
قول  وزیر نیرو راه اندازی تونل گالب 2 
امام جمعه اصفهان در گفت وگوی تلفنی با وزیر نیرو خبر داد 

استاندار استان عنوان کرد

کلنگ زنی شهرک طالی اصفهان تا یک ماه آینده
عضو هیئت مدیره بانک جهانی، ناجی دریاچه ارومیه و زاینده رود

تونل گالب 2، 6 ماه پیش متوقف شده بود

3

حضور پیمان قاس��م خانی در پش��ت صحنه س��ریال »شمعدونی« 
همزمان با بازدید مدیر شبکه 3 از پشت صحنه این سریال،  تازه شدن 
موضوع س��اخت »پژمان 2« را به دنبال داش��ت و مدیر شبکه سه و 
تهیه کننده پروژه تازه ترین اخبار این فیلم سینمایی سریال را با مهر 

در میان گذاشتند...

»پژمان 2« روی آنتن شبکه 3 
می رود

توزیع کارتهای اعتباری خریدجهیزیه
3 به مبلغ ۵ تا ۱۰ میلیون تومان 

اعتراف وزیر به ایرانی بودن 
هواپیمای سقوط کرده 4 2

  نمایندگان اصفهانی در جایگاه 
هیأت رئیسه تجمع می کنند

جنگ 
هفتادودوملت؛ 
دوگانه فساد و 
پاکی

 سال 94 مقطع راهنمایی
 سه پایه می شود

خریداران خودروهای 
میلیاردی قاچاق به دام افتادند

برنامه دولت برای تورم 
تک رقمی در سال 95

خوش آمددفاتر نوسازی به 
سرمایه گذران از مهر ماه

روابط صنعتی بین 2 شهر 
اصفهان و بصره توسعه می یابد

3

3

6

4

3

4

 دو مینوی  روغن پالم 
به »آب معدنی« رسید

رئیس س��ازمان غذا و دارو نس��بت ب��ه تولید آب 
معدنی در برخ��ی مکان های آل��وده گالیه کرد و 
گفت: در دمای باال مواد پلیم��ری بطری های این 
آب ها آزاد می شود که بسیار خطرناک است. پس 
از چند روزی که از سر و صدای وجود »روغن پالم« 
در محصوالت لبنی گذشت، رسول دیناروند رئیس 

سازمان غذا و دارو درباره معضالت...

3
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گلوگاه گمرک برای صادرات 
طال باز شد

تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسالمي استان
 دیروز در مراسمي، با قرائت حکمي از سوي رئیس سازمان تبلیغات اسالمي، حجت االسالم والمسلمین سید محمود فقیهي به عنوان مدیرکل 

تبلیغات اسالمي استان اصفهان، منصوب و از زحمات 22 ساله حجت االسالم والمسلمین سیدحسین بهشتی نژاد، تقدیر شد.
 مراسمي ویژه به منظور تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسالمي استان اصفهان با حضور آیت اهلل طباطبایي نژاد نماینده ولي فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان، حجت االسالم والمسلمین دکتر سید مهدي خاموشي رییس سازمان تبلیغات اسالمي، جمعي از مسووالن استان و روحانیت 

و خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در سالن همایش هاي صداو سیماي مرکز اصفهان برگزار شد. 

س :ایمنا[
]عک

مصرف کننده و تولیدکننده در کنار 
تعزیرات آرامش دارند

سرپرست شعب بانک صنعت و معدن

اعطای تسهیالت 140 میلیاردی 
به صنعت اصفهان

مدیر کمیته داوران کودک و نوجوان:

آغاز فراخوان داوری جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفه��ان گفت: س��ازمان تعزیرات 
حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان 
و کس��انی ک��ه به نوع��ی حق��وق 
مصرف کنن��ده و در کنار آن حقوق 

تولیدکنن��ده را تضییع می کنند بر 
عهده دارد. غالمرضا صالحی با اعالم 
این مطل��ب در جم��ع خبرنگاران 
افزود: در این راستا نیازمند تنظیم و 

ارسال گزارش...

4

4

43

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

نوبت  اول    

آگهی مزایده 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تعداد 
يک عدد تابلوی سه وجهی گردان واقع در تقاطع خيابان شهيد مطهری ، بزرگراه شهيد خرازی جمعًا 
به متراژ 108 متر مربع و اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تعداد يک عدد تابلوی سه وجهی گردان 
واقع در تقاطع خيابان خرم، خيابان شهيد اشرفی جمعاً به متراژ 108 متر مربع را به مدت دو سال به شرح 

و شرايط زير از طريق مزايده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد .
متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده به آدرس اصفهان ، خيابان كاوه 
، جنب آتش نشانی ، كوچه ش�هيد جوراب دوز ، مديريت در آمد و بازرگانی سازمان فرهنگی تفريحی 
ش�هرداری اصفهان و جهت تحويل مدارک حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1393/06/01 
به آدرس اصفهان ، خيابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امير كبير ، س�اختمان مركزی سازمان فرهنگی 

تفريحی شهرداری  اصفهان مراجعه نمايند . 
* ارائه سپرده شركت در مزايده بصورت نقدی يا ضمانتنامه بانكی 

* ارائه ضمانت حس�ن انجام كار به ميزان س�ی درصد كل مبلغ قرار داد ، كه می بايست نقداً به حساب 
سازمان واريز و يا به تشخيص سازمان به صورت ضمانتنامه بانكی ارائه شود. 

* پيشنهادات واصله حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از آخرين مهلت تعيين شده ، در كميسيون معامالت 
سازمان مفتوح و برابر مقررات و متقاضيات سازمان تصميم گيری و نتيجه آن در تابلوی اعالنات سازمان 
فرهنگی تفريحی ش�هرداری اصفهان واقع در خيابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امير كبير ، ساختمان 

مركزی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد . 
* در صورتيكه برندگان اول ، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتيب به 

نفع سازمان ضبط خواهد شد . 
 * سازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است .

* ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج می باشد .
* كليه هزينه های درج آگهی مزايده بر عهده برندگان مزايده  می باشد .

* شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف اعالمی از سوی سازمان می باشد . 
* بهای پيشنهادی بايد از جهت مبلغ مشخص ، بدون ابهام بوده و در پاكت الک و مهر شده تسليم شود.

نوبت دوم 

 سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان 

5



اخبار کوتاهيادداشت

  نمايندگان اصفهانی در جايگاه 
هیأت رئیسه تجمع می کنند

نماینده مردم مبارک��ه در مجلس 
با انتق��اد از توق��ف اج��رای پروژه 
تونل های گالب دو و بهش��ت آباد از 
تجمع نمایندگان در جایگاه هیأت 
رئیسه در همین راستا خبر داد.علی 
ایرانپور نماینده م��ردم مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی در حاشیه 
جلسه علنی دیروز با حضور در جمع 
خبرنگاران انتقاداتی را نس��بت به 

توقف پروژه های تونل های گالب دو و بهشت آباد مطرح کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از روستاهای اصفهان 
و مناطق ش��هری این اس��تان فاقد آب آش��امیدنی هستند، 
تصریح کرد: ام��روز بح��ران آب در اصفهان ب��ه وجود آمده 
 اس��ت، که این موضوع به عدم مدیریت دولت های پیشین باز

 می گردد.
نماینده مبارکه خواستار اجرای کامل پروژه تونل بهشت آباد 
و گالب دو ش��د و افزود: نمایندگان اصفه��ان در اعتراض به 
عدم اجرای کامل این پروژه ها در جایگاه هیأت رئیس��ه خانه 
ملت تجمع خواهند کرد.ایرانپور با اش��اره ب��ه تجمع مجمع 
نمایندگان اس��تان اصفه��ان مقابل نهاد ریاس��ت جمهوری 
خاطرنش��ان کرد: به دلیل توهین نهاد ریاس��ت جمهوری به 
نمایندگان متنی را در این زمینه آماده کرده و پیگیر موضوع 

خواهیم شد.

 نبايد از جنگ غزه استفاده
 ابزاری کرد

یک عضو ش��ورای مرکزی انجمن 
اسالمی مدرسین دانشگاه ها اظهار 
کرد: اس��تفاده بان��دی، جناحی و 
سیاس��ی از وقای��ع غ��زه کم��ال 
بی انصافی و ظلم به مردم غزه است.

علی محمد حاضری ب��ا بیان اینکه 
»دف��اع از مظل��وم و حق طلب��ی و 
حق��وق انس��ان ها ذات��اً ام��ری 
فراجناحی اس��ت«، یادآور شد: در 
تعالی��م دین��ی تأکید ش��ده ک��ه انس��ان ها از حق��وق برابر 
برخوردارند؛ بنابرای��ن دفاع از مردم فلس��طین امری نه تنها 
فراجناحی بلکه بین المللی است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
اکنون بس��یاری از م��ردم دنیا ک��ه حتی کمترین اش��تراک 
فرهنگی و اعتقادی را با مردم غزه دارند به حرکت در آمده اند 

و از مردم فلسطین و غزه دفاع می کنند.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها، 
رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار غزه را رویکردی جناحی 
دانس��ت و با انتقاد از این مس��أله تاکید کرد: نباید جنگ غزه 

مورد استفاده ابزاری قرار بگیرد.
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 رئیس فراکسیون محیط زیس��ت مجلس شورای اس��المی گفت که این کمیسیون در هفته 2
جاری موضوع پارازیت را بررسی کند.محمدرضا تابش اظهار کرد: فراکسیون محیط زیست با 
همکاری مرکز پژوهش ها موضوع پارازیت و تأثیرات آن بر محیط زیست و سالمت انسان ها را 

مورد بررسی قرار داده است.
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نایب رئیس مجلس گفت: مس��ئوالن ارش��د نظ��ام بدانند 
اگر طرح دغدغه ه��ا و نگرانی ها نبود، قطع��اً از آرامش الزم 
برخوردار نبودند و باید از ادبیاتی که شایسته دولت مبتنی 
بر تدبیر نیس��ت، پرهیز کنند.حجت االس��الم والمسلمین 
سید محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی دیروز در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی 
اظهار داشت: در حالی که غرب با مدیریت آمریکا تصمیم به 
ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اس��المی ایران به شورای 
امنیت گرفت، در ایران حدود 194 سانتریفیوژ نوع اول فعال 
شده بود و آن ها با اراده جدی بر توقف فعالیت های هسته ای 
ایران، این اقدام را اجرایی کردند و سپس با تشدید تحریم ها 
به منظور فلج کردن اقتصاد ملی ایران از تمام ظرفیت خود 
بهره گرفتند.وی اف��زود: برای اولین ب��ار بانک مرکزی یک 
کش��ور در جریان این تحریم ها، تحریم ش��د و چالش های 
جدی ف��راروی فروش نف��ت و فرآورده های نفت��ی و گازی 
جمهوری اسالمی ایران را خلق کردند، اما اراده ملت ایران و 
مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقالب راه را برای حرکت 
همراه با اقتدار ملت ایران و برون رفت از تنگناها و چالش های 
ایجاد شده هموار کرد.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: تحریم و تهدید نه تنها به عنوان مانع فرا 
روی حرکت انقالب ایفای نقش نک��رد، بلکه عماًل موضوع 
هسته ای را به یک مسئله جدی و قطعی ملی تبدیل کرد و 
از س��وی دیگر ریل حرکت اقتصاد را به سمت برون رفت از 

وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت و روی آوردن به تولید 
کاال و خدمات دانش بنیان هدایت کرد.ابوترابی تصریح کرد: 
سایت های هسته ای ایران با تکیه بر ظرفیت های علمی کشور 
 به موقعیت های جدیدی دست یافت و 194 سانتریفیوژ به

 19 هزار س��انتریفیوژ فعال تبدیل ش��د.وی ادام��ه داد: با 
 اراده غرب برای عدم دس��تیابی ایران به اورانیوم غنی شده

 20 درصد، برای رآکتور تهران جوانان هوشمند ایران اسالمی 
توانستند نیاز کشور را در داشتن اورانیوم با غنای 20 درصد 
تأمین کنند.رئیس جلسه علنی مجلس بیان داشت: با حرکت 
پرشتاب عزت آفرین علمی و سیاسی و همبستگی ملی نگاه 
غرب از تهدید و تحریم به س��مت مذاکره و گفت وگو تغییر 
جهت داد. درخواس��ت های مکرر از سوی سران قدرت های 
غربی و از جمل��ه 1+5 نهایتاً به مواضع روش��ن رهبر معظم 
انقالب اسالمی در فروردین سال 92 انجامید. ایشان با تبیین 
خطوط قرمز اجازه مذاکره در خصوص مسائل هسته ای را با 
توجه به قرار گرفتن ای��ران در موضع اقتدار و ظرفیت کامل 

برای دفاع از منافع ملی صراحتاً عنوان کردند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ضمناً ایشان بر این حقیقت تاکید 
کردند که آمریکا و غرب س��ر س��ازش با ملت ها و اراده ملل 
مسلمان ندارند و من به این مذاکرات خوشبین نیستم. آن ها 
اگر در مس��ئله هس��ت ای در برابر اراده ملت ایران شکست 
سختی را تحمل کنند در حوزه های دیگری همچون موضوع 
خنده آور حقوق بش��ر به چالش با جمهوری اسالمی ادامه 

خواهند داد.وی افزود: در این راستا با تبیین راهبرد روشن 
نظام جمهوری اسالمی و اقتدار برآمده از حماسه خرداد 92 
تیم مذاکره کننده با حمایت از سوی مجلس شورای اسالمی 
و ملت ایران در چارچوب خطوط تعیین ش��ده برای دفاع از 

منافع ملی و پاسداری از آن وارد مذاکره شدند.
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: امیدواریم 
که گفت وگوها و مذاکرات با تأمین مناف��ع ملی و با تکیه بر 
اقتدار ملت ایران حمایت قاطع مجلس ش��ورای اس��المی 

بتواند ظرفی��ت جدیدی را 
برای مل��ت ایران خلق کند 
و در ای��ن عرص��ه همانند 
رویاروی��ی  عرصه ه��ای 
نظام جمهوری اس��المی با 
استکبار جهانی در سه دهه 
گذش��ته در پیروزی عزت 
بخش��ی دس��ت یابیم.وی 
افزود: در این راستا با توجه 
به تجارب گذش��ته دولت 
در ط��ول تاریخ سیاس��ی 
ای��ران و زیاده خواه��ی 
اس��تکبار جهانی جمعی از 
دانش��گاهیان و چهره های 
سیاس��ی در گفت وگوها و 
نشس��ت های نگرانی ه��ا و 
دغدغه های خود را در این 
حوزه بیان می کنند. طرح 
این دیدگاه ها در راس��تای 

حراس��ت از منافع ملی اس��ت. به منظور نگرانی از آن است 
که مبادا در عرصه گفت وگو و مذاکره نسبت به منافع ملی و 
دستاوردهای هسته ای جمهوری اسالمی کمترین زاویه ای 
ایجاد شود.رئیس جلسه علنی مجلس ادامه داد: باید به این 
نگاه منتقدانه از موضع یک مدیر و یک مسئول به عنوان یک 
سرمایه نگاه کرد و آن را پش��توانه مذاکرات برای حراست از 
منافع ملی و برای دستیابی به برد بیش��تر قرار داد.ابوترابی 
تصریح کرد: مسئوالن ارش��د نظام بدانند اگر این دغدغه ها 
نبود قطع��اً آن ها از آرام��ش الزم برخوردار نبودن��د. به این 
دغدغه ها و نگرانی ها باید به عنوان یک س��رمایه نگاه شود و 
با ادبیاتی که شایسته مسئوالن ارشد نظام نیست واژه های 
تکفیر و واژه هایی که انتظار نمی رود در ادبیات سیاسی یک 
نظام اسالمی دولت مبتنی بر اخالق و تدبیر مشاهده می شود 

مننقدین را از شجاعت در گفتار بازداریم.

ابوترابی در نطق پیش از دستور:

مسئوالن از ادبیاتی که شایسته دولت تدبیر نیست پرهیز کنند

پرونده پارازیت روی میز فراکسیون محیط زیست

نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی

آب را بايد از سیاست جدا کرد
به گزارش روزنامه زاینده رود حجت االس��الم احمد 
سالک کاش��انی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز در ادامه این همایش کاهش 
محرومیت کش��ور را منوط ب��ر محرومیت زدایی در 
روستاها دانس��ت و افزود: در این راستا برای توسعه 
کشور نباید از سرمایه گذاری در روستاها غافل باشیم.

وی با اش��اره به اعتبارات دولتی که برای روستاهای 
اس��تان اصفهان تخصیص یافته اس��ت، افزود: سال 
گذش��ته دو میلیارد و 800 میلی��ون تومان از محل 
جرائم رانندگی و 9 میلیارد تومان از همین منبع به 
شهرداری ها داده شد؛ همچنین 250 میلیارد تومان 
از طریق مالیات بر ارزش افزوده به شهر و روستا داده 
شد، اما آماری که امسال به من داده اند این است که 
17 میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از مالیات 
بر ارزش افزوده، شش میلیارد تومان از درآمد سوخت 
و ماده 99 شهرداری به روستاها داده شده است البته 

امیدوارم تا پایان سال به سطح مطلوب برسد.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س ضم��ن 
اب��راز خرس��ندی از وضعی��ت فرهن��گ و ع��دم 
وجود  آس��یب های اجتماعی در جوامع روس��تای 
و با اش��اره به افزایش پهنای باند اینترنت و افزایش 
تعداد ماهواره ها در روستاهای اس��تان اصفهان نیز 
بیان داش��ت: در این راس��تا ضروری اس��ت مسجد 
محوری و توسعه مساجد در روستاهای استان اصفهان 

موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط نامناسب موجود در آب استان 
و به ویژه رودخانه زاینده رود، اف��زود: با توجه به این 
ش��رایط و هم چنین اقدامات وزیر نیرو در خصوص 
تعطیل ک��ردن پ��روژه گالب 2 نمایندگان اس��تان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار دیدار با 
رئیس جمهور شدند که متأسفانه موفق به این دیدار 
نش��دند.وی بابیان اینکه تونل بهش��ت آباد باید اجرا 
ش��ود، تونل گالب 2 نیز باید ادامه پی��دا کند افزود: 
در حال حاضر مس��ئله آب را در کشور به مسئله ای 
سیاسی تبدیل کرده اند به صورتی که رئیس جمهور 
با برگزاری نشستی با مس��ئوالن امنیتی و سیاسی 
کشور و همچنین استانداران سراسر کشور به برسی 
این مشکل پرداخته است و این در حالی است که باید 
توجه داشته باش��یم که آب مسئله ای ملی و مردمی 

است و نه سیاسی.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: یک هزار و 500 مسافر در چهارمحال و 

بختیاری در تابستان اسکان اضطراری داده شدند.
برومند جهانگیری با اشاره به اینکه یک هزار و 500 مسافر 
در چهارمحال و بختیاری اس��کان اضطراری داده شده اند، 
اظهار داش��ت: این تعداد مس��افر در تابس��تان به استان 
چهارمحال و بختیاری س��فرکرده اند.وی بیان داشت: این 

مس��افران در چادرهای هالل احمر اس��کان داده شده اند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: چادرهای هالل احمر در پارک های 
ش��هرکرد، فرخ ش��هر، بروج��ن و تع��دادی از کانون های 
گردش��گری اس��تان برپاش��ده بود که مس��افران در این 
چادرها اسکان داده شده اند.معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: 

بیشترین مسافران تابستانی در تعطیالت عید سعید فطر به 
این استان سفر کردند که هالل احمر در این مدت خدمات 

مناسب را به مسافران این استان ارائه کرده است.
هالل احم�ر آموزش�ی  دوره ه�ای  آغ�از    

 در چهارمحال و بختیاری
وی گفت: در این مدت مس��افران بس��یاری وارد اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ش��دند که هالل احم��ر با مدیریت 
مناسب توانس��ت در ارائه خدمات مناس��ب رضایتمندی 
در بین مسافران را ایجاد کند.جهانگیری در ادامه با اشاره 
به برگزاری دوره های آموزش��ی در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری تأکید کرد: دوره های آموزش��ی ام��داد و نجات 
برای اعضای هالل احمر آغازش��ده اس��ت و اس��تقبال از 
این دوره بس��یار خوب بوده اس��ت.معاون ام��داد و نجات 
جمعیت هالل احمر اس��تان چهارمح��ال و بختیاری بیان 
کرد: دوره های آموزشی در خصوص امداد و نجات جاده ای، 
س��یالب، امداد و نج��ات کوهس��تان، کمک ه��ای اولیه 
تخصصی و.. اس��ت.جهانگیری به نقش آموزش و تأثیر آن 
در امدادرسانی مطلوب اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون 
بر اساس تحقیقات پژوهشگران و تجربه های به دست آمده 
روش های امدادی نیز جدید می ش��ود و باید در دوره های 
آموزشی اطالعات جدید برای اس��تفاده اعضای جمعیت 
هالل احمر بازگو شود تا همیش��ه در سطح استان بهترین 

امدادرسانی در هنگام حوادث احتمالی را داشته باشیم.

مدی��رکل ورزش و جوان��ان چهارمحال گف��ت: 30 درصد 
مصوبات سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری ورزشی 
بود.عبدالرحمن قاسمی با اعالم این خبر اظهار کرد: 25 طرح 
ورزشی در سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری 
تصویب شده اس��ت.وی افزود: در جلسه ش��ورای اداری این 
استان که به ریاست رئیس جمهور محترم برگزار شد، اجرا و 
تکمیل 25 پروژه ورزشی در این استان مصوب و در دستور 
کار قرارگرفته اس��ت. مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری گفت: از مجموع 79 مصوبه س��فر استانی هیئت 
دولت به چهارمحال و بختیاری، درمجموع ساخت و تکمیل 
 25 پروژه ورزش��ی از مصوبات این سفر بااعتباری نزدیک به

 

44 میلیارد ریال ب��ود که خود 30 درصد از مصوبات س��فر 

را ش��امل می ش��ود. وی از تخصیص 100 درصدی بودجه 
موردنیاز این پروژه ها در آینده ای نزدی��ک خبر داد و اضافه 
کرد: اداره ورزش و جوانان بر اساس این مصوبه موظف است تا 
پایان سال مالی 93 نسبت به تکمیل و افتتاح پروژه های باالی 
75 درصد اقدام کند.قاسمی با تقدیر از نگاه مثبت مجموعه 
مسئوالن کشوری و استانی به حوزه ورزش و جوانان گفت: با 
این تخصیص اعتبار شاهد افزایش 18 درصدی سرانه ورزشی 
استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بودگفتنی است این 
مصوبات ش��امل تکمیل اماکن ورزش��ی باالی 75 درصد و 
طرح های ورزش��ی با اولویت در شهرستان های مختلف این 

استان است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان

مديرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

30 درصد مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ورزشی بود

1500 مسافر دراستان اسکان اضطراری داده شدند

بازارچه محلی فردوسی 
شمالی در شهرکرد مهرماه 

فعال می شود
شهردار شهرکرد گفت: با اجرای طرح ساماندهی دست 
فرش��ان در قالب ایجاد بازارچه های محل��ی، بازارچه 
محلی فردوسی شمالی تا مهرماه فعال می شود. نوراهلل 
غالمیان اظهار داش��ت: در این راستا س��ه بازارچه در 
منطقه میرآباد، ولی عصر جنوبی و فردوس��ی شمالی 
فعال می ش��ود و دست فروش��ان به این مراکز منتقل 
می شود. وی افزود: س��اخت این بازارچه در زمینی به 
مساحت یک هزار مترمربع و با 80 درصد پیشرفت در 
حال اجراست. شهردار شهرکرد گفت: برای ساخت این 
بازارچه تاکنون هشت میلیارد ریال هزینه شده است.

غالمیان افزود: در این مرکز خرید 43 غرفه مجزا برای 
عرضه اجناس در نظر گرفته شده است.وی ساماندهی 
در خریدوفروش، دسترس��ی آس��ان و ارزان به مراکز 
خرید، ارتق��اء کنترل و نظارت ب��ر قیمت ها و کاهش 
هزینه حمل ونقل را از اهداف ایجاد این بازارچه دائمی 

و سرپوشیده است.

  آغاز طرح برخورد
با موتورسواران متخلف 

مدی��رکل حمل ونق��ل و پایانه ه��ای چهارمحال و 
بختی��اری از اج��رای ط��رح تش��دید برخ��ورد با 
موتورسواران متخلف در اس��تان خبر داد. فریبرز 
کرمی اظهار داشت: این طرح با همکاری حمل ونقل 
و پایانه ها و پلیس راه اس��تان اجرا می شود.به گفته 
وی، مطابق برنامه ریزی های انجام شده در این طرح 
یک هزار و 500 کاله ایمنی بین راکبان موتورسوار 
در استان توزیع می ش��ود. کرمی ادامه داد: در این 
طرح با هم��کاری پلیس راه، برای موتورس��واران و 
رانندگان ماشین آالت کش��اورزی در 25 روستای 
حاشیه راه های استان کالس های آموزشی برگزار 
می ش��ود.رییس پلی��س راه فرمانده��ی انتظامی 
استان نیز گفت: این طرح مطابق با ماده 20 قانون 

رسیدگی به تخلفات راهداری اجرا می شود.

افتتاح پنجمین مرکز خدماتی 
پلیس+ 10 در شهرکرد

پنجمین مرکز خدمات��ی پلیس  10 +مرکز اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری در میرآباد افتتاح ش��د.مدیر 
پنجمین دفتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی در 
حاشیه افتتاح این مرکز اظهار کرد: این مرکز باهدف 
آسان سازی روند ارائه خدمت به مردم و توسعه دولت 

الکترونیک به بهره برداری رسید.

مديرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

کانون گردشگری پیر غار به بخش 
خصوصی واگذار شد

مدی��رکل س��ازمان می��راث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمح��ال و 
بختیاری از واگ��ذاری کانون 
گردش��گری پیر غار به بخش 
خصوص��ی خب��ر داد.بهمن 
عس��گری اظه��ار ک��رد: طی 
تفاهم نامه ای که میان سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، بخشداری فارسان و سجاد ابوالقاسمی به عنوان بهره بردار 
منعقد شد مدیریت و بهره برداری این گردشگاه به منظور جلب رضایت 
بیشتر گردش��گر به بخش خصوصی واگذار ش��د.وی بابیان اینکه این 
تفاهم نامه از ابتدای مرداد تا پایان ش��هریورماه س��ال 97 معتبر است، 
تصریح کرد: نگهداری از تأسیس��ات و متحدثات موج��ود در پیر غار، 
نظافت و نگهداری مجموعه اعم از س��رویس های بهداشتی، محوطه، 
چشمه و مسیرهای آب، سکوها و پارکینگ، فضاسازی مطلوب همچنین 
استفاده از نیروی انسانی متعهد و بومی این منطقه از تعهدات اجرایی 
این تفاهم نامه است.عسگری خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری نیز موظف اس��ت زمینه حضور بیشتر 
گردشگران در منطقه را بااطالع رسانی و معرفی این مجموعه فراهم آورد 

و متقاضیان سرمایه گذار را به این مجموعه هدایت کند

 »گلريزان کمک های مردمی« 
برای غزه در شهرکرد

مدی��رکل ورزش و جوان��ان 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
برگزاری مراس��م »گلریزان 
کمک های مردم��ی« برای 
مردم غزه در ش��هرکرد خبر 
داد. عبدالرحمن قاس��می از 
عموم آحاد، اقشار، اصناف و 
گروه ه��ای مختلف مردمی، 
تش��کل های مردم نه��اد و 
تمامی وفاداران به آرمان قدس شریف برای حضور در مراسم کمک به 
مردم غزه دعوت کرد. وی افزود: اکنون که چش��م سازمان های مدعی 
حقوق بش��ر بر مظلومیت و حقانیت فلس��طین و مردم ستمدیده آن 
بسته شده است، بر ماست که به یاری آنان بشتابیم. قاسمی دستگیری 
و کمک به مسلمانان نیازمند را سنت پیامبر )ص( و سیره امیرمومنان 
حضرت عل��ی )ع( دانس��ت و گفت: تا بیدار ش��دن چش��مان جهان و 
وجدان های آگاه ما باید به وظیفه انسانی خود عمل کرده و در این مسیر 
از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم. مراسم »گلریزان کمک های مردمی« 
برای مردم غزه امروز ساعت 10 صبح در مکان مجموعه ورزشی انقالب 

شهرکرد برگزار می شود.
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فعال تبديل شد



یادداشت

رئیس پلیس استان عنوان کرد

خریداران خودروهای میلیاردی قاچاق 
به دام افتادند

رئیس پلیس استان اصفهان گفت: با تالش ماموران پلیس استان 
اصفهان باند متخلف��ان و خریداران خودروه��ای گران قیمت 

میلیاردی قاچاق در اصفهان منهدم و متالشی شد.
 سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: ماموران پلیس استان در 
پی کس��ب خبری مبنی بر فعالیت غیرقانونی اعضای یک باند 
خریداران خودروهای گران قیمت قاچاق، موضوع را تحت پیگرد 

و بررسی قرار دادند.
وی تصریح ک��رد: فعالیت اعض��ای این باند به گون��ه ای بود که 
این افراد خودروها را به صورت غی��ر قانونی و قاچاق از مناطق و 
کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری و به بهانه عبور ازداخل 
کشور و انتقال به کش��ورهای مقصد، آن ها را با پوشش اسناد و 

مدارک جعلی در داخل کشور دپو می کردند.
رئیس پلیس اس��تان اصفهان با اش��اره به اجرای عملیات ویژه 
برای شناسایی این باند بیان کرد: در نهایت با پیگیری و تالش 
ماموران انتظامی اعضاء پنج نفره این باند شناس��ایی و دستگیر 
ش��دند که از این افراد تعداد 24 دس��تگاه خودروهای خارجی 
گران قیمت قاچاق که هر کدام بین یک میلیارد تا یک میلیارد و 

700 میلیون تومان ارزش داشت، کشف و توقیف شد.
وی با بیان اینکه مقصد این خودروها در خارج از کش��ور آس��یا 
میانه بوده، افزود: این افراد بصورت ماهرانه و با مدارک جعلی و 
متقلبانه قصد داش��تند با انتقال خودروها به داخل کشور آن ها 
را ش��ماره گذاری و به قیمت های کالن به فروش برسانند که با 
تالش و هوشمندی به موقع ماموران پلیس قبل ازعملی کردن 
این کار شناس��ایی و در چند اس��تان کش��ور از جمله اصفهان 

دستگیر شدند.
س��ردار آقاخانی با توصیه به هموطنان در مورد معامله و خرید 
و فروش این گونه خودروها، خاطرنش��ان کرد: قبل از هر گونه 
معامله از واقعی بودن اصالت اسناد مربوطه از مراجع ذی صالح 
از جمله پلیس اطمینان و سپس نس��بت به خرید خودرو اقدام 

کنند.
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تکمیل روکش آسفالت خیابان های اصلی ملک شهر
 شهردار منطقه ۱2 گفت: عملیات اجرایی روکش آسفالت خیابان های اصلی ملک شهر، 
شهرک کوثر و شهرک قدس تکمیل شده است.عباسعلی نصوحیافزود: این کار با هزینه 

یک میلیارد و 400 میلیارد تومانی انجام شده است.
3

امام جمعه اصفهان با اش��اره به رسیدن مشکل آب 
اصفهان به مرحله بحرانی گفت: در تماس تلفنی با 
وزیر نیرو آقای چیت چی��ان به من گفت که همواره 
از مسئله آب اصفهان دفاع کرده است و بر راه اندازی 
تونل گالب برای تأمین آب شرب اصفهان تاکید کرد.

به گ��زارش خبرن��گار مهر، آیت اهلل س��ید یوس��ف 
طباطبائی نژاد دیروز در جمع خبرنگاران در ارتباط 
با مسئله آب اصفهان اظهار داشت: مهم ترین مسئله 

برای استان اصفهان که بر هر اقدامی ارجحیت دارد 
مشکل تأمین آب است.وی با بیان اینکه این مسئله 
از دو جهت قابل بررسی است، افزود: بیش از هشت 
سال اس��ت که بارندگی های الزم در استان اصفهان 
انجام نشده است و مشکل دیگر این است که برخی 
استان های باالدست در امر برداشت آب زیاده روی 
کرده اند و این مس��ئله باعث بحران آبی در اصفهان 
ش��ده به گونه ای که مردم آب برای آش��امیدن نیز 

ندارند.امام جمعه اصفهان تاکید کرد: به عنوان نمونه 
عینی در طبق��ه دوم دفتر امام جمع��ه که در مرکز 
اصفهان قرار دارد گاهی آب برای وضو گرفتن نداریم 
و در بخش هایی از اصفهان ساعت های متمادی و گاه 

8 ساعت آب برای نوشیدن نیز وجود ندارد.
مردم اصفهان خواستار رفع مشکل آب به 

شکل عاقالنه هستند
وی ادامه داد: دیروز با وزیر نیرو درباره این مشکل به 
شکل تلفنی صحبت کرده و بیان داشتم که مسئله 
آب برای م��ردم اصفهان ض��روری اس��ت اما مردم 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم صبور و عاقل هستند 
و مایل اند مشکالت در زمان مقتضی و با آرامش حل 
شود.وی با اشاره به اینکه این روحیه صبورانه دلیل 
تعلل در رفع این مشکل بزرگ و اساسی نیست، اضافه 
کرد: حرکت های خوبی در این راستا توسط زرگرپور 
استاندار اصفهان و نمایندگان استان اصفهان انجام 
ش��ده اس��ت امیدواریم با این اقدام��ات بحران آبی 

اصفهان بیش از گذشته به گوش مسئوالن برسد.
امام جمعه اصفه��ان تصریح کرد: به غیر از مس��ئله 
زیبایی اصفهان که نگین اس��تان های کش��ور است 
باید به این نکته مهم توجه کنیم که آب آشامیدنی 5 
میلیون جمعیت معادل یک دهم جمعیت کل کشور 

بحرانی شده که مشکل کوچکی نیست.

  راه اندازی دفاتر نوسازی در محالت در برنامه امسال 
و سال آینده س��ازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان ق��رار دارد و ب��ه تدریج در هم��ه بافت های 
فرس��وده و تاریخی ش��هر که مس��تعد مش��ارکت 
شهروندان و س��رمایه گذاران اس��ت، دفتر نوسازی 
فعال می شود. پس از تجربه موفق دفتر نوسازی محله 
زینبیه، دفتر نوسازی محدوده میدان امام علی )ع( 

در مهرماه راه اندازی می شود.
مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت راه اندازی دفاتر نوسازی 
در مح��الت در احیای بافت فرس��وده عن��وان کرد: 
با توجه به ای��ن که روند احیای بافت های فرس��وده 
بسیار پیچیده است، دفاتر نوسازی نقش موثری در 

احیای بافت فرسوده و بستر سازی و تسهیل آن ایفا 
می کند و این دفاتر می توانند در مشارکت شهروندان 

و سرمایه گذاران مؤثر باشند.
حس��ین جعفری با بی��ان این که در تالش��یم دفتر 
نوس��ازی محدوده میدان امام علی )ع( را به صورت 
ویژه فعال کنیم تا این دفتر بتواند نقش واسطی میان 
شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و دیگر نهادهای 
مسوول ایفا کند و در احیا و مرمت بافت های فرسوده 
و تاریخی بتواند حلقه واسطه میان سرمایه گذاران، 

مالکان و شهرداری باشد.
وی از فعال شدن دفتر نوس��ازی در محدوده میدان 
امام علی )ع( در مهرماه خبرداد و گفت: با راه اندازی 
این دفتر حتی مشاغل محدوده میدان امام علی )ع( 

نیز مورد توجه قرار می گیرد.
مدیرعامل س��ازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری 
اصفهان با بیان ای��ن که محدوده می��دان امام علی 
)ع( در گذش��ته یکی از مکان های اقامتی و تجاری 
بوده اس��ت، عنوان کرد: از استان های همجوار نظیر 
فارس، مرکزی، یزد، چهارمح��ال بختیاری و یزد و 
شهرس��تان های اس��تان اصفهان در گذشته به این 
محدوده مراجعه می کردند و سراها و کاروانسراهایی 
داش��تند.جعفری ادامه داد: پس از انجام مطالعات 
پیرامون میدان ام��ام علی )ع( مش��اغل موجود در 
این محدوده نیز مورد توجه قرار گرفت. بس��یاری از 
مشاغلی که در گذشته در این محدوده موجود بوده 

است، اکنون می تواند احیا شود.

امام جمعه اصفهان در گفت وگوی تلفنی با وزیر نیروخبرداد:

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:
خوش آمددفاتر نوسازی به سرمایه گذران از مهر ماه 

قول وزیر نیروبرای راه اندازی تونل گالب 2

یادداشت

 منطقه ۱۱ در مسیر توسعه 
قرار گرفته است

   رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بهره برداری 
از پروژه های منطقه ۱۱ عنوان کرد: منطقه ۱۱ در مسیر توسعه 
قرار دارد.مهندس رضا امینی در حاشیه آیین بهره برداری از 
پروژه های منطقه ۱۱ با اعالم این مطلب اظهار داشت: امروز 
شاهد افتتاح و بهره برداری از تعدادی از پروژه های شهرداری 
منطقه ۱۱ بودیم که نشان دهنده این اس��ت که این منطقه 
در مسیر توس��عه قرار گرفته اس��ت.وی اذعان داشت: بیش 
از یک دهه از الحاق منطقه ۱۱ به ش��هر اصفهان می گذرد و 
خوش��بختانه این الحاق در ذائقه مردم خ��وب جلوه کرده و 
طرح های متع��دد فرهنگی-اجتماعی با مش��ارکت مردم و با 
رویکرد محله محوری در سال های اخیر در این منطقه برنامه 
ریزی شده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه از ردیف های اعتب��اری محرومیت زدایی در بودجه ۹۳ 
توجه ویژه ای به این منطقه شده است اذعان داشت: منطقه 
۱۱ با مدیریت شهرداری منطقه در مسیر توسعه قرار گرفته 
و ریلی که برای آن ترسیم شده، توس��عه با مشارکت مردم و 

رویکرد محله محوری می باشد.

 نشست »اسطوره – شهر«
 در حمام تاریخی دردشت

نشست علمی »اسطوره – ش��هر« با حضور دکتر بهمن نامور 
مطلق دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و معاون صنایع دستی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 
پنجش��نبه 2۳ م��رداد در مجموعه فرهنگی حم��ام تاریخی 
دردشت اصفهان برگزار می ش��ود. نامور مطلق از سال ۱۳8۱ 
تا سال ۱۳88 دبیر و معاون پژوهش��ی فرهنگستان هنر بود 
و هم اکن��ون معاون پژوهش��ی خانه هنرمندان ایران اس��ت. 
از نامور مطل��ق تاکنون کتاب ه��ای »اس��طوره متن هویت 
س��از: حضور ش��اهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی«، »اسطوره 
متن بینانشانه ای: حضور ش��اهنامه در فرهنگ ها و زبان های 
جه��ان«، »دانش های تطبیق��ی: مجموعه مقاالت فلس��فه، 
اسطوره شناس��ی، هنر و ادبیات« و به تازگ��ی »در آمدی بر 
اسطوره شناس��ی« در رابطه با اسطوره شناس��ی منتشر شده 
است. عالقه مندان به ش��رکت در این نشس��ت می توانند در 
تاریخ یاد ش��ده رأس س��اعت ۱8 به حمام تاریخی دردشت 
اصفهان واقع در خیابان ابن س��ینا، بازاراچه تاریخی دردشت 

مراجعه نمایند.

 معافیت از مالیات دهیاری ها باید
 در دستور کار دولت قرار گیرد

فرماندار فالورجان گفت: از موارد مهمی که دهیاری ها نسبت 
به آن اعت��راض دارند پرداخت مالیات اس��ت ک��ه معافیت از 
مالیات دهیاری ها باید در دس��تور کار دولت قرار گیرد.اصغر 
هدایت با بیان اینکه نباید از توس��عه روس��تاها غافل شویم، 
اظهار کرد: روس��تاها باید مرکز تولید باشد و این سبب شود 
تا روستاییان از ماندن در روس��تا لذت ببرد.وی افزود: انگیزه 
ماندن در روستا باید افتخار روس��تاییان باشد و شاخص های 
زندگی مطل��وب را در روس��تاها افزایش دهی��م اما علی رغم 
اقداماتی که تاکنون صورت گرفته فاصله بسیاری با وضعیت 
ایده آل و مطلوب داریم.فرماندار فالورج��ان تصریح کرد: در 
حال حاضر بی��ش از 800 دهیاری در اس��تان اصفهان فعال 
هس��تند که انتظار ما از آن ها به عنوان مدیر ارش��د روستا و 
ضابط قضایی در مدیریت بحران روس��تا کمک کنند اما باید 
این موضوع را نیز در نظر گرفت اگر بحرانی در روستا رخ دهد 

هیچ امکاناتی وجود ندارد.

زن و شوهرها در چه سنی بیشتر از هم 
جدا می شوند؟

آمار تلخ رشد 4 درصدی طالق در س��ه ماهه نخست امسال 
حکایت از تداوم جریان س��رد تلخ ترین پای��ان برای زندگی 
مشترک زوج های جوان کش��ورمان دارد. نکته قابل تأمل تر 
اینکه بنا به تأکید رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
بیش��ترین طالق های ثبت ش��ده زنان به میزان ۱4.5 درصد 
مربوط به رده سنی 27 تا 2۹ سال و بیشترین طالق های ثبت 
ش��ده مردان نیز به میزان ۱6.2 درصد نی��ز مربوط به همین 
رده سنی یعنی 27 تا 2۹ سال بوده اس��ت؛ سنینی که شاید 

در منحنی عمر انسان به عنوان سن طالیی به شمار بیایند.

توزیع کارتهای اعتباری خرید 
جهیزیه به مبلغ ۵ تا ۱۰ میلیون

گلزاری از توزیع کارت های اعتباری خرید جهیزیه به زوج های جوان 
به مبلغ 5 تا ۱0 میلیون تومان خبر داد.

محمود گلزاری در جمع خبرنگاران درخصوص اینکه موضوع توزیع 
کارت اعتباری جهیزیه چه زمانی عملیاتی می شود، اظهار داشت: ما 
اول شهریورماه جلسه ای در خصوص این امر خواهیم داشت و روی 
آن کار می کنیم که صحبت شده با سود ۱6 درصد باشد درواقع کارت 
اعتباری به میزان 5 الی ۱0 میلیون تومان به زوجهای جوان داده شود 
که سودش ۱6 درصد باشد.وی ادامه داد: پیگیری هایی انجام دادیم 
تا شرکت های معتبر صنعتی داخلی که لوازم خانگی تولید می کنند 
و معتبر هستند در این زمینه اقدام کنند همچنین همکاری هایی با 

بانک ها در زمینه کارت اعتباری داریم.
گلزاری بیان ک��رد: ما کارت ه��ا را فع��ال می کنیم تا خری��د لوازم 
خانگی ص��ورت گیرد و زوج ها قس��ط آن را بپردازند ک��ه مانند یک 
وام اس��ت موض��وع تخفی��ف را درنظ��ر گرفته ایم ک��ه تخفیف چه 
 میزان باش��د به این ش��کل که از تخفی��ف آزاد فروش��گاه ها باالتر

 باشد.
وی ادام��ه داد: ب��ا ش��رکت های برن��د و معتب��ر در ای��ن زمین��ه 
صحبت کرد ه ایم ک��ه امیدواریم ت��ا هفته اول ش��هریور خبر دقیق 
عملیاتی ش��دن این امر اطالع رس��انی ش��ود.گلزاری بی��ان کرد: 
بانک ه��ا با مکانیزم��ی دقیق ای��ن اق��دام را انجام خواهن��د داد که 
 کارمند درنظر گرفتی��م کارمند دولت تنها فیش حقوقی و کاس��ب

 معتبر را به عنوان ضامن ارائه دهد.

اخبار کوتاه

SMS

مدیر کل پزشکی قانونی استان:

رشد 6 درصدی غرق شدگی در چهار ماه اول امسال 
مدیر کمیته داوران کودک و نوجوان:

آغاز فراخوان داوری جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: مرگ ناشی از 
غرق شدگی در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 6 و سه دهم درصد افزایش داشته است.علی 
س��لیمان پور اظهار داش��ت: طی چهار ماهه اول سالجاری 
پرونده ۱7 مورد فوتی بر اثر غرق ش��دگی به مراکز پزشکی 
قانونی استان اصفهان ارجاع شد.وی بیان کرد: 4 نفر زن و ۱۳ 
نفر مرد بر اثر غرق شدگی در اصفهان فوت کردند.مدیر کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به رشد فوتی های 

ناشی از برق گرفتگی در اصفهان اشاره کرد و افزود: آمار فوت 
شدگان ناشی از برق گرفتگی ۱0 مورد مرد بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 4 مورد رشد داشته است.وی در ارتباط 
با آمار فوت شدگان ناشی از س��وختگی در اصفهان اشاره و 
تصریح کرد: در چهار ماهه اول امسال آمار اجساد معاینه شده 
ناشی از سوختگی که در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان 
مورد معاینه قرار گرفته اند 67 نفر، شامل ۳4 زن و ۳۳ مرد 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 و هفت دهم درصد 
افزایش را نشان می دهد.سلیمان پور نیز در خصوص آمار فوت 
شدگان ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در استان 
گفت: ۱۱ مورد فوتی ناشی از مسمومیت این گاز در اصفهان 
داش��تیم که ش��امل 2 زن و ۹ مرد بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 7 مورد که شامل چهار زن و سه مرد است، 
افزایش داشته است.وی خبر از رشد متقاضیان دریافت مجوز 
سقط درمانی در اصفهان داد و اظهار داشت: در چهار ماهه 
اول سال جاری، ۱۹۱ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی 
به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه و ۱۳2 نفر از 

آن ها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

 

ثبت نام از متقاضی��ان داوری بخش ک��ودک و نوجوان 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان 

اصفهان آغاز شد.
 فرزان معظ��م مدیر کمیت��ه داوران ک��ودک و نوجوان 
جشنواره فیمم های کودکان و نوجوانان گفت: کودکان 
و نوجوانان اصفهانی متولد سالهای 7۹ تا 85 می توانند با 
ارائه شناسنامه، کارنامه سال تحصیلی گذشته و همچنین 
معرفی نامه از یک مرکز فرهنگ��ی هنری به محل خانه 

کودک واقع در بوستان ملت اس��تان اصفهان مراجعه و 
ثبت نام کنند.

وی شرط معدل ۱8 به باال، آش��نایی به زبان انگلیسی و 
عالقه به هنر سینما را ازمواردی عنوان کرد که کودکان 
و نوجوان باید داشته باش��ند. معظم افزود: ابتدا به شکل 
جداگانه ب��رای گروه ک��ودک و نوجوان آزم��ون کتبی 
برگزار می ش��ود و کس��انی که نمره حد نصاب را کسب 
کرده باشند از آن ها مصاحبه به عمل می آید. وی گفت: 
گرفتن تست های روابط اجتماعی و تخصصی و فرآیند 
آموزش از دیگر برنامه هایی اس��ت که برای ورود داوران 

انجام می شود.
معظم با بیان اینکه داوران کودک و نوجوان بعداز پایان 
جشنواره رها نمی ش��وند، تصریح کرد: هدف ما تربیت 
فیلم سازان کودک و نوجوان است وبرای همه داوران در 

سالهای گذشته نیز برنامه داریم.
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان از ۱۱ تا ۱4 مهر ماه در اصفهان برگزار خواهد 

شد.

مدیرکل آموزش متوسطه اول نظری بابیان اینکه امسال 
چیزی تحت عنوان نیروی مازاد یا دارای کس��ر س��اعت 
موظف نخواهیم داش��ت گفت: چون مدتی پیش مقطع 
ابتدایی شش پایه ش��د، نیاز به 60 هزار معلم ابتدایی به 
وجود آمد، به همین دلیل تع��دادی از مقطع راهنمایی 
به آنجا رفتند، امس��ال هم اگر نیاز باشد این انتقال انجام 
می شود.دکتر عظیم محبی افزود: اولویت ما این است که 
کالس های درس ما در هر دوپایه تأمین باش��ند و باید به 

سمتی برویم که معلمان ما بتوانند شناور کار کنند.
وی درباره راهکارهای رفع مشکل نیروهای مازاد در مقطع 
متوسطه اول، اظهار کرد: معلم مازاد نداریم، بلکه بخشی 

از معلمان ما با کسری ساعت موظف روبه رو هستند.وی 
افزود: بر اساس بخشنامه س��اماندهی نیروهای انسانی، 
زمینه ای را فراهم کرده ایم تا این گروه از معلمان در ۱5 
گروه دیگر نظیر پژوهش سراها، گروه های آموزشی و ... 
مشغول فعالیت ش��وند.وی بابیان اینکه امسال وضعیت 
نیروی انسانی ما همانند سال گذشته است، گفت:  سال 
گذش��ته دوپایه تحصیلی داشتیم و امس��ال هم دوپایه. 
همان طور که سال گذش��ته تعدادی از معلمان ما برای 
جبران کمبودها به مقط��ع ابتدایی رفتن��د، اکنون هم 
همان گونه اس��ت و معضل جدیدی نداریم. درعین حال 
بر اساس بخشنامه ساماندهی اگر بازهم نیرویی کسری 
ساعت موظف داشت، می تواند در گروه های دیگر فعالیت 
کند.محبی افزود: بنابراین با توجه به آنچه گفته شد امسال 
نیروی مازاد یا دارای کسر ساعت موظف نخواهیم داشت 
چراکه مقطع ابتدایی ش��ش پایه و نیاز به 60 هزار معلم 
ابتدایی به وجود آمد، به همی��ن خاطر تعدادی از مقطع 
راهنمایی به آنجا رفتند، امسال هم اگر نیاز باشد این انتقال 
انجام می شود. اولویت ما این است که کالس های درس 
ما در هر دوپایه تأمین باشند، لذا باید به سمتی برویم که 
معلمان ما بتوانند شناور کار کنند.وی تصریح کرد:  البته 
در س��ال ۹4 که مجدد مقطع راهنمایی ش��امل سه پایه 
هفتم، هشتم و نهم می شود، با کمبود نیروی انسانی روبرو 

می شویم که باید برای آن چاره ای بیندیشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تولید آب معدنی در 
برخی مکان های آلوده گالیه ک��رد و گفت: در دمای باال 
مواد پلیمری بطری های این آب ها آزاد می شود که بسیار 
خطرناک اس��ت. پس از چند روزی که از س��ر و صدای 
وجود »روغن پالم« در محصوالت لبنی گذشت، رسول 
دیناروند رئیس س��ازمان غذا و دارو درباره معضالت آب 
معدنی ها هشدار داد و به تس��نیم اظهار داشت: مشکل 
آب معدنی ها در ایران، این است که جاهایی برای تولید 
آب معدنی اجاره داده شده است که نزدیک منابع آلوده 
کننده هستند، بنابراین در این زمینه باید سخت گیری 
کنیم.وی ادامه داد: البته در کش��ور منابع آب معدنی با 

کیفیت بسیار باال داریم، به خصوص در کوه های زاگرس 
و البرز، و مناطق بس��یار بکر و دس��ت نخ��ورده دیگری 
هم داریم ولی متأس��فانه در جاهای نیز برای تولید این 
آب معدنی ها مجوز داده ش��ده اس��ت که این کیفیت ها 
را ندارند.دیناروند درباره اقدام س��ازمان غذا و دارو برای 
برخورد با ای��ن تولیدکنندگان آب معدن��ی عنوان کرد: 
ما سختگیری خواهیم کرد، به نظر بنده در یک دوره ای 
وظایف نظارتی کم شد، در سال های اخیر برخی آب های 
که در بطری ها بسته بندی شدند، برای مردم این تصور را 
ایجاد کرد که این آب ها، آب معدنی اس��ت، در حالی که 
اینطور نیست و این آب ها؛ آب آشامیدنی است.وی درباره 
چگونگی تشخیص این دو آب بیان داشت: باید بر روی 
بطری، عنوان آب آش��امیدنی و یا آب معدنی قید شده 
باشد، بنابراین آب آشامیدنی برای کشور ضروری است 
به خصوص با شرایط کمبود آب که در کشور وجود دارد 
زیرا به دلیل کمبود آب، به آب های چاه وابسته شده ایم 
که امکان باال رفتن نیت��رات در این آب ه��ا وجود دارد، 
بنابراین استفاده از آب آش��امیدنی در تمام دنیا در حال 
توسعه است و در ایران نیز این مسئله وجود دارد.دیناروند 
گفت: در کشورهای دیگر، آب معدنی را در داخل شیشه 
پُر می کنند، نه در بطری ها زیرا اشکال این بطری ها این 
است که در دمای باال، مواد پلیمری آن آزاد می شود که 

بسیار خطرناک است.

مدیر کل آموزش متوسطه اول نظری:

سال 94 مقطع راهنمایی سه پایه می شود
رئیس سازمان غذا و دارو:

دو مینوی  روغن پالم به »آب معدنی« رسید
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اخبار کوتاهيادداشت

دولت با مفاسد اقتصادی برخورد کند
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حدود 
500 نفر وام های بس��یار س��نگین بانکی دریاف��ت کرده و به 
بانک ها بدهکارند که الزم است دولت با این افراد برخورد کند.

مصطفی رناس��ی در نشس��ت بررس��ی راهکارهای تعامل و 
همکاری بانک صنعت و مع��دن با فعالین اقتصادی اس��تان 
اظهار کرد: همه بانک ها به دنبال جذب مش��تری هستند اما 
متأسفانه در چند س��ال اخیر و به خصوص در دولت های نهم 
و دهم آس��یب هایی به چرخه اقتصادی کش��ور وارد شد.وی 
بابیان اینکه به دلیل مش��کالت حاصل سیستم بانکی کشور 
قفل ش��د، اضافه کرد: برخی تس��هیالت گرفتند و واحدهای 
تولی��دی را راه اندازی کردن��د اما پس ازآن با مش��کل مواجه 
ش��دند، برخی ماش��ین آالت خریدند و بعدازآن س��رمایه در 
گردش آن ها با مش��کل روبه رو ش��د، گروهی هم واحدهای 
خود را راه اندازی کردند اما سودی نکردند و با مشکل روبه رو 
شدند.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان یادآور 
ش��د: اآلن ح��دود 500 نفر وام های بس��یار س��نگین بانکی 
دریافت کرده اند، اگر پول ها از این افراد گرفته شود مشکالت 
اقتصادی تا حدودی برطرف می شود و الزم است دولت با این 

افراد برخورد کند.

گوشت گوساله گران شد
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی، گفت: قیمت گوش��ت 
گوس��فندی در روزهای اخیر یک درص��د کاهش یافته اما به 
دلیل صدور مجوز صادرات گوش��ت گوس��اله توسط وزارت 
جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو گوشت گوساله 2 هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت.علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوش��ت 
گوس��فندی در مورد افزایش قیمت گوش��ت گف��ت: قیمت 
گوشت گوس��فندی هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است و 
حتی می توان گفت که حدود یک درص��د هم کاهش قیمت 
داشته است.وی افزود: اما قیمت گوشت گوساله در دو هفته 
اخیر دو بار و هر هفته هزار تومان افزایش یافته است و قیمت 
هر کیلو آن از 29 هزار تومان به 31 هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اظهار داشت: افزایش قیمت 
گوش��ت گوس��اله به دلیل صادرات این محصول اتفاق افتاده 
است و طبق ش��نیده ها گوشت دام س��نگین از قم، ورامین و 
گلپایگان به کش��ورهای متقاضی صادرشده است.وی افزود: 
در پی ص��ادرات، معموالً کمی در بازار داخل��ی کمبود ایجاد 
می ش��ود و کمبود در ب��ازار داخلی منجر ب��ه افزایش قیمت 
می ش��ود.ملکی بابیان اینکه مجوز صادرات گوش��ت توسط 
وزارت جهاد کشاورزی صادر می ش��ود، تصریح کرد: احتماالً 
این مجوز ص��ادرات در پی درخواس��ت های تولیدکنندگان 
صادرش��ده اس��ت زیرا تولیدکنندگان هم مش��کالتی دارند 
و خواهان این هس��تند که بتوانند محصول تولیدی ش��ان را 

باقیمت باالتری عرضه کنند.
وی افزود: امیدوارم پیگیری های الزم در خصوص این افزایش 
قیمت انجام شود تا در هفته های آتی ش��اهد افزایش قیمت 

گوشت گوساله نباشیم.

اعتراف وزير به ايرانی بودن 
هواپیمای سقوط کرده

پس از گذشت سه روز از سقوط هواپیمای هسا و کشته شدن 
39 سرنشین آن، وزیر راه و شهرس��ازی رسماً به ایرانی بودن 
هواپیمای سقوط کرده اعتراف کرد.یکشنبه گذشته یک فروند 
هواپیمای مسافربری شرکت هس��ا با 48 سرنشین در حوالی 
فرودگاه مهرآباد تهران س��قوط کرد و درحالی که مس��ئوالن 
در نخس��تین س��اعات اولیه س��انحه و اطالع رسانی هایشان، 
هواپیمای س��قوط کرده را از نوع ای��ران 140 معرفی کردند، 
چند س��اعت بعد نوع هواپیما به آنتونوف اوکراین تغییر کرد 
و ملیت این حقیقی این هواپیم��ا در ابهام قرار گرفت.تا اینکه 
امروز عباس آخوندی در حاشیه نشست سیاست های خروج 
از رکود رس��ماً اعالم کرد » هواپیمای س��قوط کرده ایرانی - 

اوکراینی بوده است.«
به این ترتیب با توجه به این که هواپیماهای آنتونوف س��اخت 
اوکراین بوده و ایران هیچ گونه مشارکتی در ساخت و طراحی 
آن نداش��ته، می توان گفت هواپیمایی که صبح روز یکشنبه 
سقوط کرده از نوع ایران 140 و ساخته شرکت هسا بوده که 
البته شبه روس و طراحی شده بر اس��اس هواپیمای آنتونوف 
اوکراینی بوده که چند سال پیش با مشارکت آن ها توسط هسا 
طراحی و ساخته شده اس��ت.هواپیمایی که از مدل آن شش 
فروند تولیدشده که طبق اعالم معاون وزیر راه چهار فروند آن 
به دلیل محدودیت های اقتصادی و نبود قطعه زمین گیرند و 

دو فروند دیگر نیز سقوط کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی که اعالم علت سقوط هواپیمای هسا را 
در آینده نزدیک وعده داده اس��ت، اعالم دالیل این حادثه را 
به گزارش نهایی کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمایی 

کشوری منوط کرده است.

روابط صنعتی بین ۲ شهر 
اصفهان و بصره توسعه می يابد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برگزاری نمایشگاه های بزرگ 
صنعتی مش��ترک اتاق های بازرگانی می تواند به توس��عه روابط 
صنعتی 2 اس��تان اصفهان و بصره و حتی 2 کش��ور ایران و عراق 
منتهی شود.خسرو کسائیان در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی بصره، 
با اشاره به حس��اس بودن موقعیت 2 کشور در منطقه اظهار کرد: 
دولت ها همواره در تصمیمات سیاسی و نظامی با یکدیگر تعامل 
می کنند و بخش خصوصی، زمینه توسعه روابط اقتصادی و برطرف 

کردن نیازهای روزمره مردم را موردتوجه قرار می دهد.
وی اظهار امیدواری کرد که مسائل سیاسی و امنیتی کشور عراق 
هر چه زودتر به آرامش طبیعی بازگردد و اف��زود: ایران و عراق 2 
کشور دوست دارای دشمن مش��ترک بوده و می توانند در شرایط 

تحریم های اقتصادی با یکدیگر تعامل نزدیک داشته باشند.
رئیس اتاق اصفهان با معرفی اصفهان به عنوان بزرگ ترین قطب 
صنعتی کشور، گفت: این اس��تان با 8 هزار واحد صنعتی همواره 
نقش بسزایی در تولیدات صنعتی کشور به ویژه در بخش فوالد دارد.

وی خواستار ارائه لیست نیازهای استان بصره عراق در بخش های 
مختلف شد و تصریح کرد: استان اصفهان می تواند بخش اعظمی از 

نیازهای استان بصره را برطرف کند.

4
مصرف برق در اصفهان و چهارمحال بختیاری افزایش یافت

رسول موسی رضایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: میزان مصرف برق در مناطق زیر 
نظر این شرکت در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در ماه های خرداد و تیر امسال نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش یافته است. 
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رئیس جمهور دیروز در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج 
از رکود به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا مضامین صادرات 
غیرنفتی برداشته شود و عنوان کرد خود ش��خصاً این موضوع را دنبال می کند.

حسن روحانی در همایش تبیین سیاس��ت های اقتصادی دولت به برخی نکات 
مهم اقتصادی اشاره و دس��تورات تازه ای را نیز برای برخی اعضای کابینه تدبیر 

و امید صادر کرد.
اهم نکات مهم مطرح شده از رئیس جمهور به اين شرح است:

 مسئله آب در کشور برای ما ملموس شد و ایران در کمربند خشک قرار دارد 
و امید چندانی به ترسالی نیست و کشور با معضل بسیار مهمی به نام آب مواجه 

است. قرار شد سالیانه دو میلیارد دالر برای مسئله آب تخصیص یابد.
 در اقتصاد با رکود تورمی بی س��ابقه مواجه هس��تیم و هیچ س��الی شرایط 

سال های 91 و 92 را در رکود به جز چند سال اول انقالب نداشتیم.
 چقدر بهار رشد قیمت نفت زودگذر اس��ت و بالفاصله پاییز و زمستان را در 
پیش دارد. وقتی دالرهای نفتی و سیل واردات داشته باشیم، می بینیم که دو هزار 

واحد تولیدی تعطیل می شود و 500 هزار نفر از صنعت بیکار شده اند.
  بسیاری از مسائلی که امروز وارث آن هستیم، ارث تحمیلی به ما است. اگر 
دست ما در کیسه بانک مرکزی باش��د و آن زمان که تصمیم گرفتیم به رئیس 
بانک مرکزی دستور دهیم که از پایه پولی اس��تفاده کند آن روز، روز قشنگ ما 

است ولی فردای آن سیاه اس��ت. 40 هزار میلیارد تومان از این کیسه که کمتر 
دس��تی به آن رفته که نس��وخته باش��د از بانک مرکزی گرفتند و مسکن مهر 
ساختند که بیش از 80 درصد پایه پولی کشور از روزی که پول خلق شد، رشد 

کرد و تورم باالی 40 درصد به دنبال داشت.
 به مردم قول دادیم تورم آخر 93 به 25 درصد خواهد رسید و امروز خوشحالم 
اعالم کنم طبق محاسبات در پایان سال 93 رقم تورم به مراتب کمتر از 25 درصد 

خواهد بود.
 برنامه دولت این است که در سال 95 کشور شاهد تورم تک رقمی باشد.

 کارشناس��انی که مس��تقیم به من نام��ه نوش��تند، می گویند که اش��تباه 
ب��زرگ دولت ت��الش صرف ب��رای مه��ار تورم اس��ت. اگر ت��ورم مهار نش��ود، 
قدرت خری��د از کج��ا می آید؟ م��ا می دانس��تیم رک��ود مهم تر از تورم اس��ت 
 ولی اع��الم می کنم مهار ت��ورم در کنار سیاس��ت های خ��روج از رک��ود ادامه

 دارد.
  معتقد نیس��تم پایه پولی باال برود و در س��ایه آن تقاضا ایجاد شود و تولید 

حرکت کند و از رکود خارج شویم، بنابراین باید حواسمان را جمع کنیم.
   خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می گویم که باید موانع صادرات 
غیرنفتی برداشته ش��ود و راه صادرات تسهیل ش��ود. رئیس جمهور شخصاً این 

مسئله را دنبال خواهد کرد.
   در یک و نیم سال گذشته 21 میلیارد دالر ارز به صورت اسکناس وارد بازار 
شد و در خیابان های تهران فروخته شد که مشخص نیست چقدر از آن به بیرون 

رفته است.

۱۰ نکته کلیدی اقتصادی رئیس جمهور؛

برنامه دولت برای تورم تک رقمی در سال 95

استاندار اصفهان در نشست خبری 
خود ک��ه به بهان��ه تجلی��ل از مقام 
خبرنگار برگزار شد با اشاره به اینکه 
خبرن��گاران می توانند همکار خوبی 
برای مسئوالن استان باشند، افزود: چنانچه خبرنگاران در 
کنار مسئوالن به پیشرفت و حل مشکالت استان بپردازند 
به زودی می توان به اهداف مهم و تأثیرگذار دست پیدا کرد.

رس��ول زرگر پور در ادامه به برخی از اقدام��ات قابل توجه 
صورت گرفته خصوص ش��هرک ط��ال و هم چنین صادرات 
طال اشاره کرد و بیان داشت: صادرات طال و فلزات گران بها 
از استان اصفهان از س��ال 91 تاکنون به دلیل ناهماهنگی 
بین بانک مرک��زی، گمرک و برخی از دیگر ادارات اس��تان 
متوقف شده بود و این در حالی است که تا قبل از آن ساالنه 
950 میلیون دالر طال از استان اصفهان صادر می شده است. 
وی بابیان اینکه در حال حاض��ر و با توجه به هماهنگی ها و 
پیگیری های صورت گرفته مجدداً صادرات طال از اس��تان 
اصفهان آغاز خواهد ش��د، ادام��ه داد: تا قب��ل از آن طالی 
اصفهان از طریق گمرک دیگر استان ها و یا به صورت قاچاق، 
قاچاق  می شده است.اس��تاندار اصفهان در ادامه با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی ش��هرک طال 
در اصفهان نیز گفت: کارگاه های طال سازی در سطح شهر 
اصفهان طی سال های اخیر مشکالت زیادی را برای این شهر 
ایجاد کرده است که با توجه به بررسی های زیست محیطی 

زمینی را برای ایجاد این شهرک در نظر گرفته شده است.
کلنگ زنی ش�هرک طالی اصفهان ت�ا يک ماه 

آينده
وی بابی��ان اینکه زمین��ی 30 هکتاری با توج��ه به عنایت 
مدیریت جدید بنیاد مستضعفان کش��ور در کنار فرودگاه 

شهید بهشتی اصفهان برای راه اندازی شهرک طالی اصفهان 
اختصاص یافته است، بیان داشت: بر این اساس طی یک ماه 
آینده شهرک طال در اصفهان کلنگ زنی خواهد شد.زرگر 
پور در ادامه با اشاره تخصیص یک میلیارد و 30 میلیون دالر 
برای فاینانس بخش دولتی، غیردولتی و تعاونی استان نیز 
بیان داش��ت: چنانچه بتوانیم این اعتبار را تا آبان ماه سال 
جاری جذب کنیم تسهیالتی س��ه برابر مبلغ اعالم شده به 
استان اصفهان اختصاص خواهد یافت.وی با اشاره به فعالیت 
8 هزار و 960 واحد صنعتی در استان اصفهان نیز گفت: 10 
درصد از ای��ن صنایع در رکود کامل هس��تند و نیمی از 90 
درصد باقی مانده نیز بین 25 تا 75 درص��د رکود کرده اند.

استاندار اصفهان بابیان اینکه یک هزار و 100 میلیارد تومان 
تسهیالت برای صنایع استان در نظر گرفته شده است، ادامه 
داد: طی 4 ماهه اخی��ر 550 میلیارد توم��ان طرح اجرایی 
برای دریافت تس��هیالت به بانک های اس��تان معرفی شده 
است.وی در ادامه با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور 
در روزهای 3 و 4 شهریورماه به اس��تان اصفهان نیز گفت: 
باید از ظرفیت این مقام مس��ئول در اس��تان در راس��تای 
 حل مش��کالت اساسی اس��تان بهره برداری کامل را داشته

 باشیم.
عضو هیئت مديره بانک جهان�ی، ناجی درياچه 

ارومیه و زاينده رود
زرگر پور به سفر عضو هیئت مدیره بانک جهانی برای بازدید 

از دریاچه ارومیه و برآورد هزینه ه��ای احیای این رودخانه 
اش��اره کرد و افزود: رایزنی های الزم را در راس��تای س��فر 
این مقام مس��ئول برای بازدید از رودخانه زاینده رود را نیز 
به عنوان یکی از برنامه هیئت  س��فر وی به ایران پیش��نهاد 
داده ایم.وی در ادامه با اش��اره به برگزاری جلس��ه شورای 
امنیت ملی در خصوص مسئله زاینده رود نیز گفت: بر اساس 
مصوبات این جلسه مقرر شد وزیر نیرو در بازه زمانی 2 ماه 
تمام مصوبات طرح 9 ماده ای مربوط به زاینده رود را اجرایی 
کند و نتایج آن را به ش��ورای امنیت ملی ارائه دهد.وی ارائه 
برنامه تحویل برنامه آب رس��انی پاییزه به کشاورزان شرق 
اصفهان را نیز از دیگر مصوبات جلس��ه شورای امنیت ملی 
در خصوص زاینده رود دانست و افزود: در این گزارش نحوه، 

میزان و مدت زمان بازگشایی آب در رودخانه زاینده رود ارائه 
خواهد شد.

تونل گالب ۲ ،6 ماه پیش متوقف شده بود
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعی��ت تونل گالب 2 و 
اتفاقات اخیر درباره این تونل گف��ت: تونل گالب 2 از 6 ماه 
پیش و به دلیل برخی از ایرادات قانونی که وزیر نیرو به این 
طرح وارد کرده بود متوقف ش��ده بود.زرگر پور ادامه داد: در 
بازدید سرزده وزیر نیرو از تونل گالب 2 در پنجشنبه هفته 
گذشته که بدون اطالع مسئوالن استان اصفهان اتفاق افتاده 
بود پیمانکار پروژه مش��غول اجرای عملیات حفر تونل بوده 
اس��ت و تنها یک جبهه کاری از این تونل فعال بوده است و 
با این وضع نمی توان گفت که پروژه بهش��ت آباد فعال بوده 
است.وی بابیان اینکه در حال حاضر تمام اقدامات قانونی در 
راستای اجرای طرح تونل گالب 2 به لحاظ زیست محیطی، 
ارائه مستندات تونل گالب 2 به وزارت نیرو و دریافت مصوبه 
وزارت نی��رو در خصوص تونل گالب 2 انجام ش��ده اس��ت، 
افزود: وزیر نیرو در 19 فروردین ماه س��ال جاری درجاهای 
مختلف تونل گالب 2 را اجرایی دانس��تند و این موضوع را 
 شخص وزیر نیرو و معاونان رئیس جمهور بارها و بارها اعالم

 کرده اند.
وی در خصوص برخی از صحبت ها در خصوص تعلیق شدن 
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان نیز گفت: درواقع مدیرعامل 
آب منطقه ای اصفهان برای بررسی وضعیت تونل گالب 2 به 
مرخصی اجباری رفته است و چنانچه مشکلی برای این مقام 
مسئول پیش بیاید بنده به عنوان استاندار حامی مدیرعامل 
آب منطقه ای خواهم بود به اندازه ای که اگر نتوانست در مقام 
مدیرعامل آب منطقه ای بماند وی را به عنوان معاون استاندار 

اصفهان معرفی خواهم کرد.

استاندار اصفهان عنوان کرد
گلوگاه گمرک برای صادرات طال باز شد

عضو هیئت مديره بانک جهانی به ياری زاينده رودمی آيد/تونل گالب ۲ از 6 ماه پیش متوقف شده بود

مدیرکل تعزی��رات حکومتی اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: س��ازمان تعزی��رات 
حکومتی وظیفه برخورد با متخلفان و 
کسانی که به نوعی حقوق مصرف کننده 
و در کنار آن حقوق تولیدکنن��ده را تضییع می کنند بر عهده 
دارد. غالمرضا صالحی با اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران 
افزود: در این راس��تا نیازمند تنظیم و ارسال گزارش از ناحیه 
مراجعی چون س��ازمان صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف، 
نیروی انتظامی، گمرک، ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد، گزارش های 
مردمی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی هستیم. وی ادامه 
داد: البته پیش نیاز آن صالح بودن ش��عب تعزیرات حکومتی 
برای رس��یدگی به آن تخلف اس��ت که تماماً آن تخلفات در 
قانون نظام صنفی و قانون اصالحی نظام صنفی قانون تعزیرات 
حکومتی و قان��ون مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز پیش بینی و 
تدوین ش��ده اس��ت. صالحی بابیان اینکه س��ازمان تعزیرات 
حکومتی مرجعی است که صرفاً وظیفه رسیدگی به تخلفات 
را بر عهده دارد افزود: مقوله نظارت بر قیمت کاال و خدمات و 
کیفیت آن ها و همچنین ورود قانونی آن ها به کش��ور وظیفه 
دستگاه ها و نهادهای صدراالشاره اس��ت منتها در این راستا 
ش��عب تعزیرات حکومتی در قالب اجرای گش��ت مشترک 
سیار در مقاطع حساس سال نظیر نوروز، ماه مبارک رمضان، 
بازگشایی مدارس، هدفمندسازی یارانه ها در کنار مأموران و 

بازرسان سازمان های مذبور همکاری و هم یاری الزم را خواهد 
داش��ت که البته در این گشت های س��یار نیز شعب تعزیرات 
حکومتی صرفاً وظیفه رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارند. 
وی به موارد در صالحیت شعب تعزیرات حکومتی اشاره کرد 
و یادآور شد: در کنار تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب و احتکار و عدم رعایت اصول و مقررات ضوابط بهداشتی 
تخلفات دیگری از قبیل عدم ارائه خدمات پس از فروش، عدم 
اعالم موجودی کاال، فروش کاالهای تاریخ مصرف گذش��ته، 
فروش اجب��اری کاالها، فروش کاال بدون عالمت اس��تاندارد 
که مشمول اس��تاندار اجباری هس��تند، تخلفات بخش دارو 
و درمان که منجر ب��ه اخذ مبلغ اضافه از بیماران می ش��ود و 
تخلفات قاچ��اق کاال و ارز نیز در صالحیت ش��عب تعزیرات 
حکومتی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه این نهاد از هیچ کوششی جهت امنیت، آرامش 
جامعه هدف دریغ نخواهد کرد، بیان داشت: مصرف کننده و 
تولیدکننده باید هردو در کنار شعب تعزیرات حکومتی باید هر 
دو در کنار شعب تعزیرات حکومتی احساس امنیت و آرامش 
داشته باشند چراکه فلس��فه وجودی این نهاد تأمین امنیت 
اقتصادی مردم و جلوگی��ری از اجحاف و تضییع حقوق آن ها 
است و سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با گران فروشی و 
احتکار و هر نوع بی نظمی در بازار دنبال استقرار فضای آرامش 
بر بازار است. صالحی ادامه داد: وظیفه ای که در قوانین متوجه 
این سازمان شده دووجهی است چراکه از یکسو در قالب مبارزه 

با گران فروشی وظیفه دفاع از حقوق مصرف کننده و از سوی 
دیگر در قالب مبارزه با قاچاق کاال و ارز وظیفه دفاع از حقوق 
تولیدکنن��ده را دارد. صالحی بابیان اینکه س��ازمان تعزیرات 
حکومتی در اجرای رسالت خود نگاه اقتصادی به کیفر ندارد 
افزود: این سازمان صرفاً جنبه پیشگیرانه و جلوگیری از ارتکاب 
تخلف را محور قرار داده چراکه معتقدیم پیش��گیری بهتر از 

درمان است که این مستلزم کار 
در تمام سطوح و ابعاد ازجمله 
کارهای فرهنگی و حاکم کردن 
فرهنگی غنی اسالمی بر فضای 
کس��ب وکار اس��ت. وی افزود: 
حاکم ش��دن فرهنگ اسالمی 
بر فضای کسب وکار فی النفسه 
باعث بهبودی فضای کسب وکار 
می ش��ود که این هم��ان مهر 
تأییدی ب��ر جامع ومانع بودن 
نسخه های تجویزی دین مبین 
اسالم است. مدیرکل تعزیرات 
حکومت��ی اس��تان اصفهان به 
پرونده های س��ال ج��اری این 
اداره کل اش��اره کرد و گفت: از 
ابتدای س��ال 93 تا 15 مرداد 
همین س��ال بیش از 13600 
فق��ره پرون��ده در بخش های 

مختلف کاال و خدمات، بهداشت دارو و درمان و تخلفات بخش 
کاال و ارز رسیدگی شده که از این تعداد بیش از 12600 فقره 
پرونده مختومه شده و میزان محکومیت این پرونده ها بیش 
از 127 میلیارد ریال بوده است. وی افزود: بیش ترین فراوانی 
تخلفات مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت 

اصول و مقررات بهداشتی بوده است. 
وی از رش��د 58 درصدی پرونده های بخش مبارزه با تخلفات 
بهداش��ت دارو و درمان خبر داد و اف��زود: در بخش مبارزه با 
تخلفات قاچاق کاال و ارز، تعداد پرونده ها 138 درصد رش��د 
داشته و در بخش کاال و خدمات تخلفات نسبت به مدت مشابه 

کاهش 28 درصدی داشته است.
 وی اف��زود: یک��ی از مهم تری��ن پرونده های چند م��اه اخیر 
که در ش��عب تعزیرات حکومتی مورد رس��یدگی واقع شده 
پرونده عرضه خارج از ش��بکه س��وخت به می��زان 30 هزار 
 لیتر بوده است همچنین هفت پزش��ک متخلف نیز محکوم 

شدند.

مديرکل تعزيرات حکومتی استان اصفهان:

مصرف کننده و تولیدکننده در کنار تعزیرات آرامش دارند
اعطای تسهیالت ۱4۰ 

میلیاردی به صنعت اصفهان

سرپرس��ت ش��عب بانک صنعت و معدن استان 
اصفهان از اعطای تسهیالت 140 میلیارد تومانی 
به بخش تولیدی استان در سال جاری خبر داد و 
گفت: وام های پرداختی در راس��تای سرمایه در 
گردش پرداخت شده اس��ت چراکه تأمین مالی 
واحده��ای تولیدی ب��ر اح��داث کارخانه جدید 
اولویت بیش��تری دارد.محمدحسن رهباریان در 
نشست بررسی تعامل و همکاری بانک صنعت و 
معدن با فعاالن اقتصادی استان که در محل اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار ش��د، اظهار داشت: این 
بانک به سه گروه صنایع خرد، متوسط و کوچک 

در استان اصفهان اعطای وام می کند.
وی افزود: در حال حاضر برای طرح های ایجادی 

نمی توانیم سرمایه خاصی را پرداخت کنیم.
سرپرس��ت ش��عب بانک صنعت و معدن استان 
اصفهان ادامه داد: بس��یاری از طرح های صنعتی 
که به مش��کل برخورده ب��ه دلیل آن اس��ت که 
مطالعه ای روی آن صورت نگرفته و به مرور دچار 
مشکالت شده اس��ت.رهباریان گفت: در شرایط 
فعل��ی تولیدکنندگان نی��ز باید س��ودآور بودن 
طرح های خود را توجیه ک��رده و به عبارت بهتر 

بانک را قانع کنند.
وی ادامه داد: نوس��ازی صنایع اس��تان یک الزام 
است و بانک صنعت و معدن تمایل به اجرای این 
امر دارد.این کارش��ناس امور بانکی بابیان اینکه 
برخی واحدهای تولیدی مملو از کاالی فروخته 
نشده است، تصریح کرد: اعتقاددارم که تا برخی 
تولیدکنندگان مشکالت فروش خود را رفع نکنند 
اعطای وام به آن ها س��ودی ندارد چراکه دوباره 

جنس ساخته آن ها در انبار می ماند.
رهباریان یادآور شد: البته این بانک به صنعتگران 
و تولیدکنندگان مشاوره هایی برای فروش اجناس 
داده به این معنا که بین آن ها و خریداران ارتباط 

برقرار کرده است.

محسن 
سعیدی فر

مريم 
ياوری

کی از مهم ترين 
 پرونده های چند 

ماه اخیر که در شعب 
تعزيرات حکومتی 

مورد رسیدگی 
واقع شده پرونده 

 عرضه خارج
  از شبکه سوخت 
به میزان 3۰ هزار 

لیتر بوده است 
همچنین هفت 
 پزشک متخلف

 نیز محکوم شدند



یادداشت

     مدیر خانه کودک گفت: خانواده هایی که کودکان آن ها در مرز س��نی 
۶ تا ۱۲ سال قرار دارند می توانند به همراه کودکان خود در این جشنواره 

شرکت نمایند.
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»جشنواره خانوادگی سفال« برگزار می شود
هفتیادداشت

رونمایی از آثار مولفان شهرضایی با 
رویکرد ترویج فرهنگ کتابخوانی

رئی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد 
اس��امی ش��هرضا گفت: یکی از 
مهم تری��ن برنامه ه��ای فرهنگی 
تدوی��ن ش��ده در س��ال ج��اری 
رونمای��ی از آثار تألیف��ی مولفان 
ش��هرضایی ب��ا رویک��رد افزایش 
در  ن��ی  کتابخوا ب��ه  گرای��ش 

شهرستان است.
رجب فرهنمدیان با بیان این مطلب در مراسم رونمایی از کتاب 
از »دل تا غزل« اثر سهیا الس��ادات اولیایی اظهار داشت: قلم 
در ادبیات ایرانی واس��امی از جایگاه فاخری برخوردار است 
و تاکیدات آیات قرآن کریم در این خص��وص از مصادیق این 

واقعیت بزرگ به شمار می رود.
رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی ش��هرضا با اش��اره به 
اینکه تروی��ج فرهنگ کتابخوانی به عن��وان یکی از مهم ترین 
محوریت های فرهنگی شهرستان در سال جاری مطرح است، 
افزود: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقاب در حوزه 
فرهنگ و به خصوص امر کتاب و کتابخوانی نسبت به برگزاری 
4 مراسم رونمایی از آثار مولفان ش��هرضایی اقدام شده است 
که انتظار داریم در آینده شاهد تداوم این برنامه های سازنده 

باشیم.

رابین ویلیامز خودکشی کرد
جسد »رابین ویلیامز«، بازیگر و 
کمدین مع��روف برن��ده جایزه 
اس��کار در خانه اش در تیبورون 

کالیفرنیا پیدا شد.
جسد »رابین ویلیامز«، بازیگر و 
کمدین سرشناس آمریکایی در 
حالی در خان��ه اش در کالیفرنیا 
پیدا شد که این بازیگر ۶۳ ساله 

بنابر اعام پلیس به احتمال فراوان خودکشی کرده است.
وی که در چند سال اخیر از افس��ردگی رنج می برد و خود به 
صراحت از مصرف کوکائین و الکل سخن می گفت، چند باز نیز 

برای ترک به مواد مخدر تاش کرده بود.
بازیگر »بی خوابی« ب��ا اجرای نقش در مجموع��ه تلویزیونی 
»مورک غریبه« به اوج شهرت دست یافت. او همچنین برنده 
جایزه اسکار، گلدن گلوب و گرمی است. فعالیت های او بیشتر 

در سینما تلویزیون و تئاتر بوده است.
از معروف ترین کارهای او می توان به »به دام انداختن«، »چه 
رویاهایی می آیند«، »یک س��اعت عکاس��ی«، »بی خوابی«، 
»پچ آدامز«، »ملوان زبل«، »مرگ دوباره«، »شاه ماهیگیر«، 
»هملت«، »مرد دویس��ت س��اله«، »رییس جمهور بعدی«، 
»جومانجی«، »خان��م دابت فایر«، »وی��ل هانتینگ نابغه« و 

»شوالیه تاریکی برمی خیزد« اشاره کرد.

 موش ها از 29 مرداد سینماهای
 کشور را تسخیر می کنند

اکران گسترده »ش��هر موش ها ۲« 
همزمان با جش��ن بزرگ این فیلم از 
۲9 م��رداد در سراس��ر کش��ور آغاز 

می شود.
منیژه حکمت تهیه کنن��ده فیلم از 
تدارک برنامه ای ویژه برای افتتاحیه 
این فیلم خبر داد و گفت: »این مراسم 
با دع��وت از ۲000 چه��ره فرهنگی 
هنری و فعال ح��وزه ک��ودک و همچنین »م��وش وندهایی« که 
به قیدقرعه انتخاب ش��وند در محوطه باز برج میاد برگزار خواهد 
شد که تدارک ویژه ای برای این برنامه دیده شده است و در پایان نیز 
فیلم »شهر موش ها ۲« در سالن اصلی به نمایش درخواهد آمد.«او 
با اشاره به تعویق اکران این فیلم که قرار بود از عید فطر به روی پرده 
رود، اظهار کرد: »به درخواست وزارت ارشاد و برای اینکه آسیبی به 
فیلم های عید فطر نخورد سه هفته اکران را به تعویق انداختیم تا این 
فیلم ها متضرر نشوند و از ۲9 مرداد میزبان بچه های این سرزمین 
خواهیم بود.« حکمت زمان رونمایی از این فیلم را ۲7 مردادماه برای 
اهالی رسانه عنوان کرد و گفت: »به احترام خبرنگاران عزیز که در 
طول ساخت »شهر موش ها ۲« مشوق ما بودند رونمایی از فیلم در 
حضور نمایندگان رسانه ها خواهد بود که از طریق کارت به مراسمی 

که در سینما کوروش برگزار می شود دعوت خواهند شد.«
تبلیغات گسترده »شهر موش ها ۲« به کارگردانی مرضیه برومند و 
تهیه کنندگی منیژه حکمت و علی سرتیپی از ابتدای مردادماه در 
سطح کشور آغازشده و با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم به صورت 

گسترده ادامه پیدا خواهد کرد.

سند موسیقی کشور در حال 
چکش خوری

جمعی از مسؤوالن فرهنگی کشور در 
مرکز بررسی استراتژی های ریاست 
جمه��وری در حال مش��ورت برای 
بررسی سند موسیقی کشور هستند.

در این نشست علی مرادخانی معاون 
ام��ور هن��ری وزی��ر ارش��اد، پیروز 
ارجمند،  مدیر کل دفتر موس��یقی، 
عل��ی تراب��ی مدیرعام��ل انجم��ن 
موسیقی ایران و بسیاری از هنرمندان حضور دارند.در این نشست 
که از حدود هشت صبح آغاز شده است جمعی از ناشران، استادان 
دانش��گاه و هنرمندانی چون حس��ین علیزاده، هوشنگ کامکار، 

علیرضا مشایخی، داریوش طایی،  و... حضور پیدا کرده اند.

حضور پیمان قاس��م خانی در پش��ت صحنه سریال 
»شمعدونی« همزمان با بازدید مدیر شبکه ۳ از پشت 
صحنه این سریال،  تازه شدن موضوع ساخت »پژمان 
۲« را به دنبال داشت و مدیر شبکه سه و تهیه کننده 
پروژه تازه ترین اخبار این فیلم سینمایی سریال را با 

مهر در میان گذاشتند.
اواسط اسفند س��ال گذش��ته بعد از چهار ماه پس از 
پایان پخش س��ریال »پژمان« عوام��ل این مجموعه 
تلویزیونی پرمخاطب خبر س��اخت فیلم س��ینمایی 
آن را دادند. فیلمی که همچون سریال، به ماجراهای 
پژمان جمشیدی بازیکن سابق فوتبال بعد از شهرت 
می پردازد و موضوعات دیگری جز سریال را پیگیری 

می کند.
داستان سریال »پژمان« که از شبکه سوم سیما پخش 
ش��د و مورد اس��تقبال مخاطبان قرار گرف��ت درباره 
پژمان جمشیدی ستاره س��ابق فوتبال است که برای 
چهارمین فصل متوالی موفق نشده برای خودش یک 
تیم پیدا کند. به همین دلیل ب��ه تدریج وارد دورانی 

می شود که کمتر کسی او را در خیابان می شناسد. 
در این سریال پژمان جمشیدی، سام درخشانی، بهاره 
رهنما، ش��قایق دهقان، هوش��نگ حریرچیان، بیژن 

بنفشه خواه و اردشیر کاظمی ایفای نقش کرده بودند.
اس��تقبال از »پژم��ان« و تصمی��م به س��اخت فیلم 
»س��ینماییآن زمان« اعام ش��د پیمان قاسم خانی 
نگارش فیلمنامه را انجام می دهد و محس��ن چگینی 

نیز تهیه کننده فیلم خواهد بود. 
همچنی��ن برنامه ری��زی دس��ت ان��درکاران پروژه 
سینمایی »پژمان« برای کلید زدن این فیلم تابستان 

سال 9۳ و بعد از بازی های جام جهانی ۲0۱4 است.
 البته جمش��یدی پیش از حضور در نسخه سینمایی 
شوخی با زندگی اش، با فیلم سینمایی »آتش بس ۲« 
به کارگردانی تهمینه میانی، سینما را تجربه کرد. آن 

هم در نقشی غیر از خودش.
 ب��ا اعام این خب��ر، مدتی بع��د در اردیبهش��ت 9۳ 
چگین��ی از پایان ن��گارش فیلمنامه تا تی��ر ماه خبر 
داد و گفت پس از این مرحل��ه وارد پیش تولید فیلم 
س��ینمایی خواهند ش��د. آن روزها، گمانه زنی هایی 
 مبنی بر حضور حمید فرخ ن��ژاد در فیلم نیز به گوش 

می رسید.
 همچنین با وجود اینکه کارگردان پروژه قطعی نشده 
ب��ود، تهیه کننده تأکی��د کرده بود احتماالً س��روش 
صحت همچون نسخه تلویزیونی کارگردانی کار را بر 

عهده خواهد داشت.
ماجراهای پژمان جمشیدی بعد از شهرت 

دوباره!
جمشیدی نیز درباره ساخت فیلم سینمایی »پژمان« 
اظهار نظرهایی داشت: پیمان قاسم خانی هوش باالیی 
در نگارش فیلمنامه های پرمخاطب دارد و بی ش��ک 
برای این فیلم س��ینمایی نیز ایده های بسیار جذابی 
خواهد داشت که بتواند در جذب مخاطب موفق باشد. 
فیلم س��ینمایی »پژمان« ماجرای معروفیت من بعد 
از بازیگر شدنم و اتفاقات بعد از آن است و با توجه به 
اینکه مدت ها است که من و پیمان قاسم خانی زمان 
زیادی را با هم می گذرانیم، او از همه اتفاقاتی که بعد 
از بازی من در س��ریال »پژمان« رخ داده خبر دارد و 
دیگر نیازی به این نیست که من مسئله ای را برای او 

تعریف کنم و یا بدانم در فیلمنامه چه می گذرد.
 او که در این مدت بازی در تئاتر را نیز با نمایش »بادی 
که تورا برد مرا خش��ک کرد« تجربه کرده، در بخش 
دیگری از سخنان خود گفته است: بعد از بازی من در 
سریال »پژمان«، به نوعی دیگر در جامعه دیده شدم. 
این بار به جای پیشنهاد از سوی باشگاه های فوتبال، 
کارگردانان مختلفی برای بازی در فیلم هایشان به من 
پیشنهاد بازی می دادند، اما من از هر ۲0 پیشنهادی 

که به من می شد، ۱8 پیشنهاد را رد می کردم.
اولویت کارگردانی با سروش صحت است

آخرین اظهارنظری که از س��وی عوامل پروژه منتشر 
ش��ده، متعلق به قاس��م خانی است: س��روش صحت 
صاحب ایده پ��روژه »پژمان« اس��ت بنابراین اولویت 

کارگردانی هم خود اوست.
 فکر نمی کنم من کارگردان فیلم ش��وم. صحت فعًا 
مشغول ساخت سریال »ش��معدونی« است که البته 
اگر س��اخت این دو پروژه با هم تاقی پیدا کرد، برای 

پژمان سراغ کارگردان دیگری می رویم.
 به گزارش مهر، گرچه وع��ده پایان نگارش فیلمنامه 
تا تیرماه عملی نشده، اما در صورتی که عوامل هرچه 
س��ریع تر وارد مرحله پی��ش تولید ش��وند، احتمال 
رونمایی از فیلم سینمایی »پژمان« در جشنواره فیلم 

فجر امسال وجود دارد.

ماجراهای پژمان جمشیدی بعد از شهرت دوباره!

»پژمان 2« روی آنتن شبکه 3 می رود
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آگهي مزايده
بر اساس پرونده  اجرائی  به شماره بایگانی 9200072 تمامت ششدانگ یکباب گلخانه 
واقع  اصلی  ودو  از شصت  فرعی  وهفت  بشماره سیصدوپنجاه  آن  به  متعلق  وزمین 
دروشاره بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت 4079 مترمربع مورد ثبت صفحه 166  
دفتر495  با حدود اربعه :شماال به طول 40/50 متر دیواریست به زمین مجاور شرقا 
به حریم جوی صحرائی وراه عمومی جنوبا  متر درب ودیواریست  به طول 100/70 
متر   96 / به طول 50  غربا   62 / دیوار پالک 358  به  دیواریست  متر  به طول 42/50 
دیواریست به پالک 62/247 متر به نام مظفر شفیعی وشاره ثبت و سند صادر شده 
اسناد رسمی  دفتر   1389/12/26 مورخ   41688 رهنی شماره  سند  موجب  به  و  است 
قرار  بانک کشاورزی شعبه شهرضا  نامبرده در رهن  از طرف  شماره 145 شهرضا 
پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر 
صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
به آن  یکباب گلخانه وزمین متعلق  بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.موردارزیابی 
بمساحت 4079مترمربع عرصه که در قسمت شمالی پس از حریم به عرض 2/40 متر 
گلخانه به طول 33/40 وعرض 33 متر جمعا به مساحت 1102/2  متر مربع با ارتفاع 
5/5 متر از نوع لوله های گالوانیزه که در زمان بازدید تحت کاشت گوجه درختی بود 
در قسمت غرب وشرق حریمی برای گلخانه رها گردیده که درحد غربی تقریبا 2/30 
متر ودرحد شرقی 4/30 متر میباشد .دیوارهای ملک مورد نظر درقسمت شرق از بلوک 
وسیمان وقسمتی دیوار گلی و در قسمت غرب آجر و سیمان با دهانه های 5 متری 
ستون بندی گردیده،دیوار حد شمالی گلی ودرچند قسمت تخریب گردیده است.ارتفاع 
متوسط دیوارهای اطراف 2 متر میباشد.در حد جنوبی حدود 10 متر به ارتفاع 2 متر 
وعرض 40 سانتی متر دیوار بلوکی و 12/80 متر دیوار بلوکی یک متری کشیده شده 
ابعاد 2/90  انبار با دیوار بلوکی بدون سقف به ارتفاع دو متر به  درقسمت شرق یک 
اتاقک  ایرانیت ویک  ابعاد 1/90 *2/20 با سقف  *11/10 ویک سرویس دستشوئی به 
انباری به ابعاد5/90 * 1/5 ویک اتاقک پمپ وچاه درقسمت جنوبی به ابعاد 5/40 *3/70  
نصب  بزرگ  درب  ویک  کوچک  درب  دو   ، درب  غربی سه  قسمت  در  گردیده  احداث 
گردیده که دو درب کوچک جزء حد ثبتی این ملک نمی باشد ضمنا یک انبار درقسمت 
بلوک وسقف  با  ارتفاع حدود 2 متر  با   1 / / 2 متر در 40  ابعاد 80  به  شمال شرقی 
ایرانیت ساخته شده است.سطح اراضی خارجی گلخانه شامل تعدادی باغچه که اطراف 
آنها به ارتفاع 40 تا 100 سانتی متری بلوک وسیمان چیده شده ومابین باغچه ها راهرو 
احداث گردیده در داخل باغچه ها انواع درختان مثمر شمال آلبالو ،هلو،زردآلو،گردو،تو
ت،گیالس،سیب،به،بادام،مو و درختان غیر مثمر شامل بید - کاج - سرو-صنوبر-زبان 
گنجشگ- قلمه کبوده- و کبوده کاشت شده است  ودر جنوب گلخانه پس از راهروها 
به طرف جنوب یک برج کبوتر قرار دارد که یک ساختمان با یک اتاق باالنوساز ویالیی 
دربهای چوبی  و  دستشوئی   - حمام  تجهیزات سرویس-  با  به  98مترمربع  بمساحت 
وآهنی ساخته شده است و در جلو ساختمان یک قسمتی با ارتفاع باالتر از زمین های 
کشاورزی حیاط سازی شده به ابعاد 4/80 *4 موزائیک و دیوارها سرامیک شده پس 
از حیاط و راهرو استخر به ابعاد 10/85 *7/5 به ارتفاع 2/5 متر بتونی ساخته شده 
است ویک انباربه ابعاد 6/90 *1/15متر با سقف ایرانیت و در قسمت شرقی مرغداری 
به ابعاد 3/5*12/30 دارای سیم خاردار میباشد.گلخانه به صورت آبیاری قطره ای با 
لوله های تیف دو ردیفه و لوله اصلی 63 به طول 50 متر در 19 ردیف به میزان 1254 
متر لوله میباشد و دارای برق سه فاز و تابلو برق و بخاری جهت گرمایش سه عدد که 
دوعدد مشعل سه به پنج و یک عدد مشعل یک به دو و پمپ آب 1450 دور سه چهارم 
اینچ برق به طول 200 متر با کابل زیرزمینی به ملک مذکور رسیده است سطح دیوار 
آجری درقسمت غربی 233 مترمربع و سطح دیوار بلوکی جمعا به میزان 273/54 متر 
مربع وکل اشجار کاشت شده با سن سه تا پنج سال 212 اصله ویک اصله توت پنجاه 
ساله در قسمت غربی اتاقک اکتروپمپ نیز وجود دارد.)به استثناء قسمت اضافه شده 
که در محدوده سند مالکیت نمباشد(با توجه به موارد مذکور قیمت گذاری قسمت های 
مختلف که با کارشناسان مربوطه مشورت گردیده به شرح ذیل میباشد.1.ارزش زمین 
بر اساس هر مترمربع یکصدوهفتاد هزار ریال جمعا به مبلغ ششصدونود وسه میلیون 
وچهارصدوسی هزار ریال  2.قیمت هر مترمربع دیوار آجری بر اساس هر متر مربع 

سیصد هزار ریال )233 مترمربع(جمعا به مبلغ شصت ونه میلیون ونهصد هزار ریال  
3. قیمت هر مترمربع دیوار بلوکی بر اساس هر مترمربع  200000 ریال  ) 273/54 
پنجاه وچهار میلیون وهفتصدوهشت هزار ریال  4. قیمت کل  به مبلغ  مترمربع(جمعا 
ویالئی  ساختمان  5.قیمت  ریال   میلیون  پنجاه  مبلغ  به  گردیده   ذکر  ابعاد  با  استخر 
سیصدوچهل  مبلغ  به  جمعا  ریال  هزار  وپانصد  میلیون  سه  مترمربع  هر  اساس  بر 
وسه میلیون ریال  6.حیاط سازی به میزان 19/2 مترمربع همراه با سرامیک دیوارها 
 .7 ریال   هزار  ودویست  میلیون  نوزده  مبلغ  به  جمعا  ریال   1000000 مربع  متر  هر 
انبار و موتورخانه هر متر مربع  ایرانیت شامل  با سقف  بلوکی  مابقی ساختمان های 
پنجاه وچهار میلیون وهفتصدوچهل هزار ریال  ضمنا  به مبلغ  یال جمعا  1000000ر 
باضافه  سازه  شامل  8.گلخانه  میباشد.   مترمربع   54/74 حدود  ساختمانها  این  سطح 
میلیون  هفتصدوهفتادویک  مبلغ  به  جمعا  هزارریال  دویست  مربع  متر  هر  پالستیک 
وپانصدوچهل هزار ریال  9. انتقال برق وانشعاب برق وتابلو و وسایل مربوطه جمعا به 
مبلغ دویست میلیون ریال  10.بخاری ها به تعداد سه عدد جمعا به مبلغ هشتاد میلیون 
ریال 11. پمپ والکتر به مبلغ ده میلیون ریال 12.لوله ها ی آبیاری قطره ای گلخانه بر 
اساس هر متر 800 ریال جمعا به مبلغ یک میلیون وسه هزارودویست ریال  13.لوله 
های اصلی به مبلغ سه میلیون ریال  14.تانکر کود 1000 لیتری به مبلغ شش میلیون 
ودرخت  مثمر  وغیر  مثمر  16.اشجار  ریال  میلیون  هشت  بزرگ  آهنی  .درب   15 ریال 
توت پنجاه ساله بیست میلیون ریال ، بنابراین با اوصاف باال کل ارزش ملک مذکور 
میلیون  وچهار  دومیلیاردوسیصدوهشتاد  مبلغ  جمعابه  واعیان  وعرصه  تاسیسات  با 
وپانصدوبیست ویک هزار ودویست ریال برآورد وقیمت می گردد.  و اعالم بانک مورد 
الی 12 روز دوشنبه  بیمه میباشد. در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح  فاقد  مزایده 
مورخ 1393/06/24 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد 
از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی دومیلیاردوسیصدوهشتاد 
قیمت  باالتربن  وبه  شروع  ریال  ودویست  هزار  ویک  وپانصدوبیست  میلیون  وچهار 
پیشنهادی وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل 
جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا روستای وشاره خیابان شورا خیابان گلخانه 
از  اعم  قانونی  هزینه های  کلیه  که  است  ذکر  به  الزم  آورند  عمل  به  بازدید  دو  پالک 
و  دارائی وعوارض شهرداری  ومالیات  اسناد رسمی  دفاتر  در  انتقال سند  هزینه های 
بدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه 
بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رودچاپ اصفهان در 

تاریخ1393/05/22درج ومنتشر میشود. 
مزايده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه( 

5 شماره آگهی:139303902132000004 شماره پرونده: 9204002132000030/1 به 
موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک باب/قطعه زمین عرصه پالک13 فرعی 
از 381 اصلی علیا واقع در اردستان پنج کیلومتری غرب پلیس راه اردستان در امتداد 
که  اصفهان  ثبت   17 بخش  موتور  روغن  بندی  بسته  کارخانه  کاشان  طرف  به  جاده 
سند آن در صفحه 522 دفتر 268 امالک با شماره چاپی 0276017 سری الف 16 ثبت 
و صادر و مع الواسطه به آقای علیرضا حسن پور صحنه سرایی منتقل شده است که 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 2/250/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق 
دارای 15000 مترمربع عرصه می باشد حدود اربعه ملک شمااًل درب و دیواری است 
به باقیمانده پالک 381 اصلی به طول 100 متر شرقًا جای پی دیواری است به باقیمانده 
پالک 381 اصلی به طول 150 متر جنوبًا دیواری است به باقیمانده پالک 381 اصلی 
باقیمانده پالک 381 اصلی به طول 150 متر  به  به طول 100 متر غربًا دیواری است 
می باشد ملک فوق با استفاده از دیوارهای بلوک سیمانی و درب آهن در حدود اربعه 
احداث  تاسیسات  نگهبانی  ملک سوله صنعتی ساختمان  داخل  در  و  گردیده  محصور 
گردیده است پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/6/3 در اداره ثبت 
واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 2/250/000/000 
است  ذکر  به  الزم  می شود.  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع 
اشتراک  حق  یا  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  و  برق  و  آب  به  مربوط  بدهی های  پرداخت 
و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  در صورتی  و مصرف 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 

بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:208 

عصاری مسئول اجرای ثبت اردستان
آگهی تحديد حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

67 پیرو آگهی نوبتی قبلی وبموجب ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود امالک ومستغالت 
زیرواقع دربخش یک ثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام خواهد شد:

1398باقیمانده- حمید طالبیان وغیره فرزندپرویز:ششدانگ قطعه زمین که شماره های 
7836و7837ازآن مجزی گردیده است.

8131- افسانه اباذری فرزندسیف اله:ششدانگ یکباب خانه.
8141- حجت اله اطرشی وغیره فرزندعباسعلی:ششدانگ یکباب خانه.

ثبت  شماره  به  سوم  هزاره  آفاق  پدیده  ای  زنجیره  فروشگاه  شرکت   -8162
انضمام  به  متروکه،که  راه  محل  زمین  قطعه  اصفهان:ششدانگ  شرکتهای  41874ثبت 
راداده  متصله  زمین  وقطعه  ساختمان  یکباب  پالکهای5299و5300و8160جمعاتشکیل 

است.
شماره های فرعی از2- اصلی مزرعه فضل آباد

8713- غالمرضاقرقانی فرزندسرفراز:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزشنبه93/06/15

9940- نادرعزیزپورفرزندامراله:ششدانگ یکباب خانه.
13299- مهنازطاهری فرزندحسینعلی:ششدانگ یکباب خانه.

14099- علیرضاخونکاری فرزندبهمن:ششدانگ قطعه زمین پی کنی شده.
14106- حسن سلیمی فرزندنادر:ششدانگ یکباب خانه.

14110- فردوس غالم الدین فرزندعبدالکریم:ششدانگ یکباب خانه.
برای روزیکشنبه93/06/16

14111- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14112- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14113- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14114- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14115- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14116- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه 140مترمربع که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14117- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14118- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14119- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14120- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14121- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14122- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14123- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14124- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 
وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.

14125- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 

وقف یکباب خانه که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
14126- وقف بتصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا:ششدانگ عرصه 

وقف یکباب خانه  که اعیانی آن متعلق به غیرمی باشد.
قطعه  شهرضا:ششدانگ  شهرستان  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بتصدی  وقف   -14127

زمین وقفی مشهوربه موقوفه سیدفضل اله حجازی.
برای روزدوشنبه93/06/17

14131- محمدرضارزی فرزندحسین:ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از4- اصلی مزرعه برزوک آباد

848- نوراله پروانه فرزندیداله:ششدانگ قطعه زمین محصور.
1287- رحمت اله صف شکن عمله فرزندمنوچهر:ششدانگ یکباب خانه.

2617- افسانه کاویانی درشوری فرزندعبدی:ششدانگ یکباب خانه.
2618- علی تیموری فرزندفیروز:ششدانگ یکباب خانه.

شماره فرعی از19- اصلی مزرعه زرهه
254- محمدعلی همت وغیره فرزند عبدالرسول::ششدانگ قطعه زمین مزروعی.

برای روزسه شنبه93/06/18
شماره های فرعی از21- اصلی مزرعه رشکنه

258- اکبرفرمانی وغیره فرزندغالم:ششدانگ قطعه ملک.
266- اکبرفرمانی وغیره فرزندغالم:ششدانگ قطعه زمین ساده.

شماره های فرعی از23- اصلی مزرعه سودآباد
680باقیمانده- محمدحسن صفی فرزندعباس:ششدانگ یکباب خانه.
1413باقیمانده- زهره جاوری فرزندولی اله:ششدانگ یکباب خانه.

2523- غالمرضاعسگری وغیره فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
2524- امیرمحمدعسگری فرزندنعمت اله:ششدانگ یکباب خانه.
2525- مهدی گرامی وغیره فرزندحسین:ششدانگ یگباب خانه.

برای روزچهارشنبه93/06/19
شماره های فرعی از32- اصلی مزرعه دست قمشه

ازیکباب  قسمتی  فرزندشکراله:ششدانگ  وغیره  شهرضائی  احمدرضااحمدیان   -2490
خانه  یکباب  پالک2460جمعاتشکیل  ششدانگ  انضمام  به  ،که  متروکه  راه  محل  خانه 

راداده است.
به  که  خانه  ازیکباب  قسمتی  فرزندحسین:ششدانگ  صهباءوغیره  اله  هدایت   -2493
انضمام ششدانگ پالک315/2باقیمانده وقسمتی ازپالک315/1جمعاتشکیل یکباب خانه 

راداده است.
شماره فرعی از50- اصلی مزرعه اله آباد

2361- غالمحسین طحانی وغیره فرزندرمضان:ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از72- اصلی مزرعه دامزاد

440- محمدعلی رجبعلی کرمشاهی وغیره فرزندنیازعلی:ششدانگ یکباب خانه.
473- سیدمهدی عمرانی فرزندسیدداداله:ششدانگ یکباب خانه.

شماره فرعی از106- اصلی مزرعه ارش آباد
86- اکبرفرمانی فرزندغالم:ششدانگ قطعه ملک

برای روزپنجشنبه93/06/20
،لذا  شد  خواهد  وانجام  شروع  درمحل  صبح   8 ازساعت  ترتیب  به  تحدیدحدود 
که  شود  می  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   14 ماده  بموجب 
یا  امالک  ازصاحبان  هریک  ،چنانچه  رسانند  حضوربهم  مقرردرمحل  درروزوساعت 
ملک  ثبت  15قانون  ماده  مطابق  تحدیدحدودحاضرنباشند  آنهادرموقع  قانونی  نماینده 
مجاورین  تحدیدحدودخواهدشد،اعتراضات  مجاورین  ازطرف  حدوداظهارشده  آنهابا 
ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  مطابق  اند  مقررحاضرنبوده  درموقع  که  امالک  وصاحبان 
ماده  تبصره2  خواهدشدوطبق  پذیرفته  تا30روز  تحدیدحدودفقط  صورتجلسه  تنظیم 
مدت  ظرف  بایست  می  ،معترض  ثبت  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  واحده 
یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره باتقدیم دادخواست اعتراض خودبه مراجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست رااخذ وبه این اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه 
روزتحدیدحدود باتعطیلی پیش بینی نشده ای مواجه گردد عملیات تحدیدحدود روز بعد 
انجام خواهد شد. م الف:165 تاریخ انتشار: 93/05/22 سیدمهدی میرمحمدی رئیس اداره 

ثبت اسنادوامالک شهرضا



اخبار کوتاهیادداشت

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی 
پیشکسوتان گردهم می آیند

پهلوانسرای علی بن ابیطالب )ع( 
اصفهان به مناسبت روز فرهنگ 
پهلوان��ی، میزب��ان پهلوان��ان و 
پیشکس��وتان ورزش پهلوان��ی و 
زورخانه ای اس��ت.محمدمهدی 
هدایت رئی��س هیئت مدیره این 
موسس��ه در این خصوص اظهار 
داشت: امروز چهارشنبه پهلوان 
س��رای علی بن ابیطالب )ع( با مش��ارکت هیئ��ت پهلوانی و 
زورخانه ای اس��تان اصفهان و بسیج ورزش��کاران برنامه ای در 
راستای روز فرهنگ پهلوانی دارد.وی افزود: درج و تصویب »روز 
فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای« در متن تقویم رس��می 
کشور که به عنوان روز ۱۷ شوال است، باهدف پاسداری و ترویج 
فرهنگ ارزشمند پهلوانی و جوانمردی و همچنین در راستای 
حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان است.هدایت بابیان اینکه 
جوانمردی صفتی اس��ت که تنها مربوط به ورزشکاران نیست 
ادامه داد: جوانمردی صفتی الهی است که تمام مردم جامعه را 
در برمی گیرد و منوط به افراد خاص نیس��ت کما اینکه از رابعه 
ادویه در تاریخ به عنوان یک زن جوانمرد یاد می کنند.هدایت با 
اشاره به برنامه ویژه ای که در پهلوان سرای علی بن ابیطالب )ع( 
برگزار می شود، گفت: این برنامه عصر امروز چهارشنبه پس از 
نماز مغرب و عشا برگزار خواهد ش��د که در آن پیشکسوتان و 
اهالی ورزش حضور دارند و از مرتضی شکرانه داور بین المللی 
فوتس��ال اصفهان به دلیل زحماتی که ب��رای ورزش اصفهان 

کشیده است قدردانی می شود.

قهرمانی کمانداراصفهانی
تی��م اس��تان اصفهان ب��ه مقام 
نایب قهرمان��ی مس��ابقات تیر و 
کم��ان جوان��ان و نوجوان��ان 
بسیجیان خواهر کشور در رشته 
ریکرو دست یافت.با پایان یافتن 
مس��ابقات تیر و کمان جوانان و 
نوجوان��ان قهرمانی بس��یجیان 
خواهر کشور که در تهران برگزار 
شد، در رشته ریکرو تیم های استان های تهران، اصفهان و یزد به 
ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.در این مسابقات ۴۰ 
ورزشکار از ۱۰ استان شرکت کردند که در قسمت انفرادی این 
مسابقات، هانیه برگه کماندار اصفهانی موفق به کسب مقام اول 
شد.مربیگری و سرپرستی تیم استان اصفهان در این مسابقات 

را شهال پناهی و اکرم حسن زهرایی بر عهده داشتند.
الزم به ذکر است این مسابقات حکم انتخابی المپیاد کشوری 
تیر و کمان را نیز داش��ت که ۸ نفر برتر رقابت ها جهت حضور 
در این المپیاد که قرار است در روز ۲۳ شهریورماه برگزار گردد 
انتخاب شدند.مرحله سوم مس��ابقات کشوری اسفندماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.

مسابقات شنا آب های آزاد کشور
رقابت های شنا آب های آزاد کشور 
با قهرمانی تیم استان اصفهان در 
رده سنی باالی ۲۰ سال به پایان 

رسید.
ش��یرجه و واترپل��و؛ رقابت های 
قهرمانی آب ه��ای آزاد آقایان با 
عن��وان یادواره ش��هدای مقدس 
استان کردس��تان روز )دوشنبه( 

در شهرستان مریوان در محل دریاچه زریبار برگزار شد.
این مسابقات در مس��افت ۵ کیلومتر و در دو رده سنی کمتر و 
بیشتر از ۲۰ سال برگزار ش��د.نتایج مسابقات انفرادی و تیمی 
رقابت های آب های آزاد جام شهدای کردس��تان به این شرح 
است:فرزاد دادفر از استان اصفهان بازمان یک ساعت و ۷ دقیقه 

و ۱۲ ثانیه
فرشاد دادفر از اس��تان اصفهان بازمان یک ساعت و ۹ دقیقه و 

۵۸ ثانیه

اصفهان رکورددار تعداد ملی پوش
هشت بازیکن اصفهان به اردوی 
تیم ملی فوتب��ال جوانان دعوت 
شدند.هشت بازیکن اصفهانی به 
نام های محس��ن آقای��ی، مهدی 
امینی، امیر نصر آزادانی، مهدی 
صدقی��ان، میالد داع��ی، آرمین 
س��هرابیان، محمد روش��ندل و 
می��الد س��رلک از س��وی عل��ی 

دوستی مهر به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شدند
الزم به ذکر است؛ بیشترین تعداد ملی پوش دعوت شده در میان 
تمامی استان های کشور از اصفهان هس��ت.این بازیکنان باید 
به همراه سایر ملی پوشان دعوت شده فردا پنجشنبه بیست و 
سوم مردادماه ساعت ۱۴ خود را به کادر فنی در هتل المپیک 

معرفی کنند.

 تجمع تعدادی از طرفداران
 باشگاه استقالل

عده ای از طرف��داران تیم فوتبال 
اس��تقالل ته��ران در اعتراض به 
مطلبی که روزنامه ش��وت درباره 
امی��ر قلعه نوی��ی س��رمربی تیم 
فوتبال استقالل زده است، صبح 
دیروز سه ش��نبه مقابل دفتر این 
روزنامه تجمع کردند.به گزارش 
ایرنا، این عده که تع��داد آنان به 
حدود ۱۵ نفر می رس��ید، مطلب من��درج در ای��ن روزنامه را 
توهین آمی��ز تلق��ی می کردند.بع��د از حضور این ع��ده، رضا 
اسماعیلی سردبیر روزنامه شوت با حضور در میان معترضین 

آنان را به دفتر روزنامه دعوت کرد تا گفت وگو کنند.

6
سومی اصفهان در مسابقات پاکت بیلیارد

دهمین دوره رقابت های پاکت بیلیارد )آیت بال( بانوان کشور به میزبانی استان چهارمحال و 
بختیاری در شهرکرد به پایان رسید.در این مسابقات شقایق صانعی از استان اصفهان موفق 

شد مدال برنز این دوره از رقابت ها را کسب نماید و بر سکوی سوم قرار بگیرد.

برنامه نود دوشنبه شب در حالی روی آنتن رفت که بخشی 
از این برنامه به رویداد فوتبالی تیم استانی ما اختصاص 
داشت. همچنین عادل فردوسی پور در این برنامه با »نگاه 
خاکستری« به دعوای جواد نکونام و امیر قلعه نویی ورود 

کرد و صحبت های دو طرف را علیه همدیگر پخش کرد.
پیش بینی های عجیب از نتیجه دیدار سپاهان 

و استقالل
سؤال برنامه دوشنبه شب به نتیجه دیدار تیم های فوتبال 
سپاهان و استقالل در هفته س��وم لیگ برتر اختصاص 
داشت که مخاطبان باید به سبک برنامه ۲۰۱۴ و اعالم 
دقیق نتیجه بازی در آن شرکت می کردند. پیش بینی های 
عجیب مثل نتایج ۷ بر صفر، ۹ بر ۹ و حتی ۹ بر ۸ ازجمله 
عجیب تری��ن پیش بینی های مخاطب��ان برنامه بود که 

تعجب فردوسی پور را در پی داشت.
از تب خال خسرو حیدری تا معرفی بوروس لی 

به عنوان حریف صادقیان!
پس از پخش دیدار نف��ت تهران با راه آه��ن، بخش ۹۰ 
درجه روی آنتن رف��ت. در این بخش مس��ائلی ازجمله 
تب خال خس��رو حی��دری بازیکن اس��تقالل، اش��تباه 
ورزش��گاه آزادی در امالی کلمه انضباط، و رقص مهدی 
شریفی بازیکن س��پاهان به همراه لوسیانو پریرا بازیکن 
برزیلی این تی��م موردتوجه قرارگرفته ب��ود. همچنین 
چای خوردن دای��ی روی نیمکت قبل از ب��ازی با فوالد، 

نش��انه های وجود احش��ام در ورزش��گاه غدی��ر اهواز و 
گرمک��ن توپ جمع کن ه��ا در ای��ن فصل گرم س��وژه 
شد. شکس��تن شیش��ه رختکن ورزش��گاه غدیر اهواز 
 توس��ط پیام صادقیان ه��م در این بخش پخش ش��د و

 بوروس لی حریف صادقیان در انجام این حرکات معرفی 
شد!

تخلفی که سپاهانی ها تأیید کردند
سرپرست سپاهان همچنین درباره باال رفتن هزینه های 
این تیم از سقف تعین ش��ده، گفت: این میزان آن قدرها 
محس��وس نیس��ت و راحت می توان آن را ک��م کرد! ما 

آن قدرها تخلف نکردیم!
بازیکنی که به خاطر نابینایی معافیت گرفت!

گفتگوی گزارشگر برنامه نود در اهواز با ساسان انصاری 
و سروش رفیعی دو بازیکنی که گفته می شد کارت های 
پایان خدمت آن ها مشکل دارد، روی آنتن رفت. انصاری 
کفالت مادرش را دلیل گرفتن کارت پایان خدمت عنوان 
کرد. همچنین رفیعی درباره اینکه ش��ایعه شده بود به 
خاطر نابینایی، کارت پایان خدمت گرفته، واکنش نشان 

داد و آن را تکذیب کرد.
پوشیدن گرمکن در گرمای 50 درجه ای اهواز

دیگ��ر اتف��اق حاش��یه ای، گرمکن��ی ب��ود ک��ه ب��ه 
توپ جمع کن های ورزش��گاه الغدیر داده ش��ده بود تا در 
گرمای باالی اهواز، کودکان توپ جمع کن کار دشواری 

داشته باشند. فردوسی پور دراین باره اعالم کرد: مشخص 
بود که توپ جمع کن ها از ترس از دس��ت دادن کارشان، 

مجبور شده بودند این گرمکن ها را بپوشند.
ذره بین نود روی محرومیت صادقیان

پرونده بررسی محرومیت پیام صادقیان با گزارشی همراه 
بود که با گاز گرفتن های لوئیز سوارس بازیکن تیم ملی 
اروگوئه و تیم لیورپول آغاز شد. در این گزارش حرکات 
خشن و غیرورزشی صادقیان در پرسپولیس زیر ذره بین 
گذاشته ش��د و درباره رأی کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال و محرومیت س��ه ماهه این بازیکن صحبت شد. 
مسعود مرادی در این خصوص گفت: سه ماه محرومیت 
به خاطر حمله به داور بوده است. حرکات قبلی صادقیان 
مربوط به بازیکنان حریف بوده نه داور. برای همین رأی 

محرومیت با گذشته فرق دارد.
»نگاه خاکستری« نود به دعوای قلعه نویی و 

نکونام
دعوای رس��انه ای جواد نکونام و امیر قلعه نویی که هفته 
گذشته به آن پرداخته نش��ده بود، در برنامه این هفته با 
گزارشی مفصل پخش شد. فردوس��ی پور در این بخش 
تأکید کرد که سعی کرده نگاه خاکستری و بی طرفانه به 
ماجرا داشته باشد. پخش بخشی از صحبت های جنجالی 
نکونام و پاسخ های قلعه نویی در این آیتم توجهات را به 
خود جلب می کرد. فردوسی پور خطاب به بینندگان گفت 
که نکونام فعاًل در اسپانیاس��ت و در هفته های آینده با او 

دراین باره صحبت خواهد کرد.
بررسی عملکرد لژیونرها

بررس��ی عملکرد لژیونرهای ایران طی هفته گذشته از 
دیگر آیتم های ن��ود بود. علیرضا جهانبخش، اس��تیون 
بیت آشور، سید جالل حس��ینی، دنیل داوری، مجتبی 
 جباری، س��ردار آزم��ون، پژم��ان منتظری و اش��کان

 دژ آگه از بازیکنانی بودند که در این بخش بازی هایشان 
به صورت مختصر بررسی شد. همچنین کلیپ کوتاهی 
از صحبت های داوری در باشگاه گراس هاپرز پخش شد. 
داوری ضمن ابراز خوشحالی از حضور در تیم گارس هاپرز 
و لیگ س��وئیس، درباره احساس��اتش از حضور در جام 

جهانی هم حرف زد.
صحبت های دایی و دفاع از صادقیان

بخش پایانی نود ای��ن هفته به صحبت های��ی دایی در 
حمایت از پیام صادقیان اختصاص داش��ت. دایی در این 
بخش تأکید کرد که محرومیت صادقیان زیاد است. بعد 
از صحبت هایی دایی، آخرین مسابقه یعنی پیکان و سایپا 
پخش شد. تالش عادل فردوسی پور برای برقراری ارتباط 
با سردار باران چشمه در رابطه با کارت های پایان خدمت 
جعلی بی نتیجه ماند تا پیگیری این مسئله به هفته های 

بعد کشیده شود.

پیش بینی های عجیب از نتیجه دیدار سپاهان و استقالل

تخلفی که سپاهانی ها تأیید کردند
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ذوب آهن مدعی 
قهرمانی دروزنه برداری

حقه  بایرنی ها
برای نمایش آمادگی 

فصل جدید مسابقات لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور آغاز 
ش��د. که این فصل جدید برای ورزش اصفهان متفاوت تر از گذشته 
است، زیرا پس از سال ها یک بار دیگر در این مسابقات نماینده داریم 
و تیم ذوب آهن به عنوان تیمی از استان اصفهان راهی این رقابت ها 
می شود.ذوبی ها که با موافقت هیئت مدیره یک بار دیگر تصمیم به تیم 
داری در لیگ برتر گرفته اند، علی جباری قهرمان سابق وزنه برداری 
آسیا را به عنوان سرمربی انتخاب کرده اند و ملی پوشانی نظیر بهداد 
س��لیمی و رس��ول تقیان را به خدمت گرفته اند.در حال حاضر تیم 
باشگاه ملی حفاری اهواز مدعی اصلی قهرمانی این مسابقات محسوب 
می شود اما تیم ذوب آهن نیز با بازیکنانی که به خدمت گرفته، یکی از 
تیم های مدعی خواهد بود.هفته نخست هجدهمین دوره لیگ برتر 
وزنه برداری دیروز سه شنبه و امروز چهارش��نبه به میزبانی نیروی 

زمینی ارتش در باشگاه کوثر تهران برگزار شد.

برخی بازیکنان بایرن مونیخ برای آن که ازنظر بدنی آماده و ورزیده تر 
به نظر برسند از راهکاری جالب و عجیب استفاده کرده اند که البته از 

دید برخی عکاسان دور نمانده است.
باواریایی ها در فص��ل پیش روی فوتبال آلم��ان و اروپا هم ازجمله 
مدعیان قهرمانی به شمار می آیند. مردان پپ گوآردیوال که فصل 
پیش قهرمان بوندسلیگا و جام حذفی آلمان شدند، از ۳۱ مرداد و با 
بازی برابر ولفسبورگ به شکل رسمی رقابت ها در فصل تازه را آغاز 
خواهند کرد.این تیم که هم اکنون روزهای پایانی تمرین آماده سازی 
پیش فصل را برگزار می کند. برخی بازیکنان بایرن برای این که در 
عکس دسته جمعی ازنظر بدنی آماده تر به نظر برسند از حقه جالبی 
استفاده کردند که البته از چش��م عکاسان دور نماند. در این عکس 
دانته، مدافع برزیلی و ژروم بوآتنگ پیراهن خود را از پشت می کشند 

تا بدنشان در برابر دوربین آماده و ورزیده تر به نظر برسد!

راکیتیچ: مسی جادویی و فروتن است
ایوان راکیتیچ، هافبک پیش��ین تیم فوتبال سویای 
اس��پانیا که به تازگی با قراردادی پنج ساله به ارزش 
۲۰ میلیون یورو به جمع آبی واناری پوشان کاتالونیا 
پیوسته است گفت: مس��ی بازیکنی جادویی و البته 

متواضع است.

برتری شطرنج ایران برابر ایرلند
چهل و یکمین المپیاد جهانی ش��طرنج در ۱۱ دور به روش 
سوییس��ی از دهم مردادماه با حض��ور ۱۷۷ تیم در بخش 
مردان و ۱۳6 تیم در بخش زنان در ترومس��و نروژ آغازشده 
است که تیم شطرنج مردان ایران برابر تیم ایرلند به پیروزی 

دست یافت.

خداحافظی کلوزه از تیم ملی آلمان
میروس��الو کلوزه در حالی ژرمن ها را ترک می کند ک��ه در جام جهانی 
۲۰۱۴ عالوه بر کسب یک افتخار تیمی بزرگ، توانست نام خود را در تاریخ 
رقابت های جام جهانی به عنوان برترین گلزن ثبت کرده و رکورد بیشترین 

گل زده قبلی را بشکند.

در 100 سالی که فوتبال پایش به ایران باز شد

جنگ هفتادودوملت؛ دوگانه فساد و پاکی
این طرف می گوی��د همه پاک پاک اند و کس��ی خالف 
نمی رود؛ آن طرف چشم می گرداند که بلکه فسادی 
پیدا و افشا کند. هر یک بر طبل خود می کوبد و این 
وسط تنها پرده گوش هواداران عشق فوتبال است که 

پاره می شود.
بیش از ۱۰۰ س��ال اس��ت که فوتبال پایش به ایران 
بازش��ده و توپ گ��رد، ش��ده دنیای ک��ودکان این 
سرزمین. در این مدت، هزاران فوتبالیست و مدیر 
و مربی و تدارکاتچی و بوقچی و ه��وادار آمدند و 
رفتند، ول��ی حقیقت فوتبال هنوز پابرجاس��ت. 
این درخت تناور ۱۰۰ س��اله این روزها آماج تیر 
و تبرهایی اس��ت که نه به قص��د حک کردن 
یادگاری روی تنه تنومندش که با نیت ریشه 

کردن به سمتش روانه می شوند.
چند ماهی بیش��تر نیس��ت که زخم چرکین 
"فساد در فوتبال" سرباز کرده و بوی نامطبوعش 
مش��ام ه��واداران را آزار می دهد. این که 
در فوتبال فس��اد هس��ت یا نیست، یک 
بحث اس��ت و این که چگونه این مسئله 
رفع ورج��وع ش��ود یک بح��ث دیگر. در 
اول��ی که هنری ب��ه خ��رج نداده ایم اگر 
فساد آش��کاری را رو کرده باشیم اما در 

دومی ... "
سال هاس��ت که از گوش��ه و کنار این فوتبال پیر، کسی 
صدایی می زن��د و فریادی به هوا بلن��د می کند که "آی! 
اینجا فساد بیداد می کند." روزی یک داور، روز دیگر یک 
بازیکن، هفته بعدش یک مربی و ماه بعدش یک مدیر یا 
متهم می کنند یا متهم می شوند. یک روز این شاکی است 

و آن متهم، فردا جایشان عوض می شود.
یک روز مربی نام آش��نا علیه همکار و بازیکن س��ابقش 
بیانی��ه می دهد، فردایش ش��اگرد معروف ش��ده امروز، 
نامه سرگشاده در سایت منتشر می کند. یک داور متهم 
می ش��ود که تقاضای »کارت به کارت« کرده و محروم 
می ش��ود. فردایش دیگران را متهم می کند که باندبازی 
می کنند! معلوم نیس��ت دقیقاً چه کسی علیه چه کسی 
اس��ت، ولی همین قدر روش��ن و واضح اس��ت که اهالی 

فوتبال ایرانی، چشم دیدن هم را ندارند.
ساده تر ازآنچه بشود تصورش را کرد، می توان مسئله را 
حل کرد اما این کار به افرادی نیاز دارد که فقط به عشق 
خدمت و پاک سازی قدم درراه بگذارند نه این که دغدغه 
شهرت و معروفیت، راهش��ان را به سمت مستطیل سبز 

کشانده باشد.
ریی��س فدراس��یون فوتبال  م��ردی که همه چی��ز را با 
خنده جواب می دهد- در مراسم رس��می سازمان لیگ 

به صراحت می گوید فوتبال ایران پاک است و ذره ای فساد 
در آن نیست. )سخنرانی علی کفاشیان در مراسم انتخاب 

برترین های فصل سیزدهم لیگ برتر(
از طرف دیگر، نماینده مجلس شورای اسالمی که معلوم 
نیست روی چه حس��اب وکتابی مسئول شناسایی فساد 
در فوتب��ال ایران ش��ده می گوید تنها جای��ی که اعتقاد 
دارد فوتبال فساد ندارد و سالم است، مدیران فدراسیون 
فوتبال هس��تند، درحالی که ریش��ه برخی از مفاسد در 
فدراسیون فوتبال است! )حمید رس��ایی در گفت وگو با 

رسانه ها(
این روزها بازرسان س��ازمان بازرسی کل کشور از سوی 
وزارت کشور مأمور ش��ده اند که در سازمان لیگ فوتبال 
مس��تقر ش��وند و حتی برای این منظور اتاقی برایشان 
فراهم شده است. این نشان می دهد که در فوتبال خبری 

هست اما چطور باید این خبر منتشر شود؟
آیا صحیح اس��ت که در تریبون مجلس شورای اسالمی 
علیه فوتبال س��خنرانی شود و س��یل تهمت ها روانه اش 
شود، ولی از طرف دیگرکسی حق فوتبال را به رسمیت 
نشناسد و در روز روشن میلیاردها تومان از آن کم کنند؟

فوتبال ایران بیمار است اما بهبودی اش پزشک متخصص 
می خواه��د نه دواف��روش دوره گردی که علم پزش��کی 

نمی داند.

 تجهیزات کهنه, آفت
 کانوپولو ایران

رئیس کمیته کانوپولو فدراسیون قایقرانی گفت: امکانات 
نقش مهمی در کسب موفقیت دارد اما وسایل قایقرانان 
کانوپولو ایران مربوط به ۱۰ س��ال پیش است و با توجه 
به تمامی این مسائل در مسابقات جهانی کانوپولو فرانسه 
تیم بانوان به فکر کسب مدال نیست.حسین خیراللهی 
درباره شرایط اردوهای تیم ملی کانوپولوی بانوان تصریح 
کرد: تیم ملی فعلی بانوان بر اس��اس انتخابی های سال 
گذشته شکل گرفته است. در برنامه تدوین شده برای این 
تیم چهار مرحله اردوی تدارکاتی در نظر گرفتیم که قبل 
از مسابقات جهانی در تهران برگزار می شود. چهارمین 
مرحله اردو چند روز آینده آغاز می شود.خیراللهی ادامه 
داد: نیمه دوم شهریور و یک هفته قبل از آغاز رقابت های 
جهانی هم تیم ملی بانوان به اردوی تدارکاتی در کشور 
فرانس��ه می رود تا بانوان در رقابت ه��ای مهم جهانی با 
آمادگی کامل حضورداشته باشند.او درباره سابقه تیم 
ملی بانوان در رقابت های جهانی و آس��یایی اظهار کرد: 
در اولین دوره های حضور در مس��ابقات جهانی بانوان 
دوازدهم و دهم شدند و این روند صعودی ادامه داشت 
تا در آخرین دوره هم تیم ملی بان��وان ایران در جایگاه 
ششم رقابت های جهانی قرار گرفت. بعدازآن هم دو دوره 
به دلیل تعلیق فدراسیون ایران در هیچ رقابتی شرکت 
نکردیم.رئیس کمیته کانوپولو فدراسیون قایقرانی درباره 
رقیبان اصلی ایران در مس��ابقات جهانی فرانسه گفت: 
تیم های اروپایی در رقابت های جهانی از جایگاه خوبی 
برخوردار هستند. ایتالیا، آلمان و انگلیس بهترین های 
جهان هستند. گروه بندی مسابقات هم مشخص شده 
و بانوان ایران با تیم های انگلیس، سوئد، اسپانیا و ژاپن 
هم گروه اس��ت.خیراللهی درباره ش��انس کسب مدال 
بانوان در رقابت های جهانی تصری��ح کرد: تمام تالش 
ما این است که بتوانیم بهترین رده را به دست بیاوریم 
اما این تیم برای رفتن روی س��کو به تمرینات بیشتری 
احتیاج دارد و باید کارهای زی��ادی روی این بازیکنان 
صورت بگیرد.او ب��ا تأکید بر لزوم فراهم ش��دن هرچه 
بیش��تر امکانات برای کس��ب موفقیت های بین المللی 
گفت: امکانات همیشه موردنیاز است و نمی توان گفت 
در حال حاضر در وضعیت مطلوبی هستیم. امکانات فعلی 
ما مربوط به ۱۰ سال پیش اس��ت و ما نتوانستیم هنوز 
قایق های جدیدی را تهیه کنیم. برنامه ای در نظر داریم تا 
بتوانیم درسال جاری امکانات بیشتری را برای قایقرانان 
کانوپولو مهیا کنیم تا در مسابقات آینده موفقیت و نتایج 

بهتری را کسب کنیم.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالکیت 
به  غالمحسین  فرزند  بهرامیان  صغری  خانم   93/1/16-103/93/32/24 شماره:   219
کدملی شماره 6229790221 به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای 
شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکدرب باغ 
موستان پالک شماره 26/1170 واقع در روستای ونداده دشت پشت گنبدی جزء بخش 
ثبتی میمه که در صفحه 378 دفتر 72 امالک ذیل شماره 11756 به نام آقای حسین 
بهرامیان فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 
13970 مورخ 1341/09/25 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
انجام نشده و سابقه تامین و بازداشت ندارد و در قید رهن و وثیقه نمی باشد که به علت 
نموده  المثنی  مالکیت  مفقود گردیده است چون درخواست سند  منزل  اثاثیه  جابجایی 
است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه 
مزايده 

240583 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
624/93ش ح/4 و 625/93ش ح/4 له آقای سیف ا... هنرمند عاشق آبادی و علیه آقای 
 عباس روستایی چم کاکایی به آدرس خ امام خمینی-عاشق آباد-جنب قرض الحسنه

مبلغ  به  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  امید-پالک1  بست  الهادی-کوی45-بن 
یکدرب  صندوقی  فریزر  یکدستگاه   )1 شرح  به  توقیفی  اموال  ریال   53/187/001
ریال  5/500/000 ارزش  به  استفاده  قابل  و  مستعمل  صورت  به   sinole رنگ   سفید 

قابل استفاده  2(یکدستگاه فریزر صندوقی سه درب کرم رنگ به صورت مستعمل و 
 به ارزش 7/000/000 ریال 3( یکدستگاه یخچال ایستاده قرمز رنگ دو درب شیشه ای
فوقانی و دو درب استیل تحتانی ساخت ایسکو پیشگاهی به صورت مستعمل و قابل 
بدنه  ای  تسمه  برقی  گوشت  چرخ  یکدستگاه   )4 ریال   1/750/000 ارزش  به  استفاده 
فلزی ایسکو پیشگاهی به صورت مستعمل و قابل استفاده به ارزش 8/000/000 ریال 
ابعاد حدود 5×1/5 متر به صورت  5( یکدستگاه منقل کباب پزی ایستاده استیل رنگ 
مستعمل قابل استفاده به ارزش 7/000/000 ریال که جمعًا به مبلغ 45/000/000 ریال 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و مورد تعرض هیچیک از 
جلسه  صبح  10تا9  ساعت   93/6/9 مورخ  در  دارد  نظر  در  است  نگرفته  قرار  طرفین 
با واریز 10 درصد  مزایده ای برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
مبلغ کارشناسی 5 روز قبل از جلسه مزایده و واریز آن به حساب 2171350205001 
و ارائه آن به اجرای احکام از اموال توقیفی بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود.م الف:10547 مدیر اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
مزايده 

240584 شماره آگهی: 139303902004000108 شماره پرونده: 9204002004000324 
شماره  پالک  خانه  باب  یک  ششدانگ  کالسه:9200862  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
1415 فرعی مجزی شده از 28 فرعی از 15179 به مساحت 228/52 مترمربع واقع در 
از حرم مطهر-کوچه  به آدرس: اصفهان-خیابان زینبیه شمالی-بعد  بخش 5 اصفهان 
عمار-کوی ابوذر-پالک23 که سند آن در صفحه 185 دفتر 278 امالک ذیل ثبت 53728 
با شماره چاپی 255243 ثبت و صادر شده است با حدود:شمااًل به طول 10/80 متر 
دیوار به دیوار خانه های 15179/28 باقیمانده شرقًا بطول 21/40 متر درب و پنجره و 
دیواریست به کوچه جنوبًا به طول 11 متر دیواریست به بن بست غربًا به طول 20/90 
متر دیوار به دیوار خانه 15179/1088 که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق پالک 
بوده  کوچک  زیرزمین  یک  و  اول(  طبقه  و  )همکف  مسکونی  واحد  به صورت  مذکور 
که از سمت شرق و جنوب به گذر و از سمت شمال و غرب به پالک محدود گردیده 
است قدمت بخش اصلی اعیانی حدود 25 سال پیش بوده که مالک حدود 8 سال پیش 
اقدام به اضافه نمودن بخشی به طبقه اول و بازسازی کل طبقه اول نموده است و لذا 
می باشد  مترمربع   380 اول  طبقه  و  زیرزمین،همکف  شامل  پالک  این  ساخت  مجموع 
عرصه این پالک طبق سند ششدانگ 228/52 مترمربع می باشد و مشخصات ساخت 
سقف آهن و آجر،دیوارهای آجری،نمای آجر زبره،همکف شامل پذیرایی با دو خواب 
و هال با آشپزخانه و سرویس،کفها موزاییک و سیمان و بدنه ها سفید بدون نقاشی 
می باشد و طبقه اول که بازسازی شده است،بدنه ها تا یک متر سرامیک و بقیه سفید 
با کابینت  بدون نقاشی،دارای یک خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
فلزی و بخاری گازی و کولر آبی در کلیه طبقات می باشد و زیرزمین کف موازییک و 
بدنه سفید بدون سرویس می باشد حیاط سازی به صورت کف موزاییک و بدنه آجر 
می باشد  آب  و  گاز  انشعابات  و  تکفاز  برق  کنتور  عدد  دو  دارای  پالک  و  سه سانتی 
ملکی خانم کوکب زارعی دستگردی که طبق سند رهنی شماره 1388/05/13-74689 
واقع  اصفهان  االئمه  ثامن  آزاد  اعتبار  تعاونی  رهن شرکت  در  اصفهان   62 دفترخانه 
می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 1393/06/15 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع درخیابان هشت بهشت 
پایه  مبلغ  از  مزایده  می شود.  گذارده  مزایده  به  الهور  خیابان  اول-  شرقی-چهارراه 
1/350/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز 
اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود  چاپ 
اصفهان مورخ 1393/05/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.م الف:10407 

امینی اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 اخطار اجرايی 

225 کالسه پرونده: 93-96/ش6 شماره دادنامه: 688-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
نشانی: اصفهان-پل آذر-ابتدای خیابان توحید وکیل: محبوبه السادات تدین فر نشانی: 
آزادی-مجتمع شکوفه-واحد201  میدان  نیکبخت و  باال-حدفاصل  اصفهان-خ چهارباغ 
خواندگان: 1- سهراب شهوازی فرزند راه خدا 2- علیرضا باقری خواسته: مطالبه وجه 
چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم تدین فر به طرفیت سهراب شهوازی – علیرضا باقری 
به خواسته مطالبه مبلغ 6/750/000 ریال وجه یک چک به شماره 89/12/4-382641 
مبلغ 27/000/000 ریال به عهده بانک تجارت فراگیر شهید صدوقی 6690 به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خواندگان واستحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
و علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که مستندا به مواد 249و313و314 قانون تجارت 

تضامنی  صورت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م  قانون  198و515و519و522 
هزینه  بابت  ریال   114/000 و  اصل خواسته  بابت  ریال   6/750/000 مبلغ  پرداخت  به 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 
سررسید چکهای موصوف )89/12/4( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف  و  مرجع 

اصفهان میباشد. م الف:10955 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

تاریخ 93/2/15 شعبه 32 شورای  226 کالسه: 1974/92 به موجب رای شماره 194 
یافته است محکوم علیه جعفرقلی محمدی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
به  ریال  مبلغ 21/000/000  پرداخت  به  است  نشانی مجهول المکان  محکوم  به  عبدونه 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 190/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 
عشر  نیم  انضمام  به  وصول  زمان  لغایت   90/2/20 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات 
 دولتی. مشخصات محکوم له: علیرضا نصیری به نشانی خ زینبیه-سودان-فرش محمد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:9663 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرايی
227 کالسه: 92-1856 به موجب رای شماره 163 تاریخ 93/2/11 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز مرائی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و چهارده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
اجرای  تاریخ  لغایت   92/12/12 دادخواست  تقویم  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت 
نژاد هاشمی  سعید  له:  محکوم  مشخصات  احکام.  اجرای  عشر  نیم  احتساب  با   حکم 

به نشانی اصفهان-خ نظرشرقی-جنب کوچه آسیاب-ساختمان151-واحدD. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:9661 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

228 به موجب رای شماره 164 تاریخ 93/2/11 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز مرائی به نشانی مجهول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد 
و چهارده هزار ریال بابت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 92/12/12 لغایت تاریخ اجرای حکم با احتساب 
 نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: سعید هاشمی نژاد به نشانی اصفهان-

خ نظرشرقی-جنب کوچه آسیاب-ساختمان151-واحدD. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:9666 شعبه پنجم حقوقی 

مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان 
اجرايیه

پرونده:9201365/1  بایگانی  شماره   9204002003000786/1 پرونده:  شماره   229
شماره  به  پرونده  چک  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003001419 ابالغیه:  شماره 
شماره  به  رمضانعلی  فرزند  مرادی  جعفر  آقای  به  وسیله  بدین   9201365 بایگانی 
شناسنامه 408 صادره از اصفهان ساکن اصفهان،امینی،فردوس ابالغ می شود که بانک 
قوامین شعبه ملک شهر اصفهان جهت وصول مبلغ 205/000/000 ریال به استناد چک 
خیابان  جهادکشاورزی  شعبه  کشاورزی  بانک  623998-1390/01/15عهده  شماره 
هزار جریب علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9201365/1 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1392/08/16 مامور پست نشاط محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
یافت.م الف:10045 خواهد  جریان  اجرایی  عملیات  نمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت   به 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطار اجرايی

230 کالسه: 1192/92ش12 به موجب رای شماره 2041 تاریخ 92/12/26 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرتاش عالئی 
فرزند مهرداد شغل بازاریاب به نشانی اصفهان-میدان قیام-بازار انقالب)مجهول المکان(  
محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 112000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف مورخه 92/11/15 تا تاریخ 
اجرای حکم و پرداخت هزینه نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: مجتبی فدوی 
حسین فرزند سید اکبر با وکالت سیده کتایون باقری به نشانی اصفهان-خ شیخ بهایی-

نرسیده به چهارراه )آذر( ساختمان 110 دفتر آقای منصور مدح خوان. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10103 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

 13 حوزه   93/2/15 تاریخ   218 شماره  رای  موجب  به  کالسه:93-1555ش13   231
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید اصغر 
سیدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 41/800/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 108/000 ریال و پرداخت مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 291524-92/7/25و291523-92/7/5 در 
حق محکوم له محسن ترابیان به نشانی اصفهان-خیابان میر-کوچه سپاهان-پالک24 
و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10104 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

232 کالسه:92-1167 به موجب رای شماره 1471 تاریخ 92/10/22 شعبه 5 شورای 
همایون  بهنام  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
چک  ریال  چهارمیلیون  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  پور 
852793-83/9/18 بانک صادرات بابت اصل خواسته و یکصد و ده هزار ریال بابت 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  و  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  هزینه 
آگهی  نشر  هزینه  انضمام  به  وکیل  حق الوکاله  هزینه  و  وصول  تاریخ  تا   )83/9/18(
وکالت  با  اعرابی  علیرضا  له:  محکوم  احکام. مشخصات  اجرای  عشر  نیم  احتساب  با 
حمیده میرزائی پور به نشانی خیابان جی-خواجه عمید-مجتمع گلستان-گلستان دوم-

پالک234-واحد5. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10089 شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

تاریخ 93/2/31 حوزه 7 شورای حل  رای شماره 314  به موجب  233 کالسه:10/93 
به  محمودی  خونعلی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 38/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

حکم  اجرای  تاریخ  لغایت  79/8/30و79/9/30و79/10/30  موصوف  چکهای  سررسید 
به نشانی اصفهان-محمودآباد16-سنگبری نسیم و  له مختار عباسی  در حق محکوم 
به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  اجرایی. ماده 34  نیم عشر  پرداخت 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10090 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

تاریخ 92/11/30 حوزه 13  به موجب رای شماره 1906  234 کالسه:92-1524ش13 
هوشنگ  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای 
جعفری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
تعرفه  طبق  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   104/000 و  اصل خواسته 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 91/1/23 لغایت زمان اجرای حکم 
در حق محکوم له مهدی فتحیان با وکالت آقای امیرحسین مهرداد امرالهی و ابراهیم 
قائم-کوچه صاحب  به نشانی اصفهان-اتوبان چمران-خیابان 15 خرداد-کوی  رجبی 
الزمان-پالک 7 و هزینه نشر آگهی به مبلغ 200/000 ریال و نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی  ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
م الف:10115 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

اجرايیه
پرونده:9300201/1  بایگانی  139304002003000101/1 شماره  پرونده:  235 شماره 
شماره ابالغیه: 139305102003001621 ابالغ اجراییه چک پرونده به شماره بایگانی 
9300201 بدین وسیله به محمدحسین ظریفی اصفهانی فرزند علی شناسنامه شماره 
69336 ساکن اصفهان خ عسکریه مجتمع مسکونی گلها پ101 ابالغ می شود که بانک 
استناد چک شماره  به  ریال  مبلغ 160/000/000  بلوار کشاورز جهت وصول  قوامین 
پرونده  و  نموده  اجراییه صادر  علیه شما  نظامی  ملی حکیم  بانک   92/3/21-866037
محل  مامور  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   9300201 کالسه  به  اجرایی 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
و  می شود  آگهی  زاینده رود  روزنامه  در  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  آیین 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت 
یافت.م الف:10052  اجرایی جریان خواهد  ننمایید عملیات  اقدام  بدهی خود  پرداخت   به 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطار اجرايی

236 کالسه92-1906 به موجب رای شماره 217 تاریخ 93/2/13 حوزه 7 شورای حل 
نور  شایگانی  اصغر  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
خواسته و پرداخت 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 92/1/5 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
محمود مصور خوراسگانی به نشانی اصفهان-خیابان ولی عصر-فروشگاه موادغذایی 
نیکان و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:9879 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

237 کالسه92-1529ش45ح به موجب رای شماره 1759 تاریخ 92/11/30 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسلم ظفریان 
ریگی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت چهل و چهار میلیون و ششصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و صد و یازده هزار و هشتصد ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها مورخه 92/3/30و92/12/19 هر کدام به 
مبلغ پانزده میلیون ریال و 91/12/19 به مبلغ چهارده میلیون و ششصد هزار ریال و 
پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت.مشخصات محکوم له:مرتضی جوادی با 
غربی-بعداز  بهشت  هشت  بزرگمهر-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  رشیدیان  پیروز  وکالت 
چهارگلزار-جنب دفتر زیارتی نسیم-پالک72-طبقه اول. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
نماید.م الف:9890  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  کند  اجرا تسلیم  به قسمت  را   خود 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

238 کالسه:907/92 به موجب رای شماره 63 تاریخ 93/2/14 حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هنو آدامیان به نشانی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   49/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  
تاریخ سررسید  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   124/000 و 
چک )76/8/2( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مختار عباسی به نشانی اصفهان-

محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسیم و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:10110 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

شورای   16 حوزه   93/2/14 تاریخ   45 شماره  رای  موجب  به  کالسه:906/92   239
استحامی  هادی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
قلندرآبادی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 82/9/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان مختار 
عباسی به نشانی محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسیم و پرداخت نیم عشر اجرایی درحق 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:10109 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

240 کالسه:852/92 به موجب رای شماره 1094 تاریخ 92/12/19 حوزه 16 شورای 
مظفری  محمد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
اصل  بابت  ریال  میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول و محاسبه در حق خواهان مختار عباسی به نشانی اصفهان-

محمودآباد-خ گچ-سنگبری نسیم و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:10108 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

241 کالسه پرونده: 92-1945 شماره دادنامه: 584-93/4/3 مرجع رسیدگی: 13 شعبه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حبیب ا... یزدانی نشانی: اصفهان-شیخ صدوق 
بهیرایی نشانی: اصفهان- سه راه سیمین-روبروی  اکرم  یاران وکیل:  شمالی-کلینیک 
رستوران یلدا-جنب بانک سینا-طبقه2 خوانده: صغری مقصودی فرد نشانی: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
به خواسته  نیا  به طرفیت صغری مقصودی  بهرامی  اکرم  وکالت  با  یزدانی  ا...  حبیب 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 489375 عهده بانک سپه 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
انتظار کافی در جلسه  قانونی وقت و  ابالغ  با  اینکه خوانده  اصول مستندات دعوی و 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
را حکایت  به خواهان  اشتغال ذمه خوانده  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات 
میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315و310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
عنوان  به  104/00ریال  پرداخت  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   15/000/000 مبلغ 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 89/10/16 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و پرداخت هزینه به مبلغ 100/000 
رای  میگردد  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:10721 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

242 کالسه پرونده:92-1353 شماره دادنامه:2016-92/12/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
راه  اصفهان-سه  نشانی:  احمدی  مرتضی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11
حکیم نظامی-ابتدای خ صفه-بولینگ پردیس وکیل: حجت ا... خدارحمی نشانی: اصفهان-
چهارراه توحید-ساختمان بانک ملت-طبقه اول-واحد3 خواندگان: 1- موسسه فرهنگی-

ورزشی خانه شناگران 2- مجید امینی هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
طرفیت به  خدارحمی  ا...  حجت  وکالت  با  احمدی  مرتضی  آقای  دعوی  خصوص   در 

1- موسسه فرهنگی ورزشی خانه شناگران اصفهان 2- مجید امینی به خواسته مطالبه 

مبلغ 31/000/000 ریال وجه چک به شماره 952935 به عهده موسسه مالی و اعتباری 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  مهر 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال  نه نحو تضامنی  محکومیت خواندگان 
خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی و طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/10/15( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان میباشد. م الف:10519 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع  دادنامه:93/3/31-482  شماره  پرونده:92-1416و1417-92  کالسه   243
رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سیدعلی حسینی وثیق 
نصر-ط  طباطبایی-بلوک  عالمه  آباد(-شهرک  ادیب)حبیب  اصفهان-شهرک  نشانی: 
به  عنایت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  صالحی  محسن  خوانده:  چهارم 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای سیدعلی حسینی وثیق به طرفیت آقای محسن صالحی به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت بخشی از چک شماره 362553 به مبلغ 70/000/000 
بقای اصول  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  ریال 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده در مطالبه بخشی از مبلغ چک فوق ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهل و هفت میلیون ریال بابت بخشی از 
چک شماره 362553 به مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال 
تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 
چک موصوف )90/8/26( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.ضمنًا قرار 
تامین خواسته به شماره دادنامه 1417-92/9/20 از همین شعبه صادر گردیده است.

م الف:10518 شعبه 11حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

244 کالسه پرونده:131/93 شماره دادنامه:699-93/4/25 مرجع رسیدگی: شعبه هفت 
امیرکبیر- امام خمینی-خ  امیرحسین مرتضوی نشانی:  اختالف خواهان:  شورای حل 
تعمیرگاه فردوسی نو-آهنگری مرتضوی خواندگان: 1- علی ستاره 2- احسان ستاره 
نو 3-  تهران-شهرک محمودآباد-خیابان 8-10 سنگبری ستاره  نشانی: جاده  دو  هر 
فرهاد یزدان پناه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده 
مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
پناه  یزدان  علی ستاره-احسان ستاره-فرهاد  آقایان  طرفیت  به  مرتضوی  امیرحسین 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 451595-90/1/30 به 
عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف 3 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )90/1/30( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و نسبت به خواندگان ردیف 1و2 به استناد 
م 84 بند 4 قرار رد دعوی صادر می گردد.م الف:10511 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 4 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/30-1015  شماره  پرونده:11/93  کالسه   245
الفت- بهارستان-خ  خ  نشانی:  ویسی  کشور  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نشانی: مجهول المکان  جبار حیدری  امام خمینی-بلوک6-منزل ویسی خوانده:  مجتمع 
خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی کشور ویسی به طرفیت جبار حیدری به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 92/6/1 
با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت فیمابین از طریق فتوکپی مصدق 
سند نکاحیه پیوستی و همچنین اینکه خوانده وفق صورتجلسه تنظیمی مورخه 93/3/27 
با وصف ابالغ قانونی)نشرآگهی( در جلسه حاضر نگردیده و دفاعیه ای مستند از سوی 
نامبرده واصل نگشته است لذا شورا باتوجه به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده 
با استناد به مواد 1106و1107 ق.م خوانده را بابت نفقه زوجه از تاریخ 92/6/1 لغایت 
93/4/31)صدور حکم( به پرداخت مبلغ 20/412/000 ریال محکوم صادر اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و بیست 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:10498 

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 32 شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/3/25-413  شماره  پرونده:15-92  کالسه   246
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امین اخوان شریف نشانی: اصفهان-خ 22بهمن-
نشانی:  کاظمی  محمد  علی  خوانده:  سماء  مسکونی  نورباران-پالک127-مجتمع  کوی 
مجهول المکان گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست امین اخوان 
شریف به طرفیت علی محمد کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
یک فقره سفته به شماره 178986 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت میکند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
قانون  مواد 315و310و309و307و249  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل 
خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  100/000ریال  پرداخت  و  خواسته 
تاخیر و تادیه از تاریخ 93/1/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:10545 شعبه 32 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364701519 پرونده:  شماره   9309970353300320 دادنامه:  شماره   247
مریم  خانم  نمایندگی  با   1 منطقه  شهرداری  شاکی:   921202 شعبه:  بایگانی  شماره 
متهم:  منطقه1  شهرداری  شهری  خدمات  باال-معاونت  چهارباغ  خ  نشانی  به  پرون 
مسجدالمعاد- بانک صادرات-کوی  فروغی-کوی  خ  نشانی  به  مرتضوی  فرهاد  آقای 
دادگاه:  رای  معابر عمومی  در  پسماند  تخلیه  اتهام:  قائم-پ10  بست  الواری-بن  کوی 
با  دادگاه  در محیط  پسماند  تخلیه  بر  مبنی  فرهاد مرتضوی  آقای  اتهام  در خصوص 
کیفرخواست  و  آمده  عمل  به  مامورین-تحقیقات  پرونده-گزارش  محتویات  به  توجه 
و  قرائن  سایر  و  آن  در  مندرج  دالیل  و  اصفهان  عمومی  دادسرای  سوی  از  صادره 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را محرزبا استناد به ماده 16 قانون مدیریت 
پسماندها وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید رای صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی میباشد.م الف:10577 رحیمی فرد رئیس شعبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 



حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
همانا سعادتمند )به معنای( کامل و حقیقی کسی 
است که امام علی )ع( را در دوران زندگی و پس 

از مرگش دوست داشته باشد.
»سیر خرس« سیستم دفاعی

بدن را تقویت می کند 2138

1636

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

سالمت

چهار شنبه  22 مرداد  1393 |16 شوال   1435
شماره  1373 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1373 ,aug 13 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دمای بین 20 و 23.5 درجه سلسیوس برای مغز و عملکرد 
شناختی ما خوب است و وقتی دما در این محدوده قرار دارد 
و رطوبت نیز 40 تا 70 درصد است، ازنظر روان شناختی در 

بهترین حالت خود قرار می گیریم.
این روزها که در گرم ترین روزهای س��ال قرار داریم، دما تا 

حد بسیار زیادی توجه ما را به خود جلب 
کرده است. بیش��تر مردم در خانه 

یا محل کار تالش می کنند با 

کمک دس��تگاه های خنک کننده، دما را در حالت معتدل 
نگه دارند. بنابراین اکنون بهترین زمان است تا به این موضوع 
که چقدر از دمای هوا و اثر آن روی انس��ان شناخت داریم 
نگاهی بیندازیم.گفته می شود دمای بین 20 و 23.5 درجه 
سلسیوس برای مغز و عملکرد ش��ناختی ما خوب است و 
وقتی دما در این محدوده قرار دارد و رطوبت نیز 40 تا 70 
درصد است، ازنظر روان ش��ناختی در بهترین حالت خود 
قرار می گیریم. در حقیقت این دما برای تمام افراد بهترین 
دماست. ازآنجاکه پاهای ما به شدت به سرما و سرهای مان به 
گرما حساس است، پس اگر دستگاه های گرم کننده در کف 
محیط قرار گیرند و دستگاه های خنک کننده در ارتفاع سر 
انسان واقع شوند، بدنمان در بهترین وضع قرار می گیرد.

گرمای اجتماعی و فیزیکی باه��م در ارتباط 
است. وقتی اندکی احساس گرما می کنیم، 
نسبت به دیگران احساس مثبت تری داریم 
)مثاًل فکر می کنیم که آن ها بخشنده تر و 
دلسوزتر هس��تند و به ما توجه بیشتری 

نش��ان می دهند( اما وقتی احس��اس خنکی بیش از گرما، 
بر ما غالب می ش��ود البته نه در حدی که احساس ناراحتی 
کنیم چنین احساسی را در مورد همان اشخاص نخواهیم 
داش��ت. وقتی در محیط گرم تر قرار داریم نسبت به مردم 
 اطراف خود احس��اس نزدیکی می کنیم و حتی مهربان تر 

می شویم.
 البته موس��یقی معموالً باعث می شود ما احساساتی شویم 
و اندکی احساس گرما کنیم. بنابراین اگر خواستیم محیط 
سردی را گرم تر کنیم می توانیم از موسیقی نیز بهره بگیریم. 
هر یک از ما در زمان های مختلف روز دمای خاصی را ترجیح 
می دهیم. بنابراین اگر بتوانیم چه در خانه و چه در محل کار 
دمای محیط را متع��ادل کنیم می توانی��م در عملکردمان 
بهتر باش��یم. درواقع دما بر نحوه کار و روابط اجتماعی مان 
اثر می گذارد. هریک از ما درون روح و روان خود »راهنمای 
دما« داریم و اگر بتوانیم دمای محیطی را که در آن هستیم، 
مناس��ب وضع خودتنظیم کنیم، در بهترین حالت روحی 

قرار می گیریم.

تأثیر  دما  بر حال  و احوال  ما

ش��یب دار  س��طح  دو  جدی��د  آس��مان خراش 
)رم��پ( درهم تنی��ده را که به ص��ورت مارپی��چ باال 
 می رون��د، جایگزی��ن راه پل��ه ک��رده است.ش��رکت 
Sure Architecture ک��ه دفت��ر آن در پک��ن 
اس��ت، با طراحی ای��ن س��ازه مفهومی نش��ان داده 
چگون��ه س��اختمان ها می توانن��د لزوم��اً از س��طوح 
 جداکنن��ده س��نتی اس��تفاده نکنند. درواق��ع، طرح 
Endless City in Height ایج��اد فاصل��ه بی��ن 
ساختمان ها را از بین می برد.عالوه بر ابزاری برای باال 
رفتن و پایین آمدن کاربران از ساختمان، رمپ های متحرک با پل هایی به یکدیگر متصل 
ش��ده اند و این امر امکان دسترسی به تمامی س��اختمان را فراهم می کند. گفته می شود 
خود سازه چنانچه دارای پیچ های با اندازه های نامنظم و متغیر باشد، محیط ها و فضاهای 
مختلف را در داخل س��اختمان ایجاد می کند.س��اختمان مزبور می تواند یک مجموعه و 
سیستم غنی درس��ت مانند یک شهر واقعی باش��د و می توان آن را مجهز به خیابان های 
تجاری و مرتعش، فضاهای فناورانه و نوآورانه، پارک های بزرگ یا محیط های عمومی کرد.

یک عینک منحصر بود پایانی بر عص��ر نابینایی در دنیا 
نام گرفته است.

کارشناسان از س��اخت یک عینک هوشمند مخصوص 
 نابینای��ان خبر دادن��د که تا س��ال 2016 راه��ی بازار

 می شود.
 گفتنی اس��ت، این عینک که برای هر فرد نابینا قیمتی 
معادل 3000 پوند دارد به این افراد اجازه می دهد یک 
دید از ایستادن موانع و افراد در کنارشان به دست  آورند.

 بررسی ها نشان می دهد، این طرح پژوهشی مخصوص 
دانشگاه آکسفورد اس��ت و اس��اس کار آن دوربین های مخصوصی اس��ت که روی بدنه 
عینک کار گذاشته ش��ده و تصاویر اطراف را پس از پردازش توس��ط کامپیوتر به چش��م 
فرد منتقل می کند. کارشناس��ان این طرح را انقالبی درزمینه تحول در زندگی نابینایان 
برای تعامل با محی��ط اطراف و ب��ه دس��ت آوردن اعتمادبه نفس نامیده ان��د. اطالعات 
 دریافتی از محی��ط عالوه بر روی عینک ب��ر روی لب تاب و رایانه نیز قابل پخش ش��دن

 است.

آسمان خراش مارپیچ
بدون پله طراحی شد

 عینک فضایی
نابینایان را بینا می کند

گیاه س��یر خرس از قرن ها پیش ب��رای درمان 
بیماری ه��ای متفاوت��ی به کارب��رده می ش��ود. 
متأس��فانه تا س��ال 1۹۸۸ میالدی این گیاه به 
فراموش��ی سپرده ش��ده بود تا این که تحقیقاتی 
روی آن انج��ام گرفت.نتیج��ه ای��ن تحقیقات 
به قدری جالب بود که حتی محققان را شگفت زده 
کرد. برخالف سیر معمولی، مصرف این نوع سیر 

مشکل بوی بددهان ایجاد نمی کند.
خواص

-  مصرف منظم آن همانند س��یر معمولی برای 
بدن مفید است.

-  در کاه��ش دادن فش��ارخون ب��اال و می��زان 
کلسترول خون مؤثر است.

-  از این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده منزل هم 
استفاده می شود.

- خاصی��ت ض��د باکتریای��ی، ض��د قارچ��ی 
و آنتی اکس��یدان دارد ک��ه ب��دن را در براب��ر 

رادیکال های آزاد محافظت می کند.
-  سیر خرس سیستم دفاعی بدن را تقویت و از 

روده ها محافظت می کند.
-  مصرف منظم ای��ن گیاه به تنظی��م وزن بدن 

کمک می کند.
-   سیر خرس، از قلب و رگ ها محافظت می کند، 
گردش خون را بهبود می بخشد، خون را تصفیه و 

استخوان ها را نیز تقویت می کند.
-  از ای��ن گی��اه ب��رای درم��ان اس��هال، نفخ، 

سوءهاضمه و قولنج نیز استفاده می شود.

کاالندوال، گیاهی مفید برای درمان 
التهاب پوستی

گیاه کاالندوال، بومی کش��ور مص��ر و خاورمیانه 
است که در مناطق معتدل سراسر دنیا نیز دیده 
می شود. این گل به رنگ های زرد، قرمز و نارنجی 
اس��ت و از آن برای درم��ان بیماری های زیادی 
استفاده می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد، 
مصرف ک��رم کاالن��دوال در دوران پرتودرمانی 
سرطان سینه، التهاب پوست را کاهش می دهد.
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سلف سرویس
امت فاکس، نویسنده و فیلسوف معاصر، هنگامی که برای نخستین 
بار به آمریکا رفته بود ب��رای صرف غذا به رس��تورانی رفت. او که 
تا آن زم��ان، هرگز به چنین رس��تورانی نرفته بود در گوش��ه ای 
به انتظار نشس��ت با این نیت ک��ه از او پذیرایی ش��ود. اما هر چه 
لحظات بیشتری س��پری می شد ناش��کیبایی او از اینکه می دید 
پیش��خدمت ها کوچک ترین توجهی به او ندارند، شدت گرفت. از 
همه بدتر اینکه مشاهده می کرد کسانی پس از او واردشده بودند و 
در مقابل بشقاب های پر از غذا نشسته و مشغول خوردن بودند.او 
با ناراحتی به مردی که بر سر میز مجاور نشسته بود نزدیک شد و 
گفت: »من حدود بیست دقیقه است که در اینجا نشسته ام بدون 
آنکه کسی کوچک ترین توجهی به من نشان دهد. حاال می بینم 
شما که پنج دقیقه پیش وارد شدید با بشقابی پر از غذا در مقابلتان 
اینجا نشسته اید! موضوع چیست؟ مردم این کشور چگونه پذیرایی 
می شوند؟«مرد با تعجب گفت: »ولی اینجا سلف سرویس است.« 
سپس به قسمت انتهایی رستوران جایی که غذاها به مقدار فراوان 
چیده شده بود، اشاره کرد و ادامه داد: »به آنجا بروید، یک سینی 
بردارید و هر چه می خواهید، انتخاب کنی��د، پول آن را بپردازید، 
بعد اینجا بنش��ینید و آن را میل کنید!«ام��ت فاکس، که قدری 
احساس حماقت می کرد، دس��تورات مرد را پی گرفت. اما وقتی 
غذا را روی میز گذاشت ناگهان به ذهنش رسید که زندگی هم در 
حکم سلف سرویس است.همه نوع رخدادها، فرصت ها، موقعیت ها، 

شادی ها، سرورها و غم ها در برابر ما قرار دارد.
درحالی ک��ه اغلب ما بی حرک��ت به صندلی خود چس��بیده ایم و 
آن چنان محو این هستیم که دیگران در بش��قاب خود چه دارند 
و دچار شگفتی شده ایم که چرا او سهم بیشتری دارد؟ و هرگز به 
ذهنمان نمی رسد خیلی ساده از جای خود برخیزیم و ببینیم چه 

چیزهایی فراهم است. 
س��پس آنچه می خواهیم برگزینی��م.در آخر داس��تان آموزنده 
 »سلف س��رویس«، چن��د جمل��ه آموزن��ده از این ش��خصیت:

عشق، بازیگر است و نقش مهمی ایفا می کند.
 عشق، همیشه سازنده و ترس، همیشه ویران کننده است.ما بر بستر 

قهرمانان ذهنی خود رشد می کنیم و بزرگ می شویم.
اگر به چیزی یا کس��ی نفرت بورزی��د، با حلق��ه ای کیهانی به او 

می پیوندید.

داستان 

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