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تا پایان برنامه ششم صورت می  گیرد 
 اوباما خواهان توافق 

به هر قیمتی است 2
50 هزار نفر در ایران از ابتالی خود 

به ایدز اطالع ندارند 3
 احداث دهکده المپیک ورزشی

6 در سامان 

 تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه 
در پیچ مشکالت اجرایی

 تنور معیشت کارگران
 نانوایی  گرم نیست

 آب به تاالب 
گاوخونی نرسید 

 استاندار:طرح ازدواج آسان
 اجرائی می شود
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اصفهانی ها با  زاینده رود  
زندگی می کنند

درخواست مردم، دائمی شدن رودخانه است

مجازات زندان برای آلوده کنندگان هوا
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت:کلیات الیحه اصالح قانون جلوگیری از آالیندگی با ۲۸ ماده، عمدتًا مربوط است به احکام تحکمی و بازدارنده درباره 

آالیندگی خودورها، موتورسیکلت ها، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، مسکونی، تجاری و خدماتی.
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مردم زاینده رود را صرفا برای زیبایی آن نمی خواهند هرچند از شدت شور و شادی اولین کالمی که بر زبان می آورند احساس شادی 
زیاد از جاری شدن آب بربستر رودخانه است بلکه مردم این استان زاینده رود را از جهت بقایای زندگی خود وزنده ماندشان می خواهند

سومین فیلم از س��ه گانه »بی مصرف ها« به کارگرد انی سیلوستر 
استالونه که به تازگی اکران جهانی شد ه  است پیش از آن که فیلمی 
اکشن باشد ویترینی از بازیگران تاریخ مصرف گذشته هالیوود د ر 

قابی بزک شد ه است.
 وقتی سیلوستر استالونه اولین فیلم از سری بی مصرف ها را ساخت 
نام فیلم که اش��اره ای به گروهی از س��ربازان اخراجی ارتش های 

مختلف اس��ت با ایهامی ظریف اش��اره به بازیگران تاریخ مصرف 
گذشته سینمای اکش��ن نظیر بروس ویلیس، آرنولد شوارتزنگر، 
جیسون اس��تاتام، د لف لنگرن و جت لی نیز هست. آن هایی که 
اکنون باالی پنجاه س��ال س��ن د ارند و برای بازی د ر نقش های 
اکشن باورپذیر نیستند هرچند برخی از آن ها نظیر شوارتزینگر با 

هزینه های شخصی هنوز اصرار به بازی د ارند...

سردار آقا خانی: نتیجه پرونده اسیدپاشی 
به مردم اطالع رسانی می شود 

کشف سنگ قبر صفوی در مسیر 
احداث شبکه فاضالب نجف آباد

د بیر انجمن دوستد اران میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد 
از کشف یک سنگ قبر کهن د ر مسیر احد  اث شبکه فاضالب 
 این ش��هر خبر د اد. نوید حس��نی اظهار کرد: این س��نگ قبر

 د ر چهارراه امیرالمؤمنین این ش��هر د ر مس��یر خط فاضالب 
شهری کشف ش��د ه است.وی افزود: این س��نگ قبر بخشی از 

آسیاب شیرخون است و اطراف آن با ساروج احاطه ...

 فرمان��د ه انتظام��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت: نتیج��ه پروند ه 
 اس��ید پاش��ی های اخی��ر ب��ه زود ی ب��ه اط��اع م��رد م

 می رسد.
سرد ار عبد الرضا آقاخانی در آیین صبحگاه عمومی فرماند هی 
انتظامی استان اصفهان با آرزوی قبولی عزاد اری های خالصانه 
مرد م د ر مراسم های سوگواری سید و ساالر شهید ان د ر د هه 
اول ماه محرم اظهار کرد: د ر د هه اول ماه محرم مرد م مؤمن و 
والیی استان صحنه هایی خلق کرد ند که د ر قاب هیچ د وربینی 

قابل نمایش نبود.
وی بابیان اینکه حضور مرد م د ر مراسم های مذهبی و همکاری 
خوب آن ها با مأموران نیروی انتظامی د ر برپایی هرچه باشکوه تر 

این مراسم ها یک نوع ارزش است، افزود: ...
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط  واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( محل تامین اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه 

3/194/435/91217/000/000عمرانی توسعه کلکتور اصلی فاضالب قهجاورستان93-3-323

3/511/985/800165/000/000جاریترمیم و آسفالت ترانشه منطقه 93-3-3244

3/079/517/000153/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه در منطقه 5 اصفهان 93-3-325

3/079/517/000153/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت پروژه شهید فهمیده و سطح منطقه 93-3-3263

1/579/144/45079/000/000جاریترمیم ترانشه فاضالب قسمتی از بلوار امام خمینی شاهین شهر93-3-327

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/9/1 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: ۸ صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/9/۲

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
                                        www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

 شماره تلفن گویا  : 5- 366۸0030-031داخلی )335(

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

آگهی مناقصه عمومی مرحله سوم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغ موقعیتعملیات ردیف

150/000/000 ریال صدو پنجاه میلیون ریال000/ 3/000/000 ریال سه میلیارد ریالخیابان مدینهاحداث مجموعه فرهنگی اختصاصی بانوان 1

   لذا پیمانکاران دارای صالحی�ت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ درج آگهی تا س�اعت 13 روز پنج ش�نبه 
مورخ 1393/0۸/۲9 همه روزه  بجز ایام تعطیل جهت دریافت اس�ناد و مدارک به شهرداری مراجعه و حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/09/01 جهت تس�لیم مدارک به دبیر خانه محرمانه شهرداری اقدام 

نمایند. 
مبالغ سپرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حس�اب 310000005۲00۲ 

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

 www.shahreza.ir  سایت اینترنتی شهرداری

شهرداری شهرضا

نوبت  اول

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

نوبت   اول 

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)کد آگهی  :ر- 93117(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان ردیف 

1393/8/28بابیت ریزی و ماشین کاری یاتاقانهای بابیتی شرکت فوالد مبارکه4۸3۸4935مناقصه 1

1393/8/28تعمیر و بازسازی پینس جرثقیل شرکت فوالد مبارکه 4۸3۸49۲6مناقصه2

1393/8/30خرید ورقهای ضد سایش کامپوزیتی دو الیه 4۸37۸991 مناقصه3

1393/09/05راهبری مجموعه تفریحی ویالهای شرکت فوالد مبارکه در نوشهر4۸3۸5646مناقصه 4

139309/05راهبری مهمانسرای شرکت فوالد مبارکه واقع درمحل کارخانه4۸3۸3769مناقصه5

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی : www.msc.ir مراجعه فرمایید.

ویترینی از »بی مصرف ها« هالیوودی در قاب بزکی 
تازه های سینمای جهان

س [
]طرح :فار



اخبار کوتاهيادداشت

تقويت بخشداری ها برای رسیدگی 
به مشکالت مردم شهرستان ها

فرماند��ار اصفهان گفت: ب��ا تقویت عملک��رد بخشداری ها و 
فع��ال کرد��ن کارگروه ه��ا و ستادهای مستقر د��ر بخش ها 
 می ت��وان شاهد رف��ع بسی��اری از مشکالت د��ر شهرستان

 بود. 
فضل اهلل کفیل در جلسه شورای معاونی��ن فرمانداری گفت: 
بخشداری ه��ای جرقویه سفلی و جلگ��ه شهرستان اصفهان 
موفق به کسب رتبه نخس��ت ارزیابی عملکرد بخشداری های 

استان در سال 92 شدند.
وی ب��ا اب��راز خرسند��ی از کس��ب مق��ام نخس��ت توس��ط 
بخشداری ه��ای جرقویه سفلی و جلگ��ه، از عملکرد مطلوب 
این دو بخشداری و همچنین بخشد��اری جرقویه علیا تشکر 

و قدردانی کرد.
گفتنی است؛ ب��ر اساس ارزیاب��ی عملک��رد بخشداری های 
جلگ��ه  و  سفل��ی  جرقوی��ه  بخشداری ه��ای  است��ان، 
شهرست��ان اصفهان د��ر بی��ن 47 بخشداری است��ان رتبه 
 نخس��ت و بخشد��اری جرقویه علی��ا رتبه چه��ارم را کسب

 کردند.

وزير پیشنهادی علوم معرفی شد 
عضو هیئ��ت رئیس مجل��س ش��ورای اسالمی گف��ت: نامه 
معرفی دان��ش آشتیان��ی به عن��وان وزیر پیشنهاد��ی علوم 
 از س��وی رئیس جمه��ور ب��ه هیئت رئیس��ه مجل��س تقدیم

 شد.
مهرد��اد بذرپ��اش از ارائ��ه نامه معرف��ی دان��ش آشتیانی 
به عنوان وزی��ر پیشنهادی عل��وم از س��وی رئیس جمهور به 
هیئت رئیسه مجل��س خب��ر داد.دانش آشتیان��ی دکترای 
 مهندسی زلزله دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

 است.
 وی معاون مصطفی معین وزیر عل��وم دولت اصالحات بوده 
است. بر اساس آیین نام��ه داخلی مجل��س، مجلس 10 روز 
برای بررس��ی برنامه های وزی��ر پیشنهادی فرص��ت دارد و 
به احتمال زیاد صالحی��ت این وزیر پیشنهاد��ی سه شنبه یا 

چهارشنبه هفته آینده بررسی می شود.

وزارت خارجه آمريکا : مذاکرات 
سخت  صريح و جدی بود

وزارت امور خارج��ه آمریکا در صفحه توییت��ر خود در پایان 
مذاکرات سه جانبه ظریف ، ک��ری و اشتون نوشت: مذاکرات 

سخت ، صریح و جدی بود .
بر اساس این گ��زارش وزرای امور خارجه ای��ران و آمریکا در 
دو روز گذشته 4 د��ور مذاکرات داشتند ک��ه موضوع اصلی 
 مذاکرات موارد اختالفی در مورد میزان غنی سازی و تحریم ها 

بود.
اعضای نزدیک به تیم مذاکره کننده مذاکرات دو روز گذشته 

بدون پیشرفت محسوس دانسته اند .
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سرهنگ دوستعلی آزوغ رئیس سازمان بسیج عشایری از احداث یادمان استعمارستیزی در 2
سیستان و بلوچستان طی ماه های آینده خبر داد.به گفته آزوغ، این یادمان در یکصدوبیستمین 
سال مبارزه مردم سیستان با استعمارگران انگلیس که به کشته شدن تعداد زیادی از اشغالگران 

انجامید در این منطقه نصب می شود.

 

به گزارش مهر، با انجام مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا 
و اتحادیه اروپا د��ر موردتوافق جام��ع هسته ای، روند 
آغازشده در م��ورد پرونده هسته ای ای��ران وارد مرحله 

حساسی شده است.
 رئی��س پیشین انجمن عل��وم سیاسی آمریک��ا در این 
مصاحبه تمرکز خود را برنامه ای ک��ه رسانه های غربی 
مدعی هستند توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، 
برای رهبر ایران ارسال شد��ه، گذاشته و این اقدام اوباما 
را نشانه اراده مثبت وی برای رسیدن به توافق هسته ای 

دانست.
پروفسور راب��رت جرویس در م��ورد برداشت هایی که 
می توان از اقدام اوباما در ارسال نامه به حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای، رهبر معظ��م انقالب، در آستان��ه مذاکرات 
هسته ای ای��ران و 1+5 ک��رد گفت: صحب��ت در مورد 
تأثیراتی که این نامه بر مذاکرات د��ارد سخت است اما 
هیچ دلیلی برای شک کردن د��ر این مورد وجود ندارد 
که این اقدام اوباما نشان��ه ای از اراده ای خوب است که 
می تواند منجر به تشویق ایران ب��رای رسیدن به توافق 

هسته ای شود. 
استاد دانشگاه کلمبیا در ادامه افزود: اما این اقدام اوباما 
بازخورد داخلی نیز داشته و ای��ن نکته روشن است که 

احتماالً انتقاد برخی از رئیس جمه��ور آمریکا در رابطه 
با ارسال ای��ن نام��ه ازآن رو است که اوبام��ا می خواهد 
هزینه های داخلی رسیدن به توافق هسته ای را بپردازد.

 تنها خطر موجود د��ر این رابطه آن اس��ت که رهبران 
ایران فکر کنند که اوباما در مورد رسیدن به یک توافق 
خوب نگران است و نمی توان به او اطمینان کرد که اگر 
چنین شرایطی وجود داشته باشد باید منتظر شکست 

مذاکرات بود. 
جرویس در مورد گزارش های��ی که اخیراً در رسانه های 
غربی د��ر م��ورد تصمیم اوبام��ا برای لغ��و تحریم های 
ای��ران بد��ون مج��وز کنگ��ره، منتشرشده نی��ز گفت: 
گزارش ه��ای منتشرشد��ه د��ر رسانه ها کام��اًل مثبت 
و خوش بینان��ه هستند به وی��ژه در بح��ث غنی سازی 
ای��ن خوش بینی زی��اد است. ام��ا به غی��راز غنی سازی 
مسائ��ل دیگری نی��ز وج��ود دارند. موارد��ی همچون 
 د��وره بازرسی ه��ا ک��ه می توان��د د وره ای طوالن��ی

 باشد. 
این اندیشمند آمریکایی د ر اد امه گفت: این نکته روشن 
است که سیاست های داخل��ی آمریکا موجب شده تا به 
دنبال تائید کنگره بودن برای لغو تحریم ها امری محال 
باشد بنابرای��ن تمام موارد از طری��ق اجرایی و از موضع 

قدرت باید انجام شود )یعنی اوباما باید از قدرت اجرایی 
خود در این رابطه استفاده کند(. 

اوباما می خواهد این کار را )توافق با ایران و لغو تحریم ها( 
را حت��ی د��رازای داشتن به��ای سیاسی انج��ام دهد. 
اوباما می داند که یک توافق خ��وب همان طور که برای 
 ایران مهم است برای آینده آمریک��ا نیز بسیار بااهمیت

 است. 
پنجشنبه هفته گذشته روزنامه وال استریت ژورنال ادعا 
کرده بود که رئیس جمهوری آمریک��ا، با ارسال نامه ای 
به رهبر جمهوری اسالمی منافع مشترک دو کشور در 
برابر گروه خالفت اسالمی یا داعش را یادآور شده است. 

به گفته منابع آمریکایی، 
ای��ن نامه باهد��ف تأکید 
بر تشدی��د جن��گ علیه 
گ��روه داع��ش و تسریع 
د��ر مذاک��رات هسته ای 
نوشته شده اس��ت. بنا به 
گفته ای��ن مناب��ع، اوباما 
در این نام��ه گفته است 
هرگون��ه همک��اری د��ر 
مب��ارزه با گ��روه داعش 
تا حد زیاد��ی به حصول 
یک تواف��ق همه جانبه با 
قدرت ه��ای جهان��ی در 
مذاکرات هست��ه ای 24 

نوامبر وابسته است.
به نوشته رسانه های آمریکایی نامه ماه اکتبر چهارمین 
نامه باراک اوباما به رهبر ایران از زمان ریاست جمهوری 

او در سال 2009 است.
جرویس در مورد احتمال همکاری ایران و آمریکا علیه 
داع��ش آن گونه که اوباما د��ر نامه خود ب��ه رهبر ایران 
نوشته نیز گفت: من در مورد همک��اری ایران و آمریکا 

برای شکست داعش ترد ید د ارم.
 ام��ا ممک��ن اس��ت ای��ران و آمریک��ا سیاست های��ی 
را در ای��ن رابط��ه اتخ��اذ کنند ک��ه ای��ن سیاست ها 
 همانن��د ه��م بود��ه و ی��ا آنک��ه م��وازی یکدیگ��ر

 باشند.
ب��رت جروی��س است��اد ام��ور بین المل��ل د��ر  را
دانشگاه کلمبی��ا، استاد پیشی��ن دانشگاه ه��اروارد و 
 است��اد دانشگاه ه��ای کالیفرنی��ا و لس آنجل��س بوده 

است.
 او به عنوان رئیس پیشی��ن انجمن علوم سیاسی آمریکا  
اصطالح »ادراک« و »سوء اد��راک« را که اصطالحات 
معروفی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل است 

به نام خود ثبت کرده است.

رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمريکا:

ايران به دنبال توافق » خوب« است
اوباما خواهان توافق به هر قیمتی است

یادمان مبارزه با انگلیس در سیستان ساخته می شود

آتش کشتار شیعیان دامن 
عربستان را می گیرد

نماینده مرد��م تهران در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
نرم��ش اوباما و لح��ن سخن گفت��ن او درب��اره مذاکرات 
هسته ای ایران پس از شکست در انتخابات میان دوره ای 
حاکی از آن است که اوباما این توافق را تنها برگ باقی مانده 

خود می داند.
غالمعلی حد��اد عادل د��ر پاسخ به سؤال��ی درباره حکم 
اعدام شیخ النم��ر و کشتار عزاداران ام��ام حسین)ع( در 
شرق عربستان گفت: عربستان سعودی یک ویروسی را در 
 منطقه پراکنده است که خود این کشور را نیز مبتال خواهد

 ساخت.
وی با اشاره به حمایت عربستان از گروه های تندرو و رفتار 
این کشور با شیعیان گفت: مقامات عربستان آتشی را در 
منطقه روشن کرده اند ک��ه خودشان درنهایت قربانی آن 
خواهند شد و در این آتش خواهند سوخت.حداد عادل با 
اشاره به اینکه وزارت امور خارج��ه ایران نیز نسبت به این 
اقدام واکنش نشان داده است، گفت: محکوم کردن رسمی 
ای��ن اقدامات زب��ان دیپلماتیک است، اگرچ��ه زبان های 
دیگری نیز وجود دارد که این وظیفه وزارت امور خارجه 
نیست.این نماینده مجلس نهم شورای اسالمی در ادامه 
در پاسخ به سؤال��ی درباره واکنش اوبام��ا پس از پیروزی 
جمهوری خواهان در انتخابات میان د��وره ای این کشور 
گفت: اوباما عنوان کرده چنانچه توافق مثبتی حاصل شود، 
می توان جمهوری خواه��ان را متقاعد کرد. او می خواهد با 
این سخنان و توافق احتمالی شکستی را که خورده با این 

پیروزی جبران کند.

 عراقچی  :فرصت کم است
 اما ناامید نیستیم

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: ازآنجاکه 
همه موضوعات به نوعی به ه��م گره خورده این کار را 
سخت تر می کند و اینکه ما تا سوم آذر بتوانیم به نتیجه 
برسیم کار دشواری است، فرصت کم است، اما ناامید 
نیستیم. سید عب��اس عراقچی مع��اون وزیر خارجه و 
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در پایان دو روز 
رایزنی های سه جانبه ظریف، کری و اشتون در مسقط  
گفت: در موقعیتی نیستیم ک��ه بگوییم پیشرفتی در 
مذاکرات داشتیم و در موقعیتی هم نیستیم که بگوییم 
پسرفت داشتیم.   وی افزود: مذاک��رات از ابعاد بسیار 
زیادی برخوردار است، معاون وزیر امور خارجه افزود: 
مذاکرات در همه ابعاد ادامه د��ارد و هر موضوعی که 
مطرح می شود مسائل جانبی و پیچیدگی هایی همچون 

مسائل فنی، حقوقی و سیاسی دارد. 

تبیین توانمندی های  بام ايران  برای 
سرمايه گذاران ترکیه 

فرصت ه��ا، ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای ج��ذب سرمایه گذاری 
خارج��ی د ر استان چهارمح��ال و بختی��اری د ر نشست هایی بین 
مسئوالن و دست اند رکاران ایرانی و ترکی��ه ای د ر استانبول، برای 
سرمایه گذاران ت��رک تبیین شد. یک هیئ��ت از استان چهارمحال 
و بختیاری ب��ه سرپرست��ی نوراله غالمی��ان د هک��رد ی شهردار 
شهرکرد و مدیران و روس��ای اتاق های بازرگان��ی، سازمان توسعه 
و تج��ارت و جمعی از نمایند گ��ان بخش خصوصی ای��ن استان به 
استانبول سفرکرده و ب��ا سرمایه گذاران و کارآفرین��ان ترکیه ای و 
محسن مرتضایی ف��ر سرکنسول جمهوری اسالمی ای��ران د ر این 
شهر، دیدار و گفت وگ��و کرد.هیئت اقتصاد��ی استان چهارمحال 
 و بختیاری در این سف��ر همچنی��ن از نمایشگاه بین المللی کفش

 د ر مرکز نمایشگاه بین الملل��ی »س��ی. ان آر« د ر استانبول د ید ن 
 کرد ن��د. د ر اد امه سفر ای��ن هیئت با حض��ور د ر  سرکنسولگری با

 مرتضایی فر سرکنسول و برخ��ی کارشناس��ان و کارکن��ان 
سرکنسولگ��ری ای��ران دیدار و گفت وگو ک��رد ند.مرتضای��ی فر با 
اشاره به وج��ود ظرفیت ه��ای سرمایه گ��ذاری د ر بخش های مختلف 
 به ویژه صنع��ت گردشگ��ری د ر ای��ران گفت: م��ا از سف��ر مقامات و 
دست اند رکاران استان های مختلف به ترکیه برای تبیین فرصت های 
سرمایه گذاری و استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی ها و استعداد آن ها 
در جهت توسعه صاد رات حمایت می کنیم.د ر اد امه این نشست، رئیس 
اتاق بازرگانی شهرکرد به تشریح ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه موجود 
در استان چهارمحال و بختیاری پرد اخت و ب��ر آماد گی کامل مقامات 
مسئول استان د��ر توسعه حج��م تجارت با ترکیه تأکید کرد.مد یرکل 
سازمان توسعه منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد نیز د ر این نشست گفت: 
استان چهارمحال و بختیاری د ارای ظرفیت های بسیار باالی اقتصاد ی 
 بود ه که می توان ب��ه وجود منابع بزرگ آب معد نی ، محصول باد ام و

 د یگر تولید ات این استان اشاره کرد.

 دومین مانور پیمايش شبکه
 آب برگزار شد   

      معاون نظ��ارت بر به��ره برد اری شرک��ت آب و فاض��الب روستایی 
استان چهارمحال و بختیاری از برگ��زاری  د ومین مانور پیمایش شبکه 
آب شرب د ر روستاه��ای ممسنی ، لیراب��ی و نوترک��ی شهرستان ارد 
 ل خب��ر د اد .  محمد کریمی گف��ت : د ر د ومین مان��ور پیمایش شبکه 
) سقای د و ( ک��ه با هد ف ارتق��اء سطح خدمات رسانی ب��ه روستائیان 
با حضور حد و د 50 نف��ر از کارکنان و آبد اران شرک��ت آبفار استان د ر 
 قالب 6 گروه که هر گروه شام��ل 6 تیم 3 نفره بود برگزار گ��رد ید .  د ر

 ابتد ای مراس��م کریمی معاون نظ��ارت بر بهره ب��رد اری شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان گفت: باید با استفاد ه از تجارب به دست آمد ه 
از مانور اول تمام تالش خود را د ر جهت دستیابی هر چه بهتر به اهداف 
مورد نظر این مان��ور به کار ببری��م .  وی  ضمن تشریح اه��د اف و نحوه 
اجرای طرح به بیان جزئیات انجام و ثبت اطالع��ات مشترکین و موارد 
قابل بررسی د ر این رزمایش پرداخت و ب��ر این مورد تاکید کرد که این 
 مانور باید د ر آرام��ش کامل و د ور از هر گونه مسائ��ل حاشیه ای برگزار 

گرد د .

فرماند ه نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی 
در براب��ر متخلف��ان و هنجارشکنان در جامع��ه کوتاه 
نخواهد آمد، گفت: نیروی انتظامی با کسانی که به شکل 
صریح و علنی هنجارهای اسالمی و اله��ی را د ر جامعه 

نقض می کنند، برخورد قاطع خواهد داشت.
سرد ار احمد ی مقدم 20 آبان م��اه د ر سفر به شهرکرد 
و حض��ور د ر صبحگاه مشترک با تسلی��ت شهاد ت امام 
حسین)ع(، قیام عاشورا را حرکت��ی عظیم برای اصالح 
جامعه و مب��ارزه ب��ا انحراف��ات د انست و گف��ت: امام 
حسین)ع( نه برای رسیدن به ق��د رت، بلکه برای نجات 

جامعه از انحرافات قیام کرد.
امربه معروف و نهی از منکر جزو وظايف ذاتی 

ناجاست
وی امربه مع��روف و نه��ی از منکر را استم��رار حرکت 
کربالیی و عاشورایی دانست و از نیروی انتظامی به عنوان 
پرچ��م د ار اصلی این حرک��ت یاد کرد و اف��زود: نیروی 
انتظامی وظیفه اصل��ی د فاع از ارزش ه��ای اسالمی و 
استمرار حرکت عاشورایی که همان مبارزه با انحرافات 
و کجروی هاست را بر عه��د ه د ارد.احمد ی مقد م بابیان 
اینکه نیروی انتظامی امربه معروف و نهی از منکر را جزو 
 وظایف ذاتی خود می داند تصریح کرد: نیروی انتظامی

 د ر ابتد ا با تذکر لسانی و برخورد های رحیمانه معروفات 
را د ر جامعه ترویج و با منکرات برخورد می کند.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی د ر برابر متخلفان و 

هنجارشکنان د ر جامعه کوتاه نخواهد آمد، گفت: نیروی 
انتظامی باکسانی که به شکل صریح و علنی هنجارهای 
اسالمی و الهی را د ر جامعه نقض می کنند برخورد قاطع 
خواهد د اشت.احمدی مقدم ب��ا تأکید بر اینکه حافظان 
و مجریان قانون د ر ابتد ا باید خود عامالن به آن باشند، 
اظهار ک��رد: به طورقطع مجریان و ت��الش گران عرصه 
نظم و امنیت قانون باید خ��ود مبرای از هرگونه تخلف و 
بی قانونی باشند د ر غیر ای��ن صورت نباید انتظار اصالح 

جامعه را د اشته باشیم.
افراط وتفري�ط در برخورد ب�ا متخلفان آفت 

است
وی افراط وتفری��ط د ر اجرای قوانین توس��ط مأموران 
 انتظام��ی را موجب تضعی��ف و بی ارزش ش��د ن قانون

 د انست و تصریح کرد: مأموران انتظامی باید د ر اجرای 
قوانی��ن از افراط وتفریط ب��ه د ور باشند چراک��ه هر د و 
این رفتاره��ا آفت است.احمدی مقدم نظ��ام اسالمی را 
نماد مهربان��ی و عطوفت د انست و گف��ت: اگر حاکمان 
و متولیان امر امنیت و نظم د ر نظام اسالمی خود د چار 
انحراف باشند به طورقطع آسیب های فراوانی به قاطعیت 
نظام وارد خواهد شد.وی بابی��ان اینکه نیروی انتظامی 
برخورد با فس��اد و ارتقای سالمت و نظ��م د ر جامعه را 
وظیفه اصلی خود می د اند گفت: تحقق این مهم باکار، 

تالش و جد یت محقق خواهد شد.
مدرن س�ازی س�اختارهای نیروی انتظامی

 در کنار مردم ياری موفق می شود
 فرمان��د ه نی��روی انتظام��ی با اش��اره به اج��رای طرح 
مد رن سازی ساختارها و امکانات نیروی انتظامی گفت: 
این طرح زمانی موفق و اثربخش خواهد بود که د ر کنار 
آن مرد م د اری و مرد م یاری د ر نی��روی انتظامی الگو و 

همه چیز برای امنیت و رفاه مرد م باشد.
 وی بابی��ان اینک��ه ابزار ق��د رت بای��د به ج��ا و به موقع 
 استفاد ه شود، استف��اد ه از ظرفیت ه��ای اجتماعی د ر
  مد یریت شرایط بحران��ی را بسیار مه��م و نقش آفرین

 د انست و گفت: اگر ظرفیت ه��ای اجتماعی د ر مسئله 
 ایج��اد امنیت ب��ه معنای واقع��ی کلمه محق��ق و وارد

 مید ان نشود ابزار قدرت کارایی خود را از د ست خواهد 
د اد.استفاد ه بی جا از ابزار قدرت جواب عکس خواهد د 
اشتاحمد ی مقد م بابیان اشاره به اینکه استفاد ه  بی جا 
از ابزار قد رت جواب عکس خواه��د داشت، اظهار کرد: 
چرا زمانی که می توان از ظرفیت های اجتماعی د ر ایجاد 
 امنیت بهره برد اری کرد به زور و قد رت متوسل بشویم؟

 د رحالی که باید این ظرفیت ها را فعال کنیم.

 اختراع دستگاه رفع نقص فرش توسط دانشجوي دانشگاه شهرکرد

فرمانده نیروی انتظامی در استان چهار محال و بختیاری 

با هنجارشکنان با قاطعیت برخورد می شود

تولید 5800 دقیقه برنامه ويژه  
محرم در صداوسیمای استان 

مدیرکل صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
پنج هزار و ۸00 د قیقه برنامه در راستای مراسم عزاد اری 
 امام حسی��ن)ع( د ر استان چهارمح��ال و بختیاری تولید

 شد.
علی رامک ب��ا اشاره ب��ه اینکه پن��ج ه��زار و ۸00 دقیقه 
 برنام��ه د ر راست��ای مراسم ع��زاد اری ام��ام حسین)ع(

 د ر است��ان چهارمح��ال و بختی��اری تولی��د ش��د، اظهار 
 داش��ت: این می��زان برنام��ه د ر د ه��ه اول مح��رم تولید

 شد.
وی افزود: پیش از ماه محرم برای پخ��ش برنامه های د هه 
اول محرم برنامه ریزی شد و د و اتاق فکر با حضور مسئوالن 
 استانی و مسئ��والن برگ��زاری مراسم ع��زاد اری تشکیل

 شد.
وی اذعان داشت: سیاست ما در پخش برنامه های عزاد اری 
این بود که بتوانیم مناطق مختلف استان را پوشش د هیم و 
سعی شد پوشش مناسبی از برگزاری مراسم عزاد اری از کل 

استان د اشته باشیم.
علی رامک افزود: در حوزه ص��د ا نیز نه عنوان برنامه د ر این 
مد ت تولید شد ه و د ر حوزه خبر نیز آیتم های مختلف تولید 
و پخش شد.م��د یرکل صد اوسیمای است��ان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: پخش مراسم ع��زاد اری با بهترین 
 کیفیت از سیمای جهانبین استان چهارمحال و بختیاری

 د ر د هه اول محرم پخش شد.
وی اد ام��ه د ا د: با برسی ه��ای انجام شد ه م��رد م رضایت 
 باالی��ی از عملک��رد صداوسیم��ا د ر  د ه��ه اول مح��رم

 د اشته اند.

کاهش ورود خرافه ها به مراسم 
عزاداری محرم

م��د یرک��ل تبلیغ��ات اسالم��ی چهارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: خرافه ه��ای مراس��م ع��زاد اری ام��ام حسین)ع( 
 در م��اه محرم د��ر چهارمح��ال و بختی��اری کاهش یافته 

است.
حجت االسالم رحم��ت اهلل اروجی با اشاره ب��ه خرافاتی که 
در مراسم عزاد اری امام حسین )ع( واردشد ه است، اظهار 
کرد: امسال با آموزش  و برگ��زاری گرد همایی توجیهی د ر 
سطح استان برای هیئت های مذهب��ی این خرافه ها بسیار 

کاهش یافته است.
وی افزود: شمائل منتسب به اهل بیت)ع( خرافه و مغایر با 
شأن این بزرگواران است پذیرفتنی نیست و هیئت ها نباید 

آن ها را به کارگیرند.
 مد یرک��ل تبلیغات اسالمی چهارمح��ال و بختیاری گفت:

 د ر عزاد اری امام حسین)ع( نقاط ضعف و آسیب هایی مانند 
خرافه و تحریف وجود د ارد، برخی رفتارها خرافه نیست ولی 

آسیب است.

 مجید اکب��ری دانشجوی رشته  ف��رش دانشکده  هنر 
فارسان د انشگ��اه شهرکرد موفق به اخت��راع دستگاه 
»هم پهنا«، نخستی��ن دستگاه رفع نق��ص فرش شد، 
این دستگاه یکی از جد ید تری��ن وسایل کاربرد ی در 
کارگاه های تولیدی و آموزشی ف��رش دست باف است 
که با رف��ع جمعی از  عیوب اساسی ح��اد ث د ر فرآیند 
بافت ف��رش، موجب باال رفت��ن کیفیت ف��رش شد ه، 
 افزایش فروش و صادرات فرش دست بافت را به همراه 

دارد.
این د ستگ��اه با عملک��رد ی   س��اد ه روی شیرازه های 
د و طرف ف��رش و در ع��رض مشخص ق��رار می گیرد 
 لذا بافت ب��ا همان ع��رض تنظی��م شد��ه ی اولیه باال 

می رود. 
همچنین ب��ر اساس رج شم��ار محاسبه ش��د ه توسط 

دستگاه هم پهن��ا، ه��ر  د ه رج باف��ت اندازه گیری شد 
ه ت��ا از ب��اال و پایین زدگی ف��رش جلوگی��ری شود. از 
 قسمت تراز دستگاه هم جه��ت صاف بودن سطح بافت

 استفاد ه می شود.
 رفع سردار شدن،  شانه دار شدن،  شمشیری شدن، باال و

 پایی��ن زد گ��ی، جم��ع و  بازشدگی ف��رش د ر حین 
باف��ت،  تنظیم نبود ن سط��ح بافت،  ع��د م کنترل رج 
شم��ار و  هم اند ازه نبود��ن حاشیه ه��ای د و طرف د ر 
انواع بافته های د��اری آموزشی و تج��اری آکادمیکی 
 ازجمل��ه مهم ترین نقوص قابل رفع ب��ا دستگاه هم پهنا 

می باشند.
گفتنی اس��ت این اخت��راع با عن��وان »دستگ��اه رفع 
جمع شد گی و بازشد گی انواع بافته های د اری آموزشی 
و تجاری آکاد میکی و کنترل اندازه  باالزد گی و پائین زد 
گی ف��رش« با شم��اره ثب��ت ۸3466  د��ر اداره ثبت 
 اختراع سازم��ان ثبت اسن��اد و امالک  کش��ور به ثبت 
رسید ه است و همچنین ب��ا دارا بودن قابلیت ساخت و 
استفاد ه، گامی خالقانه د ر راستای ارتقای کیفیت فرش 

د ر سطح جهان هست.
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 اوباما می داند که 
يک توافق خوب 

همان طور که برای 
ايران مهم است 

برای آينده آمريکا 
نیز بسیار بااهمیت 

است

پروفسور رابرت جرويس رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمريکا در مورد مذاکرات هسته ای عنوان داشت که 
 باراک اوباما خواهان انجام توافق با ايران است حتی اگر اين توافق هزينه های سیاسی برای کاخ سفید به دنبال داشته

 باشد.



یادداشت

 آب به تاالب گاوخونی نرسید 
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست بابیان اینکه هنوز 
از آب رهاسازی شده در زاینده رود چیزی به تاالب گاوخونی 
نرسیده است، گفت: بر تأمین حقابه زیست محیطی زاینده رود 
اصرار داریم.دکتر احمدعلی کیخ��ا افزود: استراتژی سازمان 
محیط زیست ب��ر تأمین حقاب��ه زیست محیط��ی زاینده رود 
تمرکزیافته بنابراین تالش مسئوالن این سازمان در مراودات 
و مباحثات ب��ا وزارت نیرو که مسئ��ول تخصیص آب است و 
همچنین سایر وزارتخانه ها ازجمله وزارت کشاورزی این است 
که این حقابه تأمین شود.به گفته وی سازمان محیط زیست 
به بحث های سای��ر دستگاه ها در خص��وص تخصیص آب به 
بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی کاری ندارد و در این 
حوزه ورود پیدا نمی کن��د اما چنانچه از ای��ن سازمان کسی 
مشاوره بخواهد قطعاً فعالیت کشاورزی را به فعالیت صنعتی 
ترجیح می دهیم .معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست 
اظهار داشت: البته این را می دانیم که راندمان پایین آبیاری در 
کشاورزی در حال حاضر معضل بزرگی است که موجب هدر 
رفت بسیاری از منابع آبی کشور می ش��ود.وی افزود: مطالبه 
سازمان محیط زیست تأمین حقابه زیست محیطی زاینده رود 
است و در جلسات با دیگ��ر دستگاه ها بر این مطالبه خود که 
بر اساس مطالعات گذشت��ه 176 میلیون مترمکعب در سال 
تعیین شده اصرار می کند.کیخا تأکید ک��رد: البته این میزان 
درگذشته تعیین شده اما د��ر حال حاضر با توج��ه به تغییر 
اقلیم و شرایط جدید بازنگری بر میزان حقابه زیست محیطی 
زاینده رود انجام شده و برای ای��ن منظور تیمی از متخصصان 
با کمک مشاوران تشکیل شده و در حال تعیین مقدار دقیق 
حقابه زیست محیطی زاینده رود هستند.وی با اشاره به اینکه 
در دولت یازدهم ش��ورای مدیریت راهبرد��ی زاینده رود به 
ریاست وزیر نیرو و عضوی��ت وزارت جهاد کشاورزی سازمان 
محیط زیس��ت و استانداران استان ه��ای درگیر تشکیل شده 
اظهار داشت: در این شورا در مورد تخصیص آب به بخش های 
مختل��ف تصمیم گیری می شود ک��ه از سال گذشت��ه تدابیر 
خوبی اندیشیده ش��د و با اختصاص آب کمت��ر به کشاورزان 
شرق اصفهان شرایط تجمیع آب در پشت سد فراهم شد که 
از هفته گذشته آب پشت سدها رهاس��ازی شده است.کیخا 
با اشاره به اینکه از هفته گذشت��ه 60 میلیون مترمکعب آب 
در زاینده رود رهاسازی شده یادآور ش��د: هنوز آبی به تاالب 
گاوخون��ی نرسیده که عل��ت آن هم از یکس��و برداشت های 
زیاد و از س��وی دیگر خش��ک بودن رودخانه ب��ه مدت زیاد 
است که موجب می شود بخ��ش قابل توجهی از آب رهاسازی 
شده صرف نفوذ در سفره های آب زیرزمینی شود.وی افزود: 
رسیدن آب به ت��االب گاوخون��ی زمان می ب��رد و امیدواریم 
با ادام��ه روند بارندگی ها د��ر غرب اصفه��ان همانند ابتدای 
 سال زراعی ج��اری تاالب گاوخونی و زایند��ه رود پرآب باقی 

بماند.

 اجرای طرح ساماندهي و زیباسازي 
پیرامون مساجد 

     مدی��ر طرح و برنامه ری��زی و پژوهش سازم��ان زیباسازي 
شهرداري اصفهان از اج��راي طرح سامانده��ي و زیباسازي 
پیرامون مساجد شهر اصفهان خبر داد.قنادنیا اظهار داشت: 
این طرح با محوریت سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان و 
همکاري معاونت شهرسازي، معاونت حمل ونقل و ترافیک و 
مرکز رسیدگي به امور مساجد اصفه��ان اجرا می شود.وي به 
747 مسجد شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: تراکم مساجد در 
هسته مرکزي شهر اصفه��ان بیشتر است به طوری که منطقه 
3 اصفهان با 210 مسجد بیشتری��ن تعداد مسجد را در میان 

مناطق 15 گانه اصفهان دارد.
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پنجمينهمايشونمايشگاهشهرايدهآلدیماهبرگزارمیشود
    معاون پشتیباني و توسعه منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از برگزاري 
پنجمین همایش و نمایشگاه شهر ایده آل ط��ي روزهاي هشتم تا یازدهم دی ماه سال 

جاري در جزیره کیش خبر داد.
3

به گزارش خبرنگ��ار زاینده رود، سال هاست که مردم 
دیار نصف جهان خود را با ل��ب خشکیده زاینده رود 
همساز و نوا کردند که صدالبته اگ��ر این نجابت را به 
خرج نداده بودند و یا به ق��ول استاندار اصفهان تا به 
این حد به بلوغ سیاس��ی نرسیده بودند، از هر زخمی 
که با هر بار ترک برداشتن بدنه زاینده رود بر تن رنجور 
مردم این استان وارد می شد به سادگی نمی گذشتند.

اکنون زاینده رود زندگی بخش چند روزی است که بار 
دیگر دیده شهالی خوی��ش را گشوده است و مردم 
اصفهان در زم��ان فراغت خیره د��ر آب های گل آلود 
و پر از خار و خاشاک آن  شد��ه و چنان با شورونشاط 
درباره آن بحث می کنند که با تماشای این صحنه تنها 
آهی برمی کشی و دلت می سوزد که چه شده با مردم 
این استان که فوج ف��وج از مردم به این سهمیه اندک 
یک یا چن��د ماه پس از انتظ��اری یک ساله دل خوش 
کرده اند.سامان گلریز دانشجوی��ی است که با اکیپی 
از دوستانش برای باز شدن آب د��ر زاینده رود به پل 
خواجو آمده و می گوی��د: بسیار خوشحال��م از اینکه 
باالخره زاینده رود را پر آب دید��م .وی گفت: اگرچه 
لذت بخش و آرامش بخش است دیدن رودخانه زیبای 
زاینده رود اما صد حیف که تنها برای مدتی کوتاه باز 
است و ای کاش می شد که رودخانه فصلی زاینده رود 
برای بار دیگ��ر دائم��ی و همیشگ��ی می شد.گلریز 
بیان داشت: زیبایی پل ه��ای تاریخی اصفهان زمانی 
جلوه می کند ک��ه آب در رودخانه ب��از باشد هرچند 
تنها مسئل��ه آن زیبایی نیس��ت بلکه ای��ن آب برای 
استحکام این پل ها هم بسیار مؤثر است چراکه اکنون 
به خاطر خشکی زاینده رود، ترک هایی بربدنه پل ها را 
مشاهده کردیم. سولماز یزدانی مادری که با جمعی 
از فرزندانش در کنار زایند��ه رود بود می گوید: مردم 

اصفهان به زاینده رود زنده ان��د و در مدتی که خشک 
بود بر همه اثبات شد که نه هوای��ی دیگر برای نفس 
کشیدن وجود داشت و نه زمینی برای رویش گیاهان 
خودرو و نه محصوالت کشاورزی مرغوب.وی با اعالم 
اینکه خود یک زن کشاورز است ک��ه در روز جمعه با 
خانواده کنار زاینده رود آمدی��م، گفت: در سال های 
خشکسالی زاینده رود ضربات سنگینی بر محصوالت 
کشاورزی ما زده شد که غیرقابل جبران است.یزدانی 
با اظهار اینکه ما در شهرستان فالورجان زمین زراعی 
کشت برنج داریم، می گوید: ب��ه خاطر بی آبی بخشی 
اعظمی از زمین های خود را به کس��ی دیگری اجاره 
دادیم که حداقل با ای��ن اقدام هم کمتر آسیب ببنیم 
هم زمین خ��ود را حفظ کرد��ه باشیم.هاتف کریمی 
یکی دیگر از تماشاچیان محوشده در آب زاینده رود 
بود که وقتی دلیل این نگاه خیره کننده اش را پرسیدم 
گفت: این آب ارزش فراوانی دارد نه به جهت اینکه در 
سال یک بار جاری می شود بلکه مردم اصفهان با این 
آب زندگی می کنند ، غذا می خورن��د، آب می نوشند 
وزندگی می سازن��د و روزگ��ار می گذرانند.وی گفت: 
تماشای ای��ن آب علی رغم اینک��ه بسیار شادی بخش 
است اما یک حس غمگینی ه��م دارد ازاین جهت که 
رودخانه دائمی کالن شهری که عنوان نصف جهان را 
با خود می کشد چرا باید به یک رودخانه فصلی مبدل 
شود و چرا باگذشت این همه س��ال مسئوالن در این 
خصوص کوتاهی کردند.مریم موس��وی گفت: آنچه 
باعث خوشحالی من شده است اینکه کشاورزان زیادی 
با باز شدن آب خوشحال شدند و از سوی دیگر اینکه 
بازگشت پرندگان به این رودخانه نه تنها جلوه و زیبایی 
برای رودخانه به ب��ار می آورد بلکه ب��ه حیات وحش 
هم زندگی می بخشد.وی اع��الم داشت: درخواستی 

که من از مسئوالن استان دارم اینک��ه زاینده رود را به 
اصفهان برگردانند نه برای همجوار شدن با این رودخانه 
و گذراند��ن اوقات فراغ��ت بلکه مردم اصفه��ان با آب 
زاینده رود ارتزاق می کنند.ب��ه گزارش زاینده رود آنچه 
در گفته های شهروندان اصفهان قابل تأمل اندیشیدن 
بود اینکه مردم این است��ان زایند��ه رود را صرفا برای 
زیبایی آن نمی خواهند هرچن��د از شدت شور و شادی 
اولین کالمی که بر زب��ان می آورند احساس شادی زیاد 
از جاری شدن آب بربستر رودخانه است بلکه مردم این 
استان زاینده رود را از جه��ت بقایای زندگی خود وزنده 
ماندشان می خواهند زیرا که با آن امرارمعاش می کنند 
و یکی از مطالبات اصلی خود را از مسئوالن تبدیل شدن 
زاینده رود به رودخانه دائمی مثل سابق عنوان کردند.

مان�دن زاین�ده رود اراده می خواه�د، ن�ه 
مرثیه سرایی 

جاری ماندن زاینده رود بیش از هر مورد به اراده و خرد 
جمعی نیاز دارد نه مرثیه سرایی و حرف های تکراری.

حقوقد��ان و فع��ال اقتصادی گف��ت:  ج��اری ماندن 
زاینده رود بی��ش از هر چیز نیاز به ع��زم، اراده، برنامه، 
هم افزایی و همکاری مدیران و مرد��م دارد و نیازی به 
مرثیه سرایی ندارد.رضا براد��ران اصفهانی افزود : باید 
خرد جمعی را د��ر قال��ب قوانین موج��ود مبنای کار 
قرارداد و شایسته است کمیته آب اتاق بازرگانی و سایر 
دستگاه های ذی ربط با تالش مضاع��ف پیشنهاد های 
کاربردی خ��ود را در راست��ای اقدامات دول��ت انجام 
دهند.این عضو اتاق بازرگانی استفاده از خرد جمعی و 
همچنین ارائه راهکارهای علمی توسط تشکل های فنی 
و تخصصی را در جهت برون رفت از بحران خشکسالی 
و کمبود آب مفید و مؤثر دانست.رضا برادران اصفهانی 
فاصله گرفتن از مدیریت جزی��ره ای و غیر یکپارچه را 
یک روش بسیار کارآمد دانست و تأکید کرد: واگذاری 
مدیری��ت آب به بخ��ش خصوصی ک��ه نگاهی منصف 
و فرا استان��ی دارد بی ش��ک می توان��د استان های در 
مسیر زاینده رود را منتفع کند.وی در پایان اضافه کرد: 
مدیریت های نادرست و جزیره ای بر روی آب رودخانه 
زاینده رود منجر شده تا سهم اصفهانی ها از آب این  رود 

تنها یک بیاب��ان برهوت باشد و اینک��ه اصفهانی ها 
منتظر باشند تا آب رودخانه کی قطع می شود 

و کی وصل اصاًل در شان این استان 
نیست. 

درخواست مردم، دائمی شدن رودخانه زاینده رود است 

اصفهانیهابازايندهرودزندگیمیکنند

یادداشت

50 هزار نفر در ایران از ابتالی خود 
به ایدز اطالع ندارند

رئیس اداره ایدز وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: د��ر خوشبینانه ترین حالت تخمی��ن زده می شود که 
حدود 50 هزار نف��ر در کشور از ابتالی خ��ود به عفونت »اچ.

آی.وی« اط��الع ندارن��د. دکترعباس صداقت د��ر سمینار 
سراسری ایدز افزود: این افراد با توجه به اینکه از ابتالی خود 
به عفونت »اچ.آی.وی« آگاهی ندارند اما به راحتی می توانند 
افراد دیگر را مبتال کنند و اگ��ر سیستم مراقبتی کشور آن ها 
را شناسایی و تحت درمان قرار ندهد، تخمین زده می شود تا 
سال 2015 میالدی احتماالً شم��ار افرادی که به این عفونت 
مبتال هستند ام��ا از آن اطالعی ندارند ب��ه 120 تا 123 هزار 

نفر برسد. 

 سن ابتال به سرطان 
زیر یک سالگی است

عضو انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، ارثی بودن سرطان را 
یکی از عوامل شیوع و گست��رش این بیماری دانست و گفت: 
سن ابتال به سرطان از سنین کودک��ی و زیر یک سالگی آغاز 
می شود. دکتر سید مصطفی سروی زاده گفت: هم اکنون 11 
کودک در شهرستان کاشان مبتالبه سرطان و تعدادی نیز در 

شهرهای مجاور به این بیماری مبتال هستند.
وی نبود پزشک متخصص سرطان اطفال را یکی از مشکالت 
این شهرستان ذکر کرد و یادآور ش��د: خانواده این کودکان 
با تحمیل هزینه های ف��راوان مجبور به درم��ان فرزندان در 
شهرهای بزرگ هستند.س��روی زاده گفت: ساالنه بین 450 
تا 600 نفر د��ر کاشان به سرطان مبت��ال می شوند.وی اظهار 
داشت: سرطان پوست مقام نخس��ت را در دنیا دارد و فاصله 

آماری آن با دیگر سرطان های شایع بیشتر است.

 واکسن پنج گانه به برنامه 
ایمن سازی کودکان اضافه می شود

 واکسن پن��ج گانه ب��ه برنامه ایم��ن سازی کودک��ان اضافه 
می شودواکسن پنج گانه )پنتاواالن( شامل واکسن های سیاه 
سرفه، دیفتری، کزار، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوآنزاست. 
با تزریق این واکسن، دیگر نیاز به تزریق جداگانه واکسن سه 
گانه و هپاتیت ب نیست. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه 
کرد: هموفیل��وس آنفلوآنزا که از عوام��ل اصلی بیماری های 
مننژیت و پنومونی در کودکان زیر پنج سال است، نیز تحت 
پوشش این واکسیناسیون قرار می گیرد.براساس اعالم روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداش��ت، برنامه ایمن سازی 
کودکان با واکسن پنج گانه ) پنتاواالن ( در تاریخ 27 آبان با 

حضور ریاست جمهوری آغاز می شود.

استاندار اصفهان:

طرح ازدواج آسان اجرائی می شود
استاندار اصفهان گف��ت: طرح ازدواج آس��ان به صورت جدی در 
اصفهان اجرائی می شود و همه بای��د درزمینه این طرح اقدامات 
الزم را در دستور کار قرار دهند.رس��ول زرگرپور در جلسه ستاد 
ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: راه اندازی پورتال اوقات 
فراغت از اصلی تری��ن فعالیت های انجام شد��ه، توسط این ستاد 
است.وی افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت جوانان و نقشی که در 
آینده کشور دارند، ستاد ساماندهی ام��ور جوانان باقوت برگزار و 
برنامه های مختص جوانان در آن پیگیری می شود.استاندار اصفهان 
بیان کرد: قبل از شروع تابستان برنامه منسجم، فراگیر و جامعی 
درزمینه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان تدوین و هماهنگی الزم 
با دستگاه های مختلف صورت پذیرف��ت.وی تصریح کرد: پرتال 
جامع اوقات فراغت ب��رای نخستین بار در کش��ور توسط استان 
اصفهان راه اندازی شد و همه برنامه های تدوین شده در قالب این 

پورتال اجرا شد.
زرگرپور بابیان اینکه د��ر این پورتال کلیه سالی��ق، دیدگاه ها و 
انتظارات خانواده ها درب��اره اوقات فراغت د��ر نظر گرفته شده، 
خاطرنشان کرد: در پورتال اوقات فراغت برنامه های 25 دستگاه 
مختلف استانی در رابطه با گذراندن اوقات فراغت همراه با جزئیات 
و زمان و محل برگزاری متمرکز و قابل دسترسی خانواده ها است.

وی خواستار ادامه فعالیت ای��ن سامانه در طول سال شد و اظهار 
کرد: دستگاه هایی که تاکنون ب��ه این سامانه نپیوسته اند، هرچه 
سریع تر اقدام کنند و اوقات فراغت تنه��ا مختص فصل تابستان 
نبوده و در ط��ول سال هم می تواند ادامه داشت��ه باشد.استاندار 
اصفهان بابیان اینکه د��ر رابطه با هفته ازد��واج و پیوند آسمانی 
نیز برنامه ریزی صورت پذیرفته توس��ط دستگاه های مربوطه و 
هماهنگی و انسجام کارها سبب ایج��اد هم افزایی مطلوبی شده، 
تصریح کرد: مسئله ازدواج آسان یا پیوند آسمانی، منوط به یک 
هفته خاص نبوده و به عنوان یک فعالیت و موضوع و فعالیت کار 
دائمی در دستور کار ستاد ساماندهی امور جوانان قرارگرفته است.

وی بابیان اینک��ه این ستاد درب��اره امکاناتی ک��ه می توان برای 
زوج های ج��وان ایجاد ک��رد، فعال اس��ت، گف��ت: خوشبختانه 
بسیاری از بقاع متبرکه، امکاناتی برای برگزاری مراسم جشن ها 
 ،ازدواج ها و عقد وعروسی به صورت رایگ��ان و باکیفیت باال ارائه

 می دهند.
زرگرپور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اداره کل امور خانواده و 
بانوان استانداری هدایت، هماهنگی و بسترسازی برای ایجاد مرکز 

مشاوره خانواده است.
وی  از امک��ان ایجاد مراکز مش��اوره خانوادگی وسی��ع، زیر نظر 
اداره ک��ل امور خانواد��ه و بان��وان استانداری خبر د��اد و اظهار 
ک��رد: مطرح شد��ن وح��ل مسائ��ل، موضوع��ات و مشک��الت 
 خانوادگ��ی سب��ب استحک��ام و پاید��اری بیشت��ر خانواده ه��ا 

می شود.
استاندار اصفهان به مبحث کارآفرینی برای جوانان نیز اشاره کرد 
و افزود: در دهه گذشته دراین ب��اره تحقیقاتی صورت پذیرفته و 

راهکارهای نیز ارائه شده است.
وی بابیان اینکه متأسفانه برای کارآفرین��ی جایگاه مورد انتظار 
در جامعه ایجاد نشده، بیان کرد: مسئله مقابله با بیکاری و ایجاد 
اشتغال جدید، یکی از محورهای اصلی بود��ه که در دستور کار 

قرارداد.

اخبار کوتاه

SMSSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1444  nov12 ,2014  |  8 Pages

فرمانده انتظام��ی استان اصفه��ان گفت: نتیج��ه پرونده 
اسیدپاشی های اخیر به زودی به اطالع مردم می رسد.

سردار عبدالرضا آقاخانی در آیین صبحگاه عمومی فرماندهی 
انتظامی است��ان اصفهان ب��ا آرزوی قبول��ی عزاداری های 
خالصانه مردم در مراسم های سوگواری سید و ساالر شهیدان 
در دهه اول ماه محرم اظهار کرد: در دهه اول ماه محرم مردم 
مؤمن و والیی استان صحنه های��ی خلق کردند که در قاب 

هیچ دوربینی قابل نمایش نبود.
وی بابی��ان اینکه حض��ور مردم در مراسم ه��ای مذهبی و 
همکاری خوب آن ها با مأم��وران نیروی انتظامی در برپایی 
هرچه باشکوه تر این مراسم ها یک نوع ارزش است، افزود: در 
شهر اصفهان مراسم هایی برگ��زار شد که جمعیتی بیش از 
18 هزار نفر در آن حضور داشتند که این مشارکت و حضور 
نشانه عشق و عالق��ه آن ها به اهل بیت عصم��ت و طهارت 
 و نظام والیی ای��ران است که باید کرام��ت این مردم حفظ 

شود.
فرمانده انتظامی استان اصفه��ان تکریم مردم را مهم ترین 
اصل برای خدمت در نیروی انتظامی عنوان و تصریح کرد: 
امروز باالترین ارزش و مدال افتخار نیروی انتظامی خدمت 
به مردم است به خصوص مردم استان��ی که بیش از 5 هزار 
هیئت مذهبی و 5 هزار مسجد دارد و بیش از 23 هزار شهید 

تقدیم نظام کرده است.

وی بابی��ان اینک��ه دشمن قطع��اً ب��رای چنی��ن استانی 
سرمایه گ��ذاری کرد��ه و انسج��ام، همبستگ��ی و امنیت 
آن را نشان��ه می گی��رد ب��ه موض��وع اسیدپاش��ی اخیر و 
موجی ک��ه از طریق آن د��ر رسانه های خارج��ی راه افتاد 
اشاره کرد و گفت: د��ر این موضوع نشان د��اد که دشمن 
ب��ه دنب��ال بهره برد��اری از مسائ��ل اجتماع��ی و امنیتی 
 کردن آن اس��ت و باید مرد��م بیشتر از همیش��ه هوشیار

 باشند.
آقاخانی کار کشف جرم و شناسایی مجرمان را بسیار ظریف 
و پیچیده عنوان ک��رد و ادامه داد: حج��م سنگین کار در 
موضوع اسیدپاشی بر دوش پلیس اصفهان است و مأموران 
و کارآگاهان زبده این پلیس بدون توجه به حاشیه ها مشغول 
کار هستند و تاکنون کارهای سنگی��ن و خوبی انجام شده 
و ان شاءاهلل به زود��ی این موضوع نیز مانن��د سایر جرائم به 
 نتیجه رسیده و خبر آن به طور شفاف به اطالع مردم خواهد

 رسید.
وی در خص��وص اینک��ه سؤاالتی د��ر بین مرد��م مطرح 
می ش��ود که چرا پلی��س تاکن��ون نتوانسته ای��ن مجرم را 
دستگیر کن��د، گفت: م��ا درگذشته با حواد��ث و اتفاقات 
بزرگ ت��ری ازاین دس��ت روب��ه رو بودیم که هم��ه آن ها را 
یکی پ��س از دیگری به لط��ف الهی، دع��ای خانواده های 
شهدا و هم��ت مأموران پشت س��ر گذاشتی��م و ان شاءاهلل 
 به حول و قوه اله��ی این پرونده را نیز ب��ه سرانجام خواهیم

 رساند.
رئیس پلیس استان اصفهان بابیان اینکه رسیدگی به برخی 
از جرائم به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، زمانبر است، اضافه 
کرد: پلیس اصفهان بر اساس وظیفه ذاتی که دارد به عنوان 
سرباز نظام بلکه فراتر از توان خود و با یک تالش جهادی در 
این موضوع عمل کرده و می کند و به زودی عامل این حوادث 
که فردی روانی و دارای مشکالت اخالقی است، دستگیر و 

تحویل قانون می دهد.

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: برای 6 ماهه نخست سال آینده تمام هتل های پنج 
ستاره و چهار ستاره رزرو هستند اما این به این معنی نیست که در 

اصفهان برای گردشگران جانداریم.
 فریدون اللهیاری با اشاره به اینکه موج گردشگری این روزها در 
اصفهان در حال افزایش است، افزود: هتل های اصفهان در مهرماه 
سال جاری نسبت به دو سال پیش 30 درصد رشد داشته و 100 

درصد اشغال تخت داشته است.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری استان 
اصفهان تأکید ک��رد: درخواست ما از هیئت ه��ای خارجی این 
است که با سفارتخانه های خارجی و تور گردان ها و آژانس های 
معتبر خارجی دیدار داشته باشند و به بازاریابی گردشگری ایران 
کمک کنند زیرا زیرساخت ها باید توسعه پیدا کند و مسیر ایران 
برای گردشگری خارجی بیش ازپیش باز شود چراکه چشم انداز 
گردشگری استان بسیار نویدبخش است و اگر زیرساخت ها فراهم 

شود، گردشگری تبدیل به یک صنعت بزرگ می شود.
وی با اش��اره به اینکه احی��ا و تغییر کارب��ری خانه های تاریخی 
می تواند ظرفیت بسیار خوبی برای مهیاکردن زیرساخت ها باشد، 
تصریح کرد: زمینه برای سرمایه گذاری پیرامون خانه های تاریخی 

آماده است و باید در این زمینه بخش خصوصی را فعال کنیم.
اللهیاری با اشاره به اینکه در کاش��ان و دیگر شهرستان ها موج 
خوبی برای تغییر کاربری خانه های تاریخی به راه افتاده است، 
ادامه داد: صند��وق احیا خانه های تاریخ��ی را در اختیار بخش 
خصوصی قرار داده است تا بناها را مرمت و تغییر کاربری بدهند 
تا بتوان از آن ها بهترین بهره  برد��اری را برد.وی با اشاره به اینکه 
گردشگری سهم مهم و پرسودی در درون خود دارد، افزود: فعال 

کردن بخش خصوصی از ضروریات است.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری استان 
اصفهان همچنین از تأسیس شبکه گردشگری خبر داد و یادآور 
شد: این شبکه با همکاری استان ها در حال پیگیری جدی است.

وی با اشاره به اینک��ه قابلیت های اصفهان بای��د به خوبی به کل 

دنیا معرفی شود، بیان کرد: تأسیس سایت رسمی و بین المللی 
گردشگری برای اصفهان هم یکی از ضروریات است.

اللهیاری با اشاره به اینکه اصفهان در حد��ود 2 هزار اثر تاریخی 
دارد که با این بودجه کم نمی توان کل آثار تاریخی را مرمت کرد، 
اظهار کرد: در اصفهان 60 اثر تاریخی معروف و بین المللی داریم 
که باید در اولوی��ت مرمت قرار بگیرند، ای��ن آثار نفیس هستند 
و بودجه می��راث فرهنگی بای��د به این بناهای وی��ژه اختصاص 
 داده شود و باید در این راستا مشارکت شورا و شهرداری جلب

 شود.
وی پیرامون مرمت ک��اخ عالی قاپو نیز گفت: مرم��ت عالی قاپو 
پیشرفت قابل مالحظه ای داشته  و در 6 ماهه نخست سال آینده 

کار استحکام بخشی و مرمت بنا تمام خواهد شد.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دست��ی و گردشگری استان 
اصفهان با اشاره به اینکه پیمانکاری جدید برای مرمت بنا تعریف 
کرده ایم، افزود: مرمت در بناها باید استمرار داشته و مرتب پایش 

شود اما این به این معنا نیست که بنا تبدیل به یک کارگاه شود.
وی با اشاره به اینکه آماده همکاری با شهرداری هستیم، بیان کرد: 
شهرداری ظرفیتی عظیم و منابع مالی خوبی دارد ضمن اینکه 
داشتن دغدغه فرهنگی نیز از امتیازات شهرداری اصفهان است 
اما اگر می خواهد در بحث میراث هم ورود پیدا کند باید مطابق 
ضوابط سازمان می��راث فرهنگی و کمیت��ه بین المللی یونسکو 

پیش برود.

فرمانده انتظامی استان : به زودی 

نتیجه پرونده اسیدپاشی  به مردم اطالع رسانی می شود 
تمام هتل های 4 و 5 ستاره اصفهان رزرو هستند 

لزوم بازار یابی برای صنعت گردشگری

 فاطمه 
کازرونی

 اگرچه هر باری که خواستیم شورونشاط مردم خوی گرفته به زاینده رود اصفهان را 
وصف کنیم محکوم شدیم به اینکه اصفهانی ها آب زاینده رود را برای سازوآوازهای پل 
خواجو و سی وسه پل می خواهند و نه حیات وزندگی خود اما به واقع این گونه نیست؛ 
آری این رودخانه زنده رود دیار نقش جهان اس�ت چراکه دم حیات مردم دیار نصف 

جهان به این رودخانه بستگی دارد.



اخبار کوتاهيادداشت

برگزاری آزمون مقررات ملی 
ساختمان در اصفهان

 همزمان با سراس��ر کش��ور، آزمون مقررات ملی ساختمان 
 ۲۲ و ۲۳ آب��ان م��اه ج��اری در اس��تان اصفه��ان برگ��زار 

می شود.
آزمون ورود به حرفه مهندس��ان براي متقاضيان اخذ پروانه 
اش��تغال به کار مهندس��ي، آزمون حرفه اي کاردان هاي فني 
س��اختمان و آزم��ون تعيين صالحي��ت حرف��ه اي معماران 
تجربي ط��ي دو روز به ط��ور هماهنگ و هم زمان با سراس��ر 
 کشور در محل دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد برگزار

 می شود. 
محمود زاده مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان با اعالم 
اين خبر گفت: در اين آزمون حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام 
کرده اند که از اين تعداد ۹ هزار و ۱۷۳ نفر واجد شرايط آزمون 
هس��تند، افرادي که با کس��ب حدنصاب الزم نم��ره در طي 
مراحل قانوني حائز رتبه ش��وند، مي توانند پروانه اشتغال به 

کار دريافت کنند. 

 بهره برداری از9طرح برق رسانی
 در اردستان 

مسعود زائری اظهار داشت: اين طرح ها شامل احداث شبکه 
فشار ضعيف و متوسط، نصب ترانس، جابجايی و اصالح شبکه 

و پست برق است.
وی افزود: برای اج��رای اين طرح ها درمجموع ش��ش هزار و 
۳۰۰ ميليون ريال از محل اعتبارات شرکت توزيع برق استان 

اصفهان هزينه شده است.
به گفته وی در اجرای اين طرح ها ۹ هزار متر ش��بکه گذاری 
فشار ضعيف، دو هزار و ۳۰۰ متر فشار متوسط سيمی و کابلی 
و نصب سه دستگاه ترانس ۲۰۰ کيلووات آمپر و ۲۵۰ کيلوولت 

آمپر انجام شده است.
وی هدف از اجرای اين طرح ها را برق رس��انی به منازل نوساز 
و برط��رف کردن ولت��اژ ضعيف ب��رق، جلوگيری از س��رقت 
 س��يم، رفع حريم، بهس��ازی ش��بکه و پست فرس��وده بيان 

کرد.

ايجاد 4 هزار شغل سبز در کشور 
 مدي��رکل دفت��ر ارزيابی اث��رات زيس��ت محيطی س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از ايج��اد 4 هزار ش��غل تحت عنوان 
 مش��اغل س��بز با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 خبر داد.
حميد جالل وندی ، با اش��اره به محيط زيست و اثرات آن در 
اقتصاد کشور گفت: رابطه اين دو مسئله، تحت عنوان اقتصاد 
زيست مطرح می شود که هم توليد و هم محيط زيست پايدار 

به يکديگر گره می زنند.
جالل وندی با اش��اره به اين ک��ه ديد و منظ��ر زيبايی که در 
اثر فرايند توس��عه ای آس��يب می بيند با عنوان محيط زيست 
اجتماعی مط��رح می ش��ود، ادام��ه داد: س��ازمان حفاظت 
محيط زيست برای توس��عه اقتصاد و محيط زيست پايدار، به 

دنبال ايجاد چهار هزار شغل سبز است.
وی در پاسخ به اين سؤال که اقتصاد پويا به چه ميزان می تواند 
در حفظ گونه های حيوانی و گياهی مؤثر باش��د، توضيح داد: 
تجربه نش��ان داده اس��ت در روندی که يک برنامه توسعه ای 
وجود نداشته و منابع پايه در نظر گرفته نشده باشد، معضالت 
آلودگی را خواهيم داش��ت و در حقيقي��ت کاهش و تخريب 
 تنوع زيس��ت گاه ها به علت توس��عه ناموزون ب��ه وجود آمده

 است.

 برای نخستین بار گازاستان 
 4ستاره شد

بر اس��اس نتايج ارزيابي يازدهمين دوره جايزه ملي کيفيت 
ايران، س��ازمان ملي اس��تاندارد و انجمن کيفيت ايران برای 
نخستين بار در کشور تقديرنامه چهار ستاره اشتهار به کيفيت 

را به شرکت گاز استان اصفهان اعطا کرد.
ش��رکت گاز اس��تان اصفهان اين جايزه را بر اس��اس ارزيابي 
دوروزه از بخش های مختلف مجموعه خ��ود منطبق با مدل 
INQA  و منطق RADAR در راستاي ۷ معيار جايزه ملي 
کيفيت ايران بر پايه س��اختار ۱۲کميت��ه تخصصي راهبري 
تعالي و برنامه ريزی راهبردي، فرآيندها و نتايج مش��تريان و 
جامعه و محيط زيست، ش��راکت ها و منابع و نتايج غيرمالی، 
منابع انس��اني و نتايج کارکنان، مالي و نتايج مالي اخذ کرده 

است.

بازار مسکن در رکود مطلق
هرچند بازارهای مالی کشور به مذاکرات چشم دوخته اند ولی 
انتشار برخی اطالعات نشان می دهد که در کوتاه مدت تحولی 

در بازارهای کشور رخ نمی دهد.
به گفته رئيس سابق اتحاديه مشاوران امالک در حال حاضر 
۱۱۵ هزار مشاور امالک در کشور به فعاليت مشغول هستند 
که بخشي از آن ها طي ماه های گذشته به دليل رکود حاکم بر 
بازار وادار به تغيير شغل شده اند. اين گفته های قلی خسروی 
در مقابل اظهارنظرهاي رئيس کنوني اتحاديه مشاوران امالک 
قرار می گيرد که طي هفته های گذشته سعي داشته وضعيت 

بازار را توأم بارونق نشان دهد. 
گزارش ه��ای مرکز آم��ار ايران ه��م تاييد می کن��د حداقل 
4۰ درص��د از پروانه ه��ای س��اختماني صادرش��ده طي يک 
سال گذش��ته هنوز به مرحله اجرا نرسيده اس��ت. بر همين 
 اس��اس آينده درخش��اني پي��ش روي ب��ازار مس��کن ديده

 نمی شود.
ب��ر همي��ن اس��اس فع��االن ب��ازار اعتقاددارن��د ک��ه 
س��رمايه گذاری مال��کان خ��رد در بازارهاي مانند مس��کن 
کاهش يافته اس��ت. ن��زول قيم��ت اوراق حق تق��دم خريد 
 وام مس��کن نيز نش��ان می دهد ک��ه اي��ن گمانه زنی صحت 

دارد.
حتي برخي فعاالن بازار اعتقاددارند، بارونق اقتصادي کشور و 
رسيدن رشد به ۳ درصد، بازار مسکن نيز بهبود پيدا می کند. 
اين اتفاق تنه��ا در ش��رايطي رخ می دهد که ق��درت خريد 

خانوارها افزايش يابد.

4
بررسی آالیندگی فوالد مبارکه در جلسه هفته آینده 

يک عضو کميسيون کشاورزی مجلس شورای اس��المی از بررسی موضوع آلودگی هوا در شهرستان 
مبارکه و آاليندگی کارخانه فوالد مبارکه در جلسه هفته آينده کميسيون کشاورزی مجلس خبر داد.
علی ايرانپور خاطرنشان کرد: گزارش کارگروه نيز حاکی از آلودگی هوای شهرستان مبارکه بوده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1444  چهار شنبه 21 آبان 1393 | 18 محرم 1436

نماين��ده فالورجان بابي��ان اينک��ه آب ه��ای زيرزمينی 
کش��ور سال هاس��ت به صورت بی رويه م��ورد بهره برداری 
قرار می گيرد، گفت: بس��تر اصلی برای رس��يدن به اهداف 
اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است، چراکه اين بخش 
تأمين کننده امنيت غذايی کشور است و قطع وابستگی را 

به دنبال دارد.
 س��يد ناصر موس��وی  الرگانی نماينده مردم فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس در جريان 
سؤال خود از وزير نيرو اظهار داشت: علت عدم اجرای تعيين 
تکليف چاه های کشاورزی قديم فاقد پروانه بهره برداری از 
س��وی وزارت نيرو پس از تصويب مجلس و تأييد شورای 

نگهبان چيست.
نماينده فالورج��ان در مجلس خاطرنش��ان کرد: آب های 
زيرزمين��ی کش��ور سال هاس��ت به صورت بی روي��ه مورد 
بهره برداری قرار می گيرد و ما با کاه��ش ميزان اين آب ها 
روبه رو هس��تيم و بی توجهی به قوانين در اين زمينه سبب 
شد تا آب در ۱۵ سال  اخير در هرسال نيم متر و در برخی از 

بخش ها در حد يک متر کاهش پيدا کند.
عض��و کميس��يون اقتصادی مجل��س بيان داش��ت: بارها 
گفته شده که جنگ آينده بر سر آب است و جنگ بر سر نفت 

در منطقه به جنگ بر سر آب تبديل خواهد شد.
موسوی الرگانی خاطرنشان کرد: اينکه از خشکسالی مرتب 

گاليه مند باشيم حرف درستی نيست و بايد بر اساس شرايط 
موجود آب به شکل بهينه مديريت شود و ما بيشتر از سوی 
مديريت ها رنج می بريم قول و وعده برای مردم آب نمی شود 

و مشکل کشاورزان را حل نمی کند.
نماينده م��ردم فالورجان با اش��اره به س��ؤال ديگر خود از 
وزير نيرو در مورد ع��دم ارائه راهکار مناس��ب برای مقابله 
با خشکس��الی گفت: عدم رعايت حقابه داران کشور، عدم 
اج��رای دقيق م��واد ۳6 و ۳4 قان��ون توزي��ع عادالنه آب، 
بی برنامگی وزارت نيرو جهت توزيع و بازيافت س��طحی و 
فاضالب در سطح کشور و ... س��ؤاالت روزمره مردم کشور 

است.
توضیحات وزير نیرو درباره آب در مجلس

وزير نيرو که برای پاس��خ به س��ؤال نماينده فالورجان در 
مجلس شورای اسالمی حاضرش��ده بود توضيحاتی درباره 
عملکرد اي��ن وزارتخانه در مواجهه با بح��ران آب و تعيين 
تکليف چاه های کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری ارائه داد.

حميد چيت چيان در ابتدای توضيحات خود گفت: آب های 
زيرزمينی بيش از ۵۰ درصد آب موردنياز بخش های مختلف 
را تأمين می کند و متأس��فانه به دليل کاه��ش بارندگی و 
برداش��ت های غيرمجاز از منابع زيرزمينی، طی 4۰ سال 
گذشته ۱۱۰ ميليارد مترمکعب از ذخاير استاتيک آب های 
زيرزمينی برداشت ش��ده و اين ها غيرقابل جبران اس��ت.او 

ادامه داد: بس��ياری از چاه ها خشک شده و بسياری از آن ها 
به آب شور رسيده و متأسفانه آب شور در مزارع جريان پيدا 
می کند که آس��يب های فراوانی به زمين های کش��اورزی 
می زند.وزير نيرو از حدود ۱۰ ميليارد مترمکعب بيالن منفی 
در دشت های کشور خبر داد و تأکيد کرد که اين يک زنگ 

خطر بسيار جدی است.
او در پاسخ به سؤال موسوی الرگانی درباره تعيين تکليف 
چاه های فاقد پروانه نيز توضيح داد: از سال 8۹ که اين قانون 
در مجلس تصويب شد پيش نويس های اجرايی تهيه شد و 
در س��ال ۹۰ آيين نامه اجرايی در دولت به تصويب رسيد و 
ابالغ ش��د. از آن زمان يک کار مس��تمر و جدی و پايدار در 
اين رابطه صورت گرفت. نرم افزارهای موردنياز تهيه ش��د 
تا متقاضيان بتوانند پرونده خود را از طريق پيشخوان های 
خدمات دولت مطرح کنند.وزير نيرو به مش��کالت اجرايی 
اين طرح نيز اشاره کرد و افزود: منابع مالی برای اين طرح 
پيش بينی نش��ده بود و تأمين هزينه کنتورهای هوشمند 
نيز به عهده کشاورز گذاشته ش��ده بود اين در حالی است 
که کش��اورزی که برداش��ت غيرمجاز دارد حاضر نيس��ت 
کنتور هوشمند نصب کند چه برس��د به اين که پول آن را 
نيز خودش پرداخت کند.بخش دوم سؤال موسوی الرگانی 
درباره علت عدم ارائه راهکارهای عملی برای خشکس��الی 
در فالت مرکزی بود که وزير ني��رو دراين باره توضيح داد : 
کشور در دهه گذشته با خشکس��الی بسيار سختی مواجه 
بوده درنتيجه ميزان متوس��ط ب��ارش از ۲۵۰ ميلی متر به 
۲4۲ ميلی متر کاهش داش��ته و آب تجديدش��ونده نيز از 
۱۳۰ ميليارد مترمکعب به ۱۱۵ ميليارد مترمکعب رسيده 
درحالی که در مقابل، مصارف در بخش های مختلف افزايش 
چشمگيری پيداکرده اس��ت.او به حوزه آبی زاينده رود که 
مربوط به حوزه انتخابيه موس��وی الرگانی است نيز اشاره 
کرد و اف��زود: در حوزه زاينده رود متوس��ط ۱6۰۰ ميليون 
مترمکعب آب به ۱۰۰۰ ميليون مترمکعب کاهش پيداکرده 
که اين امر مستقيماً با تغيير اقليم و خشکسالی در ارتباط 
است و ما بايد منابع آبی را مديريت کنيم که به نظرم به نحو 

درستی انجام شده است.
وزير نيرو در ادامه صحبت های خود اقدامات مديريتی وزارت 
نيرو را برشمرد. تشکيل شورای هماهنگی حوزه آبريز فالت 
مرکزی، نصب ابزاره��ای اندازه گيری آب در ش��بکه های 
زيرزمينی، ذخيره سازی آب در زمان مناسب، تأمين مطمئن 
آب  شهرهای بزرگ فالت مرکزی و مديريت مصرف ازجمله 

اقداماتی بود که وزير نيرو مطرح کرد.

هشدار نماينده اصفهان درباره برداشت بی رويه آب

وزير نیرو:کشاورزان کنتور هوشمند نمی خرند
 تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در پیچ مشکالت اجرایی 

مديرآبفا استان :

عدم تعادل میان منابع تولید 
و نیاز آب در پیک مصرف 

مديرعامل آبفا استان اصفهان گفت : جاری شدن 
آب در بس��تر زاينده رود مشکل خاصی پيرامون 
تأمين آب ش��رب در فصل پاييز و زمستان ايجاد 
نمی کند اما صرفه جويی در مصرف آب در همه 

ايام سال ضرورت دارد .
مهندس هاشم امينی افزود : در فصل پاييز مشکل 
حادی بابت تأمين آب شرب مردم اصفهان وجود 
ندارد به طور ميانگين نياز استان در محدوده طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ بين ۱۱ تا ۱۲ مترمکعب 
بر ثانيه است که البته اين ميزان در فصل تابستان 
با توجه به افزايش دما ک��ه به نوعی پيک مصرف 
محس��وب می ش��ود بي��ش از ۱4/۵ مترمکعب 

برثانيه است .
وی با بي��ان اينکه صرفه جوي��ی فقط مختص به 
فصل تابستان و بهار نيست اعالم کرد : هرچند با 
کاهش دمای هوا و گذر از تابستان ميزان مصرف 
آب نيز کاهش يافته ، فاصله و شکاف بين ذخيره 
مناب��ع آب موجود قاب��ل بهره ب��رداری و ميزان 

مصرف آب کمتر می شود . 
اما واقعيت اين است که اس��تانی مانند اصفهان 
از ش��رايط مطلوب برخوردار نبوده و همچنان با 

بحران کم آبی مواجه است .
مديرعامل آبفا استان اصفهان بزرگترين چالش 
پي��ش رو در تأمي��ن آب اصفهان ب��زرگ را عدم 
تعادل ميان منابع توليد و نياز آب در پيک مصرف 
دانست و خاطرنشان س��اخت : در تابستان سال 
جاری ظرفيت توليد تصفيه خانه باباش��يخعلی 
۱۰/۵ مترمکع��ب در ثانيه و چاه ه��ای متفرقه و 
فلمن ني��ز کمتر از يک مترمکع��ب در ثانيه بوده 
براين اساس کمبود حدود ۳ مترمکعب در ثانيه 
 در فصل تابس��تان ب��ا مديريت مص��رف برطرف

 شد .
امينی جاری بودن آب در بس��تر زاين��ده رود را 
بس��يار مؤثر در تغذيه چاه های فلمن برش��مرد 
و تصري��ح ک��رد : مطمئناً ج��اری ب��ودن زاينده 
رود تأثي��ر بس��زايی در تغذيه چاه ه��ای فلمن 
و متفرقه ای که در مس��ير زاينده رود هس��تند 
دارد . اي��ن البت��ه اولوي��ت نخس��ت تأمين آب 
 ش��رب اصفهان بزرگ تصفيه خانه باباشيخعلی

 است .

 تنور معیشت کارگران
 نانوايی  گرم نیست

افزايش کشفیات سیگار 
قاچاق در شهرضا

رئيس کانون انجمن های صنفی کارگران نانوايی گفت: دستمزد 
کارگران نانوايی های کشور عادالنه پرداخت نمی شود.

 علی يزدانی  با انتقاد از بی توجهی مسئوالن به مشکالت معيشتی 
کارگران خباز اظهار کرد: متأسفانه دستمزد امسال کارگران اين 
صنف هنوز بر مبنای دو س��ال قبل يعنی س��ال ۱۳۹۱ پرداخت 

می شود و اين امر مغاير عقل و عدالت است.
وی گفت: امروزه يک ش��اطر در طول روز کاری حتی ۱۵ ساعت 
روی پای خود ايس��تاده کار می کند، اما دس��تمزدی که دريافت 

می کند متناسب با ميزان سختی کارش نيست.
يزدانی خاطرنش��ان کرد: برای حل اين موض��وع مکاتبات زيادی 
با نهادهايی همچون مجل��س انجام داده ايم، ام��ا هنوز نتيجه ای 

حاصل نشده است. 

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در شش ماهه نخست امسال 
بيش از يک تن و 8۰۰ کيلوگرم انواع مواد مخ��در در گلوگاه انتظامی 
شهيد امامی رامشه در حوزه انتظامی شهرضا کشف و ضبط شده است.

سرهنگ حميد اميرخانی بابيان اينکه ازآنجاکه گلوگاه انتظامی شهيد 
امامی رامش��ه در حوزه انتظامی ش��هرضا قرار دارد بيشترين ميزان 
کشفيات در اين حوزه مربوط به اين محل است، خاطرنشان کرد: در 
اين راستا طی شش ماهه نخست امسال اين مقاديرازجنس قاچاق در 
اين گلوگاه کشف و ضبط شده است.اميرخانی اضافه کرد: تعداد ۳۰۰ 
هزار نخ س��يگار خارجی قاچاق و نيز انواع کاالی قاچاق به ارزش ۷6 
ميليارد ريال در اين مدت کشف شده است و اين در حالی است که در 
کشف و توقيف سيگار قاچاق 486 درصد و در کشف کاالی قاچاق ۹۷ 
درصد افزايش کشفيات را نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته ايم.

هيئت دولت تضمين بخشی از سود بالغ بر دو ميليون 
و۱6۰ هزار وام کم بهره تامين و وديعه مسکن را برای 

اقشار کم درآمد و زوج های جوان تصويب کرد.
بنا بر مصوبه هيئت دولت به منظور احياء و نوس��ازی 
و بهسازی مس��کن در بافت های فرس��وده و ناکارآمد 
 و س��کونتگاه ه��ای غي��ر رس��می و تامين مس��کن

 گروه های کم درآمد و زوج های جوان تا س��قف ۱.8 
ميليون واحد مس��کونی تا پايان برنامه ششم حمايت 
های الزم صورت می گيرد. از اين تعداد وام مسکن يک 
ميليون 44۰ هزار فقره مربوط به وام تامين مس��کن و 
۳6۰ هزار فقره مربوط به وديعه اسکان موقت ساکنان 
بافت های فرسوده است که تا پايان برنامه ششم بانک 
مرکزی موظف است ساالنه تا سقف ۳۰۰ هزار فقره از 
اين نوع وام های مسکن را به متقاضيان پرداخت کند. 

البته بنا ب��ر مصوبه دولت س��قف وام وديعه اس��کان 
موقت ساکنان بافت های فرسوده ساالنه حداکثر 6۰ 
هزار فقره خواهد بود و باقی اين تس��هيالت تا س��قف 
 ۳۰۰ هزار فقره به تسهيالت تامين مسکن اختصاص

 می يابد. بنا بر مصوبه دولت س��قف تسهيالت تامين 
 مس��کن در کالنش��هرها ۵۰ ميليون تومان، در مراکز

 اس��تان ها و شهرس��تان های ب��االی ۲۰۰ ه��زار نفر 
 جمعي��ت 4۰ ميلي��ون تومان و برای س��اير ش��هرها

 ۳۰ ميليون تومان تعيين شده است، دولت برای سال 

۹۳ معادل ۹ درصد از سود اين تسهيالت را توسط بانک 
مرکزی تضمين کرده و باقی مانده س��ود تسهيالت تا 
سقف سود تسهيالت مسکن برعهده دريافت کنندگان 
خواهد ب��ود و تعيين يارانه س��ود تس��هيالت فوق در 
سالهای ۹4 به بعد توسط هيئت دولت تعيين خواهد 

شد. 
در مورد ميزان تسهيالت وديعه اسکان موقت ساکنان 
بافت های فرسوده نيز در کالنشهرها رقم ۲۰ ميليون 
تومان، در مراکز استان ها و شهرستان های باالی ۲۰۰ 
هزار نفر جمعيت ۱۵ ميليون تومان و برای ساير شهرها 
۱۰ ميلي��ون تومان تعيين ش��ده که تنه��ا ۱۰ درصد 
 از س��ود اين تس��هيالت توس��ط دريافت کنندگان به 
بانک ها پرداخت خواهد ش��د و باقی س��ود تسهيالت 
توس��ط بانک مرکزی تضمين و به بان��ک های عامل 

پرداخت خواهد شد. 
هيئت وزيران محل تامين يارانه سود تسهيالت فوق را 
اعتبارات قانون هدفمندی يارانه ها تعيين کرده است. 

در اي��ن ميان وزارتخان��ه تعاون،کار و رف��اه اجتماعی 
موظف شده اس��ت در غالب يک موافقت نامه با وزارت 
راه و شهرسازی گروه های هدف و مشمولين دريافت 
تس��هيالت کم بهره فوق را تعيين کند ک��ه در ادامه 
 همين مصوب��ه تعيي��ن گ��روه ه��دف را از طريق به

 بانک های اطالعاتی سازمان تامين اجتماعی، صندوق 
بازنشستگی کش��وری، کميته امداد امام خمينی )ره( 
و س��ازمان بهزيستی و س��اير نهادهای حمايتی مردم 
نهاد اقدام کند. البته الزم به ذکر اس��ت اين تسهيالت 
مشمول کسانی خواهد بود که پيش از اين از تسهيالت 
مشابه استفاده نکرده باشند. وزارت راه و شهرسازی نيز 
موظف است براساس سهميه ابالغ شده بانک مرکزی 
نسبت به توزيع استانی تس��هيالت فوق با هماهنگی 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور 
اقدام کند و عهده دار نظارت بر ساخت وساز بافت های 
فرس��وده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان باشد. 

رضا شيوا در خصوص تأثير شروط ۵ گانه شورای رقابت 
بر بازار خودرو اظهار داشت: خوش��بختانه بعدازاينکه 
دستور العمل تنظيم قيمت را ارائه داديم وضعيت توليد 

و توزيع بسيار مناسب شد. 
رئيس شورای رقابت افزود: درواقع با توجه به مشخص 
ب��ودن قيمت ه��ا وضعيت ب��ازار سروس��امان يافت و 

نگرانی ها رفع شد. 
وی ادامه داد: يک��ی از نگرانی ها اين بود ک��ه در بازار 
خودرو يک حوزه دالل��ی به وجود آمده ب��ود که ما به 
دنبال اين بوديم که اين پول های س��رگردان به سمت 
خريد خودرو برود که خوش��بختانه اين اتفاق افتاد و 

جلوی واسطه گری گرفته شد. 
ش��يوا تصري��ح ک��رد: همچني��ن ب��ه دليل ش��فاف 
و دوطرف��ه ش��دن قرارداده��ا، هم اکن��ون نح��وه 
 خريد خ��ودرو به نف��ع توليدکنن��ده و مصرف کننده

 است. 
وی ادامه داد: آپشن ها نيز اختياری شد و ديگر همچون 
گذش��ته هيچ اجباری برای خريد و نص��ب آن وجود 

ندارد.
رئي��س ش��ورای رقاب��ت در خص��وص قيمت گذاری 
خودروهای وارداتی اظهار داش��ت: هم اکنون در بازار 
خودروهای وارداتی رقابت وجود دارد بنابراين نيازی 
به ورود ما نيست و اگر شورای رقابت به قيمت گذاری 
خودروه��ای داخلی واردش��ده ب��ه دليل اين اس��ت 
 که اي��ن خ��ودرو زي��ر ۱۵۰۰ سی س��ی و انحصاری

 هستند. 
ش��يوا در ادامه بابيان اينکه خودروس��ازان بايد تالش 
کنند همزمان با افزايش توليد کيفيت را نيز باال ببرند 
گفت: گزارش ه��ا هفتگی از خودروس��ازان می گيريم 
و در پايان س��ال در جمع بندی کل��ی خودروهايی که 
 از کيفيت خوبی برخ��وردار نباش��ند جريمه خواهند

 شد. 
به گفته وی، امسال بايد سال کيفيت باشد و همچون 
تيراژ توليد کيفيت نيز به سمت مدار صعودی حرکت 

کند چراکه کيفيت خوب به مرات��ب بهتر از توليد زياد 
است. 

رئيس ش��ورای رقابت در خصوص قيم��ت خودرو در 
س��ال آينده گفت: به دليل مهار تورم و افزايش توليد 
نش��انه های مبنی بر عدم افزايش قيمت نمايان شده 
اس��ت اما ت��ا زمانی ک��ه ش��اخص های قيمت گذاری 
 در سال آتی محاس��به نش��ود نمی توان چيزی اعالم

 کرد. 
وی ب��ا ي��ادآوری اينکه هم اکن��ون بازار خ��ودرو آرام 
اس��ت و خودروس��ازان و خري��داران از وضعي��ت 
موج��ود رضايت دارن��د اظهار داش��ت: مطمئن��اً اگر 
وضعيت ب��ازار خودروهای داخل��ی همين گونه ادامه 
 ياب��د قطعاً خودروس��ازان مل��زم به افزاي��ش کيفيت 

می شوند. 
شرايط برای رقابتی شدن حوزه بانک و بیمه 

فراهم است
ش��يوا همچني��ن در ادام��ه در خص��وص اينک��ه آيا 
ش��ورای رقابت ب��ه ح��وزه بان��ک و بيمه ني��ز ورود 
پي��دا خواهد ک��رد يا خي��ر؟ تصريح ک��رد: هم اکنون 
کارشناس��ان در حال جم��ع آوری اطالع��ات در اين 
 زمينه هس��تند ولی هن��وز نتايجی به دس��ت نيامده

 است. 

نشانه های عدم افزايش قیمت خودرو در سال 94دولت به زوج های جوان يارانه مسکن می دهد
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یادداشت

کتاب »فساد در رسانه ها« نوشته ادوارد اچ. اسپنس، آندرو آلکساندرا، آرون کوئین و آن 
دان با ترجمه حبیب اهلل معظمی و مقدمه ای از مهدی محس��نیان راد توسط انتشارات 

سروش چاپ و به بازار نشر عرضه شد.

5 کتاب » فساد در رسانه ها« چاپ شد
هفتیادداشت

کشف یک سنگ قبر کهن در مسیر 
احداث شبکه فاضالب نجف آباد

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد 
از کشف یک س��نگ قبر کهن در مسیر احداث شبکه فاضالب 
این شهر خبر داد. نوید حس��نی اظهار کرد: این سنگ قبر در 
چهارراه امیرالمؤمنین این شهر در مسیر خط فاضالب شهری 
کشف شده اس��ت.وی افزود: این س��نگ قبر بخشی از آسیاب 
شیرخون اس��ت و اطراف آن با ساروج احاطه ش��ده بود.دبیر 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان نجف آباد بابیان 
اینکه س��اروج توسط پیکور تخریب شده اس��ت، تصریح کرد: 
کارگران در حال حاضر به س��نگ قبری برخورده اند که تاریخ 
نوشته شده روی آن 201 یا 301 هجری است.وی با اشاره به 
اینکه بر روی این س��نگ قبر عبارت »به تاریخ غره شهر رجب 
 المبارک« نوشته ش��ده اس��ت، ادامه داد: در این سنگ قبر نام 
ناز گل خاتون نی��ز دیده می شود.حس��نی اظهار ک��رد: غره 
به روزهایی که ماه کامل بوده )14 یا 28 هرماه( گفته می شود 
و اگر ای��ن تاریخ درس��ت باش��د درواقع تاریخ احداث ش��هر 
نجف آب��اد را به بی��ش از یک هزار س��ال قب��ل بازمی گرداند.

مسئول باستان شناس��ی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان نیز دراین باره اظهار کرد: مرسوم 
بوده اس��ت که عدد ی��ک اول را ب��ر روی س��نگ قبرها حک 
نمی کرده اند.علمدار علیان در پایان متذکر شد: به احتمال زیاد 

این سنگ قبر مربوط به دوره های صفوی یا قاجار است.

بهبود نسبی وضعیت جسمانی 
مرتضی پاشایی خواننده پاپ

ترانه سرای آثار مرتضی پاش��ایی خواننده پاپ از بهبود نسبی 
حال وی خب��ر داد. مه��رزاد امیرخان��ی با انتقاد از ش��ایعات 
مطرح شده درباره وضعیت جس��می مرتضی پاشایی خواننده 
پاپ که ای��ن روزها دریکی از بیمارس��تان های تهران به س��ر 
می برد،افزود: پالکت خون پاشایی افزایش یافته و وضعیت این 
خواننده پاپ بهتر از دو روز گذشته است. وی بابیان اینکه پاشایی 
از شایعات مطرح شده درباره وضعیت عمومی خود ناراحت است.

علیرضا خمسه  مادربزرگ می شود 
مجموعه نمای��ش خانگی »کوچه مروارید« ب��ا حضور علیرضا 
خمس��ه در نقش مادر ب��زرگ ، رامبد جوان و دیگ��ر بازیگران 
این س��ریال به همراه 2۵ ش��خصیت عروس��کی به زودی وارد 
بازار می ش��ود.مجموعه »کوچه مروارید« ساخته سعید ساالر 
زهی ویژه مخاطبی��ن کودک و نوج��وان و خردس��االن با 2۵ 
 ش��خصیت عروس��کی و ۵ بازیگر س��ینما ب��ه زودی وارد بازار 

می شود.
این مجموعه در س��ه بخش برای مخاطبین کودک و نوجوان 
با عنوان »کوچه مروارید«، ویژه خردس��االن با عنوان »نی نی 
مروارید« و در بخش بعدی در گفتگویی با والدین و سرپرست 

بچه ها تولیدشده است.

     فرهنگس��رای باران، وابس��ته 
به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان نس��بت به 
برگ��زاری طرح��ی فرهنگی با 
عن��وان »ط��راوت بارانی«ویژه 
پس��ران نوجوان اق��دام نموده 
است.مدیر این فرهنگسرا گفت: 
ای��ن ط��رح در قالب جلس��اتی 
آموزش��ی و باه��دف ج��ذب 
نوجوانان ب��ه مباحث فرهنگی و 
تربیتی و بیان مباحثی همچون 

خودشناسی برگزار می شود.

حس��ن زارع اف��زود: در ای��ن 
ط��رح مش��اوران و اس��اتید 
مجرب روانشناس��ی و مش��اوره 
ضم��ن ورود به مس��ائل دینی، 
درب��اره مبح��ث خداشناس��ی 
 نیز به ارائه آگاه��ی به نوجوانان

 می پردازند.
وی یادآور ش��د: این طرح ویژه 
پسران نوجوان و در مقطع سنی 
13 تا 16 س��ال هس��ت.گفتنی 
اس��ت؛ عالقه من��دان می توانند 
جهت ش��رکت در این جلسات، 
روزه��ای چهارش��نبه هر هفته 
از س��اعت 18 ت��ا 1۹ بعدازظهر 
به محل فرهنگس��رای ب��اران، 
واق��ع در خیاب��ان  کاوه، خیابان 
 شمس آباد، بعد از قصر مراجعه

 نمایند. 

کتابخانه ابوالف��رج اصفهانی، 
وابس��ته به س��ازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان، 
 اق��دام ب��ه برگ��زاری کارگاه

 قصه گویی ویژه کودکان 3 تا 8 
سال نموده است.

 مدیر این کتابخانه ضمن اعالم 
این خبر گفت: ای��ن کارگاه با 
هدف آموزش اص��ول و فنون 
قص��ه گوی��ی و ایج��اد فضای 
روایت گری در ذهن کودکان، 
برای کودکان 3 تا 8 سال برگزار 

می شود.

ایزدی اف��زود: موضوعاتی که 
در این کارگاه مطرح می شوند 
ش��امل اهمیت محیط زیست 
و حفاظ��ت از ان، طبیع��ت و 
مظاه��ر آن و همچنین معرفی 
کتاب ه��ای مناس��ب ب��رای 
ک��ودکان و تروی��ج فرهن��گ 

مطالعه می باشد.
س��اخت:  خاطرنش��ان  وی 
مس��ئولیت اداره و آم��وزش 
این کارگاه را خانم ی��اوری، از 
مربیان کارآزموده و متخصص 
در حوزه کار با کودک بر عهده 

دارد.
 گفتن��ی اس��ت؛ ای��ن کارگاه

 قصه گویی روزهای پنجشنبه 
هر هفته از ساعت 10:30 صبح 
در کتابخانه ابولفرج اصفهانی، 
واقع در میدان الله، پارک الله 

برگزار می گردد..

سومین فیلم از سه گانه »بی مصرف ها« به کارگردانی 
سیلوس��تر اس��تالونه که به تازگی اکران جهانی شده 
است پیش از آن که فیلمی اکشن باش��د ویترینی از 
بازیگران تاریخ مصرف گذشته هالیوود در قابی بزک 

شده است.
 وقت��ی سیلوس��تر اس��تالونه اولی��ن فیلم از س��ری 
بی مصرف ه��ا را س��اخت نام فیل��م که اش��اره ای به 
گروه��ی از س��ربازان اخراجی ارتش ه��ای مختلف 
است با ایهامی ظریف اشاره به بازیگران تاریخ مصرف 
گذشته سینمای اکش��ن نظیر بروس ویلیس، آرنولد 
ش��وارتزنگر، جیس��ون اس��تاتام، دلف لنگرن و جت 
لی نیز هس��ت. آن هایی که اکنون باالی پنجاه سال 
س��ن دارند و برای بازی در نقش های اکشن باورپذیر 
نیس��تند هرچند برخی از آن ها نظیر ش��وارتزینگر با 
هزینه های شخصی هنوز اصرار به بازی دارند و آخرین 
فیلم هایشان مضحکه ای شده که صدای طرفداران پر و 

پا قرصشان را هم درآورده است.
سومین فیلم »بی مصرف ها« داستانی جذاب تر از دو 
بخ��ش اول و دوم اما پرداختی ضعیف ت��ر دارد. گروه 
»بی مصرف ها« این ب��ار به دنبال یک تاجر اس��لحه 
با بازی مل گیبسون هس��تند که قرار است به زودی 
وارد تجارت سالح های هسته ای شود و دولت امریکا 
با توسل به این دس��ته که رییسش��ان بارنی با بازی 
استالونه است سعی در دستگیری وی و محاکمه اش 

در دادگاه بین المللی دارند.
صحنه های اکش��ن به مدد جلوه های وی��ژه رایانه ای 

خوب از آب درآمده اند اما در بسیاری از موارد به دلیل 
غلو بیش ازح��د در توانایی »بی مصرف ه��ا« قابل باور 

نیستند.
ترفندهای مخاطب پذیری

اس��تالونه از ابتدای ورودش به هالیوود نشان داده که 
انسان باهوشی است. وی چم وخم کار را می شناسد و 
می داند که بیننده پس از تماش��ای دو قسمت از یک 
فیلم دنباله دار خس��ته می ش��ود و در قسمت بعدی 
باید چیز تازه ای برای وی داشت. این تجربه از سری 
فیلم های راکی در او مانده که برای تازگی از بازیگران 
ت��ازه در نقش های متف��اوت بهره بگی��رد و از طرفی 
حوادث فرعی مختلف��ی را وارد فیل��م کند که عالوه 
به سرعت بخشیدن به ریتم سوراخ های روایی داستان 

اصلی را پر کند.
در این فیلم وی با افزودن سه بازیگر جوانی که از اتفاق 
در سه فیلم اخیر خود شکس��ت تجاری خورده اند و 
یکی از آن ها بازیگر یکی از بدترین نسخه های امسال 
هرکول اس��ت بازهم هم��ان ظرافت ن��ام را حفظ و 
»بی مصرف ها«ی جوان��ی را وارد فیلم کرده اس��ت. 
البته این بازیگران در سایه دو بازیگر اصلی فیلم یعنی 

گیبسون و استالونه محو می شوند.
الیه های پنهان معنایی

»بی مصرف ها« در هر س��ه فیلم نگاهی سیاس��ی به 
جنگ داشته اس��ت. در این فیلم نیز امریکا که خود 
بزرگ ترین فروش��نده س��الح در جهان است سعی 
دارد که یک تاجر بزرگ اس��لحه را ب��ه دام بیندازد! 

تاجری که هی��چ ارتباطی ب��ا دولت امری��کا ندارد و 
درص��دد بدنام ک��ردن این دولت اس��ت! ای��ن تاجر 
جایی خ��ارج از محدوده فعالیت ه��ای نظامی امریکا 
برای خود تأسیساتی به هم زده و برای همین امریکا 
»بی مصرف ها« را استخدام می کند تا وی را دستگیر 

کنند.
فیلم می خواهد بگوید:

یک/ امری��کا مدافع صل��ح و مخالف ف��روش و تولید 
سالح است!

دو/ هر جا نی��روی نظامی امریکا باش��د امنیت وجود 
دارد.

س��ه/ تصمیم نماینده 
نظام��ی امری��کا همان 
حکم دادگاه بین المللی 

است!
چه��ار/ امری��کا حتی 
در مناطقی ک��ه ازنظر 
قانونی حق ورود ندارد 
وارد می ش��ود تا امنیت 

را برقرار کند.
هم�ه بازیگران 

اکشن
بازیگران مشهور تاریخ 
گذشته زیادی در فیلم 
حضور دارند که به علت 
ازدح��ام بیش ازح��د 
روی یکدیگ��ر س��ایه 
می اندازند. اس��تالونه، 
ش��وارتزنگر، اس��تاتام، 

وسلی اس��نایپس، هریس��ون فورد، جت لی، آنتونیو 
باندراس، دلف لنگرن و مل گیبس��ون به همراه چند 
بازیگر دیگر فق��ط دقایقی از فیلم را حض��ور دارند و 
حت��ی بازیگری چون ج��ت لی در دو صحن��ه پایانی 
چندثانیه ای دیده می ش��ود درحالی که به شوارتزنگر 
تکی��ه داده و می خن��دد! حض��وری ویترین��ی برای 

تبلیغات فیلم و کشاندن مخاطب بیشتر به سینما.
این ها نش��ان می دهد که تماش��اگران هن��وز دنبال 
اسامی مشهور برای رفتن به س��ینما هستند چراکه 
این فیلم با همه مواردی که ش��رح داده ش��د فروش 
باالیی داشته اس��ت و به ویژه عمده آن در امریکا بوده 

که تماشاگران فیلم اکشن حضوری جدی دارند.

تازه های سینمای جهان

ویترینی از »بی مصرف ها« هالیوودی در قاب بزکی 
 طرح فرهنگی » طراوت بارانی « 

برگزار می شود

کارگاه » قصه گویی«
در کتابخانه ابوالفرج اصفهانی    

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

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
8/416 شماره: 402/93ش8 به موجب رای شماره 804 تاریخ 93/5/26 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسکندر خسروی فرزند 
خیرا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 10/300/000 ریال وجه چک 
284603 مورخ 92/4/31 بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 170/000 
نیم عشر در  پرداخت  و  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه 
حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم به نشانی بازار 
بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی. 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:19962 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/417 شماره: 434/91 به موجب رای شماره 759 تاریخ 91/8/22 شعبه 15 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- امیر فرهمند فرزند تیمور 
2- احمد فرهمند فرزند تیمور 3- فیروز فرهمند فرزند تیمور 4- ایران فرهمند فرزند تیمور 
5- مهین فرهمند فرزند تیمور 6- توران فرهمند فرزند تیمور 7- بی بی فرنگ ضرغامی 
همگی به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به پرداخت مبلغ 21/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته وجه دو فقره چک به شماره 979999-67/2/30 و 980000-67/2/30 و 30/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم لها: 1- اقدس کیوانی فرزند 
آقاگل 2- داریوش اسفندیاری فرزند قدرت ا... 3- مژگان اسفندیاری فرزند قدرت ا... 4- جمال 
اسفندیاری فرزند قدرت ا... 5- فهیمه اسفندیاری فرزند قدرت ا... با وکالت آقای سید حسین 
پالک13. نشانی وکیل:   – خ میرزا نصیر   – خ پروین   – حسینی همگی به نشانی اصفهان 
اصفهان – خ حکیم نظامی – بین چهارراه محتشم کاشانی و سه راه حکیم نظامی – روبروی 
بانک سپه – کوچه بیستون – طبقه آخر – دفتر وکالت. 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:19963 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980351700292 پرونده:  شماره   9309970351701057 دادنامه:  شماره   8/418
 – پروین  خ  نشانی  به  بهایی  آقای رسول شیخ  بایگانی شعبه: 930330 خواهان:  شماره 
جنب درمانگاه ثامن االئمه – ک ش بهشتی – پ13 خوانده: خانم فرزانه نورمهر به نشانی 
مجهول المکان خواسته: الزام به تمکین گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خواهان رسول شیخ بهایی به طرفیت خوانده فرزانه نورمهر به خواسته الزام به تمکین 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از استماع اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه 
93/6/9 نظر به اینکه خواهان عنوان نموده که قصد زندگی با خوانده را ندارد و برای عدم 
 پرداخت نفقه اقدام به طرح دعوی تمکین نموده است لذا مقدمات تمکین فراهم نمی باشد
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   197 ماده  به  مستنداً  دانسته  ثابت  غیر  را  نامبرده  دعوی  لذا 
حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست 
 20002 می باشد.م الف:  اصفهان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس   روز 

فدایی تهرانی رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980362601417 پرونده:  شماره   9309970353800994 دادنامه:  شماره   8/419
شماره بایگانی شعبه: 930415 شکات: 1- آقای محمد شهبازی به نشانی اصفهان – آبشار 
سوم – ک کوهسار – بن کاملیا – مجتمع کوهسار – واحد301، 2- آقای اصغر شهبازی 
به نشانی اصفهان – آبشار سوم – ک کوهسار – بن کاملیا – مجتمع کوهسار متهم: آقای 
سید مهدی بهشتی به نشانی اصفهان – خ کاوه – خ شمس آباد – منزل اول با راهنمایی 
شاکی اتهام ها: 1- فحاشی 2- ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید مهدی بهشتی فعاًل مجهول المکان 

دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی با این توضیح که متهم با گزارش خالف واقع دادن به 
مامورین مبنی بر اینکه برادرم در حال خودکشی است اقدام به باز کردن درب منزل شاکی 
نموده و وارد شده علیهذا نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و گزارش مامورین 
انتظامی و اظهارات مطلعین و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته 
و مستنداً به ماده 691 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید و در خصوص شکایت مطروحه 
علیه آقای سید مهدی هاشمی دائر بر توهین نظر به فقد ادله کافی اتهام انتسابی را محرز 
ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:20003 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/420 در خصوص پرونده کالسه 1402/93 خواهان فرزانه براتی دادخواستی مبنی بر 
امتیاز یک واحد آپارتمان پروژه گل نرگس به طرفیت جمشید  انتقال شش دانگ  الزام به 
رومیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20913 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9109980350101465 پرونده:  شماره   9310100350104538 ابالغنامه:  شماره   8/421
شماره بایگانی شعبه: 911485 ابالغ شونده حقیقی: ابوالقاسم سمیعی پور فرزند براتعلی 
نشانی مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز - محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت 
حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه 
نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.م الف:20945 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 

8/422 شماره نامه: 9310110350600746 شماره پرونده: 9309980350600299 شماره 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم به آقای  بایگانی شعبه: 930333 آگهی 
محمد احمدی فرزند محمود فعاًلٌ مجهول المکان در خصوص اعتراض غالمرضا محمدی 
حسین آبادی با وکالت آقای حمیدرضا ابراهیمیان به طرفیت محمد احمدی فرزند محمود 
با   93/06/25 مورخ   1142 شماره  دادنامه  به  اعتراض  خواسته  به  و  مجهول المکان  فعاًل 
توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدیدنظر خوانده ظرف مهلت ده روز پس 
از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت 
 نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه
الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه 
ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد 

شد.م الف:20980 فانی مدیردفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

8/423 نظر به اینکه آقای آرش پاکزاد فرزند علی محمد شکایتی علیه 1- جواد نصر مبنی بر 
مشارکت در فروش مال غیر – جعل و استفاده از سند مجعول 2- داریوش ابراهیمی فرزند 
اسفندیار مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و مشارکت در کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930842ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان  بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد. م الف:20999 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحیه4(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

8/424 شماره در خواست: 9310460359500070 شماره پرونده: 9209980359500366 
شماره بایگانی شعبه: 920368 بدینوسیله اعالم میگردد شاکی نگار حقیقی و زهرا کاظمی 
علیه حسن نصر معروف به احمد کالغی دایر بر آدم ربایی با وسیله نقلیه و ایراد ضرب و 
جرح عمدی و تهدید مجهول المکان  به این بازپرسی تسلیم و به شماره 930807ب16 ثبت 
گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به 

حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   16 شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:21000 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

8/425 شماره در خواست: 9310460364600008 شماره پرونده: 9209980364602084 
شماره بایگانی شعبه: 922092 نظر به اینکه آقای فرشاد بهادرانی باغ بهادرانی فرزند محمد 
زمان به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندش حسب شکایت خانم اشرف راهنورد از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 922092د27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
از  تا ظرف یک ماه  ابالغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  انقالب در  دادگاههای عمومی و 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:21001 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
احضار 

8/426 شماره پرونده: 9310460365300021 شماره پرونده: 9309980365301147 شماره 
بایگانی شعبه: 931148 نظر به اینکه آقای هوشنگ کبیری فرزند امین ا... به اتهام توهین به 
مامور دولت حسب شکایت محمد قاسمی دستگردی فرزند نگهدار از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 931148د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در  نگردیده  او ممکن  اقامت 
عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  عدم حضور  در صورت  شود 
 خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:21004 

همت نژاد دادیار شعبه 34 مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/427 در خصوص پرونده کالسه 1313/93 خواهان آقای حسین مشتاقیان با وکالت خانم 
عابدی  آقایان عباس و مجید و وحید  به طرفیت  بر مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی  مدنی 
9/30صبح  ساعت   93/9/23 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  این شعبه واقع در اصفهان  به  رسیدگی 
نمایید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه  حل 
می شود.م الف21042  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  سلیمانی  حمید  خواهان   1007/93 کالسه  پرونده  در خصوص   8/428
آزادی خودروی  تقاضای دستور  و  پرونده کالسه 2431/93  به  ثالث نسبت  اعتراض  بر 
مورخه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  به طرفیت محمدرضا خورشیدی  توقیفی 
93/9/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21043 شعبه45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

با  مشتاقیان  محمدحسین  آقای  خواهان   1312/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/429
و  مجید  و  عباس  آقایان  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مدنی  خانم  وکالت 
برای روز یکشنبه مورخ 93/9/23 ساعت  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  وحید عابدی 
9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  این شعبه واقع در اصفهان  به  رسیدگی 
نمایید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه  حل 
می شود.م الف:21056  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
با  مشتاقیان  محمدحسین  آقای  خواهان   1311/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/430
و  مجید  و  عباس  آقایان  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مدنی  خانم  وکالت 
برای روز یکشنبه مورخ 93/9/23 ساعت  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  وحید عابدی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21057 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

پرونده: 9309980363300708  8/431 شماره درخواست: 9310460363300005 شماره 
دادیاری  چهاردهم  شعبه   930714 کالسه  پرونده  در   930714 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای سهراب حسامی آرانی فرزند ابوالفضل 
متهم است بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:21076 رمضانی منشی شعبه چهاردهم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

پرونده: 9309980363300711  8/432 شماره درخواست: 9310460363300004 شماره 
دادیاری  چهاردهم  شعبه   930717 کالسه  پرونده  در   930717 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای شهرام برادران فالحی فرزند مجید متهم 
است بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:21077 رمضانی منشی شعبه چهاردهم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ اخطاریه

پرونده: 9309980352000011  8/433 شماره درخواست: 9310460352000014 شماره 
منیره سیم  دعوی  پرونده کالسه 910326  در خصوص  بایگانی شعبه: 930011  شماره 
کش به طرفیت مسعود پوالدگر مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک نظر به ارجاع امر به 
طریق  از  زوج  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  کارشناسی  نظریه  وصول  و  کارشناس 
به  دارید  فرصت  آگهی  نشر  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  که  می گردد  اخطار  زوج  به  آگهی 
اعتراضی  کارشناس  نظریه  به  چنانچه  خود  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  شعبه  دفتر 
شد.م الف:21403  خواهد  رفتار  مقررات  برابر  صورت  این  غیر  در  نماید  اعالم  کتبًا   دارد 

شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ 

8/434 بدینوسیله اعالم می شود که شاکی آقای محمد یاری شکایتی را علیه جعفر عظیمی 
دائر بر خیانت در امانت طرح که به شماره 931051 ثبت شده است. نظر به مجهول المکان  
بودن مشتکی عنه در اجرای دستور بازپرس محترم شعبه 19 دادسرای اصفهان و تجویز از 
ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
و به متهم مذکور ابالغ می شود تا یک ماه پس از انتشار جهت رسیدگی به شعبه 19 بازپرسی 
م الف:21416  نماید.  مراجعه  مجتمع شماره3   – خیابان جابرانصاری   – اصفهان  در  واقع 

شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع3( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/435 در خصوص پرونده کالسه 1239/93ش11 خواهان علی قندهاری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
93/9/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21421 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

صحنه های اکشن 
به مدد جلوه های 

ویژه رایانه ای خوب 
از آب درآمده اند 
اما در بسیاری از 
موارد مثل حمله 
نهایی به کارخانه 

قدیمی به دلیل 
غلو بیش ازحد 

در توانایی 
»بی مصرف ها« 

قابل باور نیستند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
8/416 شماره: 402/93ش8 به موجب رای شماره 804 تاریخ 93/5/26 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اسکندر خسروی فرزند 
خیرا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 10/300/000 ریال وجه چک 
284603 مورخ 92/4/31 بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 170/000 
نیم عشر در  پرداخت  و  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه 
حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم به نشانی بازار 
بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی. 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:19962 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

8/417 شماره: 434/91 به موجب رای شماره 759 تاریخ 91/8/22 شعبه 15 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- امیر فرهمند فرزند تیمور 
2- احمد فرهمند فرزند تیمور 3- فیروز فرهمند فرزند تیمور 4- ایران فرهمند فرزند تیمور 
5- مهین فرهمند فرزند تیمور 6- توران فرهمند فرزند تیمور 7- بی بی فرنگ ضرغامی 
همگی به نشانی مجهول المکان  محکوم هستند به پرداخت مبلغ 21/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته وجه دو فقره چک به شماره 979999-67/2/30 و 980000-67/2/30 و 30/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم لها: 1- اقدس کیوانی فرزند 
آقاگل 2- داریوش اسفندیاری فرزند قدرت ا... 3- مژگان اسفندیاری فرزند قدرت ا... 4- جمال 
اسفندیاری فرزند قدرت ا... 5- فهیمه اسفندیاری فرزند قدرت ا... با وکالت آقای سید حسین 
پالک13. نشانی وکیل:   – خ میرزا نصیر   – خ پروین   – حسینی همگی به نشانی اصفهان 
اصفهان – خ حکیم نظامی – بین چهارراه محتشم کاشانی و سه راه حکیم نظامی – روبروی 
بانک سپه – کوچه بیستون – طبقه آخر – دفتر وکالت. 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:19963 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980351700292 پرونده:  شماره   9309970351701057 دادنامه:  شماره   8/418
 – پروین  خ  نشانی  به  بهایی  آقای رسول شیخ  بایگانی شعبه: 930330 خواهان:  شماره 
جنب درمانگاه ثامن االئمه – ک ش بهشتی – پ13 خوانده: خانم فرزانه نورمهر به نشانی 
مجهول المکان خواسته: الزام به تمکین گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خواهان رسول شیخ بهایی به طرفیت خوانده فرزانه نورمهر به خواسته الزام به تمکین 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از استماع اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه 
93/6/9 نظر به اینکه خواهان عنوان نموده که قصد زندگی با خوانده را ندارد و برای عدم 
 پرداخت نفقه اقدام به طرح دعوی تمکین نموده است لذا مقدمات تمکین فراهم نمی باشد

مدنی  دادرسی  آیین  قانون   197 ماده  به  مستنداً  دانسته  ثابت  غیر  را  نامبرده  دعوی  لذا 
حکم به ابطال دعوی خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست 
 20002 می باشد.م الف:  اصفهان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس   روز 

فدایی تهرانی رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980362601417 پرونده:  شماره   9309970353800994 دادنامه:  شماره   8/419
شماره بایگانی شعبه: 930415 شکات: 1- آقای محمد شهبازی به نشانی اصفهان – آبشار 
سوم – ک کوهسار – بن کاملیا – مجتمع کوهسار – واحد301، 2- آقای اصغر شهبازی 
به نشانی اصفهان – آبشار سوم – ک کوهسار – بن کاملیا – مجتمع کوهسار متهم: آقای 
سید مهدی بهشتی به نشانی اصفهان – خ کاوه – خ شمس آباد – منزل اول با راهنمایی 
شاکی اتهام ها: 1- فحاشی 2- ورود به مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای سید مهدی بهشتی فعاًل مجهول المکان 

دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی با این توضیح که متهم با گزارش خالف واقع دادن به 
مامورین مبنی بر اینکه برادرم در حال خودکشی است اقدام به باز کردن درب منزل شاکی 
نموده و وارد شده علیهذا نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و گزارش مامورین 
انتظامی و اظهارات مطلعین و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته 
و مستنداً به ماده 691 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید و در خصوص شکایت مطروحه 
علیه آقای سید مهدی هاشمی دائر بر توهین نظر به فقد ادله کافی اتهام انتسابی را محرز 
ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:20003 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/420 در خصوص پرونده کالسه 1402/93 خواهان فرزانه براتی دادخواستی مبنی بر 
امتیاز یک واحد آپارتمان پروژه گل نرگس به طرفیت جمشید  انتقال شش دانگ  الزام به 
رومیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/9/23 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:20913 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9109980350101465 پرونده:  شماره   9310100350104538 ابالغنامه:  شماره   8/421
شماره بایگانی شعبه: 911485 ابالغ شونده حقیقی: ابوالقاسم سمیعی پور فرزند براتعلی 
نشانی مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز - محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت 
حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه 
نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.م الف:20945 

احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمائم 

8/422 شماره نامه: 9310110350600746 شماره پرونده: 9309980350600299 شماره 
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم به آقای  بایگانی شعبه: 930333 آگهی 
محمد احمدی فرزند محمود فعاًلٌ مجهول المکان در خصوص اعتراض غالمرضا محمدی 
حسین آبادی با وکالت آقای حمیدرضا ابراهیمیان به طرفیت محمد احمدی فرزند محمود 
با   93/06/25 مورخ   1142 شماره  دادنامه  به  اعتراض  خواسته  به  و  مجهول المکان  فعاًل 
توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدیدنظر خوانده ظرف مهلت ده روز پس 
از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خود و دریافت 
 نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه
الیحه و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه 
ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد 

شد.م الف:20980 فانی مدیردفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

8/423 نظر به اینکه آقای آرش پاکزاد فرزند علی محمد شکایتی علیه 1- جواد نصر مبنی بر 
مشارکت در فروش مال غیر – جعل و استفاده از سند مجعول 2- داریوش ابراهیمی فرزند 
اسفندیار مبنی بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و مشارکت در کالهبرداری 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930842ب2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان  بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد. م الف:20999 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحیه4(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

8/424 شماره در خواست: 9310460359500070 شماره پرونده: 9209980359500366 
شماره بایگانی شعبه: 920368 بدینوسیله اعالم میگردد شاکی نگار حقیقی و زهرا کاظمی 
علیه حسن نصر معروف به احمد کالغی دایر بر آدم ربایی با وسیله نقلیه و ایراد ضرب و 
جرح عمدی و تهدید مجهول المکان  به این بازپرسی تسلیم و به شماره 930807ب16 ثبت 
گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به 

حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   16 شعبه  بازپرس  مولوی  می گردد.م الف:21000 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

8/425 شماره در خواست: 9310460364600008 شماره پرونده: 9209980364602084 
شماره بایگانی شعبه: 922092 نظر به اینکه آقای فرشاد بهادرانی باغ بهادرانی فرزند محمد 
زمان به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندش حسب شکایت خانم اشرف راهنورد از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 922092د27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
از  تا ظرف یک ماه  ابالغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  انقالب در  دادگاههای عمومی و 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:21001 شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
احضار 

8/426 شماره پرونده: 9310460365300021 شماره پرونده: 9309980365301147 شماره 
بایگانی شعبه: 931148 نظر به اینکه آقای هوشنگ کبیری فرزند امین ا... به اتهام توهین به 
مامور دولت حسب شکایت محمد قاسمی دستگردی فرزند نگهدار از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 931148د34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در  نگردیده  او ممکن  اقامت 
عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  عدم حضور  در صورت  شود 
 خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:21004 

همت نژاد دادیار شعبه 34 مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

8/427 در خصوص پرونده کالسه 1313/93 خواهان آقای حسین مشتاقیان با وکالت خانم 
عابدی  آقایان عباس و مجید و وحید  به طرفیت  بر مطالبه وجه  مبنی  دادخواستی  مدنی 
9/30صبح  ساعت   93/9/23 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  این شعبه واقع در اصفهان  به  رسیدگی 
نمایید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه  حل 
می شود.م الف21042  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  سلیمانی  حمید  خواهان   1007/93 کالسه  پرونده  در خصوص   8/428
آزادی خودروی  تقاضای دستور  و  پرونده کالسه 2431/93  به  ثالث نسبت  اعتراض  بر 
مورخه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  به طرفیت محمدرضا خورشیدی  توقیفی 
93/9/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود. م الف:21043 شعبه45حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

با  مشتاقیان  محمدحسین  آقای  خواهان   1312/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/429
و  مجید  و  عباس  آقایان  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مدنی  خانم  وکالت 
برای روز یکشنبه مورخ 93/9/23 ساعت  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  وحید عابدی 
9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  این شعبه واقع در اصفهان  به  رسیدگی 
نمایید. در صورت عدم  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف مراجعه و نسخه  حل 
می شود.م الف:21056  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
با  مشتاقیان  محمدحسین  آقای  خواهان   1311/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   8/430
و  مجید  و  عباس  آقایان  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  مدنی  خانم  وکالت 
برای روز یکشنبه مورخ 93/9/23 ساعت  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  وحید عابدی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  8/30صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21057 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

پرونده: 9309980363300708  8/431 شماره درخواست: 9310460363300005 شماره 
دادیاری  چهاردهم  شعبه   930714 کالسه  پرونده  در   930714 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای سهراب حسامی آرانی فرزند ابوالفضل 
متهم است بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:21076 رمضانی منشی شعبه چهاردهم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
احضار 

پرونده: 9309980363300711  8/432 شماره درخواست: 9310460363300004 شماره 
دادیاری  چهاردهم  شعبه   930717 کالسه  پرونده  در   930717 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای شهرام برادران فالحی فرزند مجید متهم 
است بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:21077 رمضانی منشی شعبه چهاردهم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ اخطاریه

پرونده: 9309980352000011  8/433 شماره درخواست: 9310460352000014 شماره 
منیره سیم  دعوی  پرونده کالسه 910326  در خصوص  بایگانی شعبه: 930011  شماره 
کش به طرفیت مسعود پوالدگر مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک نظر به ارجاع امر به 
طریق  از  زوج  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  کارشناسی  نظریه  وصول  و  کارشناس 
به  دارید  فرصت  آگهی  نشر  تاریخ  از  هفته  یک  ظرف  که  می گردد  اخطار  زوج  به  آگهی 
اعتراضی  کارشناس  نظریه  به  چنانچه  خود  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  شعبه  دفتر 
شد.م الف:21403  خواهد  رفتار  مقررات  برابر  صورت  این  غیر  در  نماید  اعالم  کتبًا   دارد 

شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ 

8/434 بدینوسیله اعالم می شود که شاکی آقای محمد یاری شکایتی را علیه جعفر عظیمی 
دائر بر خیانت در امانت طرح که به شماره 931051 ثبت شده است. نظر به مجهول المکان  
بودن مشتکی عنه در اجرای دستور بازپرس محترم شعبه 19 دادسرای اصفهان و تجویز از 
ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
و به متهم مذکور ابالغ می شود تا یک ماه پس از انتشار جهت رسیدگی به شعبه 19 بازپرسی 
م الف:21416  نماید.  مراجعه  مجتمع شماره3   – خیابان جابرانصاری   – اصفهان  در  واقع 

شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع3( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/435 در خصوص پرونده کالسه 1239/93ش11 خواهان علی قندهاری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
93/9/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:21421 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 برترین های اسنوکر ایران
 در اصفهان

دومین دوره رقابت های اسنوکر رنکینگ 
پیشکسوتان کش��ور با معرفی نفرات برتر 

به کار خور پایان داد.
در ای��ن دوره از مس��ابقات ک��ه با حضور 
سی و یک ش��رکت کننده از استان های 
تهران - مازندران –خوزستان – زنجان- 
آذربایجان ش��رقی- اصفهان- لرس��تان- چهارمحال  وبختیاری 
برگزار گردید محمود محمدی از استان آذربایجان شرقی به مقام 
نخست دس��ت یافت  ، ایرج س��میعی از اصفهان  در جایگاه دوم 
ایستاد  و حس��ن حاجیلو از زنجان  و اسماعیل ریاحی از اصفهان 
مشترکاً مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب نمودند.مسابقات 
اسنوکر رنکینگ پیشکسوتان کش��ور از 16 لغایت 18 آبان سال 
جاری به میزبانی استان اصفهان در س��الن آفاق برگزار شد  و در 
مراسم اختتامیه این دوره از مس��ابقات که با حضور فؤادیان دبیر 
فدراسیون  بولینگ ، بیلیارد و بولس کش��ور ، امینازاده  معاونت 
توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، ارباب 
زاده رئیس هیات بولینگ  بیلیارد و بولس استان اصفهان و هومن 
صمیمی ناظر فدراسیون و مسئول برگزاری مسابقات برگزار شد 

از نفرات برتر با اهداء حکم قهرمانی و مدال  تجلیل شد.

تیم منتخب جام باشگاه های آسیا 
بدون ایرانی ها

کنفدراس��یون فوتبال آسیا )AFC ( تیم 
منتخب س��ال جام باش��گاه های آس��یا 
)موسوم به تیم رویاها ( را انتخاب کرد که 
درترکیب این تیم نامی از بازیکنان ایرانی 

دیده نمی شود.
از تارنم��ای AFC ، بازیکنان دو باش��گاه  

الهالل عربستان و وسترن سیدنی استرالیا که به تازگی فینال لیگ 
قهرمانان آسیا رابرگزار کردند بیشترین س��همیه را در میان این 
ترکیب 11 نفره دارند. این ترکیب شامل کواک تای هوای ، عبداهلل 
الزوری ،ناصر الش��مرانی وتیاگو تویز از الهالل عربس��تان ، آنتی 
چوویچ ،شانون کول ونیکالی ستانلی از وسترن سیدنی استرالیا ، 
آساموا جیان وعمرعبدالرحمن از العین امارات ،نذیر بالحاج از السد 

قطر و ویلیرستون از گوانگژو چین است . 

 پمینا، نماینده اصفهان
 در لیگ برتر بسکتبال

رئیس هیئت بس��کتبال اس��تان اصفهان 
گفت: با تالش های صورت گرفته توانستیم 
شرکت پمینا را به عنوان نماینده اصفهان 
در لیگ برتر بسکتبال جایگزین ذوب آهن 

و فوالد ماهان کنیم.
محسن صادق زاده ، درباره حضور نماینده  

جدید اصفهان در سوپرلیگ برتر بس��کتبال، اظهار کرد: باشگاه 
ذوب آهن به گفت��ه مدیرعامل این باش��گاه به خاطر مش��کالت 
بازیکن خارجی این تیم نمی توانس��ت در لیگ امس��ال ش��رکت 
کند، فوالد ماهان هم از س��ال گذش��ته مشکل داش��ت و حتی 
س��ال پیش هم بازیکنان بومی این تیم برای حفظ بس��کتبال در 
اصفهان تالش می کردند و ب��دون هیچ چشم داش��تی برای این 
تیم ب��ازی می کردند و دس��تمزدی هم دریاف��ت نکردند.رئیس 
هیئت بسکتبال استان اصفهان تصریح کرد: ما در هفته گذشته با 
صحبت هایی که با بهمن سلیمانی انجام دادیم و با هماهنگی های 
رئیس فدراسیون، توانستیم یک اسپانسر پیدا کرده و این اسپانسر 
 امسال به عنوان متولی بسکتبال در اصفهان در لیگ برتر شرکت 

می کند.
صادق زاده اظهار کرد: این تیم فقط برای حضور در لیگ و از بین 
نرفتن سهمیه اصفهان حاضر ش��ده و ما باید انتظارات مان از این 

تیم در حد معقول باشد.
رئی��س هیئت بس��کتبال اصفهان گف��ت: تمام مس��ئولیت فنی 
این تی��م برعهده م��ن بوده و م��ن س��عی دارم با ای��ن بازیکنان 
 جوان ی��ک تصوی��ر خ��وب را از بس��کتبال اصفهان ب��ه نمایش

 گذاریم.

روی خط ورزش نجف آبادی ها 
نتخاب��ی  ن��ی ا در مس��ابقات دوومیدا
پیشکس��وتان ایس��تگاه های صبحگاهی 
 استان تیم نجف آباد مقام اول را به دست

آورد . 
در شش��مین المپیاد فرهنگی ورزش��ی  

بان��وان روس��تائی اس��تان تی��م نج��ف 
آباد در رش��ته دان پالن مقام س��وم را بدس��ت آورد و دررش��ته 
 لی ل��ی در قس��مت مس��یر مس��تقیم اله��ام جمش��یدیان اول

 شد.
اعضاء تیم دان پالن:  افس��انه براهیمی ، زه��ره مهدیان ، خاتون 

مهدیان به مربیگری سرکارخانم پری براهیمی
نوجوانان نجف آباد عضو تیم بدمینتون استان  شدند

در مس��ابقات انتخابی بدمینتون نوجوانان استان ،  علی باستانی 
، پوریا فدائی ، علی خلیلیان ، مجتب��ی بهجتی ، روزبه بریمانی از 
بازیکنان تیم نجف آباد به مربیگری علی فتاح المنان با کسب مقام 

عضو تیم استان  شدند .
کسب عنوان قهرمانی توس�ط ورزشکار نجف آبادی

 در مسابقات نیروهای مسلح
محسن درستی در مسابقات کاراته ستاد کل سپاه کشور انتخابی 

نیروهای مسلح   از نجف آباد مقام اول را به دست آورد.
تی�م آم�وزش و پ�رورش نجف آب�اد نای�ب قهرمان 

مسابقات بسکتبال نونهاالن استان
تیم آموزش و پرورش نج��ف آباد مقام نایب قهرمانی را بدس��ت 
 آورد و همچنی��ن در مس��ابقات مینی بس��کتبال مقام س��وم را 

کسب نمود.
اعضاء تی��م نایب قهرم��ان ) مس��عود مهرابی ، آرمی��ن حجتی ، 
محمد سلیمانی ، محمد صادقی ، علی موسوی ، مهدی محمدی 
، محمدرضا رس��تگاری ، کیوان صالحی ، وحید معطری ، س��ینا 
س��ینائی فر ، دانیال غیور ، علیرضا س��لیمانی ، حس��ین عطارد ، 

میالد پورشبان(

6
این سه شنبه دیدار ایران - کره جنوبی

نشس��ت هماهنگی دیدار دوس��تانه ایران - کره جنوبی صبح دیروز )سه شنبه( در محل 
فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این نشست مقرر شد این دیدار دوستانه از ساعت 16:25 
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علی رضا نص��ر آزادان��ی  در س��ی ام آذر 1365 در محله 
نصرآباد ش��هر تاریخی اصفهان متولد ش��د از مهم ترین 
عناوین وی مدال طالی قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی، 

یونیورسیاد و جام جهانی را به دست آورده است.
وی دانشجوی دوره کارشناسی ارش��د دانشگاه اصفهان 
بود اما در آستانه بازی های آسیایی 2۰1۰ در حالی که در 
اردوی تیم ملی قرار داشت، از دانش��گاه اخراج شد. او در 
این بازی های آسیایی اولین مدال طالی کاروان ورزشی 
ایران را کسب کرد.نصر آزادانی در رقابت های تکواندوی 
قهرمانی آسیا در س��ال 2۰12 هم در ویتنام طالی آسیا 

را گرفت...
افتخارات ورزشی

1 – کسب مدال طال مس��ابقات تورنمنت بین المللی در 
سال 2۰۰2 – اردن

2 – کسب مدال طال مس��ابقات تورنمنت بین المللی در 
سال 2۰۰3 – اتریش

3 – کسب مدال نقره مسابقات دانشجویان جهان در سال 
2۰۰4 – یونان

4 – کس��ب مدال طال مس��ابقات بازی های کشورهای 
اسالمی در سال 2۰۰5 – عربستان

5 – کسب مدال طال مسابقات تورنمنت بین المللی در 
سال 2۰۰5 – کره جنوبی

6 – کسب مدال طال مسابقات تورنمنت بین المللی 
جام فجر در سال 2۰۰5 – ایران

7 – کسب مدال نقره مس��ابقات تورنمنت بین 
المللی در سال 2۰۰6 – کرواسی

8 – کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 
در سال 2۰۰6 – تایلند

9 – کس��ب مدال طال مس��ابقات دانش��جویان 
جهان در سال 2۰۰6 – اسپانیا

1۰ – کس��ب مدال برنز بازی های آس��یایی در سال 
2۰۰6 – قطر

  11 – کسب مدال برنز مس��ابقات تورنمنت بین المللی
 در سال 2۰۰7 – کره جنوبی

12 – کسب مدال طال مسابقات تورنمنت بین المللی جام 
فجر در سال 2۰۰7 – ایران

13 – کسب مدال نقره مس��ابقات دانشجویان جهان در 
سال 2۰۰7 – تایلند

14 – کسب مدال طال مسابقات باشگاه های آسیا در سال 
2۰۰7 – ایران

15 – کسب مدال طال مسابقات دانش��جویان جهان در 
سال 2۰۰8 – صربستان

16 – کسب مدال مس��ابقات طال قهرمانی آسیا در سال 
2۰۰8 – چین

17 – کسب مدال طال مسابقات تورنمنت بین المللی در 
سال 2۰۰8 – صربستان

18 – کس��ب مدال نقره مس��ابقات جام جهانی در سال 
2۰۰9 – باکو

19 – کسب مدال طال مسابقات دانش��جویان جهان در 
سال 2۰۰9 – صربستان

2۰ – کسب مدال طال مسابقات باشگاه های آسیا در سال 
2۰۰9 – ایران

 21 – کسب مدال نقره مسابقات تورنمنت بین المللی در 
سال 2۰1۰ – انگلیس

22 – کس��ب مدال طال مس��ابقات جام جهانی در سال 
2۰1۰ – چین

23 – کسب مدال طال بازی های آسیایی در سال 2۰1۰ 
– چین

کس��ب   –  24
مدال طال 

مسابقات قهرمانی جهان در سال 2۰11 – کره جنوبی
25 – کسب مدال نقره مسابقات تورنمنت بین المللی در 

سال 2۰11 – آلمان
26 – کسب مدال طال مسابقات ارتش های جهان در سال 

2۰11 – برزیل
27 – کسب مدال طال مسابقات قهرمانی آسیا 2۰12

28 – کسب مدال طالی تورنمنت بین المللی هلند 2۰12
29 – کسب مدال نقره جام جهانی آروبا ) آمریکا( 2۰12

3۰ – کس��ب مدال طالی تورنمنت بی��ن المللی ارتش 
2۰13

31 – مدال برنز تورنمنت بین المللی اسپانیا 2۰13
32 – مدال طالی مسابقات هنرهای رزمی جهان...

دارنده 40 مدال تکواندو چقدر می ارزد؟
حال قهرمان تکواندوی جهان و آسیا که 4۰ مدال مختلف 
را در کارنامه دارد هنوز با تیمی قرارداد نبسته و در لیگ 
برتر غایب است.علیرضا نصر آزادانی ، در مورد شرایطش 
برای حضور در لیگ برتر تکواندو اظهار کرد: من سال قبل 
با تیم دانشگاه آزاد قرارداد بستم و هنوز یک سال دیگر با 
این تیم قرارداد دارم ولی در مورد مبارزه در لیگ امسال 
با هم به توافق نرس��یده ایم. مبلغ پیش��نهادی آن ها 
نس��بت به س��ال قبل 3۰ درصد کمتر شده است 
و این اصال خوب نیس��ت. معموال قراردادها 
سال به سال افزایش می یابد نه اینکه 
کاهش پی��دا کند.وی افزود: س��ال 
قبل که برای این تی��م مبارزه کردم 
در مبارزاتم پیروز شدم اما امس��ال گفته اند که باید با 
مبلغ کمتری قرارداد ببندی. فک��ر می کنم دراین 2 یا 
3 روزهمه چیز مشخص ش��ود.قهرمان تکواندوی جهان 
در مورد مبلغ قراردادش با تیم دانش��گاه آزاد گفت: بعد 
از 6 س��ال حضور در لیگ مبلغ قراردادم سال قبل به 5۰ 
میلیون تومان رسید اما متاس��فانه امسال خواسته اند که 
با مبلغ پایین تری برای آن ها مبارزه کنم. مس��ئوالن تیم 
دانشگاه آزاد برای بازیکنان خود مبلغ 1۰ تا 15 میلیون 
را در نظر گرفته اند اما برای من و مهدی خدابخشی مبلغ 

بیشتری را پیشنهاد داده اند.
وی در مورد پیامد حضور نداشتن ملی پوشان نامدار ایران 
در لیگ افزود: وقتی یک جوان می بیند که با قهرمان آن 
رشته چنین رفتاری می کنند آیا انگیزه ای برای ادامه کار 
دارد. همه این ها در شرایطی است که لیگ بوده که باعث 

شده تکواندوی ایران به این جایگاه برسد.

دارنده 40 مدال تکواندو چقدر می ارزد؟

انگیزه کشی  استعدادهای جوان به دست مسئوالن

 جادوگر در مقابل
 شهریار

گواردیوال: هرگز به 
بارسلونا باز نمی گردم

علی کریمی بازیکن پیش��ین پرس��پولیس ته��ران و دس��تیارفعلی 
کارلوس کی روش س��رمربی تیم مل��ی گفت: علی دایی آدمی اس��ت 
 که فقط به دنبال منافع خود اس��ت و دوس��ت و رفیق ب��رای او فرقی

 ندارد. در ابتدای برنامه این هفته 9۰، بخ��ش کوتاهی از گفت و گوی 
مفصل علی کریمی با دوربین 9۰ به مناس��بت سالروز تولد وی پخش 
شد.قرار است این گفت و گوی دو ساعته در برنامه هفته آینده 9۰ پخش 
شود.نظرسنجی برنامه این هفته 9۰ به بررسی عوامل بازیکن ساالری 
در فوتبال ایران اختصاص دارد و طی آن از بینندگان خواس��ته ش��ده 
 بود یکی از چهار گزینه ش��امل بی توجهی بازیکنان به اصول اخالقی و

 حرف��ه ای، توج��ه بی��ش از ان��دازه رس��انه ه��ا، حمای��ت 
مدی��ران از بازیکن��ان خاط��ی و ضع��ف مربی��ان در کنت��رل 
رواج در  گ��ذار  تاثی��ر  عوام��ل  عن��وان  ب��ه  را   بازیکن��ان 

 بازیکن ساالری انتخاب کنند.

پپ گواردیوال سرمربی کنونی تیم فوتبال بایرن مونیخ اعالم کرد که دیگر 
به بارسلونا باز نخواهد گشت.

 پپ گواردیوال که اخیرا در همه پرس��ی غیر رس��می اس��تقالل کاتولینا 
ش��رکت کرده بود، اع��الم کرد ک��ه به باش��گاه قبل��ی خ��ود بازنخواهد 
 گش��ت. وی گف��ت: دوره حض��ور م��ن در بارس��لونا ب��ه پایان رس��یده

 است.
گواردیوال بعد از 11 سال بازی در بارسلونا، از سال 2۰۰8 تا 2۰12 سرمربی 
بارسلونا بود و در این مدت موفق شد کاتاالن ها را به سه قهرمانی در اللیگا، 
دو قهرمانی در لیگ قهرمان��ان اروپا، دو قهرمانی جام حذفی اس��پانیا، دو 
قهرمانی در سوپر جام یوفا و دو قهرمانی در جام باشگاه های جهان برساند. 
وی بعد از ترک بارسلونا به مدت یک س��ال برای استراحت به آمریکا رفت 
و س��پس با بایرن مونیخ قرارداد امضا کرد اما همچنان شایعاتی از احتمال 

بازگشت او به بارسلونا به گوش می رسد. 

تکلیف سربازهاي سپاهان مشخص شد
علي حمودي مدافع سپاهان به تراکتورسازي پیوست تا در نیم فصل 
دوم براي این تیم به میدان برود. پیش از این، سینا عشوری و شجاع 
خلیل زاده، دو بازیکن دیگر تیم های ذوب آهن و س��پاهان اصفهان 
نیز با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، به تراکتورسازی تبریز پیوسته 

بودند. 

دوری ژکو از میادین
مهاجم بوسنیایی منچسترسیتی به علت آسیب دیدگی جدی به مدت 
دو تا شش هفته از میادین مسابقه به دور خواهد بود.ادین ژکو در هفته 
یازدهم لیگ برتر انگلیس در تس��اوی 2 بر 2 منچسترس��یتی در خانه 
کوئینز پارک رنجرز در حالی که تنها چهار دقیقه از ورودش به میدان به 

عنوان بازیکن جانشین می گذشت آسیب دید .

افت دژاگه؟
اش��کان دژاگ��ه هافب��ک تی��م ملی ای��ران گف��ت: م��ی دانم 
حضورم پ��س ازلی��گ ه��ای اروپایی درقط��ر باع��ث ناراحتی 
بس��یاری ش��ده ، اما ب��ه هم��ه اطمینان م��ی دهم همیش��ه 
 با ج��ان و دل فوتب��ال بازی کنم ت��ا موجب ش��ادی هموطنانم

 شوم.

از ناکامی ایران در نخستین حضور تا هفتمی در چین؛

ایران به دنبال ارتقای رتبه اش در بازی های ساحلی آسیایی

احداث دهکده المپیک ورزشی 
در سامان 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: دهکده المپیاد ورزش��ی 
و گردش��گر ی در شهرس��تان س��امان چهارمحال و 

بختیاری ساخته می شود.
بهمن عس��گری در نشس��ت س��تاد س��رمایه گذاری 
استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دهکده 
المپیاد ورزشی در سامان ساخته می شود، گفت: یکی 
ازطرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که 
درسطح کشور مطرح اس��ت دهکده المپیک ورزشی 
 در شهرستان س��امان اس��تان چهارمحال و بختیاری

 است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختی��اری افزود: عملی��ات اجرایی این 
طرح درحال اجرا اس��ت و می تواند زمینه ساز جذب 
سرمایه گذاران خارجی و فرصت های سرمایه گذاری 
باش��د و شناس��ایی این فرصت ها برآوردی اس��ت تا 
 بتوانیم س��رمایه گذاران بیش��تری را به استان دعوت

 نماییم.
بهمن عسگری بیان کرد: سرمایه گذاری معرفی شده 
اس��ت که نزدیک به 61۰ میلیاردتومان درشهرستان 
سامان س��رمایه گذاری کرده اس��ت و این نیز یکی از 
بزرگترین طرح سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

در شهرستان سامان است.
چهارمحال و بختیاری ظرفیت باالیی برای 

توسعه گردشگری ورزشی دارد
 آرمی��ن کریم��ی مدی��ر کل ام��ور اقتص��ادی و 
دارای��ی چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز در ای��ن 
نشس��ت گف��ت: از س��رمایه گذاران��ی ک��ه وارد 
 اس��تان می ش��وند بای��د حمای��ت ه��ای الزم انجام

 شود.
وی ادامه داد: در زمینه گردشگری باید کار کارشناسی 
بهتر و قوی تری انجام ش��ود چراکه اس��تان ظرفیت 
 بس��ار باال در زمین��ه گردش��گری دارد و م��ی تواند

 سرمایه گذاران را جذب کند.
وی افزود: زمانی که تمامی فرصت های سرمایه گذاری 
در استان کارشناسی و تایید علمی شوند راه پیشرفت 

استان باز می شود.
مدی��ر کل ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: با توس��عه گردشگری و شناسایی 
فرصت ها اس��تان در مس��یر توس��عه قرار می گیرد و 
 درآمد ها افزایش پیدا می کند و اش��تغال پایدار ایجاد

 می شود.

بهترین عنوان کاروان ورزشی ایران در بازی های ساحلی هفتمی 
است که این مقام در سال 2۰12 در بازی های چین به دست آمد. 
چهارمین دوره بازی های س��احلی از 23 آبان به میزبانی پوکت 
تایلند آغاز می شود و حدود 6 هزار ورزشکار از 45 کشور در این 
رقابت ها حضور خواهند داشت. کاروان ورزشی ایران نیز در این 

دوره در 17 رشته با 85 ورزشکار شرکت می کند. 
 اولین حضور ایران بدون مدال

نخس��تین دوره بازی های س��احلی آسیایی در س��ال 2۰۰8 به 
میزبانی اندونزی در بالی با حضور 1665 ورزشکار از 42 کشور در 

18 رشته ورزشی برگزار شد. 
بسکتبال 3 نفره، هندبال، کبدی، سپک تاکرا، فوتبال، والیبال، 
واترپلو، کشتی، بدنسازی، دراگون بت، جت اسکی، شنای ماراتن، 
پاراگالی��در، پنچاک س��یالت، قایقرانی بادبانی، موج س��واری، 

سه گانه و وودبال رشته های شرکت کننده بودند. 
در این دوره 71 طال، 71 نقره و 9۰ مدال برنز توزیع ش��د که در 
پایان مسابقات اندونزی با 23 طال، 8 نقره و 2۰ برنز اول، تایلند با 
1۰ طال، 17 نقره و 1۰ برنز دوم شد و چین با 6 طال، 1۰ نقره و 7 
برنز در جایگاه س��وم قرار گرفت. همچنین کره جنوبی با 4 طال، 
7 نقره 1۰ برنز و ژاپن با 3 طال، 3 نقره، 3 برنز مقام های چهارم و 

پنجم را به خود اختصاص دادند. 
در نخستین دوره بازی ها، 27 کشور موفق به کسب مدال شدند 
و ایران در این بازی ها در فوتبال ساحلی شرکت داشت و مدالی 

کسب نکرد. 

 دومین حضور و عنوان بیست و دومی برای ایران
دومین دوره بازی های آسیایی ساحلی در سال 2۰1۰ در مسقط 
عمان در 14 رشته ورزشی با حضور 1131 ورزشکار از 43 کشور 

آسیا برگزار شد. 
کاروان ورزشی ایران در سه گانه، فوتبال ساحلی و کبدی حضور 
داشت و با دو برنز فوتبال و کبدی در رده 22 جدول توزیع مدال ها 

قرار گرفت. 

 بازی های ۲0۱۲ چین پیشرفتی محسوس برای ایران
سومین دوره بازی های آسیایی ساحلی سال 2۰12 در هایانگ 
چین با حضور 1336 ورزش��کار از 43 کشور آسیایی با برگزاری 

412 مسابقه در 13 رشته ورزشی برگزار شد. 
بسکتبال سه نفره، هندبال، کبدی، سپک تاکرا، والیبال، وودبال، 
دراگون بت، پاراگالیدر، اس��کیت، فوتبال، بدنس��ازی، قایقرانی 
بادبانی، اسکی روی آب و سنگ نوردی رشته های شرکت کننده 

بودند. در ای��ن دوره 49 طال، 49 نقره و 54 برنز بین 23 کش��ور 
توزیع شد. 

در س��ومین دوره بازی ه��ا چین ب��ا 14 ط��ال، 1۰نق��ره و 12 
برنز اول ش��د. کش��ورهای تایلند ب��ا 13 طال، 9 نق��ره و 6 برنز، 
 کره جنوبی با 6 ط��ال، 7 نق��ره و 1۰برنز به ترتیب دوم و س��وم 

شدند. 
در ای��ن دوره اندون��زی با 6 طال، 6 نق��ره و 4 برنز چهارم ش��د و 
چین تایپه با 3 طال، 6 نق��ره و 6 برنز عنوان پنجم��ی را به خود 
 اختصاص داد. هند با 2 طال، یک برنز ششم و ایران با 2 طال هفتم

 شدند. 
ایران در این رقابت ها در رشته های اس��کیت، کبدی، والیبال و 

فوتبال شرکت داشت. 
 ایران به دنبال ارتقای مقام در تایلند

چهارمین دوره بازی های ساحلی به میزبانی پوکت تایلند برگزار 
می شود و 27۰۰ ورزشکار از 45 کش��ور در این رقابت ها حضور 

خواهند داشت. 
ایران نیز نس��بت به دوره ه��ای قبلی کاروان بزرگت��ری را اعزام 
می کند و قرار اس��ت 85 ورزش��کار در رش��ته های بدن سازی، 
موی تای، اسکواش، کوراش، کبدی، فوتبال، سپک تاکرا، والیبال، 
صخره نوردی، واترپلو، کش��تی، دوومیدانی، سامبو، جوجیتسو، 

سه گانه، فوتوالی و اسکیت شرکت کنند.  
در این دوره 581 مدال )169 طال، 169 نقره و 243 برنز( توزیع 

می شود.
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مفاد آرا
وماده13  قانون  ماده3  موضوع  آگهی  شماره:1393/7/24-103/93/1458/58   8/40
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
فرزند محمد بشماره شناسنامه 209  آقای مهدی آکسته  هیأت:  1-رأی شماره 6451 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   12 شناسنامه  شماره  علیرضا  فرزند  حلواچی  زهرا  خانم  و 
یکبابخانه به مساحت 105/76 مترمربع شماره پالک 2148 فرعی ازپالک 3 اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
2- رأی شماره 6450 هیأت: آقای عباس صانعی بیدگلی فرزند باقر بشماره شناسنامه  
220 و آقای باقر صانعی بیدگلی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 120 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 525/74 مترمربع شماره پالک 2149 فرعی ازپالک 3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره شناسنامه   مندعلی   فرزند   توحیدی  جواد  آقای  هیأت:   6448 3-رأی شماره 
فرعی   2150 پالک  شماره  مترمربع   101/25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،492
ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(. 
4-رأی شماره 6444 هیأت: آقای علیرضا خارکن بیدگلی فرزند علی بشماره شناسنامه  
132 و خانم اعظم فخری فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 572 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 97/20 مترمربع شماره پالک 2151 فرعی ازپالک490 فرعی از3 

اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
5-رأی شماره 6447 هیأت: آقای عباس الماسی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه  
179، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77/41 مترمربع شماره پالک 2152 فرعی ازپالک 

3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  سیدعلی  فرزند  بیدگلی  سادات  ملیحه  خانم  هیأت:   6446 شماره  6-رأی 
شناسنامه  102، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/28 مترمربع شماره پالک 2153 
بیدگل  و  آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  بیدگل  آباد  معین  در  واقع  اصلی   3 ازپالک  فرعی 

خریداری عادی مع الواسطه از علی مینائی بیدگلی)مالک رسمی(. 
شماره  حسینعلی  فرزند  بیدگلی  کتابی  رضوان  خانم  هیأت:   6493 شماره  7-رأی 
شناسنامه 152، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 125/29 مترمربع شماره پالک 2157 

فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  
8-رأی شماره 6499 هیأت: آقای علی محمد زاهدی بیدگلی فرزند حسین جان بشماره 
شناسنامه 101 و خانم خدیجه مخملی بیدگلی فرزند حسین جان شماره شناسنامه 146 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 295/72 مترمربع شماره پالک 134 فرعی 

ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اله  فرج  فرزند  بیدگلی  رحیمی  محمدعلی  آقای  هیأت:   6544 شماره  9-رأی 
 136 پالک  مترمربع شماره   160/10 مساحت  به  یکبابخانه  221، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  حسن  آقای  هیأت:   6510 شماره  10-رأی 
 137 پالک  مترمربع شماره   113/40 مساحت  به  یکبابخانه  276، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
11-رأی شماره 6509 هیأت: آقای اسماعیل رحیمی بیدگلی فرزند محمدعلی بشماره 
 138 پالک  مترمربع شماره   163/56 مساحت  به  یکبابخانه  300، ششدانگ  شناسنامه 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمدعلی  فرزند  بیدگلی  رحیمی  اله  فرج  آقای  هیأت:   6508 شماره  12-رأی 
شناسنامه 8709، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/70 مترمربع شماره پالک 139 

فرعی ازپالک2 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
13-رأی شماره 5986 هیأت: آقای احمد گندمکار بیدگلی فرزند  علی  بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،  فرزند مسلم شماره شناسنامه 8993  بیدگلی  عنایتی  و خانم زهره   125
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164 مترمربع شماره پالک 7 فرعی ازپالک3و6 فرعی 

و قسمتی از مشاعات از518 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  اله  رحمت  فرزند  بیدگلی  خزیری  حسین  آقای  هیأت:   6518 شماره  14-رأی 
شناسنامه 8705، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122/85 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 
اماکن بخش 3  در  واقع  از532و533 اصلی  فرعی  از مشاعات532  ازپالک4 و قسمتی 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
16-رأی شماره 6481 هیأت: آقای محمد جوبیان فرزند  صادق  بشماره شناسنامه  252 
و خانم طاهره نمکی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 255 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 211/50 مترمربع شماره پالک 12 فرعی ازپالک6و7و8 فرعی و 

قسمتی از مشاعات از1514 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
17-رأی شماره 5994 هیأت : خانم مریم بانوئی آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
153، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176/70 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از1928 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  پور  کاظم  امراله  آقای  هیأت:   6479 شماره  18-رأی 
علی شماره شناسنامه  فرزند  آرانی  اقدس سادات مصطفوی  خانم  و   121 شناسنامه 
9920 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 224 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

ازپالک 1958و1959 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  بیدگلی  زارع  پیران  مهدی  آقای  هیأت:   3683 شماره  19-رأی 
 264 پالک  شماره  مترمربع   98/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،116 شناسنامه 
فرعی ازپالک 15 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی از ابوالقاسم نوحیان)مالک رسمی(. 
20-رأی شماره 6501 هیأت: آقای علیرضا نوحیان فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 
245 و خانم فاطمه برجی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 232 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 96/40 مترمربع شماره پالک 265 فرعی ازپالک 23 فرعی از 1965 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از 

کفایت نوحیان بیدگلی)مالک رسمی(. 
21-رأی شماره 6507 هیأت:  خانم شمسی دلشاد آرانی فرزند اسداله شماره شناسنامه 
6923 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 72 مترمربع شماره پالک 20 فرعی ازپالک 14 
فرعی و قسمتی از مشاعات از2045 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی از وراث عبدالحسین صیادی آرانی)مالک رسمی(. 
بشماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  فخرالدینی  حسن  آقای  هیأت:   746 شماره  22-رأی 
شناسنامه  8759 و خانم اشرف فخرالدینی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 10051 
) بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 124/50 مترمربع شماره 

پالک 5 فرعی ازپالک 2385  اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
23-رأی شماره 5766 هیأت: آقای محمد پیری آرانی فرزند آقا علی بشماره شناسنامه  

فرعی   7724 پالک  مترمربع شماره   287/92 مساحت  به  یکبابخانه  405، ششدانگ  
ازپالک 600و604 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. 
بشماره  مصطفی  فرزند  آرانی  زاده  عمو  مجید  آقای  هیأت:   5966 شماره  24-رأی 
 48 شناسنامه  شماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  دهقانی  ملیحه  خانم  و   85 شناسنامه 
 7740 پالک  شماره  مترمربع   207/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   )بالمناصفه(، 
فرعی ازپالک 145 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  اجدادی  عباس  آقای  هیأت:   5988 شماره  25-رأی 
شناسنامه 202، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 416/35 مترمربع شماره پالک 7741 
فرعی ازپالک 550و551 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. 
بشماره  اله  نعمت  فرزند  آرانی  کدیشی  حسین  آقای  هیأت:   6464 شماره  26-رأی 
 304 شناسنامه  شماره  باقر  فرزند  آرانی  اسالمی  مریم  خانم  و   345 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/78 مترمربع شماره پالک 7742 فرعی 
 ازپالک 794 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  محمد  فرزند  آرانی  سیفیان  اکبر  علی  آقای  هیأت:   6491 شماره  27-رأی 
شناسنامه 11176 و آقای عباس سیفیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 9673 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42/40 مترمربع شماره پالک 2446 

فرعی ازپالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
 28-رأی شماره 6512 هیأت: آقای مهدی دادگر آرانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 302

)بالمناصفه(،   319 شناسنامه  شماره  محمدتقی  فرزند  حسنارودی  محبوبه  خانم  و 
 26 ازپالک  فرعی   2448 پالک  مترمربع شماره   166 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
29-رأی شماره 749 هیأت: آقای محمد فخرالدینی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
3319، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 126/50 مترمربع شماره پالک 1345 فرعی 
ازپالک 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
30-رأی شماره 748 هیأت: آقای مهدی فخرالدینی آرانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
فرعی   1346 پالک  شماره  مترمربع   136/50 مساحت  کارگاه  یکباب  ششدانگ   ،1231
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
31-رأی شماره 744 هیأت: آقای اکبرفخرالدینی آرانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
فرعی   1347 پالک  شماره  مترمربع   270/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،438
ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از سید علی مصطفوی آرانی)مالک رسمی(. 
32-رأی شماره 3868 هیأت: آقای حسین فرخ شاد فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
14 و خانم صفیه عبدالمجیدی بیدگلی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 165 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/55 مترمربع شماره پالک 1009 فرعی ازپالک340 

فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
33-رأی شماره 6456 هیأت: آقای مجتبی ندائی آرانی فرزند مهدی بشماره شناسنامه  
)بالمناصفه(،   2277 شناسنامه  محمد شماره  فرزند  راوندی  مبینی  مریم  خانم  و   158
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/40 مترمربع شماره پالک 1016 فرعی ازپالک341 

فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  خدانه  اصغر  علی  آقای  هیأت:   6475 شماره  34-رأی 
تازه مرد آرانی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 96  شناسنامه 461 و خانم فاطمه 
و آقای حسین خدانه آرانی فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 6488 )به ترتیب هر 
یک نسبت به 3 دانگ و 1/5 دانگ و 1/5 دانگ مشاع(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
350/35 مترمربع شماره پالک 1017 فرعی ازپالک340 فرعی از2645 اصلی واقع در 

وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
35- رأی شماره 6439 هیأت: آقای امیر رجبیان بیدگلی فرزند حسین  بشماره شناسنامه  
9922 و خانم مریم دیکسای فرزند احمد شماره شناسنامه 7991 )بالمناصفه(، ششدانگ 
فرعی  ازپالک593  فرعی   4932 پالک  شماره  مترمربع   137/50 مساحت  به  یکبابخانه 

از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
36 - رأی شماره 6465 هیأت: آقای حسین مطیعی فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،   229 شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  احمدی  الهه  خانم  و   32
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 108/35 مترمربع شماره پالک 4935 فرعی ازپالک213 
فرعی از2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از نعمت اله اکبرزاده)مالک رسمی(. 
37- رأی شماره 3493 هیأت: آقای اسمعیل کرم آبی فرزند محمد بشماره شناسنامه  75 
و خانم فاطمه صالحی پور فرزند حسن شماره شناسنامه 160 )بالمناصفه(، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 240 مترمربع شماره پالک 4936 فرعی ازپالک73 فرعی از2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکارآران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
آقای مجید عبدالهی نصرآبادی فرزند محمود بشماره  38- رأی شماره 5958 هیأت: 
شناسنامه 1511 و خانم زهرا صادقی فرزند حسین شماره شناسنامه 386 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 217/70 مترمربع شماره پالک 4 فرعی ازپالک 19 اصلی 

واقع در محمدآباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/21

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

8/41 شماره: 103/93/1456/58-1393/7/24 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره 8568 هیأت: آقای جواد فینی بیدگلی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  
 488 شناسنامه  شماره  حیدر  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  فهیمه  خانم  و   144
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/45 مترمربع شماره پالک 2054 فرعی 
ازپالک147 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  اسمعیل  فرزند  بیدگلی  فرهادی  سلمان  آقای  هیأت:   3637 شماره  رأی   -2
شناسنامه  141 و خانم زینب قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسن علی شماره شناسنامه 
1178 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/91 مترمربع شماره پالک 2127 
فرعی ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه از وراث عیسی اربابی)مالک رسمی(.
شناسنامه   بشماره  قاسم  فرزند  کاوانی  اله  رحمت  آقای  هیأت:   6650 شماره  3-رأی 
فرعی   2163 پالک  شماره  مترمربع   301/20 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،142

ازپالک 3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
4-رأی شماره 6636 هیأت: آقای غالمحسین عباسی بیدگلی فرزند رحمت اله بشماره 
شناسنامه  233 و خانم فاطمه سادات عصیری بیدگلی فرزند سیدتقی شماره شناسنامه 
 2164 پالک  شماره  مترمربع   105 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه(،   (  96
فرعی ازپالک98 فرعی از3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5-رأی شماره 6638 هیأت: آقای محمد کیانفر فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  162 
)بالمناصفه(،   645 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  الماسی  معصومه  خانم  و 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179 مترمربع شماره پالک 2166 فرعی ازپالک1 فرعی 

از3 اصلی واقع در  معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
6-رأی شماره 6655 هیأت: خانم کبری مهدی آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 82، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/50 مترمربع شماره پالک 774 فرعی ازپالک107 

فرعی از6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  مؤمنی  صادق  آقای  هیأت:   6495 شماره  7-رأی 
شناسنامه  1250018331، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 92/70 مترمربع شماره پالک 
10 فرعی ازپالک8 فرعی از108 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
رسمی(. ابراهیمی)مالکین  مال  بیدگلی وصغری  مؤمنی  محمد  علی  از  عادی   خریداری 
8-رأی شماره 5894 هیأت: آقای محمد عباس پور مقدم بیدگلی فرزند نعمت اله  بشماره 
 1138 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  میخو  زهرا  خانم  و   8062 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/67 مترمربع شماره پالک 129 فرعی 

ازپالک36 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
نعمت  فرزند   بیدگلی  مقدم  پور  عباس  حسن  آقای  هیأت:   5892 شماره  9-رأی 

شماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  متولی  کبری  خانم  و   8347 شناسنامه   بشماره  اله  
مترمربع شماره   156/53 مساحت  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   10 شناسنامه 
ثبتی  3 حوزه  اماکن بخش  در   واقع  اصلی  از112  فرعی  ازپالک36  فرعی  پالک 130 

آران و بیدگل.
احمد   فرزند  بیدگلی  مقدم  پور  عباس  اله  نعمت  آقای  هیأت:   6487 شماره  10-رأی 
بشماره شناسنامه  132 و خانم سلطان عصاری بیدگلی فرزند آقا شماره شناسنامه 
235 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/44 مترمربع شماره پالک 131 
فرعی ازپالک36 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  محمد   فرزند   بیدگلی  سرمدی  بالل  آقای  هیأت:   6609 شماره  11-رأی 

شناسنامه  182 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 59/63 مترمربع شماره پالک 140 
فرعی ازپالک7 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  محمد   فرزند   بیدگلی  سرمدی  بالل  آقای   : هیأت   6607 شماره  12-رأی 
شناسنامه  182 و خانم زهرا رحیمی بیدگلی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 165 
به مساحت  یکبابخانه  دانگ مشاع(، ششدانگ    1/5 و  دانگ   4/5 به  نسبت  ترتیب  به   (
310/05 مترمربع شماره پالک 141 فرعی ازپالک3 فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
13-رأی شماره 6606 هیأت: خانم معصومه نوحیان فرزند  قمبرعلی بشماره شناسنامه  
255، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156/75 مترمربع شماره پالک 142 فرعی ازپالک3 

فرعی از112 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  معصومه  خانم  هیأت:   10566 شماره  14-رأی 
شناسنامه 312 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 34/15 مترمربع شماره پالک 13 

فرعی ازپالک 1095 اصلی واقع در  اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  محسن  آقای  هیأت:   6657 شماره  15-رأی 
شناسنامه  9783، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/05 مترمربع شماره پالک 7764 
فرعی ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباس اجدادی آرانی)مالک رسمی(.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  اجدادی  محسن  آقای  هیأت:   6656 شماره  16-رأی 
شناسنامه  9783، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 109/30 مترمربع شماره پالک 7765 
فرعی ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباس اجدادی)مالک رسمی(.
17-رأی شماره 6635 هیأت: آقای حسین باغبان پور آرانی فرزند علی محمد بشماره 
عباس شماره شناسنامه 312  فرزند  آرانی  اجدادی  خانم معصومه  و   62 شناسنامه  
به مساحت 110 مترمربع شماره پالک 7766 فرعی  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
 ازپالک550و551 فرعی از2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  مرنجابیان  قاسم  آقای  هیأت:   1946 شماره  18-رأی 
شناسنامه 303 و آقای جواد مرنجابیان آرانی فرزند قاسم شماره شناسنامه 457 و 
خانم زهرا مکاری نژاد آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 121 )بالسویه(، ششدانگ  
فرعی  ازپالک25  فرعی   2154 پالک  شماره  مترمربع   254/65 مساحت  به  یکبابخانه 

از2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  آبادی  خرم  محمد  آقای  هیأت:   6514 شماره  19-رأی 
 273 شناسنامه  شماره  عابدین  فرزند  آرانی  رعیت  مهینه  خانم  و   33 شناسنامه  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192/15 مترمربع شماره پالک 2447 فرعی 

ازپالک 2638 اصلی واقع در  احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
20-رأی شماره 5758 هیأت: آقای امراله عابدینی فر فرزند خیراله بشماره شناسنامه  
1208 و خانم معصومه شکاری آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 256 )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 127/50 مترمربع شماره پالک 1424 فرعی ازپالک235 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
عباسعلی   فرزند  آرانی  اف  زاده  حسن  ابوالقاسم  آقای  هیأت:   5977 شماره  21-رأی 
شماره  حسین  فرزند  آرانی  دالورزاده  فاطمه  خانم  و   10347 شناسنامه   بشماره 
شناسنامه 15 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع شماره پالک 
1439 فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از عباسعلی حسن زاده اف)مالک رسمی(.
سیدحسن   فرزند  آرانی  زاده  عباس  جواد  سید  آقای  هیأت:   6461 شماره  22-رأی 
بشماره شناسنامه  45 و خانم مریم عمو صادقی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
245 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع شماره پالک 1442 
فرعی ازپالک235 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از نعمت اله اکبرزاده)مالک رسمی(.
23-رأی شماره 6543 هیأت: خانم جمیله بشیری فرزند ناصر شماره شناسنامه 18، 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 16/80 مترمربع شماره پالک 1445 فرعی ازپالک287 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  سویدی  ایران  خانم  هیأت:   6646 شماره  24-رأی 
فرعی   1448 پالک  شماره  مترمربع   209/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  62
 ازپالک33و35 فرعی از2640 اصلی واقع در  آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

25-رأی شماره 6617 هیأت: آقای علی فرزاد پور فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  
365 و خانم فاطمه شیپوری آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 12067 )به ترتیب 
نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ(، ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه به مساحت 288/50 
مترمربع شماره پالک 722 فرعی ازپالک5 فرعی از2643 اصلی واقع در  صالح آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 4163 هیأت: آقای احمدعلی دهقان زاده بیدگلی فرزند حسین  بشماره 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 288  اکرم حسینی محب  و خانم  شناسنامه 110 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی و مغازه به مساحت 125/35 مترمربع 
ریگستان  در   واقع  اصلی  از2840  فرعی  ازپالک595و597  فرعی   4811 پالک  شماره 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  فکریان  محسن  آقای  هیأت:   6441 شماره  27-رأی 
یکبابخانه به مساحت 74/55 مترمربع شماره پالک 4931  شناسنامه  706، ششدانگ 
بخش  آران  دیمکار  ریگستان  در   واقع  اصلی  از2840  فرعی  ازپالک2390  فرعی 
و  جو  صفا  محسن  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  بیدگل  و  آران  ثبتی  حوزه   3 

عذرا گل کاریان)مالکین رسمی(.
28-رأی شماره 6610 هیأت: خانم نجمه عنایتی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
622 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 4937 فرعی ازپالک200 
فرعی از2840 اصلی واقع در  ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  حسن  فرزند  آبادی  نوش  راحمی  محمد  آقای  هیأت:   6622 شماره  29-رأی 
شناسنامه  8229، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101/50 مترمربع شماره پالک 3666 
 فرعی ازپالک2210 فرعی از40 اصلی واقع در  نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
30-رأی شماره 6621 هیأت: آقای نوراله شکرائیان نوش آبادی فرزند احمد بشماره 
 429 پالک  شماره  مترمربع   130/75 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،35 شناسنامه  
فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

بشماره  حسین  فرزند  حالج  ظفرمند  محمدرضا  آقای  هیأت:   6615 شماره  31-رأی 
شناسنامه  5413 و خانم مریم سادات میراکبری نوش آبادی فرزند سیدمیرزا  شماره 
شناسنامه 108 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/50 مترمربع شماره 
پالک 430 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در  غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
بشماره  مهدی  فرزند  آبادی  نوش  قدیری  علی  آقای  هیأت:   5365 شماره  32-رأی 
مترمربع   85/50 به مساحت  مغازه  بر  یکبابخانه مشتمل  شناسنامه  5217، ششدانگ 
شماره پالک 772 فرعی ازپالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/21

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 23/2564 واقع در سودآباد بخش 
یک ثبتي شهرضا مفروزي از 23/160 که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي مجتبي اسالمي 
فرزند محمدحسن در جریان ثبت است به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
موجب  به  لذا  آمد0  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در  9 صبح  1393/9/23 ساعت  روز 
این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند0  حضور 
تبصره 2  و طبق  روزپذیرفته خواهد شد  تا 30  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  ازتاریخ 
ظرف  می بایست  ثبت،معترض  معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده 
مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
 با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 

تاریخ انتشار: 1393/08/21 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
مزایده 

8/378 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز سه شنبه 
مورخ 93/9/11 در خصوص کالسه 920478ش9 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این 
اجرا )اتاق 030-ط همکف دادگستری شهید نیکبخت( له آقای مهران شیران با وکالت 
آقای مهدی ریاضیات علیه آقای حسن آقادادی فرزند علی به نشانی خ منوچهری از 
ریال  مبلغ 2/360/000/000  به  طلب  با   78 پالک  راست  طرف چهارباغ خواجو دست 
به  اصفهان  ثبت   2 بخش   7258/61 ثبتی  پالک  حبه   40 از  حبه   12/222 فروش  جهت 
نشانی خ کاوه – نرسیده به ترمینال بابلدشت – جنب کوچه اسالمی – ساختمان مقتدری 
از ملک  بازدید  به  قادر  از جلسه مزایده  قبل  تا 5 روز  لذا طالبین خرید  نماید.  برگزار 
پیشنهاد  نمایند.  پایه در جلسه شرکت  قیمت  نقدی ده درصد  تودیع  با  تا  بود  خواهند 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه است. 
ملک اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس: با 
عنایت به متراژ عرصه )فاقد اعیانی( – موقعیت – امکانات – نوع کاربری)مسکونی( و 
بررسی جمیع جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا و در صورت بالمعارض 
با  ملک  کل ششدانگ  پایه  نرخ  ارزش   )... عمرانی  )طرحهای  انتقال  و  نقل  بودن جهت 
یک  معادل  ریال   13/902/000/000 مبلغ  جمعا  مباشرت  زمان  در  مذکور  مشخصات 
میلیارد و سیصد و نود میلیون و دویست هزار تومان که به نسبت سهم محکوم علیه 
)پس از کسر 32 حبه مشاع بانک سپه( 40 حبه مشاع برابر 7/723/333/330 ریال تعیین 

و اعالم می گردد.م الف:21419 خضری مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری 

ابالغ رای 
8/410 شماره دادنامه: 1209-93/7/22 شماره بایگانی: 93-694  خواهان: حمید نظری 
کوچه القاع خوانده: هادی  حکیم شفائی اول –  خوزانی نشانی: اصفهان-  خ پروین – 
ریاحی فر نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست حمید نظری خوزانی به طرفیت هادی ریاحی فر 
به خواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 732875 
مورخ 86/5/31 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  دادخواست 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت صد و پنجاه و هشت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 86/5/31 لغایت زمان وصول و 
ابطال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
 م الف:19956 هنرفر قاضی شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

                                                  ابالغ رای 
8/411 کالسه پرونده: 93-516 شماره دادنامه: 1288-93/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
هفتم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید محسنیان ناغانی نشانی: اصفهان – 
شاهپور جدید – شهرک امیرکبیر خوانده: سعید نوزاد نشانی: مجهول المکان خواسته: 
شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  چک  وجه  مطالبه 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حمید محسنیان ناغانی به طرفیت آقای 
سعید نوزاد به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال وجه چک به 
مطلق  انضمام  به  آپادانا  خیابان  ملت شعبه  بانک  عهده  به   93/3/31-163918 شماره 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و 
قانونی در  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ )سی میلیون ریال( 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد و پنج 
هزار ریال 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/31( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:19957 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

بایگانی: 92-854  خواهان: شرکت  دادنامه: 1488-92/10/26 شماره  8/412 شماره  
سهامی بیمه آسیا به مدیریت عباس حاج فتحعلیها نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – 
حدفاصل خیابانهای بسیج و حکیم صفائی دوم – دفتر حقوقی بیمه آسیا خوانده: مظاهر 
قائمیه  روبروی مسجد   – سیچان   – آباد  خ حسین   – جعفری دینایی نشانی: اصفهان 
انضمام  به  ریال   10/640/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  پارسیان  فروشی  امانت  جنب   –
کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق آ.د.م گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه آسیا 
مطالبه  به خواسته  دینایی  مظاهر جعفری  به طرفیت  فتحعلیها  عباس حاج  مدیریت  به 
تادیه  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  خسارات  کلیه  انضمام  به  ریال   10/640/000 مبلغ 
موضوع ماده 522 ق آ.د.م با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک ابرازی 
خواهان از جمله کپی مصدق کارشناس و اساسنامه و گواهی آخرین تغییرات شرکت 
نامه  اقرار  اینکه خوانده مقصر اعالم گردیده و طبق  به  با توجه  سهامی بیمه آسیا و 
شماره 5232/ح مورخ 89/9/29 خانم خدیجه غالمی اقرار نموده که مبلغ خسارت را از 
بیمه دریافت نموده و با توجه به عدم حضور خوانده در محضر شورا و با عنایت به 
قانون تسبب که هر کس خسارتی به فردی حقیقی یا حقوقی ایجاد کرد مسئول برآورده 
شدن خسارت است لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد 
ماده 30 قانون بیمه مصوب 138و198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/640/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه  ریال   140/000 مبلغ 
دادخواست مورخ 92/6/10 در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:19958 

هنرفر قاضی شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/413 شماره: 368/93ش8 به موجب رای شماره 780 تاریخ 93/5/25 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس کریمیان به 
چکهای  بابت  ریال   48/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
019017 مورخ 80/4/30 و 0777289 مورخ 81/5/25 و 519594 مورخ 81/5/22 بابت 
اصل خواسته و 180/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تاریخ چکها و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم 
له: ایرج خیراللهی به نشانی بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی. 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:19959 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/414 شماره: 366/93ش8 به موجب رای شماره779 تاریخ 93/5/25 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حاجی مراد محمدی 
چکهای  وجه   6/720/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
701706 مورخ 80/10/20 و 701708 مورخ 80/12/20 و 701707 مورخ 80/11/20 
و 299835 مورخ 80/6/25 و مبلغ 190/000 بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
عشر  نیم  پرداخت  و  چک  تاریخکهای  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق 
بزرگ  بازار  نشانی  به  خیراللهی  ایرج  له:  محکوم  مشخصات  احکام.  اجرای  حق  در 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  خیراللهی.  فروشگاه   – صدر  پاساژ  مقابل   –
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:19960 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل  اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

8/415 شماره:401/93ش8 به موجب رای شماره 803 تاریخ 93/5/26 شعبه 8 شورای 
به  یافته است محکوم علیه هدایت عزیزی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
چکهای  وجه  ریال   14/450/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
169110 مورخ 80/9/30و 169112 مورخ 80/8/5 و 169113 مورخ 80/9/5 و 169115 
 976454 و   80/12/5 مورخ   169117 و   80/10/5 مورخ   169116 و   80/10/5 مورخ 
مورخ 80/7/30 و 976455 مورخ 80/6/30 و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 230/000 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و پرداخت نیم عشر در 
نشانی  به  عبدالرحیم  فرزند  خیراللهی  ایرج  له:  محکوم  مشخصات  احکام.  اجرای  حق 
بازار بزرگ – مقابل پاساژ صدر – فروشگاه خیراللهی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:19961 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



امام حسین )ع( :
وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان ، اگر دینی 
ندارید و از معاد و روز قیامت نمی ترسید، پس 

الاقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید. -212

-411

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

No. 1444  nov 12 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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، 
واحد 3

چهار شنبه 21 آبان  1393 |18 محرم  1436
شماره 1444 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

والک کوهي نوعي سبزي وحشي و خودرو است که 
در رشته کوه البرز مي  رويد. سرشار از کلسيم و انواع 

ويتامين هاي نافع بدن است.
 والک يکي از گونه  هاي س��ير و ب��ه اصطالح نوعي 
سيرکوهي است. با نام  هاي پياز خرسي، سير جنگلي، 
 س��ير خرس ني��ز از آن ياد مي  ش��ود. والک بس��يار 
ماليم  تر و شيرين  تر از س��ير معمولي است و بيشتر 

مصرف دارويي دارد. بوي آن شبيه پياز است.
 قسمت مورد استفاده والک، گياه جوان و به ندرت از 

گياه خشک شده يا عصاره آن است.
 خواص و اثرات دارويي والک

  وال��ک در موارد تصلب ش��رايين، اس��هال، اتس��اع 
روده اي، آنفلوانزا، برونشيت، بيماري اسهال خوني از 

نوع آميبي و سياه سرفه به کار مي رود.
 خوردن آن تنفس را آس��ان و تنگي نفس را درمان 

مى کند.
 مداومت در خوردن والک سبب ريزش موى سفيد و 
در آمدن موى سياه به جاى آن مي شود. اين خاصيت 
به علت داشتن فلز منگنز است که در آن زياد بوده و 

عامل سياهى موى بدن انسان مى باشد.
  والک با انبساط ماليم عروق خوني سبب کاهش فشار 

خون مي شود.
 سرش��ار از ويتامين C ب��وده و داراى لعاب و صمغ 

زياد مى باشد.
  والک ب��راي تصفيه خون بس��يار مفيد اس��ت و در 
ناراحتي  هاي هاضمه کمک مي  کند و خواص پياز آن 

تا حدود زيادي شبيه سير است.
  مصرف گياه والک باعث کاهش قند و پيشگيري از 

افزايش فشار خون در مبتاليان به ديابت مي  شود.
  س��ير کوهي براي کس��اني که تنگي عروق دارند و 

همچنين براي سرگيجه بسيار مفيد است.
  اين گياه ضد عفونى کننده ي قوى اس��ت؛ به هضم 

غذا کمک مى کند و ضد کرم معده و کرم کدو است.
 اثر خوبى ب��ر روى اعص��اب دارد و از آن براى درمان 
 نس��يان، تقويت اعصاب و اش��خاص  فلج اس��تفاده

 مي کنند.
  تسکين دهنده ي درد روماتيسم ، سياتيک و نقرس 

مى باشد.
 ادرار را باز مى کند و رنگ چهره را نيکو مى سازد.

  پادزهر سموم حيوانى و غذايى هست.

چرا برخی موسیقی 
غمگین دوست دارند؟

 نتايج پژوه��ش محقق��ان آلمان��ى نش��ان داد که
 انسان ها بيش��تر براى يادآورى خاطرات و رسيدن 
 به نوعى تسلى خاطر، موسيقى هاى غمگين گوش

 مى کنند.
 ليال تروف و استفان کولچ دو روانشناس دانشگاه آزاد 
برلين پس از انجام نظرسنجى بر روى بيش از 722 
نفر دريافتند که بيش��تر افراد با اينکه همواره سعى 
مى کنند تا از احساس ناراحتى و غم جلوگيرى کنند، 
اما به صورت ناخودآگاه از بين انواع سبک موسيقى، 
اغلب سبک غمگين را انتخاب مى کنند. محققان پس 
از انتخاب افراد ش��رکت کننده از آن ها خواستند که 
بدون گوش کردن به موزيک، سبک موسيقى مورد 

نظر خود و علت انتخاب آن را اعالم کنند. 
پس از بررس��ى نتايج نظرس��نجى مش��خص ش��د 
ک��ه احس��اس بازگش��ت ب��ه خاط��رات گذش��ته 
و غرق ش��دن در آن ها بيش��تر از حس غ��م و اندوه 
 باعث جذب ش��دن افراد به موس��يقى هاى غمگين 

مى شود.
پژوهش��گران در ادامه بررس��ى ها ب��ر روى تاثيرات 
موسيقى غمگين بر روحيه افراد و علت عالقه بيشتر 
مردم به اين سبک موس��يقى دريافتند که بازخورد 
روحى و روانى افراد هنگام گوش کردن به موسيقى 
اغلب چند وجهى اس��ت، به طورى که هنگام گوش 
کردن به موسيقى غمگين، احساس همدلى و ارتباط 
جذاب با گذشته فرد که اغلب ناخوشايند است نوعى 
احساس تسلى خاطر را براى فرد تداعى مى کند و اکثر 
افراد در تالشند تا با نوعى اشتباهات يا خاطرات منفى 
گذشته خود را يادآورى کرده و با احساس آن بار منفى 

اين خاطرات را کاهش دهند.
محققان يکى از داليل اصلى تمايل افراد به شنيدن 
هر روزه موس��يقى غمناک را ايجاد حس غم واندوه 
براى رس��يدن به نوعى تس��لى و آرامش مى دانند، 
چرا ک��ه تنها از طريق ش��نيدن موس��يقى غمگين 
مى توانند به عمق خاطرات گذش��ته نفوذ کنند. اين 
 پژوهش در نش��ريه PLOS ONE منتش��ر شده

 است.

استاد زرنگ و دانشجوها
چهار دانشجو که به خودش��ان اعتماد کامل داشتند يک هفته قبل از 
امتحان پايان ترم به مس��افرت رفتند و با دوستان خود در شهر ديگر 

حسابى به خوشگذرانى پرداختند.
 اما وقتى به شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاريخ امتحان 
اشتباه کرده اند و به جاى سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. 
بنابراين تصميم گرفتند اس��تاد خود را پيدا کنند و علت جا ماندن از 

امتحان را براى او توضيح دهند. 
آن ها به اس��تاد گفتند: » ما به ش��هر ديگرى رفته بودي��م که در راه 

برگشت الستيک خودرومان پنچر شد و
 از آنجايى که زاپاس نداشتيم تا مدت زمان طوالنى نتوانستيم کسى را 
گير بياوريم و از او کمک بگيريم، به همين دليل دوشنبه دير وقت به 
خانه رسيديم.«.....استاد فکرى کرد و پذيرفت که آن ها روز بعد بيايند 
 و امتحان بدهند. چهار دانش��جو روز بعد به دانش��گاه رفتند و استاد

 آن ها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر يک ورقه امتحانى را داد 
و از آن ها خواست که شروع کنند....آن ها به اولين مسأله نگاه کردند 

که ۵ نمره داشت. 
سوال خيلى آسان بود و به راحتى به آن پاسخ دادند.....سپس ورقه را 
برگرداندند تا به سوال ۹۵ امتيازى پشت ورقه پاسخ بدهند که سوال 

اين بود:
 » کدام الستيک پنچر شده بود ؟«

چندضرب المثل از ملل
اسپانيولى: کسى که يک بار مى دزدد، هميشه خواهد دزديد.

 انگليس��ى: طم��ع ب��ه هم��ه چي��ز، از دس��ت دادن هم��ه چي��ز
 است.

انگليسى: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پاى در مى آورند.
ايتاليايى: معنى همه چيز دانستن هيچ ندانستن است.

روسى: براى کسى که شکمش خالى است، هر نوع بارى سنگين است.
فنالندى: هميشه کمى  بترس تا هرگز محتاج نشوى زياد بترسى.

دانمارکى: وقتى که آش از آسمان مى بارد گدا قاشق ندارد.
ايرانى: تير از جراحت به در آيد و آزار در دل بماند.

آفريقايى: يک دوست خوب را با هر دو دستت نگهدار.
فارسى: مرد حکيم خرده نگيرد بر آينه.

ايرانى: يا حرفى بزن که از خاموشى بهتر باشد يا خاموش باش.
ايتاليايى: عشق يعنى ترس از دست دادن تو.

زبان خود را کنترل کنیم

مردان به دنبال شخصیت های سالم 
هستند 

اصغر کيهان نيا روانشناس و مش��اور امور خانواده گفت: مردان در ذهن خود 
اصولى دارند و بر اساس آن خانم ها را قضاوت مى کنند. کيهان نيا گفت: من در 
زمينه ازدواج و طالق تخصص و تجربه فراوانى دارم. وى افزود: من مشاور و وکيل 
خانواده هستم در واقع آچار دو کاره؛ متقاضى هاى فراوانى دارم. من به خوبى 
 مى دانم چطور مى توان مردان عالقه مند را به خواس��تگارهايى سمج تبديل

 کرد. کيهان نيا اظهار کرد: نگرش آقايان به خانم ها 10 درصد مربوط به ازدواج 
و ۹0 درصد به موارد ديگر اس��ت. من م��ى دانم چه بايد کرد ت��ا 10 درصد را 
به 100درصد تبديل کنيم. بايد دانس��ت در مغز آقايان چه مى گذرد. مردها 
به دنبال دختران س��ازگار هستند و س��ازگارى به معناى مطيع بودن نيست. 
دختر مطيع ممکن اس��ت پيش از ازدواج بگويد چش��م اما پس از مدتى رنگ 
عوض کند. يونگ مى گويد انس��ان ها همه نقابى به صورت مى زنند و از پشت 
نقاب با يکديگر گفت و گو مى کنند بايد دانست در پشت نقاب چه مى گذرد. 
وى در ادامه بيان کرد: دختر سازگار حس��اس نيست، نکته سنج نيست، گير 
 نمى دهد، س��رزنش، تحقير و تحميل نمى کند و با کوچکترين حرفى به هم

نم��ى ري��زد. آقايان ب��ه دنب��ال دخترى با ش��خصيت س��الم هس��تند. اين 
شخصيت س��ه اصل مهم را ش��امل مى ش��ود؛ نخس��ت بايد به مرد آرامش 
بدهد و با س��خنانش ف��رد را ب��ه هم نري��زد به ق��ول حافظ که م��ى فرمايد 
 ي��ک نکت��ه بگويمت ب��ه تحقي��ق بس��نج / گ��ر عاق��ل و بالغ��ى مرنجان و

 مرنج. اين مش��اور خانواده تاکيد کرد: براى نرنجاندن بايد زبان خود را کنترل 
کنيم و براى نرنجيدن بايد حساس نباشيم. ما دو سال سخن گفتن مى آموزيم 
و 30 سال سخن نگفتن يا چگونه س��خن گفتن را. مچ گيرى، تحقير، توهين، 
عصبيت و ناسازگارى مخرب روابط زن و مرد هستند. وى اضافه کرد: دانستن 
 هنر مذاکره در روابط تاثير بسيارى دارد. ما در زبان خود کلماتى مانند درست

مى گويي��م و ح��ق به جان��ب توس��ت ني��ز داري��م و م��ى تواني��م از آن ها 
هم اس��تفاده کني��م ولى هم��ه جا آن ه��ا را ب��ه کار ببري��م. کيه��ان نيا در 
پاي��ان گف��ت: در مغز آقاي��ان اصول��ى وج��ود دارد و ب��ر اس��اس آن اصول 
خانم ه��ا را مى س��نجند ولى هرگ��ز آن اص��ول را به زب��ان نم��ى آورند. به 
عنوان مث��ال اگر با خانمى به رس��توران بروند و غذاى رس��توران بد باش��د و 
 خانم غر بزند و دع��وا راه بيان��دازد پيش خود مى انديش��ند اي��ن خانم اهل

 دعواست.
 مى توان به جاى دعوا کردن گفت غذا بد نبود از غذاى رس��توران هم تعريف 
 نکرد اما غ��ذا را به ف��رد مقابل زهر نک��رد. نرنجان��دن در رابطه بس��يار مهم

 است.

والک؛ دوست قلب و ريه
 طب سنتی

داستان

آپنه انس��دادى خواب يک بيمارى اس��ت 
که س��بب قط��ع تنف��س در ط��ول خواب 
مى ش��ود در اين حالت بافت نرم و عضالت 
در ناحيه گلو تنگ ش��ده، س��بب مس��دود 
 شدن راه تنفسى به ميزان حداقل 10 ثانيه 

مى شود.
خروپف ي��ا   هم��ان آپن��ه تنفس��ى عالوه 
ب��ر مش��کالت قلب��ى مى توان��د خط��رات 
 بس��يار جدى براى س��المت اف��راد ايجاد

 نمايد.
 پژوهشگران در جديد ترين تحقيقات خود 
دريافته اند افرادى که مبتال به مشکل آپنه 
خواب يا به عبارتى خروپف در طول خواب 
هس��تند تا 3۴ درصد بيشتر از س��اير افراد 
احتمال دارد به بيمارى سرطان مبتال شوند.

گفتنى است، پژوهش��گران علت اين امر را کمبود 
دريافت اکس��يژن از س��وى بافت هاى بدن در اين 
افراد مى دانند که مى تواند منجر به رشد تومورهاى 

سرطانى در آن ها شود.
بررسى ها نش��ان مى دهند، پزشکان اين نتايج را با 
بررس��ى بر روى افراد داوطلب مبتال به سرطان و 
پيگي��رى وضعيت خواب آن ها و ميزان اکس��يژن 

دريافت��ى در هن��گام خ��واب به دس��ت 
آورده اند.

بررسى ها نشان مى دهند، آپنه انسدادى 
خواب يک بيمارى اس��ت که سبب قطع 
تنفس در ط��ول خواب مى ش��ود در اين 
حالت باف��ت ن��رم و عض��الت در ناحيه 
گلو تنگ ش��ده، س��بب مس��دود شدن 
 راه تنفس��ى به ميزان حداق��ل 10 ثانيه

 مى شود.
ن��د منج��ر ب��ه  آپن��ه تنفس��ى مى توا
مش��کالتى مانند س��کته قلبى، مغزى، 
 افس��ردگى، ديابت و اضافه وزن در افراد

 شود.
کار شناس��ان به مبتاليان به اين مشکل 
توصي��ه مى کنند ب��راى انجام معاينات پزش��کى 
دقيق تر هر چه سريع تر به پزشک متخصص براى 
اس��تفاده از راهکاره��اى درمانى نوي��ن مراجعه 

نمايند. 

»خروپف« سرطان  را  دعوت می کند

»دايوربوت« از طريق بلوتوث به گوش��ى همراه 
متصل مى ش��ود و مى توان��د راننده و خ��ودرو را 
مديريت کند.مهندسين کامپيوتر و طراحان جوان 
تايلندى، دس��تگاه کوچکى به نام »دايوربوت« 
طراحى کرده اند که رانندگان ديگر نگرانى براى 
رانندگى نخواهند داش��ت.اين دستگاه کوچک 
براى نظارت بر س��المت خودرو س��اخته ش��ده 
اس��ت و داراى يک پورت ODB-II است که از 
سال 1۹۹6 در بسيارى از خودروها وجود داشته 
است.»دايوربوت« داراى يک نرم افزار است و از طريق بلوتوث به گوشى هوشمند متصل 
مى شود و کاربر مى تواند از شرايط فنى خودرو آگاه شود و مشکالت خودرو را شناسايى 
کند؛ در واقع اين دستگاه کوچک هوشمند براى پيش��گيرى از به وجود آمدن مشکل 
ساخته شده است.در صورت حاد بودن مشکل خودرو، دستگاه نزديک ترين پارکينگ 
را به کاربر نشان مى دهد؛ دستگاه اطالعاتى در مورد عادات رانندگى به راننده مى دهد تا 
کاربر، رانندگى خود را اصالح کند و قادر به مديريت در بهتر استفاده کردن سوخت است.

لذت مادر شدن و تولد يک نوزاد، ش�������يريني 
وصف ناپذيري ب��راي زوجي که زندگي ش��ان را 
با عش��ق ش����روع کرده ان����د دارد ب��ه تازگى 
يک پ��در و مادر ميانس��ال آمريکاي��ى، صاحب 
ن��وزادى درش��ت و س��نگين وزن ش��دند. اين 
ن��وزاد تپ��ل، ش��ش کيل��و و س��يصد و چهل و 
پن��ج گ��رم وزن دارد و در ماساچوس��ت ب��ه 
دنيا آمده اس��ت. تولد اي��ن نورس��يده، آن قدر 
 مهم ب��ود که خبرگ��زارى ه��ا از آن عکس تهيه

 کردند.
نوزاد اي��ن زوج ک��ه روز چهارش��نبه، 23 آوري��ل 201۴، در بيمارس��تانى در ايالت 
 ماساچوس��ت آمريکا، پا به جهان گذاش��ت، ش��ش کيلو و 3۴۵ گرم وزن دارد. برابر 

گزارش ها، حال نوزاد و مادرش خوب است.
 اين خانم و آقا ,بچه ش��ان را مقابل دوربين قرار دادند و خبرگزارى ها نيز عکس او را 

منتشر کردند.

تولد نوزاد ۶ کیلو و ۳۰۰ گرمی در آمريکا  رانندگی بدون نگرانی با دستگاهی کوچک

پژوهش��گرانى ک��ه مش��غول کار روى راه ه��اى 
پيش��گيرى از مقاومت آنتى بيوتيک��ى باکترى ها 
و فرارس��يدن عصر پس از آنتى بيوتيک هس��تند، 
 به روش��ى جديد براى غلبه بر اين مش��کل دست

 يافته اند.
از زمان��ى ک��ه اولي��ن آنتى بيوتي��ک يعن��ى 
 پنى سيلين، به عنوان دارويى ش��گفت آور در سال

 1۹۴0 / 131۹ استفاده شد، پژوهشگران همواره 
نگران مقاومت آنتى بيوتيک��ى بوده اند. البته دليل 
نگرانى آن ها بى مورد نبود. مرکز کنترل و پيشگيرى 
بيمارى ها اياالت متحده )CDC( تخمين مى زند 
که س��االنه 23 هزار نفر در عفونت ناش��ى از انواع 
باکترى ها، مستقيماً به علت مقاومت آنتى بيوتيکى 

مى ميرند. 
سازمان بهداشت جهانى نيز مقاومت ضد ميکروبى 

را به عنوان تهديدى جهانى معرفى کرده و در وب سايت خود 
اش��اره مى کند: »بى وقفه  و طى اقدامى هماهنگ، جهان به 
س��مت عصر پس از آنتى بيوتيک هدايت مى شود؛ که در آن 
عفونت هاى رايج و کم آس��يب که دهه ه��ا قابل درمان بوده 

است، مى توانند يک بار ديگر کشنده باشند.«
به گزارش پاپ ساينس، عصر پس از آنتى بيوتيک وحشتناک 
خواهد بود و پژوهش��گرانى که روى راه هاى پيش��گيرى از 
چنين سرنوشت وخيمى کار مى کنند، به دنبال جايگزينى 
بهتر از آنتى بيوتيک ها براى درم��ان مى گردند. در مقاله اى 
 Nature Biotechnology که هفته اخي��ر در مجل��ه
منتشرش��ده، يکى از اين همين مس��يرهاى جديد ش��رح 
داده ش��ده اس��ت. اين پژوهش ش��امل معرف��ى ليپوزوم ها 

است؛ س��اختارهاى کوچکى در بدن که براى تقليد غشاى 
سلولى طراحى ش��ده اند. اين ليپوزوم هاى ويژه نقش طعمه 
را بازى مى کنند، و س��اختار دفاع باکتريايى را )که اغلب به 
شکل سمومى است که از باکترى ها ترشح مى شود( به سوى 
خودش��ان جذب مى کنن��د و به اين ترتيب از پخش ش��دن 
آن ها در بدن و حمله به سلول ها جلوگيرى مى کنند. زمانى 
که س��م به ليپوزوم ها مى رس��د، درون آن به دام مى افتند و 
 درنتيجه نمى تواند به سلول هاى عضو داراى عفونت آسيب 

برساند.
ادوارد بابيچاک، دبير اين پژوهش در کنفرانسى مطبوعاتى 
چنين گفت: »ما براى س��موم باکتريايى طعمه اى غيرقابل 
مقاوم��ت س��اخته ايم. اين س��موم تا حد مرگب��ارى جذب 

ليپوزوم ها مى ش��وند و زمانى که به آن ها 
چسبيدند؛ مى توان به آسانى آن ها را حذف 
کرد، بدون آنکه خطرى براى س��لول هاى 

ميزبان داشته باشد.«
دانش��مندان اميدوارن��د اي��ن ليپوزوم ها 
بتوانن��د آس��يب ها را از ب��دن دور کرده و 
توانايى سيستم ايمنى بدن را در مقابله با 

عفونت هاى باکتريايى تقويت کنند.
 اما سيستم ايمنى در اين راه تنها نخواهد 
بود. محقق��ان اميدوارن��د با اس��تفاده از 
ليپوزوم ها بتوانند آنتى بيوتيک هاى مؤثر 

و کاراترى توليد کنند.
مذک��ور  مقال��ه  در  ک��ه  آن ط��ور   
نوشته ش��ده؛ »ب��راى مقاص��د درمان��ى، 
ليپوزوم ه��ا را مى ت��وان به تنهاي��ى ي��ا 
هم��راه ب��ا آنتى بيوتيک ه��ا، براى مب��ارزه ب��ا عفونت هاى 
باکتريايى و کم کردن آس��يب هاى بافتى ناش��ى از س��موم 
 که در زم��ان پاک س��ازى باکترى ها رخ مى دهد، اس��تفاده

 کرد.«
اگرچه همه اين ها اميدبخش به نظر مى رسد، اما هنوز افرادى 

هستند که به اين قضيه شک دارند.
 فرانک مارتين برونکورس��ت، رئيس بخ��ش آزمايش هاى 
بالينى بيمارس��تان آموزش��ى جن��ا در آلم��ان، مى گويد: 
»مطمئن نيس��تم که اي��ن کار قطع��اً عملى باش��د.« وى 
در تائي��د گفت��ه خ��ود ب��ه مطالع��ات پيش��ين اس��تفاده 
 از ليپوزوم ه��ا اش��اره مى کن��د ک��ه ب��ا شکس��ت مواج��ه 

شدند.

به جای آنتی بیوتیک سلول های سم خوار بخوريد

عکس نوشت

قايق سواری در میان 
بوته های سرخ رنگ 
در پانجینگ چین
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