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نخستین مدرسه تخصصی 
قرآنی استان افتتاح شد

  شهردار مبارکه خبر داد

احداث مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر و باغ بانوان در مبارکه 
آغاز مرحله نخست پروژه های شهرداری مبارکه با حضور وزیر نیرو

ارش��د عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اش��اره به افتتاح 
نخستین مدرسه تخصصی قرآنی استان اصفهان گفت: 
اصفهان مهد قرآن ب��وده، زیرا فض��ای اصفهان فضایی 
کامال قرآنی است.حجت االسالم عبدالرحیم زهتاب در 
مراسم افتتاحیه نخستین مدرسه تخصصی قرآنی استان 

اصفهان اظهار کرد: مسؤوالن اصفهانی در...

ساعت کار ادارات در ماه رمضان
 هیچ تغییري نخواهد کرد

 شرایط ازدواج ایرانیان
 با اتباع خارجی

س��خنگوی هیات دولت اع��الم کرد: دول��ت یازدهم 
مقید به اجرای قانون است؛ بنابراین نمی توانیم و این 
اختیار را نداریم که ساعت کار ادارات را در ماه رمضان 
کاهش دهیم، ام��ا کارمندان در این ای��ام، مي توانند 
در س��اعت اولیه یا پایانی روز کاری خود از مرخصی 

استفاده کنند.
محمدباقر نوبخت گفت: دولت یازدهم مقید به اجرای 
قانون است؛ لذا نمی توانیم و این اختیار را نداریم که 

ساعت کار را کاهش دهیم، اما اگر کارمندان..

ش��هردار مبارکه از آغاز مرحله نخست پروژه های ش��هرداری مبارکه شامل احداث 
مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر، باغ بانوان مبارکه و خانه فرهنگ محله محمدیه با 

حضور آخوندی وزیر نیرو خبر داد.
 به  گزارش خبرنگار زاینده رود، ناصر نفری در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون 
سفر وزیر نیرو با اشاره به مبارکه و پروژه هایی که در این سفر افتتاح می شود، اظهار 
داشت: مرحله نخست پروژه های شهرداری مبارکه بر اساس بودجه سال جاری و برنامه 
پنج ساله چهارم با سفر آخوندی وزیر نیرو کلید خورد و پیمانکاران این طرح ها نیز در 

روز پنج شنبه انتخاب شدند.
وی با اش��اره به تکمیل رینگ کامل دور ش��هر مبارکه و تملک و آزادسازی زمین ها، 
به 6 طرح مرحله نخست اش��اره کرد و افزود: روز چهارش��نبه  چهارم تیر ماه جاري 
 ساخت مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر با ظرفیت یک هزار نفر و با اعتباري بالغ بر

 12 میلیارد تومان با حضور عباس آخوندی وزی��ر نیرو کلنگ خورد و حداکثر در 30 
ماه به اتمام می رسد.

ش��هردار مبارکه تاکید کرد: پروژه دوم، کلنگ زنی باغ بانوان شهر مبارکه با مساحت 
سه هکتار است که ظرف کمتر از دو سال و یا در طی 18 ماه با اعتبار دو و نیم میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
وی هزینه آزادسازی زمین را برای این دو پروژه هفت میلیارد تومان دانست و به پروژه 

احداث پل دوم و دو دهانه محله سرارود با هزینه یک میلیارد تومان اشاره نمود .
نفری با اش��اره به این که عملیات اجرایی ساخت فرهنگس��رای محله محمدیه با نام 
»ش��هریار« با اعتبار اولیه 500 میلیون تومان آغاز می شود ، بیان داشت: چهار زمین 
چمن مصنوعی ورزشي در چهار محله  شهر در دستور کار است و طی ماه آینده نیز سه 
زمین چمن مصنوعی به این تعداد اضافه می شود و بدین شکل در هر کدام از  7 محله 

شهر مبارکه، یک زمین چمن مصنوعی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: همچنین عملیات مرمت ، بازسازی و آماده کردن محل اقامتگاهی قلعه 

نِهچیر با یک میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.
ش��هردار مبارکه با اش��اره به این که مرحله دوم این طرح ها حداکثر تا دو ماه آینده 
آغاز می شود، تاکید کرد: مجموعه اس��تخر بزرگ شهر با نام موج های آبی، گسترش 

روشنایی و بهس��ازی پارک بزرگ سرارود، 
تکمیل رینگ ترافیک ش��هر مبارکه از بلوار 
آزادگان تا گلستان شهدا و از گلستان شهدا تا 
بلوار صفاییه، و تکمیل  و ساخت ادامه بلوار 
ش��هداي طاهری تا بلوار امام  تا سال آینده، 

در دستور کار شهرداری مبارکه قرار دارد.
 وی ط��رح مت��روی مبارک��ه را از دیگ��ر

 پروژه های آینده این ش��هر برشمرد و ابراز 
داش��ت: تا امروز حدود 6 کیلومتر از مس��یر 
این مترو آزاد شده و در حال آزادسازی بقیه 
محور هس��تیم و قرار اس��ت 16 کیلومتر از 
مس��یر کارخانه فوالد مبارکه تا میدان دفاع 

مقدس مبارکه نیز در این طرح قرار گیرد.
ناصر نفري ش��هردار مبارکه  با اشاره به این 

که تاکنون س��ه و نیم میلیارد تومان هزینه تملک این زمین ها بوده اس��ت، گفت: تا 
 پایان س��ال فعالیت های مربوط  به زیرس��ازی و کارهای ابنیه  ای مترو مبارکه انجام 
می شود و مابقی آن از بهارس��تان تا پادگان 15 خرداد نیز بر عهده کمیته تملک قرار 

دارد.
وی ادامه داد: همچنین بوستان یلدا در صفاییه با 15 هکتار مساحت و بوستان بزرگ 

هشت بهشت محله  دهنو در سال جاری به بهره برداری می رسد.
نفری با اشاره به این  که امسال حدود 60 میلیارد تومان اعتبارعمرانی در شهر هزینه 

می شود که چش��م انداز خوبی برای توسعه 
شهر مبارکه اس��ت، به پروژه  های مشارکتی 
این ش��هر اش��اره و تاکید کرد: س��اختمان 
تجاری اداری ش��هروند با 12 هزار مترمربع 
زیربنا به عنوان مجموعه ای برای پزش��کان 
در دستور کار اس��ت که نخستین ساختمان 
مش��ارکتی برای اصالح و یکپارچه س��ازی 

مطب پزشکان محسوب می شود.
وی اضافه کرد: در این طرح بخش خصوصی 
151 میلیارد تومان س��رمایه گذاری کرده 
است و شهرداری نیز در اهدای پروانه ساخت 

و تامین زمین مورد نیاز نقش دارد.
شهردار مبارکه اظهار داشت: تفاهم نامه اولیه 
برای س��اخت ش��هرک صنفی 50 هکتاری 

 ش��هر مبارکه با مش��ارکت ش��رکت ایثارگران یادگار امضا شده اس��ت که قرار است
 کارگاه های عمومی داخل شهر اعم از درودگران، آهن فروشان، مکانیکی ها و موارد 
دیگر در یک نقطه و در جنوب شرقی شهر مستقر شوند که این طرح مراحل نهایی را 

در شورای شهر طی می کند.

فرسودگی 50 درصد بافت شهر مبارکه
وی با اشاره به این که چهار تا پنج محله در بافت مرکزی شهر مبارکه و معادل بیش از 

50 درصد آن بافت فرسوده محسوب می ش��ود، گفت: مصوبه ای در شورای اسالمی 
شهر مطرح است بر این مبنا که اگر ساختمان های تجاری به ویژه در محالت مرکزی 
و مسکونی های واقع در جبهه نخست خیابان ها، اقدام به زیباسازی و نوسازی بافت 
فرسوده کنند، مشمول 70 درصد تخفیف پروانه می شوند و 30 درصد دوم نیز به شکل 
قسطی از آنها دریافت خواهد ش��د و امیدواریم بدین طریق تحولی در ساخت شهر و 

زیباسازی آن انجام شود.
نفری با اشاره به سرانه فضای سبز در این شهر گفت:  این سرانه حدود 38 متر است که 

امیدواریم طی 4 سال پیش بینی شده بتوانیم آن را به 50 متر برسانیم.
وی با اشاره به ساخت کارخانه بازیافت شهرهای مبارکه و شهرضا گفت: تفاهم نامه ای 
میان دو شهر امضا شده است و مراحل نهایی ثبت را می گذراند تا با شهرهای شهرضا، 

دهاقان و مبارکه، کارخانه مشترک پسماند زباله داشته باشیم.
ش��هردار مبارکه بیان داش��ت: این کارخانه در جنوبی ترین نقطه شهرستان شهرضا 
احداث و بدین ترتیب حدود 200 تن زباله در این دو شهرستان به کود بیوکمپوست 

تبدیل می شود. 
وی با اشاره به این که در زمینه مسایل فرهنگی نیز اساسنامه ای تقدیم شورای شهر 
شده که در حال بررسی اس��ت تا س��ازمان فرهنگی تفریحی آماده خدمت رسانی به 
کل شهر شود، ابراز داشت: اگر این مساله تصویب نشود ، معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری مبارکه  تاس��یس می ش��ود تا کارهای در نظر گرفته ش��ده برای سازمان 

فرهنگی اجتماعی شهرداری را بر عهده بگیرد.
نفری با بیان این که ش��هرداری ها موظف هس��تند تا برخی هزینه های جاری را در 
زمینه فرهنگی و برای ارتقای س��طح عمومی فرهنگ تخصیص دهن��د، تاکید کرد: 
مبارکه برندی ملی است که توان و استعدادهای فرهنگی و اقتصادی دارد و حیف است 
کارهای فرهنگی در آن انجام نشود و بر این اساس حدود 5 درصد اعتبارات ما در بخش 

فرهنگی به کار گرفته می شود.
وی با اشاره به تعداد ایستگاه   های آتش نشانی این شهر نیز بیان داشت: دو ایستگاه 
در شهر وجود دارد و یکی نیز در حال تاسیس است و پس از تملک ساختمان دانشگاه 

آزاد به این مکان منتقل می شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره 
به این که تاکنون از سوی اتباع عراقی درخواست پناهندگی 
در ایران نشده است، گفت: اگر اتباع مجاز در کشور مرتکب 
 جرمی شوند پس از رسیدگی به اتهامشان از کشور طرد

 می شوند.عزیز کاظمی در خصوص درگیری های کشور 
عراق و احتمال...
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با حضور سه وزیر  صورت گرفت 

 امضای تفاهم نامه  تولید ریل  UIC۶0 در ذوب آهن
 افتتاح نخستین دفتر منطقه ای تحقیقات راه و شهرسازی

پیگیری افزایش سهم حمل و نقل ریلی و ایجاد بندر خشک 

بهره برداری از 17 طرح
 140 میلیارد تومانی در استان 

صنعت اصفهان می تواند با آلودگی 
مبارزه کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 35 درصد تولید ناخالص ملی به استان اصفهان اختصاص 
دارد که اگر این تولید ناخالص ملی را با صنعت و تجارت ادغام کنیم، سهم استان 50 درصد 
خواهد شد. محمدرضا نعمت زاده در مراسم تقدیر ازمعدن کاران و صنعتگران با تبریک روز 
ملی اصناف، اظهار داشت: در حال حاضر 137 هزارکسبه وصنف در استان اصفهان مشغول به 

فعالیت هستند که امید است با عرضه کاالی با کیفیت در جلب نظر مشتریان حرکت کنند.
 وی ادامه داد: تیر سال 76 که سال آخر دولت سازندگی بود، ما توانستیم مجوزهای الزم را برای 

نام گذاری این روز پس از گذراندن مشکالت و قانع کردن عده ای از مسؤوالن...

طومار شیخ بهایی نادیده گرفته شده است 
کفاشیان:
باکی روش 
درایران مذاکره 
می کنیم

س آرشیوی 
]عك

عطر سفره ای به پهنای آسمان 
ماه دعوت  به میهمانی خدا



اخبار کوتاهيادداشت

 رواج ماهواره اقدامی برای مقابله
 با فرهنگ غنی اسالم است

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( رواج ماهواره را در ایران اسالمی 
اقدامی از س��وی دش��منان برای مقابله با فرهنگ غنی اسالم دانست و 
ضمن تشریح آس��یب های ماهواره، گفت: سس��ت کردن بنیان خانواده 
از اهداف ش��بکه های ماهواره ای است. س��ردار رضا محمدسلیمانی در 
همایش تخصصی- توجیهی سخنوران مقابله با دجال واره، گفت: فرهنگ 
اصلی ترین هویت یک ملت است و اگر فرهنگ یک کشور دچار انحطاط 
و تزلزل شود، ریشه و هویت و اصل آن جامعه از دست خواهد  رفت. وی 
جامعه پویا، زنده و با شخصیت را جامعه ای با فرهنگ غنی عنوان کرد و 
افزود: جمهوری اسالمی ایران با داشتن فرهنگ غنی اسالمی و برگرفته 
از فرهنگ ائمه اطهار)ع( خار چشم دشمنان ش��ده است. سلیمانی رمز 
موفقیت جامعه را در گرو تحقق مبانی نهفته در شعار سال دانست و اظهار 
کرد: برنامه ریزی درست اقتصادی همراه با مدیریت جهادی صحیح و ارایه 
الگوهای فرهنگی اسالمی در جامعه، بهترین راه برای مقابله با استکبار 

و بهترین روش برای مقابله با هرگونه تهدیدی از طرف بیگانگان است.

 نیازی به تعیین ريیس جديد 
برای مجلس خبرگان نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان این که آیت اهلل شاهرودی درغیاب 
آیت اهلل مهدوی کنی جلس��ات مجلس خبرگان رهبری را اداره خواهد 
کرد گفت: انتخابات ریاس��ت مجلس خبرگان هر دو سال یک بار برگزار 
می شود و در اسفند ماه 93 انتخابات هیات رییس��ه برگزار خواهد شد؛ 
اما در این مدت نیز نیازی به تعیین رییس جدید نیست.آیت اهلل محسن 
حیدری با اشاره به جلسه مجلس خبرگان رهبری، گفت: طبق آیین نامه 
داخلی مجلس خبرگان رهبری قبل از هر اجالسیه رسمی، یک اجالسی 
با حضور هیات رییس��ه، مس��ؤوالن و نمایندگان کمیسیون ها تشکیل 
می ش��ود تا مقدمه و مسایل مربوط به اجالسیه رس��می را بررسی کنند 
و این اجالسیه نیز در همین راس��تا برگزار شد. نماینده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبری، افزود: هر ساله مجلس خبرگان دو اجالسیه 
رسمی یکی در ش��هریور ماه و دیگری در اس��فند ماه برگزار می کند که 
 قبل از برگزاری این دو اجالس یک اجالسیه مقدمه ای برگزار می شود.

آیت اهلل حیدری  بیان کرد: رییس مجلس خبرگان دو نایب رییس دارد که 
با توجه به حضور نداشتن ایشان، جلسه را هدایت می کنند و این جلسه به 

ریاست آیت اهلل شاهرودی برگزار شد.

تجزيه عراق مورد قبول حکومت 
عراق و ايران نیست

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: تقس��یم ش��دن عراق مورد 
قبول حکومت عراق و ایران نیست و فقط به نفع آمریکاست. آیت اهلل سید 
محمود هاشمی ش��اهرودی در جلسه مش��ترک هیات رییسه و روسای 
کمیس��یون های مجلس خبرگان رهبری، گفت: مس��اله عراق در ظاهر 
تسلط گروه داعش بر برخی استان های این کشور است، اما پس از پیروزی 
شیعیان در انتخابات عراق، کشورهای عربی، آمریکا و اسراییل شروع به 

سنگ اندازی کردند. 
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وزیر امور خارجه آلمان، تهران و ریاض را به انجام مذاکرات مستقیم تشویق کرد. فرانک والتر اشتاین مایر در 2
گفت وگو با روزنامه  آلمانی بیلد از ایران و عربستان خواست تا به منظور پایین کشیدن فتیله بحران در عراق 

به انجام مذاکرات مستقیم بپردازند. زیرا بدون ایجاد تفاهم میان تهران و ریاض این مشکل حل نمی شود.
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ارشد عقیدتی سیاس��ی وزارت دفاع با اشاره به افتتاح 
نخس��تین مدرس��ه تخصصی قرآنی اس��تان اصفهان 
گفت: اصفهان مهد ق��رآن بوده، زی��را فضای اصفهان 
فضایی کامال قرآنی است.حجت االس��الم عبدالرحیم 
زهتاب در مراسم افتتاحیه نخستین مدرسه تخصصی 
قرآنی اس��تان اصفهان اظهار کرد: مسؤوالن اصفهانی 
در احداث این مدرس��ه دنیوی و اخروی بسیار تالش 
کردند تا هرچه بیش��تر و بهتر قرآن در بین تمام عموم 
مردم گس��ترش یابد.وی تصریح کرد: احداث مدرسه 
تخصصی ام��ام محمد باق��ر )ع( توفیقی اس��ت که در 
 سال های گذشته یک نهضت قرآنی، در صنایع دفاعی

 داشته باشیم.
ارش��د عقیدت��ی سیاس��ی وزارت دف��اع در اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در وضعیت کنون��ی ایران که جنگ 
دشمنان فقط از طریق ماهواره و تاثیر در فرهنگ است، 
گرایش مردم به خصوص جوانان به قرآن کتاب آسمانی 
خداوند بس��یار راه حل مناسبی اس��ت. وی بیان کرد: 
ترویج فرهنگ قرآنی می تواند س��بب حفظ خانواده ها 
و هدایت گر جوانان این مرز و بوم ش��ود، زیرا تنها  راه 
 نجات آدمی در ه��ر مرحله از زندگی، کت��اب با ارزش

 قرآن است.
زهتاب به افتخار بزرگ اصفهانی ها اشاره کرد و گفت: 
 حضور فعال مردم اصفهان در این زمینه سبب افتخار و

 رو سفیدی اصفهانی ها  در اس��تان ها شد، و امیدواریم 
هرچه بیش��تر فرهنگ قرآنی در خانواده ها و مملکت 
عزیزم��ان رواج پیدا کن��د.وی اف��زود: همان طور که 

فرمایشات مقام معظم رهبری بوده، امیدواریم روزی بشود 
که سبک زندگی همه ایرانیان، سبک زندگی قرآنی شده و 
 همه بتوانیم قرآن را در جای جای زندگی خود پیاده سازی

کنیم.

انس با قرآن انسان را در برابر تهاجمات فرهنگی 
دشمن بیمه می کند

ارش��د عقیدتی سیاس��ی وزارت دفاع در اصفهان با اش��اره 
به این که در ش��رایط موجود ما ش��اهد تهاج��م فرهنگی 
دشمن هس��تیم بیان داش��ت: انس با قرآن کریم می تواند 
م��ا را در براب��ر تمام��ی تهاجم��ات دش��من بیم��ه کند.

حج��ت االس��الم و المس��لمین عبدالرحیم زهت��اب بیان 
داش��ت: امید اس��ت همان گونه ک��ه در م��دارس اصفهان 

ش��اهد اس��تقبال بی نظی��ر در عرص��ه قرآنی هس��تیم، 
 در این مدرس��ه نیز انس با ق��رآن کریم را ش��اهد خواهیم 

بود.
وی ادام��ه داد: فضای اصفه��ان یک فضای قرآنی اس��ت و 
ام��روز ش��رایط تهاج��م فرهنگی دش��من که ب��ا ماهواره 
 و ... وارد ش��ده اس��ت، با گرایش به س��مت ق��رآن خنثی

 خواهد شد.
زهتاب بیان داش��ت: ه��م اکنون در آس��تانه م��اه مبارک 
رمضان به س��ر می بریم که س��بب انس بیش��تر ب��ا قرآن 
 کریم می شود  و می توانیم ش��اهد فضایل قرآنی در جامعه

باشیم.
ارش��د عقیدتی سیاس��ی وزارت دف��اع در بخ��ش پایانی 
س��خنان خود تصری��ح ک��رد: بای��د در تربی��ت اخالق و 

حجاب ما قرآن حضور داشته باشد و فرهنگ قرآن 
 می تواند انسان ساز باش��د و باعث تعالی انسان ها

 شود.
حجت االسالم زهتاب در بخش پایانی سخنان خود 
بیان داش��ت: امید اس��ت بتوانیم با فرهنگ قرآنی 

جامعه خود را رونق دهیم.

جاذبه های خاص 
قرآن موجب استقبال 

از يادگیری آن است
مع��اون رواب��ط عمومی 
و تبلیغ��ات وزارت دفاع 
گفت: ق��رآن جاذبه های 
خاصی دارد ک��ه موجب 
می شود افراد به خوبی از 
برنامه های قرآنی استقبال 

کنند.
س��ردار ناص��ر دهق��ان 
در مراس��م افتتاحی��ه 
تخصص��ی  مدرس��ه 
وزارت  کری��م  ق��رآن 

دفاع تصریح کرد: از دو س��ال پیش افتتاح مدارس 
 قرآن��ی وزارت دف��اع آغ��از ش��د و مدرس��ه امام 
محمد باقر )ع( اصفهان نهمین مدرسه وزارت دفاع 
است که در کشور افتتاح شده است. وی راه اندازی 
مدرس��ه تخصصی قرآن کریم را ب��ا توجه به تعداد 
باالی خانواده های کارکنان صنایع دفاع در اصفهان و ظرفیت 
قرآنی اصفهان الزم دانست و افزود: در مرحله ثبت نام اولیه 
مدرسه تخصصی قرآن امام محمد باقر )ع( در اصفهان بیش 
از 500 نفر ثبت نام کردند که این مس��اله در شهر اصفهان 
 بعید نبود، زی��را اصفهان ظرفی��ت خوب��ی در برنامه های 

قرآنی دارد. 
مع��اون رواب��ط عموم��ی و تبلیغ��ات وزارت دف��اع، قرآن 
را دارای جاذبه ه��ای خ��اص ذکر ک��رد و گف��ت: از میان 
کس��انی که در این دوره ها ش��رکت کرده و فارغ التحصیل 
می ش��وند، برای مربیگ��ری در دوره های بعدی اس��تفاده 
می ش��ود و ت��الش داریم در کن��ار جذب عالقه من��دان به 
 ق��رآن از اف��راد فارغ التحصیل ب��ه طور مطلوب اس��تفاده

 کنیم.

س  ايمنا
]عک

با حضور ارشد عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در اصفهان

نخستین مدرسه تخصصی قرآنی استان افتتاح شد

یوس��ف  س��ید  اهلل   آی��ت 
طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه 
در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان 
در دیدار رییس کل دادگس��تری 
استان، دادستان، معاونان و روسای 
ادارت وابس��ته ب��ه دادگس��تری 
 گفت: کار قضاوت ام��ری خطیر و 
خطر ناک و حرکت بر مرز جهنم و 

بهشت است.
امام جمعه اصفهان، خاطر نش��ان 
کرد: در کن��ار اقدامات دس��تگاه 
قضای��ی، قض��ات بای��د نواقص و 
مشکالت قانون را احصا و مسؤوالن 

را برای اصالح آنها مطلع کنند.
عض��و مجل��س خب��رگان رهبری 
با تاکید بر مناس��ب ب��ودن جرم و 
جریمه اظهار داشت: سهل گیری 
یا س��خت گیری بیش از اندازه هر 
دو باعث افزایش جرم و جنایت در 

کشور می شود.
وی از قضات دادگستری خواست 
ضمن رعایت احکام اس��الم، عالوه 
ب��ر رعایت مناف��ع مل��ی و اجرای 
قان��ون، هن��گام ص��دور رای ب��ه 
 عواقب رای صادره فک��ر کنند و از 
س��خت گیری ه��ای س��لیقه ای 
بپرهیزن��د. وی ب��ر تس��ریع در 
رس��یدگی به پرون��ده ه��ا تاکید 
 ک��رد و گفت: رس��یدگی به برخی 
 پرون��ده ه��ای مه��م از جمل��ه 
پرون��ده هایی که باع��ث محبوس 
 ش��دن افراد اثر گ��ذار در اجتماع

 می ش��ود، باید با س��رعت و دقت 
بیشتری پیگیری شود.

آی��ت اهلل طباطبایی ن��ژاد، خاطر 
نشان کرد: به طور مثال رییس یک 
کارخانه که عده زیادی حقوق بگیر 
دارد، به دالیلی ب��ه زندان می افتد 
لذا طوالنی شدن روند رسیدگی به 
پرونده وی مشکالت بسیاری برای 
عده زیادی از مردم جامعه به وجود 
م��ی آورد و زندگی آنه��ا را مختل 

می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: دس��تگاه 
قضایی همچ��ون گذش��ته عامل 
ایج��اد امنیت، ثب��ات و آرامش در 

جامعه و مجری احکام الهی باشد.
احمد خس��روی وف��ا، رییس کل 
دادگس��تری اس��تان اصفهان ، در 
ابت��دای این دی��دار ضم��ن ارایه 
گزارش��ی از فعالیت ه��ای صورت 
 گرفت��ه، اظه��ار داش��ت: ورودی 
پرون��ده ه��ای دادگس��تری و 
ش��وراهای ح��ل اختالف اس��تان 
در س��ال 9۲، ۷۷5 هزار فقره بود، 
که مع��ادل همین تع��داد پرونده 
مختومه و ع��الوه ب��ر آن ۱3 هزار 
پرونده از مانده پرونده ها کسر شد.

وی نتیج��ه اقدام��ات معاون��ت 
اجتماعی و پیشگیری دادگستری 
اس��تان را کاه��ش پرون��ده های 
ورودی ب��ه دادگس��تری دانس��ت 
و گفت: معم��وال هر س��ال حدود 
ورودی رش��د  درص��د   ۱0 

 پرونده ها اس��ت که ای��ن آمار در 
اس��تان اصفهان به دلیل عملکرد 
خوب سیس��تم قضایی و معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری به کمتر از 

۱ درصد رسیده است.
وی از خلع ید ۷ هزار هکتار از اموال 
بیت المال خبر داد و تصریح کرد: 
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 
در کلیه واحد های قضایی از دیگر 
اقدامات همکاران دستگاه قضایی 

استان بوده است.

آلمان خواستار گفت وگو میان ایران و عربستان شد

نماينده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

قوانین قضايی بايد اصالح و بررسی شود

استاندار چهارمحال و بختیاری:
فاجعه 7 تیر محصول پیوند 

لیبرالیسم داخلی و استکبار بود

بیانی��ه ای  اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا ص��دور 
ب��ه مناس��بت س��الگرد ش��هادت ش��هدای هفت��م تی��ر، ای��ن 
 فاجع��ه را محص��ول پیون��د لیبرالیس��م داخل��ی و اس��تکبار 

دانست.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: فاجعه هفت��م تیر به خس��ارت فراوان و 
س��همگین که با ش��هادت نخبگان جامعه داش��ت، نق��ش ویژه ای 
 در تداوم انقالب اس��المی ایفا کرده ک��ه از آن به نام انقالب س��وم

 یاد می شود.
در این بیانیه آمده اس��ت: شهید بهش��تی و یارانش از ذخایر انقالب 
بودند و در طول حیات خویش زیر آماج کینه، بغض و عداوت دشمنان 
قسم خورده اسالم و انقالب قرار داشتند، اما آن چه این شهید بزرگوار 
و یارانش را متمایز کرد، والیت مداری، اعتقاد و ایمان راسخ آنان در 

رسیدن به اهداف الهی بود.
وی در ادام��ه آورده اس��ت: امروز پس از گذش��ت 30 س��ال از آن 
زمان ه��ر چن��د بهش��تی و یاران��ش در میان ام��ت نیس��تند، اما 
 مل��ت و انق��الب ت��ا ام��روز از باقیات الصالح��ات آن ش��هیدان 

بهره می برند.
 در ادامه بیانیه یاد ش��ده آمده اس��ت: ش��هادت ش��هدای هفت تیر

که به فرموده امام خمینی)ره( عناصری خدوم بودند، وظیفه کسانی 
 را که با ابعاد وجودی این ش��هید و ش��هید دیارمان رحمان استکی

 آشنا هستند، سنگین تر می کند.
 در ای��ن بیانی��ه ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم تبیی��ن خدم��ات و 
 ش��خصیت واالی ش��هدای هفت��م تی��ر ب��رای نس��ل ج��وان

  آم��ده اس��ت: آش��نایی نس��ل ج��وان ب��ا ش��خصیت های علمی، 
عملی و معنوی بزرگانی چون دکتر بهش��تی می تواند این نس��ل را 
 به راه اس��تمرار انقالب و تحکیم ارزش ها و آرمان ه��ای آن هدایت

 کند.
در پای��ان بیانی��ه اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه 
مناس��بت گرامیداش��ت ی��اد و خاط��ره ش��هدای هفت��م تی��ر 
ب��ر ادام��ه راه پرع��زت ش��هیدان انق��الب ب��ا تبعی��ت از فرامین 
 ولی ام��ر مس��لمین حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، تاکید ش��ده

 است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: مراحل 
ساخت ورزشگاه ۱5 هزار نفری چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.

عبد الرحمان قاس��می در نشس��ت مطبوعاتی اظهار داش��ت: ورزش 
همگانی از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است و موجب نشا ط 
اجتماعی و سالمت جامعه می شود.وی افزود: در استان چهارمحال و 

بختیاری ورزش های همگانی همیشه مورد توجه قرار داشته و همیشه 
در این استان فعالیت ورزش های همگانی بسیار باال بوده است. مدیر کل 
 ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به این که

  مهم تری��ن دغدغ��ه دولت تدبی��ر و امید ح��ل مش��کالت جوانان و 
دغدغه های آنها اس��ت، عنوان کرد: مش��کالت جوانان باید شناسایی 

شود و در مسیر حل قرار گیرد.
وی بیان داش��ت: کمک های زیادی در زمینه حل مشکالت جوانان از 
وزارت خانه به استان شده است و امیدواریم بتوانیم بسیاری از مشکالت 

جوانان را در سطح استان در حوزه های مختلف شناسایی و حل کنیم.
عبد الرحمان قاس��می بیان داش��ت: رویکرد دولت تدبیر و امید حل 

مشکالت جوانان و ایجاد روحیه نشاط در جامعه است.
وی ادامه داد: 33 درصد از قشر کل استان قشر جوان هستند و در حدود 
۱0۲ سمن در استان داریم که 48 سمن فعال و بقیه نیمه فعال هستند.

 مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برنامه 
ما در سال جاری این است که بتوانیم سمن های نیمه فعال را فعال کنیم.
13 ورزشکار در آخرين مسابقات آسیايی از چهارمحال و   

بختیاری حضور داشتند
وی بابیان این که حل مش��کالت س��من ها نی��ز در دس��تور کار قرار 
گرفته اس��ت، اذعان داش��ت: امیدواریم بتوانیم با رویک��رد جدید در 
راستای ایجاد نشاط در قش��ر جوان فعالیت بیش��تری داشته باشیم.

 وی با اش��اره به این ک��ه با تمام ت��وان در توس��عه ورزش همگانی گام 
برمی داریم، تاکید کرد: راه رس��یدن به ورزش قهرمانی، توسعه ورزش 
همگانی است. مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری 
بیان داشت: اگر بخواهیم در ورزش دارای یک توسعه پایدار باشیم، باید 

یک تعادل بین ورزش همگانی و قهرمانی ایجاد کنیم.
 عبد الرحمان قاس��می اذعان داش��ت: ما در آخرین مسابقات آسیایی

 ۱3 ورزشکار داشتیم و مقام های مهمی را کسب کردیم.

مدير کل ورزش و جوانان استان :

مدير عامل شرکت آب و فاضالب چهار محال و بختیاری 

اجرای 3 پروژه عمرانی  دراستان

ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری اجرایی شد

تولید يک میلیون و ۵۰۰ هزار 
شاخه گل بريده در استان 

مدی��ر باغبانی جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: امس��ال یک میلیون و 500 هزار ش��اخه گل بریده 
در چهارمح��ال و بختیاری تولی��د و روان��ه بازارهای گل 
کشور ش��ده اس��ت. پرویز منصوری در کمیته کشاورزی 
چهارمح��ال وبختیاری اظهار کرد: این میزان گل ش��اخه 
 بریده از حدود ۱5 گلخانه با سطحی افزون بر 4 هکتار در 
شهرستان های شهرکرد، بروجن،  فارس��ان و کیار تولید 
و روانه بازار های داخلی و خارجی ش��ده است. وی افزود: 
گلخانه های گل زینتی این استان با جدیدترین فناوری های 
روز این صنعت کشت هیدروپونیک )کشت بدون خاک(، 
مجهز به دس��تگاه های تغذیه و آماده سازی محلول های 
غذایی تمام اتوماتیک و باز و بسته شدن دریچه های سقفی 

با حسگرهای حساس  راه اندازی شده است.

رسیدگی به وضعیت مسکن 
مهر در چهارمحال و بختیاری

نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، بن و سامان در 
مجلس شورای اسالمی از وزیر راه و شهرسازی خواست به 
وضعیت اسف بار مسکن مهر اقشار آسیب پذیر چهارمحال 
و بختیاری رس��یدگی کند. سیدسعید زمانیان  در نشست 
علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی از وزیر راه 
و شهرسازی و رفاه خواست تا دستور رسیدگی به وضعیت 
اسف بار مسکن مهر اقشار آسیب پذیر و برخی تعاونی های 
متخلف و دخل و تصرفی که توسط برخی از مسؤوالن در 
واگذاری به افرادی که شرایط نداشتند و سوء استفاده های 
انجام شده در این رابطه را به ویژه در چهارمحال و بختیاری 
صادر کنند. وی با تاکید بر این که وضعیت طرح مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری نامناسب و دور از شان و جایگاه 
مردم است، خواستار رسیدگی و حل سریع این مشکل شد.

پرده برداری از تمثال 68 شهید 
شهرستان فارسان

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری از پرده برداری 
از 68 تمثال شهید در شهرهای جونقان و بابا حیدر از توابع 
شهرستان فارسان خبر داد. قدرت اهلل رییسی در کارگروه 
ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت ضمن گرامیداش��ت یاد و 
خاطره ش��هدای هفتم تیر اظهار کرد: فاجع��ه هفتم تیر 
س��ال 60، محصول یک جریان ریشه دار تاریخی منحرف 
نسبت به بهترین یاران وفادار امام و انقالب بود که در هفتم 
تیر خود را نش��ان داد. وی افزود: اتخاذ اس��تراتژی ترور و 
حذف شخصیت های کارآمد و با نفوذ نظام اسالمی توسط 
منافقان و س��ایر گروه های ضدانقالب، از درک و شناختی 
ناقص از انق��الب اس��المی و جای��گاه آن در جامعه ایران 

حکایت می کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب چهار محال بختیاری با اشاره بر این که 
در حال حاضر س��ه پروژه در غرب شهرکرد، بلداجی و گندمان در حال 
اجرا است، بیان داشت: لوله گذاری فاضالب به ترتیب ۱5، هفت و شش 
کیلومتر انجام شده است. قدرت اهلل بیگلری با اشاره بر این که انتقال آب 
از بن تا بروجن در حال انجام اس��ت و تاکنون ۱4 کیلومتر لوله گذاری 
انجام شده است، بیان داشت: این پروژه 44 میلیون متر مکعب آب را از 
بن تا بروجن برای شرب و صنعت انتقال خواهد داد. وی بیان داشت: تا 
کنون این پروژه ۱0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بیگلری با بیان 
این که 40 درصد آب شرب شهرکرد از چاه های فعلی تامین می شود، 
بیان داشت: در امالک کاشانی که 4۲ هکتار است، بیش از ۲5 حلقه چاه 

وجود دارد که آب شرب مردم شهرکرد را تامین می کند.
وی تاکید کرد: خشکس��الی و کاهش نزوالت آس��مانی در کیفیت آب 

تاثیر داش��ته اس��ت، اما با انجام مدیریت های مناس��ب در توزیع آب 
ش��رب از جمله شناس��ایی منابع جدی��د و یا مخلوط ک��ردن آب چاه 
ها توانس��ته ایم آب ش��رب ش��هرهایی را از جمله بروجن که مشکل 
 داش��تند و س��طح نیترات آب آنها افزایش داش��ته، در حد استاندارد 

نگه داریم.
 33 حلقه چاه تامین آب شرب در استان از مدار خارج شده 

است
 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب چهار محال و بختیاری با اش��اره به 
 این که ۱6۱ حلقه چاه آب ش��رب در این اس��تان وج��ود دارد، گفت:

دلی��ل  ب��ه  بختی��اری  و  چهارمح��ال  در  چ��اه  حلق��ه   33  
م��دار از  آس��مانی  ن��زوالت  کاه��ش  و   خشکس��الی 

 آب دهی خارج شده اس��ت.  قدرت اهلل بیگلری در نشست مطبوعاتی 

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با اشاره به این که با توجه 
به آغاز تابس��تان هفته اول تیر ماه هفته صرفه جویی در مصرف آب نام 
گذاری شده است، اظهار داشت: در این اس��تان ۱6۱ حلقه چاه وجود 
دارد که 33 حلقه چاه از مدار خارج شده و در حال حاضر ۱۲8 حلقه چاه 
در این استان فعال اس��ت. وی با بیان این که بارش نزوالت آسمانی در 
این استان ۲0 درصد کاهش یافته است، بیان داشت: در حال حاضر در 
شهر های سامان، فرخشهر ، بروجن ، سرخون، کاج، دشتک، چلیچه، 
هارونی، هفشجان با مشکل کم آبی رو به روهس��تیم و کم آبی در این 
شهرها بحرانی تر از نقاط دیگر استان است. بیگلری با بیان این که 560 
هزار نفر جمیعت استان تحت پوشش آب شرب شهری و 300 هزار نفر 
تحت پوشش فاضالب هستند، بیان داشت: کلر زنی و نمونه گیری آب 

روزانه در تصفیه خانه ها انجام می شود.

در شرايط موجود 
ما شاهد تهاجم 
فرهنگی دشمن 

هستیم بیان 
داشت: انس با قرآن 

کريم می تواند ما 
را در برابر تمامی 
تهاجمات دشمن 

بیمه کند



یادداشت

روش های سرقت از کارت های بانکی

رییس مرکز مب��ارزه ب��ا جرایم ملی و س��ازمان یافت��ه پلیس 
 سایبری کشور روش های سرقت از کارت های بانکی را تشریح

 کرد.
س��رهنگ کاظمی با بیان این که بیشترین شگرد کالهبرداران 
در حوزه جرایم مالی سوء اس��تفاده از اعتماد شاکی و فیشینگ 
است، به استفاده ازسیستم کارت خوان و سوء استفاده شیادان 
از این دستگاه سودمند و سهل انگاری و بی توجهی رایج در بین 
شهروندان اشاره کرد و گفت: عدم جانمایی مناسب دستگاه های 
کارت خوان )POS(، به منظور کش��یدن کارت و ورود رمز آن 
توسط صاحب کارت و دور ماندن چشم اطرافیان از رمز افراد یکی 
 از این موارد به شمار می آید که باید توسط فروشندگان برطرف 

شود.
ب��ه دس��تگاه های را  ع��دم دسترس��ی مش��تریان   وی 

 کارت خوان، یکی از موارد س��وء اس��تفاده افراد ش��یاد عنوان 
و تصریح کرد: رایج ش��دن چنین س��هل انگاری هایی موجب 
ش��ده ت��ا امنی��ت پرداخ��ت الکترونی��ک از طریق دس��تگاه 
)POS( کاه��ش یابد و زمین��ه را ب��رای انواع کالهب��رداری، 
 س��رقت و برداش��ت ه��ای غیرمج��از از مش��تریان فراه��م 

کند.
رییس مرک��ز مب��ارزه ب��ا جرای��م مل��ی و س��ازمان یافته در 
خص��وص جدیدتری��ن ش��گرد کالهب��رداران و س��ارقان در 
فضای مج��ازی گف��ت: در این خص��وص بزه��کاران از طریق 
نص��ب مداره��ای مغناطیس��ی ب��ر روی دس��تگاه های پ��وز 
اطالع��ات کارت مش��تریان را در حافظه جانبی م��دار ذخیره 
کرده و س��پس با اس��تفاده از دس��تگاه کارت خوان اطالعات 
حس��اب مال باختگان را دریافت و سپس با اس��تفاده از کارت 
 جعلی ساخته ش��ده اقدام به برداش��ت وجه و خرید اینترنتی 
می کنند ک��ه در همین زمینه نیز فروش��ندگان باید دقت الزم 
 را در زمینه نگهداری مناسب دس��تگاه های POS خود داشته

 باشند.
وی در خاتم��ه تخصصی��ص درگاه ه��ا ب��ه اف��راد دارای 
صالحی��ت ،کنت��رل دوره ای محت��وای س��ایت ه��ای دارنده 
درگاه را از عوام��ل کاه��ش کالهب��رداری و یکس��ان س��ازی 
 آدرس درگاه ه��ا را از عوام��ل کاه��ش فیش��ینگ عن��وان 

کرد .

چه مشاغلی زوال عقل را عقب 
می اندازند؟

ب��ر اس��اس یافته ه��ای جدی��د، مش��اغل چالش برانگی��ز 
 می توان��د ابت��ال ب��ه زوال عق��ل را در س��المندی ب��ه تاخی��ر

 بیندازد. دانشمندان معتقدند فعال  نگه داشتن مغز طی زندگی 
هم در حیطه شغلی و هم با اس��تفاده از سرگرمی های محرک، 

می تواند زوال عقل را تا 9 سال عقب بیندازد.
پزشکان مدت هاس��ت بر این باورند آموزش مغز در سالمندی 
مانع از ابتال به زوال عقل می ش��ود، اما این نخس��تین بار است 
که فعالیت ذهنی در س��ال های جوانی به عن��وان اثری مهم در 
 تاخیر بروز این اختالل عنوان شده است. در مطالعه ای که روی

 دو هزار نفر انجام ش��د، مؤثرترین س��رگرمی ها شامل مطالعه، 
داشتن زندگی اجتماعی فعال و استفاده از رایانه به طور منظم 

گزارش شد.
»دکت��ر پراش��انتهی وم��وری« رهب��ر ارش��د ای��ن مطالع��ه 
از »کلینی��ک مای��و« در مینه س��وتا، معتق��د اس��ت ای��ن 
 یافته ها ب��ه کاه��ش اپیدمی زوال عق��ل قریب الوق��وع کمک

 می کند.
جزییات این پژوهش در مجله JAMA Neurology منتشر 

شده است.
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هوای اصفهان ابری می شود 
کارشناس مسؤول پیش بینی هوای اصفهان گفت: در اکثر مناطق استان، آسماني 
صاف تا کم��ي ابري، همراه با غبار محلي و در س��اعات بعداز ظهر و ش��ب، گاهي 

افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید، همراه با گرد و خاک را انتظار داریم.
3

شهردار اصفهان با بيان این که زاینده رود ۴ هزار سال جاري بوده است، عنوان کرد: کمبود آب و خشکی 
زاینده رود جدی است و در صورت ادامه این شرایط، بحران زاینده رود به یک فاجعه ملی تبدیل خواهد شد.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان این مطلب گفت: 
اکنون تنها ۳۰ درصد خشکي رودخانه زاینده رود به دلیل 
خشکس��الي است؛ متاس��فانه طوماري که ش��یخ بهایي 
 درگذش��ته دوراندیش��ي کرده و آن را تدوی��ن نموده و

 حق آبه ها را تنظیم کرده، نادیده گرفته شده است. 
وی با بیان این که برای اصفهانی ها بسیار سخت و دشوار 
است که بی آبی زاینده رود را تحمل کنند، عنوان کرد: بر 
اساس نظرسنجی های انجام شده درخواست9۸ درصد 
 از ش��هروندان اصفهانی ج��اری ش��دن آب در رودخانه 
زاینده رود بوده اس��ت وتمدن اصفهان براساس رودخانه 
زاینده رود شکل گرفته است و اکوسیستم منطقه مرکزی 

کشور به این رودخانه وابسته است. 
 دکتر س��قائیان نژاد با اش��اره به این که بحران رودخانه

 زاین��ده رود فقط یک بحران ش��هری درمحدوده ش��هر 
اصفهان نیست، بلکه شهرها و روستاهای بسیاری درطول 
مس��یر از زردکوه تا تاالب گاوخونی را دچار بحران کرده 
 اس��ت، عنوان کرد: با مراجعه به تاریخ و براس��اس طومار

شیخ بهایی آب رودخانه به سی و سه سهم تقسیم شده که 
چهار سهم آن متعلق به شهر اصفهان است. 

شهردار اصفهان با بیان این که درگذشته مدیریت یکپارچه 
و واحد از سرچش��مه تا تاالب بر این رودخانه حاکم بوده 
اس��ت، تصریح کرد: آنچه به عنوان یک بح��ران درآمده 
حاصل دو بخش طبیعی و انسانی است که سهم هر کدام 

باید به درستی مورد بررسی قرارگیرد. 
 ب��ه گفت��ه وی هم��ه از ای��ن نعمت اله��ی ب��ه گونه ای

 بهره مند شده اند، به جز کشاورزان و حق آبه داران اصلی 
به خصوص درش��رق اصفهان که زمین های حاصل خیز 
آنان روز به روز به کویر تبدیل شده و حیات شهر اصفهان 
نیز به مخاطره افتاده است. شهردار اصفهان با تاکید براین 
که امروز جلوگیری از برداشت های بی رویه و غیر اصولی 
ضرورتی غیر قابل اجتناب است، عنوان کرد: علت خشکی 
رودخانه زاینده رود، تاالب بین المللی گاوخونی و از بین 
رفتن اکوسیستم منطقه، نبود یک مدیریت واحد در بخش 
آب اس��ت و در این مدت مدیریت واحدی بر زاینده رود و 
تقسیم آب آن اعمال نشده و در بودجه کالن و توزیع آنها 
نیز مدیریت یکپارچه ای برای مسایل مختلف استان وجود 

نداشته است. 
دکتر سقائیان نژاد پیگیری عدم تخصیص های جدید در 
وزارت خانه های نیرو و صنعت را به واسطه توسعه، حمایت 
و ایجاد صنایع مصرف کننده و جلوگیری از برداشت های 
بی روی��ه و پمپاژ درباالدس��ت، از دیگر اولوی��ت اجرایی 

درجهت پایداری رودخانه زاینده رود دانست و بیان کرد: 
طرح های توس��عه جدید درحوزه زاین��ده رود منجر به 
افزایش جمعیت، گسترش شهرها، تغییرکاربری اراضی 
حوزه و از بین رفتن زمین های کشاورزی و غیره می شود، 

که نباید تصویب شود. 
شهردار اصفهان تاکیدکرد: این نکته را باید در نظرگرفت 
که کمبود آب و خشکی زاینده رود جدی است و در صورت 
ادامه این ش��رایط، بحران زاینده رود به یک فاجعه ملی 

تبدیل خواهد شد. 
ش��هردار اصفهان بر تاثیر کم آبی بر فضاي سبز ۵ هزار و 
۲۰۰ هکتاراصفهان اشاره کرد وگفت: نیاز آبي این عرصه 
بزرگ فضاي س��بز۳ مترمکعب درثانیه است که درحال 
حاضر براي نگهداري این فضاي سبز دو هزار لیتر درثانیه 
کس��ري آب وجود دارد. دکترس��قائیان نژاد اضافه کرد: 
کسري آب به دلیل پایین رفتن سطح آب هاي زیر زمیني، 
قطع شدن روان آب رودخانه زاینده رود و خشک شدن۷۰ 
درصد از چاه هاي منطقه ناژوان در غرب اصفهان اس��ت.

ش��هردار اصفهان عنوان کرد: پس از خشکی زاینده رود، 
آب چاه ها نیز دیگر پاس��خگوی فضای سبز وسیع ناژوان 
باغ شهر اصفهان نیس��ت. به گفته وی آبیاری فضای سبز 
وس��یع ناژوان در روزهای تابس��تان یکی از نگرانی های 
مدیریت شهر اصفهان اس��ت و در شرایطی که تامین آب 
براي ناژوان حیاتي است، این منطقه دچار مرگ تدریجي 
 شده است و مسؤوالن باید به حساس��یت موضوع توجه

داشته باشند. 

۶۰ درصد از منابع آبی را از دست داده ایم
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این 
که وجود رودخانه زاینده رود کمک به آبیاری فضای سبز 
حاشیه رودخانه می کرد، تصریح کرد: ۶۰ درصد از منابع 
آبی را از دست داده ایم و این نشان می دهد شرایط موجود 

فوق العاده بحرانی است.
محس��ن رنجبر با بیان این مطلب گفت: با توجه به ادامه 
خشکی زاینده رود و تامین نش��دن آب منابع زیرزمینی، 
چاه های آب مورد اس��تفاده در فضای سبز دچار مشکل 

شده است. 
وی با بیان ای��ن که نیم��ي از  چاه های آب خش��ک و از 
دسترس خارج شده اس��ت، افزود: در حال حاضر فضای 
سبز ۵ هزار و ۲۰۰ هکتاری را در شرایطی اداره می کنیم 

که نصف منابع زیرزمینی را از دست داده ایم. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این 

که وجود رودخانه زاینده رود کمک به آبیاری فضای س��بز 
حاش��یه رودخانه می کرد، تصریح کرد: ۶۰ درصد از منابع 
 آبی را از دست داده ایم و این نشان می دهد شرایط  موجود

 فوق العاده بحرانی است. 
رنجبر با اشاره به اقدامات حوزه خدمات شهری برای آبیاری 
فضای سبز خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بحرانی آب 
استفاده از گونه های گیاهی مقاوم با نیاز آبی کم را در دستور 

کار قرار دادیم. 
وی اظهار داشت: در حال حاضر دیگر از چمن های اسپرت 
که نیاز آبی باالیی داشت، استفاده نمی شود و به جای آن از 

چمن های گرمسیری مقاوم به خشکی استفاده می شود. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: استفاده 
از روش های به زراعی و بهسازی بستر خاک جهت افزایش 
راندمان و کاهش تلفات آب، از دیگر اقدامات این حوزه است 

که به این ترتیب آب در ریشه گیاه نگه داری می شود. 
رنجبر اس��تفاده از آبیاری تحت فش��ار و زیرس��طحی را از 
دیگر اقدامات شهرداری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
بیشترین بحران آب در منطقه ۶ است. از این رو با استفاده 
از روش های نوین و انتقال از دیگر مناطق، به آبیاری فضای 

سبز این منطقه اقدام شده است. 
وی افزود: بر اس��اس این روش نوین، ماده ای بر روی گیاه 
پوشش داده می شود تا تبخیر آب را کنترل نماید و آب در 

زمان بیشتری درون گیاه باقی بماند. 
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در 
منطقه ۵ نیز برای جبران کمبود آب از پساب سپاهان شهر 
استفاده می ش��ود که با رعایت اصول بهداشتی به صورت 

ثانویه تصفیه می شود. 
رنجبر با بیان این که اولویت اول تامین آب شرب و بعد فضای 
سبز است، خاطرنش��ان کرد: با توجه به وضعیت خطرناک 
آلودگی هوا، باید نسبت به توس��عه و نگهداری فضای سبز 

اقدام شود. 
وی با اش��اره به این که ب��رای آبیاری فضای س��بز ۳ هزار 
لیت��ر در ثانی��ه مناب��ع آبی نی��از داری��م، اظهار داش��ت: 
متاس��فانه اکنون ه��زار و ۲۰۰ لیتر در ثانی��ه آب موجود 
 اس��ت و ما با هزار و ۷۱۷ لیتر در ثانیه کس��ری آب مواجه

 هستیم. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر این که 
بیالن آبی مناطق شهر منفی است، ادامه داد: در حال حاضر 
منطقه ۶ بحرانی ترین منطقه اس��ت، اما مناطق ۳، ۱، ۲، و 
۸ به دلیل وجود چاه های عمیق وضعیت بهتری دارند که 
 در این راستا آب از این مناطق به نقاط بحرانی انتقال داده 
می ش��ود. رنجب��ر تاکید ک��رد: با اس��تفاده از سیس��تم 
کلکت��ور، آب به نقاط بحران��ی انتقال داده ش��ود تا تعادل 
در بی��ن مناط��ق ایج��اد ش��ود. وی با اش��اره ب��ه این که 
فضای س��بز به سیس��تم کنت��ور الکترونیکی هوش��مند 
مجهز شده اس��ت، گفت: با اس��تفاده از سیس��تم میراب 
الکترونیک��ی از ه��در رف��ت آب در آبی��اری فضای س��بز 
 جلوگی��ری خواه��د ش��د به ط��وری که ابت��دا نی��از آبی

 عرصه های فضای سبز مشخص می شود و سپس بر اساس 
نیاز آبی گونه های مختلف آب به عرصه اختصاص می یابد. 

وی اف��زود: اگرچ��ه مدیری��ت واحد ش��هری ب��ه صورت 
رس��می ش��کل نگرفته اس��ت، س��ازمان ها ب��ا همکاری 
 یکدیگ��ر در جه��ت خدمات رس��انی ب��ه م��ردم فعالیت 

می کنند. 

شهردار اصفهان: بحران زاینده رود به فاجعه ملی تبدیل مي شود

طومار شیخ بهایی نادیده گرفته شده است 

یادداشت

ساعت کار ادارات در ماه رمضان، 
هيچ تغييري نخواهد کرد

سخنگوی هیات دولت اعالم کرد: دولت یازدهم مقید به اجرای قانون 
است؛ بنابراین نمی توانیم و این اختیار را نداریم که ساعت کار ادارات 
را در ماه رمضان کاهش دهیم، اما کارمن��دان در این ایام، مي توانند 

در ساعت اولیه یا پایانی روز کاری خود از مرخصی استفاده کنند.
محمدباقر نوبخت گفت: اگ��ر کارمندان ادارات در ای��ام ماه مبارک 
رمضان بخواهند در ساعت اولیه یا پایانی روز کاری خود از مرخصی 
استفاده کنند، دس��تگاه های اجرایی این همکاری را با آنها خواهند 

داشت. 
وی افزود: این مصوبه دولت گذش��ته از سوی ریاس��ت قوه مقننه با 
اعتراض و ایراد مواجه می ش��د، ولی دولت قبلی بدون توجه به این 
اعتراض ها، کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان را اجرا می کرد.

 ارایه خدمات هميار سالمت 
در دورترین نقاط استان 

رییس سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: ارایه خدمات در نقاط 
دورافتاده استان به مردم و وجود گروه های همیار سالمت در روستاها 

توسط بهزیستی استان اصفهان انجام شده است.
 س��عید صادقی در نشس��ت خبری بهزیس��تی اصفه��ان پیرامون 
توانایی های اس��تان اصفهان اظهار کرد: اس��تان اصفهان دارای ۲4 
شهرستان با تنوع بسیار آب هوایی و قومیتی و دارای نیروی توانمند 

و مفید برای استان اصفهان است.
وی افزود: در کنار افراد قدرتمند، افراد با معلولیت جسمی و روحی 
نیز در اس��تان وجود دارند که برخی از آنه��ا دارای معلولیت وراثتی 
هس��تند، یعنی از بعد از تولد این گون��ه بوده اند، ول��ی برخی از در 
حوادثی دچار معلولیت می شوند و در این هنگام است که پیشگیری 

نقش پیدا می کند.

فریدن با کمبود پزشک عمومی 
مواجه است

فرماندار فریدن گفت: این شهرستان با کمبود پزشک عمومی مواجه 
است و نیاز مبرم و جدی به پزشکان عمومی دارد.

اسفندیار تاجمیری در آیین معارفه رییس شبکه بهداشت و درمان 
فریدن با اشاره به جمعیت این شهرستان افزود: ما همچنین با کمبود 

پرستار مواجه هستیم.
وی با بیان این که با اجرای طرح تحول نظام سالمت، روند بهداشتی 
در شهرس��تان رو به پیش��رفت اس��ت، تصریح کرد: از لحاظ فضای 

فیزیکی مشکالتی داریم.
تاجمیری افزود: فق��دان درمان��گاه تخصصی حوادث ج��اده ای از 

مشکالت مهمی است که نیاز به حمایت دارد.
وی تاکید کرد: راه اندازی سی تی اسکن در این شهرستان نیز باید با 
سرعت بیشتری انجام شود. زیرا بیش از 9۰ درصد از مراجعات ما به 

اصفهان به علت سی تی اسکن است.

هر اصفهانی ساالنه ۴2۰۰ تومان 
صدقه می دهد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: در ماه رمضان 
۲۵ هزار سبد کاال برای افراد تحت پوشش اختصاص پیدا کرده است.

مهدی مجلس آرا اظهار کرد: در س��طح اس��تان اصفهان ۱۷۸ هزار 
 نف��ر و 9۵ ه��زار و ۷4۳ خان��وار تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام 

خمینی )ره( قرار دارند.
وی اف��زود: در س��ال گذش��ته هزینه های��ی ک��ه بابت مس��تمری، 
خدمات اش��تغال، خدمات فرهنگی و دیگر خدمات به خانواده های 
 تح��ت پوش��ش پرداخ��ت ش��د، ح��دود ۲۶۲ میلی��ارد توم��ان

 بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفه��ان با بیان این که در 
سال گذشته کل مش��ارکت های مردمی ۷4 میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان بوده است، ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

از این مشارکت ها، از طریق صدقات بوده است.
مجلس آرا تصریح کرد: کمک های مردمی از طریق صدقات ش��امل 
صندوق های خانگی، صندوق های معابر، جشن عاطفه ها، جشن های 

نیکوکاری و کمک های بدون ذکر نام به کمیته امداد می شود.

22 دستگاه وسيله نقليه مسروقه 
مالباختگان، تحویل داده شد

 فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: با اجراي طرح ۲4 ساعته 
کاشف توسط واحدهاي گشتي پلیس مرکز استان اصفهان، تعداد ۲۲ 
دستگاه موتورسیکلت و خودروي مس��روقه، کشف و به مالباختگان 

تحویل داده شد.
سرهنگ حسن یاردوس��تي گفت: در راس��تاي طرح ارتقاي امنیت 
اجتماعي و برخورد ضربتي با مجرمان، طرح کاشف توسط واحدهاي 
گشتي این فرماندهي به مدت یک روز با استفاده از به کارگیري تمام 

توان و تجهیزات در سطح شهرستان اجرا شد. 
وي اف��زود: در اج��راي ای��ن طرح ی��ک روزه، تع��داد ۵ دس��تگاه 
کش��ف  مس��روقه  خ��ودرو  دس��تگاه   ۱۷ و  موتورس��یکلت 
 و تع��دادي از س��ارقان ای��ن وس��ائط نقلی��ه نی��ز دس��تگیر

 شدند. 

نمایشگاه »اعتياد« در سميرم 
گشایش یافت

هم زمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نمایش��گاه »اعتیاد« در 
جهت آگاهی بخش��ی و مقابله ب��ا این معضل اجتماعی در س��میرم 

گشایش یافت.
نمایش��گاه »اعتیاد« با همکاری فرماندهی نی��روی انتظامی، اداره 
بهزیس��تی و برخی ادارات شهرس��تان در س��الن کتابخانه عمومی 

سمیرم دایر شد. 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سمیرم در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
در سمیرم اظهار کرد: در این نمایشگاه انواع روانگردان های صنعتی، 
مواد مخدر و تجهی��زات آن همراه با پوس��تر و بروش��ور به نمایش 
گذاشته شده اس��ت و امیدواریم از این طریق آگاهی عمومی نسبت 
 به آثار مصرف مواد مخدر بیشتر شود. هادی صادقی افزود: در جهت 
آگاهی بخشی خانواده ها  و مقابله با این معضل اجتماعی نمایشگاه 

»اعتیاد«  به مدت سه روز در کتابخانه عمومی سمیرم برپا است.

اخبار کوتاه
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مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور با اشاره به 
این که تاکنون از سوی اتباع عراقی درخواست پناهندگی در ایران 
نشده است، گفت: اگر اتباع مجاز در کشور مرتکب جرمی شوند 

پس از رسیدگی به اتهامشان از کشور طرد می شوند.
عزیز کاظمی در خصوص درگیری های کش��ور عراق و احتمال 
درخواس��ت پناهندگی از س��وی اتباع این کش��ور اظهار داشت: 
 موافقت ب��ا درخواس��ت پناهندگی از س��وی اتب��اع عراقی تابع 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران است و در این خصوص تنها 

ما تصمیم گیری نمی کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره جرایم خشن اتباع افغانستان 
در ایران نیز گفت: بخش قابل توجهی از جرایمی که توسط اتباع 

خارجی انجام می ش��ود، مربوط به اتباع غیرمجاز است. اگر اتباع 
 مجاز مرتکب جرمی ش��وند، مدارکش��ان باط��ل و از ایران طرد 

می شوند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افزود: در بین 
پناهنده ها کمتر اتفاق می افتد که مرتکب جرمی شوند. وزارت 
کشور موظف به سر و سامان دادن به وضعیت اتباع غیرمجاز است 

و تمام مسؤولیت اتباع مجاز نیز برعهده ما است.
کاظمی درباره ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی نیز گفت: صدور 
شناسنامه برای فرزندان اتباع غیرمجاز تابع مقرراتی است که آنها 
باید تا ۱۸ سالگی صبر کنند. بیش��ترین ازدواج مربوط به مردان 
خارجی با زنان ایرانی اس��ت. ایرانی هایی که قصد ازدواج با اتباع 
خارجی را دارند، حتما باید بر اساس قوانین ایران اقدام به کسب 
مجوز کرده و با صدور پروانه زناشویی ازدواج کنند. این کار به نفع 

آنها است و در مواقع الزم ایران می تواند از آنها حمایت کند.
مدیرکل امور اتب��اع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور در پایان 
گفت: همه فرزندان اتباع خارجی غیرمجاز که شناسنامه ندارند، از 
تمام شرایط آموزشی، بهداشتی، خدماتی و سفر برخوردار بوده و 

ممنوعیتی در این زمینه ها وجود ندارد.
وی با بیان این که اتباع فاقد شناسنامه قبل از سن ۱۸ سال و بعد 
از سن ۱9 سال نمی توانند برای اخذ شناسنامه اقدام کنند، افزود: 
کودکان اتباعی که شناسنامه ندارند، برای دریافت شناسنامه باید 

تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند.

رییس س��تاد اس��تهالل دفت��ر مق��ام معظم رهب��ری از 
 اع��زام ۱۵۰ گروه برای اس��تهالل ماه مب��ارک رضان خبر 

داد.
حجت االس��الم علیرضا موحدنژاد رییس س��تاد استهالل 
دفتر مقام معظم رهبری در نشست خبری رؤیت هالل ماه 
مبارک رمضان، گفت:  روز جمعه ۲9 ش��عبان، حدودا۱۵۰ 
گروه در نق��اط مختلف کش��ور برای اس��تهالل هالل ماه 

مب��ارک   رمض��ان     اق��دام کردن��د   .
م��روز  وی اظه��ار داش��ت:  همچنی��ن در غ��روب ا
ش��نبه س��ی ام ش��عبان نی��ز ب��رای اطمین��ان بیش��تر و 

ب��رای ای��ن که م��اه مب��ارک رمض��ان ب��ه لح��اظ اثبات 
نج��ام  ش��رعی مش��کل نداش��ته باش��د، اس��تهالل ا

 می ش��ود  .
رییس س��تاد اس��تهالل دفتر مقام معظم رهبری تصریح 
کرد: ب��ه گفته کارشناس��ان هالل ماه مب��ارک رمضان در 
غروب روز جمعه )۶ تیرماه( در ایران رؤیت نش��د. بنابراین 
انتظار ما این اس��ت ک��ه ماه مب��ارک رمضان، بر اس��اس 
 همان روزی که در تقویم مش��خص ش��ده، روز یکش��نبه 

آغاز ش��ود . 
به هرح��ال اس��تهالل همانند س��ال های گذش��ته انجام 

می ش��ود   .
وی گفت: بنا ب��ر هیچ فتوایی امروز هفت��م تیرماه، اول ماه 

مبارک رمضان نیس��ت .
حجت االس��الم علیرضا موحدنژاد رییس س��تاد استهالل 
دفتر مقام معظم رهبری اظهار داش��ت: در تمام استان ها 
گروه های اس��تهالل را داریم، اما در برخی استان ها مانند 
کردس��تان، کهگیلوی��ه و بویراحمد، مازن��دران و گیالن 
به دلیل ش��رایط بد آب و هوایی، اس��تهالل نداریم، اما در 
اس��تان هایی مانند تهران، خراسان، فارس و اصفهان گروه 

اس��تهالل به صورت فعال تر حضور دارند .
 بنابراین پراکندگی گروه اس��تهالل در تمام نقاط مختلف 

ای��ران وج��ود دارد .

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین: 

شرایط ازدواج ایرانيان با اتباع خارجی
ریيس ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری:

فردا اولين روز رمضان است



اخبار کوتاهيادداشت

امضای تفاهم نامه  تولید ريل  
UIC۶۰ در ذوب آهن اصفهان

 هم زمان با روز صنعت و معدن و با حضور وزیر صنعت، معدن، تجارت 
و وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی، پاالیشگاه شماره 
۲ تصفیه خانه گاز کک و باطری ش��ماره یک کک س��ازی ذوب آهن 

اصفهان افتتاح شد.
با افتتاح این پروژه با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته سالیانه 
450 تن کک تولید ش��ده  و گام��ی بلند در راس��تای خودکفایی و 

بی نیازی از واردات کک مورد نیاز کوره بلند صورت می گیرد.
در پاالیشگاه ش��ماره ۲ تصفیه  گاز کک نیز از تجهیزات سردکننده 
اولیه الکتروفیلترها، مکنده های گاز، برج های جذب و دفع، برج های 
تقطیر و مخازن هیروش��یمی اس��تفاده شده اس��ت.در طرح پروژه 
کک سازی، عالوه بر اس��تفاده از مدرن ترین روش تصفیه گاز کک، 
از واحد کالبس ب��رای جذب آمونیاک و هیدروژم س��ولفوریک بهره 

گرفته شده است.
از طرف دیگ��ر کلیه آب ه��ای آلوده ناش��ی از فرآین��د جمع آوری، 
پس از تصفیه برای خاموش کردن کک اس��تفاده ش��ده و از سیکل 
خارج می ش��وند.در ای��ن فرآیند عالوه ب��ر گاز کک تصفیه ش��ده، 
 محصوالت جانبی از قبیل قطران، نفتالین، بنزول خام و گوگرد تولید

 می شود.
هم چنین در حاشیه  این مراسم افتتاحیه با حضور وزرای تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اس��المی تفاهم نامه ای در خص��وص تولید ریل 

UIC۶0  امضا شد.
اردش��یر س��عد محمدی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان وعده داد تا 
 پایان مه��ر ماه ۹4 مراحل س��اخت ریل  UIC۶0 انجام ش��ود و به 

بهره برداری برسد.
وی همچنین در مراسم افتتاح واحد کک سازی بیان داشت: با افتتاح 
پروژه کک سازی توانایی تولید کک 450 هزار تنی فراهم شده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: امیدواریم سال آینده 
باتری شماره دو ذوب آهن اصفهان راه اندازی شود تا ظرفیت آن به 

550 هزار تن برسد که این بزرگ ترین افتخار این شرکت است.

 قیمت گوشت قرمز در ماه رمضان 
افزايش نمی يابد

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز استان اصفهان گفت: به مناسبت 
فرا رسیدن ایام رمضان این وعده را می دهم که از هرگونه افزایش قیمت 

گوشت قرمز در این ماه جلوگیری کنیم.
اصغر پور باطنی اظهار داش��ت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت بره 
مرغوب در بازار اصفهان ۲5 هزار تومان است که نسبت به کیفیت و درجات 

مختلف گوشت این قیمت متفاوت است.
 وی بیان داشت: به مناس��بت ماه مبارک رمضان احتمال کاهش قیمت

 یک هزار تومانی گوشت قرمز در سطح بازار وجود دارد.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز استان اصفهان تصریح کرد: در 
صورتی که گوشت گوسفند به اصفهان وارد شود و بتوان برای ماه رمضان 
تامین ذخیره داش��ت، امکان کاهش قیمت برای اتحادیه و فروشندگان 

وجود دارد.

 ورود نخستین قطعات هواپیما
 به کشور

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری از ورود نخستین قطعات هواپیما به 
کشور خبر داد و گفت: از این پس هر ماه تعدادی هواپیمای جدید به ناوگان 
کشور اضافه می ش��ود.علیرضا جهانگیریان رییس س��ازمان هواپیمایی 
کشوری در جمع خبرنگاران، گفت: نخستین محموله از قطعات هواپیمایی 
وارد کشور شد و موتورهای تعمیر ش��ده هواپیما هفته آینده وارد کشور 
می شود. رییس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد خرید هواپیماهای 
جدید گفت: هواپیماهای جدید در حال خرید و ورود به کشور است و هر 

ماه تعدادی از هواپیماها به ناوگان هوایی کشور اضافه می شود. 
جهانگیریان افزود: از ابتدای س��ال تاکنون، ۶ فروند هواپیمای جدید به 

ناوگان هوایی ایران اضافه شده است. 

قیمت جهانی طال صعود کرد
قیم��ت جهانی طال ب��ه دنبال انتش��ار آم��اری ک��ه نش��ان داد اقتصاد 
آمریکا بیش از برآوردهای اولیه در س��ه ماهه اول س��ال جاری میالدی 
کوچک ش��ده اس��ت، صعود کرد.هر اونس طال برای تحوی��ل فوری در 
بازار س��نگاپور 1318 دالر معامله ش��د. در بازار کامک��س نیویورک هر 
اونس طال ب��رای تحوی��ل در اوت0/3 درصد کاهش یاف��ت و به 131۹ 
دالر رس��ید.طال پس از انتش��ار آماری که نش��ان داد اقتصاد آمریکا در 
س��ه ماهه اول س��ال جاری میالدی ۲/۹ درصد کوچک ش��ده است، از 
1305 دالر در س��اعات اولی��ه معام��الت ب��ه 13۲۲ دالر افزایش پیدا 
 کرد.بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ، این خب��ر جذابیت ط��ال را به عنوان

 سرمایه گذاری مطمئن افزایش داد.  زیرا سرمایه گذاران احتمال می دهند 
با این آمار بانک مرکزی آمریکا برای م��دت طوالنی تری نرخ های بهره را 
نزدیک صفر نگه خواهد داشت. معامالت طال از تشدید درگیری های عراق 
که تقاضای س��رمایه گذاران را برای این فلز گرانبها تقویت کرده نیز سود 
برده اند.در بازار دیگر فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 
با0/3 درصد کاهش، به۲0/۹74 دالر رسید. قیمت هر اونس پالتین پس 
از صعود به 1474 دالر،0/3 درصد کاهش یافت و به 14۶8 دالر رسید. هر 

اونس پاالدیم نیز با0/1 درصد کاهش،83۲/11 دالر معامله شد

 هر کیلو حلیم بادمجان
 7 هزار تومان 

ریی��س اتحادی��ه کباب��ی و بریان��ی اصفه��ان نی��ز در ارتب��اط ب��ا 
قیم��ت حلی��م بادمج��ان و آش ش��له قلم��کار ب��ه مناس��بت م��اه 
رمض��ان گف��ت: قیم��ت ه��ر کیل��و حلی��م بادمج��ان مرغ��وب در 
 اصفه��ان، ب��ه 7 ه��زار توم��ان رس��ید و ه��ر کیل��و آش ش��ل قلمکار

 4 هزار و 500 تومان شد. احمد رضا اخوان اظهار داشت: قیمت هر کیلو 
 حلیم بادمجان از 5 هزار تومان تا 7 هزار تومان است و آش شله قلمکار بین

 3 ه��زار و 500 توم��ان ت��ا 4 ه��زار و 500 توم��ان اس��ت.وی در 
 خصوص برخورد ب��ا گران فروش��ی ها و ف��روش حلیم بادمج��ان و آش 
شله قلمکار در فروشگاه های غیر مجاز تصریح کرد: بر این موارد بازرسان 
اتحادیه، سازمان بازرگانی، صنعت، معدن وتجارت و بهداشت نظارت دارند.

رییس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان از وجود 1۲ بازرس تحت پوشش 
این اتحادیه خبر داد و افزود: به دنبال تش��دید بازرس��ی هاو نظارت های 
محکمی که بر تغذیه مردم انجام می گیرد، در سال  گذشته میزان تخلفات 

کمی را شاهد بودیم.

4
کشور باید تولیدمحور شود

رییس خانه صنعت و معدن کشور گفت: مشکل ما این است که همه مشکالت را گردن قبلی ها می اندازیم، اما تا کشور 
تولید محور نشود، و از نفت محوری خارج نشود، وضع صنایع کشور بهتر از این نخواهد بود.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی گفت : در حال حاضر 30 درصد صنعت فعال است و اگر می خواهیم اقتصاد مقاومتی 
محقق شود، قطعا باید صنعت به 100 درصد ظرفیت اسمی خود برسد، اما این اتفاق کی خواهد افتاد؟
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بهره برداری از 17 طرح راهسازی به طول ۲۹5کیلومتر با حضور 
» عباس آخوندی « وزیر راه و شهرسازی در نقاط مختلف استان 

اصفهان کلید خورد.
این ط��رح ه��ا ش��امل ج��اده اصفه��ان - اردس��تان ب��ه طول 
 18 کیلومت��ر، بان��د دوم مبارک��ه - ش��هرضا 18 کیلومت��ر، 
قلع��ه ش��ور - رحی��م آب��اد 1۲ کیلومت��ر، کلیش��اد - اس��الم 
 آب��اد 7کیلومت��ر، نی��ک آب��اد - حس��ن آب��اد 13 کیلومت��ر،
  خمین��ی ش��هر - نج��ف آب��اد ۲۲ کیلومت��ر، دهاق��ان - برون

 ۲۲ کیلومت��ر، کمربند جنوبی س��میرم 10کیلومت��ر، باند دوم 
 فریدونش��هر 5کیلومت��ر، گلپای��گان - خمی��ن 5کیلومت��ر، 
موته - گلپایگان 18کیلومتر، گلپایگان - خوانسار 5کیلومتر، زرین 
شهر - ش��هرکرد 30کیلومتر، مبارکه - طالخونچه 18کیلومتر و 
پلیس راه تهران - سه راه دهق، علویجه به طول 17کیلومتر است.

همچنین بهسازی روکش آسفالت جاده ابرکوه به طول 35کیلومتر 
و احداث راه ورزنه بطول 3۶ کیلومتر از جمله این طرح هاست. 

برای احداث و بهره برداری مجموع ای��ن 17 طرح، 140 میلیارد 
تومان هزینه شده است. 

از مجموع این طرح ها، دو طرح ش��امل کمربندی خمینی شهر 
- نجف آباد و مبارکه - طالخونچه با حضور وزیر راه و شهرس��ازی 

افتتاح شد .
باند دوم جاده کمربندی خمینی شهر به شاهین شهر به دست وزیر 

راه شهرسازی افتتاح و به بهره برداری رسید.
این جاده به طول ۲۲ کیلوتر با هزینه بالغ بر 18 میلیارد تومان از 

محل اعتبارات ملی واستانی پس از سال ها افتتاح شد.
باند نخست این جاده در س��ال ۹1 با حضور وزیر راه و شهرسازی 
دولت دهم به بهره برداری رس��ید، ولی پس از گذشت دو سال به 
علت احداث نکردن  ۲ پل روگذر در محل ورودی جاده کمربندی 
قدیم، جدید و ورودی خمینی شهر به شهرک برق الکترونیک و 
گورس��تان عمومی باغ فرودس، این جاده نیمه کاره و نیمه تمام 

است.
فرماندار خمینی شهر در این مراسم در حضور وزیر راه و شهرسازی 
اظهار ک��رد: اح��داث ۲ پل روگذر ب��رای تردد اهالی و ش��اغالن 
ش��هرک های برق الکترونیک و گورس��تان جدید عمومی شهر 

بسیار ضروری است. در صورت تامین نشدن اعتبار بودجه الزم، 
این طرح به ص��ورت نیمه کاره رها می ش��ود و در این دو نقطه ما 
شاهد تصادفات مرگباری هس��تیم.احمد حقیقی با بیان این که 
تامین اعتبار مورد نظر از محل بودجه تملک دارایی شهرستان و 
استانی امکان پذیر نیس��ت، افزود: تقاضای ما از مسؤوالن وزارت 
راه تخصیص بودجه الزم برای تکمیل و اجرای این دو طرح است. 
همچنین باند دوم جاده مبارکه - ش��هرضا در ش��هر طالخونچه 
شهرستان مبارکه به طول 18 کیلومتر افتتاح شد.در این مراسم 
که با حضور مس��ؤوالن شهرس��تان مبارکه و جمعی از مدیران 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان صورت گرفت، تعدادی از 
نمایندگان مردم از وزیر راه و شهرسازی خواستار پیگیری آسفالت 
جاده شدند. باند دوم جاده مبارکه، شهرضا و طالخونچه به طول 
18 کیلومتر، قرار است توسعه پیدا کند. این جاده یکی از مهم ترین 
جاده های ارتباطی شهرستان مبارکه به شمار می رود. این جاده 

با مشارکت شرکت های خصوصی کشیده شده و پس از 30 سال 
قرار است احداث شود.

 این جاده تا کنون به دلیل ش��رایط بدی که دارد، جان صد ها نفر 
را گرفته است. در این مراسم مردم شهرستان خواستار پیگیری 
مشکالت جاده های شهرستان ش��دند و از وزیر راه و شهرسازی 
خواس��تند تا بودجه های الزم را برای برطرف کردن مش��کالت 
این جاده ها اختصاص دهد. وزیر راه و شهرس��ازی لزوم گسترش 
حمل و نقل ترکیبی در استان اصفهان را با توجه به وجود صنایعی 
همچون فوالد ضروری خواند و گفت: افزایش س��هم حمل و نقل 
 ریلی و نیز ایجاد بندر خشک در استان اصفهان باید با جدیت دنبال

 شود.
افتتاح نخس�تین دفتر منطق�ه ای تحقیق�ات راه و 

شهرسازی در اصفهان
وزیر راه و شهرس��ازی با اس��اتید دانش��گاه های اصفهان دیدار و 

گفت وگو کرد. گفتنی است عباس آخوندی با تعدادی از اساتید 
دانش��گاه اصفهان دیدار کرد و از نزدیک در جری��ان دغدغه ها و 
توصیه های آنها برای آخرین وضعیت راه های جاده ای و ریلی، قرار 
گرفت. همچنین مدل های شهرسازی و مسکن سازی و وضعیت 
آبرسانی استان اصفهان از جمله اصلی ترین محورهایی بود که در 
این جلسه مورد بررس��ی قرار گرفت.رییس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرس��ازی هم در این نشس��ت با بیان این که استفاده 
از تجارب و توصیه های هیات های علمی و اس��اتید دانش��گاه از 
اصلی ترین اولویت های وزارت راه است، اظهار کرد: برای همسان 
کردن پروژه ها با اهدافی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، 
توصیه های اساتید دانش��گاه ها می تواند بسیار مفید و ثمربخش 

باشد.
وی به ت��الش وزارت راه برای صرف��ه جویی در مص��رف انرژی 
اش��اره کرد و گف��ت:  از این رو یک��ی از اصلی تری��ن اولویت های 
وزارت خان��ه در عرص��ه حم��ل و نقل تاکی��د بر حم��ل و نقل 
ریلی اس��ت و همچنین رس��یدن به س��اختارهای نو و ایمن در 
 راه س��ازی بدون همراهی اساتید دانش��گاه ها، کار بسیار سخت 

می شود. 
محمد ش��کرچی زاده همچنین از افتتاح اولی��ن دفتر منطقه ای 
تحقیقات راه و شهرسازی در استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: 
افتتاح این دفتر  به عنوان یک حرکت بسیار مناسب و تاثیرگذار 
می تواند راهی برای ارتباط بدنه کارشناسی دانشگاه ها با مدیران 

وزارت خانه باشد. 
وی با اش��اره ب��ه پ��روژه بت��ن 1404، بی��ان داش��ت: اصفهان 
ب��ه عن��وان نخس��تین ش��هر کش��ور ب��ه ص��ورت پایل��وت 
در ح��ال آم��اده س��ازی و پی��اده س��ازی ای��ن پ��روژه اس��ت 
 ک��ه ب��ا حض��ور وزی��ر راه و ش��هر س��ازی ای��ن ط��رح آغ��از 
 م��ی ش��ود. در ای��ن ط��رح ق��رار اس��ت ت��ا س��ال 1404 

بتن هایی را با مقاومت 50 مگاپاسکال در کشور تولید کنیم. 
 وی اظه��ار امی��دواری ک��رد که ب��ا افتتاح ای��ن دفتر، اس��تان 
اصفهان بتواند به عنوان یک راه ارتباطی مناس��ب در ش��هرهای 
 منطق��ه مرک��ز و جن��وب کش��ور، تاثی��ر بس��زایی از خ��ود به 

جای بگذارد.

با حضور وزير راه و شهرسازی  در اصفهان صورت گرفت 

بهره برداری از 17 طرح 14۰ میلیارد تومانی راهسازی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 35 درصد تولید ناخالص ملی 
به استان اصفهان اختصاص دارد که اگر این تولید ناخالص ملی را 

با صنعت و تجارت ادغام کنیم، سهم استان 50 درصد خواهد شد.
 محمدرض��ا نعم��ت زاده در مراس��م تقدی��ر ازمع��دن کاران و

 صنعتگران با تبری��ک روز ملی اصن��اف، اظهار داش��ت: در حال 
حاضر 137 هزارکس��به وصنف در اس��تان اصفهان مش��غول به 
فعالیت هستند که امید اس��ت با عرضه کاالی با کیفیت در جلب 
نظر مش��تریان حرکت کنند. وی ادامه داد: تیر سال 7۶ که سال 
 آخر دولت س��ازندگی بود، ما توانس��تیم مجوزه��ای الزم را برای

 نام گذاری این روز پس از گذراندن مشکالت و قانع کردن عده ای از 
مسؤوالن دریافت واین روز را به نام صنعت و معدن نام گذاری کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی 17 س��ال گذشته 
تاکنون ما دارای نقاط ضعفی بودیم که در این بخش تنها صنعتگران 
و معدنکاران می توانند بر این مشکالت فائق آیند و نباید این معضل 
را به دیگران حواله دهند. وی صنعت را مجموعه ای پیچیده عنوان 
کرد و افزود: باید در صنعت برای ب��ه روز بودن دانش و مدیریت به 
علوم مختلف مانند روانشناسی، روابط کار و تجاری مجهز باشیم تا 
بتوانیم در این بخش گام های مثبت��ی را برداریم. نعمت زاده بیان 
داشت: خراب کردن در هر راهی کار راحتی است که ازجمله آن می 
توان به راکد شدن صنایع و از دست دادن بازارهای بین المللی اشاره 
کرد. امید است دیگر روزهای گذشته را در کشور شاهد نباشیم. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که حدود 35 درصد تولید 
ناخالص ملی به استان اصفهان اختصاص دارد، گفت: اگر این تولید 
 ناخالص ملی را با صنعت و تجارت ادغام کنیم، سهم استان اصفهان

 50 درصد می شود که اگر در این زمینه حتی 10 درصد اقدامات 
بیشتری انجام شود، نتایج بهتری به دست می آید. 

 وی به آلودگی شهر اصفهان اش��اره کرد و گفت: اصفهان با داشتن 
  5 میلیون نفر جمعی��ت و چندین هزار واح��د صنعتی، آلودگی 
فراوانی را به شهر تحمیل می کند؛ در حالی که باید این میزان را به 
حد مقبول برسانیم. نعمت زاده ادامه داد: صنعت اصفهان قادر است 
با مدیریت صحیح خود با آلودگی مبارزه کند و حتی آن را به صفر 
برساند. وی تاکید کرد: صنعت کار مشکلی نیست، اما بدون تحقیق 
و توسعه دیگر صنعت نام ندارد، بلکه کاری که انجام می دهد تنها 
مونتاژ اس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که طی 10 
ماه گذشته یک ریال هم از بانک ها دریافت نکرده ایم، خاطرنشان 
 کرد: ب��ه دلیل اعمال سیاس��ت های مب��ارزه با تورم و بر اس��اس 
گزارش ه��ای واصله، می��زان پولی که بان��ک ها به م��ا پرداخت 

 می کنند، زی��ر 30 درصد اس��ت؛ در صورتی ک��ه در زمان عادی
 38 درصد بوده است. وی با اش��اره به افزایش تولید در بسیاری از 
کارخانه های کشور، اظهارداشت: این افزایش به صورتی است که 
موجب افزایش تولید خود در سه ماه نخست سال جاری به میزان 
100 درصد شده است، این در حالی اس��ت که ریالی از این جهت 
از بانک ها دریافت نکرده ایم. نعمت زاده اولویت کار کنونی بزرگان 
اقتصادی کشور را مبارزه با تورم اعالم کرد و گفت: مقرر شد تا آخر 
سال، مبارزه با تورم از سوی مسؤوالن کشور صورت گیرد و از امروز 

به بعد باید مبارزه با رکود در کشور اجرایی شود. 
وی استان اصفهان را نسبت به دیگر استان های کشور توسعه یافته 
عنوان کرد و گف��ت: با تغییر تفکر و منش و اصالح��ات باید از این 
استعداد اس��تان اس��تفاده مطلوب کنید و در این زمینه اقداماتی 

را انجام دهید.
لزوم تشکیل کمیته کاهش آلودگی هوا در صنايع

استاندار اصفهان با بیان این که تعداد روزهای آلوده اصفهان از تهران 
نیز بیشتر است و باید دید صنعت در این زمینه چه کرده است، گفت: 
باید کمیته کاهش آلودگی در صنایع استان اصفهان تشکیل شود.

رس��ول زرگرپور در پاس��خ ب��ه انتقادات مطرح ش��ده از س��وی 
 صنعتگ��ران حاض��ر در جلس��ه اظهار داش��ت: اصفه��ان یکی از 
آلوده ترین اس��تان های کشور اس��ت و حدود ۹70 واحد آالینده 
صنعتی در این استان فعالیت می کنند.استاندار اصفهان تصریح  
کرد: باید کمیته کاهش آلودگی در صنایع استان اصفهان تشکیل 
شود.وی با طرح این پرسش که آیا ما در اصفهان مشکل آب داریم، 
افزود: صنایع در این زمین��ه چه کرده اند؟ چگونه اس��ت که یک 
بیمارستان می تواند مصرف آب خود را به یک چهارم کاهش دهد اما 
صنایع هنوز مصرف آب خود را کاهش نداده اند؟زرگرپور با بیان این 
که مردم از صنایع انتظار انجام این کار را دارند، ادامه داد: هنوز باور 
دارم زاینده رود نیاز به گریه ندارد و بیشتر به فکر و برنامه نیازمند 
است. وی تصریح داشت: طی 10 سال گذشته مدام برای زاینده رود 
گریه کردیم، اما چه اتفاقی رخ داد؟استاندار اصفهان با بیان این که 
دولت برای زاینده رود طرح خود را ارایه کرده اس��ت و اعتقاد دارم 
مردم باید حامی طرح ۹ ماده ای احیای حوضه زاینده رود باشند، 
افزود: اگر هم منتقدان طرحی غیر از این دارند، بگویند. در غیر این 

صورت کمک کنند تا همین طرح اجرایی شود.
ايجاد مشوق های صنعتی برای ايجاد صنايع پاک در 

اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: مشوق های 

صنعتی در راستای جایگزینی صنایع پاک به جای صنایع آالینده 
و هدایت این مش��وق ها به س��مت صنایع دارای وضعیت اش��باع 

نش��ده، از راهبردهای اساسی 
توسعه اشتغال و سرمایه گذاری 

اصفهان است.
اس��رافیل احمدی��ه در ای��ن 
همایش اظه��ار کرد: اس��تان 
اصفه��ان به عن��وان یک��ی از 
مهم تری��ن قطب های صنعتی، 
معدنی و تجاری کش��ور با دارا 
بودن 8 هزار و ۶1۹ واحد فعال 
 صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر

 ۲41 ه��زار میلی��ارد ری��ال و 
اشتغالی بالغ بر ۲50 هزار نفر و 
حدود 3 ه��زار و ۲۲8 طرح در 
دس��ت اجرای دارای پیشرفت 
ب��ا ح��دود ۲00 واح��د فنی و 
مهندسی و مرکز پژوهشی، به 

عنوان رتبه یک صنعتی کش��ور ش��ناخته شده اس��ت. وی افزود: 
اصفهان با دارا بودن ۶4۹ معدن فعال با میزان استخراج 40 میلیون 
تن و ذخیره قطعی ۲ هزار و 700 میلیون تن و اش��تغال 8 هزار نفر و 
سرمایه گذاری کل 3 هزار و 300 میلیارد به عنوان مقام دوم معدنی 
کشور از نظر ذخیره و تعداد معادن و رتبه س��وم کشور از نظر تولید 
کل مواد معدنی و رتبه نخس��ت کشور در صنعت س��یمان و با هزار 
و 57۲ اتحادیه صنفی مس��تقل به عنوان یک مرک��ز تبادل تجاری 
مهم در سطح کشور است. رییس س��ازمان صنعت و معدن اصفهان 
خاطرنشان کرد: این اس��تان به دلیل واقع ش��دن در مرکز ترانزیت 
ش��مال - جنوب، ش��رق - غرب کش��ور دارای مزیت ه��ای بالقوه و 
منحصر به فرد اقتصادی بوده که سبب باال رفتن ضریب ایمنی برای 
سرمایه گذاری شده و امکان دسترسی آسان تر را به تمام نقاط کشور 
فراهم کرده اس��ت.پوی با بیان این که صنایع مادر ب��ه عنوان قوای 
محرکه بخش صنعت در این استان عمل می کند، تصریح کرد: صنایع 
پایین دستی و جنبی و همچنین فرآوری مواد خام تولیدی واحدهای 
بزرگ در ش��هرک ها و مناطق صنعتی، سبب تش��کیل خوشه های 
 متعدد تخصصی شده است. احمدیه بیان کرد: استان اصفهان دارای 
7۶ شهرک، ناحیه و مناطق صنعتی با فازهای عملیاتی به مساحت 11 
هزار و 780 هکتار برای استقرار صنایع با گرایش های مختلف بوده و در 
این راستا فعالیت های بی بدیلی برای ایجاد زیرساخت های الزم برای 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری صورت گرفته است.وی راهبردهای 
اساسی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان را بیان و تصریح کرد: 
هدایت مش��وق های صنعتی در راس��تای جایگزینی صنایع پاک به 
جای صنایع آالینده، هدایت مش��وق های صنعتی به سمت صنایع 
دارای وضعیت اشباع نش��ده در انجام مطالعات بازار برای شناسایی  
طرح  های تک تکرار، حمایت از احداث واحدهای فنی و مهندسی 
به بخش تحقیق و توس��عه، حرکت به س��مت تجهی��ز واحدهای 
صنعتی، از جمله این راهبردها اس��ت.رییس س��ازمان صنعت و 
معدن اصفهان درباره مشکالت و راهکارها در حوزه صنعت گفت: 
تامین نکردن زیر س��اخت های مورد نیاز در شهرک های صنعتی، 
تخصیص ندادن اعتبارات لحاظ شده و افزایش چشم گیر هزینه های 
تولید، از جمله مش��کالت اس��ت و اجرای طرح ه��ای اقتصادی و 
تعامل ب��ا وزارت خانه های مختل��ف راهکارهای حل مش��کالت 
 اس��ت.وی در بخش معدن اظهار کرد: با3۹4 پروانه بهره برداری،

 135 گواهی کشف و با ۲۶ اجازه برداش��ت حدود 40 میلیون تن 
استخراج می کنیم و از نظر اکتشاف، مناطق با ظرفیت خوبی داریم، 

اما در کمال تاسف در رتبه ۲۶ کشور هستیم.

در مراسم تقدير ازمعدن کاران و صنعتگران با تبريک روز ملی اصناف عنوان شد 

 استاندار: تعداد روزهای آلوده اصفهان از تهران نیز بیشتر است
صنعت اصفهان می تواند با آلودگی مبارزه کند

باوجود مخالفت ريیس جمهور   

آب کالنشهرها جیره بندی 
شد

 جیره بندی آب در چندین کالنشهر درحالی کلید خورد 
که پیش از این، رییس جمهور خواستار اتخاذ تمهیدات 
الزم برای جلوگیری از جیره بندی آب در کش��ور شده 
بود. معاون هماهنگی و پش��تیبانی ش��رکت مهندسی 
 آب و فاضالب ایران در جمع خبرن��گاران، گفت: خطر 
جیره بندی آب در 1۲ کالنش��هر کش��ور وج��ود دارد 
 و در تع��دادی از آنه��ا جی��ره بن��دی ش��روع ش��ده

است. ش��اهین پاک روح افزود: این اقدام به دنبال بروز 
مش��کل خشکس��الی، کاهش بارندگی ها و بحران کم 
آبی در کشور انجام می شود. وی برخی از این شهرها را 
با اولویت تهران، کرج، همدان، اهواز، مش��هد و اصفهان 
کرد و بیان داشت: از روزهای گذشته جیره بندی آب در 
 برخی از این کالنشهرها )به عنوان مثال کرج( آغاز شده
  است. پاک روح با بیان این که کش��ور با بحران کم آبی

 رو به رو اس��ت، اظهار داشت: اگر مردم مدیریت مصرف 
 نکرده و دس��ت کم 10 درص��د در مصرف آب ش��رب 
صرفه جویی نکنند، با تش��دید گرما بر دامنه مشکالت 
افزوده خواهد شد. وی گفت: در 30 سال گذشته کاهش 
بارندگی ها در کشور بی س��ابقه بوده؛ به طوری که سال 
به س��ال بر این محدودیت ها افزوده ش��ده و امس��ال با 
 مشکل جدی خشکسالی و کاهش شدید بارندگی مواجه 
هس��تیم. پاک روح تنه��ا راه رهایی از ای��ن وضعیت را 
اجرای پروژه های کوت��اه مدت و میان مدت از س��وی 
دولت و همچنین مدیریت مصرف از سوی مردم دانست. 
 وی گفت: برای گذر از بحران آب، چ��اره ای جز اجرای 
طرح ها و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب نداریم. 

وی با اش��اره به وضعیت بح��ران کم آبی در روس��تاها، 
گفت: بحران کم آبی روس��تاها ش��دیدتر از ش��هرها و 
 علت آن هم خش��ک ش��دن مناب��ع آب زی��ر زمینی و

 آب های جاری است و برای جبران آن امسال آبرسانی 
س��یار و تکمیل هزاران مجتمع آبرس��انی نیمه تمام را 
در دس��تور کار قرار داده ایم. ش��اهین پاک روح معاون 
هماهنگی و پش��تیبانی آبف��ا افزود: برای حل مش��کل 
آب ش��رب روس��تاها، بیش از 150 هزار میلیارد ریال 
منابع نی��از داریم؛ در حالی که به عنوان نمونه در س��ال 
گذش��ته از ۲00 میلیارد ریال اعتبار آبفای روس��تایی 
 اس��تان اردبیل فقط 80 میلیارد ری��ال تخصیص یافته 
است. وی با اش��اره به اقدام انجام شده برای گذار بحران 
کم آب��ی در روس��تاها از تجهی��ز تم��ام ظرفیت های 
آبرس��انی س��یار به مناطق روس��تایی خبر داد و گفت: 
در همه اس��تان ها ش��رکت های آب و فاضالب و بخش 
خصوص��ی، تانکر های آبرس��انی خود را فع��ال و آماده 
 کرده اند تا در صورت بروز مش��کل از ش��رایط بحرانی 

عبور کنیم. 

خودروی هیدروژنی تويوتا سال 
آينده روانه بازار می شود

تویوت��ا موتور قص��د دارد ف��روش نخس��تین خودروی 
هیدروژن��ی برای ب��ازار انبوه را با برچس��ب قیمت هفت 
میلیون ین )۶8 هزار و ۶00 دالر( تا پایان مارس س��ال 
۲015 آغاز کند. این خودروس��از ژاپن��ی اعالم کرده در 
تدارک آغاز فروش این خودروی هیدروژنی از تابس��تان 
س��ال ۲015 در آمریکا و اتحادیه اروپاس��ت. تویوتا پیل 
سوختی را در اقدام برای کاهش آالیندگی محصوالتش 

انتخاب کرده است.

 حدود ۳۵ درصد 
تولید ناخالص ملی 
به استان اصفهان 
اختصاص دارداگر 
اين تولید ناخالص 

ملی را با صنعت 
و تجارت ادغام 

کنیم، سهم استان 
 اصفهان

 ۵۰ درصد می شود



یادداشت

کتابخانه عالمه امینی، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان اقدام به برپایی کانون 
مطالعات بانوان نموده است. گفتنی است این کانون از ابتدای مرداد ماه آغاز به کار می کند و عالقه مندان 
می توانند جهت ثبت نام، به کتابخانه عالمه امینی،واقع در خیابان عالمه امینی،ب اغ غدیر مراجعه نمایند.
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کانون مطالعات بانوان برپا می شود
هفتیادداشت

»خندوانه«ویژهرمضانمیآید
بینندگان »خندوانه« در ایام رمضان شاهد پیوستن رضا شفیعی جم، 
شقایق دهقان، س��یامک انصاری و بیژن بنفشه خواه به عنوان نفرات 

ثابت گروه خواهند بود.
رامب��د ج��وان در آس��تانه  پخ��ش ش��انزدهمین قس��مت برنام��ه 
»خندوانه« در ش��بکه نس��یم، با اش��اره ب��ه بازخورد مناس��ب این 
 برنامه در نگاه مردمی، از تدارک برنامه ویژه برای ش��ب های رمضان 

خبر داد.
به گفته وی، دس��ت اندراکاران تهیه مجموعه تلویزیونی »خندوانه« 
بخش ه��ای متنوعی را در س��اعات پایانی ش��ب های رمض��ان برای 

مخاطبان تدارک دیده اند.
کارگردان این مجموعه که در 70 قسمت و هر شب راس ساعت 23 از 
طریق شبکه نسیم در حال پخش است، از دریافت افزون بر 150 هزار 
پیام کوتاه از ابتدای پخش خندوانه به عنوان پشتگرمی مناسبی برای 

تمامی دست اندرکاران این مجموعه یاد کرد.

بنیامینسکوتشرامیشکند
بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ بعد از مدت ها سکوت خبری 

در برنامه »موسیقی من« مهمان فرزاد حسنی است.
قرار اس��ت بنیامین هم زمان با چهلمین روز درگذشت نیما وارسته، 
خاطرات س��اخت و اجرای قطع��ه تاثیرگذار »من��و ببخش« کاری 
مشترک از بنیامین، نیما وارس��ته و زنده یاد ناصر عبداللهی را مرور 

کند و یاد این عزیزان را گرامی دارد.
برنامه  »موسیقی من« برنامه ای مختص به حوزه موسیقی و ترانه است 
که با اجرای فرزاد حسنی جمعه ها از ساعت 10 تا 11:30 به صورت 

زنده از شبکه رادیویی جوان پخش می شود.

آموزشمهارتهایادبی
بهکودکان

    کتابخانه والیت وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقام به برگزاری دوره های آموزشی مهارت های مختلف ادبی، 

فرهنگی و اجتماعی کرده است.
مدیر کتابخانه والیت در این باره گفت: مخاط��ب این برنامه را گروه 

سنی ۴ تا 11 سال تشکیل می دهد. 
 عکاف زاده اف��زود: ای��ن دوره مش��تمل ب��ر ۹ کارگاه ادب��ی اعم از

 قصه های کلیله و دمنه، حکایت های ش��یرین بوس��تان و  گلستان، 
ش��اهنامه خوانی، قصه ه��ای جورواجور، باش��گاه کت��اب کودکانه، 
تصویرگری و خالقیت ادبی، مثل ه��ا و قصه ها،  کتابخوانان کوچک، 

آموزش نقاشی و قصه های آسمانی می باشد.  
 وی ادام��ه داد: کالس های برگ��زار ش��ده در ای��ن کارگاه همراه با 
روش های خالقی نظیر قصه گویی، کار با گواش، تصویرگری، ساخت 
ماسک، نمایش خالق، کاردستی و  اوریگامی، کار با مواد دورریختنی 

و کار با کاغذ رنگی می باشد. 
گفتنی است؛ عالقه مندان جهت ثبت نام در این کارگاه می توانند به 
کتابخانه والیت واقع  در خیابان جی، فلکه خوراسگان، خیابان سلمان، 
ابتدای کوچه شهید برکت مراجعه کرده و یا با شماره 352۴1۴1۴ 

تماس حاصل  فرمایند. 

در س��ال 13۹1 و هم زمان با سالروز 
شهادت شهید آیت اهلل دکتر بهشتی 
و همراهان ایشان در مجلس شورای 
اسالمی، مستندی با عنوان » مظلوم 
الله ها« از ش��بکه تلویزیونی اصفهان 
پخش شد که سازنده آن سید حمید 

بهشتی بود.
وی ضم��ن دارا ب��ودن پیون��د ق��وم 
وخویشی با ش��هید دکتر بهشتی، به 
بررس��ی آراو اندیش��ه ها و شخصیت 
آن بزرگ��وار پرداخت و حاصل تالش 
خویش را در قالب مس��تند»مظلوم 
الله ه��ا« منتش��ر س��اخت. دومین 
قسمت از این مس��تند ارزشمند نیز 
به همت ای��ن محقق آماده ش��ده و 
امسال در روز هفتم تیرماه، از شبکه 
تلویزیون��ی اصفهان پخ��ش خواهد 
 ش��د. حمید بهش��تی درباره اهداف 
شخصی اش از پیگیری برای ساخت 
این مس��تند گفت: من نه کارگردانم 
و نه فیلمس��از؛ بلکه تنها ب��ه دنبال 
تحقق اهدافی هستم که در پی آن ها 
به نس��ل جوان امروزمان در شناخت 
شخصیت های بزرگوار و ناشناخته ای 
همچ��ون ش��هید بهش��تی کم��ک 
بزرگی م��ی ش��ود. وی تصریح کرد: 
شهید بهش��تی عمر کوتاهی داشت. 
ایش��ان 53 سال بیش��تر در این دنیا 
زندگی نکرد، ولی به عنوان یک انسان 
کارنامه علمی، سیاس��ی، فرهنگی و 
البته اخالقی بس��یار برجس��ته ای از 
خودش بر جای گذاش��ت. آیا حیف 
نیس��ت که ما تنها یک روز در سال از 
وی یاد م��ی کنیم و آن ه��م به بهانه 

سالگرد شهادتش؟ 
حمید بهشتی ادامه داد: من به دنبال 
این هس��تم که صف��ت مظلومیت از 
ادامه نام بلند این ش��هید برداشته و 
با شناساندن درس��ت و واقعی ایشان 
به مردم و به ویژه نسل جوان، از ادامه 

مظلومیت ایشان جلوگیری شود. 
وی همچنین به بیان توضیحاتی در 
رابطه با روند س��اخت و شکل گیری 
این مجموعه مستند پرداخت و گفت: 
مس��تند مظلوم الله ها در س��ال ۸۸ 
کلید خورد و با پای��ان یافتن مراحل 
ساختش در سال ۹1، در همان سال از 
شبکه سیمای اصفهان پخش شد. هم 
اکنون نیز قسمت دوم آن آماده پخش 
است.  بهشتی افزود: در این بخش به 
نقل مجموعه خاطراتی از خانواده این 
ش��هید درباره وی، به حضور ایشان 
در کشور آلمان و همچنین جزییات 
حادثه بمب گذاری در مجلس شورای 
اسالمی و سرانجام ش��هادت ایشان 

پرداخته شده است. 
بهشتی در پاس��خ به این پرسش که 
این اقدام فرهنگی از سوی کدام یک 
از مس��ؤوالن مربوطه م��ورد حمایت 
قرار گرفته اس��ت، گف��ت: مهندس 
حامدی��ان، مش��اور ارش��د فرهنگی 
 ش��هردار اصفهان به تهیه و انتش��ار

 ۴00 نسخه لوح فشرده این مجموعه 
در مراکز فرهنگی اصفهان س��فارش 
کرد، اما تاکنون حمایت جدی از این 
کار از سوی مسؤوالن صورت نگرفته 
است. او ضمن اشاره به این که به دلیل 
دارا بودن پیوند قوم و خویشی با شهید 
بهش��تی مجموعه اطالعات مستند 
بسیاری از این شهید در اختیار دارد 
افزود: اگر مسؤوالن حمایت های الزم 
 را از این کار انجام دهند، قسمت های

 3 و ۴ این مجموع��ه را نیز تهیه می 
کنیم، زیرا هنوز ناگفته های بسیاری 
از زندگی و شخصیت این شهید وجود 

دارد. 

معاون ریی��س جمهوری و رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: تعداد گردش��گرانی که 
مقاصد روستایی را برای سفر انتخاب می کنند، با سرعت در 

کشور رو به افزایش است.
مس��عود س��لطانی فر در آیین افتتاح بزرگ ترین موزه شرق 
اصفهان افزود: ایران در حال حاضر میزب��ان تعداد زیادی از 
گردش��گران از سراسر دنیاس��ت که به فرهنگ این سرزمین 

بسیار عالقه مند هستند.
وی ابراز امیداوری کرد حضور گسترده گردشگران، افزایش 
تعامالت فرهنگی و همچنین افزایش زمینه های اشتغال را به 
دنبال داشته باشد. وی با اشاره نام گذاری سال جاری توسط 
رهبر معظم انقالب گفت: بازس��ازی و مرم��ت ابنیه تاریخی 
اقدامی در راس��تای توس��عه اقتصادی و همچنین توس��عه 
فرهنگی به شمار می آید. وی با اش��اره به اختصاص بخشی 
 از ارگ ش��هر محمد آباد جرقویه اصفهان به م��وزه گفت: از 

طرح ه��ای بازس��ازی و بهره مندی از قس��مت ه��ای دیگر 
ارگ ش��هر محمد آباد حمایت می ش��ود. س��لطانی فر ابراز 

امیدواری کرد که در سایه این گونه اقدامات، ایران بزرگی 
 و افتخار گذشته خود را در عرصه گردشگری باز یابد. موزه 
مردم شناسی محمد آباد جرقویه با همکاری شهرداری این 

شهر به بهره برداری رسید.
 س��ازمان می��راث فرهنگ��ی 500 میلی��ون توم��ان برای 

بهره برداری این موزه هزینه کرده است.
در مراسم افتتاح این موزه معاون میراث فرهنگی کشور، حسن 
کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی و 
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان و برخی از مسؤوالن محلی 
حضور داشتند. افتتاح موزه تاریخی شهر اصفهان و شرکت در 
آیین بهره برداری طرح تبدیل کاروانس��رای تاریخی عباسی 
)مادر شاه( به جاذبه گردشگری در منطقه »مورچه خورت« 
در 35 کیلومتری ش��هر اصفهان، از دیگر برنامه های معاون 

رییس جمهوری در سفر به استان اصفهان است. 
استان اصفهان یکی از قطب های گردش��گری کشور و شهر 

اصفهان از شهرهای گردشگر پذیر دنیا شناخته شده است. 
این اس��تان دارای دو هزار اثر تاریخی شناسایی شده، سه اثر 
ثبت شده در فهرست جهانی س��ازمان یونسکو شامل میدان 
امام خمینی)ره(، باغ فین کاش��ان، باغ موزه چهلس��تون به 

عنوان باغ ایرانی و مسجد جامع عتیق است. 

رییس س��ازمان صداوس��یما با اش��اره به پخش 
آزمایش��ی ش��بکه »افق« از قرارگی��ری موضوع 
راه اندازی شبکه های »کشاورزی« و »مدرسه« با 
همکاری و مشارکت دیگر دستگاه ها در دستور کار 

سازمان خبر داد.
عزت اهلل ضرغامی در سی و هفتمین نشست افق 
رس��انه با اش��اره به عزم ملی برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی گفت: گره زدن اقتصاد کش��ور به روابط 
خارجی و مش��روطی کردن آن، دارای آثار زیانبار 
فراوانی اس��ت که باید از آن پرهیز ش��ود. رییس 
سازمان صداوسیما در آستانه ماه مبارک رمضان 
با برشمردن ویژگی های برنامه های معارفی، توجه 
ویژه به خانواده و جوانان را مهم خواند و بر استفاده 
از کارشناسان مجرب،  خوش بیان و انقالبی و آشنا 

به تحوالت روز تاکید کرد. برنامه های معارفی رس��انه باید 
مقوم وحدت در جامعه اس��المی باش��د و بتواند ریشه های 
تفرقه و اختالف بین مسلمانان را بخشکاند. ضرغامی با اشاره 
به جایگاه مهم مداحی در اثرگذاری و تعمیق باورهای دینی، 

صدای خوش، آهنگ دلنشین، لفظ و محتوای مناسب را از 
ویژگی های برنامه مداحی خوب بیان کرد. رییس سازمان 
صداوس��یما با تش��ریح نقش صداوس��یما در خنثی سازی 
تبلیغات جریان های ضد دینی گفت: جریان های سکوالر و 

ضد دین به اشکال مختلف و با استفاده از شبکه های 
رس��انه ای فراوان، درصدد ضربه زدن به باورهای 
دینی جوانان هس��تند و برنامه های معارفی رسانه 
ملی باید با ش��ناخت دقی��ق و رصد مس��تمر این 
جریان ها، نسبت به آگاه سازی و رفع شبهات فکری 
اقدام موثر کند. ضرغامی در ادامه با تشریح تحوالت 
عراق، تروریست های تکفیری- بعثی را پیاده نظام 
آمریکا در تحقق اهداف استکبار در منطقه دانست 
و افزود: آمریکایی ها پس از ترک عراق، برنامه های 
جدیدی را در منطق��ه کلید زدند ت��ا امنیت رژیم 

صهیونیستی را تامین کنند.
رییس س��ازمان صداوس��یما به انتخابات  اخیر در 
کشورهای مختلف منطقه اشاره کرد و گفت: نتیجه 
انتخابات در این کش��ورها به نفع آمریکایی ها نبود 
به همین دلیل حمایت از گروه های افراطی و تروریستی از 

جمله داعش را در دستور کار خود قرار دادند.
در ای��ن مراس��م از مجموع��ه 1۸ جلدی مناس��بت نامه و 

مجموعه ۹ جلدی تاریخ اسالم رونمایی شد.

معاونرییسجمهوریورییسسازمانمیراثفرهنگی: »مظلوماللهها«امروزرویآنتناصفهان
میرود

گردشگری روستایی با سرعت توسعه می یابد

رییسسازمانصداوسیما:

شبکه های تلویزیونی »کشاورزی« و »مدرسه« راه اندازی می شود
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ابالغ وقت دادرسی 

23743 آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای مسعود شاهبندی موضوع دادخواست 
آقای علی مومن مبنی بر مطالبه كه تحت كالسه 930297ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت  به  است  شده  اصفهان  حقوقی  عمومی 
برای   73 ماده  مراتب طبق  كه  است  آگهی شده  نشر  به وسيله  ابالغ  درخواست 
گردد  منتشر می  و  درج  كثيراالنتشار محلی  های  از روزنامه  يكی  در  نوبت  يك 
بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود در تاريخ 93/8/5 ساعت 11 صبح جهت 
رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت 
دادگاه غيابا  يا عدم معرفی وكيل  دفاعيه و  ارسال اليحه  يا عدم  عدم حضور و 
رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 6506 شعبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 

23744 آگهی ابالغ وقت دادرسی به مهدی زمانی موضوع دادخواست محمدعلی 
قلعه سفيدی مبنی بر مطالبه كه تحت كالسه 1703-91ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت  به  است  شده  اصفهان  حقوقی  عمومی 
برای   73 ماده  مراتب طبق  كه  است  آگهی شده  نشر  به وسيله  ابالغ  درخواست 
گردد  منتشر می  و  درج  كثيراالنتشار محلی  های  از روزنامه  يكی  در  نوبت  يك 
بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود در تاريخ 93/8/4 ساعت 11 صبح جهت 
رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت 
دادگاه غيابا  يا عدم معرفی وكيل  دفاعيه و  ارسال اليحه  يا عدم  عدم حضور و 
رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 6507 شعبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 

23745 آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای حسين حاج شفيعی موضوع دادخواست 
آقای فرهاد رئيسيان مبنی بر الزام به انتقال رسمی 138/10 مترمربع از پالكهای 
كه تحت كالسه 1087- ثبت اصفهان  از 18 اصلی بخش 14   3952،3950،3953

92ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
كه  است  شده  آگهی  نشر  وسيله  به  ابالغ  درخواست  خوانده  اقامت  محل  بودن 
مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبردگان ابالغ می شود در تاريخ 93/5/27 
ساعت 12ظهر جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
شويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل 
دادگاه غيابا رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 6508 شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی 

طرفيت  به  دادخواستی  دوست  علی  فرزند  اسدی  منيژه  خانم  چون   23746
به  فرزندان  حضانت  خواسته  به  صابر  سيد  فرزند  تاجيك  عبدالرزاق  آقای 
به  و  9309980351600449ح/16  كالسه  به  كه  است  نموده  تقديم  دادگاه  اين 
شده  ثبت  اصفهان  حقوقی  دادگاه   16 شعبه  در   930502 بايگانی  رديف  شماره 
كه  آنجا  از  است  تعيين شده  11 صبح  93/6/22 ساعت  مورخ  وقت رسيدگی  و 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  دادگاه  دستور  به  باشد  می  المكان  مجهول  خوانده 
تا خوانده در  ها درج می گردد  از روزنامه  يكی  در  مراتب  دادرسی مدنی  آيين 
نسخه  دريافت  و  آدرس  اعالم  مدت جهت  اين  در  و  فوق حاضر  وقت رسيدگی 
حضور  عدم  نتيجه  نمايد  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  وضمائم  دادخواست  ثانی 
 اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف: 6511 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان 

ابالغ

23747 نظر به اينكه آقای مجيد حائری به اتهام جرح عمدی با چاقو حسب شكايت 
آقای امين صامتی فرزندحسين از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 930080 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده  بدينوسيله در اجرای  ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی 
اتهام خويش  به  پاسخگويی  اصفهان جهت  عمومی  دادسرای  دادياری  در شعبه 
حاضر شود  در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف 6868 داديار شعبه 38 دادياری مجتمع شماره 

سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

اخطار اجرایی

23752 كالسه : 1358/92ش6 به موجب رای شماره 1822تاريخ 92/11/17 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه امير 
محسنی ناغانی فرزند سوخته به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
10/000/000 ريال وجه چك 562001 مورخ 92/7/15 و پرداخت 106/000 ريال 
تاريخ سررسيد  از  تاديه  تاخير  پرداخت خسارت  و  دادرسی  عنوان خسارت  به 
به نشانی  ا...  امان  فرزند  ميرزايی  له محمود  اجرای حكم در حق محكوم  لغايت 
هشت بهشت شرقی-ك24-ف3-پالك42. ماده 34 قانون اجرا ی احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی 
كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 

6952 شعبه ششم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

 92/12/22 تاريخ   2072 شماره  رای  موجب  به  1677/92ش6   : كالسه   23753
حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه مهدی دادخواه تهرانی فرزند حسن به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری پژو 206 
فرزند  زفره  قادری  مختار  خواهان  نام  به  696ط95ايران13  انتظامی  شماره  به 
مبلغ  پرداخت  و   69 كمالی-پالك  پروين-كوچه  اصفهان-خ  نشانی  به  حيدرعلی 
500/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان. ماده 34 قانون اجرا ی احكام 
: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م 
الف 6953 شعبه ششم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

23754 كالسه: 1761/92ش5ح به موجب رای شماره 51 تاريخ 93/1/25 حوزه 
عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  45 شورای حل 
هادی زنگنه فرزند شكرا... به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 110/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه 
نشر با احتساب اجرای احكام و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 
89/4/30 تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له محمود ميرزايی فرزند امان ا... 
به نشانی هشت بهشت شرقی-ك 24-ف3-پ42 و پرداخت نيم عشر حق اجرا به 

به  اجرائيه  احكام: همين كه  اجرا ی  قانون  ماده 34  دادگستری.  حساب صندوق 
محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد . م الف 6981 

شعبه 45مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

23755 كالسه : 1545/92ش45ح به موجب رای شماره 1899 تاريخ 92/12/22 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه غالمرضا قلی پور فرزند سلطانمراد به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و صد و چهار هزار ريال بابت 
 91/8/25 مورخ  تاريخ سررسيد چك  از  تاديه  تاخير  و خسارت  دادرسی  هزينه 
به نشانی  ا...  امان  فرزند  ميرزايی  له محمود  اجرای حكم در حق محكوم  لغايت 
به حساب  اجرا  نيم عشر حق  پرداخت  و  بهشت شرقی-ك24-ف3-پ42  هشت 
صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 6979 شعبه45 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

 92/12/22 تاريخ   1901 رای شماره  موجب  به  1544/92ش45ح  كالسه:   23756
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
به  است  محكوم  مجهول المكان  نشانی  به  ناصر  فرزند  خو  رنگين  ا...كرم  عليه 
پرداخت مبلغ هفده ميليون ريال بابت اصل خواسته و صد و هشت هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها مورخ 92/3/25 
مبلغ  به  حكم  اجرای  لغايت   92/2/25 و  ريال(   8/500/000( مبلغ  به  اجرا  لغايت 
ا... به نشانی  امان  له محمود ميرزايی فرزند  )8/500/000 ريال( در حق محكوم 
هشت بهشت شرقی-كوی24-ف3-پ42 و پرداخت نيم عشر حق اجرا به حساب 
قانون اجرا ی احكام: همين كه اجرائيه به محكوم  صندوق دادگستری. ماده 34 
عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد .  م الف 6978 شعبه45 

مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

تاريخ 92/12/27  رای شماره 1978  به موجب  23757 كالسه: 1220/92ش45ح 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محمدرضا صادقی مهارلوئی فرزند اسفنديار به نشانی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 110/000 
ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر با احتساب اجرای احكام و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 88/7/2 تا اجرای حكم در حق محكوم له محمود 
ميرزايی فرزند امان ا... به نشانی هشت بهشت شرقی-ك24-ف3-پ42 و پرداخت 
نيم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرا ی احكام : 

همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت   ، نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم 
 نمايد .  م الف 6977 شعبه45 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی

شعبه   92/11/21 1771تاريخ  شماره  رای  موجب  1324/92به  كالسه:   23758
عليه  است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  32 شورای حل 
پرداخت  به  است  مجهول المكان محكوم  نشانی  به  مختاری جوشقانی  احمدرضا 
مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 11/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
عشر  نيم  انضمام  به  حكم  اجرای  تا   92/8/1 تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و 
شرقی- بهشت  هشت  نشانی  به  ميرزايی  محمود  له  محكوم  مشخصات  دولتی. 

اجرائيه  كه  همين  احكام:  ی  اجرا  قانون   34 ماده  كوی24-فرعی3-پالك42. 
به  آنرا  مفاد  عليه مكلف است ظرف ده روز  ، محكوم  ابالغ شد  عليه  به محكوم 
معرفی  مالی  يا  بدهد   به  محكوم  پرداخت  برای  ترتيبی  يا  بگذارد  اجرا  به  موقع 
كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد   ، نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم 
 نمايد .  م الف 6974 شعبه32 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

انصاری  حيدرعلی  خواهان   1963-92 كالسه  پرونده  خصوص  در   23759
معصومه  طرفيت  به  خودرو  به  وارد  خسارات  پرداخت  بر  مبنی  دادخواستی 
 11/30 ساعت   93/5/19 مورخه  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  بخشی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان 
جنب   – پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان  در  واقع 
اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان 
عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
م  شود   می  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور 
شهرستان اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع   32 شعبه   6976  الف 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

23760 در خصوص پرونده كالسه 93-531 خواهان احمد حيدری دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند موتور به شماره انتظامی 19628اصفهان13 
در يكی از دفاتر راهنمايی و رانندگی به انضمام مطلق خسارات و هزينه دادرسی و 
غيره مقوم 5/000/000 ريال به طرفيت 1- علی پهلوانی 2- محسن نساج پور تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/27 ساعت 11 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 كد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
الف 6975 شعبه 32 مجتمع شماره يك شورای حل  اتخاذ می شود  م  مقتضی 

اختالف شهرستان اصفهان 



یادداشت

 شرکت کاراته کاران 
در مسابقات قهرمانی کشور 

فرش��اد کریمی رییس هیات کاراته گفت:29 کیوکوشین 
کارات��ه کار از اس��تان چهارمحال و بختیاری به مس��ابقات 
قهرمان��ی کش��ور اع��زام  ش��دند. وی اف��زود: مس��ابقات 
کیوکوش��ین کاراته قهرمانی کش��ور، از6 تیرماه جاری به 
میزبانی اس��تان تهران با حضور ورزش��کارانی از سراس��ر 
کش��ور برگزار  ش��د.کریمی بیان داش��ت: علی جهانبینی، 
امیرعلی طاهری��ان، محمدجواد محم��دی، محمدهادی 
زمانیان، محمدرضا حسینی، هادی بیاتی، علی اصغر بیاتی، 
امیرحسین شکریان، محمدحسین ندیمی، مهدی غالمیان، 
امیر بهرامی و محمد همتیان، ورزشکاران انتخاب شده این 
استان برای شرکت در مس��ابقات قهرمانی کشور هستند.

رییس هیات کاراته چهارمحال و بختیاری گفت: سرپرستی 
و مربیگری تیم این استان برای حضور در مسابقات قهرمانی 
کشور را علی اسدی مربی ارزشمند اس��تان بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: کیوکوش��ین کاراته کاران این استان برای 
حضور موفق در مسابقات قهرمانی کشور تمرینات خود را از 
مدت ها پیش زیر نظر مربیان استانی خود آغاز کرده  بودند 
و در حال حاضر ب��ا آمادگی 100 درصد در این مس��ابقات 
شرکت کردند که من مطمئن هستم عناوین قهرمانی زیادی 

را کسب می کنند.

برگزاری مسابقات دوومیدانی 
ناشنوایان 

رییس هیات ورزش های ناشنوایان چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری مسابقات دوومیدانی ناشنوایان این استان خبر داد.

فرزاد رحیمی با اعالم این خبر اظهار کرد: این مسابقات در 
دو بخش بانوان و آقایان در شهرکرد مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری برگزار شد.
رحیمی بیان داشت: احمدرضا ش��بانیان از بروجن، عادل 
بیات از سامان، رضا قاسمی از شهرکرد در ماده 200 متر و 
احمدرضا شبانیان از بروجن، مجید شاهینی و رضا مهدی پور 
از ش��هر کرد در ماده 400 متر و رضا مهدی پوراز شهرکرد، 
غالمرضا سلیمی از بن و محمد صادق بخشی پور از بروجن 
در م��اده 1500 متر به ترتی��ب مقام های اول تا س��وم این 
مسابقات را کسب کردند. رییس هیات ورزش های ناشنوایان 
چهارمحال و بختیاری گفت: مجید شاهینی، رضا علیپور از 
شهرکرد و رضا چهرازی از بروجن در ماده پرش طول، مقام 

اول تا سوم این دوره مسابقات را ازآن خود کردند.

زاویه

6
رقم درخواستی کی روش برای تمدید

کفاشیان رییس فدراس��یون فوتبال گفت: فعال از کی روش نخواس��تیم که قراردادش را 
 تعدیل کند. در حال حاضر او سالی 2 میلیون و 800 هزار دالر برای خودش و یک میلیون و

 200 هزار دالر برای دستیارانش درخواست کرده است.

ادامه همکاری فدراس��یون فوتبال با کارلوس کی روش بعد از جام 
جهانی و یا پایان دادن به آن، یکی از س��وژه های همیش��ه مطرح 
فوتبال ایران طی یکی دو ماه گذشته و حتی در روزهای آماده سازی 
 تیم مل��ی برای ج��ام جهانی ب��ود. البته مس��ؤوالن فدراس��یون 
هیچ گاه پاس��خ قطعی و واضحی به این موض��وع ندادند تا این که 
خود کی روش پنجشنبه دوهفته گذشته و در روزهای حساس جام 
جهانی اعالم کرد که بعد از پایان این مسابقات از فوتبال ایران جدا 
می شود. کی روش در گفت وگو با روزنامه پوبلیکو پرتغالی با بیان 
این که دو پیشنهاد از برزیل و انگلیس دارد، گفت: به نظر می رسد 
حمایت های دولتی از تیم ملی فوتبال ایران به اندازه کافی نبوده و 
شرایط مالی که بتواند تیم را برای ادامه کار حفظ کند، وجود ندارد. 
وی حتی تاکید کرد که به زودی هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی 

را بر عهده خواهد گرفت. 
پاداش وزیر برای شکست ملی پوشان فوتبال!

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان پیش از دیدار تیم های ملی 
فوتبال ای��ران و آرژانتین وعده داده بود که در ص��ورت برد در این 
بازی به هر یک از بازیکنان تیم مل��ی پاداش 10 هزار دالری تعلق 

خواهد گرفت. 
تیم مل��ی در این بازی یک بر صفر بازنده ش��د، ام��ا گودرزی طی 
موضعی جدید اعالم کرد که به دلیل بازی جسورانه و هوشمندانه 

ملی پوشان، پاداش برد به بازیکنان تیم ملی تعلق خواهد گرفت!

کی روش:کسی برای ماندن پیشنهاد محکمی به من 
نداد

سرمربی ایران پس از شکس��ت مقابل بوسنی گفت:ما تالشمان را 
کردیم، اما در نهایت به یک ظرفیت ذهنی رسیدیم. بازیکنان من 
خوب جنگیدند و تالش زیادی هم کردند. ام��روز تجربه اروپایی 

بوسنی به کمک آنها آمد.
او ادامه داد: این بازی برای بوسنی تفاوت زیادی نداشت.آنها حذف 
شده بودند، اما ما شانس این را داشتیم که صعود کنیم. حیف شد؛ 
فرصت ها را تبدیل به گل نکردیم؛ یکی دو تا اشتباه در خط دفاعی 

داشتیم، با این حال من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.
از او درباره نکات مثبت این جام جهانی س��وال ش��د که کی روش 
گفت:مهم ترین نکته این بود که آنها باید یادبگیرند و زیاد کار کنند.

آنها باید سرمایه گذاری کنند، اگر می خواهند مثل بقیه تیم های 
حاضر در جام جهانی باشند.خیلی کارها باید انجام شود تا بازیکنان 
ایران بتوانند به سطح بازیکنان منچستر سیتی، بنفیکا و رئال مادرید 
برسند. راه زیاد است،نباید زمان را از دست داد. باید از همین فردا 
کار را ش��روع کرد. خبرنگاری از کی روش پرس��ید که آیا درایران 
می مانید؟  او این واکنش را نشان داد:من حس تاسفی ندارم. هیچ 
بهانه ای هم ندارم و کسی را هم مقصر نمی دانم. تا حد امکان تالش 
کردیم و بازیکنان م��ا عالی بودند و تعهدی که نش��ان دادند قابل 
تحسین است و مردم باید به آنها افتخار کنند. برای ما مهم بود که 

به کارشناسان دنیا بفهمانیم که ما را جدی بگیرند. آنها اصال ما را به 
حساب نمی آوردند. ما با مشکالت مالی و تحریم ها به اینجا آمده ایم 

و توانستیم برای خودمان احترام کسب کنیم.
اما آیا کی روش در ایران می ماند؟ وی پاسخ داد: من بارها گفته ام 
که می خواهم بمانم و آماده ام تا این پروژه را جلو ببرم، اما پیشنهاد 

منسجم و محکمی به من داده 
نشده اس��ت. باعث افتخار من 
بود که در ایران کار کردم. برای 
این که آنها همه عشقشان را به 
من دادند. ولی شما نمی توانید 
در ش��رایطی که فق��ط یک نفر 
راضی اس��ت، ازدواج کنید. این 
شبکه های اجتماعی و فیس بوک 
نیس��تند که تصمیم می گیرند. 
من منتظر شنیدن جواب بودم. 
امروز هم آمده ام از تمام کسانی 
که از ماندن من حمایت کردند 
تش��کر کنم. من همیشه ملت 

ایران را در قلبم نگه می دارم.
کفاشیان: باکی روش   

درایران مذاکره می کنیم
علی کفاش��یان پس از حذف ایران از جام جهان��ی گفت: بچه ها 
زحمتشان را کشیدند. فوتبال ما همین است. فکر می کنم بچه ها 
تالش کردند، گرچه نتیجه شاید رضایت بخش نبود. ما کال خوب 
بودیم. بوسنی تیم اروپایی اس��ت. بچه های ما در این بازی خسته 
بودند. ما نیاز داری��م که ما ضعف هایمان را شناس��ایی کنیم تا در 
آینده توانمندی بیشتری را نشان دهیم. امیدوار بودیم در این بازی 
هم مثل دو بازی قبل خوب باشیم، اما این اتفاق نیفتاد.کفاشیان 
در مورد این که کی روش تلویحا خداحافظی کرده گفت: آخرین 
تصمیم این است که ایشان بیاید ایران و با او مذاکره کنیم. ما هنوز 
کی روش را قبول داریم. دوس��ت داریم استانداردهای درجه یک 
رعایت شود. به نظرم مربی توانمندی است. خبرنگاری از او پرسید 
آیا وقت آن نرس��یده ک��ه بازیکنان مس��ن تر خداحافظی کنند تا 
بازیکنان جوان را جایگزین آن ها کنیم؟ کفاشیان در پاسخ به این 
سوال گفت: خب بچه ها در لیگ که بازی می کنند، ولی ما تیمی که 
به جام ملت های آسیا می بریم باید با این برنامه ریزی باشد که همان 
تیم به جام جهانی روس��یه برود. امیدواری��م بتوانیم کیفیت لیگ 
کشورمان را هم باال ببریم تا بچه ها با استعداد و توانمندی بیشتری 

بیایند. باید این برنامه ریزی را داشته باشیم.

خداحافظی ایران با جام جهانی و کی روش با ایران

کفاشیان:باکی روش درایران مذاکره می کنیم
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خدا را شکر،از نام 
ایران دفاع کردیم

 متاسفم که ایران
 را بردیم

ج��واد نک��و ن��ام،  کاپیت��ان تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران در پای��ان 
بت��دای کار خیل��ی ه��ا فک��ر  ب��ازی ب��ا بوس��نی گف��ت:»در ا
 م��ی کردن��د نتای��ج دیگ��ری در ای��ن ج��ام ب��رای ای��ران رق��م 
می خورد، اما ما نش��ان دادیم که توانایی زیادی داری��م. باید همه به تیم 
کمک کنیم نه این که پیش از ش��روع رقابت ها از تیم ناامید باشیم و آن 
را از پیش بازنده بدانیم.او ادامه داد:ما کار بزرگی را انجام دادیم.در گروه 
مان حریف های قدرتمندی حضور داشتند. خوشحالم که توانستیم از نام 
ایران دفاع کنیم. ما بازی با آرژانتین را هم با ناداوری باختیم. قسمت این 
بود و خدا را شکر می کنیم. از او درباره خداحافظی کی روش سوال کردیم 
که گفت:اثر حضور کی روش در تیم ملی تا سالیان سال باقی می ماند، اما 
درباره ماندن یا نماندن او در ایران باید فدراسیون و وزارت ورزش تصمیم 

بگیرند. کاش در رختکن بودید و حس و حال ما را می دیدید.

سرمربی تیم ملی بوسنی پس از شکست دادن ایران در جام جهانی گفت:من 
به بازیکنانم تبریک می گویم، ما بهتر بازی کردیم و در تمام این بازی کسانی 
بودیم که بیشتر می خواستیم ببریم. من برای ایرانی ها متاسفم. چون اگر 
می بردند، می توانستند صعود کنند، اما برای من هم مهم بود که با افتخار 

به کشورم برگردم.«
او یک بار دیگر جدایی اش از تیم ملی بوسنی را اعالم کرد و گفت:این آخرین 
بازی من به عنوان سرمربی در تیم ملی بوسنی بود. بعد از این دیگر سرمربی 
نیستم.گاهی خوب است که آدم کارش تمام شود. االن حس خوب آزادی 

دارم و می توانم خودم برای آینده ام تصمیم بگیرم.
سوشیچ در پایان گفت:ایران برد می خواست، اما باز هم دفاع می کرد. من 
تعجب کردم که چرا دارند دفاع می کنند درحالی که گل می خواس��تند. 

شاید این سبک تیم فوتبال ایران باشد.

کی روش مثل یک معلم از ما تشکر کرد

سید جالل حسینی ، مدافع تیم ملی، درباره این که چرا بعد از پایان 
بازی با تیم ملی فوتبال بوس��نی زمان زیادی را در رختکن بودند، 
گفت: کی روش با ما حرف می زد. او در رختکن از ما تش��کر کرد و 

مثل یک معلم فداکار برای ما حرف زد.

از کی روش خیلی چیزها یاد گرفتیم
آندرانیک تیموریان درباره بازی با بوس��نی می گوید: درست است 
که ما از جام جهانی حذف ش��دیم، اما چیزهای زیادی از کی روش 
یاد گرفتیم. او واقعا مربی بزرگی است. تیم ایران لیاقت این را داشت 
که به مرحله بعدی رقابت های این جام صع��ود کند. در هر صورت 

فوتبال است.

قوچان نژاد:حیف شد که صعود نکردیم
رضا قوچان نژاد می گوید: بوسنی بهتر از ایران بازی کرده است. آنها بهتر از ما 
بازی کردند و برد حقشان بود. واقعا بازی سختی بود. ما در نیمه اول که خوب 
نبودیم. از قبل می دانستیم که شانس صعود داریم، ولی روز خوبی برای ما رقم 

نخورد. حیف شد که صعود نکردیم.

تیغ دو لبه فوتبال؛ پیروزی تلخ بوسنی، شکست شیرین نیجریه
پیروزی تلخ بوس��نی و هرزگوین و شکست شیرین نیجریه در 
گروه F مس��ابقات جام جهانی 2014 نشان داد فوتبال تیغ دو 

لبه است.
 این برای نخستین بار بود که در جام جهانی، بازیکنان یک تیم 
پس از شکست سنگین نیز خوشحال شدند و بازیکنان یک تیم 

پس از یک پیروزی پر گل، به شادمانی نپرداختند.
تیم فوتبال آرژانتین که در این گروه شش امتیاز را کسب کرده 
بود، در برابر نیجریه دلیلی نداشت با تمام توان به میدان برود، 
اما این کار را انجام داد تا نشان دهد فوتبال، ورزشی استاندارد 
و حرفه ای اس��ت و تنها ارایه یک بازی زیبا مالک نیست، بلکه 
مدیریت گروه و کس��ب امتیاز نیز در جام جهانی بسیار مهم و 

اثر گذار است.
آرژانتین ک��ه برابر ای��ران به س��ختی موفق به کس��ب امتیاز 
ش��ده بود، در دیدار ب��ا نیجری��ه از همان ابتدا ب��ازی هجومی 
خود را آغاز کرد ت��ا با سیس��تم دفاع س��رعتی و پرس کردن 
 حریف و ایجاد دفاع فرد به فرد، فقط به دنبال کس��ب پیروزی

 باشد.
اما حرفه ای تر از این حرکت آرژانتین، کار نیجریه بود که بدون 
توجه به نتیجه دیدار ایران و بوسنی به دنبال یک بازی سراسر 
هجومی بود تا حتی در صورت شکست و حذف از جام جهانی 

ویژگی های فوتبال قدرتی قاره سیاه را اثبات کند.
با وجود این، مسابقه دیگر گروه ششم بین دو تیم ایران و بوسنی 
و هرزگوین یک بازی س��هل و ممتنع بود؛ ممتنع از آن جهت 

که بوس��نی، قبال حذف شده بود و س��هل به خاطر این که این 
تیم اروپایی، برای نخستین بار در جام جهانی حضور داشت، اما 

بازی حرفه ای را از اروپایی ها خوب یاد گرفته بود.
از این رو تیغ دو لبه فوتبال از بازی ایران و بوسنی و هرزگوین، 
یک رقابت شگفت انگیز نساخت و شاگردان کارلوس کی روش 
با وجود شایستگی، به راحتی زمین بازی را در اختیار تیم حرف 

اروپایی قرار دادند.
دیدار غم انگیز و اش��ک آور ایران و بوس��نی، نبرد شانس بود و 
اعاده حیثت. ایران منتظر شانس بود تا نیجریه در برابر آرژانتین 
تن به شکس��ت دهد، اما بوس��نی و هرزگوین ب��ه دنبال اعاده 
حیثت فوتبال اروپایی خود بود تا حتی با وجود حذف، از س��ه 
امتیاز این بازی نگذرد؛ تالشی که یک درس و کالس آموزشی 

برای فوتبال آسیا است. 
جام جهانی، رقابت ش��گفتی هاس��ت و تیمی در این رقابت ها 
شگفت آفرین می شود که به خود باوری رسیده باشد؛ آنچه در 

دیدار ایران و آرژانتین برای مردان پارس اتفاق افتاد.
در بازی با بوسنی، بازیکنان تیم فوتبال ایران نتوانستند در حد 
و اندازه یک تیم شگفت آور ظاهر ش��وند و غم انگیزترین بازی 
این جام را هم برای خود و هم برای حریف رقم زدند؛ غم انگیز از 
این جهت که تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی برابر آرژانتین به 
یک باره بر سر زبان ها افتاد و این خود زنگ خطری برای فوتبال 

نیمه حرفه ای ایران بود. 
 ش��اید اگ��ر قب��ل از ش��روع ج��ام جهان��ی دس��ت کارلوس

  کی روش را باز می گذاشتند، او می توانست در یک دوره زمانی 
برنامه ریزی ش��ده، تیم ملی ایران را راه��ی مرحله بعدی جام 

بیستم کند. 
البته نباید از تحریم های سیاسی علیه ایران گذاشت که موجب 
شد تعدادی از تیم ها به لحاظ فش��ار کشورهای غربی از دیدار 

تدارکاتی با ایران سرباز بزنند.
ایران در این جام اگر پیروزی بدست نیاورد، کالس بازی خود را 
در دو دیدار نخست حفظ کرد؛ گرچه در جام جهانی تنها نتیجه 

است که در کارنامه تیم ها ثبت می شود.
تیم فوتبال جمهوری اسالمی ایران با وجود شایستگی در یک 
بازی احساسی، نتیجه را به بوس��نی و هرزگوین واگذار کرد تا 

تنها با یک امتیاز از جام بیستم وداع کند.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چهره  روز

اخبار کوتاه

توسعه ورزش پیالتس در اصفهان
در اس��تان اصفه��ان نزدیک به 5 ه��زار نفر 

مشترک در ورزش پیالتس داریم.
نادیا ذوالفقاری سرپرست موسسه پیالتس 
ایرانیان در استان اصفهان با بیان این مطلب 
گفت:در راستای س��المت و تقویت روحیه 
 نش��اط در جامعه، فعالیت های خ��ود را در

 زمینه های برگ��زاری دوره ها آموزش��ی و 
 آش��نایی آحاد جامع��ه با رش��ته پیالتس و

 رشته های نوین و رو به رشد این ورزش آغاز نموده ایم.  ورزش پیالتس 
یک ورزش بدون جهش،پرش و طی مسافت است که به صورت پیوسته 
و متقارن و کنترل شده در دامنه طبیعی همراه با تمرکز در تنفس جانبی 
انجام می شود که به سه حالت ایستاده،نشسته و خوابیده است و روی سه 

فاکتور انعطاف،تعادل و قدرت کار می کند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 5 هزار نفر مشترک در رشته 
پیالتس داریم که به خوبی این ورزش را می شناسند و ما سعی داریم با 
برگزاری همایش های مختلف،دوره های فنون و مهارت های مربیگری 

و... این ورزش را توسعه دهیم. 

می آبادی: بهتر است بحث بدهی 
سپاهان بین خودمان باقی بماند

فرامرز می آبادی رییس هیات هندبال استان 
اصفهان درباره برنامه ه��ای این هیات برای 
حمایت از دو تیم نیک اندیش و سپاهان در 
فصل آینده لیگ برتر بیان داش��ت: انشااهلل 
همان کارهایی را که در ۳، 4 س��ال اخیر در 
حمایت از تیم های اصفهانی انجام داده ایم، 
ادامه خواهیم داد و تاکنون جلسات خوبی با 
آقای کریمیان و آقای خلیلیان مدیران عامل 
دو باشگاه داش��ته ایم و امیدواریم که این رایزنی ها جواب بدهد و شاهد 

حضور موفق نمایندگان اصفهان در لیگ برتر باشیم. 
می آبادی در پاسخ به این سوال که بدهی های گذشته سپاهان به هیات 
هندبال اصفهان تسویه ش��د یا خیر گفت: اجازه بدهید این بحث بین ما 
و باشگاه سپاهان باقی بماند و چیز مهمی نیس��ت که بخواهیم روی آن 

بحث کنیم. 

چشمان گریان بازیکنان تیم ملی 
یک شب به یاد ماندنی. ایران باخت و فضا به 
شدت دراماتیک بود. بازیکنان پس از جلسه 
یک ساعته با کارلوس کی روش، با چشمان 

قرمز از رختکن خارج  شدند.
برای همه جالب بود که بدانند در جلسه یک 
س��اعته کی روش با بازیکن��ان تیم ملی چه 
گذش��ته. در رختکن که باز شد، تا حدودی 
می ش��د حدس زد چه اتفاقی افتاده، اما باور 
کردنش سخت بود. یک ساعت تمام بازیکنان از او درخواست کردند که در 

ایران بماند. برایش اشک هم ریختند. 
کی روش که بیرون آم��د، از او در مورد حس��ی که به م��ردم ایران دارد 
پرسیدیم. س��رمربی تیم ملی در سه بخش جواب این س��وال را داد که 
حرف های او بوی امید به آینده می داد؛ در حالی که در همان لحظات، همه 
ناامید بودند و از رفتن کی روش حرف می زدند: »ما از آن چیزی که بودیم، 
بهتر کار کردیم. از آن چیزی که توقع می رفت بهتر بودیم یا بدتر؟ من در 
مورد توقعات صحبت می کنم. تیم ملی ایران در شرایط بهتری قرار گرفته 

و جایگاه آن را باالتر برده ایم. ما توقعات را برآورده کردیم.«
کی روش حرفش را قطع نکرد و به سراغ نکته دوم رفت: »نکته دوم: ما به 
معنای واقعی باعث لذت، افتخارآفرینی، احترام گذاشتن و غرور هواداران 
فوتبال ایران شده ایم.« در همین لحظه بود که آندرانیک تیموریان از کنار 
او رد شد و با سرمربی تیم ملی ش��وخی کرد که کی روش گفت: »نکته 
سومی هم هست. این که من در عش��ق بازیکنان ایران افتاده ام و عاشق 
بازیکنان ایران هستم. آنها همیشه در قلب من باقی خواهند ماند. حتی 
نمی دانم به خاطر این تعهد و انگیزه باال، چطور از آن ها تشکر کنم. امیدوارم 
ملت ایران هم به این نکته احترام بگذارند. امیدوارم همین میراث به ایران 

کمک کند که قهرمان جام ملت های آسیا شود.«

 پیغام جان واریو به ملی پوشان
 فوتبال ایران 

بازیکن برزیلی پیش��ین تیم های استقالل و 
سپاهان در مورد حضور تیم ملی کشورمان در 
جام جهانی و حذف آنها از این رقابت ها پیغام 

داد.
فابیو جان واری��و بازیکن پیش��ین تیم های 
س��پاهان و اس��تقالل پس از بازی با بوسنی 
و حذف ای��ران از ج��ام جهان��ی در صفحه 
فیس بوکش این   عکس را منتش��ر کرد و در 

کنار آن نوشت:  من به همه شما افتخار می کنم رفقا.

 

تشکیل سازمان ورزش 
اصفهان مانع موازی کاری 

رسول جزینی   
رییس کمیته ورزش شورای شهر 

پیش از این پرداختن به مباحث ورزش��ی به صورت تخصصی و حرفه ای 
در ش��ورای ش��هر اصفهان دنبال نمی ش��د، اما با آغاز به کار دوره چهارم 
ش��ورا و حضور افراد متخص��ص که دغدغ��ه ورزش را دارن��د، کمیته ای 
تحت عنوان کمیته ورزش در کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی 
شورای شهر تش��کیل ش��د.  به دنبال انجام اقدامات موثر در ورزش شهر 
هستیم و از طریق شهرداری، ش��ورای شهر، اداره کل 
ورزش و جوان��ان و مجم��ع خیران ورزش ی��ار تمام 
توان خ��ود را به کار می گیریم.  تش��کیل س��ازمان 
ورزش  مدیری��ت  در  کاری  م��وازی  ورزش 
 ش��هر را از بین می ب��رد و نتیجه ای��ن هم افزایی،
 صرفه جویی در منابع مالی است.

کی روش: تا حد 
امکان تالش کردیم 
و بازیکنان ما عالی 
بودند و تعهدی که 

نشان دادند قابل 
تحسین است و 

مردم باید به آنها 
افتخار کنند
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                آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم اقدس شاهمنصوري باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ يكدرب 
باغ شماره هشتادونه فرعي ازسي وچهاراصلي شده كه سندمذكورذيل ثبت 1611  
درصفحه 467 دفتر 9 بنام محمداسماعيل شمسبگي ثبت وصادرگرديده ونامبرده 
اقدس  رابه  دفتر5 شهرضاششدانگ   28 /  9  /  16  – بموجب سندشماره 29412 
شاهمنصوري انتقال داده است  اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني 
نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه دراجراي 
ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده ويا 
مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
سند  ثبت  اداره  نگردد  تسليم  ياسندمعامله  مالكيت  سند  اصل  نرسدويا  اعتراض 
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .واگرسند 
مالكيت يا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد خواهدشد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

تحدید حدود اختصاصی 
به  و  زمين  قطعه  حدود ششدانگ  تحديد  چون   103/93/106/337 2214 شماره 
واقع در خفر جزء بخش 9 كه  از شماره 120-اصلی  فرعی  شماره پالك 1414 
به نام خانم كبری ضرغامی فرزند حبيب ا... در جريان ثبت می باشد كه به علت 
عدم حضور مالك در آگهی قبلی بايستی تجديد آگهی گردد اينك به موجب دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در ساعت 
9 صبح روز 1393/6/2 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مالكين و مجاورين صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و 
روز مقرر در اين آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورين و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شدتاريخ انتشار:1393/4/4. م الف: 15 مجتبی شادمان رئيس 

ثبت اسناد وامالك نظنز

احضار متهم

23634 شماره ابالغيه: 9310100354601496 شماره پرونده: 9309980364700380 
شماره بايگانی شعبه: 930307 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در 
پرونده كالسه 9309980364700380 برای محمد يوسف صالحی به اتهام ترك 
وقت  و  ارجاع  اين شعبه  به  به موضوع  كه رسيدگی  نموده  كيفر  تقاضای  انفاق 
رسيدگی برای مورخه 1393/06/16 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. با عنايت به 
مجهول المكان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد 

آمد. م الف: 6043 منشی شعبه 120 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده  شماره   9310100351001249 ابالغيه  شماره   23645
دهقانی  قدمعلی  خواهان   930080  : بايگانی  شماره   9309980351000070
اصفهان   18 بخش  اصفهان  منطقه  ثبت  اداره  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی 
به  فتاحی-فتاحی-قائدی  احمدرضا-محسن-محمدعلی  و  داركی  رنجبر  عباس  و 
خواسته ابطال سند و ابطال معامله تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و به كالسه 9309980351000070 ثبت گرديده 
علت  به  است  شده  تعيين   08:30 ساعت  و    1393/06/17 آن  رسيدگی  وقت  كه 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثير االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد 

.  م الف 6032  شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

مزایده اموال غير منقول)اسناد رهنی(
پرونده:  شماره   139303902143000016 آگهی:  شماره   23686
 9104002143000074 كالسه  اجرايی  پرونده  موجب  به   9104002143000074
بادرود  نوين  ابتكار  تعاونی  شركت  عليه  سنتی   )571-9/91( كالسه  و  مكانيزه 
به موجب سند رهنی شماره 17144-88/8/12 مبلغ 1/109/000/000  و غيره و 
تاريخ  تا  خسارت  و  سود  بابت  ريال   155/000/000 مبلغ  و  اصل  بابت  ريال 
آن  به  ريال  هزار  سه  هر  ازای  به  ريال   1/5 مبلغ  روزانه  منبعه  كه   90/12/23
اضافه می گردد به انضمام مبلغ ده هزار ريال قرض الحسنه، حق الوكاله و حق 

و بيمه به بانك ملی شعبه بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهكار است 
بنا بر درخواست بستانكار 1- ششدانگ يك باب خانه به شماره پالك 4568 فرعی 
از 159 اصلی به مساحت 302 مترمربع واقع در بخش نه حوزه ثبتی بادرود به 
آدرس: بادرود،خيابان شهيد منتظری،كوچه شهيد رمضانعلی خارآبادی،پالك154 
كه سند آن در صفحات 175و178 دفتر جلد 15 امالك به نام آقای حسينعلی فخری 
نسبت به چهار دانگ و خانم زهرا ميرزائيان بادی نسبت به دو دانگ ثبت و صادر 
و تسليم گرديده و محدود است به حدود شماال به طول 10/80 متر ديواريست 
به ديوار پالك 4594 فرعی شرقًا اول به طول 24/40 متر دوم بصورت پخی و 
جنوبًا  بست  بن  شارع  به  ديواريست  و  درب  متر   4/60 بطول  شمال  به  متمايل 
بطول 12/25 متر بديوار پالك 4639 فرعی غربًا اول بطول 25/90 متر ديواريست 
بديوار پالك 4818 فرعی دوم به طول 1/70 متر ديوار به ديوار پالك 4561 فرعی 
و حقوق ارتفاقی ندارد و طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ 940/000/000 ريال 
كف  ميباشد  مترمربع   120 حدود  مسكونی  قسمت  مساحت  كه  گرديده  ارزيابی 
حياط موزاييك و درب ورودی فلزی ماشين رو است، پاركينگ مسقف به مساحت 
حياط  شده،  اجرا  حياط  در  مترمربع   40 مساحت  به  انباری  يك  و  مترمربع   20
شده  اجرا  سنگی  ديوارهای  و  موزاييك  كف  با  مترمربع   13 مساحت  به  خلوت 
پوشش بام ايزوگام و قدمت احداث بنا بالغ بر 7 سال و دارای اشنعابات آب و 
برق وگاز می باشد 2- ششدانگ يك باب خانه به شماره پالك 4029 فرعی از 
159 اصلی به مساحت 230/50 مترمربع واقع در بخش نه حوزه ثبتی بادرود به 
آن در صفحات  كه سند  مرداد،پالك6  امام خمينی، كوچه  بادرود،خيابان  آدرس 

به چهاردانگ و  نورعلی شفيعی نسبت  آقای  نام  به  امالك  دفتر جلد 19  58و61 
ثبت و صادرو تسليم گرديده و  دانگ  به دو  بادی نسبت  خانم جميله نرجسيان 
محدود است به حدود شمااًل بطول 12 متر ديواريست بديوار پالك 4030 فرعی 
 4573 و  فرعی   3538 های   پالك  بديوار  ديواريست  متر   18/45 طول  به  شرقًا 
فرعی جنوبًا بطول 12/15 متر جای درب و ديواريست به كوچه غربًا بطول 19/55 
هيئت  نظر  طبق  و  ندارد  ارتفاقی  حقوق  و  فرعی   7024 پالك  به  ديواريست  متر 
كارشناسی به مبلغ 1/243/400/000 ريال ارزيابی شده و پالك فوق دارای 350 
انباری  و  مسكونی  كاربری  با  همكف  و  زيرزمين  طبقه  دو  در  اعيانی  مترمربع 
با سازه ديوارهای باربر و سقف  با زيربنای حدود 12/74 مترمربع  و خرپشته 
زيرپوشش آهن و آجر بدون نماسازی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می 
و  باشند  بيمه می  تاريخ 93/12/16  تا  بستانكار مورد رهن  اعالم  برابر  و  باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 93/04/24 در محل اداره ثبت اسناد و 
از طريق مزايده  بادرود، ميدان معلم،كوچه نواب صفوی  بادرود واقع در  امالك 
و  ريال  مبلغ 940/000/000  از 1- پالك 159/4568  مزايده  به فروش می رسد. 
ريال   2/183/400/000 جمعا  ريال   1/243/400/000 مبلغ   159/4029 پالك   -2
است  ذكر  به  فروخته می شود. الزم  نقداً  پيشنهادی  قيمت  باالترين  به  و  شروع 
اشتراك  حق  يا  انشعاب  حق  از  اعم  آب،برق،گاز  به  مربوط  های  بدهی  پرداخت 
های  بدهی  نيز  و  باشد  آنها  دارای  مزايده  مورد  كه  صورتی  در  مصرف  و 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن 
نيز در صورت وجود  برنده مزايده است و  به عهده  باشد  يا نشده  معلوم شده 
مازاد،وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز  مزايده  نيم عشر و حق  و  خواهد شد 
مزايده تعطيل رسمی گردد،مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و 
اسناد رسمی اجرای  واحد  مسئول  طويلی  خواهد شد. رضا  برگزار  مقرر   مكان 

 بادرود

اخطار اجرایی

 92/12/22 تاريخ   2083 رای شماره  موجب  به  92-1502/ش6   : كالسه   23720
است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حوزه 6 شورای حل 
عليه اردشير هارونی فرزند تاج محمد به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
و   92/5/15 مورخ   714066 شماره  چك  وجه  ريال   47/500/000 مبلغ  پرداخت 
پرداخت مبلغ 108/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی تاخير در تاديه از تاريخ 
فرزند  پور  حاجی  مهران  له  محكوم  درحق  وصول  زمان  لغايت  چك  سررسيد 
عليرضا به نشانی خ بزرگمهر-خ هشت بهشت شرقی-مجتمع مرواريد-طالفروشی 
كه  همين  احكام:  ی  اجرا  قانون   34 ماده  دولتی.  عشر  نيم  با  همراه  كيا صادقی 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد ، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  يا مالی معرفی 

از آن ميسر باشد و در صورتی كه  به  كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد ، صريحا اعالم نمايد.  م 
 الف 6628 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان 

احضار 
23725 آقای محمدباقر خانی فرزند علی شكايتی عليه آقای محمد بخشی فرزند 
كالسه  به  پرونده  كه  نموده  مطرح  عنوان  كالهبرداری-جعل  بر  مبنی  ا...  حبيب 
متهم  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  92/5752/140101/227ب5 
مراتب  كيفری  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  حسب  باشد  می  المكان  مجهول 
متهم  از  و  نشر می شود  و  كثيراالنتشار طبع  های  از روزنامه  يكی  در  يكنوبت 
مذكور دعوت بعمل می آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی 

دادسرا  و در صورت عدم حضور  مراجعه  مراجعه  اين مرجع  به  اتهام خود  به 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6408 مدير دفتر شعبه پنجم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(

احضار 
جواد  آقای  عليه  شكايتی  علی  فرزند  گركرودی  خانی  محمدباقر  آقای   23726
كالسه  به  پرونده  كه  نموده  مطرح  كالهبرداری  بر  مبنی  حسين  فرزند  محمدی 
متهم  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  92/5752/140101/228ب5 
مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب يكنوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل می آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود 
به اين مرجع مراجعه مراجعه و در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6409 مدير دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(

احضار

پرونده:  شماره   9310460352800054 درخواست:  شماره   23727
9209980359501184 شماره بايگانی شعبه: 930327 چون خانم افروز هاشمی 
فرزند اكبر شكايتی عليه رامين اعرابی فرزند بهرام مبنی بر كالهبرداری اينترنتی 
وقت  ثبت  دادگاه  اين   102 930327ك  كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح 

رسيدگی برای روز دوشنبه 93/5/13 ساعت 9:30 صبح تعيين شده است نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  عدم حضور  در صورت  و 
جزايی  عمومی   دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدير   6410 نمود.م الف:  خواهد   اتخاذ 

اصفهان 

احضار

23728 چون آقای محمد زارعی سورانی فرزند حسين شكايتی عليه آقايان 1- 
مشاركت  و  چاقو  با  جرح  و  ضرب  در  مباشرت  بر  مبنی  جاجائی  زهی  عباس 
كه  نموده  مطرح  لواط  در  معاونت  بر  مبنی  برخوردار  حسن   -2 ربائی  آدم  در 
برای  رسيدگی  وقت  ثبت  دادگاه  اين  920286ك/18  كالسه  به  آن  پرونده 
المكان  مجهول  متهمين  اينكه  به  نظر  شده  تعيين  صبح   10 ساعت   93/7/5 روز 
در  نوبت  يك  مراتب  كيفری  دادرسی  آئين  قانون   180 ماده  حسب  لذا  ميباشند 
متهمين  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  محلی  كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يكی 
در  و  شوند  حاضر  مقرر  وقت  در  رسيدگی  جهت  آيد  می  بعمل  دعوت  مذكور 
اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه  عدم حضور  صورت 
الف: 6413 مدير دفتر شعبه 18 دادگاه تجديد نظر كيفری استان  خواهد نمود.م 

 اصفهان 

ابالغ
دادنامه  از  تجديدنظرخواهی  دادخواست  غيره  و  شياسی  محمدعلی    23729
به كالسه  كه  تقديم  دفتر  اين  به  دهقان  عليرضا  به طرفيت  شماره 85-93/1/25 
1318/91ح/6 تجديدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المكان بودن تجديد نظرخوانده و 
تقاضای تجديد نظرخواه و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب در 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجديد 
از  دادگاه مراجعه و پس  به دفتر  نظرخواه دعوت می گردد ظرف مدت ده روز 
دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديد نظر اليحه دفاعيه خود را جهت 
ارسال به مرجع تجديد نظر تقديم دفتر دادگاه نمايد. م الف: 6402 مدير دفتر شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

حشمت  محمدحسين  خواهان  31/93ش33  كالسه  پرونده  خصوص  در   23730
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته بانضمام 
مطلق خسارات به طرفيت نگهدار رحيمی بلداجی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
برای روز پنج شنبه مورخ 93/5/23 ساعت 10صبح تعيين گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6973 شعبه 33 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

23731 در خصوص پرونده كالسه 473/93 خواهان اكبر نصوحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت احمدرضا شفيعا تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  11صبح  ساعت   93/5/19 مورخ 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت 
 8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 
شود  م الف 6492 شعبه ششم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

رشتی  حسن  سيد  خواهان   1710/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23732
دادخواستی مبنی بر خلع يد و جلب ثالث به طرفيت 1- هما خدابخشی 2- اكرم 
3- كبری 4- محمدعلی 5- علی رضا 6- هما حسن پور 7- سميه و رضا حسن 
پور تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/5/11 ساعت 10صبح تعيين 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده 
در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالك 57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف:  6494 شعبه ششم مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  بابايی  زهره  خواهان   456/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23733
نموده  تقديم  بهارلو  اكبر  طرفيت  به  دادرسی  هزينه  و  خسارت  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای مورخ 93/5/15 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6495 شعبه 8 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  لقمانی  محمد  142/93 خواهان  پرونده كالسه  در خصوص   23734
به طرفيت 1- خديجه رحمتی 2- سياوش حليلی تقديم نموده است  مبنی ____ 
با  است  گرديده  تعيين  8/30صبح  ساعت   93/5/18 مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
در جرايد  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 57 كد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود  م الف:  6496 شعبه 13شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

مجلسی  سعيد  سيد  خواهان   470/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23735
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی به شماره 233 حوزه اصفهان به 
طرفيت 1- رضوان كاظمی 2- عباسعلی ورثه مرحوم حسين نظريان 1- رضوان 
توكلی 2- محترم نجفيان 3- سودابه 4- سهيال 5- اميرعباس 6- سيامك تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/15 ساعت 11صبح تعيين گرديده 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است 
در خيابان  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 
57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف:  6497 شعبه 13 مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  لقمانی  محمد  143/93 خواهان  پرونده كالسه  در خصوص   23736
مبنی بر مطالبه به طرفيت خديجه رحمتی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  93/5/18 ساعت 9صبح  مورخه 

از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت 
 8165756441 پستی  كد   57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نيلی  مدرسه 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
اتخاذ می شود  م الف:  6498 شعبه 13 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

احضار

مطلبی  مهدی  آقای  عليه  شكايتی  حسين  فرزند  آزاد  پوران  خانم  چون   23737
به كالسه  آن  پرونده  كه  نموده  فحاشی مطرح  و  و جرح عمدی  بر ضرب  مبنی 
930264ك121 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز 93/7/8 ساعت 11 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
آيد جهت رسيدگی در  بعمل می  از متهم مذكور دعوت  طبع و نشر می شود و 
وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف: 6515 شعبه 121 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

23738 در خصوص پرونده كالسه 1/93 خواهان جواد رضايت دادخواستی مبنی 
انترناش به شماره شهربانی 312ع33ايران23 به مبلغ  انتقال خودرو  الزام به  بر 
دباغيان  هادی   -2 مادركانی  نجاتی  حسنعلی   -1 طرفيت  به  ريال   20/000/000
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/21 ساعت 9 تعيين گرديده 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است 
در خيابان  واقع  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جرايد 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالك 
57 كد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف:  6502 شعبه 45 مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی

پرونده  شماره   9310100350601695 ابالغيه  شماره   23739
9309980350600201 شماره بايگانی: 930227 خواهان عليرضا نگهبان اصفهانی 
دادخواستی به طرفيت خواندگان 1- محسن حق شناس و 2- صفرعلی محمدزاده 
الزام به تنظيم سند خودرو تقديم  و 3- محمدحسين آذری دهكردی به خواسته 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310  ارجاع و 
به كالسه 9309980350600201 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/06/15  
و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم و 
در خواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثير 
االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد .  م الف 6399  شعبه 

ششم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

23740 در خصوص پرونده كالسه 94/93 خواهان محمود سهرابی دادخواستی 
به طرفيت  قولنامه مورخه 91/10/14 خودروی مگان مدل 2006  اثبات  بر  مبنی 
1- ناصر شريعتی 2- فرشاد قاسمی زاده تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  گرديده  تعيين   16/30 ساعت   93/4/29 مورخ  يكشنبه  روز 
تا خوانده  المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در بهارستان-انتهای خيابان الفت-جنب 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  بهارستان  قضايی  عمران-مجتمع  شركت 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
استان اختالف  حل  شورای   38 شعبه   6503 الف  م  شود   می  اتخاذ   مقتضی 

 اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 

فروشانی و محمد  آقايان حميد عموشاهی  به  دادرسی  ابالغ وقت  آگهی   23741
باقری خولنجانی و محمدعلی جمالی و سيد ابراهيم رضوی موضوع دادخواست 
كه  مطالبه  بر  مبنی  اقتصاد(  مهر  )بانك  بسيجيان  مهر  اعتباری  و  مالی  موسسه 
اصفهان شده  عمومی حقوقی  دادگاه  نهم  ثبت شعبه  تحت كالسه 1088-92ح/9 
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ به وسيله نشر 
روزنامه  از  يكی  در  نوبت  يك  برای   73 ماده  طبق  مراتب  كه  است  شده  آگهی 
نامبردگان  به  بدينوسيله  گردد  می  منتشر  و  درج  محلی  كثيراالنتشار  های 
نهم  تاريخ 93/8/3 ساعت 11 صبح جهت رسيدگی در شعبه  ابالغ می شود در 
يا  و  حضور  عدم  صورت  در  شويد  حاضر  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
رای  و  رسيدگی  غيابا  دادگاه  وكيل  معرفی  عدم  يا  و  دفاعيه  اليحه  ارسال  عدم 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   6504 الف:  م  نمود.  خواهد  صادر   مقتضی 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 

23742 آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقايان حسين حاج شفيعی و مصطفی حاج 
شفيعی موضوع دادخواست آقای عباس رئيسيان مبنی بر الزام به انتقال رسمی 
162 مترمربع از پالك فرعی 3950 از 18 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه تحت كالسه 1086-92ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده 
است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خواندگان درخواست ابالغ به وسيله نشر 
روزنامه  از  يكی  در  نوبت  يك  برای   73 ماده  طبق  مراتب  كه  است  شده  آگهی 
ابالغ  نامبردگان  به  بدينوسيله  گردد  می  منتشر  و  درج  محلی  كثيراالنتشار  های 
نهم  در شعبه  11/30 صبح جهت رسيدگی  93/5/27 ساعت  تاريخ  در  می شود 
يا  و  حضور  عدم  صورت  در  شويد  حاضر  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
رای  و  رسيدگی  غيابا  دادگاه  وكيل  معرفی  عدم  يا  و  دفاعيه  اليحه  ارسال  عدم 
حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه   6505 الف:  م  نمود.  خواهد  صادر   مقتضی 

اصفهان

مفاد آراء

اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   23678
وساختمانهای فاقد سند رسمی« هيات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 

وامالك زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف 
مستقردراداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر گرديده ودر اجرای ماده 3 
قانون مذكور در دو نوبت به فاصله ی 15 روز از طريق روزنامه های كثير 
انتشار آگهی،رای  االنتشار و محلی آگهی می شودو در روستاها عالوه بر 
تا  نمايد  الصاق  محل  در  روستا  اسالمی  شورای  باحضورنماينده  هيات 
تاريخ  از  اعتراض دارند در شهرها  يا اشخاصی كه به آراء مذكور  شخص 
انتشار اگهی و در روستا از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
واز  نمايند  اخذ  رسيد  و  تسليم  زواره  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  خودرا 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره 
ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه حكم 

قطعی دادگاه است.در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نكند ،اداره 
ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالكيت می نمايد. صدور سند مالكيت مانع 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نيست:

محسن  آقای   –  93/03/27 مورخ   139360302021000334 شماره  1-رای 
ششدانگ   1189940132 ملی  بشماره  علی  فرزند  زواره  اكار  عابدينی 
 16 زواره  در  واقع  فرعی   835 پالك  از  قسمتی  برروی  احداثی  يكبابخانه 
اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 135/62 متر مربع 

خريداری رسمی از علی عابدينی اكار زواره .

آقای مجتبی   – 2- رای شماره 139360302021000335 مورخ 93/03/27 
ششدانگ   1180001761 ملی  بشماره  علی  فرزند  زواره  اكار  عابدينی 
باقيمانده  فرعی  و800   1182 پالكهای  از  قسمتی  برروی  احداثی  يكبابخانه 
ثبت اصفهان جمعًابه  واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 

مساحت 222/47 متر مربع خريداری رسمی از علی عابدينی اكار زواره .

علی  آقای   –  93/03/27 مورخ   139360302021000337 شماره  رای   -3  
خالوئی فرزند حسين بشماره ملی 1189502461 ششدانگ يكبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالك شماره 1600 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
خريداری  مربع  متر   195/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسير 

رسمی از حسين ديباج زواره.

آقای محسن   – 4- رای شماره 139360302021000338 مورخ 93/03/27 
صادقی فرزند محمود بشماره ملی 1281798241 ششدانگ يكبابخانه احداثی 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی  و2401   2398 پالكهای  از  قسمتی  برروی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 284/90 متر مربع 
خريداری رسمی از رضا باقرنژاد زواره وخريداری عادی از غضنفر حديدی .

5- رای شماره 139360302021000339 مورخ 93/03/27 – آقای سيدرضا 
ششدانگ   1189193213 ملی  بشماره  حسين  فرزند  زواره  نسب  هاشمی 
در  واقع  فرعی  و1603   1600 پالكهای  از  قسمتی  برروی  احداثی  يكبابخانه 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 
309/70 متر مربع خريداری رسمی از علی شمائی وخريداری عادی از ورثه 

ازطرف  اعيانی  ثمنيه  بهای  بيگم هاشمی طباطبائی وواگذاری عادی  شاهرخ 
بيگم صاحب طباطبائی

6- رای شماره 139360302021000340 مورخ 93/03/27 – آقای محمدعلی 
يكبابخانه  ششدانگ   1189137496 ملی  بشماره  اكبر  علی  فرزند  خدابخش 
بخش  سفلی  دهستان  اصلی    35 دچان  مزرعه  از  قسمتی  برروی  احداثی 
17 ثبت اصفهان به مساحت 462/32 متر مربع خريداری رسمی از جمشيد 

خدابخش دچانی.
7- رای شماره 139360302021000345 مورخ 93/03/27 – آقای غالمرضا 
يكبابخانه  1188930206 ششدانگ  ملی  بشماره  عبدالحسين  فرزند  عابدينی 
احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 1177 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
مربع  متر   269/33 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسير  دهستان 

خريداری رسمی از قدرت اله نوری.

تاريخ انتشار نوبت اول:1393/04/07                                                                                                                                             
تاريخ انتشار نوبت دوم:1393/04/22                                                                                                                              

ذبيح اله فدائی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زواره  
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چاره سردردهای میگرنی مى برند و عّده اى ديگر ضرر و خسارت متحّمل مى شوند.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

کل عمرت برفناست! 
یک استاد صرف و نحو عربی در کش��تی  بود.  مالح  را گفت:  تو علم 

نحو  خوانده ای؟ 
 گفت:  نه. گفت: نیمی از 

عمرت برفناست .
روزدیگ��ر تندب��ادی  
پدی��د  آمد،  کش��تی  
می خواس��ت غرق 

ش��ود،مالح  او 
را گفت: 

 تو علم ش��نا  
آموخته ای؟ 
 استاد گفت:  

نه
 مالح گفت:  کل عمرت  برفناست!

سلطان محمود و لرز سرما
 س��لطان محمود در زمس��تانی س��خت به تلخک گفت ک��ه با این 
 جامه یک ال در این س��رما چه می کن��ی که من با ای��ن همه جامه

 می لرزم؟
گفت: ای پادشاه تو نیز مانند من کن تا نلرزی.

 گفت: مگر تو چه کرده ای؟
  گفت: هر چه جامه داش��تم همه را در بر

 کرده ام.

 خسارت بازرگان
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد .
 پس��ر را گفت نباید که این سخن با 

کسی در میان نهی.
 گفت: ای پدر فرمان تراس��ت، نگویم 

و لیکن خواهم مرا ب��ر فایده این مطلع 
گردان��ی که مصلح��ت در نهان داش��تن 

چیست؟
 گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان 

مایه و دیگری شماتت همسایه.

حکایت

شرکت ایتالیایی زاگاتو با فیس لیفت اساسی المبورگینی گاالردو، 
این خودروی زیبا و استثنایی را که شباهت هایی به مدل های قبلی 

زاگاتو دارد، با نام 95-5 زاگاتو معرفی کرده است.
با س��ابقه 50 س��ال همکاری ب��ا المبورگین��ی و همچنین 95 
س��ال تجربه در طراحی بدنه خودرو، کمپان��ی ایتالیایی زاگاتو 
المبورگینی 95-5 زاگات��و را طراحی کرده اس��ت. این مدل که 
در درون س��اختاری مش��ابه المبورگینی های معم��ول دارد، به 
لحاظ ظاهری کامال جدید و متمایز اس��ت. در حقیقت 95-5 با 
مدل های قابل توجه زاگاتو در گذش��ته ش��باهت هایی دارد. این 
مدل ویژه به سفارش آلبرت اسپسیس، کلکسیونر شناخته شده 
خودرو ساخته شده است. 95-5 همان گاالردوی معروف است که 
یک فیس لیفت اساسی انجام داده و لباسی نو به تن کرده است. 
آلبرت اسپسیس 95-5 را برای مجموعه معروفش سفارش داده و 
درخواست کرده بود المبورگینی گاالردو را به یک خودروی کامال 

جدید تبدیل کنند.
در مجموعه ارزشمند او تعدادی از نخستین مدل های المبورگینی 
و طرح های قابل توجهی از زاگاتو مانن��د آلفا رومئو SZ 1990 و 
آستون مارتین V12 زاگاتو وجود دارد. در این پروژه دلیل انتخاب 

گاالردو که موفقیت آمیز ترین مدل المبورگینی شناخته می شود، 
مهندسی عالی آن اعالم شده است. از نظر بسیاری با روی کار آمدن 
گاالردو کمپانی المبورگینی به جایگاهی بسیار باالتر در صنعت 

خودروسازی در سطح جهانی دست یافت.
طراحی قسمت جلوی 95-5 یادآور مدل رپتور 1996 است. کاپوت 
تا روی جلوپنجره کشیده شده و حالت چند بخشی و الیه الیه در 
قسمت های مختلف به چش��م می خورد. این نوع طراحی نه تنها 

جنبه زیباشناختی دارد، بلکه باعث بهبود جریان هوا نیز می شود.
برآمدگ��ی س��یاه رن��گ روی س��قف ه��م ب��ه منظ��ور ح��ذف 
ورودی های ه��وای جانبی ک��ه در م��دل گاالردو موج��ود بود، 
تعبیه ش��ده اس��ت. این ویژگی نیز به م��دل رپتور اش��اره دارد. 
طراح��ی بخش عق��ب کوت��اه و بریده ش��ده اس��ت ،درحالی که 
اجزای مختلف مانن��د چراغ ها، اس��پویلر و خروجی ه��ای اگزوز 
در جای معم��ول ق��رار گرفته ان��د. در مجموع حال��ت کلی بدنه 
 مانند ی��ک حیوان آماده جهش اس��ت. این م��دل در گردهمایی

 Concorso d'Eleganza Villa d'Este در ایتالیا به نمایش 
گذاشته شد و به نظر می رسد گاالردو چیز دیگری است، اما آلبرت 

اسپسیس از نتیجه کار بسیار راضی است.

رونمایی از عجیب ترین مدل المبورگینی گاالردو 

همه از افراد بدخلق که از همه 
چیز بدشان می آید، متنفرند، 
اما نقطه خوش��ایند این است 
که بدخلق ها کمتر در فعالیت 
ها ش��رکت می کنند. به گفته 
محققان دانش��گاه ایلینویز و 

دانشگاه پنس��یلوانیای آمریکا، این امر به آنها 
فرصت می دهد تا مهارت هایش��ان را بیشتر 
از افراد خوش خل��ق ب��ر روی وظایف خاص 
متمرکز کنند. محقق��ان دریافتند افرادی که 
دارای نگرش مثبت هستند، بیشتر در فعالیت 
های متنوع وارد می شوند. این در حالی است 
که افرادی که بیزار هستند، کارهای کمتری 
را در ساعات کاریشان انجام می دهند. ممکن 
است افراد بد خلق و حسود کمتر فعال نشان 

بدهند، زیرا کارهای کمتری 
در مقایس��ه با افراد با نگرش 
مثبت انج��ام می دهند. آنها 
همچنی��ن ممک��ن اس��ت 
متمرکزتر نیز شناخته شوند. 
زیرا زمان بیشتری را بر روی 

وظایف کمتر صرف می کنند.
 یافته های این تحقیق ممکن است پیامدهایی 
برای درک توسعه مهارت ها و تخصص داشته 
باش��ند. برای مث��ال خوش خلق ه��ا ممکن 
اس��ت با یک رویکرد همه کاره و هیچ کاره در 
زندگی کنار بیایند و زمان کمتری را در طیف 
گسترده ای از فعالیت ها صرف کنند. این امر 
بدان معنی است که آنها هیچ گاه نمی توانند در 

یک حوزه متخصص شوند.

از ای��ن پ��س با نص��ب المپ 
ه��ای هوش��مند م��ی توان 
اطالع��ات ج��وی از قبی��ل 
س��رما، گرما، وزش باد، اندازه 
گی��ری دمای ه��وا، ب��اران، 
ب��اد و غی��ره را ب��ه س��ادگی 

 و از طری��ق تلف��ن هم��راه در اختی��ار
 داشت.

 در عصر مدرنیته ش��اهد رش��د تکنولوژی 
و فن��اوری های��ی هس��تیم ک��ه زندگ��ی 
 را ب��رای انس��ان ها بی��ش از پیش س��اده 

می کند. 
س��اخت و نصب المپ های هوشمند، یکی 
از فناوری های جدیدی اس��ت ک��ه کاربرد 
بس��یاری دارد. ت��ا پی��ش از این، س��ازمان 

هواشناس��ی هر کشوری 
تنها منبع آگاهی به شمار 
می رفت ک��ه از اطالعات 
جوی خبر داشت، اما اخیرا 
المپ های هوشمندی در 
خیابان های ش��یکاگوی 
آمری��کا نصب ش��ده ک��ه به »الم��پ های 
هوشمند« لقب گرفته اس��ت. این المپ ها 
به سنس��ور و همینطور حسگرهایی مجهز 
هستند که قابلیت اندازه گیری کیفیت هوا، 
شدت نور، دما، گرما، سرما، باران ، باد و غیره 
را دارند. شهروندان می توانند اطالعات جوی 
ارسال شده از المپ های هوشمند را بر روی 
تبلت، لپ تاپ یا حتی تلفن های همراه خود 

مشاهده کنند.

المپ های هوشمند همه کاره! بدخلق ها از افراد شاد کارآمدترند! 

مطالعات انجام شده توسط 
محققان دانمارکی نشان داد 
که گیاه زنجبیل در کنترل و 
بهبود سردردهای میگرنی 
نقش بسزایی ایفا می کند. 
این محققان پی بردند که 
اثر زنجبیل در پیشگیری و 
کنت��رل میگ��رن مع��ادل 
داروهای مسکن شیمیایی 

است.
گیاه زنجبیل از س��ال ها قب��ل و در طب س��نتی دارای 
کاربرده��ای درمان��ی متع��دد از جمله رفع ته��وع بوده 
اس��ت. مطالعه اخیر نش��ان داد که زنجبیل ب��ه کنترل 
واکنش های التهاب��ی و درد کمک کرده و س��ردردهای 
 میگرن��ی را بهب��ود م��ی بخش��د. متخصص��ان توصیه 
می کنند با ش��روع عالی��م میگرن، در حدود یک س��وم 
قاش��ق مرباخوری پ��ودر زنجبیل )مع��ادل 500 تا 600 
میلی گرم( را در آب گ��رم ریخته و بنوش��ید. همچنین 
 م��ی ت��وان از زنجبی��ل ت��ازه در رژی��م غذای��ی روزانه

 استفاده نمود.

درمان خارش با گیاهان 
خ��ارش ب��دن، چه ب��ر اثر 
گزیدگی حشرات و چه به 
حساس��یت  عل��ت 

 ناراح��ت کنن��ده و گاه 
غیرقابل تحمل است. قبل از 
استفاده از گیاهان دارویی 
بهتر است ابتدا علت خارش 
مشخص شود. بعضی از مواد 
طبیعی که ب��ه رفع خارش 

کمک می کند به شرح زیر است:
روغن نارگیل/آب لیمو

مخل��وط  نی��وز«  »هل��ث  س��ایت  از  نق��ل  ب��ه   
 مس��اوی ای��ن 2 م��اده الته��اب و خ��ارش را کاه��ش

  می ده��د. ای��ن مخل��وط را در شیش��ه بریزی��د و روی 
قس��مت های موثر اس��پری کنید. این روغ��ن خاصیت 
 ضدویروس��ی وضدقارچ��ی داردو در درمان بس��یاری از 

عفونت ها مؤثر است.
جودوسر

2 پیمانه جو دوس��ر را به آب ولرم حمام اضافه کنید و به 
مدت20 دقیقه در آن بنشینید.

ژل آلوئه ورا 
مالیدن ژل آلوئه ورا روی پوست، خارش را از بین می برد و 

پوست را نرم می کند.
جوش شیرین

 این ماده برای رفع خارش بسیار موثر است کافی است با 
کمی آب مخلوط کنید و روی قسمت موثر بمالید.
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