
ورود اسب آهنی گردشگران اروپایی به اصفهان
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت 

دل ها گرفتار غم دیرینه توست  تفسیر دشت کربال  در سینه توست    
شهادت مظلومانه پنجمین اختر تابناک آسمان والیت حضرت امام محمد باقر ) ع ( را تسلیت می گوییم 

توقف توسعه صنعت  مرهمی 
برآلودگی هوای اصفهان 

ارسال 2 درب مشبک حرم 
امیرالمؤمنین )ع( به نجف اشرف

 آمادگی  استان برای
كشت  پاییزه گندم 

بچه های نویسنده در شهرستان ها 
جوان مرگ می شوند

هم آوردی هالیودی درفوالدشهر 
سپاهان/ پرسپولیس؛ ۱۸:۳۰ فردا

منا
س: ای

عک
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سرای بدیع؛ هنری ماندگار از میراث ناملموس دیار هنر 
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اصفهان ؛ 4 پله
 تا سقوط

3

شاخه گل های طالیی
  طال نیست 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان  :گول بازار را نخورید 

4

4

3

رسول زرگر پور در جلسه مس��ئوالن برگزاری 
اجالس و جشنواره بین المللی میراث ناملموس 
)ICCN 2014( بابیان اینکه اصفهان آمادگی 
خوبی برای برگزاری این رویداد بزرگ بین المللی 
و فرهنگ��ی دارد، اظهار کرد: با توج��ه به اینکه 
اساس میراث ناملموس محتوای فرهنگی دارد 
نباید مختصر به خود اجالس ش��ود و باید همه 
مردم اصفهان در آن حضور و نقش داشته باشند.

وی بابیان اینکه پایه اصلی میراث ناملموس..

معاون اول رئیس جمهور، دستور بررسی مجدد 
طرح انتقال آب سد بهشت آباد و پیگیری آن را 
به وزیر نیرو ارجاع داد.باگذشت یک ماه از حضور 
معاون اول رئیس جمهوری در اصفهان، استاندار 
این اس��تان برای پیگیری جمع بندی های این 
سفر به دیدار جهانگیری رفت.رسول زرگرپور در 
دیدار با معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی 
از حضور جهانگیری و هیئت همراه به اس��تان 

اصفهان در هفته دولت، خواهان...

اصفهان در بین 31 استان کشور  روی  پله بیست و هفتم ازدواج 
ایستاده است. در ۶ ماهه نخست س��ال جاري، تعداد 1۸ هزار و 
۷40 ازدواج در دفاتر ثبت احوال اس��تان اصفهان به ثبت رسیده 
است.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اش��اره به اینکه این 
استان در جایگاه بیست و هفتم ازدواج در سطح کشور قرار دارد، 
گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاري، تعداد 1۸ هزار و ۷40 ازدواج 
در دفاتر ثبت احوال استان به ثبت رسید که از این تعداد، 13 هزار 

و ۹۶۷ مورد در مناطق شهري و ۷33 مورد در مناطق...

 شاخه گل های طالیی که به نام 24 عیار در بازار عرضه می شود 
طال نبوده و از مصنوعات پالستیکی و آب طال در ساخت آن استفاده شده است

میهمانی بزرگ برای مردم 
اصفهان

کارگروه ملی احیای  زاینده رود 
قوت می گیرد
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 شماره مجوز )۳۱۳764(
1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حدود 3 کیلو متر لوله گذاری 3/4 اینچ و ساخت و نصب حدود 1000 مورد 
و جابجایی حدود 100 مورد و جمع آوری حدود 50 مورد انش�عاب فوالدی در سطح اداره گاز خمینی شهرو 

نواحی تابعه 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/07/19 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 82/000/000 ریال )هشتاد و دومیلیون ریال (کد فراخوان:1375494

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پایگاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت گاز 
اس�تان اصفهان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  یا با ش�ماره تلفن های 

5-36271031-031  امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند . 
روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان 

نوبت  دومآگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر در نظر دارد یک واحد تجاری و زیر زمین به مساحت ۳۰ متر مربع با كلیه امکانات واقع در

خیابان شهید بهشتی جنب شهرداری منطقه 4 )بازارچه ( با اجاره ماهیانه ۸۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده كتبی و عندالزوم حضوری اجاره دهد بدینوسیله 

از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شركت در مزایده دعوت بعمل می  آید.

الف : مدت بهره برداری از 9۳/۰۸/۰۱ لغایت 94/۰7/۳۰ به مدت یک سال 

 ب- محل ثبت ن�ام و قبول پیش�نهادات : دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرس�تان خمینی ش�هر واقع در خیابان ش�ریعیت ش�مالی كوچه 94 

تلفن ۳۳6۱۰۸9۸ و ۳۳626۰7۱ 

ج : سپرده : مبلغ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت چک تضمینی در وجه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر 

د: مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه مورخ 9۳/۰7/29 

ه: كمیسیون مزایده : 

زمان : ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ  9۳/۰7/۳۰ 

مکان : اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر واقع در خیابان شریعتی شمالی - كوچه 94 

و: شرایط متقاضی : 

۱- حضور در كمیسیون مزایده 

واحد اجارات و امور اقتصادی 2- در صورت برنده شدن پرداخت هزینه نشر آگهی .
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

م الف 17948

07 06 08 29 56
ماه روز ساعت

 روز شمارآیین افتتاحیه اجالس 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

ثانیه دقیقه



اخبار کوتاهيادداشت

افراط و تفريط در نهی از منکر 
پذيرفتنی نیست

عوض حیدرپور  اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر در 
نظام جمهوری اسالمی ایران جزو ش��ئونات اساسی زندگی 
مردم است و اقشار مختلف جامعه بر اساس تأکیدات دینی و 

اجتماعی به انجام این وظیفه خطیر می پردازند.
وی ادام��ه داد: هرگون��ه فعالی��ت در ح��وزه اج��رای ام��ر 
به مع��روف بای��د مبتنی ب��ا دی��دگاه مراج��ع تقلی��د، امام 
خمین��ی )ره( و رهبر معظم انق��الب باش��د و هرگونه افراط 
و تفری��ط در ای��ن حوزه ب��ه هر ش��کلی پذیرفتنی نیس��ت.
 نماین��ده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اس��المی بیان

 داش��ت :چارچوب نظام جمهوری اسالمی ایران در خصوص 
ترویج اص��ول و معیارهای عفاف و حج��اب در جامعه مطابق 

قوانین حکومتی اجرایی می شود.

 انتقال فرهنگ دفاع مقدس
 به نسل جوان نظام

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج امام عل��ی )ع( اصفهان گفت: 
انتقال فرهنگ ش��هادت، جهاد و دفاع مقدس به نسل جوان، 

نظام را در برابر توطئه های دشمن واکسینه می کند.
مهدی ساعی پیرامون تشریح و بیان جزئیات برگزاری رزمایش 
جواداالئمه گردان های بیت المقدس نواحی ش��رق اصفهان 
اظهار کرد: دشمنان انقالب و اسالم در محاسبات و معادالت 
خود در مقابله با ای��ران از قدرت نرم مکتب��ی و مردمی نظام 
جمهوری اسالمی ایران غافل ش��دند و این موجبات شکست 
آنها را تا به ام��روز فراهم کرده اس��ت.فرمانده ناحیه مقاومت 
بس��یج امام علی )ع( اصفهان گفت: اگر بتوانیم فرهنگ دفاع 
مقدس، جهاد و ش��هادت را به درستی به نس��ل جوان انتقال 
دهیم، در برابر همه توطئه های دش��منان و خائنان واکسینه 

و بیمه خواهیم شد.

درگیری لفظی ۲ نماينده در صحن 
علنی مجلس

پس از پایان نطق کمال الدین پیرم��وذن نماینده اردبیل در 
مجلس شورای اس��المی فضای صحن پارلمان برای دقایقی 

متشنج شد.
هنگام نط��ق پیرموذن ابراهی��م آقامحم��دی نماینده مردم 
خرم آباد در جایگاه هیئت رئیسه مشغول صحبت بود و پس از 
پایان نطق نماینده اردبیل ب��ه وی اعتراض کرد که چرا تقلب 
می کنی و پس از آن بین این دو نماینده درگیری لفظی پیش 
آمد.یکی از نمایندگان گفت: پیرموذن نام آقامحمدی را که در 
لیست ناطقان بود را از لیست پاک کرده و نام خود را به جای 
وی نوشته است تا نطق کند و آقامحمدی نیز به همین موضوع 
اعتراض داشت.پیرموذن نیز پس از فروکش کردن التهابات به 
خبرنگاران گفت: آقامحمدی بیمار بود لذا من جای اوصحبت 

کردم و او از این موضوع عصبانی شده است.

نایب رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی 
ایران با تش��ریح عالیم��ی که بای��د در دوران 
بارداری جدی گرفته شود گفت: بیماری های 
قلبی س��ومین علت مرگ ومیر م��ادران حین 
بارداری است.نسیم سنجری افزود: در دوران 
بارداری سیستم قلبی و عروقی دچار تغییرات 
زیادی می شود تا بدن فرد باردار را با بارداری و 
خون رسانی به جنین هماهنگ کند و قابلیت 
برخورد با خونری��زی زمان زایمان را داش��ته 

باشد.
وی اظهار داش��ت: متأس��فانه برخ��ی از این 
تغیی��رات در خانم های��ی که از قب��ل بیماری 
قلب��ی دارند به تش��دید بیم��اری آن ها منجر 
می ش��ود لذا مه��م اس��ت ک��ه خانم هایی با 
بیماری قلبی هرچند جزئی قب��ل از بارداری 
 با پزش��ک قلب و متخصص زنان خود مشورت

 کنند.
 عالیمی که باید در دوران بارداری جدی 

گرفته شود
وی افزود: گاهی بیماری های قلبی برای اولین 
بار در دوران بارداری ایجاد می شوند خانم های 

بارداری که دچار عالیم��ی مانند تنگی نفس 
شدید یا پیش رونده، س��رفه های شبانه، خلط 
خونی، حمالت س��نکوپ، درد جلوی قفس��ه 
سینه، احساس نامنظمی ضربان قلب یا کبودی 

دور لب ها و انگشتانش��ان هس��تند بهتر است 
ازنظ��ر احتمال وج��ود بیماری قلبی توس��ط 

متخصص قلب بررسی شوند.
نایب رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی 

ایران گف��ت: در صورت تش��خیص زودهنگام 
بیماری قلبی تیم متش��کل از متخصص قلب 
و زنان، کنترل بارداری را ب��ه عهده می گیرند 
تا نوزادی س��الم از مادری س��الم به دنیا بیاید 
اما اگر بیماری قلبی تش��خیص داده نشود در 
برخی موارد بیماری قلبی تش��دید می ش��ود 
و حت��ی در برخ��ی زن��ان ب��اردار می تواند با 
 افزای��ش خط��ر مرگ ومی��ر م��ادر هم��راه

 باش��د.این ج��راح و متخص��ص زن��ان ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر در ایران س��ومین علت 
مرگ ومیر مادران باردار به دلیل بیماری های 
قلب��ی حی��ن ب��ارداری اس��ت و ح��دود 10 
درصد م��وارد مرگ ومی��ر م��ادری را به خود 
اختصاص می دهد.س��نجری اظهار داش��ت: 
در راس��تای تالش ب��رای کاه��ش مرگ ومیر 
م��ادری انجم��ن علم��ی متخصص��ان زنان 
و مامایی ایران هم��راه اداره س��المت وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��کی 
کنفرانس ه��ای ماهان��ه ای را جه��ت ارتقای 
 علمی و عملی پزشکان متخصص تدارک دیده

 است.
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رزمایش بزرگ گردان های بیت المقدس نواحی بسیج شرق اصفهان به همت ناحیه مقاومت ۲
بسیج امام علی )ع( سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان امروزپنج شنبه و فرداجمعه برگزار 
می شود.این رزمایش با شرکت بیش از یک هزار و 300 نفر در منطقه عملیاتی اردوگاه شهید 

خرازی در بخش جرقویه برگزار می شود.
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سالمت

بیماری های قلبی سومین علت مرگ ومیر مادران است

متخصصان سالمت تأکید کردند که مصرف نان موجب اضافه وزن 
نمی شود.20 درصد از زنان استرالیایی به دلیل اینکه فکر می کنند 
نان موجب چاقی آن ها می شود 
پس از مصرف نان دچار عذاب 
وجدان می شوند. درواقع 
یک مطالع��ه ملی در 
اس��ترالیا از 
ن  میا

1000 زن به این نتیجه رسید که مصرف نان موجب اضافه وزن یا 
چاقی نمی شود. این در حالی است که 43 درصد زنان استرالیایی در 
صورت رژیم گرفتن نان را از غذای خود حذف کرده اند. به دنبال این 
باور تعدادی از زنان نیز به استفاده از نان های رژیمی روی آورده اند.

همچنین در استرالیا 15 درصد والدین مصرف نان توسط فرزندشان 
را از ترس اضافه وزن در آن ها محدود کرده اند. درحالی که تعدادی از 
زنان این کشور از ترس اضافه وزن نان مصرف نمی کنند 83 درصد 
آن ها به دلیل عالقه به طعم نان، مصرف آن را ترک نکرده اند. درواقع 
بسیاری زنان از مضرات کاهش مصرف نان آگاه نیستند. به گفته 
متخصصان تغذیه و س��المت افراط حتی در رژیم های غذایی نیز 

می تواند به اندازه مصرف باالی شکر مضر باشد.
به نق��ل از دیلی می��ل، مصرف صحی��ح و به ان��دازه ن��ان، فواید 
بس��یاری برای س��المت ازجمل��ه کمک ب��ه گ��وارش، افزایش 
ان��رژی و س��المت قل��ب و ع��روق دارد. در ای��ن مطالع��ه هیچ 
 ش��واهدی مبنی ب��ر تأثی��ر ن��ان ب��ر اضاف��ه وزن تائید نش��ده

 است.
یافته های یک مطالعه نشان می دهد افرادی که میزان زیادی غالت 

سبوس دار مصرف می کنند ازجمله کسانی که نان کامل مصرف 
می کنند احتمال اضافه وزن در آن ها کمتر اس��ت. بسیاری زنان 
از ارزش های غذایی که در نان موجود اس��ت مانند فیبر، ویتامین 
B، منیزیم و آهن آگاه نیس��تند. نان همچنین ب��رای کودکان در 
 کنار فیبر و ویتامی��ن B به تأمین امگا 3 موردنی��از بدن آن ها نیز

 کمک می کند.

تبلیغ دروغ درمان بیماری های 
پوستی در ماهواره

دبیر اجرایی کنگره بین المللی پوس��ت زیبایی لیزر بابیان 
اینکه شایع ترین بیماری پوس��تی، جوش صورت و آکنه 
اس��ت، گفت: انواع کرم، لوس��یون و روش ه��ای درمانی و 
الیه برداری که در شبکه های ماهواره ای و حتی رسانه های 
خودی تبلیغ می شود هیچ گونه س��ند علمی ندارد.دکتر 
منصور نصیری کاشانی در خصوص شایع ترین بیماری های 
پوستی در کشور اظهار داشت: به استناد کارهای آماری و 
کتابی که توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با 
عنوان »سیمای سالمت در جمهوری اسالمی« منتشرشده 
است، بیشترین بیماری های شایع پوستی، جوش صورت و 
آکنه است.دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، اگزماهای 
پوس��تی، حساس��یت ها و پس ازآن عفونت های پوستی، 
زردزخ��م، قارچ��ی و ویروس��ی را از دیگ��ر بیماری های 
شایع پوس��تی بیان کرد.این متخصص پوست و مو افزود: 
بیماری های مربوط ب��ه مو و ناخن خصوص��اً ریزش مو از 
دیگر بیماری های شایع پوس��ت و مو به شمار می رود.وی 
در خصوص روش های درمان بیماری های پوستی و معرفی 
کرم های متعدد در ش��بکه های ماهواره ای و رس��انه های 
داخلی تصریح کرد: تبلیغات درمان بیماری های پوس��تی 
آن هم  در یک جلس��ه غیرقابل باور و امکان است.نصیری 
کاشانی افزود: زمانی که فردی اقدام به تولید کرم می کند 
باید اثربخشی و مضرات آن را به اثبات برساند که برای این 
امر باید به آزمایشگاه مرکز آموزش و پژوهش بیماری های 
پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

وی بیان داش��ت: ازآنجایی ک��ه مردم به رس��انه ها اعتماد 
دارند نباید از این اعتماد سوءاستفاده شود؛رسانه ها نباید 
برای جبران منابع مالی هر چیزی را که با س��المت مردم 
ارتباط دارد را بدون آگاهی از محص��ول، آن را تبلیغ کند.

نصیری کاشانی به تبلیغ پیوند مو در شبکه های ماهواره ای 
و رسانه ملی اش��اره کرد و گفت:متأس��فانه این تبلیغات 
بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی کاشت مو، تبلیغات 
گسترده ای را انجام می دهند، در بسیاری از موارد افراد کم 
مو زیبایی بهتری قبل از کاشت مو داشتند، متأسفانه این 
 موارد برای مراجعه کننده توسط مؤسسات  کاشت مو بیان

 نمی شود.
وی خاطرنش��ان کرد: به مردم توصیه می کنیم فرق بین 
تبلیغات درست و نادرس��ت را بدانند و گول تبلیغاتی که 
یک روزه و یا اس��تفاده چند روز از فالن کرم معجزه ای در 
پوست رخ می دهند را نخورند ؛ این نوع تبلیغات اغراق آمیز 

و برای تحریک مردم و کسب درآمد از جیب آن هاست.
عالقه مندان جهت کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانند 
ب��ه س��ایت اینترنت��ی www.crtsdl.tums.ac.ir  و 
 ی��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن 88963804 تم��اس حاص��ل

 نمایند.

نان عامل اضافه وزن نیست

300خدمت جديد پزشکی بیمه شد

 هزينه های آزمايشگاه 
و راديولوژی کاهش يافت

با توجه به تأکید مق��ام معظم رهب��ری مبنی بر عدم 
افزای��ش پرداخت از جیب م��ردم درزمینه هزینه های 
درمانی و همچنین تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه و 
سیاست های کلی نظام سالمت، تعرفه های تشخیصی 
- درمانی بازنگری شد و به دنبال آن روز گذشته مرحله 
سوم طرح تحول س��المت با ابالغ کتاب ارزش گذاری 

نسبی خدمات، رسماً کلید خورد.
با اجرای ای��ن کت��اب پرداختی مردم باب��ت خدمات 
سالمت در بخش های دولتی و خصوص کاهش خواهد 
یاف��ت به طوری ک��ه در بخش خصوص��ی، پرداخت ها 
در قالب صورتحس��اب های رسمی بیمارس��تان و در 

چارچوب قانون خواهد بود.
ازآنجاکه بخ��ش عمده پرداخت ه��ا در بخش خدمات 
پاراکلینیکی )آزمایش��گاه ها و رادیولوژی ها( در حوزه 
خصوصی اس��ت با اجرای این طرح و افزایش پوشش 
بیمه ای، 25 درصد از پرداختی ها کاهش خواهد یافت.

همچنین بنا بر تأکید مسئوالن وزارت بهداشت، ایجاد 
انضباط مالی در بخش دولتی و خصوصی از مهم ترین 

دستاوردهای این طرح خواهد بود.
از ط��رف دیگر، پیش ازای��ن حجم زی��ادی از خدمات 
تعرفه مش��خصی نداش��ت و با تعرفه خصوصی انجام 
می شد، اجرای این طرح، پرداخت ها را ساماندهی کرده 
و منجر به کاه��ش پرداختی از جیب مردم می ش��ود. 
به عبارت دیگ��ر 1700 خدمت در طی 30 س��ال اخیر 
بدون قیمت بوده و باعث سردرگمی مردم شده است که 
اجرای این طرح باعث انسجام و ساماندهی آن ها خواهد 
شد و همچنین بیش از 300 مورد از این خدمات، تحت 

پوشش بیمه قرار خواهند داد.
بنا به گفته مسئوالن ارشد وزارت بهداشت، اهمیت این 
طرح تااندازه ای است که در سه دوره مختلف وزارتخانه 
اقدام به اجرای آن کرده اما موفق نشده است. همچنین 

این کتاب
بهترین زمینه برای رفع دو شغله بودن برخی پزشکان 
اس��ت. همچنین این کتاب در رش��د کیف��ی آموزش 
پزشکی تأثیر خواهد داش��ت، چراکه با حضور اساتید 
و افزایش عالقه مندی خدمت در بخش دولتی س��طح 

آموزش نیز ارتقا خواهد یافت.
این کتاب سیستم تعرفه گذاری را تعریف می کند که 
بسترس��از تمام اصالحات نظام سالمت می شود. طبق 
تأکید وزارت بهداشتی ها، با اجرای این طرح مردم ریالی 

اضافه پرداختی نخواهند داشت.
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 پوتین در لحظه هديه دادن س�پر تاريخی
 به روحانی چه گفت؟

پروی��ز اس��ماعیلی مع��اون ارتباط��ات دفتر 
 رئی��س جمه��ور در صفح��ه فیس��بوک خود

 نوشت:
پایان دی��دار گرم پوتی��ن – روحان��ی خاطره 
انگیزش��د. رئیس جمهور روسیه دس��تور داد 
کارکنان کاخ کرملیِن آستاراخان )قلعه تاریخی 
تسیخ هاوس که در جنگ جهانی اول دژ و انبار 
مهمات بوده است( قابی را برای هدیه به رئیس 
جمهور ایران بیاورند. آوردند. سنگین و با ابهت 

بود. کمی هم ضربه خورده بود.
 درون قاب، س��پر رزمی یکی از س��ربازان شاه 
عباس اول )قرن هفده��م( از جنس برنز و طال، 
و مربوط به جنگی بوده که در آن دوره )1603 
 تا 1618 می��الدی( می��ان ترکیه و ای��ران رخ 

داده است.
پوتین آخرین جمله ای ک��ه با خنده گفت، این 
بود: »ظاهرا این سپر بدس��ت حریف افتاده، اما 

ایران برنده آن نبرد بود.«
جلسه با صمیمیت و خرسندی حاضران پایان 

یافت.
مطبوعات اهدای سپر سرباز شاه عباس صفوی 
توس��ط پوتین به روحانی را معن��ادار خوانده و 
 آن را س��رآغاز رواب��ط جدی��د ایران و روس��یه 

دانستند.
وطن امروز

شروین طاهری  در یادداش��ت روز این روزنامه 
با عنوان »برای آمریکا گریه ک��ن آرژانتین!« با 
اشاره به نطق رئیس جمهور آرژانتین در سازمان 
ملل می نویسد: کار خانم رئیس جمهور آرژانتین 
در حمله بی محابا به ش��یاطین صهیونیس��ت 
که فاجعه آمیا را س��اختند، اسرائیل جنایتکار، 
بانکداران الشخور اقتصادی )اشاره مستقیم به 
بانک جورج سوروس که با اوراق قرضه از آرژانتین 
اخاذی می کند( و غرب مزور و تروریست پرور که 
تا همین یک سال پیش داعش را آزادیخواه جا 
می زد و حاال دش��منش می خواند، در مردانگی 
و ش��جاعت کم از »چه« نداش��ت. تا جایی که 
عبدالباری عطوان، نویس��نده سرشناس عرب 
دی��روز آرزو کرد  ای کاش جه��ان عرب به جای 
گله ای از شیوخ و س��الطین مفت خور که فقط  

ادعای مردانگی دارند، رهبری به مردانگی این 
زن داشت.

طاه��ری در ادامه می نویس��د: هنوز دس��تگاه 
دیپلماسی غرب و ش��رکت های رسانه ای اش از 

این اتفاقات زنجیروار شوکه هستند.
 یک جست وجوی ساده در گوگل و یاهو کافی 
اس��ت تا متوجه بالتکلیفی ترحم انگیز هیمنه 
امپریالیسم تنها در مقابل مشتی از واژگان شویم 
که از زبان ی��ک زن، آن هم زنی ک��ه تا همین 
چند روز پیش با لبخند با سران غربی  نشست و 

برخاست می کرد، خارج شد.
 اوباما دیگر با کدام رو می خواهد از نظم جهانی 
آمریکایی دم بزند وقتی ای��ن چنین حتی از نه 
مارادوناها که حتی از مسی های عالم دیپلماسی 
هم دریبل می خورد؟ وقتی سایه اویتا همصدا با 
خود او در بالکن س��ازمان ملل می خواند »برای 
آمری��کا گریه ک��ن آرژانتین!«ای��ن روزنامه در 
گزارشی  با تیتر» ش��رکت پخش فرآورده های 
نفتی در سراشیبی« از سود 127 میلیارد تومانی 
در سال 90 تا زیان 19 میلیارد تومانی در سال 
92 در ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران می گوید.
وطن در مطلبی با عنوان »س��پر دیپلماتیک« 
هدیه رئیس جمهور روس��یه به ایران را معنادار 
خوانده و نوشته :  اهدای سپر سرباز شاه عباس 
به روحانی ف��ارغ از برداش��ت های مختلف آن 
تقریبا در سالگرد اهدای شیردال تقلبی به ایران 
در زمان ریاس��ت محمدعلی نجفی بر سازمان 
میراث فرهنگی صورت گرفت، هدیه ای که بعد 
از اثبات تقلبی بودن آن مسئوالن دولتی بازهم 
از اصل اهدای آن تقدیر کردند اما هدیه پوتین 
به روحانی با توجه به شرایط امروز دنیا و منطقه 
معنای ویژه ای می تواند داش��ته باش��د. سپری 
آسیب دیده از یک س��رباز ایرانی در جنگی که 
پیروز آن ایران بوده است. پوتین در هنگام اهدای 
این سپر آخرین جمله ای که با خنده گفت، این 
بود: »ظاهرا این سپر به دست حریف افتاده اما 

ایران برنده آن نبرد بود«
»شام روحانی با ستارگان جنگ« تیتر مطلبی 
در این روزنامه اس��ت که به بررس��ی میهمانان 
رئیس جمهور در نیویورک پرداخته و نوش��ته : 
اگرچه رئیس جمهور دیداری با اوباما نداش��ت 
اما این مساله باعث نشد با مسؤوالن عالی رتبه 
آمریکایی دیداری نداشته باش��د. امسال برای 
اولین بار بعد از قطع روابط ایران و آمریکا در سال 
58، رئیس جمهور ایران با وزیر خارجه س��ابق 
آمریکا و همچنی��ن تعدادی از مقامات س��ابق 

نظامی و سیاسی آمریکا دیدار داشت. 
شرق

 »جابه جایی میلیاردی در حساب بابک زنجانی« 
تیتر یک روزنامه ش��رق اس��ت  که می نویسد: 
پرونده زنجانی راکد اس��ت و پیش نمی رود اما 
انتشار خبر درباره ابعاد تازه تخلف صورت گرفته 
در این پرونده تمامی ندارد، تخلفی که حاال فرا 
مرزی شده و از تاجیکستان و ترکیه تا مالزی را 
درگیر خود کرده اس��ت. عضو کمیته پیگیری 
پرونده زنجانی در مجلس تاکی��د دارد با وجود 
ادعاهای موجود درباره بلوکه شدن حساب های 
زنجانی پول های زیادی در حساب های شخصی 
و مرتبط با زنجانی جابه جا می شود که این مساله 
به تنهایی نشان دهنده فعالیت اقتصادی تیم های 
مرتبط با بابک زنجانی در داخل کش��ور است، 
مدعی اند که حساب های داخل کشور زنجانی 
بلوکه شده، اما این چه بلوکه شدنی است که به 
همین تازگی هزارمیلیاردتومان به حساب یک 

خانم واریز شده است.
در سرمقاله این روزنامه به قلم مجید تفرشی و با 

عنوان »نتانیاهو دلواپس توفیق جهانی ایران« 
می نویسد: هیئت اس��راییلی، تالش کرد برای 
جبران کم اعتنایی عمومی به سخنان »نتانیاهو« 
در م��ورد ایران و فلس��طین، ب��ا کف زدن های 
هرازگاهی توسط کف زن های حرفه ای و موظف، 
به طور مصنوعی و ازپیش سامان داده شده نشان 
دهد ک��ه جهان ش��یفته س��خنان »نتانیاهو« 
اس��ت. حال آنکه دوربین های س��الن اجالس 

به خوبی نشان می دادند که این کف زن ها، تعداد 
معدودی از اعضای هیات اسراییلی و همراهان 
آنان هستند که اساسا به همین منظور در سالن 
حضور داش��تند که وانمود کنند دنیا از سخنان 
»نتانیاهو« مسرور و خرس��ند است. دلواپسی، 
خشم و نگرانی »نتانیاهو« از سیاست فعال جدید 
ایران در تعامل با جامع��ه بین المللی و انفعال و 
انزوای تالش ها و تبلیغات اسراییل در این میان 
کامال آشکار بود.تفرشی ادامه می دهد:  سخنان 
»نتانیاه��و« در مجمع عمومی س��ازمان ملل، 
»ساده« و »س��اده لوحانه« بود؛ س��خنانی که 
در مقایسه با نطق س��ال های گذشته او نشانگر 
استیصال و ازدست دادن موقعیت و فرصت برای 
انزوا، تضعیف و نادیده گرفت��ن ایران در منطقه 
خاورمیانه و جهان بود. واکنش نامعمول فوری 
منفی و رسمی دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه 
آمریکا به اظهارات نخست وزیر اسراییل به درستی 
نشان دهنده آن است که این روزها، حتی متحد 
اصلی، راهبردی و غیرقابل گسست »تل آویو« نیز 
سخنان »»نتانیاهو«« را جدی نگرفته و بی اعتنا 
به مناسبات عمیق و گسترده آمریکا و اسراییل، 

علیه آن صریحا موضع گیری می کند.

اهدای  سپر سرباز شاه عباس صفوی توسط پوتین

کاش جهان عرب رهبری به مردانگی این زن داشت

رئیس جمه�ور  خان�م  کار   
آرژانتی�ن در حمل�ه بی محابا 
ب�ه ش�یاطین صهیونیس�ت 
که فاجع�ه آمیا را س�اختند، 
اس�رائیل و غ�رب م�زور و 
تروريس�ت پرور که ت�ا همین 
ي�ک س�ال پی�ش داع�ش را 
آزاديخ�واه جا م�ی زد و حاال 
در  می خوان�د،  دش�منش 
مردانگ�ی و ش�جاعت ک�م از 

»چه« نداشت.



یادداشت

در آستانه روز عرفه در اصفهان صورت گرفت

ارسال 2 درب مشبک حرم 
امیرالمؤمنین )ع( به نجف اشرف

مسئول کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی عتبات اصفهان 
گفت: مراحل مونتاژ و ساخت درب های مشبک حرم امیرالمؤمنین 
)ع( به اتمام رسیده اس��ت و این دو درب همزمان با روز عرفه برای 
نصب در حرم این امام همام به ش��هر نجف اش��رف ارسال می شود.

محمدحس��ین ایرانپور با اعالم این خبر اظهار داش��ت: بیش از 50 
نفر از هنرمندان چیره دس��ت اصفهانی در طی مدت دو س��ال کار 
ساخت این دو درب مشبک را به اتمام رس��انده اند.وی بابیان اینکه 
این دو درب به سفارش تولیت حرم مقدس امیرالمؤمنین )ع( توسط 
ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان ساخته شده اند، افزود: 
همزمان با عید س��عید غدیر این دو درب در محل اصلی خود یعنی 
پنجره فوالدهای حرم واقع در ایوان طال و ایوان علما نصب و رونمایی 
می شوند.ایران پور بابیان اینکه برای نخستین بار از هنر فیروزه کوبی 
در کار ساخت این درب های مشبک استفاده شده است، گفت: از دیگر 
هنرهای به کاررفته در این درب ها می توان به هنر قلم زنی برجسته، 
میناکاری، آب کاری طال و نقره، خوش نویس��ی و معرق اشاره کرد.

مسئول کارگاه آفرینش های هنری س��تاد بازسازی عتبات استان 
اصفهان تصریح کرد: این دو درب به ابعاد 2 در 3 متر و 15 سانتی متر، 
مزین به آیات قرآن با مضامین علی )ع(، آیه صلوات و بخش هایی از 

زیارت امیرالمؤمنین )ع( مزین شده است.
وی با اش��اره به تأمین هزینه ریال��ی یکی از این دو درب مش��بک 
توسط کارکنان بانک تجارت سراسر کشور، خاطرنشان کرد: هزینه 
درب دیگر را نیز جمعی از خیرین اصفهانی و عموم مردم این شهر 

شهیدپرور تأمین کرده اند.

راه اندازی باشگاه های ازدواج
مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی س��ازمان بهزیستی از 
راه اندازی باشگاه های مدرسین ازدواج خبر داد و گفت: 5 هزار مربی 
باتجربه در حوزه آموزش های قبل از ازدواج و مهارت های زندگی به 
جوانان در آس��تانه ازدواج و همچنین متقاضیان آموزش می دهند.

فرهاد اقطار افزود: آمار طالق و مشکالتی که دوران زندگی مشترک 
برای زوجین ایجاد می کند باعث ش��ده که باش��گاه های ازدواج در 
سراسر کشور و استان های مختلف تشکیل ش��ود و مربیان پس از 
گذراندن دوره های آموزش��ی در این باش��گاه خدمات مشاوره ارائه 

می دهند.
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ثبت موقوفه جدید به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر )ع(

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهرتصریح کرد: سیدمحمد دیباجی 
یک باب واحد تجاری را که در بازارچه جهاد واقع شده است، وقف کرد.

این موقوفه با نیت عزاداری برای ائمه اطهار و معصومین )ع( وقف شده است. 
3

در ۶ ماهه نخس��ت س��ال جاري، تعداد 1۸ هزار و 
۷۴0 ازدواج در دفاتر ثبت احوال اس��تان اصفهان 
به ثبت رسیده اس��ت.مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان با اش��اره به اینکه این اس��تان در جایگاه 
بیس��ت و هفتم ازدواج در سطح کش��ور قرار دارد، 
گفت: در ۶ ماهه نخس��ت س��ال جاري، تعداد 1۸ 
هزار و ۷۴0 ازدواج در دفاتر ثبت احوال اس��تان به 
ثبت رس��ید که از این تعداد، 13 هزار و ۹۶۷ مورد 
در مناطق شهري و ۷33 مورد در مناطق روستایي 
ثبت ش��د و درمجموع، ازدواج هاي ثبت ش��ده در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل با 1۴ درصد 

کاهش مواجه بوده است. تورج حاجي رحیمیان با 
اشاره به اینکه اس��تان اصفهان در طالق، رتبه 23 
کشور را دارد، افزود:  همچنین از ابتداي فروردین 
تا پایان شهریورماه امس��ال، تعداد 3 هزار و ۹12 
طالق شامل 3 هزار و ۸0۴ شهري و 10۸ روستایي 
در سطح استان به ثبت رس��یده است که این عدد 
نیز در مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل، ۸ درصد 
افزایش داش��ته است. وي با اش��اره به روند نزولي 
آمار ازدواج در اصفهان، تأکید کرد:  متأس��فانه به 
دلیل نبود فرهنگ سازي مناس��ب در این استان، 
جوانان تا سن باال تمایلي به تشکیل خانواده نشان 

رسول زرگر پور در جلسه مسئوالن برگزاری اجالس 
 ICCN( و جشنواره بین المللی میراث ناملموس
201۴( بابیان اینکه اصفه��ان آمادگی خوبی برای 
برگزاری این رویداد ب��زرگ بین المللی و فرهنگی 
دارد، اظهار ک��رد: با توجه به اینکه اس��اس میراث 
ناملموس محتوای فرهنگ��ی دارد نباید مختصر به 
خود اجالس شود و باید همه مردم اصفهان در آن 

حضور و نقش داشته باشند.
وی بابیان اینکه پایه اصلی میراث ناملموس مردم 
هس��تند، افزود: بای��د تبلیغات و اطالع رس��انی ها 

به گون��ه ای باش��د ک��ه م��ردم ش��هر اصفه��ان و 
شهرس��تان های اط��راف ه��م جزئ��ی اصل��ی 
شرکت کنندگان این اجالس و جش��نواره باشند و 
در برنامه ها به صورت جدی و بانشاط شرکت کنند 
زیرا این اجالس به غیراز میهمانان خارجی و داخلی، 

میهمان بزرگی به نام مردم اصفهان دارد.
پوستر اجالس میراث فرهنگی ناملموس 

رونمایی شد
پوس��تر اجالس و جش��نواره بین الملل��ی میراث 
فرهنگ��ی ناملم��وس )ICCN 201۴( با حضور 

استاندار اصفهان، ش��هردار اصفهان و مدیران کل 
استان اصفهان در کاخ موزه چهلستون رونمایی شد.

پوس��تر اجالس و جش��نواره بین الملل��ی میراث 
فرهنگ��ی ناملم��وس )ICCN 201۴( با حضور 
استاندار اصفهان، ش��هردار اصفهان و مدیرا ن کل 
استان اصفهان در کاخ موزه چهلستون رونمایی شد.

 اج��الس بین المللی میراث فرهنگ��ی ناملموس با 
حضور ۶۴ کش��ور و به میزبانی محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه 1۶ ت��ا 21 مهر در اصفهان برگزار 

می شود.

نمي دهند و همین امر مي تواند به چالشي جدي در 
آینده تبدیل شود. حاجي رحیمیان تصریح کرد: در 
۴ سال گذشته، بیش��ترین ازدواج بین سنین 25 تا 
2۹ سال رخ داده است.در هر ساعت 1۷1 نفر متولد 
و ۴۶ نفر فوت می شوندمدیرکل دفتر آمار و اطالعات 
جمعیتی و مهاجرت س��ازمان ثبت احوال کشور از 
آمار وقایع حیاتی در ۶ ماه نخست در کشور خبر داد.

علی اکبر محزون   درباره آمار ۶ ماهه والدت، فوت و 
ازدواج در کشور، اظهار داش��ت: در حال حاضر آمار 
۴ واقعه حیاتی در کش��ور در ۶ ماهه نخس��ت سال 
استخراج ش��ده اس��ت ولی به دلیل اینکه در هفته 
ازدواج قرار داریم، آمار ط��الق را در این هفته اعالم 
نمی  کنیم.محزون درباره میزان والدت ها در ۶ ماهه 
نخست امس��ال، اظهار داش��ت: در کل کشور ۷۶۴ 
هزار و ۷۴۷ والدت به ثبت رسیده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۴.2 درصد رشد داشته است.

وی بیان داشت: از این تعداد 3۹3 هزار و ۷۹۶ پسر 
و 3۷0 هزار و ۹51 دختر بودن��د و به ازای هر 100 
دختر 10۶ پسر متولدشده است.مدیرکل دفتر آمار 
و اطالعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال 
کشور بیان داشت: در ش��هرهای کشور 5۸۹ هزار و 
۶5 و در روستاها 1۷5 هزار و ۶۸2 والدت ثبت شده 
است که به طور متوسط در هرماه 12۷ هزار و ۴5۸، 
در هر شبانه روز ۴112 و در هر ساعت 1۷1 والدت 

در کشور به ثبت می رسد.

در ۶ ماهه نخست امسال صورت گرفت

در هر ساعت ۱۷۱ نفر متولد و ۴۶ نفر فوت می شوند

 با برگزاری اجالس و جشنواره میراث ناملموس در استان
میهمانی بزرگ برای مردم اصفهان

اصفهان  روی  پله بيست و هفتم ازدواج در كشور ایستاده است 

یادداشت

رونمایي از تندیس »بدرقه« به عنوان 
بزرگ ترین نماد فلزي كشور

دیروز طي مراسم رسمي تندیس بدرقه به عنوان بزرگ ترین 
نماد فلزي کش��ور با حضور معاون خدمات ش��هري، شهردار 
منطقه 5 و مدیران عامل س��ازمان های ش��هرداري اصفهان 
رونمایي شد.محسن رنجبر اظهار داشت: بحث نمادها در داخل 
شهر به علت اینکه یادآور برخي اتفاقات و برخي فرهنگ ها را 
به یاد ما بیاورد بس��یار مهم اس��ت. وي اذعان داشت: یکي از 
فرهنگ های بسیار غني در دوران معاصر ایران اسالمي بحث 
فرهنگ جهاد و شهادت است که فرهنگ جهاد و شهادت نیز 

بعضاً با نمادهایي بایستي زنده نگه داشته شود. 
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان گف��ت: تندیس 
»بدرقه« رونمایي شد که نشان دهنده مادري است که در حال 
بدرقه فرزند مجاهد خود طبق آداب و س��نن قرآن به دست 
گرفته تا این رزمنده دفاع مقدس از ای��ن مکان عبور کرده و 
قرآن پناه آن باش��د. رنجبر با اشاره به علت جانمایي این نماد 
در ورودي شهر اصفهان عنوان کرد: این نماد در کنار پادگان 
غدیر احداث شده است زیرا بسیاري از فرزندان اصفهاني در این 
پادگان آموزش می دیدن��د و از این مکان به جبهه های جنگ 
اعزام می شدند و این مکان یادآور خاطرات بسیاري براي مردم 

اصفهان است. 

توصیه سازمان دامپزشکی برای 
خرید دام سالم

رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور گفت: به منظور کاهش 
مخاطرات بهداش��تی، مردم برای خرید دام  سالم و ذبح آن به 

مراکز مورد تائید سازمان دامپزشکی مراجعه نمایند.
مهدی خلج در جلسه شورای سیاست گذاری سالمت که در 
س��تاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار ش��د، افزود: به منظور 
کاهش مخاطرات بهداشتی، مردم  برای خرید دام  سالم و ذبح 

آن به مراکز مورد تائید سازمان دامپزشکی مراجعه نمایند.
وی گف��ت: س��ازمان دامپزش��کی در روز عید قرب��ان آماده 
خدمات رسانی است و توصیه ما به مردم این است که دام ها را 

در کشتارگاه های مورد تائید این سازمان قربانی کنند.
وی افزود: اکیپ های نظارتی همچون سال قبل در آماده باش 
هس��تند و ۹0۴ اکیپ ثابت، هزار و ۸۹3 اکیپ نظارتی سیار، 
هزار و ۷0 دامپزش��ک، هزار و ۶۹۶ بازرس بهداش��ت گوشت 
در سراسر کش��ور فعال اند.رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور 
تصریح کرد: نیمی از عوامل بیماری  زا در انسان از فرآورده های 
خام دامی است بنابراین باید یک نگاه عمیق تر به فعالیت های 
دامپزشکی شود و در عرصه پزشکی و دامپزشکی یک نگاه واحد 

در راستای تأمین بهداشت وجود داشته باشد.
سازمان دامپزشکی برای رعایت نکات بهداشتی، فروش دام در 
واحدهای صنفی را ممنوع کرده و مکان های ثابت عرضه دام در 
روز عید قربان را احمدآباد مستوفی، منطقه خاوران و منطقه 
حکیمیه اعالم نمود. همچنین در اس��تان ها نیز مراکز معتبر 

عرضه دام از طریق دامپزشکی استان ها مشخص شده است.

اخبار كوتاه
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آگهی مزایده عمومی 

موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان                 اداره اوقاف و امور خيریه شهرستان خمينی شهر

موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهردر نظر دارند تعداد ۱3 قطعه از زمین های موقوفه واقع در شهرستان خمینی شهر را ازط ریق مزایده كتبی به متقاضیان به شرح ذیل واگذار نماید: 

شرایط و توضيحات : 
۱- متقاضیان شركت كننده در مزایده می بایستی تقاضای كتبی خود را با ذكر شماره ردیف زمین در خواستی بانضمام یک فقره  چک تضمینی به مبلغ ۱0 درصد پیشنهادی خود را در وجه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر در پاكت در بسته قرار داده و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

93/0۷/2۷ به دبیر خانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر تحویل نمایند .
2- پیشنهادات واصله راس ساعت ۱0 صبح روز دوشنبه مورخ 93/0۷/28 با حضور اعضاء كمیسیون ،مزایده باز و قرائت خواهد شد.

3- كمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات آزاد است .
۴- این مزایده كتبی و عند الزوم حضوری بوده و حضور متقاضیان در جلسه آزاد خواهد بود.

5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نظریه كمیسیون باقی مانده  مبلغ پیشنهادی خود را به حساب موقوفه توسعه و عمران موقوفات اصفهان واریز نماید در صورت عدم اقدام به موقع مورد به منزله انصراف تلقی و مبلغ سپرده به نفع موقوفه ضبط و با نفرات دوم و سوم به ترتیب 
برابر مقررات تنظیم قرار داد خواهد شد.

۶- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم قرار داد با نفر اول قرار داد مسترد خواهد شد.
۷- به پیشنهادات مخدوش یا ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- كلیه هزینه های شهرداری اعم از عوارض ، تفکیک ، پروانه ساخت و ... بعهده برنده مزایده خواهد بود .
9- هزینه نشر آگهی مزایده و كارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود .

ضمنا متقاضیان  می توانند جهت مشاهده زمینهای مذكور و كسب اطالعات بیشتر به  نشانی موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان و یا اداره اوقاف و امور خیریه خمینی شهر و یا با شماره تلفن های 3۷8۶8900 و 33۶۱0898 تماس حاصل فرمایند. 

اجاره سالیانه قیمت هر متر مربع زمین به ریال  مساحتآدرسكاربریردیف

143/81/600/000300/000خيابان پرفسور ميردامادی چهارراه نبوت پشت مدرسه فيض االسالم كوچه شهيد عليرضائی مسکونی1

147/51/600/000300/000خيابان پرفسور ميردامادی چهارراه نبوت پشت مدرسه فيض االسالم كوچه شهيد عليرضائی مسکونی2

157/701/600/000300/000خيابان پرفسور ميردامادی چهارراه نبوت پشت مدرسه فيض االسالم كوچه شهيد عليرضائی مسکونی3

5372/500/0002/000/000خيابان شریعتی شمالی جنب استخر شاهين مسکونی4

190/632/500/000300/000خيابان شریعتی جنوبی فتح آباد نرسيده به مدرسه شهيد جاللی مسکونی5

204/172/500/000300/00خيابان شریعتی جنوبی فتح آباد نرسيده به مدرسه شهيد جاللی مسکونی6

203/562/500/000300/000خيابان شریعتی جنوبی فتح آباد نرسيده به مدرسه شهيد جاللی مسکونی7

1820850/000800/000صحرای خوشابباغ8

1033650/000450/000خيابان امير كبير كوچه 139 باالتر از گذر امام حسين صحرای درب آدریانباغ9

70/287/500/000700/000ميدان آیت اله صهری خيابان استاد طالئی نبش چهارراه اول تجاری10

16/878/500/000700/000خيابان امام شمالی پشت مسجد جامع ورنوسفادران تجاری11

18/258/000/000700/000خيابان مدرس كوچه خانه مجير نرسيده به مسجد مصلیتجاری12

177/60800/000300/000روستای تيرانچی روبروی مدرسه 15 خرداد كوچه سيد مصطفی محمدی مسکونی13

م الف ۱۷93۴



اخبار کوتاهيادداشت

 آمادگی  استان برای
کشت  پاييزه گندم 

با حضور رئيس س��ازمان ، مع��اون بهبود تولي��دات گياهي ، 
مدير زراعت و مديران جهاد کش��اورزی شهرستان ها ، جلسه 
توجيهي و هماهنگی الزم برای کشت پاييزه گندم استان در 

سالن اجتماعات شهيد دادخواه سازمان برگزار شد.
    در اين نشس��ت رئيس س��ازمان  جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت : محصول گندم در اولوي��ت توليد محصوالت 
زراعي استان است و با توجه به ش��رايط خاص ضروري است 

موردتوجه قرار گيرد.
قاسمی  در ادامه افزود : ميزان  بذر و نهاده های موردنياز کشت 
گندم نسبت به سال گذشته از شرايط مناسبي برخوردار است 
که با برنامه ريزی می توانيم توليد مطلوب کشت گندم استان 

را شاهد باشيم .
ايش��ان  در ادامه افزود : در شهرس��تان های مؤث��ر در توليد 
گندم بايد به گونه ای برنامه ريزی ش��ود که با آب موجود و در 
شرايط خشكسالي توليدات بخش کشاورزي به ويژه گندم را 
در دس��تور کار قرار داده و پيگير افزايش بهره وری و توليد در 

واحد سطح باشيم .

نمايشگاه بين المللی مصالح 
ساختمان در اصفهان برگزار می شود

هفدهمين نمايشگاه بين المللی مصالح، معماری، تكنولوژی 
و فناوری های نوين ساختمان در اصفهان برگزار می شود.

شرکت نمايش��گاه های بين المللی استان اصفهان اعالم کرد: 
هفدهمين نمايشگاه بين المللی مصالح، معماری، تكنولوژی 
و فناوری های نوين س��اختمان )سبک سازی و مقاوم سازی( 
از روز شنبه به مدت چهار روز در محل دائمی نمايشگاه های 
بين المللی اصفهان برگزار می ش��ود. اين نمايشگاه در 8 هزار 
و 500 مترمربع در 130 غرفه با حضور 85 مش��ارکت کننده 

برگزار خواهد شد. 
در اين نمايش��گاه ها نمايندگان ش��رکت هايی از استان های 
اصفه��ان، ته��ران، آذربايجان ش��رقی و غربی، ي��زد، فارس، 
چهارمحال و بختياری، مرکزی، س��منان، خراس��ان رضوی، 
خراس��ان جنوبی، گي��الن، مازن��دران، الب��رز و هرمزگان و 
نمايندگان فروش کش��ورهای ايتاليا، اسپانيا، آمريكا، آلمان، 
پرتغال، چي��ن، بلژيک، ژاپن، ترکيه، دانم��ارک و کره حضور 

دارند. 
زمان بازديد از اين نمايشگاه 15 تا 22 روزهای 12 تا 16 مهر 

اعالم شده است.

درآمدهای مالياتی سال آينده بايد 
کارشناسانه پيش بينی شود

مع��اون برنامه ري��زی و اش��تغال اس��تاندار اصفه��ان گفت: 
درآمدهای مالياتی س��ال آينده بايد کارشناسانه و منطبق بر 

روند فعاليت بازار پيش بينی شود.
عليرضا همدانيان در نشس��ت س��تاد درآمد اس��تان، افزود: 
پيش بينی واقع بينانه درآمد مالياتی، ضامن تحقق آن است. 

معاون برنامه ريزی و اشتغال استاندار اصفهان بيان داشت: بايد 
 با توجه به عملكرد 6 ماهه اس��تان و تحليل منطقی از فرآيند

 6 ماه دوم سال جاری و در راستای حمايت از توليد و مصرف و 
کاهش اتكا به درآمدهای نفتی؛ درآمدهای مالياتی در تنظيم 

بودجه سنواتی برآورد شود. 
وی تأکيد کرد: نقش درآمدهای مالياتی در تسريع و تخصيص 

پروژه های عمرانی در 6 ماهه ابتدای سال بسيار مؤثر است. 

توقف خودروها برسر دوراهی نصب 
کپسول آتش نشانی

مذاکرات چند جانبه خودروسازان، سازمان استاندارد و پليس 
درباره سرنوشت نصب کپسول آتش نشانی بر روی خودروهای 

توليد داخل ادامه داشته و هنوز به نتيجه نرسيده است.
اجرای استاندارد اجباری نصب کپس��ول آتش نشانی بر روی 
خودروهای توليد داخل پس از مدتی تعليق از ابتدای مهرماه 

امسال آغاز شد.
به دنبال آن با توجه به اقدام نكردن خودروسازان برای نصب 
اين کپس��ول بر روی خودروهای توليدی، پليس راهنمايی و 
رانندگی نيز ش��ماره گذاری اين خودروها را از ابتدای مهرماه 

متوقف کرده است.
البت��ه در روزه��ای اخي��ر مذاکرات��ی در اي��ن رابط��ه بين 
خودروسازان، س��ازمان ملی اس��تاندارد و پليس راهنمايی و 
رانندگی صورت گرفته اس��ت اما هنوز توافق��ی دراين باره به 

دست نيامده است.
در اين ميان اگرچه خودروس��ازان می گوين��د در هيج جای 
دنيا نصب کپسول آتش نش��انی بر روی خودروهای توليدی 
اجباری نيست اما به گفته برخی کارشناسان، نصب کپسول 
آتش نشانی بر روی خودروها در اروپا و حتی برخی کشورهای 

آسيايی اجباری است.

برگزاری دومين جشنواره ملی فيلم 
و عکس جلوه های آب در اصفهان

دبير کل کميس��يون ملی يونس��كو در ايران، موافقت خود را 
برای حمايت از برگزاری دومين جشنواره ملی فيلم و عكس 

جلوه های آب اعالم کرد.
محمدرضا س��عيدآبادی با ارسال نامه ای ضمن اعالم حمايت 
معنوی از اين جش��نواره که در اصفهان برگزار خواهد ش��د 
موافقت خود را برای درج لوگوی)نامواره( اين نهاد در پوستر 

جشنواره و ارائه سخنرانی در مراسم پايانی آن اعالم کرد.
سازمان حفاظت محيط زيست کش��ور نيز با توجه به اهميت 
موضوع دومين جشنواره ملی فيلم و عكس جلوه های آب، با 
ارس��ال نامه ای حمايت معنوی خود از اين جشنواره را اعالم 
کرد و درج نامواره اين سازمان در پوستر و مكاتبات اداری آن 
را خواستار شد.دومين جشنواره ملی فيلم و عكس جلوه های 
آب توسط ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان و حمايت 
شرکت مهندسی آبفای کشور و همكاری حوزه هنری استان 

اصفهان، بهار سال آينده در اصفهان برگزار می شود.

4
نیمی از ذخیره گاه جنگلی داغباشی سمیرم در آتش سوخت

 رييس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری سميرم گفت: بيشتر از 40هكتار درخت و مرتع اين ذخيره گاه 
روز گذشته در آتش سوخت.اين سومين آتش سوزی مراتع از ابتدای سال جاری در سميرم است که با 

تالش مأموران و کارکنان اداره منابع طبيعی مردم مهارشده است.
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مديرکل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان يكی از 
راهكارهای کاهش آالينده های زيست محيطی در اين خطه 

را توقف توسعه شتابان صنعت دانست.
 حميد ظهرابی افزود: وضعيت امروز محيط زيست در کشور و 
استان، حاصل توسعه ناپايداری است که به دليل نبود برنامه 
آمايش س��رزمين و عدم جامع نگری در دهه های گذشته 

انجام گرفته است.
وی اظهار ک��رد: بيابان زايی و آلودگی خاک براثر توس��عه 
ناپايدار و شتابان صنايع بدون توجه به استقرار، استاندارد و 

رعايت شرايط صورت گرفته است.
ظهرابی تصريح کرد: اين مقوله بيانگر نقص دانش مشخص 

در محيط زيست اس��ت زيرا در ابتدای توسعه به پيامدهای 
ناشی از آن توجه نشده است.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان افزود: در اين 
راستا اشكال در طراحی توسعه و هدف گذاری برای توسعه 
مشكالتی اس��ت که آلودگی های مختلف برای استان را به 
همراه آورده است.ظهرابی تصريح کرد: دليلی وجود ندارد که 
استان اصفهان 25 درصد از فرآورده های نفتی و 60 درصد 
فوالد و 60 درصد آجر کش��ور را تأمين می کند درحالی که 
اکثر اي��ن صنايع عالوه ب��ر آاليندگی ه��وا از صنايع آب بر 
محسوب می ش��ود.وی، برقراری عدالت زيست محيطی در 
جامعه را از مهم ترين اهداف سازمانی حفاظت محيط زيست 
برش��مرد و گفت: محيط زيس��ت محص��ول فعاليت همه 
کنشگران در اجتماع است.وی همچنين آشنايی اقشارمردم 
با مباحث زيست محيطی را عامل مهار کردن معضالت فعلی 
و پيشگيری از معضالت آينده در حوزه محيط زيست عنوان 
کرد.مديرکل حفاظت محيط زيست اصفهان بر نقش رسانه ها 
در توسعه فرهنگ و آگاهی های زيست محيطی در بين مردم 

و مسئوالن تأکيد کرد.
ظهرابی، با مؤثر دانس��تن نقش رس��انه ها را در اين مقوله 
گفت: رسانه می تواند در اصالح توسعه صنعتی بسيار موفق 

و تأثيرگذار باشد.

 

ش��اخه گل های طاليی که بنام 24 عيار در ب��ازار عرضه 
می شود، طال نبوده و از مصنوعات پالستيكی و آب طال در 
ساخت آن استفاده شده است.غالمحسين شفيعی، تأکيد 
کرد: اين شاخه گل ها پالستيكی ها بوده و با اليه نازکی در 
وسط آن که از آب طال استفاده شده اس��ت مردم را فريب 
می دهند.وی بابيان اينكه در برخی مواقع ديده شده است 
که مردم حتی س��كه های خود را می فروش��ند و اقدام به 
خريد اين شاخه های به اصطالح طاليی می نمايند، افزود: 
خوش��بختانه يک مرکز بزرگ توزيع اين شاخه های گل 
در کاشان  شناس��ايی و پلمپ ش��د و در اصفهان نيز يک 

ش��رکت بزرگ که اقدام به عرضه اين اجن��اس می نمود  
به مراجع قانونی معرفی ش��د.وی بابي��ان اين مطلب که 
متأس��فانه عليرغم اينكه عرضه اي��ن محصوالت خارجی 
ب��دون اس��تاندارد، در کش��ور غيرقانونی اس��ت اما هنوز 
اقدامات جدی در اين زمينه از س��وی مسئوالن ذی ربط 
صورت نگرفته است، گفت: بازرس��ان اداره کل استاندارد 
اس��تان اصفهان در صورت برخورد با اي��ن موضوع، بدون 
ش��ک اقدامات قانون��ی الزم اعم از توقي��ف و جمع آوری 
محصوالت تقلبی و معرفی عرضه کننده خاطی به مراجع 
قضايی را اعمال خواهند نمود.ش��فيعی، با اشاره به اينكه 
اين ش��اخه گل های به ظاهر طال از تايلن��د و تايوان وارد 
 بازار می ش��وند ادامه دادکه اين ش��اخه گل ه��ا باقيمت

  5 دالر خريداری ش��ده و ل��ی در ب��ازار ب��ه قيم��ت 
100دالر( فروخت��ه می ش��ود.   300 هزارتوم��ان )
مديرکل استاندارد استان اصفهان تأکيد کرد: اطالع رسانی 
به فروشگاه های طال شده است که از اين محصول که به نام 
24 عيار در بازار عرضه می شود اجتناب کرده و هرگز اقدام 
به خريدوفروش اين شاخه گل های طاليی نكنند.وی در 
پايان از مردم خواست که در خريدوفروش هرگونه محصول 
به نام طال دقت کافی داش��ته باشند و به تبليغات بی مورد 

برخی فروشگا ه ها توجه نكنند.

مديرکل استاندارد استان اصفهان  :گول بازار را نخوريد 

شاخه گل های طاليی  طال نيست 
مديرکل حفاظت محيط زيست استان

توقف توسعه صنعت  مرهمی برآلودگی هوای اصفهان 

مدي��رکل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان از ورود 
نخستين گروه گردش��گران اروپايی از طريق 

راه آهن در ديروز خبر داد.
 حس��ن ماس��وری اظه��ار ک��رد: ب��ه منظور 
ج��ذب گردش��گر خارج��ی برنامه ريزی های 
مناس��بی در راه آهن کش��ور ص��ورت گرفته 
که يك��ی از اين اقدام��ات ورود گردش��گران 
اروپايی با هماهنگ��ی تورهای معتب��ر دنيا با 
 قطار ب��ه ش��هرهای گردش��گر پذير کش��ور

 است.
وی ادامه داد:  ديروزحدود 70 نفر از گردشگران 
اروپايی از کشورهای آلمان، روسيه، سوئيس، 
انگلستان، استراليا، اسپانيا، سنگاپور و ترکيه 
وارد اصفهان می شوند و پس از يک روز اقامت 
و بازديد از بناهای تاريخی و ديدنی اين ش��هر 
امروز اصفهان را به مقصد شيراز ترک می کنند.

مديرکل راه آهن اس��تان اصفهان تصريح کرد: 
اين مس��افران با چه��ار رام قطار مس��افری با 
ناوگان کشورهای UIC از طريق مرز مبادله ای 
رازی واقع در اداره کل راه آهن آذربايجان وارد 

ايران شده و در طول مس��ير از اماکن تاريخی 
ش��هرهای مع��روف بازديد کردن��د.وی ادامه 
داد: در تاريخ 16 مه��ر دوم و دهم آبان  ماه نيز 
تورهايی از کش��ورهای ترکيه و مجارس��تان 
برنامه های مش��ابهی دارند ک��ه در اين تورها 
اس��تان های تبريز، تهران، اصفه��ان، فارس و 

... مورد بازديد قرار می گيرد.ماس��وری افزود: 
وج��ود گردش��گرانی از کش��ورهای آلم��ان، 
روسيه، س��وئيس، سوئد، انگلس��تان، اسپانيا، 
اس��تراليا، هلند، آمريكا، فرانس��ه، سنگاپور، 
ترکيه، دانم��ارک، مكزيک و مجارس��تان در 
سفرهای آينده قطعی شده و احتمال اينكه از 

کشورهای ديگر نيز به اين تورهای گردشگری 
اضافه شوند وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: در 
صورت برنامه ريزی صحيح می توان سال آينده 
ش��اهد رش��د بيش از پيش ورود گردشگران 
خارجی از طريق خطوط ريلی به کشور و استان 

اصفهان باشيم.

برای نخستين بار در کشور

ورود اسب آهنی گردشگران اروپايی به اصفهان

معاون اول رئيس جمهور، دس��تور بررسی مجدد طرح انتقال 
آب س��د بهش��ت آباد و پيگيری آن را به وزير نيرو ارجاع داد.

باگذش��ت يک ماه از حضور مع��اون اول رئيس جمهوری در 
اصفهان، استاندار اين اس��تان برای پيگيری جمع بندی های 
اين سفر به ديدار جهانگيری رفت.رسول زرگرپور در ديدار با 
معاون اول رئيس جمهور ضمن قدردانی از حضور جهانگيری 
و هيئت همراه به اس��تان اصفهان در هفته دول��ت، خواهان 
تسريع در اجرايی کردن جمع بندی های اين سفر شد.در اين 
جلسه استاندار اصفهان بر ضرورت کارشناسی مجدد سامانه 
انتقال آب سد بهشت آباد تأکيد کرد و در اين راستا معاون اول 

رئيس جمهور دستور بررسی مجدد اين طرح و پيگيری آن را 
به وزير نيرو ارجاع داد.معاون اول رئيس جمهور نيز با تأکيد بر 
تش��كيل کارگروه ملی احيای حوضه آبريز زاينده رود ، دستور 
برگزاری نخستين جلس��ه اين کارگروه را صادر کرد.اسحاق 
جهانگيری بر لزوم ع��زم دولت تدبير و امي��د مبنی بر احيای 
حوضه آبريز زاين��ده رود تأکيد کرد و اجرای دقيق و س��ريع 
مصوبات ش��ورای عالی آب و کميته هماهنگی حوضه آبريز را 
خواستار شد.معاون اول رئيس جمهور در پايان از استانداران 
 دو استان خواس��ت در اين خصوص همكاری بيشتری داشته

 باشند.

اولويت وزارت نيرو، مديريت آب های خروجی از 
کشور

     قائم مق��ام وزير نيرو گف��ت: اولويت وزارت ني��رو مديريت 
آب هايی است که از کشور خارج می شوند و واردات آب از بيرون 
مرزها مطرح نيست.ستار محمودی بابيان اينكه بحث واردات 
آب از خارج کشور نوعی وابستگی را برای کشور ايجاد می کند، 
اظهار داشت: در زمان حاضر با مديريت آب های داخل کشور 
می توانيم آب موردنياز بخش های مختلف را تأمين کنيم. وی 
افزود: برخی حوضه های آبريز کشور تابع مرزهای جغرافيايی 
کشور نيستند و ممكن است گستره آن ها تا کشورهای همسايه 
نيز باش��د، در اين موارد تالش ما بر اين است تا سهم بيشتری 
از اين آب ها برداش��ت کنيم. محمودی بابيان اينكه در بخش 
عمده ای از مناطق کش��ور آب های درون حوضه پاس��خگوی 
نياز آن ها نيس��ت افزود: در کش��ور ما فقط در مناطقی مانند 
البرز و زاگرس ش��رايط جغرافيايی مناسبی وجود دارد، اما در 
مرکز کشور نياز به انتقال از حوضه های ديگر به شدت احساس 
می شود. وی در خصوص وضعيت بارش در سال آبی گذشته 
گفت: از ابتدای مهرماه ۹2 تا پايان ش��هريور ۹3 حدود 218 
ميلی متر بارندگی در کشور ثبت شده که نسبت به سال گذشته 
آبی 8 ميلی متر و نس��بت به ميانگين بلندمدت 10 ميلی متر 
کاهش يافته است؛ همچنين توزيع و پراکندگی بارش نيز در 
23 استان کشور منفی و فقط در ۹ استان مثبت بوده که اين امر 
نشان از گسترش خشكسالی در پهنه بيشتری از کشور است. 

رئيس بنياد مس��كن انقالب اس��المی با اش��اره به اينكه وام 
15 ميليون تومانی مسكن روس��تايی ابالغ شده است گفت: 
در پايان 1405، 70 درصد از واحدهای کم دوام بهس��ازی و 
نوسازی می شود.عليرضا تابش در نشست خبری با اشاره به 
اينكه مصوبه بهسازی و نوسازی مس��كن روستايی در اواخر 
دولت خاتمی مطرح ش��د و مصوبات هيئ��ت دولت را در آن 
زمان دريافت کرد، گفت: در آن مصوبه که بر اس��اس برنامه 
چهارم تهيه شده بود، موظف شديم که س��اليانه 200 هزار 
واحد مسكونی را بهسازی و نوسازی کنيم.رئيس بنياد مسكن 
انقالب اسالمی بابيان اينكه از سال 84 اين طرح شروع شد و 
تاکنون هم ادامه دارد، افزود: در دو سال اخير سهميه ساليانه 
ابالغ نشد و ما از سهميه تسهيالت س��ال های قبل استفاده 
می کرديم.وی بابيان اينكه اما به دليل اينكه يک سال 400 
هزار واحد را انج��ام داديم بنابراين آمار ما به همان س��اليانه 

200 هزار واحد رسيده است.تابش با اشاره به جلساتی که در 
ماه های گذشته با معاون اول رئيس جمهور داشتند گفت: در 
اين جلس��ات که با حضور مديران عامل بانک ها معاون بانک 
مرکزی و معاون رئيس جمهور برگزار شد گزارش مفصلی از 

فعاليت ها و تأثير مقاوم سازی بر زندگی روستاييان ارائه شد.
وی  بابيان اينكه تاکن��ون از يک ميلي��ون و 628 هزار واحد 
مس��كونی که با مردم و بانک ه��ا عقد قرارداد ش��ده بيش از 
يک ميليون و 422 واحد به اتمام رسيده است گفت: از سال 
84 تاکنون بيش از 12 هزار و 300 ميليارد تومان وام با سود 

پنج درصد به مردم داده شده است.
رئيس بنياد مسكن با اشاره به اينكه سهميه سال ۹3 هم به 
تصويب رسيده است اظهار داشت: امسال هم 200 هزار واحد 
مسكونی در روستاها به مردم تسهيالت می دهيم که سقف 
وام هم از 12 ميليون و 500 هزار تومان به 15 ميليون تومان 

رس��يده و قراردادهای جديد با اين وام بسته می شود.تابش 
تصريح کرد: وام 15 ميليونی مسكن روس��تايی با سود پنج 
درصد محاسبه می شود و ما به تفاوت سود را دولت با نرخ رايج 
مس��كن که بانک مرکزی تعيين می کند در بودجه سنواتی 
هرس��ال به بانک ها پرداخت می کند.وی افزود: تضمينی که 
بانک ها از مردم می گيرن��د هم به جز وثايقی ک��ه هر بانكی 
دريافت می کند سفته زنجيره ای هم حتماً قيدشده است که 

بايد مردم به بانک بدهند.
رئيس بنياد مسكن با اش��اره به اينكه بانک مرکزی سهميه 
بانک های عامل را ابالغ کرده و آن ها هم در حال تهيه سهميه 
استانی با کمک بنياد مسكن هستند بيان کرد: تا سال 1405 
اين طرح ادامه می يابد و در صورت تكميل انباش��ت کمبود 
مس��كن در روس��تاها که در حدود 500 هزار واحد است را 

تأمين می کنيم.

جهانگيری بررسی مجدد طرح بهشت آباد را به وزير نيرو ارجاع داد

وام 15 ميليونی مسکن روستايی ابالغ شد 
نوسازی 70 درصد واحدهای روستايی تا 1405

اين گونه  با مديريت تانکارگروه ملی احیای  زاینده رود قوت می گیرد
 همراه باشيد 

بايدها:
افرادی که ب��ا مديرتان تفاهم دارن��د را الگو قرار 
دهيد. آن ها پ��ی برده اند که چگونه ب��ا يكديگر 
کنار آيند. بنابراين س��عی کني��د روش آن ها را 

ياد بگيريد.
در نظر داشته باش��يد که گاهی ممكن است شما 
باعث به وج��ود آمدن رابطه ضعي��ف بين خود و 
مديرتان شده باشيد. از ياد نبريد که هميشه دعوا 
دوطرفه است. وقتی شما قادر به ايجاد تغيير در 
رفتار مديرتان نيستيد، رفتار خود را تغيير دهيد. 
س��عی کنيد به گونه ای رفتار کنيد ک��ه منجر به 

تغييرات مثبت شود.
مس��ئوليت انجام اموری که مديرتان عالقه ای به 
انجام آن ندارد را ب��ه عهده بگيريد و به اين ترتيب 

کارها را برای او آسان تر کنيد.
به تغييرات خلقی مديرتان توجه داش��ته باشيد. 
دقت کنيد که چه اوقاتی از روز يا چه روزهايی در 

هفته، به لحاظ فكری پذيراتر خواهد بود.
به مديرتان بگوييد که نس��بت به رفتارش با شما 
چه احساسی داريد. احساساتتان را پنهان نكنيد. 
فرصت دهيد تا خش��م او از بيان احس��اس شما 
فروکش کن��د، س��پس به آرامی و البت��ه به طور 

خصوصی با او صحبت کنيد.
پيش��رفت کاری خود را زي��ر نظر بگيري��د. اگر 
موفقيت شغلی رضايت بخشی نداشته ايد، رابطه 
خود با مديرتان را مورد ارزيابی مجدد قرار دهيد 
و در صورت لزوم رويه ديگری اتخاذ کنيد. صبور 
باشيد. انتظار نداشته باشيد که همه چيز به يک باره 

اتفاق افتد.
نبايدها:

اقتدار مدير خود را زير سؤال نبريد. حتی اگر در 
موقعيتی خاص، با قضاوت او موافق نمی باشيد.

با انتقاد خود، به او ضربه نزنيد، حتی اگر عملكرد 
خوبی ندارد.

بين ش��غل قابل تحمل خود و مديری که چنين 
نيست تمايز قائل شويد.

اگر تأييد ش��دن از س��وی مدير ضرورتی ندارد، 
شرايطی ايجاد نكنيد که موردانتقاد او قرار گيريد. 
کار خود را انجام دهيد و بعداً به اطالع او برسانيد.

پشت س��ر مدير خود بدگويی نكنيد. نسبت به او 
صادق باشيد.

مدير خود را دور نزنيد. مگر اينكه اوضاع وخيم يا 
بحرانی باشد. عدم احترام به سلسله مراتب، بيش 
از آنكه موجب حل مشكالت ش��ود، مشكل ساز 

خواهد بود.
و مهم تر از همه، احترام به خود را از دست ندهيد. 
اعتمادبه نفس خ��ود را حفظ نمايي��د، حتی اگر 
راهكارهايی که برای ايجاد تفاهم به کار بسته ايد 

با شكست مواجه شود.
»قضاوت در مورد افراد نباي��د از روی قصد و يا بر 
اساس شايعات باشد، بلكه بايد مستندات و نتايج 

کار را در نظر داشت.«
ترجمه: زرين دادخواه ، کارشناس ارشد 
مشاوره 

مديريت 



یادداشت

معاون اس��تاندار و فرماندار ویژه کاش��ان، راه ان��دازی پلیس گردش��گری برای اماکن 
گردش��گری و تاریخی کاش��ان را ضروری دانس��ت.وجود یک هزار و 600 اثر تاریخی 

شناسایی شده و 330 اثر ملی ثبت شده است.
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اماکن تاریخی کاشان نیازمند حضور پلیس گردشگری است
هفتیادداشت

 اکران فیلم های تولیدی دبیرخانه 
اصفهان در جشنواره بیست و هشتم

فیلم های تولیدی دبیرخانه اصفهان در بیس��ت و هش��تمین 
جش��نواره کودک اکران می شود. این جش��نواره از ۱0 تا ۱۴ 
مهرماه امس��ال در ش��ش نوبت در تاالر هنر اصفه��ان برگزار 
می ش��ود.  3 س��انس اول این برنامه به کارگاه های تخصصی 
س��ینما اختصاص دارد که از س��اعت ۸:30 تا ۱3:30 برگزار 
می ش��ود و 3  س��انس بعدی نیز به اکران فیلم ه��ای تولیدی 
دبیرخانه اصفهان تعلق گرفته که از ساعت ۱۵ تا ۲۲:30 شروع 

به کار می کند.  
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

 3۵660۸۸۱  تماس حاصل نمایند. 

  گشایش چهار نمایشگاه در حوزه 
میراث فرهنگي ناملموس 

چهار نمایش��گاه در حوزه میراث فرهنگي ناملموس در محل 
موزه هنرهاي معاصر گش��ایش می یابد.موزه هنرهاي معاصر 
همزمان با برگ��زاري اج��الس بین المللی می��راث فرهنگي 
ناملموس اقدام به برگزاري ۴ نمایش��گاه در بخش جش��نواره 
خواهد کرد. نمایشگاه تمبر شامل تمبرهاي ایراني و خارجي 
با موضوع میراث فرهنگي، نمایشگاه اس��ناد تاریخي چوگان 
شامل کتاب؛ نش��ریه؛ صنایع دس��تی و هنري و...، نمایشگاه 
عكس آداب ورسوم و نمایشگاه عكس مردم ، نگارخانه شامل 
عكس های مستند میراث فرهنگي ناملموس مردم ایران، چهار 
نمایشگاهي است که از ۱6 مهرماه لغایت ۲0 مهرماه همزمان با 
برگزاري اجالس بین المللی میراث فرهنگي ناملموس در موزه 
هنرهاي معاصر شهر اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه های 
مذکور در دو نوبت صبح و عصر براي بازدید عالقه مندان دایر 
است و این نمایش��گاه ها در راس��تاي معرفي میراث فرهنگي 
ناملموس استان های سراسر کشور براي هم وطنان و جهانیان 

برپا می گردد.

ستارگان به شبکه یک می آیند
برنامه »ستاره شو« با موضوع س��تاره شدن، توجه به نخبگان 
و حمای��ت از جری��ان پیش��رفت های علم��ی و ارج نهادن به 
 ایده ه��ای خالقان��ه و نوآورانه ازف��ردا روی آنتن ش��بكه یک 

می رود.
ای��ن برنام��ه ب��ا بهره گی��ری از ی��ک اپلیكیش��ن تلویزیونی 
مهمان خانه ه��ای مردم می ش��ود و توس��ط این اپلیكیش��ن 

مخاطبان را در برنامه خود مشارکت می دهد.
برنامه »س��تاره ش��و« با تهیه کنندگی، کارگردان��ی و اجرای 
محمد س��لوکی جمع��ه هر هفت��ه از س��اعت ۲3 ب��ه مدت 
 ۱۲0 دقیقه از ش��بكه یک به صورت زن��ده روی آنتن خواهد 

رفت.
»ستاره شو« قصد دارد راه و رسم ستاره شدن را بدهد و جامعه 

هدف آن متولدان دهه هفتاد است.

بچه های نویسنده در شهرستان ها 
جوان مرگ می شوند

 در مراسم بزرگداش��ت احمد بیگدلی گفته شد : بی توجهی اهالی 
ادبیات و مسئوالن به نویسندگان شهرستانی همچون احمد بیگدلی 
باعث جوان مرگ شدن آنان شده است.در مراسم بزرگداشت احمد 
بیگدلی که عصر سه شنبه هشتم ش��هریور در بنیاد شعر و ادبیات 
داس��تانی برگزار ش��د افرادی ازجمله محمدرضا بایرامی، بلقیس 
سلیمانی، امیر شهاب رضویان) کارگردان سینما( اردشیر صالح پور 
هنرمند عرصه نمایش درباره ویژگی های شخصیتی زندگی و آثار 
احمد بیگدلی سخن گفتند.همچنین بهاءالدین مرشدی بخشی از 
کتاب “ مگر چراغی بسوزد” احمد بیگدلی را خواند و قباد آذر آیین 
داستان کوتاهی با محوریت شخصیت احمد بیگدلی قرائت کرد.در 
این مراس��م که به عنوان “مرد آرام” برگزار شد محمدرضا بایرامی 
ش��خصیت بیگدلی را به دوراز اداهای روش��نفكرانه خواند و گفت: 
بیگدلی ازنظر ادبی دنیای خودش را داش��ت و کمتر ادای کسی را 
درمی آورد.به گزارش ایس��نا، بلقیس سلیمانی در بخش دیگری از 
این مراسم احمد بیگدلی را ازجمله نویسندگانی خواند که خیلی 
دیر شناخته شدند و در این زمینه گفت: بیگدلی نویسنده ای بود که 
به خاطر دور بودن اش از تهران و به جهت انتشار و بازخورد آثارش 

جوانمرگ شد.
این نویسنده در ادامه جوانمرگی را ویژگی بسیاری از نویسندگان 
شهرس��تانی دانس��ت و افزود: امیدوارم مرگ احمد بیگدلی و دیر 
دیده شدن او برای مس��ئوالن و اهالی ادبیات درسی شود تا ببینند 

که چگونه بچه های نویسنده در شهرستان ها جوانمرگ می شوند.

» دردسرهای مرد مرده« در فرشچیان 
مدیر رسانه ای گروه نمایش��ی کاوش گفت: نمایش» دردسرهای 
مرد مرده« از 9 تا ۱۸ مهرماه در سالن مجتمع فرهنگی فرشچیان 
اصفهان اکران می ش��ود.ابراهیم صداقتی بابی��ان اینكه این گروه 

نمایشی تاکنون ۸3 اثر را در اصفهان ارائه داده است.
 وی بابیان اینكه نمایش  »دردس��رهای مرد مرده« به قلم کامران 
ش��هالیی به نگارش درآمده اس��ت، افزود: این اثر ب��ه کارگردانی 
مائ��ده وحی��د و نقش آفرینی ایم��ان نظیف��ی، ش��میال تابش و 
امین پناهی آماده نمایش اس��ت.مدیر رس��انه ای گروه نمایش��ی 
کاوش ادام��ه داد: »دردس��رهای م��رد م��رده« روایتگر داس��تان 
مس��عود اس��ت که برای تجدید فراش از فرانس��ه به ایران می آید 
 و ب��رای دیدار با پ��ری زن موردعالق��ه اش به محل��ه قدیمی خود 

برمی گردد.
 وی بابیان اینكه احس��ان جانمی سرپرس��ت این گروه نمایشی را

 بر عهده دارد، افزود: نسیم خادم عباس و شهرام مرندی دستیاران 
کارگردان، حدیث ایقانی منشی صحنه، مسعود وحید مدیر اجرا، 
امیرحسین روح نیا طراح صحنه، افشین ترمه و مجید حجتی باف 

عكاسی این اثر را بر عهده داشته اند.

گروه فرهنگ : دبیر علمی و اجرایی بیس��ت و نهمین 
جش��نواره ملی قران و عترت گفت:  برای  نخس��تین بار 
برگزاری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر 
کشور در دانشگاه پیام نور خواهد بود.مهدی یوسفی در 
نشست خبری بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن عترت 
بابیان اینكه این جشنواره برای نخستین بار به دانشگاه پیام 
نور واگذارشده است، اظهار داشت: این جشنواره باهدف 
نشر و گسترش فرهنگ متعالی قرآن کریم در دانشگاه ها 
از طریق ایجاد فضای رقابتی در میان دانشجویان، هرساله 

در رشته های مختلف قرآنی برگزار می شود.
وی بابیان اینكه برگزاری این جش��نواره کیفیت و توجه 
دانشجویان به قرآن و عترت را افزایش داده است و به کیفی 
سازی آن کمک کرده است، افزود: نخستین دوره مسابقات 
قرآنی در سال 6۴ توسط جهاد دانشگاهی پایه گذاری شد 
و تاکنون این مرکز متولی برگزاری بیست و پنجمین دوره 
از این مسابقات بوده اس��ت.دبیر علمی و اجرایی بیست 
و نهمین جش��نواره ملی قرآن و عترت ادامه داد: در حال 
حاضر بیست و هشتمین دوره جشنواره ملی قران عترت 
به همت جهاد دانشگاهی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 
وزارت بهداشت، بسیج دانشجویی و دانشگاه آزاد اسالمی 

در سراسر کشور برگزارشده است.
 یوسفی با اش��اره به اینكه طی چند سال اخیر جشنواره 
به صورت چرخشی به میزبانی دانشگاه های مختلف برگزار 
می شود و تا قبل از آن تنها جهاد دانشگاهی برگزار می کرد، 

بیان داشت: دانشگاه پیام نور اصفهان برای نخستین بار 
میزبان جش��نواره ملی قرآن عترت شده است.وی اعالم 
کرد: مس��ابقات حفظ و قرائت قرآن کریم دانش��جویان 
ازجمله برنامه های دیرپایی اس��ت که در ح��وزه ترویج 
آموزه های دینی و قرآنی در دانش��گاه ها برگزار می شود.

دبیر علمی و اجرایی بیست و نهمین جشنواره ملی قرآن 
عترت اظهار داشت: این جشنواره به منظور فراهم آوردن 
زمینه هایی جهت انس بیش ازپیش دانش��جویان با کالم 
انسان س��از الهی و مفاهیم تعالی بخ��ش آن و همچنین 
نشر و بس��ط فضای معنوی و عطرآگین قرآن در محیط 
دانشگاهی همواره مورد اهتمام دانشجویان و مسئوالن 
فرهنگی دانشگاه بوده است.وی به اهداف کلی جشنواره 
اشاره کرد و افزود: ایجاد فضای عرفانی و معنوی در دانشگاه 
و تبیین و تعمق معارف قرآن و عترت، ایجاد انگیزه جهت 
کس��ب معارف قرآن��ی در قالب های مختلف)ش��فاهی، 
کتبی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری(، فراهم ساختن 
زمینه مناسب و مطلوب جهت رقابت سالم و اثربخش در 
حوزه های قرآن عترت ازجمله اهداف برپایی جش��نواره 
است.یوسفی اظهار داش��ت: فراهم آوردن زمینه شرکت 
مؤثر و عالمانه دانشجویان عالقه مند در عرصه های مختلف 
قرآنی و ایجاد بس��تر خلق راهكارهای جدی��د نوآورانه و 
ش��كوفایی برای توس��عه فرهنگ قرآن و عترت از دیگر 
برگزاری هدف است.وی محورهای جش��نواره را بخش 
شفاهی، کتبی، پژوهش��ی ، فناوری، ادبی و هنری اعالم 

کرد و گفت: قرائت به روش تحقیق، قرائت به روش ترتیل 
،حفظ پنج جزء، ده جزء و بیس��ت جزء و حفظ کل قران، 
دعاخوانی و مداحی ،آئین سخنوری و اذان و صحت قرائت 
قرآن از این جمله است.رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان 
گفت: ترجمه و مف��ردات قرآنی، س��یره معصومین)ع(، 
آش��نایی با مفاهیم قران کریم، قرآن شناسی، آشنایی با 

احادیث و ادعیه و احكام از محورهای بخش کتبی است.
وی بابیان اینكه خوشنویس��ی، نقاش��ی، فیل��م کوتاه، 
نماهنگ، عك��س، تذهیب، مع��رق، طراحی پوس��تر و 
پویانمای��ی از بخش ه��ای هنری جش��نواره هس��تند، 
اف��زود: ش��عر، داستان نویس��ی، نمایشنامه نویس��ی، 
 فیلم نامه نویس��ی در بخ��ش ادب��ی، تولی��د نرم اف��زار و

 وبالگ نویسی در بخش فناوری و مقاله قرآن و عترت در 
بخش پژوهش��ی از دیگر محورهای این جشنواره است.

یوسفی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص 
فعالیت دانشگاه پیام نور در سطح استان اصفهان بابیان 
اینكه در حال حاضر ۴۴ مرکز پیام نور در س��طح استان 
فعالیت دارند، اظهار داشت: ۸0 هزار دانشجو در این مراکز 
مشغول به تحصیل هستند.وی تعداد رشته های تدریس 
شده در دانشگاه پیام نور استان را  ۴۸ رشته عنوان کرد و  
ادامه داد: ۴۴ رشته در مقطع کارشناسی و ۴ رشته نیز در 

مقطع دکتری آموزش داده می شود.
رئیس دانشگاه پیام نور اس��تان اصفهان در ادامه بابیان 
اینكه دانشگاه پیام نور تنها دانش��گاهی است که امكان 
بومی س��ازی دانش��جویان را فراهم می کند، اف��زود: در 
این راس��تا بر اس��اس آخرین ابالغیه س��ازمان پیام نور 
کشور دانشجویان این دانش��گاه می توانند از ترم اول در 
نزدیک ترین دانش��گاه پیام نور نزدی��ک به محل زندگی 
خود به صورت دایم مهمان شوند.وی بابیان اینكه دانشگاه 
پیام نور در ارائه طرح ها و مقاالت پژوهش��ی دارای رتبه 
۸ کشوری است، اظهار داش��ت: آمار قبولی دانشگاه  پیام 
نور از دیگر دانشگاه های کشور نیز رتبه بهتری را به خود 
اختصاص داده است.یوس��فی بابیان اینك��ه آمار قبولی 
دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان ۱7 هزار نفر 
بوده است، ادامه داد: قبول شدگان کارشناسی ارشد مراکز 
پیام نور استان نیز یک هزار و ۱۴7 نفر اعالم شده است.وی 
با اشاره به اینكه طرح نیازسنجی رشته های دانشگاهی در 
نقاط مختلف استان در دستور کار قرارگرفته است، افزود: 
پس از بررسی های اولیه این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

دبیر علمی و اجرایی بیست و نهمین جشنواره ملی قران و عترت 

 رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان :دانشجویان پیام نور امکان تحصیل در نزدیک ترین دانشگاه به محل سکونت رادارند

انس دانشجویان با کالم انسان ساز در جشنواره ملی قرآن و عترت

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی 
23528 شماره:103/93/925/337-93/3/25 چون تحدید حدود ششدانگ دو باب بوم 
کند مشتمل بر محوطه اطرافش به شماره پالک 519 فرعی از شماره 25- اصلی واقع 
در چیمه جزء بخش 10 که به نام سید رضا جاللی چیمه در جریان ثبت می باشد که به 
علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
 9 در ساعت  مرقوم  تحدید حدود پالک  نامبرده  تقاضای  و  ثبت  قانون  ماده 15  اخیر 
صبح روز 1393/9/5 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1393/07/10م الف:76 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

23676 شماره:103/93/1014/337-93/4/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و 
باغچه به شماره پالک 1678 فرعی از شماره 182- اصلی واقع در ابیازن جزء بخش 
11 که به نام قدرت موسی حسینی سلطان آبادی در جریان ثبت می باشد که به علت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح  ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
روز 1393/8/28 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
شد. خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20  ماده 

تاریخ انتشار: 1393/07/10م الف:58 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
فقدان سند مالکیت 

7/177 ورثه مرحوم غالمرضا مهدوی به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت دو حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ مزرعه اسماعیل آباد پالک 221 واقع در دهستان علیا اردستان بخش هفده 
و صادر  ثبت  فوق  نامبرده  نام  به  امالک   166 دفتر   163 در صفحه  که  اصفهان  ثبت 
گردیده به علت جابجایی مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
المثنی طبق  مالکیت  معامله در صدور سند  یا سند  مالکیت  ارائه سند  بدون  واخواهی 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف:317 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده 
در  مزایده ای  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی   6 احکام شعبه  اجرای   297
اصفهان-بلوار  نشانی  به  خسرویان  حسن  دعوی   92/322 شماره  پرونده  خصوص 
به  علیه(  )محکوم  دهقانی  حمید  طرفیت  به  فردوس-گلشن1-پالک73  باغ  کشاورز-خ 
آدرس خ شیخ صدوق شمالی-خ شیخ مفید-ساختمان عقیق-طبقه1-واحد1 به خواسته 
مطالبه مبلغ 121/743/620 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
روز  در  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  االجرای  حق  ریال   2/800/000 مبلغ  و  وکیل 
پنج شنبه 93/08/1 ساعت 8 الی 9 صبح در محل این اجرا واقع در دادگستری نیکبخت 
ششم  دو  فروش  جهت  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه  اجرای  قسمت   309 اتاق  طبقه3 
ثبتی 2858/1319 واقع در بخش 5  از مغازه پالک  از سهم االرث آقای حمید دهقانی 
روبروی سوغات   – اول  تقاطع  خ شیخ مفید-   – ثبت اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
نفره  هیات سه  نظریه  براساس  که  داخلی ساختمان  اطلس-تزئینات  کوچه  نبش  یزد- 
کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به عوامل موثر در قضیه ارزش آن جمعا به 
مبلغ 4/010/416/667 ریال ارزیابی گردیده برگزار و قسمتی از پالک ثبتی مذکور را از 
طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی 
ذیل مراجعه و از آن بازدید نموده تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی در روز 
مزایده به حساب سپرده نزد بانک ملی دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 
و ارائه فیش واریزی به این اجرا در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مشخصات ملک: مغازه 
دارای سند دفترچه ای به شماره چاپی 907579 و شماره ملک 4858/1319 به نام رضا 
دهقانی ثبت شده است در طبقه همکف با پوشش پارکت و دیوارها کاغذ دیواری درب 
آهنی و دارای کابینت ام دی اف می باشد ضمنا شعبات ذیل دارای مطالباتی از نامبرده 

مورخ   32/90 نامه  وفق  حقوقی  اول  شعبه  می گردد  اعالم  ذیل  شرح  به  که  می باشند 
92/2/6 به مبلغ 457/000/000 ریال به نفع مجید جواهرفروش شعبه 3 اجرای شورای 
مینا  نفع  به  ریال   44/000/000 قبال  در   90/02/13-89/1513 نامه  وفق  اختالف  حل 
فتحیان پور و 89/1512-90/02/13 به مبلغ سی میلیون ریال و به موجب نامه شماره 
89/1511-90/02/13 به نفع مینا فتحیان پور به مبلغ چهل و چهار میلیون ریال و شعبه 
به  ریال   44/000/000 مبلغ  به   90/02/21-90/679 نامه  وفق  اختالف  حل  شورای   2
نفع مینا فتحیان پور و شعبه 12 اجرای احکام حقوقی وفق نامه 90/02/21-900054 
نامه  وفق  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  و  بهزاد خسرویان  حق  در   160/000/000 مبلغ  به 
90/114-90/3/22 در حق حسن خسرویان چم پیری در قبال مبلغ 56/000/000 ریال و 
شعبه 10 حقوقی به عالوه مبلغ 22/850/000 ریال حق االجرای دولتی در ضمن مغازه 
فوق الذکر در تصرف محکوم علیه می باشد.م الف:16743 فانی مدیر اجرای احکام شعبه 

6 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   – عمومی  دادگاه   15 شعبه  احکام  اجرای   733
مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 81/93/ج15 له جواد الماسی علیه اسدا... یزدانی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 114/992/571 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و 
اجرایی و مبلغ 3/000/000 ریال حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه تاریخ 93/7/30 
ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 345 
جهت فروش اموال –مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
120/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ 
نصر واقع در بلوار آتشگاه جاده نجف آباد مراجعه و از آن بازدید و با سپردن %10 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. ارزیابی کارشناس در خصوص مال موضوع مزایده: 
انتظامی 566ی51ایران13  پراید مدل 1385 رنگ نوک مدادی شماره  خودرو سواری 
شماره موتور M 13/1528020 شماره شاسی S 1412285230812 متوقف در پارکینگ 
نظر ظاهر)بدنه-سقف-دربها-صندوق-درب-موتور و  از  آتشگاه  بلوار  در  واقع  نصر 
زیر و بند و رنگ وضعیت مناسبی دارد و آثار برخورد روی بدنه مشاهده نشده موتور 
و گیربکس و دیفرانسیل در وضعیت مطلوب به نظر رسید. قطعات جانبی چراغها-چراغ 
خطر و برف پاک کن-بوق و آینه های دو طرف سالم بوده و الستیک ها حدود %60 
در  موجود  وضعیت  به  توجه  با  شده  یاد  خودرو  رسید-قیمت  نظر  به  استفاده  قابل 
هنگام بازدید و با توجه به به مدل آن در بازار روز در صورت دارا بودن بیمه معتبر 
)دوازده میلیون تومان( به نظر می رسد توضیحًا اینکه هزینه پارکینگ از قیمت خودرو 
اصفهان حقوقی  عمومی  دادگاه   15 اجرای شعبه  مدیر  خواهد شد.م الف:14320   کسر 

                                                   ابالغ رای 
7/212 شماره دادنامه: 9309970352700793 شماره پرونده: 9309980359700137 
شماره بایگانی شعبه: 930316 شکات: 1- خانم سایه قهرمان زاده به نشانی ارومیه-خ 
دانشگده-ک یاس-مجتمع یاس-بلوک2-واحد4، 2- خانم فاطمه امین علویجه به نشانی 
اصفهان-علویجه-خ ش چمران-ک کمیل-درب دوم شمالی، 3- خانم مونس مهربخش 
به نشانی اصفهان-خ پروین-ک ش حسینی-پ14 متهمین: 1- خانم فاطمه احمدی به 
نشانی فعاًل زندان مرکزی اصفهان خ زینبیه-اطراف حرم، 2- خانم مژگان احمدی پور 
به نشانی اصفهان-خ زینبیه-اطراف حرم اتهام: کیف زنی دادگاه با بررسی محتویات 
دادگاه:  رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  و  اعالم  را  زیر ختم رسیدگی   به شرح 
در خصوص شکایت خانمها 1- سوسن)مونس( مهربخش فرزند فرشید 2- فاطمه امینی 
علویجه فرزند علی 3- سایه قهرمان زاده فرزند عظیم علیه خانمها 1- فاطمه احمدی 
 فرزند حیدر که نامبرده در جلسه دادگاه مورخه 1393/5/15 اظهار داشته نام واقعی 
به  دادسرا  در  و  می باشد  احمد  فرزند  احمدپور  طال  می باشد  من  سجلی  سند  در  که 
دروغ و اشتباه نام خود را فاطمه احمدی فرزند حیدر ذکر کرده ام 2- مژگان احمدپور 
با توجه و بررسی مجموع   فرزند علی و هر دو دائر بر سرقت مدارک شکات دادگاه 
یاد  شکایت شکات   – انتظامی  مرجع  گزارش   – انجام شده  تحقیقات   – پرونده  اوراق 
 شده فوق – دفاعیات غیر موثر متهمان و نحوه اظهارات متهم ردیف اول در صفحه 13 
اقرار ضمنی و تلویحی و کالصریح و تناقض گوئی وی در صفحه 13 با صفحه 20 و 
کشف مدارک شکات در کیف متهمان و در ید متهمان و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی 
و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به 
الذکر موصوف  متهمان  از  یک  هر  تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  از   661-2  مواد 
قبلی و تحمل ده ضربه شالق  بازداشت  ایام  احتساب  با  ماه حبس  به تحمل شش  را 

نظر  مارالذکر  قانون   667 ماده  اعمال  خصوص  در  و  می نماید  محکوم   تعزیری 
به کشف اموال مسروقه موضوعًا منتفی می باشد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
روز  ده  و ظرف  غیابی  دوم  ردیف  متهم  به  نسبت  و  می باشد  )اصفهان(   مرکزاستان 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
می باشد.م الف:17083  )اصفهان(  استان  مرکز  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی 

ذبیحی رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

الحسنه حضرت  پرونده کالسه 479/93 خواهان صندوق قرض  7/205 در خصوص 
وقت  است  نموده  تقدیم  اعطایی  طرفیت حسین  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/8/11 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
اصالحیه اجراییه 

7/206 شماره نامه:139304902004002729 شماره پرونده: 9000400200400717/1 
شماره بایگابی شعبه:9001789/2 پیرو آگهی ابالغ اخطار ماده 101 به شماره پیگیری 
می رساند  آگاهی  به  رسیده  چاپ  به   93/06/10 مورخ  روزنامه  در  که  م الف   13980
علیه سکینه  و  اصفهان  مسکن  بانک  له   87/02/18-136122 رهنی  سند  در خصوص 
مبلغ  اصفهان   5 بخش   15182/9661 پالک  ششدانگ  ارزیابی  مبلغ  کوپائی  توکلی 

1/500/000/000 ریال می باشد. اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ رای 

محمود  خواهان:   93/5/30-837 بایگانی:  شماره   537-93 دادنامه:  شماره   7/213
میرزایی نشانی هشت بهشت شرقی-کوی 24-فرعی3-پالک 42 خوانده: محمدصادق 
 34/000/000 مبلغ  به  چک  فقره  یک  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  جوادی 
ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمود میرزایی به طرفیت محمدصادق جوادی 
به خواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه یک چک به شماره 922524 به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و 
مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 198-

515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق 
دادخواست  چک/تقویم  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه 
رای صادره  می نماید  اعالم  و  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاریخ  تا   89/8/20
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:17084 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/214 کالسه پرونده: 238/93 شماره دادنامه: 290-93/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
35 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد قضاوی خوراسگانی نشانی: اصفهان-

خوراسگان-بلوار ارغوانیه-روبروی بانک تجارت-فروشگاه هیدرو پارس وکیل: شهرام 
نفر نشانی: اصفهان-خ نیکبخت غربی-طبقه فوقانی مشاور امالک شاهین-دفتر وکالت 
خوانده: علی عالئی فرادنبه نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: دعوی آقای محمد قضاوی خوراسگانی فرزند علی با وکالت 
به  ناصر  فرزند  فرادنبه  عالئی  علی  آقای  بطرفیت  غالمرضا  فرزند  نفر  شهرام  آقای 
خواسته مطالبه مبلغ بیست و سه میلیون ریال وجه چک شماره 467599 مورخ 90/5/25 
عهده بانک ملی شعبه چهارمحال بختیاری به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 

بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و هفتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد.م الف:17085 شعبه 35 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

7/215 کالسه پرونده: 93-607 شماره دادنامه: 918-93/6/12 مرجع رسیدگی: شعبه 
سمیرم-خیابان  نشانی:  تباشیری  مهدی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  پنجم 
پمپ  سیمین-جنب  راه  اصفهان-سه  نشانی:  سالم  ثمین  وکیل:  دادگستری  امام-جنب 
 بنزین-ساختمان آرش-طبقه4-واحد402 خوانده: مهرداد حبیبی نشانی: مجهول المکان با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
تباشیری  قاضی شورا: دعوی مهدی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی   شرح 
میلیون ریال 10/000/000 ریال  مبلغ ده  به خواسته مطالبه  به طرفیت مهرداد حبیبی 
مطلق خسارات  انضمام  به  بانک صادرات  عهده  وجه چک شماره 89/4/15-265165 
قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک   از سوی 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   10/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر   حکم 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   245/000 و 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
در  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  انضمام  به  می باشد  احکام  اجرای  عهده   بر 
مهلت 20 روز پس  غیابی و ظرف  اعالم می نماید رای صادره  و   حق خواهان صادر 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:17089 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

7/216 کالسه پرونده: 609/93 شماره دادنامه: 919-93/6/12 مرجع رسیدگی: شعبه 
نیلوفری نشانی: اصفهان-سه راه  اختالف اصفهان خواهان: اصغر  پنجم شورای حل 
نشانی:  ثمین سالم  وکیل:  بنزین-ساختمان آرش-طبقه4-واحد402  پمپ  سیمین-جنب 
خوانده:  آرش-طبقه4-واحد402  بنزین-ساختمان  پمپ  راه سیمین-جنب  اصفهان-سه 
به محتویات  با عنایت  علی مرعشی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت 
خواسته  به  مرعشی  علی  طرفیت  به  نیلوفری  اصغر  دادخواست  خصوص  در  شورا: 
مطالبه مبلغ 13/360/000ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 55479-84/11/12و 
2- 340450-85/2/20 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/360/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 265/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت 
نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  چکها  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می  
گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از بالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود.م الف:17091 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

قلقلک کمیته انضباطی تیموریان 
سرانجام محروم شد

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص 
تیم های اس��تقالل تهران و ذوب آهن 
اصفه��ان ص��ادر ک��رد. دی��دار دو تیم 
استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان از 
سری رقابت های لیگ برتر در هفته دهم 
روز چهارم مهر ماه در فوالد شهر برگزار 
شد که از سوی تماشاگران تیم استقالل 
تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور 
مسابقه رخ داد. کمیته انضباطی طبق بند های یک وسه ماده 79 
آیین نامه انضباطی ، باشگاه استقالل را  به 100 میلیون ریال جریمه 
محکوم ش��د.به دلیل برخورد غیر ورزش��ی آندرانیک تیموریان با 
بازیکن تیم ذوب آهن، وی طی بند 2 ماده 31 و بند 5 ماده 65 آیین 
نامه انضباطی  و با توجه به سوابق قبلی، این بازیکن به یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم خود و جریمه نقدی 10 میلیون ریالی 
محکوم ش��د.تیم ذوب آهن اصفهان نیز به دلیل داشتن 5 بازیکن 
اخطاری در این دیدار به 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

 اعتراض رسمی کمیته ملی  
به کشتی آسیا 

کمیت��ه ملی المپی��ک ای��ران اعتراض رس��می خود را ب��ه دلیل 
ناداوری های رخ داده به اتحادیه کش��تی آسیا و همچنین کمیته 

برگزاری بازی های آسیایی اعالم کرد.
در ادامه رقابت های کش��تی فرنگی اینچئون ,کریم فر نیز به دلیل 
ناداوری در رقابت با نماینده کره جنوبی از دور مسابقات کنار رفت. با 
توجه به اینکه این مشکل در کشتی عبدولی نیز رخ داده بود کمیته 
ملی المپیک ایران با امضای کیومرث هاشمی اعتراض رسمی خود 
را به اتحادیه کشتی آس��یا و همچنین کمیته برگزاری بازی های 

آسیایی اعالم کرد.
احتمال تغییر رای وجود ندارد اما به دلیل ناداوری های مس��ابقات 
کشتی کمیته ملی المپیک در نظر دارد با اعتراض رسمی خود جلوی 
این عمل کره ای ها را در رقابت های آینده و در دیگر رشته ها بگیرد.

 گودرزی جوایز قهرمانان ایران
 را اهدا کرد

وزیر ورزش و جوانان دیروز )چهارشنبه( 
جوایز مدال آوران کاروان ورزشی ایران 
که در یازدهمین روز بازی های آسیایی 
به مدال دست یافته بودند، به آنان اهدا 
کرد. با رسیدن تعداد مدال های کاروان 
ورزشی ایران به شش مدال طال و برنز در 
هفدهمین دوره بازی های آسیایی که 
مسعود حجی زواره در وزن منهای 74 
کیلوگرم تکواندو، احسان حدادی در پرتاب دیسک و مهدی علیاری 
و حبیب اهلل اخالقی در اوزان 98 و80کیلوگرم کشتی فرنگی چهار 
طالی کاروان ایران را به دست آوردند وهمچنین سوسن حاجی پور 
در وزن 53کیلوگرم تکواندو و سعید عبدولی در وزن 71 کیلوگرم 
کش��تی فرنگی دو برنز ایران را بر گردن آویختند که وزیر ورزش و 
جوانان برای دیدار با ورزشکاران کاروان ایران وارد دهکده بازی ها 
ش��د و جوایز این قهرمانان را به آنان داد.محمود گ��ودرزی نتایج 
ورزش��کاران را مطلوب خواند و گفت: رقابت قهرمانان ایران فنی و 
همراه با نمایشی از شان و اخالق شایسته مردم ایران بود.گودرزی در 
زمان اهدای جایزه احسان حدادی به او گفت: آقای حدادی منتظر 

طالی المپیک شما هستیم .

حضور 6 ورزشکار نابینا و کم بینای 
اصفهانی در بازی های پاراآسیایی 

دبیر هیئت نابینایان اس��تان اصفه��ان گفت: 6 ورزش��کار نابینا و 
کم بینای اصفهانی جواز حضور در بازی های پاراآسیایی را به دست 
آورده اند و در این رقابت ها حضور پیدا می کنند.س��ید اصغر فیاض 
اظهار کرد: در بازی های پاراآس��یایی اینچئون 6 ورزشکار نابینا و 
کم بینای اصفهان در رشته های مختلف شرکت می کنند.وی ادامه 
داد: علی الهی، آرین لطفی و امین بابلی در رشته دوومیدانی، محمد 
سرنجی و سمیرا جلیلوند در رشته گلبال و میثم بنی طبا در رشته 

جودو نمایندگان اصفهان در این رقابت ها خواهند بود.
وی یادآور شد: این ورزشکاران در حال حاضر اردوی متصل به اعزام 

به بازی های آسیایی را پشت سر می گذارند.

6
انگیزه باالی بازیکنان بیس بال 

کیوان صفائیان  دبیر انجمن بیس بال و سافت بال کشور گفت: حضور توما ایروکاوا سرمربی 
ژاپنی در لیگ بیس بال موجب شد بازیکنان از انگیزه باالیی برخوردار باشند چراکه احساس 
می کردند دیده می شوند ما از وی درخواس��تن کرده ایم لیگ بیس بال بزرگساالن را زیر 

نظر بگیرد.

سرمربی پرسپولیس امیدهای زیادی برای کسب پیروزی در 
اصفهان دارد اما در کنار این امید، نگرانی هایی هم در حرف 

هایش دیده می شود.
حمید درخش��ان در آس��تانه مهم ترین آزم��ون خود روی 
نیمک��ت پرس��پولیس اس��ت. انصافا س��ه بازی گذش��ته 
سرخپوشان آن قدر سنگین نبود که بتوانیم با توجه به آن، 
عملکرد درخشان را بس��نجیم اما حاال بهترین موقعیت به 
وجود آمده تا درخشان خودش را روی نیمکت پرسپولیس 
به عنوان سرمربی ثابت کند. او در این مورد به ما گفت: اوضاع 
و احوال تیم بسیار خوب است. من می خواهم از این فرصت 
استفاده کنم و از بازیکنانم تشکر کنم. آنها شجاعانه تیم را 
همراهی کردند و خودش��ان به تیم، آرامش دادند. اگر ما در 
سه بازی موفق به کسب 7 امتیاز شدیم، فقط به خاطر حرفه 

ای گری بازیکنان و البته حمایت هواداران بود. 
درخشان گفت: البته این منطقی نیست که بگوییم عملکرد 
یک مربی با 3 یا 4 بازی مش��خص می ش��ود. عیارمان باید 
حداقل یک نیم فصل باشد. باید به یک مربی به اندازه کافی 
زمان بدهیم تا تفکراتش را به طور کامل به تیم القا کند. باید 
در فوتبال ما این تفکر جا بیفتد که مربی برای کسب نتیجه، 

زمان و ابزار می خواهد.
سرمربی پرس��پولیس افزود: این طور که نمی شود در مورد 
یک مربی قضاوت کرد. ما در م��ورد فوتبال حرف می زنیم. 
همه چیز به لحظه بستگی دارد. ش��اید در یک لحظه، تیم 
شما به گل برسد و در یک لحظه گل بخورید اما ما زمان می 
خواهیم تا خودمان را پیدا کنیم و آن پرسپولیسی شویم که 
مردم انتظار دارند. اگر قرار است به پرسپولیس دهه 60 و 70 

برسیم، نیاز به صبر و حوصله داریم. 
او س��پس بح��ث را به ب��ازی تیم��ش مقابل س��پاهان در 

اصفه��ان کش��اند و گف��ت: فق��ط برای کس��ب پی��روزی 
به اصفهان س��فر می کنیم و ان ش��اهلل ک��ه بتوانیم حریف 
را ب��ا ارائه یک بازی خ��وب و تماشاگرپس��ند مغلوب کنیم 
ولی ای��ن را بدانی��د که اب��زار ما با باش��گاه س��پاهان یکی 
نیس��ت. آن ها بازیکنان بیش��تری دارند در حال��ی که نیاز 
اصلی پرس��پولیس، تقوی��ت بازیکن اس��ت. همچنین در 
 ای��ن دی��دار میزب��ان هس��تند و از آرامش بیش��تری بهره

 می برند. شما ببینید تقریبا در عرض یک هفته، در کادرفنی 
پرسپولیس و س��پاهان تغییراتی ایجاد شد اما پرسپولیس 
چگونه به حاشیه رفت و چه حواش��ی برایش به وجود آمد 
در حالی که سپاهانی ها به خوبی با این مساله کنار آمدند و 
حاشیه های شان بسیار کم بود. ما از این دیدار برد می خواهیم 
ولی نباید فشاری روی بازیکنانم باشد. به هر حال سپاهان تیم 
کوچکی نیست و همین مساله، کسب پیروزی مقابل آن ها 
را سخت می کند با این حال تمام تالش مان را می کنیم تا 

حتما با دست پر به تهران برگردیم.
۱۰ درصد سکوها سهم پرسپولیسي ها

جلسه هماهنگی دیدار تیم های س��پاهان و پرسپولیس در 
هفته یازدهم لی��گ برتر فوتبال با حض��ور عوامل اجرایی و 

انتظامی در فرمانداری لنجان برگزار شد.
دیدار تیم های س��پاهان اصفهان و پرس��پولیس تهران در 
چارچوب هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
روز جمعه از ساعت 18:30 در ورزش��گاه فوالدشهر برگزار 

می شود. 
در این راستا علیرضا جهانش��اهی دبیر هیات فوتبال استان 
اصفهان گفت: جلسه هماهنگی این دیدار با حضور معاون 
فرمانداری لنجان نماینده باش��گاه س��پاهان، ی��گان ویژه 
انتظامی استان اصفهان، نیروی انتظامی شهرستان لنجان، 
حراس��ت اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، اداره 
ورزش و جوانان شهرستان لنجان در محل فرمانداری لنجان 

برگزار شد. 
وی با اش��اره به مصوبات این جلس��ه گفت: درب ورزشگاه 
فوالدشهر جهت ورود تماشاگران دو تیم با هماهنگی یگان 

ویژه انتظامی استان اصفهان از ساعت 14 باز می شود. 
دبیر هیات فوتبال استان اصفهان ادامه داد: طبق هماهنگی 
انجام گرفته 10 درصد از ظرفیت ورزش��گاه فوالدش��هر در 
اختیار هواداران تیم پرسپولیس و 90 درصد از ظرفیت این 
ورزشگاه در اختیار هواداران تیم سپاهان قرار گرفته می گیرد. 
جهانشاهی با بیان این مطلب عنوان کرد: جایگاه های 16، 17 

و 18 ورزشگاه فوالدشهر در بازی هفته یازدهم به هواداران 
تیم پرسپولیس و س��ایر جایگاه ها به هواداران تیم سپاهان 

اختصاص داده شده است. 
وی با بیان اینکه بلیط های این دی��دار در دو رنگ متفاوت 
و همراه با هولوگرام هیات فوتبال به فروش خواهد رس��ید، 
خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد هواداران تیم سپاهان 
اصفهان صبح روز جمعه با مراجعه به ورزشگاه های انقالب، 
پیروزی و همچنین کانون هواداران باشگاه سپاهان نسبت به 

خرید بلیط اقدام نمایند. 
داربی کالس�یک فوتبال ای�ران در ورزش�گاه 

فوالدشهر
این دیدار که بعد از داربی تهران حساس ترین دیدار باشگاهی 
در فوتبال ایران به حساب می آید عالوه بر حساسیت هایی که 
به خاطر نزدیکی امتیازات دو تیم در جدول پیرامونش وجود 
دارد از لحاظ کری هایی که بین هواداران دو تیم وجود دارد 
نیز حائز اهمیت است. در حال حاضر سپاهان با 17 امتیاز در 
رده چهارم جدول قرار دارد و سه پله پایین تر پرسپولیس با دو 
امتیاز کمتر در رویای کسب 3 امتیاز و جلو زدن از زردپوشان 

اصفهانی است.
دوئل مربیان تازه وارد

سپاهان و پرسپولیس هر دو به صورت همزمان مربیان خود را 
تغییر دادند و هر کدام از مربیان چهارمین بازی است که تیم 
خود را هدایت می کنند. سپاهان که پس از استعفای کرانچار 
حس��ین فرکی را روی نیمکت خود دید در 3 دیدار گذشته 
یک پیروزی و دو تساوی داشته است اما در سوی دیگر حمید 
درخشان که در پرسپولیس پس از اخراج دایی سرمربی شد 
دو پیروزی و یک تساوی از 3 دیدار اخیر در کارنامه اش ثبت 
کرده است. حال جدال دو مربی تازه وارد برای هر کدام از آن 
ها اهمیت ویژه ای دارد، فرکی خوب می داند هواداران تیمش 

 تا چه حد به پرسپولیس حساس��یت دارند و در سوی دیگر
 حمید درخشان قصد دارد با نتیجه گرفتن در اصفهان جایگاه 

خود را در نیمکت پرسپولیس تثبیت کند.
شریفی به دنبال اثبات شایستگی اش

چند ماه قبل در مراسم انتخاب بهترین های لیگ سیزدهم 
محمد عباس زاده در حالی به عنوان پدیده لیگ برتر انتخاب 
شد که اکثر کارشناسان مهدی شریفی را شایسته این عنوان 
می دانستند. حال پس از گذشته حدود دو ماه دو تیمی برابر 
هم قرار می گیرند که پدیده واقعی و پدیده اسمی لیگ را در 
نوک حمله خود دارند و در این بین شریفی خوب می داند با 
گل زدن در این بازی چه چیزهایی را می تواند به رخ حریف 

بکشد.
بازیکنان تماشایی: محمدرضا خلعتبری- محمد 

نوری
هر دو بازیکن سابقه بازی در تیم های مقابل را دارند و البته 
در حال حاضر نیز روی فرم ترین بازیکن تیم ش��ان هستند. 
خلعتبری در بازی های اخیر سپاهان گل های مهمی را به ثمر 
رسانده است همچنین محمد نوری نیز پس از رفتن دایی به 
پست اصلی خود بازگشته است و زیر نظر درخشان بازی هایی 

که از او انتظار می رفت را به نمایش گذاشته است.
ترکیب احتمالی: 

سپاهان: رحمان احمدی، وریا غفوری، هادی عقیلی، عبداهلل 
کرمی، احسان حاج صفی، شجاع خلیل زاده، رسول نویدکیا، 
حسین پاپی، محمدرضا خلعتبری، لوسیانو پریرا و مهدی 

شریفی
پرس��پولیس: نیلس��ون جونیور، حمیدرضا علی عسگری، 
محسن بنگر، میش��ل اومانیا، میثم حسینی، رضا حقیقی، 
احمد نوراللهی، محمد نوری، امید عالیشاه، هادی نوروزی 

و محمد عباس زاده

سپاهان- پرسپولیس؛ فردا ساعت ۱۸:۳۰

درخشان: فقط برای کسب برد به اصفهان می رویم 

هم آوردی هالیودی در فوالدشهر
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دور افتخار به سبک 
احسان حدادی

 گسترش اسکواش 
محله محور باشد

حدادی پس از کس��ب مدال طال در ورزش��گاه اصلی بازی های 
آسیایی دور افتخار زد.دور افتخاری که تماش��اگران را وادار کرد 
تا ایس��تاده برایش کف بزنند.او مدال طال را ک��ه گرفت مثل بقیه 
ورزش��کاران ایران معطل نماند تا مسئوالن برایش پرچم بیاورند.

خودش در ورزشگاه کوله پشتی اش را گوشه ای گذاشته بود که 
توی آن پرچم بزرگ و س��ه رنگ ایران قرار داشت.احسان پرچم 
را روی دوشش انداخت و ش��روع کرد به دور افتخار زدن.حرکات 
جالبی که احس��ان انجام می داد ه��واداران را تحریک می کرد.

او ورزش��گاه را یک دور کامل چرخید و هر از گاهی می ایستاد و 
دستش را روی گوشش می گذاش��ت که مثال صدای تماشاگران 
را نمی ش��نود.به همین دلیل هم بود که هر بار حدادی این کار را 
می کرد ورزشگاه منفجر می شد.او تماشاگران را وادار می کرد تا 

ایستاده برایش کف بزنند.

مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اس��کواش در مراسم اختتامیه 
نخس��تین دوره لیگ اس��کواش اس��تان اصفهان که در هنرسرای 
خورشید برگزار شد، اظهار داشت: اسکواش به نوعی شطرنج ایستاده 
است. این ورزش در اس��تان اصفهان هواداران بسیار زیادی دارد و 
برگزاری لیگ اس��کواش اولین گام پیش��رفت این رشته محسوب 
می شود. تیم های استان اصفهان نیز به خصوص در بخش بانوان از 

نظر نظم و آراستگی الگوی تیم های سایر استان ها هستند. 
وی اظهار داش��ت: همه ما وظیفه داریم که به س��رعت پیش��رفت 
اسکواش در کشور کمک کنیم و این ورزش باید به صورت محله محور 
گسترش پیدا کند مانند کاری که در کشورهای توسعه یافته انجام 
شده است. سلیمانی بیان داشت: این قول را می دهم که فدراسیون 
اسکواش، هزینه قفل و سکوریت هر زمین اسکواشی که در اصفهان 

به بهره برداری رسید را تقبل کند. 

ژاپن هم حریف تیم کبدی ایران نشد
تیم کبدی مردان ایران در سومین مسابقه خود در بازی های آسیایی 
به مصاف ژاپن رفت و موفق شد در این مسابقه با نتیجه 53 بر 21 به 
پیروزی برسد و به عنوان تیم اول راهی مرحله نیمه نهایی شود. ایران 

امروز با پاکستان بازی می کند.

ماسچرانو: مستحق شکست بودیم
خاویر ماسچرانو مدافع آرژانتینی بارسلونا پس از شکست 3 
برصفر بارسلونا برابر پاری سن ژرمن گفت: به خاطراشتباهاتی 
که داشتیم فرصت را به بازیکنان پی اس جی دادیم وی عنوان 

کرد: لیاقت کسب پیروزی را نداشتیم .

کوله پشتی بهداد پیدا شد!
 بهداد س��لیمی قوی تری��ن مرد جه��ان در ک��ره جنوبی و در حاش��یه 
رقابت هایش کوله پشتی خود را گم کرده بود و بعد از بازگشت به کشورش، 
این کوله پشتی پیدا شد آن هم در حالی که حدود 1600 دالر در این کوله 

پشتی باقی مانده و صرف خرید سوغاتی نشده است! 

کیانوش رستمی: بدترین روز عمرم بود

 اگر از تصمیم رقیب چینی آگاه بودم تمام رکوردها را می زدم
نایب قهرمان وزنه برداری بازی های آس��یایی 
2014 گفت: اگر می دانستم رقیب چینی قصد 
دارد چنین وزنه ای بزند، وزنه 220 کیلویی را 

هم می زدم و تمام رکوردها را جابجا می کردم.
کیانوش رستمی، یکی از 6 وزنه بردار المپیکی 
بود که به خاطر مش��کالتی که برای این عده 
پیش آمد، حدود دو س��الی را از میادین به دور 

بود.
کیانوش در اولین تجربه رسمی بین المللی خود 
پس از بازگشت روی سکوی بازی های آسیایی 
به میدان رفت؛ بازگشتی که با بدشانسی همراه 
بود و در حالی که همگان فکر می کردند مدال 

طالی بازی های آسیایی در مشت این وزنه بردار است، 
اما در لحظه آخر ورق برگش��ت و کیانوش به مدال نقره 

بسنده کرد.
او گفت:اتفاقی که در گوانگجو افتاد این بود که کس��ی 
فکرش را هم نمی ک��رد که وزنه بردار چین��ی بتواند در 
دسته 85 کیلو چنین وزنه هایی را بزند. به همین دلیل 
مدال طالی من تبدیل به نقره ش��د و رنگش به همین 
س��ادگی تغییر کرد. جالب اینکه پس از حرکت اولم در 
دوضرب هم��ه قهرمانی ام را تبری��ک می گفتند و همه 
خوشحال بودند و هیچ گاه فکر نمی کردم کسی بتواند 

با من رقابت کند. در ادامه کار خود من درخواست وزنه 
219 کیلویی که رکورد جهان بود را دادم که در پاس��خ 
گفتند اگر وزنه 212 کیلویی که رکورد آس��یا هس��ت 
را بزنی 30 س��که مدال پاداش خواهم گرفت و من هم 
قبول کردم چ��ون ادامه رقابت خیل��ی جذابیتی برایم 
نداش��ت چون ظاهرا مدال طال گرفته بودم و همه چیز 
 تمام شده بود.اما در نهایت مدال طال به وزنه بردار چینی

 رسید.
هیچ کس فکر نمی کرد این وزنه بردار بتواند وزنه 218 
کیلویی را مهار کند. خود من هم فکر نمی کردم او بتواند 

9 کیلو از مجموع من بیشتر وزنه زده و در 
دوضرب هم با رکورد جهان مساوی کند. 
رکورد 218 کیلوی��ی رکوردی بود که در 
سال 1998 زده ش��ده بود و نزدیک 16 
سال بود که هیچ کس آن را تکرار نکرده 
بود، اما وزنه بردار چینی با تکرار آن، رنگ 

مدال من را هم تغییر داد.
از رستمی سوال ش��د- مربیان وزنه را بد 
انتخاب کردند یا مسائل دیگر تأثیرگذار 

بود؟
کار مربیان عالی بود و من از آن ها تشکر 
می کنم که برایم س��نگ تمام گذاشتم. 
من با کمترین رکوردم در بازی های آس��یایی توانستم 
همان ر کورده��ای المپیکی ام را تجرب��ه کنم. برای من 
این بدترین اتف��اق بود که مدالم از ط��ال به نقره تبدیل 
ش��د. اما باز هم از مربیانم به خاطر اعتمادش��ان تشکر 
می کن��م. من دو س��ال ب��ه خاط��ر اتفاقاتی ک��ه افتاد 
از میادین ورزش��ی دور بودم ب��ا این حال ب��ا این همه 
فشار و بار منفی که روی دوش��م بود توانستم قهرمانی 
و رکورده��ای المپیک��م را تک��رار کنم که این نش��ان 
 می ده��د کیانوش رس��تمی همچنان هس��ت و دوباره 

بازگشته است.
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آگهی ارزیابی کیفی سرمایه گذاران

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد به استنادآئین نامه اجرائی بند )ج( ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات نسبت به شناسایی 
و ارزیابی سرمایه گذاران  واجد شرایط ) اشخاص حقیقی و حقوقی (  جهت پروژه ذیل اقدام نماید:

1- موضوع : انجام کلیه عملیات آماده سازی ، محوطه سازی، دیوار کشی و فضای سبز سایت گردشگری - جهانگردی واقع در شهر 
جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین 

2- مبلغ برآورداولیه : ۳۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
3- مدت زمان اجرا ی کار : ۱2 ماه 

4- محل دریافت اسناد ارزیابی : واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی به امور قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.
5- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضیان پس از تکمیل اسناد ، حداکثر تا تاریخ 9۳/7/22 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.
 6- نش�انی کارفرما  : اصفه�ان - کیلومتر 2۰ جاده مبارکه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ی - بلوار ارم- ش�رکت عمران مجلس�ی

 تلفن : 524727۳۳-۰۳۱ دورنگار : 524722۱4-۰۳۱ صندوق پستی : ۸6۳۱6-۱۱۱7۸ 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده نهائی می باشد.

پیرو آگهی شماره 3335 که در مورخ 93/7/7 چاپ گردیده به شرح ذیل اصالح می گردد.

م الف 17191
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یادداشت

20 شهرک و ناحیه صنعتی در  استان  
واگذار می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
20 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان در حال واگذاری است.رضا 
گنجی با اشاره به مشکل کم آبی شهرک ها و نواحی صنعتی این استان 
اظهار کرد: مش��کل کم آبی تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت نواحی 
صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.وی ادامه داد: این 
مشکل تا جایی ادامه پیدا کرده که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود 
باید شاهد تعطیلی شهرک ها و واحد های تولیدی در استان چهارمحال 

و بختیاری باشیم.

 برداشت ۱۶۵ هزارتن سیب زمینی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امس��ال 
۱۶۵ هزار تن س��یب زمینی از مزارع چهارمحال و بختیاری برداشت 
می ش��ود که بیش از نیمی از آن به دیگر اس��تان ها صادر می شود.

س��یروس بیک بکان اظهار کرد: امسال س��طح زیر کشت سیب 
زمینی با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته به 4 هزار و 
800 هکتار رسید که دلیل آن افزایش قیمت سیب زمینی در بازار 
بوده است.وی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد سیب زمینی در 
هر هکتار 3۵ تن است، افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۶۵ هزار 
تن سیب زمینی از مزارع استان برداش��ت شود که 40 هزار تن از 
این محصول به مصارف درون اس��تانی و 20 هزار تن نیز به عنوان 
غده بذر برای کشت مورد استفاده قرار می گیرد و نزدیک به ۱00 
هزار تن نیز برای مصارف خوارکی و بذر به همدان، اصفهان و اردبیل 

صادر می شود.

پرداخت تسهیالت بازسازی منازل 
آسیب دیده در فارسان 

مع��اون فرمان��دار شهرس��تان فارس��ان گف��ت: تس��هیالتی از 
 س��وی بنیاد مس��کن با س��قف 30 میلیون ریال در روس��تاها و

 40 میلیون ریال در شهرهای شهرس��تان فارسان به افرادی که 
منازل آنان در حوادث دچار خسارت شده  است پرداخت می شود. 
مهرداد طاهری در نشست مدیریت بحران این شهرستان، با اشاره 
به خس��ارت ۱0 میلیارد ریالی خشکس��الی های اخیر به بخش 
کشاورزی شهرستان فارسان، اظهار کرد: تسهیالتی از سوی بنیاد 
مسکن به منظور کمک به افرادی که منازل آنان در حوادث دچار 
خسارت شده  است پرداخت می شود.وی افزود: سقف تسهیالت 
اعطایی به مردم این شهرستان در روستاها 30 میلیون ریال و در 
شهرها مبلغ 40 میلیون ریال اس��ت.معاون فرماندار شهرستان 
فارسان با اشاره به فصل کوچ عشایر اس��تان به مناطق گرمسیر، 
گفت: تاکن��ون 30 درصد از عش��ایر این شهرس��تان به مناطق 
گرمسیری کوچ کرده اند و نظارت امور عش��ایر این شهرستان بر 

کوچ آن ها ضروری است.

مدیر سازمان تعاون روستایی 
چهارمحال و بختیاری:

 راه اندازی بازارچه های عرضه 
مستقیم کاال دراستان 

مدیر سازمان تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بازارچه های تعاون روس��تایی ب��ا هدف عرضه 
مستقیم محصوالت کشاورزی در استان چهارمحال 
و بختیاری راه اندازی می ش��وند.عباس س��یاح اظهار 
کرد: عرضه مس��تقیم محصوالت، کوتاه کردن دست 
واسطه ها، رقابت با واس��طه ها، تقویت تولیدکنندگان 
و حمای��ت از مصرف کنن��دگان از مهم تری��ن اهداف 
راه اندازی این بازارچه ها محسوب می شود.وی افزود: 
با این اقدام عالوه  بر رس��اندن محص��والت ارزان تر به 
دست مردم، می توان نفع بیشتر را به تولید کنندگان 
رساند.سیاح در بخش دیگری از سخنان خود به خرید 
38 هزار تن گندم از کشاورزان چهارمحال و بختیاری 
 در س��ال زراعی جاری اش��اره و تصریح کرد: امس��ال

 8 هزار تن بیشتر از تعهد گندم خریداری شده که ۵۵ 
درصد رشد داشته است.مدیر سازمان تعاون روستایی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پول گندم کش��اورزانی 
که تا تاریخ ۱9 مرداد ماه س��ال جاری محصول خود 
را به سیلوها تحویل داده اند پرداخت شده و پول بقیه 
تولیدکنندگان هنوز به حساب شان واریز نشده است.

وی تقویت زیرساخت های سازمان تعاون روستایی را 
ضروری دانست و افزود: هیچ مشکل و کمبودی برای 
ذخیر ه سازی میوه شب عید در چهارمحال و بختیاری 

وجود ندارد.

تثبیت۱0 هزار هکتار از حریم 
رودخانه های استان

تثبیت۱0 هزار هکتار از بس��تر و حریم رودخانه های 
چهارمحال و بختیاری انجام شد.

 مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت:طرح تثبیت بس��تر و حریم رودخانه 
ها از ابتدای امس��ال اجرا ش��ده است.محمدحس��ن 
بهادرافزود:بی��ش از ۱۵ ه��زار هکتار بس��تر و حریم 
رودخانه به طول تقریبی هزار و ۵00 کیلومتر به ویژه 
در حوضه های آبریز زاینده رود و کارون در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد.وی صدور اس��ناد کاداستری را 
عاملی در راس��تای کاهش تعرض و تجاوز به بس��تر و 

حریم رودخانه ها عناون کرد.

اخبار کوتاه یادداشت ۱۷۲ هزار تن سیمان از چهارمحال و بختیاری صادر شد
باقر امینی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون۵87  هزار و 274 تن سیمان در کارخانه 
سیمان شهرکرد تولید شده است که 30 درصد از این محصول به کشور عراق صادر شد. 
بیش از ۱72 هزار تن سیمان از ابتدای امسال تاکنون از چهارمحال و بختیاری به خارج 

از کشور صادر شده است.

7

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق چهارمح��ال و بختیاری 
از تأمین روش��نایی مناطق عشایری اس��تان با استفاده 
از ان��رژی خورش��یدی در آینده نزدیک خبر داد.س��ید 
روزبه هاشمی دهکردی رس��انه های استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار داش��ت:به دلیل اینکه امکان استقرار 
شبکه توزیع برق در مناطق عشایری به دلیل کو چنده 
بودن آنان امکان پذیر نیست، این شرکت درصدد تأمین 
روشنایی این مناطق به شیوه س��یار است.وی افزود:در 
این راستا تأمین نیاز انرژی و روشنایی مناطق عشایری 
با نصب پکیج متحرک دارای س��لول های خورش��یدی 

انجام می شود.هاشمی دهکردی ادامه داد:اقدامات اولیه 
اجرای این طرح در دست انجام است و نتایج آن به زودی 
اعالم می شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال 
و بختیاری همچنین در خصوص تأمین روشنایی معابر 
شهری و روستایی اس��تان نیز گفت:طی دوماه گذشته 
اقدامات مناس��بی در این زمینه انجام ش��ده است.وی 
کاهش تلفات در ش��بکه های فرس��وده را از برنامه های 
این ش��رکت عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به افزایش 
تعداد مشترکان ،امکانات ناکافی شبکه های توزیع برق و 
کمبود نقدینگی شرکت برای توسعه شبکه ها اقداماتی 

معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار ش��هرکرد گفت: به 
مناس��بت گرامیداش��ت دهه امامت و والیت در شهرکرد 

واقعه غدیر خم بازسازی می شود.
نوذر حیدری اظه��ار کرد: عید غدیر یک��ی از بزرگ ترین 
اعیاد مسلمانان است و ما در شهرس��تان شهرکرد سعی 
خواهیم کرد برنامه های دهه امامت و والیت را به بهترین 
نحو ممکن اجرایی کنیم.وی افزود: ستاد بزرگداشت غدیر 
در شهرستان ش��هرکرد فعالیت خود را آغاز کرده و ما در 
تالش هستیم تا با برنامه ریزی مناسب بتوانیم برنامه های 
دهه امامت و والیت را به گونه ای در این شهرستان اجرایی 

کنیم که بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.
حیدری والیت فقیه را دنباله روی واقعه غدیر عنوان کرد 
و گفت: غدیر مختص یک زمان و مکان خاصی نیست و ما 

باید این مسئله را به خوبی به نسل جوان مان منتقل کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرکرد تاکید کرد: 
همه ما باید تالش کنیم برنامه هایی را که در دس��تور کار 
داریم به نحو مطلوبی و در حد شأن واقعه غدیر و حضرت 
علی )ع( باشند.وی تصریح کرد: اجرای جشن های والیی، 
بازس��ازی صحنه غدیر خم در چندین نقطه از شهرستان 
شهرکرد، برگزاری برنامه های فرهنگی در بقاع متبرکه این 
شهرستان، اطعام ایتام و بازدید از خانواده های سادات از 
برنامه هایی است که امسال همزمان با دهه امامت و والیت 

و عید غدیر در شهرستان شهرکرد اجرایی خواهد شد.

درزمینه گشایش اعتبارات تسهیالتی، انجام شده که با 
کمک این اعتبارات به زودی خدمات مناسبی در اختیار 
مشترکان قرار می گیرد.هاشمی دهکردی بابیان اینکه 
ش��بکه های توزیع به دلیل توسعه برخی مناطق شهری 
نیازمند جابجایی است، گفت:شرکت توزیع برق در تالش 
است با همکاری شهرداری ها اعتبارات موردنیاز را تأمین 

و شبکه ها را در این مناطق جابجا کند.
مدیرعامل شرکت برق اس��تان چهارمحال و بختیاری 
درزمینه برق رس��انی به روس��تاهای س��خت گ��ذر نیز 
گفت:برقدار کردن دو روس��تای س��خت گذر استان در 
دستور کار این شرکت اس��ت که به زودی به روستاهای 

بهره مند از نعمت روشنایی افزوده می شود.
هاشمی کاهش مدت و تعداد خاموشی ها را از برنامه های 
پیش روی این ش��رکت عنوان کرد و افزود:در این راستا 
اس��تفاده از فناوری نوین بهره برداری در این ش��رکت 
آغازشده و با راه اندازی س��امانه ۱2۱ اقدام مؤثری برای 
بررسی مشکالت خاموشی و قطعی برق مناطق شهری 
روستایی انجام شده است .این مسئول در شرکت توزیع 
برق چهارمحال و بختیاری در پایان گفت:مشترکان در 
صورت بروز مش��کل می توانند با این س��امانه که امکان 
رهگیری را دارد، تماس گرفته و مشکل خود را پیگیری 
کنند.ح��دود 300 هزار مش��ترک خانگ��ی، صنعتی و 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری از خدمات شرکت 

توزیع برق استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

معاون فرماندار شهرکرد:
صحنه غدیر خم در شهرکرد بازسازی می شود

تأمین روشنایی مناطق عشایری استان  با انرژی خورشید
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
923 شماره:103/93/1039/58-1393/5/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13آیین 

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 1928هیات: آقای زهره سعدآبادی آرانی  فرزندعلی به شماره شناسنامه 
414 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/76مترمربع پالک 2147فرعی از2638 

اصلی واقع  احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1929 هیات:آقای تقی رحمتی آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 41726 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 112/30 مترمربع پالک 2148فرعی 2638اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  زهرا  2077هیات:خانم  شماره  رای   -3
پالک  مترمربع   109/98 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  10162در  شناسنامه 

2162فرعي 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 2076 هیات:آقای احسان قامتی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
791در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122/52مترمربع پالک 2163 فرعی از 2638 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  زاده  دشتبان  مجتبی  2276هیات:آقای  شماره  رای   -5
شناسنامه 1307در شش دانگ یک باب خانه به مساحت114مترمربع پالک 2176 فرعی 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی  افشان   بذر  محمد  علی  آقای  2275هیات:  شماره  رای  6ـ 
پالک  مترمربع   434/5 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه7106 

2177فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند رمضانعلی  آرانی  زاده  زهرا سیفی  خانم  هیات:   2280 رای شماره  7ـ 
شناسنامه 10162 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 103/92 مترمربع پالک2178 

فرعی 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  جعفر  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  فاطمه  2279هیات:خانم  شماره  رای  8ـ 
پالک  مترمربع   101/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   286 شناسنامه 
2179فرعی مفروزو مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
9ـ رای شماره 1346هیات:آقای احمد مهلکی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 204 
وخانم عذری سعد آبادی آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 78)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 219/40 مترمربع پالک1315فرعی مجزی شده از 

235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  یحیی  فرزند  آرانی  فخرالدین  لقا  مه  11048هیات:آقای   شماره   رای  10ـ 
شناسنامه 201 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185مترمربع پالک 1342 فرعی 
مفروزومجزی  شده از387فرعی 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
11-رای شماره 2301 هیات:آقای قربانعلی خانی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
221 وخانم زهرا ابوالحسنی آرانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 8883 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 49/25 مترمربع پالک 1362فرعی مجزی شده 

از235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 10623 هیات: آقای نوراله نعمت الهی آرانی  فرزند علی آقا بشماره 
پالک  152/55مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   442 شناسنامه 
1379فرعی  235 فرعی از 2640اصلی واقع آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  حسین  فرزند  آرانی  زاده  ئی  آقا  مجتبی  هیات:آقای   1319 شماره  رای   -13

شناسنامه 267 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 177/75 مترمربع پالک1380 
فرعی مجزی شده از 342 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
حسینعلی  فرزند  آرانی  بیکی  چراغ  محمد  هیات:آقای   2297 شماره  رای   -14
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  نیا   معتمد  فهیمه  خانم  و   1244 شناسنامه  بشماره 
9-00369-619)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/90 مترمربع پالک 
شماره980 فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645  اصلی واقع در وشاد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  هدائی  کبری  رای شماره1016هیات:خانم   -15
5-003713-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/01مترمربع پالک شماره 
998 فرعی مجزی شده از 322 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عباسعلی خان صالح)مالک رسمی( 
بشماره  فرزندمختار  آرانی   کمال  رضا  محمد  1015هیات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 6-000432-619 شش دانگ یک باب خانه به مساحت91/11مترمربع پالک 
999فرعی مجزی سده از 322 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عباسعلی خان صالح)مالک رسمی(
بشماره  فرزندجواد  آرانی    بلندی  ابوالفضل  :آقای   2292هیات  شماره  رای   -17
پالک  مترمربع   155/54 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   11715 شناسنامه 
بخش دیمکار  درریگستان  واقع  2840اصلی  از  205فرعی  از  مجزی شده   4762فرعی 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره2296هیات: آقای سید مرتضی شیروانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 
8706 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/62مترمربع پالک شماره 4767فرعی 
ثبتی  از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه  از85 فرعی  مجزی شده 

آران وبیدگل
علی  سید  فرزند  آبادی  نوش  بنائی  محمد  سید  2262هیات:آقای  شماره  رای   -19
مترمربع   178/55 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  اکبربشماره شناسنامه23 
آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  درغیاث  واقع  43اصلی  از  413فرعی  پالک 

وبیدگل.
فرزندجوادبشماره  آبادی  نوش  زواری  ابوالفضل  آقای  شماره2263هیات:  رای   -20
شناسنامه 9-000319-125در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170مترمربع  پالک 
شماره 414فرعی مجزی شده از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندعلینقی  فر  افضلی  محمد  2269هیات:اقای  شماره  رای   -21
شناسنامه51  شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  کبریائی  معصومه  وخانم   17247
شماره  پالک  مترمربع   108 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
آباد بخش  آباد نوش  از 8اصلی واقع در معین  از 318 فرعی  331فرعی مجزی شده 

2ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره  2081هیات:آقای حسین سعدآبادی مقدم فرزندعلی شماره شناسنامه 
46 وخانم راضیه شاطریان  بیدگلی فرزند مندعلی  شماره شناسنامه 6187)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت164/20مترمربع پالک 2092فرعی از 3اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندغالمرضا  بیدگلی  عارضی  علیرضا  2273هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  چتری  معصومه  وخانم   131 شناسنامه 
به مساحت 146/30مترمربع پالک  باب ساختمان  7697)بالمناصفه(در شش دانگ یک 
2099 فرعی  مجزی شده از 456 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند محمدعلی  بیدگلی  بابائی  24-رای شماره 2867هیات:آقای محمد جواد 
 2105 پالک  162مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   8670 شناسنامه 
فرعی مجزی شده  از647و127فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  اکبری  علی  حاجی  اصغر  هیات:آقای  شماره2864  رای   -25
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  عربی  منیره  خانم  و   397 شناسنامه 

1-012042-125)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  106/75مترمربع 
پالک 2106فرعی از 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

آقابشماره  اکبر  فرزند  بیدگلی  مجیدی  محمود  هیات:آقای   2098 شماره  رای   -26
 18 شناسنامه  شماره  ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  سید  منیره  وخانم   101 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 301/44 مترمربع  پالک شماره10 

فرعی 286 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندحسن  بیدگلی  موخر  مقنی  مهدی  آقای  2267هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه168 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/25 مترمربع پالک 7فرعی 
مجزي شده از2 فرعی وقسمتی از مشاعات از 302  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  محقیقیان  فاطمه  آقای  هیات:   2264 شماره  رای  28ـ 
شناسنامه 183 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 223 مترمربع پالک3 فرعی 995 

اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
29ـ رای شماره 650هیات:آقای حبیب اله رضوانیان فرزند شکراله  بشماره شناسنامه 
در  فرزندرضا شماره شناسنامه 421)بالمناصفه(  آرانی  زر  رنگ  هاجر  5189 وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع پالک 2فرعی مفروزو مجزی شده از 

1 فرعی از 1073اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه59  اکبرشماره  فرزندعلی  بهروان   محمد  2808هیات:آقای  رای شماره  30ـ 
از  فرعی مجزی شده  به مساحت 183مترمربع پالک21  باب خانه  یک  دانگ  در شش 
5و6و10و16و17و20وقسمتی از مشاعات از 1148 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
31ـ رای شماره  326هیات:آقای مهدی نصیری آرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
100وخانم فاطمه دهنویان آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 10080)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87مترمربع پالک 12 فرعی مفروزومجزی شده 
از2و4و11وقسمتی از مشاعات از 1328اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
32- رای شماره2807هیات:آقای حسن حسامی آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه 
199 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  179/48مترمربع پالک 18فرعی مجزی 
دراماکن بخش 3 حوزه  واقع  اصلی  از 2019  فرعی  از مشاعات  از8و9وقسمتی  شده 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندرحمت  آرانی  وجدانیان  ابوذر  هیات:آقای   2080 شماره  رای   -33
پالک  مترمربع   118/75 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   11013 شناسنامه 
آباد  درمسعود  واقع  اصلی  از 2637  فرعی  از 1230  فرعی مجزی شده  شماره7631 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  اکبرپورآرانی  اله  روح  آقای  2856هیات:  شماره  رای  34ـ 
شناسنامه243 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع پالک 7647فرعی 
مجزي شده  از1189 فرعی 2637اصلی واقع درمسعود آبادبخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
فرزندحسینعلی  آرانی  باقری  حاجی  ابوالفضل  آقای  هیات:   2852 شماره  رای  35ـ 
بشماره شناسنامه 217  وخانم  اشرف غفور زاده آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
607)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 357 مترمربع پالک7649  فرعی 
مجزی شده از 1189 فرعی از 2637  اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  خواه  نجات  رضا  محمد  آقای  2856هیات:  شماره  رای   -36
انبار مصالح  به مساحت 584 مترمربع پالک  شناسنامه 488 در شش دانگ یک باب 
4799 فرعی مجزي شده  از163 فرعی 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/12                                 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده 
7/103 شماره آگهی: 139303902004000149 شماره پرونده: 9100400200400640 
مقدار  9101697و9101696  کالسه:  اجرایی  پرونده  منقول  غیر  مال  مزایده  آگهی 
ششدانگ پالک 4794/54 باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان )به نشانی اصفهان-

خیابان دانشگاه-دو نبش کوچه شهید خوشخواب و خیابان دانشگاه – پالک یک( که سند 
مالکیت آن در صفحه 94 دفتر 193 به شماره 24448 به نام آقای فرامرز اکبری رستمی 
فرزند علی محمد سابقه ثبت و سند مالکیت دارد که حدود اربعه آن طی نامه 30247/ج-

به  شمااًل:  از:  عبارتست  تفکیک(  از  )قبل  اصفهان  جنوب  منطقه  ثبت  اداره   87/12/19
طول 12 متر دیوار به دیوار پالک 178 فرعی شرقًا: به طول 18/60 متر دیوار به دیوار 
به طول های 10/50و3/05  پالک 255 فرعی جنوبًا: در دو قسمت درب و دیواریست 
صورتمجلس  طبق  که  خیابان  به  متر   17 طول  به  دیواریست  غربًا:  خیابان  به  متر 
تقسیم  متعدد  قطعات  به  اصفهان  منطقه جنوب  ثبت  اداره  تفکیکی 12459/ج-88/4/23 
گردیده است که برابر گزارش کارشناسی مشخصات کلی پالک بدین شرح می باشد: 
 ساختمان مجتمع با قدمت پنج سال، با اسکلت بتن، سقف تیرچه بلوک نما آجر و آلکوپن، 
پنجره های بیرونی آلومینیوم، آسانسور، چهار انشعاب گاز، انشعاب آب مشترک، هر 
واحد برق اختصاصی، سیستم تهویه چیلر و فن کویل، کفها سرامیک، دیوارها گچ و 
رنگ و روغن، مجتمع دارای آبدارخانه و دارای پروانه ساختمانی 85/2/10-15/24380 
 و گواهی پایان ساخت 5/88/2665-88/2/22 از شهرداری منطقه 5 اصفهان می باشد
صورت  به  همکف  طبقه   -1 می باشد:  شرح  بدین  پالک  سه  صرفا  وثیقه  موارد   که 
یکباب مغازه تجاری ششدانگ به مساحت 108/60 مترمربع شماره پالک ثبتی 4794/54 
لحاظ  با   1274 دفتر   134 236085 صفحه  ثبت  به شماره  اصفهان   5 بخش  باقیمانده 
 نمودن امتیاز تجاری مبلغ پایه مزایده 18/400/000/000 ریال می باشد. 2- طبقه دوم 
ثبتی  پالک  مترمربع   132/70 مساحت  به  ششدانگ  کار  دفتر  واحد  یک  صورت  به 
4794/760 بخش 5 ثبت اصفهان شماره ثبت 236083 صفحه 128 دفتر 1274 دارای 
پایه مزایده 8/900/000/000 ریال می باشد.  پارکینگ به مساحت 12/5 مترمربع مبلغ 
مترمربع   86/10 مساحت  به  کار ششدانگ  دفتر  واحد  یک  به صورت  طبقه سوم   -3
ثبت 236084 صفحه 131 دفتر 1274  ثبت اصفهان شماره  پالک 4794/761 بخش 5 
ریال   6/000/000/000 مزایده  پایه  قیمت  مترمربع   12/5 مساحت  به  پارکینگ  دارای 
می باشد. شایان ذکر است کلیه پالک ها به نام آقای فرامرز اکبری رستمی و فاقد بیمه 
می باشد. به موجب سند/اسناد رهنی 110884-84/8/7 و 116883-85/9/9 دفتر اسناد 
بانک  رهن  در  اسپادان  صنعت  ستین  شرکت  بدهی  بابت  اصفهان   12 شماره  رسمی 
صادرات اصفهان قرار گرفته که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه گردید 
فوق الذکر در روز چهارشنبه  دولتی کالسه های  بانک و حقوق  و جهت وصول طلب 
اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در  ظهر   12 الی   9 ساعت  از   93/07/30  مورخ 
به  مزایده حضوری  از طریق  بهشت شرقی-چهارراه الهور  بزرگمهر-هشت  در  واقع 
فروش می رسد و مزایده از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کاًل نقدی 
است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
 که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  از  تا تاریخ مزایده اعم 
پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  است.   مزایده 
این آگهی  به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا  از محل مازاد   بابت هزینه های فوق 
منتشر  و  درج   93/07/12 مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در 
توضیحًا  می گردد.  موکول  بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  صورت  در  و  می گردد 
 جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده 
مخصوص  فیش  طی  روز  همان  اداری  وقت  پایان  تا  را  خرید  مبلغ  کل  باید   مزایده 
اسناد  اجرای  اداره  م الف:17350  نماید.  سپرده  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  حساب  در 

رسمی اصفهان 
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عنکبوت ها از جمل��ه پیچده ترین موجوداتی هس��تند که 
 در دنیا یافت می ش��وند. دنیای این موجودات بی مهره به 
اندازه ای بزرگ است که هر چند وقت یک بار اطالعات جدید 
در مورد آن ها کشف می ش��ود.عنکبوت جانور شکارگری 
است با بدنی دو بخشی که هش��ت پا دارد. عنکبوت ها فاقد 

بخش های جونده دهان و بال اند. 
مجسمه سازی

یکی از جالب ترین ویژگی های یک عنکبوت این است که 
می تواند به راحتی از روی خودش یک مدل بسازد. معموال 
عنکبوت ها این کار را برای ترس��اندن دیگران یا حتی رزرو 
کردن جا برای خودش��ان انجام می دهند. این عنکبوت ها 
همچنین کمتر توسط شکارچیان شکار می شوند زیرا بیشتر 

شکارچیان به دام این تله ها گرفتار می شوند. 
   تارهای ميان دست

ش��اید دیده باش��ید که یک عنکبوت به راحتی به صورت 
وارونه از تارهایش آویزان می ش��ود. اما ش��اید به این نکته 
 دقت نکرده باش��ید که در ال به الی دس��تانش نیز تارهایی 

می تند. این روش برای عنکبوت ها به عنوان یک وس��یله 
شکار شناخته می شود. در طبیعت عنکبوت ها از این روش 
برای غافلگیر کردن حشرات استفاده می کنند و به راحتی 

آن ها را شکار می کنند.
تبليغات كاذب    

این روش نیز یکی دیگراز روش های ش��کار درعنکبوت ها 
است. در این روش عنکبوت ها با اس��تفاده از تارهایشان و 
هنری که دارند، تله هایی به شکل گل برای حشرات ایجاد 

می کنند. عنکبوت ها بیش��تر از ای��ن روش در محل هایی 
 مانند باغچه ها استفاده می کنند و منتظر اشتباه یک حشره 

می مانند.
شليک تار   

یکی از عجیب ترین قدرت های عنکبوت ها شلیک کردن 
تار است. آنها بیشتر برای دفاع از تارهایشان و یا برای شکار از 

این روش استفاده می کنند.
 همان طور ک��ه می دانید عنکبوت ها غدد تاری در پش��ت 
بدنش��ان دارند اما این گلوله ها را توس��ط دهانشان پرتاب 

می کنند.
 عنکبوت های چتر باز

 یکی از جال��ب ترین ویژگی های عنکبوت ه��ا قدرت پرواز
 آن ها است.

 شاید به نظر ش��ما عجیب باش��د اما عنکبوت ها قادرند با 
استفاده از نوع خاصی از تار چترهایی برای خودشان ایجاد 
کنند. این تارهای می توانند جریان باد را ب��ه دام اندازند و 

همراه آن کیلومترها سفر کنند.

 5 قدرت باورنکردنى عنکبوت ها 

اگر ش��ما در محلی زندگی می کنید که سرقت در آن 
امری عادی اس��ت، تامین امنیت خان��ه امری نگران 

کننده است.
این قفل ه��ا به راحت��ی این امنی��ت را برای ش��ما از 
 طریق جابجایی قفل از پش��ت در به کف زمین فراهم 

می کنند. 
نحوه کار این قفل ها به این صورت است که وقتی درب  

باز اس��ت صفحه باالی این قفل ها پایین نگه داش��ته 
می شود و درب به راحتی باز و بس��ته می ش��ود، اما زمانی که درب قفل باشد موتورهای 
این قفل هوش��مند یک صفحه را در انتهای پایینی درب باال آورده و اجازه باز شدن آن را 

نمی دهند. 
  این قفل ه��ا عمدتا از جنس اس��تیل، شیش��ه های تفویت ش��ده و آلومینی��وم در ابعاد

 cm ۲*۷۶*۶۲ .۷ هس��تند. همچنین به تکنول��وژی Wi-Fi و Bluetooth مجهز 
می باشند و یک باتری Li-Ion با قابلیت back up گیری برای زمانی که سیستم تامین 

انرژی قفل رو به زوال است شارژ این قفل ها را تامین می کند.

محققان مؤسس��ه بیومکانیک در اس��پانیا ب��ه منظور 
جلوگیری از تصادف در اثر خ��واب آلودگی، کمربندی 
هوشمند طراحی کرده اند.یک تیم تحقیقاتی در مؤسسه 
بیومکانیک در والنس��یا – اس��پانیا به منظور جلوگیری 
از تصادف در اث��ر خواب آلودگی رانن��دگان، کمربندی 
هوش��مند طراحی کرده  اس��ت که از خوابی��دن راننده 
جلوگیری می کند.چند سنس��ور در کمربند و صندلی 
خودرو تعبیه شده است؛ این سنس��ورها ضربان قلب و 
تغییر نفس کشیدن راننده را اندازه گیری می کند؛ یکی 

از سنسورها به منظور تشخیص از دست دادن نیروی راننده گذاشته شده است. این کمربند 
از طریق داده های قلبی و تنفسی، به منظور بیدار کردن راننده توسط زنگ خطر به راننده 
هشدار می دهد تا او بیدار شود. »خوزه سوالژ« مدیر این نوآوری در موسسه بیومکانیک در 
والنسیا گفت: تغییرات ضربان قلب و تنفس، شاخص خوبی است و به طور مستقیم با خستگی 
مرتبط می شود؛ هنگامی که راننده شروع به خوابیدن می کند، ضربان قلب و تنفس تغییر 

می کند و کمربند قبل از اولین نشانه های خستگی به راننده هشدار می دهد.

نسل جدید قفل های هوشمند مجهز به 
Wifi تکنولوژی

 كمربند ایمنى
 هوشمند خودرو

جوزهندی برای درمان و تسکین بسیاری از دردها 
مفید شناخته ش��ده است. در طب س��نتی، دانه و 
روغن جوزهندی را برای درمان بیماری های مربوط 
به اعصاب و سیستم گوارش تجویز می کنند.آن چه 
جوزهندی را به یکی از طعم دهنده ها و ادویه های 
پُرمصرف در غذا، به خصوص در مناطق گرمسیری، 
تبدیل کرده است، عطر و بوی تند و مطبوع آن است. 
صرف نظر از نق��ش جوزهندی به عن��وان ادویه در 
غذا، این دانه خواص غذایی و درمانی بس��یاری نیز 
دارد؛ جوزهندی منبع خوب��ی از ویتامین ها، امالح 
معدنی، اسیدهای آمینه، روی، آهن،  مس، کلسیم،  
ژرمانیوم، فالوونوئیدها و بسیاری مواد مفید دیگر 
اس��ت. مخلوطی از چند قطره روغ��ن جوزهندی 
و عسل حالت تهوع، س��وءهاضمه و اسهال شدید 
را درمان می کند در گذش��ته، خردش��ده دانه های 
جوز را ب��ه عنوان طعم دهنده به بس��یاری از غذاها 
می افزودند. همچنی��ن برای برطرف ک��ردن مزه 
نامطبوع داروها، آن را به تنتورها اضافه می کردند. 
خواصی از جمله هضم کننده غذا، ضدنفخ، ضددرد، 
محرک، ضدمیکروب، مقوی معده و ضداسپاس��م 
)دل درد( ب��رای آن قائل بوده و هس��تند. امروزه از 
این دانه استفاده بس��یار زیادی می شود و آن را در 
بسیاری از کش��ورها در انواع نوشیدنی ها، کیک ها 
و ش��یرینی جات و حتی انواع س��وپ ها می ریزند. 
حتی اس��انس آن در صنایع عطرس��ازی و آرایشی 
بهداشتی کاربرد دارد. دانه های جوز دارای روغنی 
هستند که با روش فشردن از آن جدا می شود و به 
نام کره جوز هندی شهرت دارد. این کره به صورت 
نیمه جامد و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و با طعم 
و بوی جوز است.روغن جوزهندی مانند روغن دانه 
میخک سالیان س��ال برای درمان دندان درد و درد 
لثه مصرف می شده است. سارا اسنو، نویسنده کتاب 
»زندگی تازه« در این باره می گوید: »سعی کنید یک 
یا دو قطره از روغن جوزهن��دی را روی لثه بمالید. 
 روغن جوزهن��دی را می توانی��د از عطاری ها تهیه

 کنید.
 فایده دیگر روغ��ن جوزهندی: تحقیقات نش��ان 
داده است که ترکیبات روغن جوزهندی به مبارزه 

باکتری های دهان و دندانی می رود.
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دو برادر
دو برادر با هم در مزرعه خانوادگ��ی کار می کردند که یکی از 
 آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد 

بود .
شب که می ش��د دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود 
را با هم نصف می کردند . ی��ک روز برادر مجرد با خودش فکر 
کرد و گفت: درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم . من 
 مجرد هس��تم و خرجی ندارم ولی او خان��واده بزرگی را اداره 

می کند.
بنابرای��ن ش��ب ک��ه ش��د ی��ک کیس��ه پ��ر از گن��دم را 
 برداش��ت و مخفیانه ب��ه انبار ب��رادر ب��رد و روی محصول او 

ریخت.
در همین حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکر کرد 
و گفت :  درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من سر 
و س��امان گرفته ام ولی او هنوز ازدواج نکرده و باید آینده اش 

تأمین شود.
بنابراین ش��ب که ش��د یک کیس��ه پر از گندم را برداشت و 

مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت.
س��ال ها گذش��ت و ه��ر دو ب��رادر متحی��ر بودند ک��ه چرا 
ذخیره گندمش��ان همیش��ه با یکدیگرمساوی اس��ت. تا آن 
 که در یک ش��ب تاریک دو ب��رادر در راه انبارها ب��ه یکدیگر

 برخوردند.
  آن ها مدتی به هم خیره ش��دند و س��پس بی آن که سخنی

 بر لب بیاورند کیسه هایش��ان را زمین گذاشتند و یکدیگر را 
در آغوش گرفتند.
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 با حضور ۷ هزار نفر نهمین یادواره  شهدای شهر دیزیچه در کنار 
تربت پاک 10۷ شهید دیزیچه  در صحن و سرای امامزاده سلیمان 
برگزار شد در نهمین یادواره شهدا شهر دیزیچه عبدالرحمان نظام 
اسالمی مجری توانمند سیمای جمهوری اسالمی ایران با اهداء 
درود و سالم به روح پر فتوح حضرت امام)ره(، مقام معظم رهبری 
و روح آسمانی شهدای دفاع مقدس، خانواده شهدا و مردمان دیار 
والیتمدار دیزیچه ش��روع کرد و در ادامه از ش��هردار جهت ارائه 

گزارش یادواره دعوت نمود.
 مهندس ثابت راس��خ ش��هردار ایثارگر و رزمنده سال های دفاع 
مقدس با سالم و درود به پیشگاه امام عصر)عج( ونایب برحق اش 
حضرت امام خامنه ای گفت: باید اعتراف کنیم همان گونه که شهدا 
از جان و مال و خانواده گذشتند و شجاعانه و سلحشورانه با جهادی 
مقدس و مبارزه ای بی امان سرانجام به دیدار معبود شتافتند اما 
همیشه شهداء از درگاه خداوند درخواست می کردند تا شهادت 
نصیبشان کند، حضرت حق نیز پس از سختی ها و امتحان های 
دشوار الهی جان عزیزشان را پذیرفت و یک نورانیتی به شهدا ارزانی 
نمود که ازلی و ابدی است این نورانیت به حدی است که سال های 
متمادی با شرکت مراسم شهدا خوشه چین معارف الهی و اعجاز 
شهدا هستیم، نه تنها از این نورانیت بهره مند می شویم بلکه این 
نورانیت را به ارمغان می بریم در این راستا چنانچه با نگرشی معنوی 
به مقوله ش��هادت و تاللوء نوری که همواره از مکان های زندگی 
برمی خیزد حتما این نورانیت را مش��اهده می کنیم،هنگامی در 
مراس��م ختم متوفی شرکت می کنید جهت تس��کین آالم آنان 
عنوان می کنید ما را شریک غم خود بدانید اما برای شهدا اینگونه 
نیست چون این شهدا هستند که مارا از مقامات معنوی و نورانیت 
خویش بهره مند می کنند یعنی شهدا ما را شریک نورانیت خود 
می کنند. امام حس��ین )ع( هنگام شهادت س��ر به سجده نهاد و 
از خداوند متعال در خواس��ت نمود تمام محبان و دوستانش را از 
نورانیت خویش بهره مند سازد و از این معنویت و ارزش و احترام 
نزد خداوند  با نوری معنوی همه یاران و همراهان امام حسین )ع( 
بهره مند شوند به همین اعتبار ما نیز با حضور و مشارکت در یادواره 
شهدا در مراسم یادمان شهدا، در آئین تکریم و تجلیل از خانواده 
شهدا که از جان و مال و فرزند خویش گذشتند و حاصل آن امنیتی 
اس��ت که در سراسر میهن اس��المی به وجودآمده است چنانچه 
نگاهی اجمالی به کشورهای اطراف ایران و کل منطقه خاورمیانه 
بیافکنید مشاهده می کنید.از خاورمیانه تا آسیای میانه، از عربستان 
و یمن و مصر تا آفریقا، از خلیج فارس تا دریای عمان، پاکستان و 
افغانستان، عراق ، س��وریه، ترکیه، لبنان و فلسطین شرایط ویژه 
 ای حکمفرماس��ت، امنیتی که در ای��ران در مرک��ز و کانون این

 بحران ها قرار دارد امنیتی پایدار است و حاصل خون شهدا و حاصل 
جانفشانی ها و فداکاری هایشان است و لذا ما با برگزاری یادواره 
و حضور و مش��ارکت در یادواره از نورانی��ت و روح معنوی حاکم 
برفضای یادواره بهره مند و برای تقویت روحیه با جذب مقامات و 
انرژی معنوی شهدا تا مدت ها نیروی کار و ایمان و نشاط معنوی را 
چند برابر می کنیم، مهندس ثابت راسخ در پایان یادواره در گفتگو 

با خبرنگاران بیان داشت: مردم دیزیچه در زمان دفاع مقدس  به 
ویژه در شکست حصر آبادان و آزادی خرمشهر  نقش آفرینی های 
جانانه ای در تاریخ دفاع مقدس از خود به یادگار گذاش��تند و بر 
این اساس نهمین یادواره 10۷ ش��هید دیزیچه با حضوربیش از 
۷ هزار نفر رزمندگان،ایثارگران، بس��یجیان،خانواده های معظم 
شهداء شهردیزیچه و شهرستان مبارکه و شهرستان های همجوار 
فالورجان،لنجان،شهرضا،بروجن و دهاقان برگزار شد.شهاب ثابت 
راسخ شهردار دیزیچه پس از این مراس��م در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: با توجه به اینکه 
امسال توسط رهبر معظم انقالب با نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی نامگذاری شده است ش��هرداری دیزیچه نیز 
تحقق این امر را دردستور کار خود قرار داد.وی افزود: بر این مبنا 
شهرداری این شهر در سال جاری برنامه فرهنگی، هنری  و مذهبی 
متعددی در میالد امامان معصوم)ع( و شهادت آن ها و مراسم های 
ملی برگزار کرد و نهمین یادوراه بیش از 10۷ شهید دیزیچه نیز در 
هفته دفاع مقدس با همکاری ستاد یادواره شهدای شهر دیزیچه 

امروز برگزار شد.
شهردار دیزیچه تاکید کرد: هدف اصلی برگزاری این یادواره این 
است که با اس��تفاده از هنر در برگزاری این یادواره که از تاکیدات 
رهبر معظم انقالب نیز هس��ت نوجوانان و جوانان شهر ما و نسل 
سومی با دالورمردانی که در س��نین خود آنها از این مرز بوم دفاع 
کردند و نیز زندگی شهدایی که امنیت کشور ما حاصل  جانبازی 

وفداکاری های آنان است  بیش از پیش آشنا شوند.
وی ادامه داد: بر این اساس سعی کردیم برنامه های ما در این یادواره 
 سمت و سوی هنری داش��ته باش��د و از این رو از مجری توانمند 
یادواره ها آقای نظام االسالمی برای اجرا دعوت ومهمانان ویژه ای 
همچون سید ناصر حسینی نویسنده کتاب "پایی که جا ماند" نیز 
استفاده شد که به فرموده  رهبر معظم انقالب این کتاب به خوبی 
رشادت های نوجوانان ما را در زندان های بعثی به رخ کشیده و به 
خباثت های دژخیمان بعثی نیز پرداخته است.ثابت راسخ با بیان 
اینکه شهر دیزیچه دارای ۲0 هزار نفر جمعیت است، تاکید کرد: 
استان اصفهان با ۲4 هزار شهید و 400 سردار در کشور شاخص 
است در این راستا شهر دیزیچه در حالیکه در دوران دفاع مقدس 
فقط ۷ هزار نفرجمعیت داشت معهذا 3 هزار نفر جمعیت شهر و 
محالت بعنوان بسیجی و رزمنده  در جبهه ها حضور می یافتند 
به همین لحاظ ش��هر دیزیچه  دارای 10۷ ش��هید و س��رداران 
بزرگ،ایثارگران و آزادگانی است که در طول دفاع مقدس با شهادت 
و در اسارت با مقاومت  آفریدند  پیوسته بر تارک افتخارات  شهر 
دیزیچه خواهد درخشید شهردار افزود:افزون بر این ظرفیت های 
معنوی و بسیار با اهمیت،  حضور معنادار و مشارکت فعال بیش از 
۷ هزار نفر مردمان فرهنگی مذهبی شهردیزیچه در مراسم های 
هفته دفاع مقدس و برگزاری نهمین یادواره 10۷ شهید دیزیچه 
در آستانه چهلمین روز و یادمان ۲ شهید گمنام دیزیچه نشان از 
همت واال و بلوغ فکری و عقیدتی مردمان این خطه دالورخیز دارد.

شهردار دیزیچه با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری شهردیزیچه 

ابراز داشت: در هفته دفاع مقدس با همکاری سپاه ناحیه مبارکه 
و همکاری بسیج ناحیه امام حسین )ع( نمایشگاهی تشکیل شد 
تا مردم و نسل سوم با ارزش های دفاع مقدس آشنا شوند و کتاب 
شهدای دیزیچه که جمع بندی خاطرات شهدا است به زودی چاپ 
و رونمایی  می ش��ود.وی اضافه کرد: یادواره های محالت نیز در 
 نقاط مختلف شهر مانند حسن آباد، نکوآباد و قلعه میرزمان و دیگر 
 آئی��ن هائی ک��ه جه��ت تکری��م و تجلیل از ش��هدا اس��ت این

 مراسم ها به طور مستمر در مناسبت ها برگزار می شوند شهردار 
افزود: ۲ شهید گمنام نیز در ش��هر دیزیچه تشییع و خاکسپاری 
 ش��ده اند که با اح��داث مقبره  و مرق��د در بهترین نقطه ش��هر،

 مراسم های  فرهنگی معنوی در در کنار قبور شهدا و در حاشیه  
پارک کوهستانی شهر برگزار می شود.

ثابت راسخ درباره رشادت های مردم این شهر در حصر آبادان گفت: 
تعدادی  از شهدا و جانبازان این شهر نیز در عملیات ثامن االئمه 
 و شکس��تن حصرآبادان و همچنین خرمشهر  نقش تاثیرگذاری 
داشته اند از جمله سردار محمدرضا عطایی که  فرماندهی سپاه 
آبادان را عهده دار بوده اس��ت و ایش��ان به همراه قدرت اهلل علی 

میرزایی در حصر آبادان حضوری تاثیرگذار داشته است.
توس�عه فرهنگ مقاومت در جهان از بركات دفاع مقدس 

ایران است
مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: 
امنیت، آسایش و آرامش امروز کشور به برکت خون شهداست و  از 
برکات دفاع مقدس می توان به توسعه مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران و دیگر ملل آزاد و کشورهای همسایه اشاره کرد.به گزارش 
خبرنگار زاینده رود، سردار مجتبی شیروانیان در مراسم نهمین 
یادواره بیش از 10۷ شهید سرافرازشهر دیزیچه  اظهار داشت: شهر 
دیزیچه را می توان در یک جمله تعریف کرد و گفت که این شهر 
از مصادیق بارز شعار سال رهبر معظم انقالب برای سال 93 یعنی 

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است.
نهمین یادواره 10۷ شهید شهر دیزیچه با حضور مسئوالن نظامی 
و دولتی و مردم ش��هیدپرور این شهرس��تان با حضور ۷ هزار نفر 
مردم انقالبی و شهیدپرور  دیزیچه و مبارکه ، خانواده معظم شهدا، 
بسیجیان و مسئوالن استانی و شهری، فرماندهان و سرداران دفاع 
مقدس در جواز گلزار شهدای این شهرستان و امامزاده سلیمان 

برگزار شد.
در  مراس��م یادواره بی��ش از 100 ش��هید دیزیچ��ه برنامه های 
مختلفی همچون خاطره گویی س��ید ناصرحس��ینی نویسنده 
کتاب "پایی که جا ماند"، اجرای نمای��ش رادیویی دفاع مقدس 
با بازی مهدی شهداد و حسین جویره که گذری بر زندگی شهید 
 محمدرضا عطایی فرمانده سپاه آبادان داشت و سرودهای قدیمی و 
خاطره انگیز دفاع مقدس همچون "مادر برام قصه بگو" توسط گروه 
سرود "0کر موال " اجرا شد. اجرای  مراسم نهمین یادواره شهدای 
دیزیچه را که بخش هایی از آن نیز به صورت زنده از تلویزیون پخش 
شد عبدالرحمان نظام اسالمی از رزمندگان و جانبازان هشت سال 

دفاع مقدس برعهده داشت.

به همت شهردار،شورای اسالمى و ستاد یادواره شهدای شهر دیزیچه برگزار شد
 نهمين یادواره 107 شهيد شهر دیزیچه، 2 شهيد گمنام و 17 شهيد شركت سيمان سپاهان 
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