی  مصطفی 
)هزینه  دادرسی  خسارات  بانضمام  خواسته  اصل  بابت  ریال   1/020/330/078 مبلغ 
دادرسی-20443601 ریال کارشناسی 22500000 ریال و حق الوکاله 25565941 ریال( 
تادیه در حق  لغایت زمان  دادخواست 89/2/9  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
محکوم له شرکت کارگزاری سی ولکس کاال به مدیریت عاملی محمودرضا الهی فرد به 
نشانی تهران-خ شهید سپهبد قرنی-ک کامل-پ1/5 با وکالت علیرضا دلیر. رای صادره 
غیابی بوده و حق االجرا 51016503 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه است. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.

م الف:9052 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980350600883 پرونده:  شماره   9310420350600178 اجراییه:  شماره   142
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920993 شعبه:  بایگانی  شماره 

9309970350600053 مورخ 1393/01/19 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهما 
1- هادی باقرپور 2- محسن باقرپور فرزندان محمد هر دو به نشانی مجهول المکان به 
صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
پرداخت  تاریخ صدور گواهی عدم  از  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  برابر  تعرفه  طبق 
)88/11/12( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له اصغر موجودی زمانی فرزند حسین به 
نشانی اصفهان-میدان جمهوری-اول خ امام خمینی-ک شهید رمضانی-پ2 و پرداخت 
مبلغ 3/750/000 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 

خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9063 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980350601206 پرونده:  شماره   9310420350600175 اجراییه:  شماره   143
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921364 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شعبه شش   1393/02/06 مورخ   9309970350600165
علی رضا سلیمانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی 
عدم پرداخت )1392/05/20( لغایت اجرای حکم در حق محکوم لهم 1- بهرام مختاری 
 -2 یک-کوهسار6-پ10،  کشاورز-گلزار  اصفهان-بلوار  نشانی  به  صفرعلی  فرزند 
پروانه پردار فرزند محمدعلی به نشانی فالورجان-میدان آزادی-اول خیابان میثم-طبقه 
فوقانی سوپرگوشت زاینده رود. پرداخت مبلغ 17/500/000 ریال به عنوان حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 

جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9061 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980350600780 پرونده:  شماره   9310420350600172 اجراییه:  شماره   144
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920871 شعبه:  بایگانی  شماره 
9309970350600140 مورخ 1393/01/31 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهما 
1- فرخ درویشی فرزند علی اکبر 2- عباس جلیلی هر دو به نشانی مجهول المکان به 
صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/750/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت )90/05/15( لغایت اجرای 
له جلیل علی زاده فرزند حسن به نشانی اصفهان-خ رباط دوم-  حکم در حق محکوم 
خ مخابرات-صدف یک-پ12-طبقه سوم-منزل جلیل علیزاده و پرداخت مبلغ 4/500/000 
ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. اجرای دادنامه با توجه به غیابی بودن 
آن وفق تبصره 2 م 306 ق.ا.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 

اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9062 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980361701052 پرونده:  شماره   9310420361700112 اجراییه:  شماره   145
و  به شماره  مربوطه  اجراي حکم  بموجب درخواست  بایگانی شعبه: 921062  شماره 
فرزند  حیدریان  رضا  علیه  محکوم   9309970361700076 مربوطه  دادنامه  شماره 
میلیون  پنجاه  و  پرداخت سیصد  به  است  نشانی مجهول المکان محکوم  به  رمضانعلی 
تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه های  همچنین  و  خواسته  اصل  بابت   )350/000/000( ریال 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید هر یک از چکها نسبت به مازاد بر مبلغ چکها 
از تاریخ )92/9/7( لغایت هنگام پرداخت براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق محکوم له امیرحسین توشقانیان به نشانی اصفهان-پل سرهنگ- کوچه 
شهید حمیدرضا صادقیان ضمنًا محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  ده روز  اجرائیه ظرف  ابالغ  از 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9097 دودی نیا مدیر دفتر شعبه بیست و هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980351400238 پرونده:  شماره   9310420351400145 اجراییه:  شماره   146
شماره  به  مربوط  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920238 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادنامه 9209970351400780 محکوم علیهم 1- لیال ترابی فرزند محمد 2- امید ترابی 
به  محکومند  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  محمد  فرزند  ترابی  مجید   -3 علی  فرزند 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1/720/000  و  اصل خواسته  بابت  ریال  پرداخت 86/000/000 
خسارت  پرداخت  و  اجرا(  و  )بدوی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  همچنین  و  دادرسی 
تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی )18 درصد( از تاریخ تقدیم دادخواست )92/2/28( تا 
زمان وصول در حق محکوم له بانک ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری به نشانی 
اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-سرپرستی با وکالت مهناز روحانی فرزند محمود به 
بابت  ریال   4/300/000 مبلغ  و  نکا  عینک  صفوی-جنب  نواب  فریدن-داران-خ  نشانی 
حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
باشد  اجرائیه متعسر  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از 
که  باال  بر موارد  ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه  تا 6  از 61 روز  به مجازات حبس 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9223 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980351400236 پرونده:  شماره   9310420351400146 اجراییه:  شماره   147
شماره بایگانی شعبه: 920236 بموجب درخواست اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه 
فرزندان  گودرزی  نازنین   -2 گودرزی  مراد  علیهم 1-  9209970351401061 محکوم 
براتعلی 3- تورج رئیسی فرزند ایرج هر سه به نشانی مجهول المکان محکومند به نحو 
تضامن به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )بدوی و اجرا( و پرداخت 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  درصد(   18( بانکی  قرارداد  براساس  تادیه  تاخیر  خسارت 
92/2/28 تا زمان وصول در حق محکوم له بانک ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری 
به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-سرپرستی با وکالت مهناز روحانی فرزند 
محمود به نشانی فریدن-داران-خ نواب صفوی-جنب عینک نکا و مبلغ 4/500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9225 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9209980350500816 پرونده:  شماره   9310420350500223 اجراییه:  شماره   148
شماره بایگانی شعبه: 920835 بموجب درخواست اجراي حکم غیابی مربوطه به دادنامه 
نشانی  به  فرزند محمدرضا  ابراهیم محمدی  علیهم 1-  9209970350501798 محکوم 
مجهول المکان 2- مرتضی شفیع زاده فرزند شعبان به نشانی اصفهان-بلوار کشاورز-

اصفهان-شهرک  نشانی  به  قدرت ا...  فرزند  اسماعیلی  منوچهر   -3 هفتم-پ75،  گلزار 
نشانی  به  فرزند حسین  رنجکش  حمیدرضا   -4 دهم،  بامداد-ط  ولیعصر-آپارتمانهای 
پرداخت   -1 به  متضامنًا  محکومند  بابک-پ82  بست  ویس-بن  الله-کوچه  اصفهان-خ 
مبلغ 145/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/989/000 ریال بابت هزینه 
همچنین  و  ریال   7/580/000 تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  به  همینطور  و  دادرسی 
تعاونی  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  لغایت   92/7/8 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
االئمه ثامن  اعتباری  تعاونی  تاالر-سرپرستی  خ  جی-مقابل  اصفهان-خ  نشانی   به 

است  مکلف  علیه  محکوم  دولتی.  عشر  نیم  بابت  ریال   7/250/000 مبلغ  پرداخت   -2
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:9211 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

149 کالسه:805/92ش45ح به موجب رای شماره 1952/92 تاریخ 92/2/27 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسد جعفری 

به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت هفتصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل 
احتساب  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال  پنجاه و یک هزار  و  دادرسی  خواسته و هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان زهرا احمدی به نشانی اصفهان-خوراسگان-خ طالقانی-کوی 
مقداد-پالک21 و پرداخت نیم عشر حق االجرا به صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده  اجرائیه به محکوم علیه  احکام: همین که 
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:9191 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 45 حوزه   92/11/3 تاریخ   1741 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1463/92ش45ح   150
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کاظم زارع 
فرزند جلیل شغل راننده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ یازده 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارت وارده و یکصد و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له 
اعظم شفیعی علویجه فرزند حسین شغل پرستار به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-خ 
جانبازان-خ شمس تبریزی-پالک 13 و پرداخت نیم عشر حق االجرا به حساب صندوق 
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  قانون اجرای  دادگستری. ماده 34 
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:9190 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

151 کالسه:1527/92ش33 به موجب رای شماره 90 تاریخ 93/1/23 حوزه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای حسن دهقانی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و سی هزار ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و شانزده هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )87/10/22( تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق محکوم له آقای کرمعلی رادنژاد به نشانی اصفهان-دروازه شیراز-کوی 
امام جعفرصادق-بوستان سعدی-پالک46 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:9188 شعبه33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

152 کالسه:471/92 به موجب رای شماره 102 تاریخ 93/2/27 حوزه 26 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امان ا... قاسم پور به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به انتقال 41/33 سهم به جالل کریمی دولت آبادی و 41/33 
سهم به جمال کریمی دولت آبادی و 27/33 سهم به نرگس کریمی دولت آبادی و 10 
سهم به فرشته کمالی همسر متوفی محمدعلی کریمی دولت آبادی از اموال غیرمنقول 
اعم از عرصه و اعیان نسبت به سهم االرث محمدعلی کریمی از 320 سهم از پالک ثبتی 
15177/477 مجزا شده از 15177/49 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 
72/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/000/000 ربال بابت هزینه کارشناسی و 
مبلغ 1/260/000 ریال بابت هزینه حق الوکاله وکیل درحق محکوم لها جالل و جمال و 
نرگس کریمی فرزندان محمدعلی و فرشته کمالی به وکالت افشین کمالی به نشانی خ 
عبدالرزاق-جنب مسجد امامی-مغازه عباس کمالی و پرداخت 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:9868 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

153 کالسه:1528/92ش33 به موجب رای شماره 89 تاریخ 93/1/23 حوزه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه خانم زینب صادقی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و هفتاد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و شانزده هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید )87/12/12( 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق محکوم له آقای کرمعلی رادنژاد به نشانی اصفهان-دروازه 
در  عشر  نیم  و  سعدی-پالک46  جعفرصادق-بوستان  امام  شیراز-هزارجریب-کوی 
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 
استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
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:9187 شعبه33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   32 حوزه   93/2/15 تاریخ   193 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1424/92   154
پیروز شیروانچی  یافته است محکوم علیه  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
فرزند محمدجعفر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 36/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 92/9/9 لغایت وصول به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: سید 
حسین خاتمی فرزند رضا به نشانی خ بزرگمهر-کوی شهید حمزه-پالک72. 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:9185 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

نهم  شعبه   92/12/20 تاریخ   1899 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1498/92ش9   155
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- علیرضا 
غالمی 2- مهدی جمالی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکومند به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 108433)سری/ق( بابت 
تاخیر  دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  مبلغ 204/000  پرداخت  و  اصل خواسته 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/9/27( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له رضا شرکت العباسیه به نشانی اصفهان-خ ابن سینا-جنب 
حسینیه بنی فاطمه-پالک5 و همچنین پرداخت 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 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف:9166  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 32 شعبه   92/11/28 تاریخ   1828-92 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1170/92   156
فرشاد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  آزاد  شغل  حمدا...  فرزند  کالنتر 
بابت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و 224/000 ریال  مبلغ 50/000/000 ریال 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/8/4 لغایت تاریخ وصول 
به انضمام نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: اکبر صدقی دهنوی فرزند عبدالکریم 
شغل بازنشسته به نشانی اصفهان-خ رکن الدوله-کوچه57-کوچه جهانیانی-پالک117. 
 ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مفاد  مکلف است ظرف ده روز 
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:9154 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امامصادقعلیهالسالم:
سخاوت آن اس��ت که بی درخواست انجام گیرد، 
اما سخاوتی که در مقابل درخواست باشد ناشی از 

شرمندگی و برای فرار از سرزنش است.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

فن��اوری جدی��د پژوهش��گران دانش��گاه ه��اروارد برای 
تش��خیص ش��یمیایی مواد، به راحتی به گوش��ی موبایل 
وصل می ش��ود و داده ه��ای آزمای��ش را ب��رای تحلیل به 
کامپیوترهای دیگر منتقل می کند.گروهی از پژوهشگران، 
آشکارساز الکتروشیمیایی کوچکی ساخته اند که می تواند 
اندازه گیری های شیمیایی را انجام دهد و با استفاده از هر نوع 
گوشی موبایل )حتی مدل های سطح پایین( نتایج حاصل را 
به پایگاه داده ها بفرستد.به گفته سازندگان این آشکارساز؛ 
که روز دوشنبه گذشته در کنفرانس پیشرفت های آکادمی 
ملی علوم امریکا از آن رونمایی شد؛ روزی خواهد رسید که 
این ابزار بتواند گستره وس��یعی از آزمایش ها را با هزینه ای 
بسیار پایین انجام دهد، مانند اندازه گیری سطح فلزات سمی 
در آب آشامیدنی، سطح قند خون یا مقدار الکترولیت ها در 

بدن انسان و حتی عفونت ماالریا.
به گزارش نیچر، ساخت هر دس��تگاه از این ابزار، تقریباً ۲۵ 
دالر خرج برمی دارد، و باتری پلیمری لیتیومی ۳.۷ ولت آن 

می تواند برای ماه ها یا حتی سال ها با یک بار شارژ کار کند. 
این وسیله آزمایش تنها ۳ الکترود و یک جای نمونه کوچک 
برای مایعات دارد. داده هایی را ک��ه uMED جمع آوری 
می کند می توان از طریق اتصال دس��تگاه ب��ه پایه هدفون 
گوش��ی همراه انتقال داد؛ ضمن اینکه این وسیله با بیشتر 
گوشی های همراه و تمام انواع شبکه های موبایل سازگاری 
دارد.جرج وایتس��ایدز، سرپرست گروه س��ازنده این ابزار 

در دانش��گاه هاروارد می گوید: »کل کار موردنیاز برای 
استفاده از این دس��تگاه ازاین قرار اس��ت: وصل کردن 
قطعه، انتخاب آزمایش، ریختن نمونه مورد آزمایش و 
اتصال این وسیله به یک گوشی همراه«. بررسی های این 
گروه نشان می دهد که داده های جمع آوری شده توسط 
uMED با داده های حاصل از دس��تگاه های آنالیزور 

الکتروشیمیایی تجاری قابل مقایسه است.
کاربردجهانی

اغلب ابزاره��ای موجود در ب��ازار که ام��کان اتصال به 

گوش��ی های همراه و انتق��ال داده های س��امت رادارند، 
بس��یار گران بوده و کاربردهایش��ان محدود است، از سوی 

به گوش��ی های دیگر آن ها نی��از به ای��ن دارند که 
هوشمند و شبکه های نسل 

۳ یا ۴ متصل شوند. 

دستاوردبزرگدنیایپزشکی:

آزمایشگاههمراه،فقطبا80هزارتومان

مطالعه صورت گرفته توس��ط محققان انگلیسی 
نشان می دهد، اسب از حاالت چهره به ویژه جهت 
گوش و چش��م برای برقراری ارتب��اط و صحبت 

کردن با سایر اسب ها استفاده می کند.
محققان دانشگاه ساسکس در مطالعه قبلی، جهت  

بدن، سر و وضعیت چشم ها را در هنگام برقراری 
ارتباط بین حیوان��ات مورد ارزیابی ق��رار داده و 
 در این مطالعه ش��یوه ارتباطی اسب ها را بررسی

کردند. 
می ده��د،  نش��ان  به دس��ت آمده  نتای��ج 
وضعی��ت گ��وش اس��ب، ی��ک س��یگنال بص��ری مهم محس��وب می ش��ود که س��ایر 
اس��ب ها نس��بت به آن پاس��خ می دهند؛ در حقیقت اس��ب ها ب��رای برق��راری ارتباط 
 با یکدیگ��ر به دی��دن ویژگی ه��ای چه��ره ش��امل وضعیت گوش ه��ا و چش��م ها نیاز 

دارند.

آزوم��ا ماکوت��و، هنرمن��دی ژاپن��ی اس��ت که با 
اس��تفاده از بال��ون، گیاه��ان و درختچه ه��ا را 
ب��ه ارتف��اع ۳۰ ه��زار مت��ری زمین می فرس��تد 
 و ب��ا عکس ب��رداری از آن ها، آث��اری هنری خلق

 می کند.
پروژه ماکوت��و Exobiotanica ن��ام دارد و در 

صحرای نوادا انجام می شود. 
وی گیاهان را به کم��ک بالون هلیوم به ارتفاع ۳۰ 
کیلومتری سطح زمین می فرستد و با دوربین های 

متعدد از آن ها عکس برداری می کند. 
هرچن��د ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری س��طح زمین به عنوان مرز فضا ش��ناخته می ش��ود، اما 
در ارتفاع ۳۰ کیلومتری جو به قدری رقیق اس��ت که رنگ آبی آس��مان محو می شود و 
چشم اندازی شبیه به فضا تداعی می شود،  ضمن آن که انحنای زمین از چنین ارتفاعی با 

چشم قابل تشخیص است.

اسبهاباگوشوچشمانشان
صحبتمیکنند!

دستهگلیکهدرفضا
بربادرفت

ما در این مقاله شمارا با عائم شوک آشنا و نحوه 
چگونگی مواجهه با فردی که دچار شوک شده را 
بیان خواهیم کرد.به دلیل جراحت، سکته قلبی، 
خونریزی )کاهش خون(، واکنش آلرژی، عفونت 
شدید، مس��مومیت، سوختگی ش��دید یا دالیل 
دیگر، شوک ممکن است اتفاق بیفتد. وقتی فرد 
دچار شوک می شود اندام هایش خون یا اکسیژن 
کافی دریافت نمی کنن��د و درصورتی که درمان 
نشود ممکن است منجر به آسیب دائمی اندام یا 
مرگ شود.عائم و نشانه های مختلفی که در فردی 

که دچار شوک شده ظاهر می شود عبارت اند از:
پوست سرد شده و ممکن است خاکستری یا 

رنگ پریده شود.
 ضربان قلب ضعیف و تند است. تنفس ممکن 
است آهسته و سطحی یا به صورت نفس نفس زدن 
 )hyperventilation = تنفس سریع یا عمیق(

باشد. فشارخون پایین تر از حد طبیعی است.
 فرد ممکن است حالت تهوع داشته باشد. او 

ممکن است استفراغ کند.
 نگاه فرد ممکن است بی فروغ شده و به نظر 
زل زده بیای��د. بعضی از مواقع مردمک ها گش��اد 

می شوند.
 اگر فرد هوشیار باشد، ممکن است احساس 
غش یا ضعف ش��دید یا گیجی کند. گاهی اوقات 
ش��وک باعث می ش��ود فرد خیلی هیجان زده و 

مضطرب شود.
اگر مشکوک به شوک هستید حتی درصورتی که 

فرد پس از حادثه طبیعی به نظر می رسد:
- با اورژانس تماس بگیرید.

- فرد را به پشت بخوابانید، پاهایش را حدود سی 
سانتیمتر باالتر از سرش قرار دهید. اگر باال بردن 
درد یا آسیب بیشتری ایجاد می کند او همان طور  پا

خوابیده نگه دارید. فرد را بی حرکت نگه دارید.
- عائم گردش خون را بررسی کنید )تنفس، سرفه 
یا حرکت( و اگر دیدید گردش خون وجود ندارد 

سی پی آر انجام دهید.
- فرد را گرم نگه دارید و کمربند یا هر لباس تنگ 
دیگرش را شل کنید و روی او پتو بیندازید. حتی 
اگر فرد از تشنگی شکایت دارد هیچ چیزی از دهان 

به او ندهید.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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رفاقتیعنیاین...

دوست دیرینه اش در وس��ط میدان جنگ افتاده، می توانست 
بیزاری و نفرتی که از جنگ تمام وجودش را فراگرفته، حس 
کند. سنگر آن ها توسط نیروهای بی وقفه دشمن محاصره شده 

بود.
سرباز به ستوان گفت که آیا امکان دارد بتواند برود و خودش 
را به منطقه مابین سنگرهای خود دشمن برساند و دوستش را 
که آنجا افتاده بود بیاورد؟ ستوان جواب داد: می توانی بروی اما 
من فکر نمی کنم که ارزشش را داشته باشد، دوست تو احتماالً 

مرده و تو فقط زندگی خودت را به خطر می اندازی.
حرف های ستوان را شنید، اما سرباز تصمیم گرفت برود به طرز 
معجزه آسایی خودش را به دوستش رساند، او را روی شانه های 
خود گذاشت و به سنگر خودشان برگرداند ترکش هایی هم به 

چند جای بدنش اصابت کرد.
وقتی که دو مرد باه��م بر روی زمین س��نگر افتادند، فرمانده 
س��رباز زخمی را نگاه کرد و گفت: من گفته بودم ارزش��ش را 
ندارد، دوست تو مرده و روح و جسم تو مجروح و زخمی است.

سرباز گفت: ولی ارزشش را داش��ت، ستوان پرسید منظورت 
چیست؟ او که مرده، سرباز پاس��خ داد: بله قربان! اما این کار 
ارزشش را داشت، زیرا وقتی من به او رسیدم او هنوز زنده بود 

و به من گفت: می دانستم که می آیی....
می دانی؟! همیشه نتیجه مهم نیست. کاری که تو از سر عشق 
وظیفه انجام می دهی مهم اس��ت. مهم آن کس��ی است یا آن 

چیزی است که تو باید به خاطرش کاری انجام دهی. 
پیروزی یعنی همین.

داستان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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