
فیزیکدانان 12 کشور جهان به اصفهان می آیند 
برای شرکت در  چهارمین کنفرانس بین المللی اطالعات کوانتومی
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در روزهایی که فوتب��ال ایران درگی��ر ماجرای کش دار انتخاب س��رمربی ب��رای تیم ملی 
بزرگ ساالن فوتبال است، یکی از مهاجمان سابق همین تیم در مونیخ و دریکی از باالترین 
سطوح فوتبال دنیا در حال آموزش است تا به گفته خودش، روزی به آرزوی بزرگش برسد و 

روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران بنشیند.

هاشمیان : دوست دارم سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران باشم

 شرایط ایجاد خانوار جدید 
برای دریافت یارانه 4

اصفهان قابلیت
5 اسطوره شدن را دارد  3

شهر رویاها می تواند  در کاهش 
جرائم تاثیر گذار باشد

چرا بچه ها زبان 
دوم را راحت تر 
یاد می گیرند؟

انتخاب وزیر علوم نباید تابع 
فشار سیاسی باشد

سربازان برای بخشش 
اضافه خدمت مراجعه کنند

خودروهای دارای المپ زنون  
ِاعمال قانون می شوند

ممنوعیت فعالیت خودروهای  
امدادی  بدون مجوز در جاده ها 

1080 شغل صنعتی در استان 
ایجاد شده است
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شورای حفاظت از منابع آب 
در استان ها احیا می شود

وزیر نیرو از احیای دوباره شورای حفاظت از منابع 
آب در اس��تان ها در صورت تصویب هیئت وزیران 
خبر داد.حمید چیت چیان دیروز شنبه در جریان 
سفر اس��تانی هیئت وزیران به خراسان رضوی در 
نشست شورای اداری شهرستان تربت جام، گفت: 
پیشنهاد احیای دوباره شورای حفاظت از منابع آب 

در استان ها به دولت ارائه شده است...

ای رأفت تو رأفت ذات خدا رضا
از پای تا به سر علی مرتضی رضا

نامت از آن رضاست که در عرصه حساب
حق نیست بی رضای تو از کس رضا، رضا

اکنون رس��تاخیز عش��ق اس��ت. زمین، به 
مهمانی آس��مان می رود. اهال��ی ملکوت، 
کجاوه هدایت را به دوش گرفته اند. دسته 
دسته ستاره، پشت در خانه موسی بن جعفر 
علیه السالم صف کشیده اند تا رضای الهی 

را در رضای تو بجویند.........
چشممان روشن، که در تاریکخانه تاریخ، از 
خانه والیت، خورشیدي دیگر سربرکشید 
و در تداوم راه، از »مدین��ه« تا »طوس« را 
پیمود و از برکت این هج��رت، ایران براي 
همیشه در چش��م انداز پرتو »امامت« قرار 
گرفت، آن پیشوا، سرزمین سلمان را بیمه 

»خط اهل بیت« ساخت...
میالد با سعادت امام خوبی ها حضرت رضا 

)ع( را تبریک می گوییم .
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

            آگهی مناقصه شماره   715و714 و712- 93
» یك مرحله ای« 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب وفاضالب روستایی استان اصفهان  ) ارقام برآوردوتضمین به ریال (  

مبلغ تضمینبرآورد دستگاه رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهردیف

1
اجرای خط انتقال فاضالب مسیر کنار گذر در شبکه جمع آوری فاضالب  

روستای رحمت آباد شهرستان لنجان  ) 712-93(
رشته آب- حداقل 

2/099/839/92013/000/000رتبه 5 حقوقی

اولویت اول  اصالح و توسعه شبکه توزیع آب روستاي قهی از توابع شهرستان 2
اصفهان )714-93(

رشته آب- حداقل 
3/476/984/94717/000/000رتبه 5 حقوقی

3
اجرای عملیات تکمیلی مخزن هوائی 100 متر مکعبی علی ّآباد چی پروانه 

از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه )715-93(  
رشته آب- حداقل 

1/832/515/77712/000/000رتبه 5 حقوقی 

 *- محل دریافت اس�ناد مناقصه : اداره حقوق�ي و قراردادهاي ش�رکت آب وفاضالب 
روستایي استان اصفهان واقع درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت : دبیرخانه ش�رکت آبفار تلف�ن  32363066  
دورنگار 32369023 

   * - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ 17 /93/06  لغایت 93/06/23
   *- مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال 

  * -  آخرین مهلت تكمیل و تحویل پیشنهادات : ساعت  13:00 مورخ  03 /93/07
  * -  تاریخ جلسه مناقصه :   شنبه مورخ  05 /93/07  ساعت 9صبح درمحل سالن جلسات 

شرکت
    ضمنًا آگهي درسایت شرکت به نش�اني www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت 
مهندسي آب وفاضالب کشور به  نش�اني       .http://tender.nww.co  وپایگاه اطالع 

رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR  درج گردیده است.

   » شماره حساب 2175210320001 سیبا ملي جهت واریز هزینه خرید
 اسناد مي باشد.«

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  

ir



اخبار کوتاهيادداشت

اجرای طرح گفتمان خوبان در فضای 
مجازی با اهداف مهم فرهنگی

مسئول فرهنگی ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان، طرح گفتمان خوبان را موجب ارتقا سللامت روانی 
جامعه ذکر کرد و گفت: این طرح در فضای مجازی و باهدف 

ارتقای سامت روانی و اخاقی جامعه اجرا می شود.
حجت االسللام میثم ریاحی از اجرای طللرح گفتمان خوبان 
در فضای مجازی خبر داد و تصریح کللرد: این طرح با اهداف 
فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، سامت و بهداشت، محیط زیست 
و ورزشی در فضای مجازی راه اندازی شده است.وی در ادامه 
افزود: هدف از این طرح ترویج سللبک زندگی ایرانی اسامی 
اسللت که با اسللتفاده از ظرفیت های جامعه در تاش اسللت 
تا فضای اجتماع را به سللمت کم ترین منکرات و بیشللترین 
معروفات سوق دهد و موجب ارتقا سللامت روانی و اخاقی 
جامعه با مدیریتی جهادی شللود.ریاحی بررسللی مقتضیات 
زمان و راهبردهللای دشللمن در جنگ فرهنگللی را از دیگر 
اهداف این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ 
و روحیه همللکاری و ارائلله الگو بللرای بهتر شللدن زندگی، 
شناسایی، جذب و تسللریع در ایجاد نهضت شهروند مسئول، 
از دیگر دسللتاوردهای این طرح خواهد بود.مسئول فرهنگی 
ستاد احیا استان اصفهان با اشاره به منکرات موجود در فضای 
مجازی اظهار کرد: کاهللش منکرات و اقبللال از منکرات در 
فضای مجازی از دیگر نکاتی است که در طرح گفتمان خوبان 
پیگیری می شود، استفاده از اندیشمندان و هنرمندان ارزشی 
و والیی از راهبردهای طرح گفتمان خوبان برای دستیابی به 

اهداف مهم فرهنگی در فضای مجازی است.

مذاکرات هسته ای تمام مشکالت 
اقتصادی کشور را برطرف نمی کند

امام جمعه شللهر آران و بیدگل با اشللاره به اینکلله مذاکرات 
هسته ای معجزه ای نیست که تمامی مشکات اقتصادی ما را 
برطرف کند، گفت: دیپلماسی خارجی و وزارت خارجه ایران 

اسامی باید پاسخ مناسب تحریم های امریکا را بدهد.
آیت اهلل سللید محمد موسللوی در خطبه های این هفته نماز 
جمعه آران و بیدگل در مصای شللهید بهشللتی این شللهر 
اظهار کرد: پیش بینللی رهبر معظم انقاب اسللامی درباره 
غیرقابل اعتماد بودن دولت امریکا و هدف اصلی این کشللور 
برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسللامی تحقق یافته 
است.وی افزود: امریکا همواره مشللغول کارشکنی بوده و در 
شرایطی که در توافقنامه ژنو تأکید شللده بود، باید از تحریم 
جدید علیه ایران اسامی خودداری شود اما امریکا تحریم های 

جدیدی را تصویب کرده که نشانه خباثت این دولت است.

هارف: هواپیمای فرود آمده در ايران 
به مقصد رسید

سللخنگوی وزارت امللور خارجه آمریللکا گفللت: هواپیمای 
آمریکایی که روز جمعه در ایران به زمین نشسته بود به مقصد 
خود رسیده اسللت.به نوشللته روزنامه گاردین، ماری هارف، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته تأیید کرد: 
هواپیمایی که به دلیللل پاره ای مشللکات اداری روز جمعه 
مجبور به فرود در بندرعباس در ایران شده بود به مقصد خود 
در دوبی رسیده است.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این 
مسئله را که جت های ایرانی این هواپیما را تا مقصد اسکورت 
کرده بودند رد کرد.هارف همچنیللن در مورد گزارش فصلی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای 
ایران که روز جمعه منتشللر شللد، گفت: این گزارش تاکنون 
به صورت علنی منتشرنشده است بنابراین من نمی توانم وارد 
جزییات آن شوم.وی افزود: همان طور که پیش ازاین گفتم ما 
همچنان از ایران می خواهیم که به طور کامل و بدون تأخیر با 

آژانس همکاری کند.

انتخاب وزير علوم نبايد تابع فشار 
سیاسی باشد

امام جمعه اصفهان با اشللاره بلله بحث تکریم بانوان و جداسللازی 
محیط کار مللرد و زن گفللت: برخی رسللانه ها درزمینلله تکریم 
بانللوان و محیط کار بین مللرد و زن غوغا سللاالری راه انداخته اند 
 امللا مللا تابللع فمینیسللم و فرهنللگ فمینیسللمی نیسللتیم.

حجت االسام محمدتقی رهبر با اشاره به دهه کرامت و دو والدت 
حضرت معصومه )س( و امام رضا )ع( به نقش تکریم و رابطه آن با 
انسانیت اشاره و اظهار کرد: اخیراً بحثی مطرح شده است با عنوان 
تکریم بانوان و جداسازی محیط مرد و زن که این مسئله در راستای 
تکریم بانوان است اما دیده می شود که برخی رسانه ها در این زمینه 
غوغا ساالری راه انداخته اند و برخی مسللئوالن نیز نسبت به این 
قضیه موضع گیری کرده اند.وی افزود: مللا تأثیرپذیری و مختلط 
بودن را در همه جا منللع می کنیم چراکه این مسللئله برگرفته از 
فرهنگ غربی اسللت و یک عللده فریفته فرهنگ غربی شللده اند 
چنانچه وقتی این قضیه در شهرداری تهران مطرح می شود بحث 
تفکیک جنسللیتی را مطرح و با آن مخالفت می کنند.امام جمعه 
اصفهان با اشاره به اینکه یکی از زنان نماینده رئیس جمهور با این 
قضیه مخالفت می کند، تصریح کرد: باید به این شخص که با این 
مسئله کرامت زنان مخالفت می کند گفت شما چه کاره هستید که 
با این قضیه مخالفت می کنید و این در حالی است که این افراد خود 
از زنان محجبه و در مجموعه حاکمیت هسللتند و انتظار می رود 
که مدافع کرامت زنان باشللند.وی با اشاره به اینکه اشتغال بیرون 
از منزل برای زنللان به عنوان یک اصل به حسللاب نمی آید، گفت: 
بهترین کار برای زنان خانه داری، شللوهرداری و فرزند داری است 
و فرهنگ ما تابع فمینیسم نیست. وی همچنین در مورد انتخاب 
وزیر علوم گفت: برای دانشگاه ها وزیری انتخاب شود که متعهد و 
انقابی باشد و چنان نباشد که انتخاب وزیر تحت فشار و جریانات 
سیاسی باشد و در این زمینه مسئوالن باید بیدار باشند.امام جمعه 
موقت اصفهان به اقتصاد مقاومتی و تذکرات به دولت در مباحث 
اقتصاد مقاومتی اشاره و بیان کرد: تکیه ما باید بر روی سرمایه داخلی 
و سرمایه گذاران باشد و مساعدت بانک ها و نظام بانکداری در کشور 
باید تجدیدنظر شودرهبر همچنین در ادامه صحبت ها بر انصاف در 
انتقادها، پشتیبانی از نظام سامت و عدم توجه بر تحریم ها و حمایت 

از تولید داخلی توصیه کرد.
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    هیات دولت در هشتمین سفر استانی خود به اسللتان خراسان رضوی سفر می کند تا 2
جلسه هیات دولت را  امروز  همزمان با میاد امام هشتم شیعیان، حضرت امام رضا )ع( 

در جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام برگزار کند.
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رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان

امام رضا )ع( امام مهربانی است
اثرات مثبت رواج دین اسللام در ایران مرهون زحمات 
امللام رضللا )ع( در زمللان والیت عهدی در ایران اسللت.

حضرت علی ابن موسللی الرضا )ع( به عنوان هشللتمین 
امام معصوم شیعیان شناخته می شللوند. امام بزرگواری 
که سیره عملی و زندگانی شان نقطه درخشانی در تاریخ 
سیره پدران و فرزندان معصوم ایشان محسوب می شود 
و بر ما الزم اسللت تا در کنار همه عاقلله ای که به زیارت 
صحن و سرای باصفای ایشللان داریم، به تحقیق درباره 
سبک زندگی و نگرش دنیوی و اخروی ایشان بپردازیم.

حجت االسام والمسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، رئیس 
دفتر تبلیغات اسللامی اصفهان بابیان ویژگی های بارز 
ایشان در مقایسه باشخصیت و سیره سایر ائمه معصومین 
می گوید: آنچه مسلم است همه ائمه )ع( در یک مسیر و 
با اهدافی مشترک حرکت می کردند و رسالت همه آنان 
نیز یک چیز بیشتر نبوده است و آن هم رسانیدن بشر به 
مرز سعادت اخروی. اما مبحث مفصل و قابل توجهی که 
در این زمینه وجود دارد این است که هرکدام از ائمه )ع( 
از یک یا چند مدل اجرایی برای تبلیغ و ترویج دین مبین 
اسام استفاده می کرده اند. یعنی هریک بنا بر اقتضائات 
و شللرایط زمانی که با آن مواجه بوده اند به انتخاب روش 
مناسب تر می پرداخته اند.این روش ها شامل روش اباغ، 
اقناع، سیره سازی و سبک سازی بوده اند.درروش اباغی 
ایشان به تشخیص خودشان دین را اباغ کرده و به گوش 
مردم می رسانیدند. درروش اقناعی تاش می کردند تا با 
استفاده از روشی معقول و منطقی مردم را قانع کنند و در 
این راه از هرگونه مجادللله و بگومگوی بیهوده نیز پرهیز 
می کردند. درروش سیره سازی هم آموزه های خودشان 
را در سللیره عملی شللان برای مردم نمودار می کردند و 
درنهایت درروش سبک سللازی آموزه هایللی را که قبًا 
نبوده ایجاد می کردند و یا مثًا اگر خرافه ای به مرورزمان 

در میان مردم شکل می گرفته را از بین می برده اند.

 وی می افزایللد: حضرت علللی ابن موسللی الرضا )ع( به 
اقتضای شرایط ویژه ای که در جایگاه والیت عهدی از آن 
برخوردار بوده اند از روش اقناع استفاده می کرده اند. آنچه 
در کتب معتبری همچون کتاب شللیخ صللدوق و کتاب 
بحاراالنوار عامه مجلسی درباره مناظره های حضرت با 
سایرین بیان شده گویای این است که امام هرگز باکسی 
که خواهان مناظللره علمی و گفت وگو با ایشللان درباره 
مباحث علمی و دینی نبوده جدل نمی کرده اند. ایشان به 
دنبال ساکت نمودن طرف مقابل نبوده اند و با استفاده از 
روش اقناعی، سعی در قانع کردن طرف مقابل به صورت 

معقول و منطقی داشته اند.
طبق آنچه نقل شللده شللبی مأمون در خواب ارسللطو، 
فیلسللوف بزرگ یونانی را می بیند و با او پرسش هایی را 
مطرح می کند. صبح به فکر ترجمه کتب ارسطو می افتد 
و بلله همین منظور به پادشللاه روم نامه ای می نویسللد و 
به جمع آوری علما و دانشللمندان بسللیاری از سراسللر 
جهللان می پللردازد و کار ترجملله کتب ارسللطو را آغاز 
می کند. احتمللاالت زیادی بللرای اینکه مأمللون از این 
کار چه هدفی داشته مطرح اسللت. مثًا اینکه به دنبال 
محکم کردن پایه های حکومتش بللوده، به دنبال ایجاد 
خفقان برای مخالفینش بوده و یا اینکه می خواسللته در 
مقابل تفکر دینی اهل بیت )ع( بایسللتد. اما هرچه بوده، 
امام در چنین فضایی وارد مباحثه با سللایر دانشمندان 
می شوند. ایشان هفت مناظره معروف و بسیار قابل توجه 
دارند. مناظره ای با پیشوای مسیحیان کاتولیک، با رهبر 
مذهبی یهودیان وقت، با علمای اهل کام خراسللان، با 
پیشوای صابعین، با ناصبی ها و همچنین با ارباب مذاهب 
مختلف.امام به دلیل علم لدنی که داشته اند گفت وگو را 
چنان اجرا می کرده اند که طرف مقابل آغازگر گفت وگو 
باشللد. مثًا در گفت وگوی بسللیار جالبی که با پیشوای 
مسللیحیان دارند، امام به او می گویند مللن اعتقاددارم 

که حضرت عیسللی )ع( انسللان بزرگواری بوده اما عابد 
نبوده! آن شخص بسللیار متعجب می شللود و می گوید 
عیسی پیوسته به عبادت خدا مشغول بوده، شما چطور 
او را عابد نمی دانیللد؟ امام در پاسللخ می فرمایند چطور 
می شللود که موجودی هم عابد باشد و هم معبود؟ یعنی 
آیا می شود که موجودی خودش را بپرستد؟ آن شخص 
ساکت می شود و حرفی نداشته که در پاسخ امام بدهد.در 
نظریه تثلیث حضرت عیسی خدا خوانده می شود و بر این 
اساس پدر، پسر و روح القدس در وجود او جمع می شوند.

حجت االسام والمسلمین دکتر حبیب رضا ارزانی ویژگی 
 بارز امللام رضللا )ع( را مهربانی معرفی می کنللد و یادآور
 می شللو د:این مسللئله بلله اسللتفاده ایشللان از روش

» سیره سللازی « مربوط می شود.شللما تصور کنید امام 
رضا )ع( در دورانی وارد ایران می شوند که برخی ایرانیان 
زردشللتی و برخی مسلللمان بوده اند، اما چه بسللا تصور 
درسللتی از جنبه رحمت دین مبین اسللام نداشته اند 
و این تصور اشللتباه که اسللام به زور  وارد ایران شده و 
بنابراین اسام دیِن شمشیر اسللت در اذهان آنان وجود 
داشته؛ بنابراین امام در چنین شللرایطی باید سیره ای را 

در پیش بگیرند که وجه رحمانی دین را به مردم نشللان 
دهد و تصورات نادرسللت آنان را از بین ببرد. ایشللان نه 
در قالب خلیفه ای که بر مللردم حکومت می کند بلکه در 
قالب امامی رئوف و مهربان که همچون پدری دلسللوز، 
نگران عاقبللت فرزندان خویش اسللت با آنللان برخورد 
می کنند. وی در خصوص اینکه ایشللان نخستین امامی 
بوده اند که به ایللران می آیند می گوید: بنابراین ایشللان 
باید تصور نیکویی از دین جدشللان، حضرت رسول اکرم 
)ص( برای مللردم ایجاد می کردنللد. درواقع هجرت امام 
به ایران یک کار تبلیغی بسللیار مفید و عالی بوده است. 
امروزه اگللر ثمرات و نتایللج مثبتی از رواج دین اسللام 
در ایران وجللود دارد و اگر ما شللاهد تاریخ درخشللانی 
از ظهور و رشللد علما و اندیشمندان مسلللمان در ایران 
هسللتیم، بدون تردید مرهون زحمات امللام رضا )ع( در 
دوران والیت عهدی شللان در ایران است. به ویژه که پس 
از هجرت امام درسال ۲۰۰ هجری به ایران، در سال ۲۰۱ 
نیز حضرت معصومه )س( به قصد دیدار برادر راهی ایران 
 شدند، که البته در بین راه در شهر قم از دنیا رفته و مدفون 

شدند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهان گفت:  دشمن 
به دنبال به دست آوردن هوا و فضای ایران اسامی است.

اباذر جوکار ظهر در خطبه های پیش از نماز جمعه اصفهان، 
با اشللاره به بخشللی از ایثارگری های پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران و قرارگاه خاتم االنبیا به تاریخچه ای 
از پدافند هوایی در کشور اشاره و اظهار کرد: نخستین سامانه 
پدافندی و رویکرد پدافندی به سال ۱3۱۲ برمی گردد و در 
آن زمان با توجه به اینکه نخستین هواپیمای بلوک شرق بر 
آسمان ایران دیده شد، به فکر این افتادند که از آسمان هوایی 
کشور محافظت شود و اولین پدافندها خریداری و در نیروی 

زمینی ارتش سازمان دهی شد.
وی بابیان اینکه پیشرفت هوایی و افزایش آن ها در هوا و فضا 
در طول جنگ ها کشور ایران را به این فکر انداخت که باید 
موضوع مؤلفه پدافند را ارتقاء دهد، افزود: یکی از مدارکی که 
باید به وجود می آمد کشللف پرونده هایی بود که در آسمان 
ایران دیده می شللد و به همین دلیل بود که در سال ۱348 
اولین رادارها خریداری و سللاماندهی پدافند هوایی در آن 
تشکیل شللد و اولین رادارها توسللط نیروی هوایی مستقر 
و به صللورت روز کار پرنده هایی که در هوای کشللور بود، را 

شناسایی می کرد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکللز اصفهان تصریح کرد: 
پیشرفت نیروی هوایی کشور ما موجب شد که موضوع دفاع 
هوایی کشللور در ارتش به نقطه قابل توجهی برسد چنانچه 
ارتش قبل از انقاب دارای رویکرد هوا پایه بود و بعدازآن پس 
از انقاب هواپیمایی که قابلیت دفاعی داشته باشند خریداری 

و سامانه موشکی در ایران ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ تحمیلی ضرورت داشت 
که مجموعه پدافند هوایی جهت شناسایی نقاط کور راداری 
انسللجام پیدا کند، ادامه داد: طرح هایی پیش بینی شد که 
دیده بان هوایی ایجاد شللود که در آن زمان توسللط شهید 

ستاری پیش بینی و به کمک پدافند هوایی ساماندهی شد.
جوکار نقش پدافند دفاعی ایران را برای دشمنان قابل تصور 
ندانست و گفت:  در زمان 8 سال جنگ ورود 6۰۰ هواپیمای 

پیشرفته دشمن منهدم شد.
وی در بخشللی از سللخنان خود با اشللاره به دستاوردهای 
قرارگاه پدافند هوایی طی 6 سللال گذشللته گفت: در بدنه 
نیروهای مسلح طی این چند سللال گذشته پیشرفت های 
قابل توجهی صورت گرفته اسللت که کل حوزه هوا و فضا و 

پدافند هوایی رو به تکامل بوده است.
وی با اشللاره به اینکه جنگ آینده میللدان جنگ هوا و فضا 
اسللت، اظهار کرد: دشللمن ما به دنبال به دست آوردن هوا 
و فضای کشللور اسللت تا بتواند به مقاصد خود برسللد، به 
همین جهت امروز کشللور ایران درزمینه پدافند هوایی با 
سیاسللت گذاری ها و تربیت نیروهللای متخصص به جایی 
رسیده است که به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته درزمینه 

پدافند هوایی در جهان محسوب می شود.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهان با اشاره به اینکه 
سه هزار و 6۰۰ نقطه در کشور از این سامانه ها توسط پدافند 
هوایی کشف و شناسایی می شود، افزود: موضوع ره گیری و 
انهدام بخشی از اقدامات پدافند هوایی است، چنانچه اخیراً 
هواپیمای جاسوسللی اسللرائیل از طریق همین رادارهای 

پدافند هوایی شناسایی و منهدم شد.
جوکار با اشاره به نقش پدافند در دفاع و برنامه های دفاعی 
گفت: بعد از هشت سال دفاع مقدس و نوع تهدیدهای زمین 
به هوا و تغییر دکترین دفاع ایران و تغییر تهدیدها از منطقه 
به فرا منطقه ای شدن، قرار شد پدافند هوایی در هوا و فضا در 
اولویت قرار بگیرد و در تاریخ شهریور سال 87 بود که بنا به 
فرمایش رهبری مقرر شد که ساختار پدافند هوایی در همه 
سامانه ها به یک ساختار منسجم توسط قرارگاه پدافند هوایی 

خاتم االنبیا تبدیل شود.
وی افزود: قللرارگاه خاتم االنبیا با تمللام تجهیزات و نیروی 
انسانی و سللاختار فرماندهی پدافند هوایی در طول هشت 
سللال در سللازمان ها تحت کنترل عملیاتی پدافند هوایی 
قرار گرفتند که مأموریت منسجم و یکپارچه ای را در کشور 

انجام دهند.
 پدافند هوايی کشور اکنون از قويی ترين ساختار 

شناسايی در دنیا و خاورمیانه است
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهان مأموریت پدافند 
هوایی را موضوع شناسایی به عنوان نخستین مأموریت عنوان 
کرد و افزود: کشف و ره گیری و انهدام توسط سامانه راداری 
انجام می گیرد که قرارگاه پدافند هوایی در حال حاضر آن را 

کشف و شناسایی می کند.
وی با اشاره به دیده بان بصری با استقرار 3 هزار و 6۰۰ نقطه 
در کشور، تأکید کرد: پدافند هوایی کشور اکنون از قویی ترین 
ساختار شناسللایی در دنیا و خاورمیانه است که این مسئله 

توسط پدافند هوایی انجام می شود.

جوکار به موضوع ره گیری و انهدام اشاره کرد و گفت: بخش 
هوا پایه و زمین پایه در این زمینه دو مقوله ای اسللت که در 
شناسایی بخش هوا پایه ارتش به این مأموریت کمک و در 

بخش انهدام وارد عمل می شود.
وی اضافه کرد: اکنون با توانمنللدی نیروی هوایی به خوبی 
از پس این مأموریت برآمده که این سربلندی های اخیر نیز 

مرهون همین بخش هوا پایه است.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهان بیان کرد: شاید 
در بخش کشف و درگیری امروز دشمن در تبلیغات رسانه ای 
خود توانمندی ها را بیان کند اما این سللؤال مطرح اسللت 
که چگونه این چنین پرنده های جاسوسللی کشف و منهدم 
می شللود که باید گفت: مراکز صنعتی و دفاعی ما با کمک 
نخبگان در نیروهای مسلللح دست به دست هم دادند تا نیاز 

نیروهای مسلح را بر اساس تدبیر و دفاع برآورده کنند.
فرونش�اندن هواپیماي�ی آمريکاي�ی و انهدام 

هواپیمای جاسوسی از دستاوردهای پدافند هوايی
وی افللزود: دسللتاوردهای 
کنونللی به زمینه کشللف، 
دفاع و انهللدام و تکنولوژی 
در پدافنللد هوایی به جایی 
رسللیده اسللت که طی دو 
سللال اخیر موضوع فرود و 
به زمین نشاندن هواپیمای 
»آر. کی.یللو« آمریکایی و 
انهدام هواپیمای جاسوسی 
اخیر بخش مهمللی از این 

دستاوردها بوده است.
جللوکار تأکید کللرد: این 
اطمینان را به مللردم ایران 
اسامی می دهم که آسمان 
ایران امللن و ایللن امنیت 

تداوم خواهد داشت.
وی با اشللاره به اینکه حوزه هوا و فضا و پدافند هوایی رو به 
تکامل است، اظهار کرد: پدافند هوایی با سیاست گذاری که 
انجام داده است در بخش تربیت نیروی متخصص به جایی 
رسیده است که اکنون دانشللگاه خاتم را راه اندازی و برای 
تأمین سللامانه ها، صنعت دفاعی، تبلیغللات و تجهیزات و 

خودکفایی از نیروهای بومی استفاده می کند.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهان با اشاره به ضد 
هوایی مرصاد و قادر گفت: برابر تهدیدات این رادارها قابلیت 
کشف رادار گیرنده رادارند و سامانه زمین به هوا نیز قابلیت 

مقابله با جنگ الکترونیک با عکس العمل سریع را دارد.
تدبیری برای مسئله آب اصفهان انديشیده شود

وی افزود: طبق فرمایش رهبر معظم انقاب در حوزه هوایی 
در این مدت شش سال که از استقرار پدافند هوایی می گذرد 
بیش از ۲۰۰ درصد رشللد در این بخش رخ داده اسللت که 

مرهون بخش دانشگاهی است.
جوکار در پایان به دغدغه های مردم به عنوان پشتوانه نظام و 
دولت و ارتش اشاره و اظهار کرد: از دولت خواهش می کنیم 
که تدابیری به کار بگیرند که موضللوع و مقوله آب اصفهان 

حل شود.
فرمانده قللرارگاه پدافند هوایی مرکز اصفهللان اضافه کرد: 
قرارگاه پدافند هوایی با اطمینان از آب، خاک و هوای ایران 
اسامی تا پای جان ایستاده و از آرمان های جمهوری اسامی 

دفاع می کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوايی اصفهان:

دیده بان هوایی ایران قوی ترین ساختار شناسایی را دارد

جلسه هیات دولت  در خراسان رضوی

در گزارش جديد به شورای حکام

آمانو: ايران گام های شفاف سازی 
برداشته است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین 
گزارش خود اعام کرد ایران گام های شفاف سازی در 
چارچوب همکاری های موردتوافق با آژانس را برداشته 
است.آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی 
خود درباره فعالیت های هسته ای ایران اعام کرد: ایران 
یکی از پنج اقدام عملی موردتوافق با آژانس را پیش از 
ضرب االجل تعیین شده میان دو طرف، دو اقدام دیگر 
از پنج گام را بعد از ضرب االجل اجرا و رایزنی در مورد 
دو اقللدام عملی باقیمانده در چارچللوب همکاری ها با 
آژانس را آغاز کرده است.در جدیدترین گزارش یوکیا 
آمانو، مدیللرکل آژانس بین المللی انللرژی اتمی آمده 
است: اقدامات عملی جدید که باید در گام های بعدی 
مرتبط با چارچوب همکاری ها انجام شود قرار است از 
سوی ایران پیشنهاد شللوند.آمانو در این گزارش تأیید 
کرده است که ایران به اجرای تعهدات خود در چارچوب 
همکاری ها با آژانس پایبند است و مایل است روند حل 
تمام مسائل باقیمانده را تسریع بخشد. اجرای به موقع 
چارچوب همکاری ها برای حل تمام مسائل باقیمانده 
امری ضروری اسللت.در ادامه این گزارش آمده است: 
آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای 
ایران طبق برنامه اقدام مشترک پس از تمدید مذاکرات 
ادامه می دهد. هم چنین مدیرکل آژانس در آینده نیز 
گزارش ها دیگری ارائلله خواهد داد.در گللزارش آمانو 
عاوه بر این آمده است: اگرچه آژانس به راستی آزمایی 
انحراف نداشتن مواد هسته ای اعام شده در تأسیسات 
هسللته ای اعام شللده ایران تحت توافق یادمان های 
آژانس ادامه می دهد، در موضعی نیسللت که بتواند در 
مورد نبود مواد و فعالیت های هسللته ای اعام نشده در 
ایران اطمینان دهد و بنابراین نمی تواند نتیجه بگیرد 
که تمام مواد هسته ای ایران در فعالیت های هسته ای 
صلح آمیز مورداسللتفاده قرار می گیرند.گزارش فصلی 
آژانللس بین المللی انللرژی اتمی به طللور محرمانه در 
اختیار 35 عضو شللورای حکام قرارگرفته و قرار است 
در نشست شورای حکام که ۱۰ روز آینده آغاز می شود 
بررسی شللود.این گزارش درمجموع ۱9 صفحه است 
که سلله صفحه آخر آن به صورت ضمیمه درباره مراکز 
هسللته ای و آخرین اقدامات ایران در چارچوب توافق 
ژنو و چارچللوب همللکاری موردتفاهم میللان ایران و 

آژانس است.

آمريکا: برای مقابله با داعش 
هیچ همکاری ای با ايران نداريم

آمریکا اعام کللرد: با ایران بللرای مقابله بللا داعش هیچ 
همللکاری ای نداریم.برنادت میهن، سللخنگوی شللورای 
امنیت ملی آمریکا در واکنش به گزارش ها درباره همکاری 
احتمالی ایران و آمریکا برای مقابله با گروه دولت اسامی 
)داعش سللابق( در عراق، گفت کلله ایاالت متحده آمریکا 
هیچ گونه همکاری نظامی یا تبادل اطاعاتی با ایران ندارد 
و برای داشتن چنین همکاری ای هم برنامه ای ندارد.وی به 
بی بی سی فارسی گفت که آمریکا به صراحت مطرح کرده 
است که گروه دولت اسامی )داعش سابق( نه تنها تهدیدی 
برای آمریکا، بلکه تهدیدی برای تمام کشللورهای منطقه 
اسللت.برنادت میهن اضافه کرد: به باور ما، تمام کشورها 
صرف نظللر از اختافاتی کلله دارند، باید بللرای تضعیف و 

درنهایت، شکست دادن گروه دولت اسامی اقدام کنند.

قرارگاه پدافند 
هوايی با اطمینان از 

آب، خاک و هوای 
ايران اسالمی تا 

پای جان ايستاده 
و از آرمان های 

جمهوری اسالمی 
دفاع می کند
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یادداشت

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست :

هیئت دولت و شورای عالی آب 
درصدد رفع مشکل زاینده رود هستند

رئی��س س��ازمان حفاظ��ت از 
محیط زیست گفت: خشک شدن 
زاینده رود بات��اق گاوخونی را با 
چالش جدی مواجه کرده و هیئت 
دولت، وزارت کشاورزی و شورای 
عال��ی آب درصدد رفع مش��کل 
زاینده رود هستند.معصومه ابتکار 
معاون رئیس جمه��وری و رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست در برنامه کنکاش که از شبکه 
جام جم پخش شد به بیان چالش ها و دغدغه های محیط زیستی 
دولت یازدهم اشاره کرد و قس��متی از سخنان خود را به بحران 
زاینده رود اختصاص داد و گفت: برداشت آب از سمت غرب شهر 
اصفهان)باالدست( صورت می گیرد و البته باید در نظر داشت که 
بحران خشکس��الی در همه کش��ور وجود دارد ک��ه با مدیریت 
صحیح و صرفه جویی می توان آن را کنترل کرد و آنچه بیش از 
هر چیز به زاینده رود لطمه وارد ک��رده عدم مدیریت در بخش 
کش��اورزی در این استان اس��ت. ابتکار در ادامه ضمن اشاره به 
امضای تفاهم نامه همکاری میان استانداری اصفهان و سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت گفت: عدم مدیری��ت صحیح در بخش 
کشاورزی زمینه بحران کنونی خشکی زاینده رود را فراهم کرده 
و همین امر موجب شد تا با اس��تانداری اصفهان به یک تفاهم 
مشترک دست یابیم تا از طریق آن بتوان مصرف آب را در بخش 

کشاورزی کنترل کنیم.

شهر رویاها می تواند  در کاهش جرائم 
تاثیر گذار باشد

مدیرکل زندان های استان اصفهان 
گفت: اگر شهربازی رویاها خوب 
مدیریت و نشاط مردم تأمین شود 
اثر خوبی در کاهش برخی جرائم 
و همچنین توجه م��ردم به بنیان 

خانواده دارد.
رمضان امیری اف��زود: از دیدگاه 
اجتماع��ی ب��رای مردم نش��اط و 
ش��ادابی نیاز اس��ت و در کاهش جرائم نقش بس��زایی دارد اما 
درست اداره کردن ش��هر رویاها مس��ئله دیگری است که باید 
موردتوجه قرار گیرد. وی ارائه خدمات در این شهربازی بزرگ 
و کنترل ترددهایی که در این مجموعه صورت می گیرد را حائز 
اهمیت دانس��ت و تأکید کرد: ش��هر رویاها با توجه به موقعیت 

جغرافیایی و بزرگ بودن مجموعه باید به خوبی مدیریت شود .
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اهدای نشان مودت به مسوول مرکز فرهنگی، قرآنی امامزاده شاهرضا )ع(

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در همایش 
ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان، از محمدحسین ش��اکری، مدیر مرکز فرهنگی، 

قرآنی امامزاده شاهرضا )ع( شهرضای اصفهان با اهدای نشان مودت تجلیل شد.
3

چهارمین کنفرانس بین الملل��ی اطاعات کوانتومی 
توسط دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی 
ش��ریف و با حمایت دانش��گاه کلگری کانادا، 15 الی 
19 شهریورماه جاری در دانش��گاه صنعتی اصفهان 
برگ��زار می ش��ود.اطاعات کوانتوم��ی از مهم ترین 
موضوعات مرتب��ط ب��ا رایانه های کوانتومی اس��ت 
که به گفته کارشناس��ان، این رایانه ها ک��ه هنوز در 
مراحل تحقیقاتی هس��تند می توانند با بهره گیری از 
ویژگی های کوانتومی در جهت ذخیره اطاعات و رفع 
محدودیت های رایانش و مخابرات کاسیک تحولی 
عظیم در دنیای رایانه ها ایجاد نمایند.سرپرست تیم 
اجرایی چهارمی��ن کنفرانس بین الملل��ی اطاعات 
کوانتومی با اعام خبر برگزاری این دوره از کنفرانس 
گفت: تیمی از دانشمندان برجسته بین المللی شامل 
23 دانش��مند از کش��ورهای کانادا، انگلیس، آلمان، 

ایتالیا، بلژیک، لهستان، اس��لواکی، آمریکا، استرالیا، 
ژاپن، هند، آرژانتین، فرانس��ه، اس��پانیا و اتریش به 
همراه پژوهشگران برجس��ته داخلی به عنوان کمیته 
برنامه ری��زی با برگزارکنن��دگان ای��ن کنفرانس در 

دانشگاه صنعتی شریف همکاری می کنند.
فرهاد شهبازی با اشاره به قرارگیری نظریه اطاعات 
و رایان��ش کوانتوم��ی در زمره داغ تری��ن موضوعات 
تحقیقاتی در کشورهای پیش��رفته دنیا تصریح کرد: 
امروزه با به کارگیری فناوری های مدرن، توانایی کار 

کردن و کنترل سیستم های ریز فراهم شده است.
وی تصریح ک��رد: مطالعات نظ��ری و تجربی بر روی 
چنین سیستم هایی که برخاف سیستم های روزمره 
فیزیک حاکم بر آن ه��ا به جای فیزیک کاس��یک، 
فیزیک کوانتومی اس��ت، منجر ب��ه پیدایش و ظهور 

دانش جدید اطاعات و رایانش کوانتومی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بابیان اینکه 
دستاوردهای دانش اطاعات کوانتومی هم اکنون از 
حوزه نظری خارج شده و کاربردهای عملی بسیاری 
یافته است افزود: اهمیت این فعالیت های تجربی به 
حدی رسیده اس��ت که جایزه نوبل فیزیک 2012 به 

نتایج تجربی این حوزه از دانش اختصاص یافت.
وی گروه اطاعات کوانتومی دانشگاه صنعتی شریف 
را پیش��تاز انجام پژوه��ش در این زمین��ه در ایران و 
خاورمیانه دانس��ت و اضاف��ه کرد: ای��ن مجموعه از 
س��ال 2001 میادی )1381 شمس��ی( به پرورش 
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این زمینه 

پرداخته است.
شهبازی بابیان اینکه این کنفرانس مهم ترین رویداد 
بین الملل��ی این رش��ته در ای��ران و تنه��ا کنفرانس 
بین المللی اطاعات کوانتومی در منطقه است، گفت: با 
رشد گروه اطاعات کوانتومی دانشگاه صنعتی شریف 
و نیاز به برقراری ارتباطات بین المللی، این کنفرانس 
دوساالنه از سال 1386 و توس��ط استادان اطاعات 
کوانتومی این دانشگاه، ازجمله استاد برجسته دکتر 
وحی��د کریمی پور که هم��واره دبیر ای��ن کنفرانس 
بوده ان��د، آغاز ب��ه کارکرد.سرپرس��ت تی��م اجرایی 
چهارمین کنفرانس بین الملل��ی اطاعات کوانتومی 
اضافه کرد: دوره های اول و دوم این کنفرانس به همراه 
اولین مدرسه اطاعات کوانتومی، در دانشگاه کیش، 
دوره سوم در دانشگاه صنعتی شریف و چهارمین دوره 
با همکاری دانش��گاه صنعتی اصفهان و طی روزهای 
15 الی 19 ش��هریورماه جاری در محل این دانشگاه 

برگزار خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان از برخورد قانونی با خودروهای 
دارای المپ زنون و خیره کننده خبر داد.سرهنگ حسین غامی گفت: خودروهای 

دارای المپ زنون و خیره کننده با قبوض پانصد هزار ریالی، اِعمال قانون می شوند. 
وی افزود: بر اساس جدول تخلفات رانندگی، استفاده از نورافکن با چراغ دارای نور 
خیره کننده با چراغ های الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلوی 
وسیله نقلیه در کان شهرها و مرکز اس��تان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی تخلف محسوب می شود. وی تصریح کرد: نور این المپ ها، می تواند 
راننده مقابل را برای مدت یک تا ۴ ثانیه به طور کامل نابینا کند یا حتی تا چند دقیقه بر 

بینایی اش اثر بگذارد و این اتفاق، عاملی حتمی برای بروز تصادف است. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کش��ور گفت: با استقرار بانک جامع اطاعات 
ثبتی، به زودی آرشیو سنتی و بایگانی های دس��تی از ادارات ثبت اسناد و اماک 

سراسر کشور جمع آوری خواهد شد.
 احمد تویس��رکانی افزود: هم اکنون خاصه معامات در هنگام تنظیم اس��ناد 
در دفاتر اسناد رس��می به متعاملین به صورت پیامکی ارس��ال و در حال حاضر 
روزانه بیش از 100 هزار پیامک برای مراجعین ارسال می گردد که این حاکی از 
حجم سنگین خدمت دهی در سازمان ثبت اسناد و اماک کشور است.همچنین  
آخرین وضعیت حریم استان ها بر اس��اس مختصات قانونی توسط کارشناسان 

موردبازنگری و بررسی قرار خواهد گرفت.

برای شرکت در  چهارمین کنفرانس بین المللی اطالعات کوانتومی 

خودروهای دارای المپ زنون و خیره کننده، اِعمال 
قانون می شوند

جمع آوری آرشیو سنتی و بایگانی دستی از ادارات 
ثبت اسناد و امالک کشور

فیزیکدانان 12 کشور جهان به اصفهان می آیند 

یادداشت

سربازان برای بخشش اضافه خدمت 
مراجعه کنند

مع��اون احضار و اعزام س��ازمان وظیفه عموم��ی ناجا، گفت: 
بخش��ش اضافه خدمت س��ربازان حی��ن خدم��ت در اختیار 
فرمانده��ان یگان ه��ای خدمت��ی است.س��رهنگ رحمان 
علیدوس��ت در این زمینه اظهار کرد: بخش��ش اضافه خدمت 
سربازان وظیفه حین خدمت بر اساس )تبصره یک ماده 58(، 
در اختیارفرمانده هان یگان های خدمتی آنان هست و در این 
خصوص هیچ گونه مسئولیتی بر عهده سازمان وظیفه عمومی 

ناجا و یا مراکز وظیفه عمومی استان ها نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: کلیه س��ربازان حین خدمت که دارای 
اضافه خدمت س��نواتی هس��تند، در صورت داش��تن یکی از 
ضوابط مربوط به )تبصره یک ماده 58( قانون خدمت وظیفه 
عمومی، می توانند با مراجعه به نیروی انسانی یگان خدمتی 
خود نسبت به درخواس��ت و پیگیری بخشش اضافه خدمت 
خود اق��دام ک��رده و یگان ه��ای خدمتی آن��ان نی��ز باید به 

درخواست آنان رسیدگی کند.

ممنوعیت فعالیت خودروهای  
امدادی  بدون مجوز در جاده ها 

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل ونقل و پایانه های 
اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه در آئین نامه اجرایی قانون 
رس��یدگی به تخلفات رانندگی در تاریخ 91/8/15 توس��ط 
هیئت وزیران در خصوص تعیین ضوابط تأس��یس و فعالیت 
خودروهای امداد خودرو در جاده های برون شهری به سازمان 
راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای واگذارش��ده اس��ت گفت : 
دس��تورالعمل این آیین نامه س��ال 92 تهیه و آخرین ضوابط 
در تاریخ 5/1/ 93به کلیه ادارات کل حمل ونقل و پایانه های 
سراسر کشور اباغ شده اس��ت .بنی نجاریان اظهار داشت: بر 
اساس آئین نامه جدید از اول مهرماه سال جاری شرکت های 
جدید امداد خودرویی از اول مهرماه 93 و ش��رکت هایی  که 
دارای مجوزمی باشند موظف اند از اول اسفندماه سال نسبت 
به هماهنگی با ضوابط جدید اقدام نمایند .وی ادامه داد : کلیه 
امدادگرانی که بدون مجوز در جاده های برون شهری فعالیت 
دارند برای گرفتن مجوز و هماهنگی با ضوابط جدید به اداره 
کل حمل ونقل استان اصفهان مراجعه کنند در غیر این صورت 
بر اساس قوانین با ش��رکت های حقیقی  و حقوقی فاقد مجوز 

برخورد خواهد شد .

اعضای شورا دو هفته به تعطیالت 
رفتند

اعضای شورای اسامی ش��هر اصفهان به مدت 2 هفته تا 5 مهرماه 
سال جاری به تعطیات تابس��تانی رفتند.رییس ش��ورای اسامی 
ش��هر اصفهان با اعام این خبر گفت: بر اس��اس قان��ون تعطیات 
 تابستانی شوراها،شورای اسامی ش��هر اصفهان 1۴ روزبه مرخصی 

می رود. 

اخبار کوتاه
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والدت با سعادت هشتمین اختر تابناک 

من الحجج   امامت و والیت  حضرت ثا

 علی بن موسی الرضا )ع(
را به شیعیان جهان تبریک می گوییم

در خرید وسایل برقی به

 بر چسب انرژی
 توجه نمایید و وسایل برقی با رده 

انرژی A که مصرف برقی کمتری دارند 

خریداری نمایید.

 روابط عمومی شهرداری 

و شورای اسالمی شهر مبارکه 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان



اخبار کوتاهيادداشت

برخورد قانونی با جعل مدرک
مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفهان گفت: افرادی سودجو 
با مراجعه به ش��رکت ها، اقدام به ارائه و ساخت مدرک جعلی 

می کنند که باید با آنها برخورد جدی شود.
مراد امیری در نشس��ت تعدادی از صنعتگران و اعضای خانه 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با بیان اینکه برخی 
اختیارات در حوزه اصفهان نیس��ت، اظهار داش��ت: پیشنهاد 
می ده��م جلس��ه ای در اداره کل مالیاتی با حض��ور مدیران، 
معاونان اداره و صنعتگران برگزار ش��ود تا مس��ایل دو طرف 

مطرح و رفع شود. 

 افزايش سطح زير کشت 
زعفران در اردستان

مس��ئول امور باغبان��ی اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان 
 اردستان خبر داد: امسال س��طح زیر کشت زعفران با افزایش

 20 درصدی به 60 هکتار رسیده است.
عباس بدیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشت زعفران در 
شهرستان اردستان آغاز شده است، اظهار کرد: در حال حاضر 

سطح زیر کشت این محصول 42 هکتار است.
وی افزود: اما با توجه به اینکه کشت زعفران در این شهرستان 
سابقه دیرینه دارد و کشاورزان نیز به آن تمایل دارند، امسال 

سطح زیر کشت این محصول به 60 هکتار افزایش می یابد.
مسئول امور باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان اردستان 
تصریح کرد: با توجه به اینکه عملکرد این محصول 8 کیلوگرم 
در هکتار اس��ت پیش بینی می ش��ود امس��ال 320 کیلوگرم 

زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.

خودروسازان ذهنیت منفی  را نسبت 
به خود اصالح کنند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با 
تأکید بر ضرورت توجه خودروسازان به مطالبات مردم، گفت: 
خودروس��ازان ذهنیت منفی افکار عمومی را نسبت به خود 

اصالح کنند.
غالم محم��د زارعی اف��زود: نبای��د کاری کنیم ک��ه صنایع 
خودروس��ازی آس��یب ببیند و برای نزدیک ش��دن صنعت 
خ��ودرو به کش��ورهای صاح��ب نام دنی��ا و کس��ب جایگاه 
 جهانی، اولویت اول ارتقا کیفی و افزای��ش کّمی در تولیدات 

آنهاست. 
وی ادامه داد: کمیس��یون صنایع و معادن و شاید اکثر مردم 
و نمایندگان آنها در مجلس، خواس��تار کاهش بیش��تر نرخ 
 خودرو هس��تند تا ن��رخ خودرو ب��ه قیمت منطق��ی نزدیک 
شود.وی با اش��اره به اینکه تولید خودرو و تردد آن در خیابان 
ها و به عبارتی نقش خودرو از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز 
قابل بررس��ی اس��ت، اظهار کرد: مردم از نمایندگان خود در 
مجلس انتظار دارند که وضعیت صنعت خودرو شفاف سازی 
شود تا آنها بتوانند خودروی مورد نظر خود را با قیمت مناسب 

خریداری کنند.
نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر اینکه 
مجلس مقابل خودروس��ازان ق��رار ندارد، خاطرنش��ان کرد: 
خودروس��ازان با عملکرد خ��ود نباید این ذهنی��ت منفی را 
در افکار عموم��ی ایجاد کنند ک��ه آن ها به منظ��ور منفعت 
طلبی های بخش��ی می خواهن��د قیمت خ��ودرو را افزایش 
 دهن��د و حتی حاض��ر نیس��تند از توصیه ه��ای مجلس نیز

 تبعیت کنند.

بازسازي سیستم تصفیه 
غبارکنورتورهاي فوالدسازي ذوب 

آهن
پروژه بازس��ازي اصالح سیس��تم تصفی��ه غبارکنورتورهاي 
فوالدسازي ذوب آهن اصفهان پس از مطالعه وامکان سنجي 
با شناسائي س��ازندگان معتبر وطي فرآیند انتخاب پیمانکار 

فعال گردید.
نصر مدیر ارش��د مهندسي این ش��رکت ضمن بیان این خبر 
گفت :  درابت��دا با برگزاري جلس��ات هماهنگ��ي  بین بخش 
 هاي مرتبط ارائه گزارش از بازدیدها ي موارد مشابه  تجارب

 ش��رکت هاي س��ازنده مجري وکارشناس��ان  خبره  فرآیند 
مناقصه برگزارگردیدکه پس از طي مراحل مختلف درنهایت 
شرکت مرات پوالد و شرکت اوش��اتزآلمانOschatz برنده 

مناقصه شدند.
وي افزود : قرارداد غبارگیر کنورتور با کنسرس��یوم آلماني- 
ایراني نهایتا"درتاریخ 93/5/14 مبادله ش��دومقدمات شروع 
عملی��ات اجرائي پروژه ب��ا مبادله ق��رارداد وارائ��ه تضامین 
آغاز گردیدو همینطور ب��ا  برگزاري جلس��ات فني با حضور 
 نماین��دگان پیمانکار)داخل��ي وخارجي( درح��ال پیگیري

 مي باشد.
مدیر ارشد مهندسي ذوب آهن اصفهان یاد آور شد :  با اجراي 
این پروژه که به ترتی��ب براي 3 کنورتور انجام خواهدش��د ، 
بنحوي برنامه ریزي ش��ده که پس ازپیاده سازي آن غباراین 
سیس��تم ها حتي کمتراز اس��تانداردهاي زیس��ت محیطي 

خواهدشد.
گفتني اس��ت ذوب آهن اصفهان که درط��ول تاریخ اولویت 
اول آن  حفظ و بهبودمحیط زیس��ت بوده و هست ، حفاظت 
از محیط زیس��ت را به عنوان یکی از ارکان  توسعه پایدار مي 
شناسد ومدیریت  به همراه پرسنل سخت کوش این مجتمع 
عظیم عمیقاً به این واقعّی��ت معتقدندکه بدون حفظ محیط 
زیست، توسعه هر صنعتی توسعه تک بُعدی و ناپایدار خواهد 
بودومنجر به شکست خواهدش��د. لذا این شرکت  تالش هاي 
بسیاري براي کاهش و کنترل انتشار آالینده هاي مختلف در 
منطقه انجام داده و نکته اساسي و مهم این تالش ها و برنامه ها 
این است که در اغلب پروژه ها  تهدیدها را  به فرصتها تبدیل 
نموده و همواره پروژه هاي  زیس��ت محیطي جزء مهمترین 
طرح هاي ذوب آهن اصفهان بوده است  . ذوب آهن درادامه 
این روند مس��تمر ، پروژه فوق الذکر را با هزینه میلیاردي در 
راس��تاي تحقق محیطي پاک کلید زده و طبق روال گذشته 
درزمینه حف��ظ این میراث گرانبهای نس��ل آینده بش��ریت 

سرمایه گذاري مي کند.

4
رشد 63 درصدی تولید خودرو

در مردادماه امسال 76هزار و 139 دستگاه انواع خودرو تولید شد که این رقم در مقایسه با مرداد ماه 
سال 92 رشد 63.6 درصدی را نشان می دهد.همچنین در مردادماه امسال وانت 9 هزار و 915 دستگاه، 

کامیون 717 دستگاه، اتوبوس 22 دستگاه و مینی بوس7 دستگاه تولید شد. 
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بیش��ترین اش��تغال صنعتی ایجاد شده در کش��ور در سه 
ماهه نخست سال جاری نصیب س��ه استان البرز، اصفهان 

و تهران شد.
 بر این اساس در بهار 1393 بیشترین اشتغال صنعتی ایجاد 
شده در کشور براساس پروانه های بهره برداری صنعتی صادر 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ترتیب مربوط 
به سه استان البرز با 1103 شغل، اصفهان با 1080 شغل و 

تهران با 955 شغل بود.
همچنین استان های فارس با 582 شغل، آذربایجان شرقی 
با 549 ش��غل، مازندران با 512 شغل و قم با 504 شغل در 

رده های بعدی از نظر این شاخص قرار گرفتند.

از سوی دیگر کمترین شغل صنعتی ایجاد شده در سه ماهه 
نخست امسال مربوط به اس��تان هرمزگان با تنها 30 شغل 

بوده است. 
ضمن اینکه اس��تان های بوشهر با 70 ش��غل، سیستان و 
بلوچس��تان با 73 ش��غل، خراس��ان جنوبی با 74 شغل و 
کرمانشاه با 79 شغل رده های بعدی را خود اختصاص دادند.

همچنین در بین مناطق آزاد کش��ور منطق��ه آزاد انزلی با 
673 مورد اش��تغالزایی صنعت��ی رتبه نخس��ت را به خود 

اختصاص داد. 
منطقه آزاد ارس با 174 ایجاد شغل و منطقه ویژه اقتصادی 

پیام با 62 مورد رده های بعدی را بدست آوردند.
در سه ماهه نخست امسال در مجموع 10 هزار و 819 شغل 
صنعتی براساس پروانه های بهره برداری صادر شده در کشور 

ایجاد شد.
در سال های 1391 و 1392 به ترتیب به ترتیب 54 هزار و 
753 و 51 هزار و 196 ش��غل صنعتی در کشور ایجاد شده 

بود.
بیش��ترین ش��غل صنعتی ایجاد ش��ده در کش��ور در بهار 
امس��ال مربوط به اردیبهشت ماه با 4920 ش��غل و بعد از 
 آن مربوط به خرداد و فروردین به ترتیب با 3767 و 2132 

شغل بود.

وزیر نیرو از احیای دوباره شورای حفاظت از منابع آب در 
استان ها در صورت تصویب هیئت وزیران خبر داد.

حمید چیت چیان دیروز ش��نبه در جریان س��فر استانی 
هیئت وزیران به خراسان رضوی در نشست شورای اداری 
شهرستان تربت جام، گفت: پیشنهاد احیای دوباره شورای 

حفاظت از منابع آب در استان ها به دولت ارائه شده است.
چیت چیان با اش��اره به تأکیدهای مقام معظم رهبری بر 
ضرورت مدیریت مصرف به وی��ژه آب، گفت: تنها راه حل 
برای مش��کل کمبود آب در منطقه مدیریت مصرف آب 
است.وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: پیشنهاد احیای شورای 
حفاظت از منابع آب در اس��تان ها ظرف روزهای آینده به 
تصویب برس��د که با احیای آن در استان ها، ریاست آن بر 
عهده استاندار و دبیری سازمان حفاظت از محیط زیست 

خواهد بود.
چیت چی��ان بابی��ان اینکه می��زان اس��تفاده از آب های 
زیرزمینی بای��د 25 درصد کاهش یابد، گف��ت: این اقدام 
موجب کاهش تولید کش��اورزی نمی ش��ود زیرا با رعایت 
اصول کشاورزی، حتی افزایش کش��ت و تولید را به شرط 

رعایت مدیریت مصرف آب می توانیم داشته باشیم.
وی تأکید کرد: تغییر نوع کش��ت و کشت محصول هایی 
که نیاز به آب کمتری دارند و توس��عه کشت گلخانه ای از 

راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.
وزیر نی��رو بابی��ان نمون��ه ای از اعم��ال مدیریت مصرف 
آب و افزای��ش 10 براب��ری تولید کش��اورزی در اس��تان 
اصفه��ان، گفت: 20 هکتار زمین کش��اورزی در اس��تان 
اصفهان ب��ا اعم��ال مدیری��ت مص��رف آب و ب��ه روش 
گلخانه ای به زیر کش��ت رفته که این مجموع��ه به اندازه 
 200 هکت��ار زمین کش��اورزی معمولی محص��ول تولید

 کرده است.
چیت چیان خاطرنش��ان ک��رد: به طورقط��ع راهنمایی و 
هدایت شما مدیران در مدیریت مصرف آب و مصرف بهینه 

آن مهم است و باید در اولویت قرار گیرد.

در صورت تصويب هیئت وزيران؛

شورای حفاظت از منابع آب در استان ها احیا می شود
بیشترين اشتغال صنعتی نصیب کدام استان ها شد؟

1080 شغل صنعتی در استان ايجاد شده است 

بر اس��اس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد 3717 معدن 
در کش��ور وجود دارد که 777 معدن الشه سنگ و 797 
معدن سنگ تزئینی اس��ت.به نقل از مرکز آمار ایران، بر 
اس��اس گزارش این مرکز، تعداد 3717 معدن در کشور 
وجود دارد ک��ه 777 معدن الشه س��نگ و 797 معدن 
سنگ تزئینی است. منظور از معادن، معادن فعال در حال 
بهره برداری کشور به غیراز شن و ماسه است. حامل های 
انرژی ش��امل برق، زغال س��نگ، گاز طبیعی، گاز مایع، 
بنزین، نفت س��فید، گازوئیل، نفت ک��وره، اتان، هیزم و 
ضایعات چوبی و بخار بوده است که بخار به علت مصرف 
بسیار پایین در محاسبات مصرف کل انرژی آورده نشده 

است. 
1. تعداد معادن در حال بهره برداری 

نتایج آمارگی��ری از مقدار مص��رف حامل های انرژی در 
معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1391 نشان 
می دهد که تعداد 3717 معدن در کش��ور وجود داشته 
است. از این تعداد، معادن س��نگ تزیینی و سنگ الشه 
به ترتیب با 797 و 777 بیش��ترین تعداد معادن را دارا 

بوده اند. 
نتایج آمارگیری از مق��دار مصرف حامل ه��ای انرژی و 
مولدهای مقیاس کوچک معادن در ح��ال بهره برداری 
کشور - 1391 توزیع استانی تعداد معادن نشان می دهد 
که اس��تان های اصفهان، مرکزی و خراس��ان رضوی به 
ترتیب با 327، 294 و 291 بیش��ترین تعداد معادن در 

حال بهره برداری را داشته اند. 
۲. مصرف کل انرژی 

در این طرح مقدار مصرف ان��رژی به تفکیک حامل های 
مختلف پرسیده شده است و پس از تبدیل مقدار انرژی 
مصرفی به بش��که معادن نف��ت خام، کل مق��دار انرژی 

مصرفی معادن محاسبه شده است. 
نتایج آمارگی��ری از مق��دار مصرف حامل ه��ای انرژی 

در معادن در حال بهره برداری کش��ور در س��ال 1391 
نش��ان می دهد که کل انرژی مصرفی مع��ادن در حال 
بهره برداری، 8123 هزار بش��که مع��ادن نفت خام بوده 
اس��ت. بررس��ی مقدار انرژی مصرفی معادن بر اس��اس 
نوع فعالیت، ب��ه تفکیک گروه ه��ای دورقمی ISIC در 
سال 1391 نشان می دهد، گروه های »استخراج سنگ 
مس« و »استخراج سنگ آهن« و »استخراج سنگ های 

تزیینی« با 2426، 1921 و 1214 هزار بشکه معادل نفت 
خام بیش��ترین مقدار انرژی را در می��ان گروه ها مصرف 
کرده اند که به ترتیب سهمی معادل 29.9، 23.6 و 14.9 
درصد از کل انرژی مصرفی را داشته اند. کمترین مصرف 
انرژی نیز در گروه »استخراج سنگ کبالت، آنتیموان و 
تیتانیوم« بوده که مصرفی به میزان 495 بش��که معادل 

نفت خام داشته است. 
نتایج آمارگیری از مق��دار مصرف حامل ه��ای انرژی و 
مولدهای مقیاس کوچک معادن در ح��ال بهره برداری 
کشور 1391 بررسی مقدار انرژی مصرفی معادن در حال 
بهره برداری به تفکیک استان های کشور، نشان می دهد 
اس��تان های کرمان و یزد بیشترین و اس��تان کهگیلویه 
و بویراحمد و الب��رز کمترین مصرف ان��رژی را در میان 
استان ها داش��ته اند. این مقدار برای استان های کرمان و 
یزد به ترتیب 3407 و 917 هزار بشکه معادل نفت خام 
 و برای اس��تان کهگیلویه و بویراحمد و الب��رز به ترتیب

 10 و 11 هزار بشکه معادل نفت خام بوده است. 
۳. سرانه 

آمارگیری از مقدار مصرف حامل ه��ای انرژی در معادن 
در حال بهره برداری کشور در سال 1391 نشان می دهد 
که سرانه مصرف انرژی در معادن کشور به میزان 2185 
بشکه معادل نفت خام هس��ت. همچنین سرانه مصرف 
گازوئیل 991 و س��رانه مصرف برق 419 بش��که معادل 

نفت خام بوده است. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ايران: ۳۷1۷ معدن در کشور وجود دارد

اصفهان بیشترين معدن را بهره برداری کرده است 

  اس��تاندار اصفهان از فعالیت های چشم گیر سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در اس��تان اصفهان خبر داد و اجرای این 

سیاست را تنها راه برون رفت از رکود و تورم دانست.
 رسول زرگرپور در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی گفت: 
طی چند ماه گذشته دو مفهوم اساسی "جهاد اقتصادی" 
و "اقتصاد مقاومتی" توس��ط رهبر معظ��م انقالب مطرح 
ش��ده و دولت نیز س��عی می کند در اجرایی ک��ردن این 
مفاهیم گام های اساسی بردارد.اس��تاندار اصفهان اظهار 
کرد: متاسفانه این مفاهیم در کش��ور جایگاه خود را پیدا 
نکرده و نهادینه نشده است، لذا باید مدیران نسبت به این 
موضوع حساسیت بیشتری داش��ته باشند تا این سیاست 
جایگاه اصل��ی خود را پی��دا کند.وی تصریح ک��رد: رهبر 
معظم انقالب تنه��ا راه چاره برون رف��ت از وضعیت فعلی 
را پرداختن به موضوع اقتص��اد مقاومتی می دانند و دولت 
نیز با صراحت به این موضوع می پردازد.زرگرپور بیان کرد: 
برپایی چنین همایش های��ی می تواند در ارتباط با اجرایی 
ش��دن سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی موثر و مهم باشد.

استاندار اصفهان ضمن تاکید بر اینکه در این نوع همایش ها 
فاصله موجود با سند چشم انداز مورد توجه قرار می گیرد، 
خاطر نش��ان کرد: مدیران به علت این که باید مجری این 
سیاست ها باش��ند یکی از مهم ترین گروه های هدف این 
همایش ها هستند، چرا که دولت به دلیل اهمیت بیش از 

اندازه سیاست های اقتصاد مقاومتی بند بند آن را به مصوبه 
تبدیل کرده و مس��ئولیت اجرای آن را نیز دس��تگاه های 

اجرایی قرار داده اند.
اقتصاد مقاومتی در گردشگری موثر است

اس��تاندار اصفهان همچنی��ن به موضوع گردش��گری در 
 اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و اف��زود: در اصفهان حدود

 25 ه��زار اثر تاریخ��ی وج��ود دارد اما زیرس��اخت های 
گردشگری در این شهر آماده نیست و تنها حدود 12 هزار 
و 500 تخت در این ش��هر وج��ود دارد در حالی که برای 
پشتیبانی بهتر گردشگری باید این تعداد به 20 هزار تخت 

برسد و اقتصاد مقاومتی می تواند در این زمینه موثر باشد.
وی اضافه گرد: به دنبال سیاست های موفق دولت یازدهم 
در برقراری ارتباط با کشورهای دنیا، طی چهار ماه گذشته 
ظرفیت ورودی مس��افران خارجی به اصفهان حداقل سه 
برابر شده و بیش از 82 هیئت خارجی طی مدت یک سال 
گذش��ته به اصفهان آمدند و برای همکاری های بیشتر با 

ایران اعالم آمادگی کردند.
زرگرپور ادامه داد: سرمایه گذاری مردم اصفهان در بانک ها 
حدود 36 هزار میلیارد تومان است اما کمتر از نیمی از آن 
در استان سرمایه گذاری می ش��ود و مابقی در استان های 

دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
استاندار اصفهان گفت: در شورای برنامه ریزی استان به طور 

جدی به این مسئله پرداخته ایم و باید این شیوه تغییر کند.
وی اظهار کرد: مدتی اس��ت که مجوز بورس کاال را برای 
اس��تان اصفهان گرفته ای��م، اما ظاهرا در مرک��ز حاضر به 
همکاری در این باره نیستند و اجازه نمی دهند این موضوع 
اجرایی شود، در حالی که هر روز صبح تعداد حدود 100 

نفر فعال اقتصادی، بورس 
و بانک ب��ا هواپیما به تهران 
سفر می کنند و عصر دوباره 
ب��ه اصفهان ب��از می گردند 
و ای��ن مس��ئله ب��ا ارکان 
سیاس��ت های مقاومت��ی 

تفاوت دارد.
زرگرپور تصریح کرد: استان 
اصفهان نخس��تین استانی 
اس��ت ک��ه س��ند آمایش 
س��رزمین را تنظیم کرده و 
به خوبی لزوم این سند برای 
مدیران این اس��تان تبیین 
شده است.وی خاطر نشان 
ک��رد: در این س��ند تاکید 
ش��ده که محور توسعه ای 

نمی تواند صنعت و یا کش��اورزی باش��د و باید به س��مت 
خدمات حرکت کنیم که توسعه علم و دانش بخش مهمی 

از این خدمات است.
اس��تاندار اصفهان ادامه داد: ما از طریق دولت پیگیر این 
موضوع هس��تیم که ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به کریدور علمی و تحقیقاتی تبدیل شود که اگر این اتفاق 
بیفتد یک اتفاق بزرگ علمی در اصفهان است که می تواند 
زمینه تبدیل علم به صنعت را فراهم سازد.زرگرپور اضافه 
کرد: شرایط موجود استان اصفهان با وجود تمام ظرفیت ها 
در شأن مردم نجیب و فکور اس��تان نیست و این موضوع 

وظیفه ما را سنگین تر می کند.
وی گفت: ظرفیت ه��ای بالقوه اس��تان اصفه��ان امکان 
رساندن اصفهان به جایگاه اصلی خودش را دارد که باید با 
یک مدیریت صحیح به این موضوع دس��ت یافت.استاندار 
اصفهان اظهار کرد: مدیریت اس��تان اصفه��ان با اقدامات 
ش��بانه روزی و حمایت های دولتی درصدد برطرف کردن 
مشکالت موجود استان اصفهان اس��ت اما مردم هم باید 
بدانند مشکالتی که در چند دهه به وجود آمده است طی 

یکی دو روز رفع نمی شود.

استاندار اصفهان:

بند بند  سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصوبه تبدیل شود 
شرايط ايجاد خانوار جديد 

برای دريافت يارانه
س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها ش��رایط ایجاد 
خانوار جدید و تغییر سرپرست خانوار برای دریافت 
یارانه نق��دی را اع��الم ک��رد.ازدواج: در صورتی که 
والدین هر یک از زوجی��ن در بازه زمان��ی 20 الی 
31 فروردین ماه س��ال ج��اری در ط��رح ثبت نام 
مجدد در س��امانه رفاه��ی به منظور اع��الم تقاضا 
و نیازمن��دی ب��رای دریافت یارانه نقدی ش��رکت 
نموده باش��ند و در همان زمان زوج و زوجه در زیر 
مجموعه خانوار والدین خود نیز قرار داشته باشند، 
زوجین می توانند با در دس��ت داشتن اصل و کپی 
شناس��نامه، کارت ملی و س��ند ازدواج ب��ه یکی از 
دفاتر پلیس +10 مراجعه و سایر مراحل جداسازی 
از خان��وار اصلی و تش��کیل خانوار جدی��د را طی 
 نمایند. طالق: در صورتی که زوجین در بازه زمانی

 20 الی 31 فروردین ماه سال جاری در طرح ثبت 
نام مجدد در سامانه رفاهی به منظور اعالم تقاضا و 
نیازمندی برای دریافت یارانه نقدی شرکت نموده 
باشند و در همان زمان زوج یا زوجه در زیر مجموعه 
ثبت نام شده حضور داش��ته باشد، در صورت وقوع 
طالق می توانند با ارائه اصل و کپی شناسنامه، کارت 
ملی و سند طالق جهت جدا سازی خانوار و تشکیل 
خانوار جدید به یکی از دفات��ر پلیس +10 مراجعه 
نمایند. فوت: در صورتی که سرپرست قبلی خانوار 
در بازه زمانی 20 الی 31 فروردین ماه سال جاری در 
طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهی به منظور اعالم 
تقاضا و نیازمندی برای دریافت یارانه نقدی شرکت 
نموده باشند. هنگام فوت این سرپرست بزرگترین 
فرد خانوار که دارای س��ن قانونی باشد؛ می تواند با 
اصل و کپی شناس��نامه و کارت مل��ی خود و کلیه 
اعضای خانوار که در زیر مجموعه سرپرست قبلی در 
بازه زمانی فوق الذکر ثبت نام شده اند به همراه گواهی 
فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی جهت تعیین 
سرپرست جدید و طی سایر مراحل به یکی از دفاتر 
پلیس + 10 مراجعه نمایند. بد سرپرست بودن: طبق 
دستورالعمل ماده 9 آیین نامه اجرائی ماده 7 قانون 
هدفمند کردن یارانه ها در صورت اعتیاد سرپرست 
به مواد مخدر، چنانچه خان��وار مزبور در بازه زمانی 
20 الی 31 فروردین ماه س��ال جاری در طرح ثبت 
نام مجدد در س��امانه رفاهی شرکت نموده باشند، 
متقاضی می تواند جهت تغییر سرپرست خانوار فعلی 

به فرمانداری محل سکونت خود مراجعه نمایند.

 در اصفهان حدود
 ۲5 هزار اثر 

تاريخی وجود دارد 
اما زيرساخت های 
گردشگری در اين 

شهر آماده نیست و 
تنها حدود 1۲ هزار 
و 500 تخت در اين 

شهر وجود دارد



یادداشت

به مناسبت دهه کرامت برنامه بازدید از امامزاده»شاه کرم« ویژه بانوان از سوی باغ بانوان 
نوش برگزار می شود. به گزارش سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، رئیس باغ 

نوش بابیان این مطلب گفت: این برنامه در فردا  از ساعت 8 تا 12 صبح برگزار می شود. 
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برنامهبازدیداز»امامزادهشاهکرم«ویژهبانوان
هفتیادداشت

 برگزاری  »هفته فرهنگی هنری 
تخت فوالد اصفهان « از امروز 

مجموعه فرهنگی تخت فوالد، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری » هفته فرهنگی 

هنری تخت فوالد « ویژه والدت امام رضا)ع( کرده است.
مدیر مجموعه فرهنگی تخ��ت فوالد گفت: ای��ن ویژه برنامه 
از بخش های بس��یار مختلف و متنوعی تشکیل ش��ده است.

مهروی پور تصریح کرد: این مراس��م امروز ) روز 16 ش��هریور 
ماه ( با حضور چند تن از خادمین حرم حضرت امام رضا)ع( از 
گلستان شهدای اصفهان آغازشده و سپس در قسمت ورودی 
مقبره بابارک��ن والدین، پرچمی که در م��اه رمضان به عتبات 
عالیات فرستاده شده و به حرم مبارک حضرت علی)ع( متبرک 
شده به اهتزاز درمی آید.شایان ذکر است؛ هفته فرهنگی هنری 
تخت فوالد، از  امروزتا  22 شهریورماه، از ساعت18 تا 24 در 

تخت فوالد اصفهان واقع در خیابان سجاد برگزار خواهد شد.

سال 1400، 50 رادیو داریم
معاون صدا اعالم کرد: راه اندازی شبکه های جدید رادیویی در 
دست بررس��ی مطالعه است.محمدحسن صوفی افزود: تعداد 
شبکه های رادیویی به 50 ش��بکه می رسد؛ تاکنون 27 شبکه 
راه اندازی شده و تا سال 1400 ، 23 شبکه دیگر هم راه اندازی 
خواهد شد.وی همچنین در پاس��خ به پرسشی درباره جذب 
هنرمندان رادیویی توسط دیگر رسانه ها و خصوصاً تلویزیون 
گفت: این موضوع دارای چند وجه اس��ت؛ اوالً در طول تاریخ 
یکی از کارکردهای رادیو، کادرسازی برای دیگر رسانه ها بوده 
است؛ مثاًل اگر به رسانه های مکتوب مراجعه کنید، می بینید که 
تعداد قابل توجهی از عناصر فکری و برجسته آن ها قباًل در رادیو 
بوده اند و یا هستند. در رس��انه های تصویری هم همین طور؛ 
مثاًل خیلی از بازیگران و کارگردان��ان از اداره نمایش رادیو به 
این رسانه ها رفتند.صوفی درعین حال گفت: از سوی دیگر بین 
رادیو و تلویزیون جدایی وجود ندارد و ما موظفیم همدیگر را 
کمک تقویت کنیم؛ هرچند اعتقادداریم هر رس��انه ای باید با 

عوامل خودش هویت خود را تقویت کند.

 به تور گردشگری
 » امامزاده گردی « بروید

باغ نوش، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
نسبت به برپایی تور گردشگری با عنوان » امامزاده گردی « اقدام 
نموده است.مدیر باغ نوش گفت: این تور گردشگری همزمان با 
فرارسیدن دهه کرامت و باهدف آشنا سازی بانوان با امام زاده های 
شهر اصفهان برگزار می شود.لندی افزود: شرکت کنندگان در 
این تور یک روزه از س��ایر برنامه های تفریحی و فرهنگی تارک 
دیده شده نیز بهره مند خواهند شد.عالقه مندان می توانند جهت 
ثبت نام و شرکت در این تور گردشگری، با باغ بانوان نوش، واقع 
در خانه اصفهان، میدان نوبهار، خیابان گلخانه مراجعه نموده و 

یا با شماره تلفن 34341816 تماس حاصل نمایند.

  مدیر هماهنگی امور مناطق و 
ویژه برنامه های شهری سازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان از برگ��زاری برنامه و 
جشن بزرگ میالد امام رضا )ع( 
همراه با ویژه برنامه های جنبی 

در شهر اصفهان خبر داد. 
هادی نبات��ی نژاد اف��زود: این 
ویژه برنامه به مناس��بت میالد 
باس��عادت هش��تمین اخت��ر 
آسمان امامت و والیت از ساعت 
18 الی 22 امروز  در بوس��تان 
امام رضا )ع( شهر اصفهان واقع 
در خیاب��ان ام��ام خمینی)ع(، 
منطقه رهنان در فضای سبزی 
به وسعت حدود هش��ت هزار 
مترمربع برگزار می ش��ود. وی 
بیان کرد: نزدیک به 13 برنامه 
جنبی در قالب برپایی غرفه ها 
و نمایشگاه های مختلف در این 

فضا پیش بینی شده است. 

مدیر هماهنگی ام��ور مناطق 
و ویژه برنامه ه��ای ش��هری 
س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
ش��هرداری اصفه��ان ی��ادآور 
ش��د: زیارت مج��ازی، گالری 
عکس رضوی، نقال��ی خوانی، 
ورزش زورخان��ه ای، اج��رای 
تواش��یح، نقاش��ی کودکان و 
ارائ��ه محص��والت فرهنگ��ی 
رض��وی ازجمل��ه برنامه های 
 میالد امام هش��تم در اصفهان

 است. 
وی فضاس��ازی در سطح شهر 
در قال��ب نص��ب 21 تابل��و با 
مضمون توس��ل به امام هشتم 
)ع( ک��ه هری��ک دارای 8 هزار 
گره اس��ت و در میدان ها اصلی 
شهر اصفهان نصب شده را یکی 
دیگر از برنامه های دهه کرامت 
و میالد باسعادت امام رضا )ع( 

عنوان کرد.

محمدجعفر یاحقی گفت: باید 
تالش کنیم تا زبان فارسی به 
یک زب��ان بین الملل��ی و زبان 
علم تبدیل ش��ود؛ همان طور 
که پیشنهادهایی از سوی مقام 
معظ��م رهبری ب��ه مجلس و 

دولت مطرح شده است.
این عض��و فرهنگس��تان زبان 
و ادب فارس��ی ب��ا اش��اره به 
راهکارهای پاسداش��ت زبان 
فارسی گفت: برای پاسداشت 
زب��ان فارس��ی، برگ��زاری 
گردهمایی ها، چاره اندیش��ی، 
تحقیق��ات و پژوه��ش الزامی 

اس��ت. همچنی��ن عمومیت 
دادن آن از طریق به کارگیری 
نس��ل ج��وان و دانش��جویان 
و تش��ویق عالقه من��دان مؤثر 
است، بنابراین اس��تعدادها از 
این طریق کش��ف و شناسایی 

می شوند.
او در ادام��ه اظهار ک��رد: برای 
ترویج زبان فارس��ی باید این 
نیاز احساس شود و در وزارت 
ط��وری  آموزش وپ��رورش 
برنامه ریزی ش��ود که کودک 
از همان ابتدا ای��ن ضرورت را 

حس کند.

مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: شهرهای اصفهان و 
تهران قابلیت تبدیل به اسطوره شدن رادارند به شرطی 
که از هنرمندان و ش��اعران در این راه استفاده کرده و 
آثار هنری بسیاری درباره این شهرها خلق شود.بهمن 
نامور مطلق در جلسه دوم همایش اسطوره شهر که به 
همت مجموعه فرهنگی حمام تاریخی دردشت اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: اسطوره درهرصورت تأثیر خود را 
می گذارد و نباید فراموش کرد که شهر زبان یک متن و 
بزرگ ترین متنی بوده که انسان می سازد و ما در درون 
آن زندگی می کنیم و عناصر متفاوتی را در بردارد که 
یکی از آن ها  معماری بوده که تأثیر عمیقی را بر روی 
مردم آن ش��هر می گذارد.وی تصریح کرد: اسطوره 2 
معنی را دربرمی گیرد که الگو بودن و بزرگ بودن از این 
معانی بوده و شهری می تواند الگو باشد که ویژگی های 
الگویی آن تکثیر ش��ود و به عنوان اسطوره قرار گیرد؛ 
همانند شاهنامه فردوسی که خودش اسطوره بوده و 
سینه به سینه به نسل بعدهای بعدی انتقال پیداکرده 
و اسطوره تا زمانی که زنده است، باید انتقال پیدا کند 
و اگر این اتفاق رخ ندهد دیگر آن را نمی توان اسطوره 
خواند.دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: اسوه 
شکل حقیقی اسطوره بوده و اسطوره شکل تخیلی اسوه 
و هیچ چیزی اسطوره نمی شود، مگر اینکه از تونل هنر 

و ادبیات گذر کند و گفتم��ان ادبی گفتگوی معنوی و 
هنری است که سبب ایجاد اسطوره می شود.

وی به کت��اب مدینه فاضل��ه افالطون اش��اره کرده و 
گفت: موسیقی دان های حماس��ی تنها در این کتاب 
جای دارن��د درحالی ک��ه هنرمندان در ای��ن کتاب از 
جایگاهی برخوردار نیستند و به همین دلیل در هر زمان 
هنرمندان یکی از ارکان مهم شهری به حساب می آیند 
زیرا آن ها می توانند اسطوره سازی کنند، حتی در زمان 
جنگ ما از هنرمندان برای به وج��ود آوردن نمادها و 

ایجاد همبستگی بین مردم استفاده می شود.
نامور مطلق بیان کرد: رمان ها، سینما و تئاتر می توانند 
اسطوره سازی کنند زیرا اس��طوره ها با خاطره تغذیه 
می شوند و اسطوره یک عنصر بینا متنی بوده که خاطره 
جمعی جوامع را می سازد و اسطوره به 2 بخش انسانی و 
اجتماعی تقسیم شده و بعضی ها اعتقاددارند اسطوره ها 
کامالً اجتماعی هستند، درحالی که این گونه نیست.وی 
تصریح کرد: زمانی که ما  الگویی را تقلید کرده و آن را 
تکثیر می کنیم، در حال اسطوره س��ازی هستیم و اگر 
اسطوره ای در جامعه وجود نداشته باشد، سرگردانی در 
آن جامعه به وجود می آید و حرکات ایجادشده جمعی 
معنی ندارد و اسطوره ها اندیش��ه و تمایالت جوامع را 
انس��جام می بخش��د زیرا اگر جامعه ای بدون اسطوره 
باش��د، دچار فرسایش می ش��ود.معاون صنایع دستی 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: برای شناخت یک فرهنگ باید اسطوره شناسی 
کرد زیرا اس��طوره بیانگر ضمیر ناخ��ودآگاه ملت ها 
بوده و با شناخت اسطوره ها می توان به بنیادی ترین 
بخش شهر پی برد اما متأسفانه تفاوت ما با غربی ها در 
این زمینه این است که آن ها اسطوره سازی می کنند، 
درحالی که ما از اسطوره های قبلی خود بهره می بریم 
و نمی توانی��م اسطوره س��ازی کنیم.وی بی��ان کرد: 

خاط��ره ایج��اد هویت 
می کند که متأس��فانه 
در جامعه ام��روز ایران 
خلع اسطوره وجود دارد 
ازجمله اسطوره دینی 
معنوی و غیره و امروزه 
جامعه ای را تش��کیل 
دادی��م که اس��طوره از 
آن گرفته ش��ده و اگ��ر 
اس��طوره از ش��هری 
گرفته ش��ود، آن شهر 
بدون هویت محسوب 
می شود و نباید فراموش 
ک��رد تمام ش��هرهای 
ای��ران ب��دون هوی��ت 
هستند زیرا اسطوره ای 

در الگوی خود ندارند.مطلق اف��زود: برخی از تمدن ها 
اسطوره زا هستند و برخی اس��طوره زدا، چرا در کشور 
ایران تا حدودی مس��ئولیت پذیری کم ش��ده است؛ 
به عنوان مثال فردی نزدیک به بیس��ت سال در ایران 
تحصیل کس��ب می کند و بعد اطالعات خودش را به 
خارج از ایران  می برد که همه این مسائل از نبود اسطوره 
سرچشمه می گیرد.وی به امام حسین)ع( اشاره کرد 
و گفت: تابه حال دقت کرده اید که چرا ش��هادت امام 
حس��ین )ع( در زبان ها ج��ای دارد زیرا ای��ن بزرگوار 
یک اسطوره بوده که تکثیرشده و آن قدر این اسطوره 
تأثیرگذار است که به گفته امام خمینی )ره( اسالم را 

زنده نگه داشته است.
دانشیار دانش��گاه شهید بهش��تی تصریح کرد: اگر در 
بناه��ای به جامانده اسطوره س��ازی، نکنیم فقط بنای 
بدون روحی را خواهیم داشت که مفید نیستند اما اگر ما 
انسان ها به آن روحی دوباره با ساخت اسطوره ها به اسم 
جشنواره مراسم و یادبودها ببخشیم، نهایت استفاده 
را از این بناها برده ایم و خوشبختانه این ظرفیت ها در 
استان اصفهان وجود دارد و ما باید اسطوره های خود را 

شناخته و روی آن ها تمرکز کنیم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در اصفهان:  به مناسبت میالد باسعادت حضرت رضا)ع( 
انجام می شود:

 برگزاری میهمانی بزرگ در بوستان 
امام رضا)ع(

 تالش کنیم زبان فارسی
 بین المللی شود

اصفهانقابلیتاسطورهشدنرادارد

سطوره 
درهرصورت تأثیر 
خود را می گذارد و 
نباید فراموش کرد 
که شهر زبان یک 
متن و بزرگ ترین 

متنی بوده که 
انسان می سازد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
765 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
در  می شودو  آگهی  محلی  و  کثیراالنتشار  روزنامه های  طریق  از  روز   15 فاصله  به 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
این  نمایند،در  تسلیم  ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده 
صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض 
به دادگاه عمومی  تقدیم دادخواست  یا معترض،گواهی  قانونی واصل نگردد  در مهلت 
محل را ارائه نکند،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000612 مورخ 93/05/26 – خانم پروین دخت عامری 
فرزند بهمن بشماره ملی 1189445131 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
مزرعه مزدآباد باال 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 686/80 

مترمربع خریداری رسمی از حسین عامری مزدآبادی.
2- رای شماره 139360302021000613 مورخ 93/05/26 – خانم لیلی رئیسی فرزند 
حسن بشماره ملی 0037149075 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
 472/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   17 باال  مزدآباد 

مترمربع خریداری عادی از گل اندام حاجی حسینی و ورثه حسن رئیسی.
عامری  محمد  آقای   –  93/05/26 مورخ   139360302021000614 شماره  رای   -3  
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189458438 ملی  بشماره  رحیم  فرزند  سفیده 
قسمتی از پالک شماره 1776 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 348/50 مترمربع خریداری رسمی از سمانه فخاری زواره 

و ورثه مرحومین رضا فخاری زواره وطیبه عظیمیان زواره.
آقای اکبر دشتی فرزند  4- رای شماره 139360302021000632 مورخ 93/06/04 – 
پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  1189581043 ششدانگ  ملی  بشماره  باقر 
شماره 1812 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 313 مترمربع خریداری رسمی از ورثه مرحومین سیدمهدی وسیدحسن و 

سیدرضا شاهمرادی و خریداری عادی از مریم ابراهیمی علی آبادی.
5- رای شماره 139360302021000633 مورخ 93/06/04 – آقای مهدی جمالی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189604851 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2367 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 36/80 مترمربع خریداری رسمی از مریم آغا دیباج.
جاللی  اسماعیل  آقای   –  93/06/04 مورخ   139360302021000634 شماره  رای   -6
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1188930176 ملی  بشماره  حسن  فرزند 
از پالک شماره 692 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 195/10 مترمربع خریداری رسمی از وراث مع الواسطه خانم بیگم 

سلطان جعفری طحان زواره.
7- رای شماره 139360302021000635 مورخ 93/06/04 – آقای ابوذر شفیعی نسب 
برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189587343 ششدانگ  بشماره  فرزند حسین 
 17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1845 شماره  پالک  از 
ثبت اصفهان به مساحت 199 مترمربع خریداری رسمی از مرتضی شهریاری وزکیه 

عابدینی و خریداری عادی مع الواسطه از ورثه میرسیدعلی هاشمی طباطبائی.
8- رای شماره 139360302021000641 مورخ 93/06/04 – آقای محمد باقری فرزند 
ولی اله بشماره ملی 1188835327 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 230 مترمربع خریداری عادی از زهرا زائری امیرانی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/16                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/31                                                                                                                           

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره       

مزایده 
450 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات 
و  امینی  اکبر  و  میرزایی  له عصمت  ح5،  پرونده کالسه 930193ج  نماید.  برگزار  زیر 
حسن عزیزی علیه مصطفی وعیدی و ناصر قلی جنتی به نشانی خ توحید-نبش چهارراه 
پلیس-شرکت گیتی پسند. مورد مزایده: فروش 13/356 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 18 
فرعی از 2767 بخش 5 ثبت اصفهان که مورد فروش در ازای 1/855/000/000 ریال 
و  و 45/93/ج/15  های 930193ج/5  پرونده  االجراهای  و حق  لهم  مبالغ محکوم  جمع 
مذکور 10/000/000/000  پالک  دانگ  که کل شش  اینکه  104/93/ج/6 می باشد ضمن 
به  که  است  ای  طبقه  مجموعه ساختمانی سه  یک  مذکور  پالک  و  ارزیابی شده  ریال 
شماره  به  دارد  تابلو  پسند(  )گیتی  نیوتایپ  کارخانه  فروش  مرکزی  دفتر   عنوان 
پالک ثبتی 2767 به مقدار حدود 504/30 عرصه و به میزان حدود 880 مترمربع اعیانی 
اداره   1392/5/30 مورخه   92/12840/35 شماره  نامه  طی  شده  بازداشت  واحد   که 
دفترچه  شماره  به  اعیانی  مترمربع   157/65 دارای  اصفهان  جنوب  منطقه  اسناد  ثبت 
دفتر   495 صفحه   2767/18 ثبتی  پالک  شماره   87582 ثبت  شماره   683518 مالکیت 
 498 بخش 5 ثبت اصفهان که با مراجعه به دفترخانه شماره 56 مشخص گردید. شمااًل 
به فضای کوچه پنج متری، شرقًا دیوار اشتراکی به آپارتمان 17 فرعی، جنوبًا پنجره 
می باشد.  محدود  فرعی   5 پالک  زمین  به  غربًا  حیاط،  فضای  به  که  دیواریست   و 
پارکینگ  با یک واحد  انشعابات موجود آب،برق،گاز،سیستم گرمایش حرارت مرکزی 
پسند.  گیتی  غربی-ساختمان  شریعتی  اصفهان-خ  ملک:  محل  انباری.  واحد  یک  و 
نیکبخت-دادگستری  اصفهان-خ  مکان:   1393/6/31 دوشنبه  صبح   10 ساعت  زمان 
کل اصفهان-طبقه اول-اتاق103-اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان طالبین 
 خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از اموال دیدن کرده و 
با سپردن 10% ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری 
قیمت  از  مزایده  کنند  شرکت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  فیش  ارائه  و   اصفهان 
پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:12707 

مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

804 کالسه پرونده:1565/92 شماره دادنامه: 275-93/2/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 
اصفهان-خ شیخ صدوق  نشانی:  پور  اختالف خواهان: مصطفی سعیدی  شورای حل 
جنوبی-آژانس مسافرتی مشیر وکیل: داود عابدی نشانی: اصفهان-خ مارنان-ساختمان 
ناراین3-واحد10 خوانده: علی رستم پور واجاری نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا  با عنایت   وجه یک فقره چک 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
عابدی  آقای  وکالت  با  پور  سعیدی  مصطفی  آقای  دعوی  خصوص  در  اختالف:   حل 
25/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  واجاری  پور  رستم  علی  آقای  طرفیت  به 
 وجه چک به شماره 245934 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه   در 
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 میرسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 108/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  تاخیر و  قانونی و خسارت  تعرفه  وکیل طبق 
)1387/4/24( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی درحق خواهان صادر و اعالم 
قابل واخواهی در  ابالغ  از   مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  میباشد  شعبه  این 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:13795 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

کشاورز-کوچه  اصفهان-بلوار  نشانی:  جعفری  براتعلی  خواهان:  208چ  شماره:   805
تقی   -2 المکان  مجهول  نشانی  کوروش رضایی   -1 خواندگان:  قیام-پ11  پیام-کوی 
تعمیرگاه  نجارها-جنب  محله  شهدا-انتهای  گلزار  آباد-خ  عاشق  نشانی  ذوالفقاری 
تصادف  از  ناشی  مطالبه خسارت  ذوالفقاری خواسته:  ابوالقاسم  موتورسیکلت-منزل 
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 

در خصوص دعوی خواهان  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر 
براتعلی جعفری به طرفیت خواندگان 1- کوروش رضایی 2- تقی ذوالفقاری به خواسته 
و  ریال و هزینه کارشناسی  مبلغ 25/000/000  به  از تصادف  ناشی  مطالبه خسارات 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به دادخواست خواهان و نظریه کارشناس محترم 
تصادف که خوانده را مقصر در تصادف اعالم نموده است و نظریه کارشناس محترم 
در پرونده تامین دلیل مبنی بر برآورد خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم 
حضور خواندگان با وصف ابالغ و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب 
به ماده 328 قانون مدنی و مواد 198و519  شورا دعوی مطروحه خواهان را مستنداً 
قانون آیین دادرسی مدنی محرز تشخیص داده و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ 
25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت هزینه کارشناسی و یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
اجرای  عهده  به  آن  محاسبه  که  حکم  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
احکام میباشد در حق خواهان اعالم و صادر مینماید. رای صادره غیابی است و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. 
توضیحًا نسبت به خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و 
اعالم میگردد.م الف:13797 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/5/27-808 دادنامه:  شماره  398/93ش33  پرونده:  کالسه   806
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  و سوم شورای  رسیدگی: شعبه سی  مرجع   93/4/31
آقای سعید صادق زاده نشانی اصفهان-خ امیرکبیر-بعد از چهارراه هزاردستان-نبش 
گاراژ هند خواندگان: 1- امیر صادقی نشانی اصفهان-خ امیرکبیر-بعد از بانک ملت-
جنب گاراژ خوزستان-فروشگاه تخت جمشید 2- محمد رضایی نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه 
ایسوزو به شماره انتظامی 955ع36ایران-47 مقوم به علی الحساب 10/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونی 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 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
به طرفیت خواندگان  ایرج  فرزند  زاده  آقای سعید صادق  در خصوص دعوی  شورا: 
خواسته  به  حبیب  فرزند  رضایی  محمد  آقای   -2 حمید  فرزند  امیر صادقی  آقای   -1
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه کامیونت 
مطلق خسارات  انضمام  به  955ع36ایران-47  انتظامی  شماره  به   1387 مدل  ایسوزو 
قانونی مقوم به 10/000/000 ریال با توجه به قولنامه عادی مورخه 93/2/2 ارائه شده 
اظهارات  و  دارد  آن وجود  ذیل  در  نیز  اول  ردیف  امضاء خوانده  که  توسط خواهان 
خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خودروی مورد ادعا را از خوانده ردیف اول 
خریداری و ثمن آن را کامل پرداخت نموده و از تاریخ قولنامه خودروی موصوف را 
در تصرف دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و الیحه نیز ارائه ننموده انند و پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور که داللت بر 
مالکیت خوانده ردیف دوم دارد لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مصون 
ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته 
و بااستناد به مواد 10و219و220 قانون مدنی و 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی 
انتقال  حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
سند رسمی یکدستگاه کامیونت ایسوزو مدل 87 به شماره انتظامی 955ع36ایران-47 
به نام خواهان و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی صادر و اعالم مینماید و در خصوص خوانده ردیف اول با استناد به بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد رای صادره غیابی 
 و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.م الف:13802 

شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980351800371 پرونده:  شماره   9309970351800113 دادنامه:  شماره   807
شماره بایگانی شعبه: 920386 خواهان: خانم فاطمه بستانی حویزاوی با وکالت خانم 
طاهره صادقی چرمهینی و خانم الهام احمدی فراز همگی به نشانی اصفهان-خ سعادت 
آباد-نرسیده به چهارراه شیخ صدوق-ساختمان رادان-ط اول-واحد 1 خوانده: آقای 
محمد نقدی دورباطی به نشانی مجهول المکان خواسته: صدور حکم طالق به درخواست 
زوجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم فاطمه 
بستانی حویزاوی فرزند امیر به وکالت بعدی خانم طاهره صادقی و الهام احمدی به 

طرفیت آقای محمد نقدی دورباطی فرزند غالمرضا و به خواسته صدور گواهی عدم 
امکان سازش به لحاظ تحقق بعضی از شروط ضمن العقد شامل ترک زندگی و سوء 
رفتار و اعتیاد از ناحیه خوانده با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق سند نکاحیه 
به شماره ترتیب 1515 مورخ 89/9/28 دفتر ازدواج شماره 64 اصفهان که داللت بر 
زوجیت طرفین دارد اظهارات خواهان شهادت شهود بر ترک زندگی از ناحیه خوانده 
نموده  بذل  را  مهریه خود  از  اینکه خواهان یک سکه  و  او  اعتیاد  و  از یک سال  بیش 
نکرده و  پیدا  از طریق نشر آگهی دعوت شده و حضور  اینکه خوانده  به  با عنایت  و 
هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده و اینکه نتیجه تحقیقات محلی موید اظهارات خواهان 
و شهادت شهود میباشد تحقق بندهای 7و8 از قسمت ب شروط ضمن العقد مندرج در 
سند نکاحیه محرز و با مالحظه اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب برای طرفین در 
جهت سازش و اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده مستنداً به مواد 26و27و28و29 
237و656و1119و1145و1146  مواد  و   1391 سال  مصوب  خانواده  حمایت  قانون 
نتیجه  در  و  برای خواهان  در طالق  وکالت  اعمال  احراز شرایط  به  مدنی حکم  قانون 
گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید و خواهان میتواند ضمن قبول ما بذل از ناحیه 
خوانده و مراجعه به یکی از دفاتر طالق نسبت به مطلقه نمودن خود به نوع طالق خلع 
نماید ضمنًا زوجه حسب گواهی پزشکی  اقدام  ثبت آن وفق مقررات  و  توکیل غیر  با 
شرایط  صحت  رعایت  و  است  نبوده  باردار  20775/م/92/6/14-2  شماره  به  قانونی 
اجرای صیغه طالق به عهده مجری آن است و عده زوجه سه طهر میباشد رای صادره 
آن ظرف  از  و پس  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  بیست روز  غیابی و ظرف 
 همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر میباشد.م الف:13806 

توکلی رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358901755 پرونده:  شماره   9309970352700844 دادنامه:  شماره   808
شهر- ملک  نشانی  به  روزبهانی  بهنام  آقای  شاکی:   921191 شعبه:  بایگانی   شماره 

خ مطهری-انتهای خ مطهری-ک فردوسی-کوچه ارشاد-پ21 متهمین: 1- آقای سینا 
 فتحی به نشانی متواری است 2- آقای سعید دادخواه به نشانی ملک شهر-خ مفتح-
ک حکیم سنایی-پ52 اتهام: سرقت گوشی همراه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
آقایان  علیه  منوچهر  فرزند  روزبهانی  بهنام  آقای  اولیه  شکایت  خصوص  در  دادگاه: 
هر  فرزند سعید  فتحی  2- سینا  فرزند محمدرضا  )تیرانی(  تهرانی  دادخواه  1- سعید 
دو دائر بر شرکت در سرقت یک دستگاه تلفن همراه دادگاه با توجه و بررسی اوراق 
پرونده تحقیقات انجام شده شکایت اولیه شاکی گزارش مرجع انتظامی نحوه اظهارات 
و  و مواجهه حضوری در صفحه 23  پرونده  نه  آقای روزبه صحرانشین در صفحه 
اقرار متهم ردیف اول در مواجهه حضوری و اقرار صریح در صفحات 25-28 پرونده 
و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و دفاعیات غیر موثر متهم ردیف اول در جلسه 
دادگاه و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از 
خویش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-662-42 از 
قانون مجازات اسالمی تعزیرات هر یک از متهمین موصوف الذکر را به تحمل چهار ماه 
حبس و ده ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص اعمال ماده 667 قانون 
مارالذکر نظر به اعالم رضایت شاکی خصوصی موضوعًا منتفی می باشد رای صادره 
نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس نسبت به هر دو متهم ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان )اصفهان( 

می باشد.م الف:13813 ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

809 کالسه:93-126 به موجب رای شماره 411 تاریخ 93/3/28 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا درمیانه بزرگ 
اصل  بابت  ریال   6/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 112/000  فقره چک 723233-723232(  )دو  خواسته 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید چکها( تا تاریخ اجرای 
حکم با احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: ایرج خیرالهی به نشانی 
اجرای  قانون   34 ماده  خیرالهی.  صدر-فروشگاه  پاساژ  اصفهان-بازاربزرگ-مقابل 
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:13785 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 شایعه قهر رحمان احمدی
 تکذیب شد

باش��گاه س��پاهان ش��ایعه قهر 
رحم��ان احمدی و خ��روج او از 
ورزشگاه فوالدش��هر در جریان 
 ب��ازی ب��ا مل��وان را تکذی��ب

کرد. 
پایگاه خبری باش��گاه سپاهان 
اعالم کرد: »برخالف اعالم برخی 
از رس��انه های محترم، رحمان 
احمدی از ابتدا تا پایان دیدار سپاهان- ملوان در ورزشگاه و در 

کنار طالیی پوشان بود.
یکی دو رسانه از خروج و حتی قهر!!!! رحمان احمدی دروازه 
بان تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان از ورزشگاه فوالدشهر در 

دیدار سپاهان- ملوان خبر دادند.
بنابراین ضمن تکذیب و رد این خبر، از رسانه ها و خبرنگاران 
گران قدر درخواس��ت می کنیم ضمن دقت بیشتر در مخابره 
چنی��ن اخب��اری بیش ازپی��ش ب��ر صحت وس��قم خبرهای 

ارسالی شان حساس باشند.«

 اولین پیروزی تیم ملی 
هاکی چمنی ایران

در اولین روز برگزاری مسابقات 
لیگ جهانی هاکی تیم ملی ایران 
به مصاف تیم آذربایجان رفت و 
در پایان بازی ب��ا نتیجه 3-3 به 
پایان رس��ید. اما در زمان شوت 
اوت ملی پوشان موفق شدند 3 
گل به ثمر برساند و با درخشش 
خوب دروازه بان تیم ملی علیرضا 
چزانی دروازه ایران بسته ماند و درنهایت ملی پوشان توانستند 
 ب��ا نتیج��ه 6 ب��ر 3 اولی��ن رقی��ب خ��ود را از پی��ش روی

 بردارند.
طبق قانون لی��گ جهانی چنانچ��ه در زمان قانون��ی بازی با 
 نتیجه مس��اوی به پایان برسد از قانون ش��وت اوت استفاده 

خواهد شد. 
در این دیدار رضا نوروز زاده )3 گل(، نوید طاهری راد )2 گل( و 
یعقوب بهرامی )1 گل( برای تیم ملی کشورمان گلزنی کردند.

مس��ابقات لیگ جهانی هاکی از 14 لغایت 16 شهریورماه به 
میزبانی عمان برگزار می شود.

 سلیمی: طالی بازی های آسیایی 
را می گیرم

وزنه بردار فوق سنگین کشورمان 
گفت: م��دال ط��الی بازی های 
آسیایی را کسب می کنم اما قول 

رکوردشکنی نمی دهم.
به��داد س��لیمی در خص��وص 
مراسم تجلیل از قهرمانان گفت: 
برگزاری چنین مراسمی و اهدای 
پ��اداش، روحیه ورزش��کاران را 
باال می برد، بااین حال امیدوارم مراس��م تجلی��ل از قهرمانان 
 هرس��اله در موع��د مق��رر برگزار ش��ود ن��ه اینکه ب��ا تأخیر

 چندساله.
س��لیمی در خصوص بازی های آس��یایی 2014 گفت: برای 
حض��ور در اینچئون آم��اده هس��تم، اما قول رکوردش��کنی 
نمی دهم. مدال طالی بازی های آس��یایی را کس��ب می کنم 
اما اینکه رکورد را دربازی های آسیایی بشکنم یا دربازی های 

دیگر را نمی دانم،

 پیشنهاد وسوسه انگیز قطری ها 
به شجاعی

بازیکن ملی پ��وش ایرانی فصل 
گذش��ته الس پالماس اسپانیا با 
دریافت پیش��نهادی تازه از یک 
تیم قطری تصمیم نهایی خود را 
برای پیوستن به رئال ساراگوسا 
یا لیگ س��تارگان قط��ر اتخاذ 

می کند.
ساراگوس��ا  رئ��ال  باش��گاه 
همچنان ب��ه خرید مس��عود ش��جاعی ملی پوش 30 س��اله 
ایرانی امیدوار اس��ت اما یک پیشنهاد وسوس��ه انگیز از قطر 
 باعث ش��ده تا این بازیکن برای تصمیم گیری بر سر دوراهی

 قرار گیرد.
ای��ن بازیک��ن همچنی��ن از دو باش��گاه نومانس��یا و الس 
پالماس پیش��نهاد داش��ته است. مس��عود ش��جاعی یکی از 
 بازیکنان تی��م ملی فوتب��ال ای��ران در جام جهان��ی 2014

 برزیل بود.

 غوغایی که عکس کودکی
 » مسی« به راه انداخت

عکسی که از کودکی لیونل مسی 
منتشرش��ده و وی را در لب��اس 
آتش نش��انی و یک سبیل قالبی 
نشان می دهد، 482 هزار الیک 
خورده و هفت هزار نفر برای وی 

پیغام گذاشته اند.
در ای��ن عکس، به غیراز مس��ی، 
دختربچ��ه ای ه��م ب��ه چش��م 
می خورد که لباس پزش��کی بر تن دارد که به نظر می رس��د 
خواهر مس��ی باش��د.در پانویس عکس این توضیح به چشم 

می خورد:"اولین شغل مسی".
مجله آنالین "موندو دیپورتیوو" نوش��ته ای��ن عکس از آلبوم 
 یک موسس��ه خیریه به دست آمده که مسی پش��تیبان مالی

 آن است.

6
جشنواره ملی عشایر ایران

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان اصفهان گفت: جشنواره ملی 
عشایر ایران با رقابت 23 تیم از 22 استان در رشته های دال پالن، کورس سوارکاری، قیقاج، 
تیراندازی از روی اسب و پنجگانه در بخش آقایان و رشته های دال پالن، قیقاج و سه گانه در 

بخش بانوان برگزار می شود.

در روزهایی که فوتب��ال ایران درگیر ماج��رای کش دار 
انتخاب سرمربی برای تیم ملی بزرگ ساالن فوتبال است، 
یکی از مهاجمان س��ابق همین تیم در مونیخ و دریکی 
از باالترین س��طوح فوتبال دنیا در حال آموزش است تا 
به گفته خودش، روزی به آرزوی بزرگش برس��د و روی 
نیمکت تیم ملی فوتبال ایران بنش��یند.وحید هاشمیان 
که مدتی پس از پایان دوران فوتبالش در مستطیل سبز 
خیلی زود به آلمان بازگشته بود تا در دوره های آموزشی 
مربیگری ش��رکت کند و خودش را برای دریافت مدرک 
پروالیس��نس آماده کرده بود، در ادام��ه مراحل دریافت 
باالترین مدرک مربیگری در آلمان، مدتی است در تمرین 
بایرن مونیخ حاضر می شود و تمرین باواریایی ها را تحت 
مدیریت گواردیوال زیر نظر می گیرد.این شاید بزرگ ترین 
شانس یک کارآموز مربی گیری باشد که دوره آموزشی اش 
را زیر نظر پپ گواردیوال بگذراند و این شانس نصیب وحید 
هاشمیان شده است. جالب اینجاست که در روزهایی که 
او در آلمان مش��غول تجربه اندوزی و استفاده از فرصت 
مناس��بی که نصیبش شده اس��ت، در ایران و در اقدامی 
جالب، فدراسیون فوتبال درحالی که هنوز سرمربی خود 
را نمی شناسد، وحید هاشمیان را در کنار پنج گزینه دیگر 
در لیست دستیاران کارلوس کی روش قرار داده است! اما 
حضور هاشمیان در تمرینات بایرن موردتوجه وب سایت 
باش��گاه بایرن هم قرارگرفته و آن ها گفت وگو مفصلی با 

بازیکن سابق این باشگاه ترتیب دادند.
گفت وگو این وب سایت با وحید هاشمیان با اشاره به یک 
تاریخ دوست داشتنی آغاز می شود. وقتی خبرنگار از وحید 
می پرسد آیا می داند در نوزدهم آگوست 1۹۹۹ کجا بوده 
و وحید به یاد نمی آورد تا خبرنگار به او یادآوری کند که 
او در این تاریخ نخس��تین بازی اش را برای هامبورگ در 

بوندس لیگا انجام داده است.هاشمیان با اشاره به این بازی 
می گوید: »آن بازی 2-2 شد، چراکه آلبر در آخرین دقایق 
بازی گل مساوی را زد. من در دقیقه ۷2 وارد زمین شدم 
و خوب یادم هست باید جلو لوتار ماتئوس بازی می کردم. 
بازیکنی که نیاز به معرفی من ندارد. بازی اولم در بوندس 
لیگا اس��ترس های خاص خودش را داشت اما خیلی زود 
خودم را با فوتبال آلمان هماهنگ کردم«.هاشمیان ادامه 
می ده��د: »در اولین مصاحبه ای که هن��گام حضورم در 
هامبورگ انجام دادم گفتم آرزویم بازی در بایرن است. 
یادم هست خبرنگاری که مقابلم بود، خندید و گفت تو 
تازه بازیکن هامبورگ شده ای، چطور حاال در مورد بایرن 
صحبت می کنی؟ اما من دوست نداش��تم دروغ بگویم. 
بایرن محبوبیت زیادی در ایران داشت و همیشه باشگاه 
بزرگی برای من محسوب می شد«. نخستین بازی وحید 
برای بایرن در سال 2004 و مقابل بوخوم بود. هاشمیان 
می گوید: »من از تیم های مختلفی پیش��نهاد داشتم اما 
وقتی صحبت بایرن شد، یک لحظه برای پیوستن به این 
تیم فکر نکردم. دوست داش��تم برای بایرن بازی کنم و 
این هدف مخفیانه من بود و حاال این شانس را پیداکرده 
بودم. دقیقاً مثل این بود که رویای من، تبدیل به واقعیت 
شده است«. از وحید درباره مقایسه بایرن با باشگاه های 
قبلی اش پرسیده می شود. پاسخ مهاجم سابق تیم ملی 
را بخوانید: »هامبورگ باش��گاه بزرگی بود؛ اما ش��ما در 
بایرن فرصت های بیش��تری داری و البته سطح توقعات 
هم از تو باال می رود. وقتی مربی به تو فرصت می دهد باید 
جواب اعتماد او را بدهی و اگر این کار را نکنی، ش��رایط 
برای س��خت می ش��ود«. او در مورد دوران حضورش در 

بایرن می گوید: »وقتی من به ای��ن تیم آمدم، برای 
جا افتادن در ترکیب تیم نیاز به زمان داش��تم. این 

خاصیت فوتبال من است اما این فلسفه در بایرن جواب 
نداد و در پانزده بازی تنها یک گل زدم. وقتی به تیمی مثل 
بایرن می آیی، باید خیلی زود خودت را ثابت کنی که من 
در این موضوع موفق نبودم هرچن��د خاطرات خوبی از 
دوران حضورم در مونیخ دارم«.خبرنگار سایت بایرن به 
وحید گفته او آدم بسیار مهربان و آرامی است. آیا امکان 
دارد که وقتی مربی شود، اخالقش عوض شود؟ وحید در 
پاسخ گفته: هنگام مربیگری در لیگ هامبورگ، یکی دو 
باری حسابی عصبانی شده ام؛ اما در کل می توانم خیلی 
خوب خ��ودم را کنترل کنم. من یک آدم با دیس��یپلین 
هستم که دوست دارم سخت کارکنم و همه چیز را آنالیز 
کنم.پرس��ش بعدی از وحید درباره الگوی��ش در دنیای 

مربیگری اس��ت. من هیچ الگویی ندارم چون هر فردی 
اخالق و شخصیت و فلس��فه خاص خودش را دارد. من 
از تمام مربیانی ک��ه با آن ها کارکردم، نکات مثبتش��ان 
را ی��اد گرفته ام و آن ه��ا را با ایده های خ��ودم هماهنگ 
می کنم.هاشمیان در پاسخ به اینکه دوست دارد سرمربی 
کدام تیم شود، این پاس��خ را داده است:  من دوست دارم 
سرمربی تمام تیم هایی شوم که در آن ها بازی کرده ام و 
البته سرمربیگری تیم ملی کش��ورم یک تجربه جذاب 
برای م��ن خواهد بود. تنها مش��کلی که وجود 
دارد، اینک��ه در مربیگری 
س��راغت می آین��د و 
خودت نمی توانی تیم 
موردنظرت را انتخاب 
کنی. پ��س اول باید 
به خوبی پخته شوم و 
بعد همه چیز درست 

خواهد شد.

مصاحبه سایت بایرن مونیخ با وحید هاشمیان؛

دوست دارم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باشم
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دایی مقابل تراکتورسازی 
شش تایی شد!

کرانچار: اعتراض حق 
هواداران است

پرافتخارتری��ن چهره فوتبال ای��ران که نام��ش در کتاب جهانی 
رکوردها هم به چش��م می خورد در امر مربی گ��ری ناکامی هایی 

عجیبی دارد.
علی دایی در لیگ برتر ایران یک بار در فصل ششم با سایپا به عنوان 
س��رمربی به مقام قهرمانی رس��ید و س��پس دو بار با پرسپولیس 
قهرمانی جام حذفی را از آن خود کرد اما نتایج عجیبی که گاهی 
اوقات تیم ه��ای تحت هدایت عل��ی دایی کس��ب می کنند، این 
ش��ائبه را به وجود آورده که او برخالف دوران فوتبالش، درزمینه 
مربی گری نمی تواند به اندازه کافی موفق باش��د و در این فصل به 

لحاظ نتیجه گیری نیز اصاًل خوب کارنکرده است.
به طورکلی ش��هریار ب��ا تیم ه��ای مختل��ف، 10 بار ب��ه مصاف 
تراکتورسازی رفته که 6 بازی را واگذار کرده، دو برد و دو تساوی 

هم به دست آورده است. حاال دایی هم شش تایی است!

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان اصفهان پس از تساوی تیمش برابر 
ملوان گفت: نمی دانم چرا باید این قدر از داوری ضرر کنیم و داوران 
دربازی های ما دچار اشتباه می شوند.زالتکو کرانچار پس از تساوی 
یک بر یک تیمش مقابل مل��وان بندر انزلی در جم��ع خبرنگاران 
رس��انه های گروهی اظهار داش��ت: به نظر من ب��ازی را خوب آغاز 
کردیم اما بع��د از گل به جای آنکه کیفیت ب��ازی را بهتر کنیم و به 
دنبال گل های بعدی باشیم، در اثر اشتباه گل را خوردیم و به تساوی 
رسیدیم؛ فرصت های بسیاری در نیمه دوم از دست دادیم و اگرچه 
ورود حاج صفی باعث ش��د که نیرو به تیم وارد شود، اما نتوانستیم 
از این مسئله استفاده کنیم.وی در پاسخ به سؤالی درباره آینه چرا 
تماشاگران سپاهان در فصول گذشته همواره از هفته چهارم به بعد 
نسبت به عملکرد او انتقاد می کنند، بیان داشت: البته تماشاگر حق 

دارد زیرا آن ها دنبال نتیجه هستند

نکونام هرروز بهتر می شود
یان اوربان سرمربی اوساسونا، در خصوص وضعیت جواد نکونام 
گفت: نکو کمی دیر به ما ملحق شد و در ابتدا من او را در وضعیتی 
نه چندان مطلوب و نا آماده دیدم اما هرروز که می گذرد بهتر و 

بهتر می شود و فکر می کنم به زودی به مرز آمادگی کامل برسد.

سر دروازه بان بوکاجونیور شکست
در جریان دیدار رفت دو تیم روساریو سنترال و بوکاجونیورز 
آرژانتین جو بازی به قدری متشنج شده بود که هواداران تیم 
روساریو که میزبان بازی بودند با پرتاب سنگ سر آگوستین 

اوریون، دروازه بان حریف را مورد هدف قراردادند.

اسکیت اصفهان در رتبه دوم کشوری
بر اساس اعالم فدراسیون اسکیت جمهوری اس��المی ایران، در ارزیابی 
عملکرد هیئت های اس��کیت اس��تان های سراسر کش��ور در سال ۹2، 
 هیئت اس��کیت اصفهان با کس��ب 8۹0 از 1000 امتیاز در جایگاه دوم

 قرار گرفت.

دستیارهای سرمربی انتخاب شدند، خودش نه!

هرروز یک شیرین کاری تازه از فدراسیون فوتبال!        

کارت خدمت 13 فوتبالیست 
باطل شد

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
پس از بررسی های انجام شده، وضعیت خدمتی 34 تن 
از بازیکنان فوتبال مشخص شده و وضعیت بقیه افراد، 
در حال بررس��ی است.س��ازمان وظیفه عمومی ناجا 
وضعیت خدمتی برخی از فوتبالیس��ت ها را که اسامی 
آنان از سوی مراجع ذی ربط به این سازمان اعالم شده 
از مدت ها قبل با احضار آن��ان، پیگیری نموده و نتایج 

حاصله را به شرح ذیل اعالم می کند:
1- از بین تعداد ۹5 نام اعالم شده،56 مورد از اسامی 
دارای معافی��ت پزش��کی، 26 م��ورد دارای معافیت 
ایثارگ��ری والدین،۷ م��ورد دارای معافیت کفالت، 3 
مورد دارای معافیت س��ه برادری و 3 م��ورد دیگر نیز 

مربوط به معافیت تحصیلی هستند.
2- با بررس��ی های انجام شده توسط س��ازمان وظیفه 
عمومی تاکنون کارت معافیت از خدمت 21 نفر مورد 
تأیید قرارگرفته و کارت معافیت 13 نفر نیز باطل شده 
است که این افراد به خدمت سربازی اعزام خواهند شد، 
همچنین وضعیت بقیه افراد، در حال بررس��ی است و 

نتیجه نهایی اعالم خواهد شد.
ش��ایان ذکر اس��ت که برخی از نام های مطرح ش��ده 
در س��ال های اخیر، بازیکن تیم های رس��می فوتبال 

نبوده اند.
3- در خصوص تخلفات صورت گرفته، پرونده قضائی 
دریکی از استان های کشور مطرح و در حال رسیدگی 

است.
4- س��ازمان وظیفه عمومی ناجا به اس��تناد مدارکی 
که مش��موالن متقاضی معافیت های مق��رر در قانون 
خدمت وظیفه عمومی ارائه می دهند، کارت معافیت از 
خدمت برای آنان صادر می نماید، لذا این سازمان خود 
را موظف می داند چنانچه پس از بررسی مشخص شود 
که مدارک ارائه شده از سوی برخی از بازیکنان فوتبال 
برای اخذ معافیت از خدمت نامعتبر است، کارت های 

صادره آنان، باطل خواهد شد.
5- س��ازمان وظیفه عمومی ناجا طی سالیان گذشته 
بیش از ه��زاران فوتبالیس��ت و ورزش��کاران قهرمان 
ایران اس��المی را با ص��دور مجوزه��ای قانونی جهت 
ش��رکت در مس��ابقات، همراهی کرده و تالش ش��ده 
اس��ت برای حضور موفق آن��ان درمیا دین ورزش��ی، 
شرایط مساعدی فراهم ش��ود بدیهی است در صورت 
بروز هرگون��ه تخلف و سوءاس��تفاده از حس��ن نیت 
 این س��ازمان، قاطعانه با این موض��وع برخورد خواهد 

شد.
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گمانه زنی خواندن مصوبه فدراس��یون فوتبال به خوبی 
نشان می دهد در بدنه فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال، اختالف ش��دیدی وجود دارد، اعضا 
چندان حرف ه��ای یکدیگر را نمی خوانن��د و این چنین 
می شود که عزیز خادمی با انتشار این خبر، یکی دو روز 

فدراس��یون را به چالش می کش��اند تا حسین 
فرکی، وضعیت فدراس��یون را »ش��یر تو 

شیر« بخواند و ...
کافی اس��ت اخبار بیس��ت وچهار 

س��اعت اخیر فدراسیون فوتبال 
ای��ران را پیگیری 

ت��ا  کنی��د 
بیش ازپیش 

مطمئ��ن ش��وید ی��ک آش��وب و هرج ومرج ب��زرگ در 
بزرگ ترین نهاد تصمی��م گیر فوتبال ای��ران در جریان 
است. درحالی که دوهفته ای است، رس��انه های داخلی 
با حساس��یت باالیی به دنبال ماجرای تمدید ش��دن یا 
نشدن قرارداد کارلوس کی روش هستند، یکی از اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون از مصوبه ای در فدراسیون 
فوتبال خبر داد که دستیاران ایرانی کارلوس 

کی روش را معرفی می کرد.
هم اکنون فدراس��یون فوتب��ال ایران 
مصوب��ه هیئت رئیس��ه ای دارد ک��ه 
فدراسیون برای پوشاندن آن، مجبور 
اس��ت نام »گمانه زنی« را ب��ه آن بدهد، 
چون احتماالً خودش��ان هم ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند وقتی هنوز معلوم نیست، انتخاب 
دس��تیار س��رمربی تیم ملی به چه سرنوشتی 
دچ��ار خواهد ش��د، کار عجیبی اس��ت. برای 
همین فدراسیون به خبر معرفی دستیاران کارلوس 
کی روش واکنش نش��ان داد و اعالم کرد: »در نشس��ت 
هیئت رئیسه فدراس��یون فوتبال که روز اول شهریورماه 
س��ال جاری برگزار ش��د، برخی اعضای هیئت رئیس��ه 
فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادند تا نام برخی از مربیان 
واجد ش��رایط برای مربیگری در تیم مل��ی محرمانه 
از سوی این هیئت رئیس��ه به کمیته فنی و توسعه 

فدراسیون فوتبال پیشنهاد ش��ود تا پس از بررسی این 
کمیت��ه و مذاکره با نف��رات برگزیده، بهتری��ن گزینه ها 
با توجه به فاکتوره��ای مختلف مدنظر فدراس��یون، به 
سرمربی تیم ملی پیشنهاد ش��ود؛ بنابراین، فدراسیون 
فوتبال به صراحت اعالم می دارد که نفرات معرفی ش��ده 
تنها به عنوان گزینه انتخابی برخی اعضای هیئت رئیسه 
بوده و تا زم��ان ارائه نامه از س��وی همه اعض��ا و آن هم 
محرمانه و معرفی ایش��ان به کمیته فنی و توسعه، اعالم 
این اسامی از سوی برخی اعضای هیئت رئیسه، تنها جنبه 
گمانه زنی دارد«. گمانه زنی خواندن مصوبه فدراس��یون 
فوتبال به خوبی نشان می دهد در بدنه فدراسیون فوتبال 
و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اختالف شدیدی وجود 
دارد، اعضا چندان حرف های یکدیگ��ر را نمی خوانند و 
این چنین می ش��ود که عزیز خادمی با انتشار این خبر، 
یکی دو روز فدراسیون را به چالش می کشاند تا حسین 
فرکی، وضعیت فدراس��یون را »ش��یر تو ش��یر« بخواند 
و آیت اللهی پ��رده از مذاک��رات کفاش��یان فرکی برای 
س��رمربیگری بردارد و بگوید، فرکی گزینه سرمربیگری 

است، نه دستیاری!
نکته مهمی که در این اتفاق نهفته اس��ت، نخس��ت این 
موضوع اس��ت که هیئت رئیسه فدراس��یون فوتبال حق 
خود می دان��د که در مس��ئله ای نظیر انتخاب دس��تیار 
س��رمربی تیم ملی وارد ش��ود و حتی نظ��ر کمیته فنی 

فدراسیون 
ه��م  را 
دراین باره نخواهد؛ 
موضوعی که فدراس��یون و آیت اللهی ت��الش دارند این 
روزها روی آن س��رپوش بگذارند و با گمانه زنی خواندن 
مصوبه هیئت رئیسه، سعی در کم کردن اثر این خبر کند.

نکت��ه دوم و مهم ت��ر اینک��ه اختالف��ات هیئت رئیس��ه 
فدراس��یون در این روزها با س��کوت خبر مهدی محمد 
نبی، دبیر کل سابقاً همه کاره فدراسیون همراه است. نبی 
که پیش ازاین در همه امور تیم ملی نفر اول تصمیم گیر 
بود، این روزها و پس از شایعات برکناری کمی تا قسمتی 
اجباری اش از فدراسیون فوتبال، گویا حضور کمرنگ تری 
در هیئت رئیسه هم دارد. ش��اید در روزهای آینده اخبار 

مهم تری از فدراسیون به گوش برسد.
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یادداشت

20 شهریورماه پایان زمان حضور دام 
در مراتع استان است

مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: کلیه مراتع استان بعد از تاریخ 20 شهریورماه 
توسط مأموران حفاظتی این اداره کل تحت نظارت و کنترل 
خواهد بود و از حضور دام تحت هر شرایطی جلوگیری خواهد 
شد.خسرو عبدالهی اظهارکرد: به اس��تناد تبصره 2 ماده 47 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دامدارانی که بدون 
پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین ش��ده در پروانه یا خارج 
از مهلت قانونی تعیین ش��ده نسبت به وارد کردن دام خود به 
مراتع اقدام کنند، مرتکب جرم ش��ده و به ازاء هر واحد دامی 
غیرمجاز، 20 درصد ارزش متوسط روز آن واحد دامی جریمه 
می شوند.در راستای حفظ و حراس��ت مطلوب تر عرصه های 
ملی و مراتع توأم با س��رعت عمل کد امداد جنگل و مرتع به 
شماره 1504 و تلفن مستقیم یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی استان 3337001 به صورت شبانه روزی در خدمت 

عموم مردم است.

 106 تعاونی جدید در
 چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

مدیر کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان چهار محال و 
بختیاری گفت: 106 تعاونی در استان چهار محال و بختیاری 
تشکیل ش��د.داوود ش��یوندی در نشس��ت مطبوعاتی اظهار 
داش��ت: 910 نفر در تعاونی های مذکور مش��غول به فعالیت 
هس��تند.وی با اش��اره به اینکه تعاونی ها از همه جوانب مورد 
نظارت قرار می گیرند، تصریح کرد: 21 شرکت تعاونی در این 
استان حسابرسی و 190 ش��رکت تعاونی نیز نظارت عمومی 
صورت گرفت.ش��یوندی با اش��اره به اینکه ما ب��ه دنبال این 
هستیم که اثر بخش��ی تعاونی ها را بیشتر کنیم، بیان داشت: 
الزم است از تمامی ظرفیت تعاونی ها اس��تفاده شود تا تأثیر 

بیشتری را به همراه داشته باشد.

 70 منطقه عشایری  استان 
 آبرسانی سیار شد

مدیرکل امور عشایر چهارمحال وبختیاری گفت:70 منطقه 
عشایری این استان به صورت سیار، آبرسانی شد.

 یحیی حس��ین پور گف��ت: آب ش��رب ه��زار و 500 خانوار 
عشایری اس��تان چهارمحال وبختیاری از ابتدای سال جاری 
 تاکنون تأمین شده است. وی افزود: 180 میلیون لیتر آب با
  25 دس��تگاه تانک��ر ب��ه ای��ن مناطق حمل ش��ده اس��ت.

حیبن پور با بیان اینکه برای آبرسانی به این مناطق عشایری 
یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه ش��ده اس��ت، افزود: 
آبرسانی سیار به این مناطق تا مهرماه سال جاری ادامه دارد.

چهارمحال و بختی��اری با 130 هزار نفر جمعیت عش��ایری 
دومین استان عشایر نشین کشور است.

هفتم آبان ؛طرح هم کدسازی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح هم کدس��ازی از 7 آبان ماه امس��ال در 
چهارمح��ال و بختیاری اجرا می ش��ود که برقراری 
تماس تلفنی در سراسر اس��تان بدون گرفتن کد و 
سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر از 

مزایای این طرح است.
سید رهام حسینی با اشاره به طرح هم کدسازی در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: با اجرای این طرح 
با 8 رقمی شدن تمامی شماره مشترکان در استان، 
کد بین شهری در محدوده استان برای تماس های 

استانی حذف می شود.
وی افزود: برقراری تماس تلفنی در سراس��ر استان 
بدون گرفتن کد و سهولت در ارتباطات درون استانی 

با هزینه کمتر از مزایای اجرای این طرح است.
مدیر عامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 
گفت: براس��اس برنامه زمانبندی شرکت ارتباطات 
زیرساخت اجرای طرح هم کد سازی در چهارمحال 
و بختیاری در تاریخ 3 شهریور ماه امسال اعالم شده 
بود که بنا به دالیل فنی، برنامه زمانبندی تغییر یافته 

و به 7 آبان ماه امسال موکول شده است.
حسینی با اشاره به آمادگی کامل شرکت مخابرات 
اس��تان برای اجرای این طرح، افزود: اطالع رسانی 
کافی از طریق مطبوعات و صدا و سیما برای اجرای 
این طرح انجام شده اس��ت و زحمات عوامل مرتبط 
در این زمینه قابل تقدیر است.وی خاطرنشان کرد: 
با اجرای این طرح کدهای 0381 و 0382 حذف و 
تمامی تماس ها از خارج استان چهارمحال و بختیاری 
و تمامی موبایل های همراه اول، رایتل، تالیا و ایرانسل 
با ش��ماره گیری کد 038 انجا می شود . هفشجان، 
طاقانک، بروجن، فرادنبه، گندمان، بلداجی، شلمزار، 
گهرو، سامان و بن تنها با اضافه شدن رقم 3 به ابتدای 
تمام شماره تلفن ش��هرهای یاد شده اجرا می شود.

حسینی افزود: طرح هم کدسازی در شهر لردگان با 
حذف 3 رقم اول پیش شماره و اضافه شدن 3444 
به ابتدای شماره ها و در شهر اردل با حذف 3 رقم اول 
پیش شماره و اضافه شدن 3434 به ابتدای شماره ها 
اجرا می شود.وی خاطرنشان کرد: این طرح در شهر 
فارس��ان با حذف 3 رقم اول پیش ش��ماره و اضافه 
شدن 3322 به ابتدای شماره ها و در شهر چلگرد نیز 
با حذف رقم اول و اضافه شدن 33 به ابتدای شماره 

اجرا می شود.

اخبار کوتاه یادداشت ۵۰ تن چوب جنگلی قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: در 20 روز گذشته با رسیدگی 
به 150 فقره پرونده مربوط به قاچ��اق چوب جنگلی، 50 تن ان��واع چوب جنگلی در 

چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شده است.
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مدیر تبلیغات فیلم سینمایی شهر موش ها 2 از میزبانی 
کودکان بی بضاعت استان در هفته آینده خبر داد.

 سولماز همت زاده افزود: روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
هفته آینده در س��انس صبحگاهی، این فیلم س��ینمایی 
در ش��هرکرد میزبان کودکان خانواده هاسی بی بضاعت 

خواهد بود.

 وی یادآور ش��د: امید اس��ت ب��ا همکاری کمیت��ه امداد
 امام خمینی )ره (و بهزیستی و مؤسسات خیریه، کودکان 

بتوانند از این دو سانس رایگان بهره مند شوند.
همت  زاده از اس��تقبال گس��ترده ک��ودکان از این فیلم 
سینمایی در ش��هرکرد خبر داد و گفت: در حاشیه اکران 
این فیلم، برنامه ه��ای فرهنگی برای کودکان نیز اجرایی 

می شود.
مدی��ر تبلیغ��ات فیلم س��ینمایی ش��هر موش ه��ا 2 در 
چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم سینمایی شهر موش ها 
همزمان با سراسر کشور از ششم شهریور در دو سینمای 

استان در حال اکران است. 
همت زاده گفت: ای��ن فیلم که تداع��ی کننده خاطرات 
قدیم کودکان دیروز و خانواده هاست که در سینما بهمن 

شهرکرد و سینمای شهر بروجن اکران شده است. 
به گفته وی، این اثر س��ینمایی ادامه مدرسه موش ها به 
کارگردانی مرضیه برومند و تهیه کنندگی منیژه حکمت 
است که با شعار حمایت از شادی برای کودکان و حفاظت 

از محیط زیست تهیه شده است. 
 مدی��ر تبلیغ��ات فیل��م ش��هر موش ه��ا اف��زود: هدف 
تهیه کنندگان و دس��ت اندرکاران این فیلم س��ینمایی 
حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و ترویج 

فرهنگ حفاظت از محیط زیست است. 
همت زاده گفت: در راستای حمایت از این نوع فیلم های 
س��ینمایی گروهی از هنرمندان و 19 انجمن حمایت از 
محیط زیس��ت و خیریه چهارمحال و بختیاری حمایت 

خود را از این اکران اعالم داشته اند. 
سینما بهمن شهرکرد در سه راه س��ینما هر روز میزبان 
ک��ودکان و خانواده آن ه��ا برای تماش��ای فیلم های روز 

ایران است.

خادم حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا )ع( گفت: به 
مناسبت والدت با سعادت امام رضا )ع( 12 کشور دنیا میزبان 
پرچم این امام بزرگوار هستند.علی آل سیدان در کنار بارگاه 
امامزادگان دو معصوم )ع( ش��هرکرد در جمع مردم اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری با تبریک دهه کرام��ت و میالد امام 
 رضا )ع( اظهار داش��ت: بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( بیش از

 8 هزار خادم دارد که این خدام به صورت شبانه روزی مشغول 
خدمت رسانی به زائران آقا هستند.وی افزود: استقبال مردم 
چهارمحال و بختیاری از پرچم حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( بی نظیر است و انش��اءاهلل زمینه ای فراهم شود تا بتوانیم 

برنامه های باشکوه تری را در سال آینده در این استان برگزار 
کنیم.آل سیدان بیان داش��ت: مردم چهارمحال و بختیاری 
به مدت چهار روز میزبان پرچم حرم امام رضا )ع( هس��تند 
که برنامه های این چهار روز به صورت دقیق به مردم عزیز و 
والیتمدار این استان اعالم خواهد شد.خادم حرم امام رضا )ع( 
گفت: در حال حاضر خدام امام رضا )ع( در سی و یک استان 
کش��ور در خدمت مردم و در حال اج��رای برنامه ها و فراهم 
کردن زمینه زیارت از راه دور حرم علی بن موس��ی الرضا )ع( 
برای مردم هستند.وی تصریح کرد: این برنامه ها طی هفت 
سال گذشته در سراسر کشور اجرا شده و خدام در سال جاری 

 به بیش از یک هزار نقطه از کش��ور به همراه پرچم حرم امام
 رضا )ع( در بین مردم حضور پیدا می کنند.

در روزهای دوشنبه و چهار شنبه صورت می گیرد

خادم امام رضا )ع( در چهار و محال بختیاری
12 کشور دنیا میزبان پرچم علی بن موسی الرضا )ع( هستند

شهر موش ها میزبان کودکان بی بضاعت استان می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
 9209980359601143 پرونده:  شماره   9309970352700834 دادنامه:  شماره   810
آقای  وکالت  با  شفیعی  محمدرضا  آقای   -1 شکات:   921147 شعبه:  بایگانی  شماره 
سید امیرمسعود امام قیسی به نشانی اصفهان-خیابان شهید نیکبخت-بعد از ساختمان 
اصفهان-خ  نشانی  به  نژاد  گلستان  رضا  آقای   -2 خدابنده  کوچه  دادگستری-نبش 
اصفهان-برآن جنوبی- نشانی  به  آقای مهدی شجاعی  متهمین: 1-  وحید-ک مشکین 

زیار-روران جنب مخابرات-کوچه ابشار، 2- آقای علی کریم زاده، 3- آقای احمد طالبی 
همگی  داریوش شجاعی  آقای   -5 محمد شجاعی،  آقای   -4 متواری،  نشانی  به  همگی 
به نشانی اصفهان-برآن جنوبی-زیار-روران اتهامها: 1- شروع به سرقت مقرون به 
آزار 2- تخریب عمدی 3- سرقت مقرون به آزار گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
دادگاه: در خصوص شکایت آقایان 1- محمدرضا شفیعی فرزند احمد و با وکالت سید 
امیر مسعود امام قیسی 2- رضا گلستان نژاد فرزند محمود علیه آقایان 1- داریوش 
)احمد( شجاعی فرزند شکرا... 2- محمد شجاعی فرزند قدمعلی 3- مهدی شجاعی فرزند 
عباسعلی 4- احمد طالبی فرزند حسین 5- علی کریمی – کریم زاده فرزند گشتاسب و 
متهم ردیف سوم دارای سابقه کیفری وفق محتویات صفحه 33 پرونده )که با بررسی 
نفر  یک  و  بوده  شجاعی  داریوش  همان  شجاعی  احمد  میرسد  نظر  به  پرونده  اوراق 
می باشند نه دو نفر( و همگی دائر بر شرکت در سرقت مقرون به آزار از مرغداری 
شاکی ردیف دوم و نیز شرکت در تخریب عمدی درب منزل شاکی ردیف اول و شروع 
تحقیقات  پرونده  اوراق  مجموع  بررسی  به  توجه  با  دادگاه  آزار  به  مقرون  به سرقت 
پنجم  و  سوم  های  ردیف  متهمان  از  شکات  )که  شده  یاد  شکات  شکایت  شده  انجام 
اول  ردیف  متهم  اقرارگونه  اظهارات  انتظامی  مرجع  گزارش  اند(  کرده  اعالم رضایت 
محلی  معموله  تحقیقات  و  یکدیگر  به  نسبت  متهمین  اظهارات  نحوه  و  )صفحات5-4( 
صفحات 17-37 و مواجهه حضوری صفحات 22-23 و محتویات صفحات 49-45-
83- صورتجلسه مورخه 1392/6/8 و نحوه اظهارات متهم ردیف سوم – اقرار ضمن 
تلویحی و محتویات صفحات 38-60 پرونده و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم 
حضور متهمان ردیف های چهارم و پنجم و اول و دوم و عدم دفاع موثر از خویش در 
مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 42-677-655-656-652 
بزه  جهت  را  الذکر  موصوف  متهمین  از  یک  هر  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  )از 
از مرغداری شاکی ردیف دوم )که جمعًا یک هزار  شرکت در سرقت مقرون به آزار 
بلدرچین را به سرقت برده اند( به تحمل دو سال حبس و 74 هفتاد و چهار ضربه شالق 
تعزیری و متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم و پنجم را به جهت بزه تخریب عمدی 
درب منزل شاکی ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک از متهمین 
ردیفهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم را به جهت بزه شروع به سرقت مقرون 
به آزار از محل سکونت شاکی ردیف اول به تحمل یکسال حبس و نیز مستنداً به ماده 
667 قانون مارالذکر هر یک از متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم را به رد عین اموال 
مسروقه و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه )قیمت یک هزار 
به  نسبت  مارالذکر  قانون  ماده 667  اعمال  و در خصوص  مینماید.  بلدرچین( محکوم 
متهمین ردیفهای سوم و پنجم نظر به اعالم رضایت شاکی ردیف دوم موضوعًا منتفی 
میباشد و نیز در خصوص بزه متهم ردیف سوم و دائر بر شرکت در تخریب عمدی 
جلسه  در  محمدرضا شفیعی  آقای  اینکه شاکی  به  نظر  اول  ردیف  منزل شاکی  درب 
از متهم ردیف سوم آقای مهدی شجاعی اعالم رضایت قطعی و منجز نموده  دادگاه 
به بند دوم ماده ششم قانون آیین دادرسی کیفری  لذا نظر به مراتب و مستنداً  است 
قرار موقوفی تعقیب را صادر و اعالم میگردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف سوم 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر 
ده روز  غیابی و ظرف  متهمین  میباشد و در خصوص سایر  )اصفهان(  استان  مرکز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
الف:13812  میباشد.م  )اصفهان(  استان  نظر مرکز  تجدید  در محاکم  تجدیدنظرخواهی 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
ابالغ رای 

 9309980354500057 پرونده:  شماره   9309970354500669 دادنامه:  شماره   811
شماره بایگانی شعبه: 930256 خواهان: آقای علی موالیی نژاد به نشانی پل خواجو-ک 
امیر  اکبر  علی  آقای   -1 خواندگان:  اصفهان(  مرکزی  اپادانا-واحد4)زندان  صدر-مج 
مهرداد  آقای   -2 نگار4-ط3-واحد6،  بهارآزادی-مج  باال-خ  چهارباغ  نشانی  به  مطلق 
مقاره عابد به نشانی بلوار آیینه خانه-کوچه نهضت سواد اموزی-بن بست گلها-پ53، 
3- آقای سورن هاکپیانی 4- خانم ایران نصر 5- آقای میالد بمانیان 6- آقای ارمان 
تاکی 7- آقای مهدی شجاعی پور 8- آقای حسین نکوجو 9- آقای ستار ایسپره همگی 

به نشانی مجهول المکان 10- آقای احسان مراوندی به نشانی خ جی-خواجه عمید-ک 
بازارچه-مقابل  دوم-خ  مشتاق  خ  نشانی  به  ابراهیمی  محسن  آقای   -11 خرم-پ11، 
مخابرات-خ مهران-دست راست-منزل ابراهیمی 12- آقای سعید دهخدایی به نشانی خ 
کاوه-خ غرضی-بل شکوفه-فاز2-بن شقایق11-پ118، 13- آقای فرشید گلبازخانیان 
به  جعفریانی  اشکان  آقای   -14 سرو-واحد14،  شیری-مج  مطهری-پل  خ  نشانی  به 
به  چراغی  رسول  آقای   -15 همکف  شمالی-ک21-پ26-ط  مرداویج-فارابی  نشانی 
نشانی خ امام خمینی-محله فردوان-ک سرچشمه-ک حقیقت-پ50، 16- آقای احسان 
فهامی به نشانی خ حکیم نظامی-خ نظرشرقی-فروشگاه پاتاب، 17- آقای علی ایرانی به 
نشانی خ شیخ صدوق شمالی-ک نوراللهی-ک گلستان-پ62، 18- آقای رضا جهرمی 
حسین  آقای   -19 پارادایس3،  سبالن-مج  شاهد-خ  شهر-خ  سپاهان  نشانی  به  زاده 
محمدی به نشانی خ محتشم-ک بیژن-ک بهار-ساختمان بهار-واحد3، 20- آقای حسین 
مشتی های خواجویی به نشانی خ رباط2-ک کرمی-بن مولوی-پ28، 21- آقای حمید 
بحرینی به نشانی خ شیخ مفید-ک تفکری-بن رویا-مج مهدی-ط3-واحد6، 22- آقای 
مصطفی برهانی به نشانی خ جی-بن شهید اسدی-پ141، 23- آقای احمد باباصفری به 
نشانی خانه اصفهان-خ گلخانه-بنفشه شمالی-ک علوی نژاد-پ81-واحد9، 24- آقای 
امیر مهدی موحدیان عطار با وکالت خانم مریم صانعی خوانساری به نشانی خیابان 
شیخ صدوق شمالی-انتهای خیابان کاخ سعادت آباد شرقی-ساختمان اداری پارسیان-
طبقه چهارم-واحد42، 25- آقای ارا ایوازیان به نشانی خ نظر غربی-خواجه پطرس-

بلوکهای جدید خلیفه گری-پ25 خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی رضا مالیی نژاد فرزند 
فرهاد بطرفیت 1- حسین نکوجو 2- مصطفی برهانی 3- حسین مشتی های خواجوی 
4- سورن هاکپیانی 5- مهرداد مقاره عابد 6- احسان مراوندی 7- اشکان جعفریانی 8- 
امیرمهدی موحدیان عطار با وکالت خانم مریم صانعی خوانساری 9- حسین محمدی 
ایرانی 14-  امیرمطلق 12- حمید بحرینی 13- علی  اکبر  بمانیان 11- علی  10- میالد 
ستاره ایسپره 15- آرمان تاکی 16- احسان فهامی 17- محسن ابراهیمی 18- فرشید 
گل بازخانیان 19- آرا آیوازیان 20- رسول چراغی 21- ایران نصر 22- مهدی شجاعی 
پور به خواسته اعسار بدین شرح که خواهان اظهار داشته به موجب دادنامه شماره 
760-90/6/2 این دادگاه به پرداخت مبالغی به عنوان رد مال در حق خواندگان ناشی از 
بزه سرقت محکوم گردیده ام قباًل دادخواست اعسار داده ام و حکم به پرداخت 1/2 نقدی 
صادر شده که مبلغ نقدی را ندارم بدهم و به استماع گواهی گواهان استناد می نمایم 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات گواهان مبلغ پرداخت نقدی را به 4/100 
درصد آن تقلیل می نماید و پرداخت مابقی به صورت اقساط )به صورت پرداخت ماهانه 
سه میلیون ریال( می باشد و در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت آقایان احمد 
باباصفری-رضا جهرمی زاده و سعید دهخدایی با توجه به استرداد دادخواست از سوی 
خواهان به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به 
خواندگان ردیفهای دوم و هفتم و هشتم و دوازدهم و نوزدهم حضوری است و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان و در خصوص 
قابل واخواهی در همین  ابالغ  تاریخ  از  سایر خواندگان غیابی است و ظرف 20 روز 

دادگاه است.م الف:13815 رستم پور رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

812 کالسه: 93-127 به موجب رای شماره 407 تاریخ 93/3/28 شعبه 5 شورای حل 
محمدرضا  سید   -1 علیهم  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
درمیانه بزرگ 2-سید مهدی درمیانه بزرگ هر دو به نشانی مجهول المکان  محکومند به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
-291131-291130-291129-291128-291126-291127 شماره  های  )سفته 
بابت  ریال   118/000 و   )291137-291136-291135-291134-291133-291132
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
نیم عشر  احتساب  با  تاریخ وصول  لغایت  دادخواست 93/1/31  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
به نشانی اصفهان-بازار بزرگ- ایرج خیراللهی  له:  احکام. مشخصات محکوم  اجرای 

مقابل پاساژ صدر-فروشگاه خیراللهی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13786 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
نهم  شعبه   92/9/30 تاریخ   1370 شماره  غیابی  رای  موجب  به  کالسه:176-92   813
 -1 علیها  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محمدرضا نجفی سوالری 2- سعید شولی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند 
فقره  یک  وجه  از  قسمتی  بابت  ریال   26/930/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به 
چک به شماره 516913 مورخ 91/6/15 به عهده بانک صادرات شعبه سه راه خمینی 
شهر و مبلغ 142/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
زمان  لغایت   )91/6/15( موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت   و 
اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر 
طالقانی شمالی-کوی  نشانی اصفهان-تیران-خ  به  عاملی  با وکالت رضوان  بسیجیان 
مبلغ  پرداخت  همچنین  و  وکالت  عامل-دفتر  میترا  دکتر  مطب  دادخواه-جنب   شهید 
محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  بابت حق االجرا.  نیم عشر 
اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ   علیه 
حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا   بگذارد 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،   اجرائیه 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13792شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   92/11/29 تاریخ   1850 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1188/92ش12   814
امید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  12 شورای 
به  مستنداً  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  شغل  حمید  فرزند  احمدی 
مواد 198و519و229 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 از قانون آیین دادرسی 
 مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال 
مبلغ  پرداخت  و  8457اصفهان43  انتظامی  شماره  به  موتورسیکلت  یکدستگاه  سند 
نصرا...  فرزند  میرطالبی  مجید  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   106/000
بویه-پالک16- آل  بیرونی-خ  ابوریحان  کاوه-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  دانشجو  شغل 

خانه هفتم-دست راست صادر و اعالم  می گردد و پرداخت هزینه نیم عشر حق االجرا 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  می باشد.  ریال   50/000/000 بر  مقوم   و 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
یا مالی معرفی کند که  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  موقع به اجرا بگذارد 
قادر  را  که خود  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و   اجرای حکم 
خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
 13793 م الف:  نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

815 کالسه:92-1175 به موجب رای شماره 60 تاریخ 93/1/25 حوزه 20 شورای حل 
توکلی  آقای مصطفی  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان 
نه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  آزاد  مرادعلی شغل  فرزند 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
و  حکم  اجرای  لغایت   92/4/11-140291 سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: خانم زینب زارعی اندوانی فرزند 
بیستم- جانبازان-کوچه  آباد-خیابان  اصفهان-دولت  نشانی  به  دار  خانه  شغل   رضا 

محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  سیمرغ-پالک9.  بست  بن 
 علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
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 
حل  حقوقی شورای   20 13798 شعبه  م الف:  نماید.  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

816 کالسه:1576/91 به موجب رای شماره 295 تاریخ 92/3/26 حوزه 22 شورای حل اختالف 
 شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت پانیس فراستوک زاینده رود

شاهد  رزمندگان-کوی  اصفهان-خ  نشانی  به  نجار  احمد  و  رجبی  سعید  مدیریت  به 
ریال  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  نه  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
بابت اصل خواسته و چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
شعبه  صادرات  بانک   91/8/15-491396 موصوف  چکهای  سررسید  تاریخ  از  تادیه 

به  تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له شرکت تعاونی هشت بهشت  تا  حکیم نظامی 
مدیریت محمدرضا ناعم به نشانی اصفهان-چهارباغ خواجو-جنب ساختمان شریف-
ساختمان صدف. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13799 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

817 کالسه:1025/92 به موجب رای شماره 227 تاریخ 93/3/31 حوزه 22 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدا... محمود صالحی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تا  050348-92/6/30و050349-92/7/30و92/8/30-050350  چک  سررسید  تاریخ 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی مؤمنی دهقی به نشانی دهق-خ امام-جنب 
مخابرات-پ20 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ضمنًا خوانده محکوم به پرداخت هزینه 
علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  می باشد.  آگهی  نشر 
بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد، 
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 
اختالف  حل  شورای  حقوقی   22 شعبه  نماید.م الف:13800  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/3/28 شعبه 32 شورای  به موجب رای شماره 506  818 کالسه:1775-92 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا یوسفی 
بابت اصل  پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است 
مشخصات  دولتی.   عشر  نیم  انضمام  به  دادرسی  هزینه  ریال   190/000 و  خواسته 
راه سیمین-کوی فرهنگ-کوی  به نشانی اصفهان-سه  له: سید عیسی کشفی  محکوم 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  جام-پالک17. 
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 
نماید.م الف:13801 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای  اعالم  ندارد، صریحا 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شورای   14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   563/93 کالسه:  قرار:93/6/3-907  شماره   819
شهید  دبستان  میر-روبروی  اصفهان-خ  نشانی:  قاسمی  عبدا...  خواهان:  اختالف  حل 
نشانی:  مریکی  پور  حسین  پری  جان  خوانده:  مهر-)ایمانی(-پ26  بست  احسانی-بن 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو دوو مدل 1994 به شماره 
انتظامی 743م25ایران13 شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی خواهان عبدا... قاسمی به طرفیت خوانده جان پری حسین پور مریکی به خواسته 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو دوو مدل 1994 به شماره انتظامی 743م25ایران13 
به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده 
ارائه شده  قولنامه های  مالک خودرو،مالحظه  انتظامی در خصوص آخرین  از مرجع 
جلسه  در  آگهی  نشر  ماده  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده  همچنین  و  خواهان  ازطرف 
رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
بر  مدنی حکم  قانون  مواد 10و219و220و221و223و225  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
محکومیت خوانده جان پری حسین پور مریکی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
انتقال رسمی سند خودرو ذکر شده در باال به نام خواهان و پرداخت مبلغ یکصد  و 
و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی  و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. و پس 

م الف:14033 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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پاسخ کوتاه این پرسش یک جمله است: »چون زبان مادری 
کمتر حواسشان را پرت می کند.« بنابراین برای یادگرفتن 
زبان، هر چه زودتر اقدام کنید بهتر است.وقتی دانشمندان 
مهارت های انگلیسی مهاجرانی را که در سنین مختلف پا به 
ایاالت متحده آمریکا گذاشته بودند با یکدیگر مقایسه کردند، 
دریافتند آن هایی که در س��نین پایین تر وارد این کش��ور 
ش��ده اند، برتری واضحی نس��بت به دیگران دارند. این امر 
حتی درصورتی که هر دوبه یک اندازه در محیط انگلیسی زبان 
زندگی کرده باشند کماکان صادق اس��ت. البته این به آن 
معنی نیس��ت که کودکان زبان آموز به مهارتی بی نقص در 
گفتگو به زبان دوم دس��ت پیدا می کنند. خیلی از آن هایی 
که در سنین پایین انگلیسی آموزی را آغاز کردند، همچنان 
برخی نقص های زبانی را تا سنین بزرگ سالی با خود حفظ 
کردند. اما به طورمعمول، نس��بت به همپایان پیرترش��ان، 
تلفظی بسیار بهتر داش��تند. اما چرا این طور است؟ برخی 
بر این باورند که ذهن کودکان قابلیت های خاصی دارد که 
آن را مستعدترو  چابک تر می کند. جیمز فلج، استاد مهمان 
دانشگاه آالباما در بیرمنگام می گوید: ما نمی توانیم این نظر را 

به طور کامل رد کنیم. اما گمانه زنی های دیگری هم هستند 
که می توانند داده ه��ای موجود را به همان خوبی تفس��یر 
کنند. فلج بر این باور اس��ت که کودکان زب��ان دوم را بهتر 
یاد می گیرند، زیرا ذهنشان به اندازه بزرگ ساالن مغشوش 
نیست. هر چه در بیان واج های زبان مادری آموخته تر باشیم، 
بیان این آواها خودکارتر و تولید آواهای غریب تازه دشوارتر 
می ش��ود. وی می گوید مثل این اس��ت که بعد از س��ال ها 
بدمینتون بازی کردن، بخواهید تنیس یاد بگیرید. حرکات 
متفاوت اند، ولی آن قدر به هم نزدیک اند که انسان وسوسه 
می شود یکی را جای دیگری بگذارد. فلج می گوید: »موضوع 

آن قدر ساده و دم دستی است که آدم های کمی آن را درک 
می کنند. بزرگ ترین تفاوت میان کودکی که زبان اولش را 
می آموزد با کودک بزرگ تری ک��ه زبان دومی را می آموزد، 
آن است که کودک اول، زبان دیگری ندارد که با زبان مورد 
آموزش رقابت کند.«همچنین ممکن است کودکان هنگام 
زبان آموزی، منابع ورودی بیش��تر و بهتری از بزرگ ساالن 
داشته باش��ند. وقتی مهاجران مسن تر به مقصد می رسند، 
ممکن است با هم زبانان مادری خود معاشرت کنند. حتی 
ممکن است الزام کار برای کسب معاش آن ها را از زبان آموزی 
عقب بی اندازد. اما مهاجران جوان، عمدتاً به مدرسه می روند 
و در آنجا مجبورند با کودکان انگلیسی زبان معاشرت کنند 
و می توانند بر آموزش های خود تمرکز کنند. عالوه بر این، 
شرایط آن ها در تالش برای آموختن زبان آسان تر است. یک 
فرد بزرگ سال بامهارت انگلیسی ناچیز موجب بی صبری و 
حتی استهزاء سایرین می شود. اما به قول فلج،  »هیچ کس 
از کودک انتظار ندارد کامل باشد؛ درنتیجه شرایط آموزش 
اضطراب کمت��ری برمی انگیزد. ک��ودکان تنها برای تالش 

کردن امتیازات بسیاری می گیرند.«

چرا بچه ها زبان دوم را راحت تر یاد می گیرند؟

در ی��ک اتف��اق تصادفی یک جان��دار زمین��ی در فضا 
کشف شده است.

یک��ی از فضان��وردان ایس��تگاه فضایی iss ک��ه برای 
نظافت پنجره ها از س��فینه خارج شده بود با یک پدیده 

باورنکردنی مواجه شده است.
گفتنی اس��ت، در کن��ار پنجره های ایس��تگاه فضایی 
نمونه های��ی از پالنکتون های زنده دریای��ی زمینی به 

چشم می خورد.
بررس��ی ها نش��ان می دهن��د، کارش��ناس اعتقاددارن��د به دلی��ل آب وه��وای معتدل 
کش��ور قزاقس��تان و به ویژه پایگاه فضایی بایکونور ای��ن پالنکتون ها در الب��ه الی ابرها 
 وجود داش��ته که به بدنه پنجره ها چس��بیده و در ش��رایط م��ا و خأل توانس��ته اند زنده 

بمانند.
 این اتفاق تصادفی مسیر تازه ای برای دانشمندان به جهت رشد گیاهان در فضا بازکرده 

است.

خودروس��ازان به دنبال راهی برای زیباتر کردن خودرو 
هس��تند و در این راه از هیچ حرکت��ی دریغ نمی کنند. 
گاهی در میان طرح های خودرو می توان مواردی را یافت 
که در نوع خود بسیار جالب و ش��اید عجیب هستند.» 
دونگ وو نام« طراحی است که خودروی جدیدی را برای 
فولکس واگن ساخته است. طرح اصلی این خودرو از روی 
دستگاه جوجه کشی برگرفته شده اس��ت زیرا می تواند 
محیطی آرام و گرم را برای هر خان��واده ای ایجاد کند و 
حس آرامش را به طور عجیبی به انسان وارد می کند. این خودرو بانام »جوجه کشی« قرار 
است ساخته شود و مدل های مختلف خانوادگی و صنعتی خواهد داشت. مدل صنعتی این 
خودرو برای استفاده در آفریقا طراحی شده است. از این خودرو قرار است در طبیعت استفاده 
ش��ود و جنگل بانان می توانند با استفاده از آن حیوانات آس��یب دیده را به مناطق پزشکی 
برس��انند. بدنه این خودرو حالت تخم مرغی دارد و چرخ های آن برای مواقعی ساخته شده 

است که بتواند به راحتی در هر نوع زمینی از خاکی، آسفالت گرفته تا باتالقی حرکت کند. 

کشف جانداری باورنکردنی در پنجره های 
ایستگاه فضایی 

 خودرویی با الهام از دستگاه 
جوجه کشی

ب��رای پیش��گیری از مش��کالت حافظ��ه گی��اه 
جینس��ینگ را دریابید. گیاه آب بشقابی پوست 
را تقویت می کند و بنفشه فرنگی برای خوش آب 
و رنگ ش��دن چهره مفید اس��ت و گیاه دم اسبی 
برای داش��تن ناخن های زیبا توصیه می ش��وند. 
تیک تیک ثانیه ها به دقای��ق می پیوندند و دقایق 
به ساعت ها و روزها و س��ال ها و تا به خود بجنبیم 
عمری سپری ش��ده و گذر ایام تأثیراتش را روی 
بدن و ظاهر ما نمایان کرده است؛ پس بهتر است 
دست روی دست نگذاشته و ش��اهد زوال قدرت 
بدنی و زیبایی خود نباش��یم و تا جایی که امکان 
دارد رسیدن پیری را به تعویق بیندازیم. کار زیاد 
سختی نیست. کافی است روزی چند دقیقه برای 
درست کردن یک جوشانده وقت بگذارید. خالق 
هستی گیاهانی مثل جینسینگ، بنفشه فرنگی، 
گزنه، زنجبیل، گیاه دم اس��بی، جینکو و ...آفریده 
است که شمارا به هدفتان نزدیک تر می سازد. پس 
با گیاهانی که معرفی می کنیم آشنا شوید و پیری 

را از خود دور کنید.
گی�اه آب بش�قابی پوس�ت را تقویت 

می کند
 Centell asiatica گیاه آب بشقابی بانام علمی 
از خانواده چتری��ان )Apiaceae( هس��ت و از 
هزاران سال پیش در کش��ورهای آسیای شرقی، 
هندوستان، چین، اندونزی، س��ریالنکا و جنوب 

آفریقا به طور سنتی به کار می رود.
 دکتر فرانکو ژیگون، استاد طب سنتی می گوید: 
»گیاه آب بشقابی تولید کالژن را تحریک می کند 
و به این ترتیب از پیری پوست پیشگیری به عمل 
می آورد. این گیاه پرخاصیت روی بافت های رابطی 
که مراقبت از پوس��ت را تضمی��ن می کنند تأثیر 

گذاشته و باعث تقویت پوست می شود.«
 حال که با این گیاه آشنا شدید دست به کار شوید: 
4 گرم برگ و ساقه خشک گیاه آب بشقابی را در 
25 سی س��ی لیتر آب جوش بریزید. در ظرف را 
بپوشانید و اجازه بدهید به مدت 10 دقیقه بجوشد 
و دم بکشد. محلول را از صافی رد کنید و به مدت 1 
ماه، روزانه سه مرتبه یعنی صبح، ظهر و شب، یک 

فنجان از این جوشانده میل کنید.

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

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

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

درخت جاودانگی
 دانایی به طریق داستان گفته 
بود که درختی در هندوس��تان 
است که هر که میوه آن را بخورد 
عمر جاودان می یابد. پادشاهی 
این س��خن ش��نید، او از فرط 
راستی )س��ادگی - ش��اید هم 
طمع به عمر زیاد( کس��ی را به 
هند فرستاد تا میوه آن درخت 

را بیاورد.
آن م��رد س��ال ها در هند ب��ه جس��تجو پرداخ��ت. از هر که 
می پرس��ید مس��خره اش می کردند که این مرد دیوانه است. 
بعضی ها هم به زبان تعریف و حمد ریش��خندش می نمودند 
 و او را به این سو آن سو می فرس��تادند و درخت هایی رانشانش

 می دادند.
 سرانجام وقتی آن پیک خس��ته، درمانده و نومید و اشک بار 
آهنگ بازگشت کرد، شنید که در همان مکان شیخی عالِم که 
قطبی بزرگوار است سکنی دارد با خود گفت : »من که کاردارم 
توفیق نیافتم، اکنون به نزد او بروم باش��د ک��ه دعای خیری 

نماید.« با چشمی اشک بار نزد شیخ رفت.
شیخ پرسید : »از چه چیز ناامید هستی، موضوع چیست ؟«

مرد گفت : »شاه مرا بدین فرستاده تا درختی را که می گویند 
هر که میوه آن را خورد حیات جاودانه می یابد، پیدا کنم ولی 
سال ها گشته ام و نیافتم.«شیخ خندید و گفت : این درخت که 
به دنبالش هستی درخت علم باشد که بس بلند و بس شگرف 
اس��ت در این مدت دراز تو در پی  ظاهر می گشتی که ناامید 

شدی آخر چرا به الفاظ و اسم ها چسبیده ای ؟
 چرا به معنی و ذات و حقیقت توجه نمی کنی ؟هر که به دنبال 
اس��م بگردد به جایی نمی رسد باید مس��می را جست )نه این 
که تاریخ بافی کرد که مثاًل مریم مادر یحیی را دید یا ندید یا 

رستم بود یا نبود.(
درگذر از نام و بنگر در صفات         

  تا صفاتت ره نماید سوی ذات
اختالف حق چو از نام افتاد               

    چون به معنی رفت، آرام افتاد
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 آگهي فرآخوان عمومي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران
  فعاليتهاي طراحي ، تهيه مصالح ، نصب و راه اندازي 

سامانه هاي خورشيدي فتوولتائيك تحت شبكه 

 ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان در نظر دارد فعاليت هاي طراح�ي ، تهيه مصالح ، نص�ب و راه اندازي 
سامانه هاي خورشيدي فتوولتائيك تحت شبكه خود را ، از طریق فراخوان عمومي و ارزیابي کیفي ، پس از انجام 

تشریفات قانوني به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید .
شرايط شركت در فرآخوان :  

1-  دارا  بودن شركت ثبت شده
2-  دارا  بودن پرسنل فني و مديريتي با مدرك تحصيلي متناسب 

3-  داشتن رزومه مناسب در فعاليت هاي سامانه هاي خورشيدي فتوولتائيك
4-  داشتن امكانات مالي و تجهيزات متناسب با فعاليت هاي ذكر شده

لذا بدینوسیله از کلیه ش��رکت هایي که داراي امکانات و تجربیات بازرگاني و تجاري مرتبط مي باشند دعوت مي گردد 
جهت اعالم آمادگي ؛  نس��بت به خرید اسناد فرآخوان و تکمیل این اس��ناد اقدام و مدارک و رزومه خود را براساس این 
 اسناد با ذکر موضوع فرآخوان و مشخصات شرکت بطور کامل به دبیرخانه این شرکت به آدرس : اصفهان -  خيابان

 چهار باغ باال – خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان حضوراً یا بصورت پست سفارشي 
ارسال نمایند.

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 93/06/17  تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 93/06/22 
مدت تحويل پيشنهادات : از روزیکشنبه مورخ 93/06/23 تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 93/07/01

شرکت توزیع برق استان اصفهان پس از بررسي اسناد و مدارک تحویل ش��ده و اطالعات مندرج در اسناد تحویلي در 
چارچوب ضوابط و مقررات و اسناد فرآخوان نس��بت به ارزیابي کیفي اقدام و از واجدین ش��رایط جهت دریافت اسناد 
مناقصات فوق الذکر دعوت به عمل خواهد آورد. بدیهي است ارائه مدارک مربوطه هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت 

شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند در س��اعات اداري با شماره تلفن 031-36249075 امور تدارکات- 

قسمت مناقصات این شرکت تماس حاصل فرمایند . 
آگهي این فرآخوان در صفحات داخلي روزنامه هاي جمهوري اسالمي و زاينده رود درج مي گردد همچنین 

آگهي و اسناد این فرآخوان در سایت هاي اینترنتي زیر نیز قابل دسترسي مي باشد . 
   http://tender.tavanir.org.ir سایت اطالع رساني معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس
  WWW.epedc.ir سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شركت توزيع برق استان اصفهان
امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان
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