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آل سعود،  روی اسراییل 
جنایتکار را سفید کرد

شرایط ساخت »پایتخت۵« 
اعالم شد

دریافت مالیات بر ارزش 
 افزوده، اشتباه بزرگی است
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توافق هسته ای، فراتر از یک شکست 
برای اسراییل است

وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی در واکنش به جمع 
بندی مذاکرات نهایی در وین میان ایران و گروه 1+5 گفت: 

این توافق فراتر از یک شکست برای اسراییل است....

س�خت افزارهای مورد نیاز برای 
ورزش بانوان، ایجاد شود 

رییس کمیسیون فرهنگی شورای  ش��هر اصفهان گفت: با 
توجه به اهمیت موضوع ورزش بانوان، سخت افزارهای مورد 

نیاز برای ورزش بانوان در شهر اصفهان باید ایجاد شود.
اصغر آذربایجانی در حاشیه سلسله...

عملیات جابه جایی تاسیسات میدان 
استقالل در حال انجام است

مدیر پروژه میدان اس��تقالل اصفه��ان اعالم کرد: در 
حال حاضر با هماهنگی ادارات و س��ازمان های برق ، 

مخابرات ، آب و گاز عملیات جابه جایی...

تصویب پرداخت 22 هزار و 500 
میلیارد ریال سود نقد ی در مجمع 

عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

تاریخ برای نقش جهان
 تکرار می شود؟

  ورزش��گاه نقش جهان ای��ن روزها ب��ه دغدغه اصلی
 فوتبال دوستان اصفهانی تبدیل شده است.

شنیده شده است مسووالن قصد دارند تنها فاز نخست 
ورزشگاه نقش جهان را برای برگزاری...

 رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

هزار میلیارد تومان اعتبار براي اجراي خط دو مترو
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 کنار گذاش��تن فرهاد ظریف و شرط گذاش��تن برای وی 
اتفاقی غیرمنتظره بود. این ش��رط درحالی منظور شده که 
مسووالن فدراسیون زمانی که به این بازیکن نیاز داشتند او 

را با التماس به تیم ملی برگرداندند.
فرهاد ظریف،  در نیمه ه��ای دور رفت مرحله گروهی لیگ 
جهانی والیبال ب��ه یکباره تیم ملی را ت��رک کرد و دیگری 
خبری از او در جمع ش��اگردان کواچ نیست. روزی که او از 
لهستان به تهران بازگردانده شد ، مصدومیت دست و ادامه 
مراحل درمانی در ایران علت این تصمیم اعالم ش��د. اما به 

نظر می رسد ماجرای دیگری در پس آن نهفته است.
اس��لوبودان کواچ،  در دور برگش��ت لیگ جهانی به مهدی 
مرندی اعتماد کرد تا کامال شرایط برای کنار گذاشته شدن 
بهترین لیبروی جهان مهیا شود. ظریف دیگر در تیم ملی 
جایی نداشت. هیچ کس از 
او سراغی نگرفت. حتی 
روزهای��ی ک��ه همه از 
والیب��ال حرف می 
زدند و مسووالن 
فدراس��یون و 
تیم ملی روی 
ابرها سیر می 
کردند هم نامی 
از ظری��ف ب��ه 

میان نمی آمد.
لیگ جهانی پایان 

یافت. تیم ...

 ظلم درحق ظریف

متوسط  بارش ها  13 درصد  کمتر  از سال گذشته
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 رییس دفتر سیاس��ی جنبش حماس س��فر اخیر خود به 
عربستان سعودی را گامی در مسیر درست توصیف کرد و 

افزود خود را وارد بازی محورها نمی کنیم.
ب��ه گ��زارش ش��بکه تلویزیون��ی المیادی��ن، خال��د 
مش��عل گفت: »س��فر من به عربس��تان صفحه جدیدی 
 در رواب��ط جنب��ش حم��اس ب��ا س��ران س��عودی ب��از

 کرد.«
 رییس دفتر سیاس��ی جنبش حماس افزود: » این س��فر 

گامی در مسیر درس��ت بود. جنبش حماس همه »درهای 
 عرب��ی و اس��امی« را ب��رای فلس��طین و بی��ت المقدس
  می زن��د. حماس خ��ود را از حمایت هیچ طرف��ی خود را
  بی نیاز نمی داند و در » بازی محورها« در منطقه شرکت

 نمی کند.«
  ریی��س دفت��ر سیاس��ی جنب��ش حم��اس آنچ��ه را 
 شایعه ها درباره سفرش به عربستان سعودی خواند محکوم

 کرد.

وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیس��تی در واکنش به جمع بندی 
مذاکرات نهایی در وین میان ای��ران و گروه 1+5 گفت: این توافق 

فراتر از یک شکست برای اسراییل است.
 آیگدور لیبرم��ن در گفت وگو با روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت 
آحارونوث افزود: مدیریت پرونده ایران فراتر از توان نتانیاهو است.

وی در ادامه اظهار کرد: نباید برای بررس��ی شکست نتانیاهو در 
عرصه سیاست خارجی کمیته ای تشکیل شود ؛ بلکه باید رییس 

کابینه تغییر کند.

رییس حزب اسراییل خانه ما و عضو کنست رژیم صهیونیستی با 
ادعای اینکه بهترین شخص برای مقابله با ایران است، تاکید کرد: 
توافق هس��ته ای میان ایران و ش��ش قدرت، چیزی بیش از یک 

شکست برای اسراییل است. 
برای حل این مش��کل، یک فرد باید مبتکر، قاطع و قادر به اتخاذ 
تصمیمات سخت باشد. نتانیاهو هیچ کدام از اینها را ندارد. او برای 
نمایش های رسانه ای خوب است و می داند چگونه وعده ی چیزی 

را بدهد که هیچ گاه به آن عمل نمی کند.«

یک کارشناس امور سیاسی گفت: به طور کلی قطعنامه 2231 
بر اس��اس مقدورات کش��ورمان حاصل ش��ده و در مقایس��ه با 
قطعنامه های پیشین شورای امنیت، امتیازات قابل توجهی دارد.

به گزارش میزان، پ��س از پایان جمع بندی مذاکرات هس��ته 
ای وین می��ان ای��ران و کش��ورهای 1+5 و همچنین تصویب 
قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل مبنی بر خ��روج ایران 
 از ذیل فص��ل هفتم، م��وج رس��انه ای قابل توجهی از س��وی

  ق��درت ه��ای غربی مبن��ی ب��ر تغیی��ر ش��رایط خاورمیانه و 
صف بندی های سیاسی در این منطقه کلید خورده است.

نکته قابل توجه آن است که تمامی این رس��انه ها بر این باورند 
که علت اصلی تغییر صف بندی ها و ش��رایط نا امن خاورمیانه 
در آینده نزدیک، تغییر رویکردهای کش��ورمان در قبال مسائل 

منطقه است.
این خط رس��انه ای ، با هدف الق��اء این ادعا ش��کل گرفته که 
جمهوری اسامی در جریان مذاکرات هسته ای از مواضع خود 
عقب نشینی کرده است و یکی از مهم ترین این عقب نشینی ها 

نیز، تغییر رویکرد این کشور در قبال مسائل منطقه است.
این در حالی است که بس��یاری از کارشناسان مسائل منطقه بر 
 این باورند که نه تنها ایران در رابطه ب��ا مواضع منطقه ای خود

 هیچ گونه عقب گردی از خود نش��ان نداده ؛ بلک��ه اصوال  امور 
منطقه را بی ارتباط با مذاکرات هس��ته ای با قدرت های غربی 

می داند.

امری که بارها از سوی مقامات عالی رتبه کشورمان بر آن تاکید 
شده است.

 در ای��ن زمین��ه، حس��ن بهش��تی پور، کارش��ناس سیاس��ی
 گفت: توافق هس��ته ای میان ایران و 1+5، در کوتاه مدت هیچ 
تاثیری بر مواضع منطقه ای جمهوری اس��امی ایران نخواهد 

داشت.
وی افزود: در آینده نیز باید منتظ��ر ماند و دید آمریکایی ها چه 
رفتاری از خود نشان می دهند و بعد از آن در صورتی که آمریکا به 
تعهدات خود عمل کرده و به اصطاح دبه نکند، می توان بر مبنای 

رفتاری که آنان از خود نشان می دهند قضاوت کرد.
این کارش��ناس سیاس��ی ب��ا اش��اره ب��ه مواضع مق��ام معظم 
رهب��ری در ای��ن زمین��ه اظه��ار ک��رد: همانطور که ایش��ان 
فرم��وده اند، اگ��ر ط��رف مقاب��ل در ای��ن مذاک��رات کژتابی 
 نکرد، تجرب��ه ای می ش��ود ت��ا در مس��ائل دیگر ه��م مذاکره

 کنیم.
بهشتی پور تاکید کرد: تا زمانی که سیاست های آمریکا به روال 
فعلی این کشور باشد،  نمی توان ذره ای به این کشور اعتماد کرده 

و با آن همکاری کرد.
وی تصریح کرد: باید به دقت نتایج کوتاه مدت اجرایی توافق را 
 زیر نظر داشت، و درصورتی که پاسخ مناسبی در آن مشاهده شد

 می توان پیش بینی کرد که تغییراتی در مس��ائل منطقه ای از 
جمله در زمینه مبارزه با داعش، رخ بدهد.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: گروه تروریستی داعش تاکنون 
نشان داده است که تهدیدی برای منافع هر دوطرف به حساب 

می آید.
قطعنامه2231؛نکاتمثبتومحدودیتها

بهشتی پور با اش��اره به قطعنامه اخیر ش��ورای امنیت سازمان 
ملل گفت: این قطعنامه دارای ن��کات مثبت و همچنین برخی 

محدودیت هاست.
وی اف��زود: مهم تری��ن جنب��ه مثبت ای��ن قطعنام��ه، لغو 6  
 قطعنامه سابق ش��ورای امنیت علیه مردم کش��ورمان بود که 
جمهوری اس��امی در روند تصویب آن ها هیچ نقشی نداشت و 
تاثیرات  منفی زیادی بر زندگی و معیشت مردم کشورمان داشت.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: دیگر جنبه مثبت این قطعنامه، 
این است که در آن به صراحت به حق غنی س��ازی اورانیوم در 
خاک کشورمان تصریح شده؛ در حالی که در 6 قطعنامه سابق 

هیچ حقی برای کشورمان در این زمینه قائل نبودند.
بهشتی پور تاکید کرد: حتی در بند هشتم این قطعنامه به نکته 
جالبی اشاره شده مبنی بر اینکه سایر کشورها نمی توانند از رویه 
حقوقی ایران در این زمینه پیروی کنند؛  امری که نشان دهنده 

به رسمیت شناخته شدن حقوق ملت ایران است.
وی تصریح کرد: در واقع این مقاومت ملت ایران بود که طرف های 
غربی را ناچار به پذیرش حقوق ما کرد. این کارشناس سیاسی 
افزود: به طور کلی این قطعنامه، تحریم ها و مواضعی را لغو کرد 
که طی سال های گذشته تهدید کننده امنیت کشورمان بودند.

بهشتی پور با اش��اره به محدودیت های اعمال شده برای خرید 
 و فروش س��اح های متعارف از سوی کش��ورمان در قطعنامه

 گفت: البته در س��ابق این محدودیت ها بسیار گسترده تر و در 
واقع ممنوعیت بود.

  وی اف��زود: در زمین��ه فعالی��ت ه��ای موش��کی نی��ز، ای��ن 
محدودیت ها تنها متوجه موش��ک هایی اس��ت که برای حمل 
کاهک هسته ای ساخته می ش��وند که می دانیم در کشور ما 

چنین موشکی ساخته نمی شود.
براس�اسقطعنامه2231،منافعبلن�دمدتایران

حفظمیشود
این کارش��ناس سیاس��ی اظهار کرد: به طور کلی این قطعنامه 
 بر اس��اس مقدورات کش��ورمان حاصل ش��ده و در مقایس��ه با

 قطعنامه های پیشین ش��ورای امنیت، امتیازات قابل توجهی 
دارد و با توجه به این قطعنامه م��ی توان گفت منافع بلند مدت 

کشورمان تامین خواهد شد.
وی در پای��ان تاکید ک��رد: باید از دس��تاوردهای ایجاد ش��ده 
مراقبت کنیم و با حفظ التزام خود به تعه��دات مربوطه، اصوال 
 از مطرح ش��دن مس��اله بازگش��ت پذیری جلوگیری کنیم تا 

بهانه ای برای دشمنان ایران ایجاد نشود.

بهشتیپور:

 تا ثیر جمع بندی مذاکرات، بر مواضع ایران در منطقه

یادداشت
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آیت اله العظم��ی مکارم ش��یرازی دیدگاه خ��ود را درباره 
استفاده افراد از شبکه های اجتماعی بیان کرد.نظر مکارم 
 ش��یرازي درباره ش��بکه های اجتماعی به این شرح است: 

» استفاده مشروع اشکال ندارد.« 
براس��اس خبر واح��د مرک��زی خبر، آی��ت ال��ه العظمی 
م��کارم ش��یرازی ب��ا اب��زار دانس��تن رس��انه های نوین و 
ش��بکه های اجتماع��ی تاکی��د ک��رد: در صورت��ی که از 
رس��انه های نوی��ن و ش��بکه ه��ای اجتماعی اس��تفاده 
مش��روع ش��ود؛ اس��تفاده از آنها اش��کال ندارد و اگر این 
 رس��انه ها موجب فس��اد ش��ود اس��تفاده از آن ه��ا حرام

 است. این مرجع تقلید شیعه در جمع تعدادی از مسووالن 
 و مردم ش��یراز با تش��بیه ش��بکه های اجتماعی به انرژی
  هس��ته ای تصریح کرد: همانگونه که از انرژی هس��ته ای

 می توان هم برای تولید برق استفاده کرد و هم با آن بمب 
اتم ساخت این رسانه ها هم ابزاری است که می توان از آن 

هم خوب و هم بد استفاده کرد .

رییس جمه��وری آمریکا در گف��ت وگ��وی تلویزیونی با 
ش��بکه تلویزیون��ی ب��ی بی س��ی انگلیس��ی از ه��ر دری 
س��خن گفت؛ اما نکت��ه جال��ب در مصاحبه او اش��اره به 
 ب��زرگ تری��ن ناکام��ی دوران ریاس��ت جمه��وری اش

 بود. 
 ب��اراک اوبام��ا،  ریی��س جمه��وری آمری��کا م��ی گوید

 بزرگ ترین ناکامی او در طول دوران ریاس��ت جمهوری، 
 ناتوانی اش در تصویب » قوانین مالکیت اسلحه« در آمریکا

 است.

جام نیوز نوش��ت؛ ش��ب گذش��ته رضا پهلوی از پاریس با 
 بلندگوی ب��ی بی س��ی در لن��دن درب��اره ایران س��خن
  گف��ت.  مجری بی بی س��ی ک��ه از رضا پهلوی ب��ا عنوان

 » رییس ش��ورای ملی ایران« یاد می کرد پرسید »آیا شما 
همچون آقای اوباما و آقای روحانی موافق توافق هستید یا 

مانند آقای نتانیاهو و عربستان با آن مخالفید؟«
 رضاپهلوی از سویی نمی خواس��ت با توافق مخالفت کند؛  
بنابراین می گفت که چون این توافق جلوی جنگ را گرفته 
خوب اس��ت؛  اما از س��ویی دیگر با آن مخالفت می کرد و 
تلویحا می گفت ک��ه چون موضوع حقوق بش��ر و آزادی را 

نادیده گرفته خوب نیست.
وی مدعی ش��د: »من از دی��د منافع ملی کش��ور می بینم 
 نه الزاما مصلحت نظام ک��ه این دو تا چی��ز کاما متفاوت

 است.«
مجری بی بی سی که از پاسخ های دوپهلوی پهلوی کافه 
شده بود پرسید: »من خیلی متوجه نشدم که باالخره از نظر 

شما این توافق خوب است یا بد؟!«

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صفحه اینستاگرام 
خود، به قتل دکتر اصغر پیرزاده، پزشک سرشناس اردبیلی 

واکنش نشان داد.
وی درباره حادثه ناگوار به وقوع پیوس��ته در اردبیل ضمن 
ایجاد تاثر و تالم دربی��ن هموطنان گفت: بار دیگر ضرورت 
التزام به رعایت قانون و پرهیز از خشونت برای ایجاد امنیت 

روانی در جامعه را مورد تاکید قرار داد.
وی در این باره تصریح کرد: به منظور تثبیت نظم و اعمال 
صحیح و صری��ح مقررات و ضوابط قانون��ی مرتبط و حفظ 
آرامش و اطمینان هموطنان، الزم اس��ت ش��ورای تامین 
استان در سریع ترین زمان ممکن برای بررسی ابعاد مختلف 
حادثه و ارائه گزارش آن به مراجع ذیصاح و مردم شریف 

تشکیل جلسه دهد.
 وزیر کش��ور تاکید کرد: ب��ه هموطنان عزی��زم نیز توصیه 
 می کنم ب��ه فضای غی��ر واقعی ش��کل گرفت��ه در برخی

 رسانه های غیر رسمی و مجازی توجه نکرده و آخرین نتایج 
بررسی ها را صرفا از مراجع رسمی و قانونی پیگیر شوند.

مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ازمان هواشناسی کشور 
ضمن دفاع از عمکلکرد س��ازمان هواشناس��ی در جریان 
پیش بینی طوفان هفته گذش��ته در پاسخ به این سوال که 
آیا پارازیت ها تاثیری در پیش بینی ها در هواشناسی دارد یا 
خیر به ایسنا گفت: من نمی دانم منشأ این امواج کجاست. 
ممکن اس��ت مربوط به تلفن های همراه یا امواج بی سیم یا 
امواج ماهواره ها یا هر چیز دیگر؛ اما متاسفانه از سال ها قبل 
با این مش��کل روبه رو هس��تیم و با توجه به اینکه فرکانس 
امواج ارس��الی نزدیک به فرکانس رادار هواشناس��ی است 
گاهی مشکاتی را برای ما ایجاد می کند؛  البته به این معنا 
نیس��ت که پیش بینی های غلط از آب دربیاید؛  اما ممکن 

است تاثیراتی در دقت پیش بینی داشته باشد.

نظرآیتاهللمکارمشیرازی
دربارهشبکههایاجتماعی

بزرگترینناکامی
دورانریاستجمهوریآمریکا

پاسخهایدوپهلویپهلوی
برایتوافقهستهای

پستاینستاگرامیوزیرکشور
دربارهقتلیکپزشک

تاثیرپارازیتهادرپیشبینی
طوفانتوسطهواشناسی

شنیدهها

خودراواردبازیمحورهانمیکنیم توافقهستهای،فراترازیکشکستبرایاسراییلاست

.رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: عدم دستیابی 
به توافق هس��ته ای نتای��ج امنیتی فاجع��ه آمیزی برای 

منطقه در پی داشت.
فدریکا موگرینی،  در گفتگو با ش��بکه تلویزیونی العربیه 
در خص��وص پیامدهای منطق��ه ای توافق هس��ته ای با 
ایران مدعی شد: توافق هسته ای پیش از هرچیز به منع 

گسترش تسلیحات هسته ای مربوط می شود.
 تمای��ل دارم بار دیگر ب��ه جهان عرب گوش��زد کنم این 
توافق به تامین امنیت منطق��ه و در نتیجه تامین امنیت 
اروپا کمک می کند؛  زیرا اگر ایران توانایی دس��تیابی به 
ساح هسته ای را داشته باش��د،  به عنوان خطری برای 
همسایگان خود، اروپا و جهان محسوب می شود. از این رو 

این توافق امنیت بیشتری را به ارمغان می آورد.
وی افزود: چنانچه من و محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
ایران باالی سکو می رفتیم و اعام می کردیم که مذاکرات 
بی نتیجه پایان یافته و توافقی حاصل نشده است در این 
صورت در س��طح منطقه ای نتایج امنیتی این امر فاجعه 

آمیز می بود.
موگرینی خاطر نشان کرد: این توافق نشان می دهد سران 
ایران به دنبال گش��ایش صفحه جدی��دی در همکاری با 

جامعه بین الملل هستند. 
توافق هسته ای در بر دارنده سیستم نظارتی دقیقی است 
و این امر حاکی از آن است که طرفین همچنان به یکدیگر 
اعتماد ندارند. من مطمئنم که حصول پیشرفت در اجرای 

توافق هسته ای به اعتماد سازی کمک خواهد کرد.
رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: تصور 
می کنم به سود ایران است که روابط سازنده با همسایگان 
خود در منطقه برق��رار کنند. از این رو توافق هس��ته ای 
چشم اندازی برای بنای روابط جدید میان ایران و منطقه 
و ایران و جهان می گشاید. س��رمایه گذاریی که ما به آن 
دس��ت زده ایم در وهله نخس��ت در زمینه امنیتی است 
که نتیجه فوری توافق هس��ته ای محس��وب می ش��ود. 
دیگر اینکه توافق هس��ته ای راه را برای اجرای ساز و کار 

جدیدی در منطقه ایجاد می کند.
آن  نیازمن��د  ش��دت  ب��ه  م��ا  داد:  ادام��ه  وی 

هس��تیم که همه طرف ها برای حل و فصل بحران های 
سوریه، یمن و دیگر اوضاع دشواری که منطقه شاهد آن 

است همکاری کنند.
موگرین��ی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا تص��ور می 
کنید ایران��ی ها برای ح��ل و فصل بحران ه��ای منطقه 
همچون س��وریه و یمن نقش مثبتی ایفا کنند گفت:من 
 ش��اهد آن بودم که حس��ن روحانی،  ریی��س جمهور و 
محمد ج��واد ظریف،  وزی��ر خارجه ای��ران تماس هایی 
با برخ��ی کش��ورهای ح��وزه خلیج)فارس( داش��تند و 
تمایل خود را برای گش��ودن کانال ه��ای ارتباطی اعام 
کردند. با این حال باید توجه داش��ت که اوضاع یک روزه 
تغییر نخواه��د کرد؛  اما وقت��ی ما اجرای توافق هس��ته 
ای را آغاز کنی��م و هنگامی که به اعتماد س��ازی مجدد 
بپردازیم مل��ت ایران به ای��ن نتیجه می رس��د که ایجاد 
گش��ایش در برابر جامع��ه جهانی و کش��ورهای منطقه 
باعث بهب��ود وضعی��ت معیش��تی آن ها خواهد ش��د و 
در نتیج��ه در آن ها تمایل ب��ه همکاری ایج��اد خواهد 
کرد. البت��ه این مس��اله پی��ش از هم��ه چی��ز نیازمند 
 تمایل سیاس��ی س��ران ایران اس��ت. و این راه است که 
 می تواند در مورد آینده منطقه تا حدی امیدواری ایجاد 
کند. وی تاکید کرد: دستیابی به توافق هسته ای نشان داد 
که اقدام چند جانب��ه و نزدیکی دیپلماتیک به نتیجه می 
انجامد و می تواند بحرانی را ک��ه ده ها به طول انجامیده 
حل و فصل کند. این مساله به حل و فصل دیگر بحران ها 

نیز کمک می کند.

فرمانده پدافن��د هوایی ق��رارگاه خاتم االنبی��اء )ص(گفت: در 
منطقه فردو محدوده ای بی��ش از 2۰۰ مایل را رصد می کنیم و 
اگر حرکتی از دشمن سر بزند آسمان کشور آن ها را آتشفشان 

خواهیم کرد.
 امی��ر ف��رزاد اس��ماعیلی،  در شش��مین ی��ادواره ش��هدای 
دروازه ری در قم که در مس��جد حضرت ولی عصر )عج( برگزار 
شد، از استان قم به عنوان تیری در چشم دشمنان نام برد و اظهار 
کرد: حضور جوان��ان و نوجوانان در این مجلس برای به دس��ت 
آوردن ش��فاعت شهداس��ت.وی اضافه کرد: افرادی در شورای 
امنیت در تبری��ک گفتن به جمهوری اس��امی ایران پیش��ی 
می گیرند، تا ادعای پیش قدمی نس��بت به آن چیزی که تفاهم 
و احترام متقابل است داشته باشند؛  هر چند دشمن مشکات 
متفاوتی با نظام اسامی دارد. فرمانده پدافند هوایی قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس به دشمن 
اثبات شد که کس��ی نمی تواند به مردم ایران توهین کند گفت: 
مردم ایران مرد سختی ها هستند و در این شرایط توانسته اند به 
جایگاه های کنونی برسند. وی با اشاره به اینکه شهداها با تحمل 
سختی ها توانستند جمهوری اس��امی را توانمند سازند عنوان 
کرد: دشمن در عرصه دیپلماسی،  به مذاکرات گرایش پیدا کرد و 
در این مذاکرات بارها حرف های شان را تغییر دادند؛  در صورتی 
که جمهوری اسامی ایران به این بی نظمی ها از باال نگاه کرده و 
در پایان حق جمهوری اسامی با علمی که توسط مردان ایران 

زمین به دست آمده به رسمیت شناخته شده است.
تنهاراهنفوذدش�مندرمیانمردمایران،تهاجم

فرهنگیاست
اسماعیلی تنها راه نفوذ دش��من در میان مردم ایران را تهاجم 
فرهنگی خواند و تاکید کرد: دش��من ب��ا راهکارهای مختلف از 
جمله تحری��م حرکت های گس��ترده ای انجام داده اس��ت؛ اما 

نتوانسته به نتیجه مورد نظر برسد.
فرمانده پدافند هوای��ی قرارگاه خاتم االنبی��اء )ص( با تاکید بر 
اینکه سامانه های فرهنگی دشمن اکنون در میان خانواده های 
جامعه اسامی دیده می شود عنوان کرد: دشمن با سیستم های 
بی هزینه همانند ش��بکه های اجتماعی که خطری جدی برای 
ممالک مختلف اس��ت تهدیدی برای جامعه بش��ری محسوب 

می شود.اسماعیلی از دغدغه رهبر انقاب اسامی برای مقابله 
با تهاجم های فرهنگی دشمن یاد کرد و گفت: دشمن در تهاجم 
فرهنگی خود، تخریب اعتقادات مردم مسلمان را دنبال می کند 
و در این زمینه فساد و فحشا را بس��یار رواج داده است هر چند 
در ای��ن زمینه تاش های جمهوری اس��امی ایران نس��بت به 
کش��ورهایی که ادعای آزادی دارند بسیار بیشتر بوده و تاکنون 
موفقیت های بیشتری در این زمینه به دس��ت آمده است. وی 
تبدیل ارزش به ضد ارزش را یکی دیگر از اهداف دشمن دانست و 
ابراز کرد: استکبار جهانی برای اهداف فرهنگی خود هزینه های 
بسیاری انجام می دهد؛ نمایندگان استکبار از رئیس جمهور خود 
گایه می کنند که چرا ضد ارزشی همانند همجنس گرایی را با 

تاخیر در جامعه اشاعه می دهد.
تخریبتعهدواحساسمسوولیتمردمدردستور

کاردشمنقرارگرفتهاست
اسماعیلی با بیان اینکه دشمن اهانت به مقدسات را در دستور 
کار خود قرار داده  اس��ت تاکید ک��رد: مردم ای��ران هیچگاه به 
پیامبران الهی توهین نکرده اند؛  اما به علت دشمنی بسیاری که 
کشورهای استکباری با این مردم دارند در این زمینه هزینه های 
فراوانی انجام داده اند. وی ایجاد اختافات سیاسی را یکی دیگر 
از راهکارهای دش��من برای نفوذ در جامعه اسامی برشمرد و 
گفت: تخریب تعهد و احساس مس��وولیت مردم در دستور کار 
دش��من قرار گرفته اس��ت؛ اما جوانان و نوجوان��ان با حضور در 
مراسم ها و یادواره های شهدا بی نتیجه بودن حرکت های دشمن 

را اثبات می کنند.

حرکتیازدشمنسربزند،آسمانکشورشانراآتشفشانمیکنیماگرمیگفتیم»توافقنشده«بانتایجفاجعهباریمواجهمیشدیم
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جانکری:

باالوروفمذاکرهخواهمکرد
کری در اظهاراتی در اندیشکده شورای روابط خارجی 
در نیوی��ورک گفت:» ما برای از بین ب��ردن گروه تندرو 
 دولت اسامی ) گروه تکفیری صهیونیستی داعش ( که

 بخ��ش های��ی از س��وریه و ع��راق را تصرف ک��رده و 
در مناط��ق تح��ت کنت��رل خود ی��ک خاف��ت اعام 
 ک��رده اس��ت، بای��د تح��رکات در س��وریه را تغیی��ر

 دهیم.«
جان ک��ری،  وزی��ر ام��ور خارج��ه آمری��کا روز جمعه 
گفت قص��د دارد ط��ی چند هفت��ه آینده در دی��دار با 
س��رگئی الوروف،  همتای روس خود در قط��ر درباره 
مقابله با س��تیزه جوی��ان گروه تکفیری صهیونیس��تی 
 داع��ش در س��وریه و اینک��ه ای��ران چ��ه نقش��ی
  م��ی توان��د در این زمینه داش��ته باش��د، گف��ت وگو

 کند.
وی بدون اشاره به جزییات تصریح کرد :» و این بخشی 
از علت مذاکرات چن��د هفته اخیر ما با ترکیه اس��ت و 
اکنون ش��اهد تغییراتی در آنچه هس��تیم ک��ه ترک ها 
آماده اند انجام دهند و همچنی��ن در برخی چیزها که 
 ما در آنها مش��ارکت داش��ته ایم تغییراتی ایجاد ش��ده

 است.«
جنگنده ه��ای ترکیه روز جمع��ه برای نخس��تین بار 
مواضع گ��روه تکفیری صهیونیس��تی داع��ش را هدف 
ق��رار دادند و مقام��ات در واش��نگتن گفته ان��د ترکیه 
موافقت کرده اس��ت به جت های آمریکایی اجازه دهد 
 از پایگاهی نزدیک مرز س��وریه حم��ات هوایی انجام 

دهند.
 کری گفت :» ما می خواهیم مش��ارکت س��عودی ها و

 ت��رک ه��ا را جل��ب کنی��م و در نهای��ت ، احتم��اال  
 ببینی��م ایران��ی ه��ا آم��اده ان��د چ��ه نقش��ی ایف��ا 

کنند.«
روس��یه در تاش برای نزدی��ک کردن دولت س��وریه 
و کش��ورهای منطق��ه ای متخاص��م س��وریه ازجمله 
عربس��تان س��عودی و ترکیه به منظور تشکیل ائتاف 
ب��رای جنگ با گ��روه تکفی��ری صهیونیس��تی داعش 
اس��ت.کری پس از موافقتنام��ه تاریخی بی��ن ایران و 
قدرت ه��ای جهان ک��ه هفته گذش��ته به دس��ت آمد 
گفت هم حس��ن روحانی،  رییس جمه��ور ایران و هم 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کش��ور اعام 
 کرده اند آم��اده گفت وگ��و درباره مس��ائل منطقه ای

 هستند.
وزیر امور خارجه آمریکا قص��د دارد طی دو هفته آینده 
به دوحه برود تا با اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
که متشکل از عربستان سعودی ، امارات عربی متحده، 
 بحرین ، کوی��ت ، عمان و قطر اس��ت نشس��ت برگزار 

کند.



خبر 

مدیرکل دفتر مطالعات پایه آب ش��رکت مدیریت منابع آب کشور 
گفت: با وجود بارش مناس��ب باران در 12 اس��تان کشور، متوسط 
بارش های کش��ور کماکان وضعیت مطلوبی ندارد و نسبت به سال 

گذشته 13 درصد منفی است.
رضا راعی عزآب��ادی، با بیان اینکه در بارندگ��ی های اخیر کمترین 
بارش مربوط به کرمانش��اه ب��ا 0/3 میل��ی متر بوده اس��ت، اظهار 
 داش��ت: در بارش ه��ای هفته گذش��ته، اس��تان مازن��دران با 61 
میلی متر بیش��ترین میزان بارش را در سطح کش��ور داشته است، 
اس��تان تهران نیز با 47 میلی متر بارندگی رتب��ه دوم میزان بارش 
را در کش��ور به خود اختصاص داده اس��ت.وی در خصوص استان 
هایی ک��ه از 24 ت��ا 30 تیرم��اه دارای ب��ارش های خوب��ی بودند، 
گفت: این استان ها عبارتند از آذربایجان ش��رقی با 17 میلی متر، 
آذربایجان غربی 4 میلی مت��ر، اردبیل 7/2 میلی مت��ر، تهران 47 
میلی متر، زنجان 6 میلی متر، س��منان 8 میلی متر، قزوین 9 میلی 
متر، گی��ان 38 میلی متر، مازن��دران 61 میلی مت��ر، همدان 15 
 میلی متر، کرمانش��اه 0/3 میلی متر و لرس��تان 3 میلی متر بارش 

داشته اند.
راعی، با بیان اینکه بیش��ترین بارندگی های اخیر در حوضه دریای 
خزر اتفاق افتاده اس��ت، افزود: بارندگی های کش��ور در مقایس��ه 
با هفته قب��ل، در حوضه مازن��دران یا دریای خ��زر 20 میلی متر و 
 دریاچه ارومیه و فات مرکزی ایران یک میل��ی متر افزایش بارش 
داش��ته اند.وی یادآور ش��د: برخاف بارندگی ه��ای خوبی که در 
روزهای اخیر در اس��تان های شمالی و ش��مال غرب و غرب کشور 
داشتیم ولی مش��اهده می شود که متو س��ط بارندگی های کشور 
در چهار یا پنج روز گذش��ته از 184 به 188 میلی متر رس��یده که 
4 میلی متر افزایش را در متوسط بارندگی کش��ور نشان می دهد.

وی علت اصلی این امر را عدم بارندگی در بخش وس��یعی از کشور 
مثل ایران مرکزی، مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق اعام کرد و 
 افزود: این مساحت وسیع باعث می ش��ود متوسط بارندگی کشور 

درحد چهار میلی متر ثبت شود.

برخالف بارش های هفته اخیر در 12 استان کشور؛

 متوسط بارش ها 13 درصد کمتر
 از سال گذشته

 رییس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان اظهار داشت: 
خط دو مت��رو از خیاب��ان زینبیه تا مرز خمیني ش��هر 
ش��امل 15 ایس��تگاه اس��ت که  هزار میلی��ارد تومان 
براي اجراي آن اعتب��ار پیش بیني ش��ده و امیدواریم 
 عملیات اجرایي این مهم در نیمه دوم سال جاري آغاز 

شود.
به گزارش ایمنا، رضا امیني در جلس��ه علني ش��وراي 
اس��امي ش��هر اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه هش��تم 
ش��وال س��الروز تخریب بقیع اس��ت، گفت: درهشتم 
ش��وال س��ال 1344 هج��ري قم��ري )س��ال 1305 
 شمس��ي( پس ازاش��غال مکه ، وهابیان به سرکردگي

 عبدالعزی��ز بن س��عود روي ب��ه مدین��ه آوردند و پس 
ازمحاصره وجنگ با مدافعان شهر، سرانجام آن را اشغال 
کرده، ماموری��ن عثماني را بیرون کردن��د و به تخریب 
قبورائمه بقیع و دیگر قبور همچنین قبر ابراهیم فرزند 
پیامبراکرم)ص( قبور زنان آن حض��رت ، قبر ام البنین 
مادرحضرت اباالفضل العب��اس و قبرعبداهلل پدر پیامبر 
 و اس��ماعیل فرزند امام صادق )ع( و بسیاري قبوردیگر 

پرداختند.
وي افزود: ضریح ف��والدي ائمه بقیع راک��ه دراصفهان 
س��اخته ش��ده ب��ود و روي قبورحض��رات معصومین 
امام مجتبي ، امام س��جاد ، امام باق��ر و امام صادق )ع( 
قرارداش��ت را  ازجا در آوردند ، اما این اولین حمله آنان 

به مدینه نبود .
رییس شوراي اسامي شهر اصفهان تصریح کرد: آنان 
درس��ال 1221 هجري نیزیک باردیگربه مدینه هجوم 
 برده، پس ازیک س��ال و نیم محاصره توانس��ته بودند

آن ش��هرراتصرف کنند؛ و پس ازتصرف اقدام به غارت 
اش��یاي گرانبهاي حرم پیامب��ر)ص( و تخریب و غارت 

قبرستان بقیع کردند.
امیني خاطرنش��ان کرد:  با این اقدام جنایتکارانه که با 
حمایت و خباثت های وزیر ام��ور خارجه وقت انگلیس 
و بر اساس ایجاد فرقه منحرف وضاله وهابیت درکشور 
عربستان انجام شد، داغ سنگینی بر دل شیعیان جهان 

گذاشت.
وي با اش��اره به س��الروز عملیات مرص��اد در مردادماه 
سال 67 اظهار داش��ت: عملیات مرصاد روز 5 مردادماه 
س��ال 67 با رمز » یا صاحب الزمان )عج(« برای مقابله 
با حرکت منافقین و بازپس گیری مناطق اش��غال شده 

انجام گرفت.
رییس شوراي اسامي ش��هر اصفهان ادامه داد: در این 
عملیات که با فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی 

و با پش��تیبانی هوا نی��روز ارتش اجرا ش��د، رزمندگان 
از س��ه محور  وارد عمل ش��دند و نیروهای ضد انقاب 
را تا پش��ت نوار مرزی عقب راندند و رویای اشغال 48 
س��اعته تهران را با رش��ادت های رزمندگان اسام به 
گور بردند و شکس��ت فضاحت بار منافقین درعملیات 
مرصاد که از طریق رژیم بعث  وارتش عراق پش��تیبانی 
 می شدند طومار منافقین را در هم پیچید و آنها را رسوا 

کرد.
 امین��ي در ادامه س��خنان خ��ود ب��ه افتخ��ار آفرینی 
دانش آموزان اصفهانی در آزمون سراسری امسال ادامه 
 داد:  پژمان ش��هبازی رتبه اول گروه علوم ریاضی، سید 
ابوالفضل  می��ر رضی  رتب��ه دوم گروه علوم انس��انی، 
 ابولفضل مش��یری رتبه س��وم گ��روه علوم انس��انی از 
دان��ش آم��وزان موف��ق اصفهان��ي هس��تند ک��ه 
 توانس��تند در کنکور سراس��ري امس��ال رتبه کس��ب 

کنند.
وي در بخش دیگر س��خنان خود با اشاره به پروژه مترو 
گفت: به لطف خداوند متعال و همت مدیران مدیریت 
 شهري و س��ازمان قطار ش��هری، فاز اول قطار شهری 

حد فاصل شهرک قدس در تقاطع خیابان امام خمینی 
و خیابان بهارستان  تا میدان شهدا در آستانه راه اندازی  

است.
رییس شوراي اسامي شهر اصفهان افزود: خوشبختانه 
 در م��اه مبارک رمض��ان با رس��یدن تع��دادی واگن از 
 قط��ار ه��ای خری��داری ش��ده  ب��ه اصفه��ان  تعداد

واگن ها ب��ه 15دس��تگاه )مجموع��ا 3 رام ( رس��یده 
ک��ه امیدواریم با رس��یدن رام ه��ای چه��ارم  و پنجم 
از واگن ه��ا تا یک��ی دو هفت��ه آین��ده  این تع��داد به 
25 واگن برس��د و انش��ا اهلل در ش��هریور ماه ما شاهد 
 آغ��از راه ان��دازی ف��از اول از خ��ط 1 قط��ار ش��هری 

باشیم .
امیني ضمن تشکر و قدرداني از حمایت های استاندار و 
رییس شورای سازمان و معاون عمرانی استاندار خصوصا 
 جهت تسهیل مس��یر س��اخت ایس��تگاه های میدان 
ام��ام حس��ین و می��دان انق��اب اس��امی اف��زود: 
همچنین از س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری 
 و صنای��ع دس��تی  ک��ه ب��ا تعام��ل منطق��ی  زمین��ه 
 فعالیت های سازمان قطارشهری را تقویت کردند، تشکر 

مي کنیم.
وي تصری��ح ک��رد:  از س��ازمان محترم قطار ش��هری 
انتظ��ار داری��م در اح��داث ایس��تگاه ه��ای می��دان 
آزادی ، می��دان انق��اب اس��امی و می��دان ام��ام 
حس��ین )ع( با همه قوت تس��ریع کنند ت��ا هرچه زود 
 تر ش��اهد تکمی��ل ف��از دوم از خط یک قطار ش��هری

 باشیم.
رییس شوراي اسامي شهر اصفهان خاطرنشان کرد: از 
شهردار و معاونان شان هم انتظار هست که تاش کنند 
هرچه بیشتر و بهتر حمایت های مالی از سازمان بشود و 
با اولویت قرار دادن مترو نسبت به تامین منابع مالی از 
این پروژه مهم و تاثیرگذار اقدام کنند تا انشا اهلل بعد از 
سال ها انتظار مردم اصفهان، این ابر پروژه هرچه زودتر 

به بهره برداری برسد.
امیني با اش��اره به خط دو مترو به ط��ول 13 کیلومتر 
 اظهار داش��ت: خط دو مت��رو از خیابان زینبی��ه تا مرز 
خمیني شهر شامل 15 ایستگاه است که 1000 میلیارد 
توم��ان براي اج��راي آن اعتب��ار پیش بیني ش��ده که 
امیدواریم عملیات اجرایي این مهم در نیمه دوم س��ال 

جاري آغاز شود.
وي ادام��ه داد:  ب��ا توجه ب��ه اث��رات زیاد و مناس��ب 
طرح ب��ه روی محیط زیس��ت وحم��ل و نقل مس��افر 
که زم��ان عملیات اجرایی آن 5 س��ال برآورد ش��ده  با 
حمای��ت ه��ای مال��ی دول��ت و ش��هرداری ، کاهش 
پیدا کن��د و با خرید تجهی��زات الزم مثل دودس��تگاه 
TBM اضاف��ه ت��ر ، زمین��ه تس��ریع در این ط��رح را 
فراهم کنند  ت��ا مثل خ��ط اول، این خط فرسایش��ی 
 نش��ود و در کمتری��ن زمان ممک��ن به به��ره برداری 

برسد.
رییس ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
در بودج��ه س��ال ج��اری مبلغ قاب��ل توجه��ی برای 
خری��د اتوب��وس ش��هری پی��ش بینی ش��ده اس��ت، 
تاکید ک��رد: ت��اش الزم جه��ت ورود اتوب��وس های 
خری��داری ش��ده در نیمه اول س��ال و حت��ی المقدور 
 قب��ل از مهرم��اه و بازگش��ایی م��دارس ص��ورت 

پذیرد .
امیني با تاکید ب��ر اجراي 5 طرح بزرگ عمراني ش��هر 
 گفت: پروژه ه��اي میدان 25 آبان،  میدان اس��تقال ،  
پ��ل اش��کاوند مقاب��ل س��الن ه��ای همای��ش بی��ن 
 الملل��ی و تقاط��ع س��ه راه نقش��ینه، از مه��م تری��ن 
 طرح هاي ش��هرداري اس��ت که باید پیگیري و دنبال 

شود.

 ريیس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي خط دو مترو
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روزهای گرم تابستان

 مدی��ر فرهنگی معاون��ت فرهنگی اجتماع��ی ش��هرداری اصفهان گفت: 
 تفاهم نامه هم��کاری در ح��وزه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی اجتماعی بین 
شهرداری های اصفهان و تبریز منعقد شد و بر این اساس، هفته فرهنگی 

تبریز در اصفهان برگزار می شود.
 به گزارش زاینده رود و به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، منصور 
س��لطانی زاده با اش��اره به انعقاد این تفاهم نامه اظهار داش��ت: تفاهم نامه 
همکاری در زمینه های فرهنگی اجتماعی به مدت یک سال بین شهرداری 

اصفهان و تبریز با حضور معاونان فرهنگی این 2 شهر منعقد شد.
وی با اشاره به مفاد این تفاهم نامه افزود: برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در 
تبریز و بالعکس یکی از برنامه های این تفاهم نامه به شمار می رود و برگزاری 

هفته فرهنگی تبریز در اصفهان شهریور عملیاتی می شود.
مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
تبادل محصوالت فرهنگی تولیدی مانند کتاب و برنامه های چند رسانه ای 

در زمینه فرهنگ شهروندی و سامت شهری در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنش��ان کرد: برگزاری برنامه های فرهنگی تفریحی هنری در دو 
شهر مثل اجرای تئاتر، موسیقی، نمایش��گاه، برپایی دوره های آموزشی و 

فرهنگ شهروندی از دیگر مفاد آن به شمار می رود.
سلطانی زاده خاطرنش��ان کرد: تبادل تجربیات در حوزه پیوست فرهنگی 
اجتماعی و برگزاری تورهای گردشگری بین 2 شهر اصفهان و تبریز از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه های همکاری است.

مدیر پروژه میدان استقال اصفهان اعام کرد: در حال حاضر با هماهنگی 
ادارات و سازمان های برق ، مخابرات ، آب و گاز عملیات جابه جایی تاسیسات 

میدان استقال در حال انجام می باشد .
 مهندس براتی با بیان این مطل��ب افزود: هم اکنون ب��ه دلیل جا به جایی 
 تاسیسات ، پیاده س��ازی نقش��ه های اولیه و طرح ترافیک اجرا شده است. 
وی عبور تاسیسات زیربنایی استان از میدان استقال را یکی از ویژگی های 
این پروژه خواند و ادامه داد: در این میدان 3پل روگذر و 3 پل زیرگذر احداث 
خواهد ش��د و بین دو پل که از س��مت خیابان امام خمینی)ره( به شاهین 
 شهر احداث می شود ، مسیر حرکت قطارشهری نیز پیش بینی شده است.

مدیر پروژه میدان اس��تقال اصفهان گفت: پس از تکمی��ل طرح میدان ، 
خودروهایی که از مسیر خیابان دانشگاه صنعتی یا خمینی شهر به سمت 
میدان اس��تقال در تردد هس��تند ، مس��یر حرکت آنها به س��مت رینگ 
چهارم یا میدان اس��تقال به صورت زیرگذر انجام می شود و خودروهایی 
که از خیابان امام خمینی)ره( به س��مت شاهین ش��هر و بالعکس در تردد 
هستند توسط 2 پل هوایی انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: احداث  تقاطع 
غیرهمسطح میدان استقال با توجه به  تردد خودروهاي سبک و سنگین 
 در این میدان مي تواند تاثیر چش��مگیري در کاهش موارد تصادف داشته 

باشد.

با انعقاد تفاهم نامه؛

هفته فرهنگی تبريز در اصفهان برگزار می شود
مدير پروژه میدان استقالل :

عملیات جابه جايی تاسیسات میدان استقالل در حال انجام است

رییس کمیسیون فرهنگی شورای  شهر اصفهان گفت: با توجه به اهمیت 
موضوع ورزش بانوان، سخت افزارهای مورد نیاز برای ورزش بانوان در شهر 

اصفهان باید ایجاد شود.
اصغر آذربایجانی در حاش��یه سلس��له نشس��ت های نبض فرهنگ شهر 
در جم��ع خبرن��گاران، اظهار داش��ت: موضوع چهارمین نشس��ت نبض 
فرهنگ شهر ورزش همگانی مطرح شد و یکی از موضوعاتی که در حوزه 
س��امت جامعه مهم بوده و به عنوان شاخصه های ش��هری توسعه یافته 
می توان اشاره کرد، بحث سامت ش��هروندان در یک جامعه است، یکی 
از موضوعاتی که در سامت ش��هروندان تاثیرگذار است ورزش همگانی 
 است و در این نشست به وضعیت ورزش همگانی پرداخته شد. وی افزود: 
در این جلسه جمع بندی از جلساتی که در این رابطه برگزار شده بود داشته 
و بر اساس نکات مطرح شده، آسیب ها شناسایی شد. یکی از آسیب هایی 

که با این موضوع ارتباط دارد این است که شرح وظایف نهادهای مرتبط 
با ورزش همگانی مشخص نبوده و برخی دستگاه ها به این مدل مشارکتی 
اعتراض داشتند.رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان درباره 
دغدغه مربیان ورزش همگانی خاطرنشان کرد: استفاده از مربیان حرفه ای 
در ورزش همگانی دغدغه ای بود که مطرح ش��د ک��ه در این موضوع نیز 
ایمنی مربیان و ورزش��کاران مطرح ش��د. وی تصریح کرد: بحث ورزش 
همگانی در حوزه گسترش اماکن شهری، استفاده از ظرفیت های مدارس 
و منابع سخت افزاری، آموزش مهارت های ورزش و سبک زندگی سالم که 
به عنوان یک فرهنگ سازی استفاده شود، نگاه ویژه به محله و کارکردهای 
آن که در امر توسعه می توان هم ظرفیت های محله و هم آگاهی های الزم 
ایجاد شود، اس��تفاده از رسانه در امر توس��عه ورزش همگانی و ترویج آن 
و ایده های نوآورانه و جذاب در این جلس��ه مطرح شد. آذربایجانی درباره 

محدودیت های بانوان در ورزش همگانی بیان کرد: با توجه به گزارش��ی 
که ارائه ش��د ما مش��کاتی را در مکان ها برای بانوان داشتیم و متاسفانه 
ظرفیت های سخت افزاری مناسبی برای ورزش بانوان نداشته و با توجه به 
جمعیت بانوان و اینکه باید به سامت بانوان در جامعه توجه ویژه ای شود 

ما محدودیت های زیادی را در این موضوع داشته ایم.
وی گفت: با توجه به موضوعاتی که مطرح ش��د مقرر ش��د تا با محوریت 
ورزش و جوانان سند هم افزایی تدوین ش��ود و با تقسیم وظایف ظرفیت 
و آینده خوبی را ایج��اد کنیم. مقام معظم رهبری نیز در توس��عه ورزش 
همگانی تاکید کرده و ما باید در راس��تای توس��عه و تحق��ق این موضوع 
 که در برنامه ششم توس��عه نیز ذکر ش��ده قدم برداریم و امیدوار هستیم 

با جمع بندی امروز شاهد افزایش ورزش همگانی باشیم.
رییس کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر درباره 2 س��ند تهیه شده در 
جلس��ات گذش��ته این نشس��ت خاطرنش��ان کرد: در 2 موضوع تئاتر و 
صنایع دس��تی با آقایان ارزانی و الهیاری همکاری هایی را داشته و 2 سند 
را در ارتباط با این دو موضوع تهی��ه کرده ایم و باید به مرحله تایید و امضا 

برسد که این وظیفه نهادهای مرتبط اس��ت و در حوزه قرآن نیز مساله را 
به عهده نماینده والیت فقیه گذاشته تا بتوانیم ظرفیت های الزم را فراهم 

کنیم تا این سند بر اساس مصوبات شورای فرهنگی استان انجام پذیرد.

ريیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

سخت افزارهای مورد نیاز برای ورزش بانوان، ايجاد شود 

يادداشت يادداشت
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خبر خبر 

قیمت طال طی معامالت روز جاری بازار جهانی فلزات گران بها، به 
سقوط خود ادامه داد و هر اونس از این فلز ارزشمند 1078/7 دالر 

قیمت گذاری شد.
طی معامالت روز جاری بازار جهان��ی فلزات گران بها، قیمت طال با 

بیش از 11 پله سقوط به 1078/7 دالر در هر اونس رسید.
قیمت کنونی در مقایسه با متوس��ط قیمت یک ماه گذشته این فلز 
گران بها، 96/3 دالر و در مقایسه با متوسط قیمت یک سال گذشته 

آن، 215/2 دالر پایین تر بوده است.
ب��ر ای��ن اس��اس، دیگ��ر فل��زات عرض��ه ش��ده در ب��ازار جهانی 
 فل��زات گ��ران به��ا نی��ز کاه��ش ارزش را تجرب��ه کردن��د؛ 
 به گون��ه ای که قیم��ت نقره ب��ا کاهش قاب��ل توجه 21 س��نتی 
 همراه بود و ه��ر اونس از این عنصر نی��ز 14/45دالر قیمت گذاری

 شد.
هر اون��س از عناص��ر پالتی��ن و پاالدیم نیز ب��ه ترتیب ب��ا کاهش 
 7 و 5 دالری ب��ا قیم��ت ه��ای 969 و 610 دالر ب��ه ف��روش

 رسیدند.
دیوید ویلسون، کارشناس بانک س��یتی بنک، معتقد است که یکی 
از اصلی ترین دالیل کاه��ش اخیر قیمت طال، اع��الم برنامه بانک 
 مرکزی آمری��کا برای افزایش نرخ س��ود بانکی در این کش��ور بوده 

است.
وی تأکید می کندکه تا زمان برگزاری جلسه تصمیم گیری هیات 
مدیره بانک مرکزی آمریکا در ماه سپتامبر، فشار کاهنده بر قیمت 

طال ادامه خواهد یافت.
این کارشناس بازار اعالم کرد، در نشست ماه سپتامبر بانک مرکزی 
آمریکا اصلی ترین موضوع مورد بحث افزایش نرخ بانکی دالر خواهد 
بود و در نتیجه پیش بینی می ش��ود تا برگزاری این نشست قیمت 

طال زیر فشار باقی بماند.
کارشناسان و تحلیلگران فنی که قیمت طال و الگوی های نوسانات 
این فلز را طی سال های گذش��ته مورد بررس��ی قرار داده اند، کف 
قیمتی 1044 دالر را که در س��ال 2010 قیمت کف طال بود، برای 

این فلز پیش بینی کرده اند.

همزمان با افزایش بی��ش از 4 درصدی حج��م تولید ب��رق در نیروگاه ها، 
حجم مبادالت برق��ی ایران با کش��ورهای همس��ایه از مرز ی��ک میلیارد 
و 430 میلی��ون م��گاوات گذش��ت.وزارت نی��رو ب��ا انتش��ار گ��زارش 
کوتاهی، اع��الم کرد: تولید برق کش��ور از ابتداي امس��ال تاکن��ون به 97 
ه��زار و 377/2 گیگاوات س��اعت رس��یده که ای��ن می��زان 2/88  درصد 
 بی��ش از ان��رژي تولی��دي کش��ور در زمان مش��ابه س��ال گذش��ته بوده

 اس��ت.از مجم��وع ان��رژي تولی��د داخ��ل کش��ور از ابتداي س��ال جاري 
تاکن��ون، 92 ه��زار و 155 گی��گاوات س��اعت ب��ه واحده��اي حرارت��ي 
و 5 ه��زار و 222/2 گی��گاوات س��اعت ب��ه واحدهاي برق آب��ي اختصاص 
داش��ته اس��ت. در این م��دت، تولی��د نیروگاه ه��اي حرارتي در مقایس��ه 
با دوره مش��ابه س��ال گذش��ته حدود 4/08 درص��د افزایش یافته اس��ت، 
 ام��ا تولی��د نیروگاه ه��اي برق آب��ي 14/45 درص��د کاه��ش نش��ان 
می دهد.میزان انرژي تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسي 98 هزار 
و 815/9 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 3/07 درصد در 
مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان مي دهد. میزان انرژي دریافتي 
برون مرزي در دوره مورد بررسي، یک هزار و 438/7 گیگاوات ساعت بوده 
که این میزان 17/16 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش 
نش��ان مي دهد.مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه 
جاری را 14/1 درصد اعالم کرد. همچنین نرخ ت��ورم نقطه به نقطه 12/8 
درصد )تیر 94 نس��بت به تیر 93( و نرخ تورم ماهانه یعنی 31 روز منتهی 
به آخر تیر در مقایس��ه با 31 روز منتهی به خ��رداد 94 معادل 1/2 درصد 

برآورد شده است.

لبنیات گران نمی شود
دبیر کانون انجمن های صنایع غذایی اعالم کرد: صنایع لبنی به دلیل نبود 

کشش در بازار، فعال از افزایش قیمت محصوالت لبنی صرف نظر کرده اند.
کاوه زرگران گفت: به دلیل رکود در بازار محصوالت لبنی، با افزایش دوباره 

قیمت این محصوالت فعاالن صنعت لبنیات ضرر بیشتری خواهند کرد.
وی با اشاره به افزایش هزینه دس��تمزد و نیروی کارگری در ابتدای سال و 
افزایش قیمت س��وخت و حامل های انرژی در اس��فند سال گذشته اظهار 
کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده به همان میزان اثرگذاری 
افزایش هزینه ها، قیمت ها نیز تعدیل شود و تمام صنایع غذایی خواستار این 
تعدیل هستند؛  اما قیمت لبنیات فعال تغییری نمی کند. به اعتقاد زرگران 
نیاز است در مورد قیمت گندم تصمیم گیری شود؛ چرا که صنایع نشاسته و 
گلوکز به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه، قدرت رقابت در بازارهای جهانی را 
از دست داده اند. وی گفت: قیمت مواد اولیه لبنیات، گندم، نشاسته و گلوکز 
و ماکارونی در ایران باالست؛ به گونه ای که قدرت رقابت در بازارهای جهانی 
را از دست داده ایم. در حال حاضر 80 درصد صادرات محصوالت لبنی ایران 
به عراق است و در صورتی که فکری به حال قیمت شیر خام نشود؛  این بازار 
را به ترکیه واگذار خواهیم کرد؛ چراکه قیمت شیر خام در این کشور کیلویی 

800 تومان و در کشور ما بیش از کیلویی 1200 تومان است.

طال در سراشیبی سقوط   افزایش 4 درصدی مبادالت برقی ایران
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفه��ان با تاکید بر 
اینکه صنف طال ب��ا اصل قانون مالی��ات بر ارزش 
افزوده هی��چ مخالفتی ندارد گف��ت: اخذ مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده از ارزش ذات��ی ط��ال موج��ب 
 کاه��ش تولی��د و ص��ادرات و در نهای��ت به ضرر

 مصرف کننده نهایی است.
هوشنگ شیش��ه بران،  با تاکید بر اینکه اختالف 
صنف طال با س��ازمان امور مالیاتی بر س��ر اجرای 
قان��ون مالیات ب��ر ارزش اف��زوده اس��ت تصریح 
کرد: بدون ش��ک مالیات ب��ر ارزش اف��زوده باید 
از اجرت س��اخت طالگرفته ش��ود؛  ام��ا دریافت 
مالیات از ارزش ذاتی طال غیر ممکن اس��ت؛  چرا 
که کش��ورهای همجوار،  مالیات بر ارزش افزوده 
را از اصل ط��ال دریافت نمی کنن��د و این موجب 
 ورود کاالهای قاچ��اق از دیگر کش��ورها به ایران 

می شود.
وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان طال به صورت 
امان��ت و حق العم��ل کاری، فعالیت م��ی کنند و 
طال برای رس��یدن به مصرف کننده از مسیرهای 
 مختلف��ی همچ��ون س��ازنده، بنک��دار، کیف��ی،

 جعب��ه دار و ی��ا ویتری��ن دار را ط��ی م��ی کند، 
اف��زود: بنا بر اص��ل قان��ون در نهای��ت مالیات بر 
 ارزش افزوده بای��د از مصرف کنن��ده نهایی اخذ 

شود.
نایب ریی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر کش��ور با 
تاکید ب��ر اینکه با ش��فاف س��ازی در صنف طال 
موافقی��م، بیان داش��ت: ه��ر فرد در هر ش��کل و 
رس��ته ای باید مالیات بر ارزش اف��زوده پرداخت 
کند؛  ام��ا مش��کل جایی پی��ش م��ی آیدکه در 
چرخه س��اخت طال ب��ا گرفتن ارزش اف��زوده در 
 هر بخش در نهای��ت کل ارزش ذات��ی طال از بین

 می رود.
وی با بیان اینکه صنف طال برای حل مش��کالت 
خود پیرام��ون ارزش افزوده جلس��ات متعددی 
را با نماین��دگان مجلس، مدیرکل ام��ور مالیاتی، 
معاونت ارزش افزوده و ... برگزار کرده است، تاکید 
کرد: در نهایت تمام اقش��ار این صن��ف پرداخت 
 مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده را وظیف��ه ذاتی خود 

می دانند.
شیش��ه بران ادامه داد: اگر در پروس��ه تولید طال، 
ثبت در رایانه، اعالم مالیات مکرر 169، داش��تن 
دفاتر پلمب و فاکت��ور انجام ش��ود، تولیدکننده، 

 بنک��دار و کیف��ی از پرداخ��ت مالیات ب��ر ارزش
 افزوده بر مب��را می ش��وند،  منته��ی تحقق این 

موضوع نیازمند زمان است.
وی تاکید ک��رد: ما تم��ام اقش��ار مختلف صنف 
طال را مجب��ور و متقاعد ک��رده ایم تا س��ر موعد 
مقرر نس��بت ب��ه ثبت ن��ام مالی��ات خ��ود اقدام 
و اظهارنام��ه ه��ای مالیاتی خ��ود را ب��ه صورت 
س��الیانه و فصل��ی ارائ��ه دهن��د و دفات��ر پلمب 
 و فاکت��ور خ��ود را ب��ه ص��ورت کام��ل داش��ته

 باشند.
ریی��س اتحادیه ط��ال و جواه��ر اصفه��ان قانون 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده را قانونی نوپا دانس��ت 
و تصریح ک��رد: بای��د پیرام��ون این مس��اله کار 
ش��ود که در نهای��ت امر ما ب��ا ممانع��ت خریدار 
 در پرداخ��ت مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده مواجه 

می شویم.
وی تاکید کرد: اگر بتوان بر روی اجرت س��اخت 
ط��ال مالیات ب��ر ارزش اف��زوده را اخذ ک��رد،  در 
نهایت قیم��ت نهایی ط��ال برای مص��رف کننده 
 نیز کاهش م��ی یابد. به گفته شیش��ه بران اجرت

 ساخت، 7 درصد سود مغازه دار و 9 درصد مالیات 

بر ارزش اف��زوده تقریب��ا 30 درص��د قیمت طال 
را تعیین می کند ک��ه این موضوع ب��ا ممانعت و 
تقابل مش��تری و مغازه دار مواجه می ش��ود؛  اما 
 امیدواریم با تصحیح روش اجرای قانون مالیات بر

  ارزش اف��زوده ای��ن صن��ف ب��ه خواس��ته خود 
برسد.

وی معتقد اس��ت: ب��ا هم��کاری اداره مالیاتی با 
صنف طال به مرور ش��اهدکاهش قیم��ت این فلز 
 گرانبها و افزای��ش تولید و ص��ادرات آن خواهیم 

بود.
ریی��س اتحادیه ط��ال و جواهر اصفهان با اش��اره 
به اینک��ه صنف طال ب��رای بهب��ود اج��رای این 
قانون پیش��نهادات خ��ود را ب��ه دوای��ر مختلف 
ارائه کرده اس��ت، اب��راز امیدواری ک��رد،  صنف 
طال ب��ا صحبت ها و جلس��ات مختل��ف بتواند در 
راس��تای بهبود روند اج��رای این قان��ون در کنار 
دولت به عن��وان یک همکار تالش کن��د؛  چرا که 
اقش��ار مختلف این صنف در ارتب��اط با پرداخت 
مالیات ب��ر ارزش اف��زوده قانون گریز نیس��تند و 
 تنه��ا خواس��تار تغییرات��ی در ن��وع اج��رای آن 

هستند.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

دریافت مالیات بر ارزش  افزوده، اشتباه بزرگی است 

یادداشت

گشتی در اخبار
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آگهي فقدان سند مالكيت
اصلي  از100  فرعي  ثبتي شماره 1028  اينكه سندمالكيت ششدانگ پالك  به  نظر 
واقع دربخش يك ثبتي شهرضاذيل ثبت 50112 درضفحه 178 دفترامالك جلد 318 
به نام عليرضاهدي شهرضا تحت شماره چاپي مسلسل 364181 – 11 / 07 / 77  
ثبت وصادروتسليم گرديده است ، سپس مع الواسطه به موجب سندانتقال شماره 
39735 – 13 / 08 / 89 دفترخانه شماره 145 شهرضا به آقاي عليمرادنوروزي 
فرزندافراسياب انتقال يافته سپس نامبرده باارائه درخواست كتبي به شماره وارده 
: 940903838397 به انضمام دو برگ استشهادمحلي كه امضاءشهودآن به گواهي 
دفترخانه رسيده است مدعي است كه سند مالكيت آن به علت سرقت مفقودگرديده 
است ودرخواست صدورالمثناي سندمالكيت ملك فوق رانموده است لذامراتب به 
استنادتبصره يك اصالحي ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريك نوبت آگهي مي 
شود چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم ياوجودسندمالكيت نزد 
خود مي باشدازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراكتبًاضمن 
ورسيداخذنمايدتامراتب  تسليم  اداره  اين  به  ياسندمعامله  سندمالكيت  اصل  ارائه 
است  بديهي  سندمستردگردد  كننده  ارائه  به  سندمالكيت  واصل  صورتمجلس 
مالكيت  سند  اصل  اعتراض  نرسيديادرصورت  اعتراضي  مقرر  مدت  ظرف  اگر 
ياسندمعامله ارائه نشود اقدام به صدورسندمالكيت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

محمدحسن صمصامي مسئول دفترامالك شهرضا

اجرائيه
شعبه:  بايگانی  شماره   139404002003000241/1 پرونده:  شماره   4/554
بتول   -1 به  بدينوسيله   139405102003001858 ابالغيه:  شماره   9400482/1
تن زاده فرزند جواد به شناسنامه شماره 497 به نشانی بزرگمهر خ ركن الدوله 
كوچه انقالب 115 و 2- رسول راعی فرزند حسنعلی به شناسنامه شماره 81 به 
نشانی خيابان سلمان فارسی خ مهر كوچه عليخانی پالك 2 و 3- رسول شير عليان 
فرزند اكبر به نشانی اصفهان بزرگمهر خ ركن الدوله كوچه انقالب 115 بدهكاران 
نشاط  پست  اداره  گزارش  برابر  كه   139404002003000241/1 كالسه  پرونده 
اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر قرارداد شماره 912500078-
91/08/14 بين شما و مديريت شعب بانك تجارت اصفهان مبلغ 230495734 ريال 
بابت اصل، سود وخسارت تاخير تا تاريخ 94/02/28 و ازآن به بعد روزانه مبلغ 
110958 ريال بانضمام 5% حقوق دولتی بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه 
نامه  لذا طبق ماده 18 آئين  اين اجراءمطرح می باشد  صادر و به كالسه فوق در 
اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. م الف11979 رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مفاد آرا

4/289 آگهی آرا  صادره موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اينكه آراء صادره از طرف هيات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
عادی  اسناد  و  مشاعی  مالكيت  رسمی  اسناد  باستناد  نائين  ستان  شهر  وامالك 
تسليمی تصرفات مفروزی و مالكانه متقاضيان زير را احراز نموده ، لذا طبق ماده 
3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 
13 آئين نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می گردد تا در صورتی كه اشخاص ذينفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايستی  پس از انتشار اولين نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم نمايند و معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت يك 
ماه مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحويل دهد دراين صورت 

اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است در صورتی كه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه را به ثبت 
محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد و صدور سند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
نائينی   اشراقی  همدم  خانم  1-رای شماره 139360302031001560- 93/10/17 
فرزند شيخ احمد 30 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ يك باب خانه وباغچه متصل 
بهم به پالك ثبتی 502  اصلی واقع در نائين بخش 1 ثبت نايين به مساحت ششدانگ 

460 متر مربع خريداری عادی از وراث خديجه طاقداری نائينی مالكين رسمی
2-رای شماره 139460302031000134- 94/2/17 خانم فضه زينلی علی آبادی 
فرزنديوسف ششدانگ مفروزی يك درب باغ احداثی در پالك ثبتی قسمتی از 47 
فرعی از 31  اصلی واقع در نائين بخش 2  ثبت نايين به مساحت  1233 متر مربع 

خريداری رسمی مشاعی از وراث رمضان عابدی
3-رای شماره 139460302031000239- 94/4/2 آقای سيدرضا موسی كاظمی 
در  احداثی  باب خانه  يك  از ششدانگ  دانگ مشاع  فرزندمير حسين سه  محمدی 
پالك ثبتی قسمتی از 45 فرعی از 19690  اصلی واقع در نائين بخش 2 ثبت نايين 
به مساحت  ششدانگ  415.70 متر مربع خريداری رسمی مشاعی از نورالسادات 

هاشميان مالك رسمی
4-رای شماره 139460302031000240- 94/4/2 خانم صاحبه كربالئی محمدی 
فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی 
از 45 فرعی از 19690  اصلی واقع در نائين بخش 2 ثبت نايين به مساحت  ششدانگ  
از  وعادی  هاشميان  نورالسادات  از  مشاعی  مربع خريداری رسمی  متر   415.70

سيدرضاموسی كاظمی
بافرانی  5-رای شماره 139460302031000241- 94/4/2 آقای حميدرضا عرب 
فرزند محمد علی ششدانگ قطعه زمين محصور كه درآن احداث بناشده درپالك 
ثبتی قسمتی از 630 فرعی از 19627 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين به 

مساحت 295.97 مترمربع خريداری عادی از محمود عرب بافرانی مالك رسمی
6-رای شماره 139460302031000242- 94/4/2 آقای حسن پور سنگيجی نائينی 
فرزند علی محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از 
پالك 70 فرعی از 70 اصلی واقع در نايين بخش 1 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 

313 مترمربع خريداری رسمی از غظنفر سنگيجی
فرزند  خانم صديقه سنگيجی   94/4/2 7-رای شماره 139460302031000243- 
پالك  از  قسمتی  در  احداثی  خانه  مفروزی  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  غظنفر  
70 فرعی از 70 اصلی واقع در نايين بخش 1 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 313 

مترمربع خريداری رسمی از غظنفر سنگيجی
8-رای شماره 139460302031000244- 94/4/2 آقای حامد پورسنگيجی نائينی 
ثبتی  پالك  در  سازاحداثی  نيمه  محصور  زمين  مفروزی  ششدانگ  حسن  فرزند 
قسمتی از 70 فرعی از 70 اصلی واقع در نايين بخش 1 ثبت نايين بمساحت 126 

مترمربع خريداری عادی از حسن پورسنگيجی مالك رسمی
9-رای شماره 139460302031000245- 94/4/2 آقای احمد عرب بافرانی فرزند 
مختار چهاردانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه مفروزی احداثی درقسمتی از پالك 
 70.19 ششدانگ  بمساحت  نايين  ثبت   2 بخش  دربافران  واقع  اصلی   5866 ثبتی 
مترمربع خريداری رسمی از رقيه عرب بافرانی باحفظ حقوق سند رهنی 39174-

93/4/26 دفترخانه يك نايين
10-رای شماره139460302031000246- 94/4/2 خانم فاطمه عرب بافرانی فرزند 
جعفر دو دانگ  مشاع از ششدانگ يكباب خانه مفروزی احداثی درقسمتی از پالك 
 70.19 ششدانگ  بمساحت  نايين  ثبت   2 بخش  دربافران  واقع  اصلی   5866 ثبتی 
باحفظ  بافرانی مالك رسمی  از رقيه عرب  الواسطه  مترمربع خريداری عادی مع 

حقوق سند رهنی 39174-93/4/26 دفترخانه يك نايين
مزرعه  ربيعی  بهرام  آقای   94/4/2  -139460302031000247 شماره  11-رای 
شاهی فرزند فتح اله ششدانگ يكباب خانه مفروزی احداثی درپالك ثبتی قسمتی از 
199 فرعی از 19627 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 195 مترمربع 

خريداری عادی از نرجس طالبی مزرعه شاهی مالك رسمی
مزرعه  ربيعی  اله  فتح  آقای   94/4/2 شماره 139460302031000248-  12-رای 
شاهی فرزند غالمرضا ششدانگ يكباب خانه مفروزی احداثی درپالك ثبتی قسمتی 
از 199 فرعی از 19627 اصلی واقع درنايين بخش 2 ثبت نايين بمساحت 161.55 

مترمربع خريداری رسمی از فخرالسادات مهدوی زاده نائينی 
مهديزاده  احمد  موقوفه حاج  13-رای شماره 139460302031000250- 94/4/2 
نايينی بنمايندگی اداره اوقاف نايين ششدانگ قطعه زمين مزروعی پالك ثبتی 805 
نايين بمساحت 1053 مترمربع وقف  اصلی واقع دركشتزارجزيسر بخش 2 ثبت 

ازطرف وراث عباس مهديزاده نائينی
14-رای شماره 139460302031000262- 94/4/7 آقای محمد پيمان فرزند حسين 
ششدانگ يكباب خانه مفروزی احداثی در پالك ثبتی قسمتی از يك فرعی از 3242 
اصلی واقع در محمديه بخش 2 ثبت نايين بمساحت 138 مترمربع خريداری عادی 

از حسين پيمان واشرف عطايی محمدی مالكين رسمی
محمدی  عطايی  اشرف  خانم   94/4/7-139460302031000263 شماره  15-رای 
فرزند علی اكبر سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالك ثبتی 
قسمتی ار يك فرعی از 3242 اصلی واقع در محمديه بخش 2 ثبت نايين بمساحت 

ششدانگ 164.65 مترمربع خريداری رسمی مشاعی از حسين پيمان
16-رای شماره 139460302031000264- 94/4/7 آقای حسين پيمان فرزند محمد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالك ثبتی قسمتی ار يك فرعی 
نايين بمساحت ششدانگ 164.65  از 3242 اصلی واقع در محمديه بخش 2 ثبت 

مترمربع خريداری رسمی مشاعی از وراث محمد پيمان
17-رای شماره139460302031000281-94/4/13 آقای عليرضامومن زاده نائينی 
احداثی در قسمتی  از ششدانگ خانه مفروزی  دانگ مشاع  اله سه  فرزند نصرت 
نايين بمساحت  ثبت  از 1645 اصلی واقع درنايين بخش1  ثبتی 2 فرعی  از پالك 
وفردوس  زاده  مومن  اله  نصرت  از  عادی  خريداری  مترمربع   73.13 ششدانگ 

زندوانی مالكين رسمی
محمدی  سلطانی  راهله  خانم  شماره94/4/13-139460302031000282  18-رای 
فرزند جالل سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالك 
ثبتی 2 فرعی از 1645 اصلی واقع درنايين بخش1 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 
73.13 مترمربع خريداری عادی از نصرت اله مومن زاده وفردوس زندوانی مالكين 

رسمی
زاده  مومن  اله  نصرت  آقای  شماره94/4/13-139460302031000283  19-رای 
نائينی فرزند رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی 
نايين بمساحت  ثبت  از 1645 اصلی واقع درنايين بخش1  ثبتی 2 فرعی  از پالك 

ششدانگ 204.55 مترمربع خريداری بموجب سند رسمی
20-رای شماره139460302031000284-94/4/13 خانم فردوس زندوانی فرزند 
مسيب سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالك ثبتی 
2 فرعی از 1645 اصلی واقع درنايين بخش1 ثبت نايين بمساحت ششدانگ 204.55 

مترمربع خريداری بموجب سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/20
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/5/4

كفيل ثبت نائين - رسول زمانی نايينی
مفاد آرا                                                 

4/307 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالك زواره صادر گرديده ودر اجرای ماده 3قانون مذكور در دو 
نوبت به فاصله ی 15 روز از طريق روزنامه های كثير االنتشار و محلی آگهی می 
، رأی هيئت باحضور نماينده شورای  انتشار آگهی  شودودر روستاها عالوه بر 
اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور 

اعتراض دارند در شهرها از تاريخ انتشار اولين آگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسليم 
و رسيد اخذ نمايند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،در اين صورت اقدامات ثبت  موكول به ارائه 
حكم قطعی دادگاه است.در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
،اداره ثبت  نكند  راارائه  دادگاه عمومی محل  به  تقديم دادخواست  معترض،گواهی 
زواره مبادرت به صدور سندمالكيت می نمايد. صدور سند مالكيت مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نيست:
ربی  حسين  آقای   –  94/03/07 مورخ   139460302021000107 شماره  1-رأی 
فرزند رحمت بشماره ملی 1189587882 ششدانگ يكبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالك شماره 2485 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 235/85 متر مربع خريداری رسمی از خانم طيبه دهقانان 

زاده و محمدرضا دهقانان زاده.
2- رأی شماره 139460302021000108 مورخ 94/03/07 – آقای جواد رضائی 
ومحوطه  دكان  يكباب  ملی 1189479052 ششدانگ  بشماره  عباس  فرزند  زواره 
متصله احداثی برروی قسمتی از پالك شماره 2428 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 300/80 متر مربع خريداری 

عادی از خانم ها بتول رضائی واشرف رضائی.
اكبری  آقای علی   –  3- رأی شماره 139460302021000109 مورخ 94/03/07 
نيرآبادی فرزند حسين بشماره ملی 1189480476 تمامت يازده سهم ونيم مشاع 
)به استثنای بهاء ثمنيه اعيانی سه سهم( از 1200 سهم ششدانگ مزرعه كريم آباد 
36 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 818178 
مترمربع خريداری عادی و رسمی از سيدنظام الدين احتشامی وشايسته يوسفی 

معين آبادی.
سيداحمد  آقای   –  94/03/07 مورخ   139460302021000110 شماره  رأی   -4
طباطبائی حبيب آبادی فرزند سيدمحمد بشماره ملی 1189452243 تمامت نوزده 
سهم وبيست وسه – سی ودوم سهم مشاع)به استثنای بهاء ثمنيه اعيانی سی ويك 
– سی ودوم سهم (از 1200 سهم ششدانگ مزرعه حبيب آباد 31 اصلی دهستان 
گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 494000 متر مربع سهم االرث 
وخريداری عادی مع الواسطه ازسيدمحمود وسيدعباس وسيدابراهيم همگی طالئی 

وشاهرخ خانم وزهرا هردو طباطبائی وسيدمحمد طباطبائی حبيب آبادی. 
5- رأی شماره 139460302021000138 مورخ 94/04/07 – خانم بتول جعفری 
احداثی  دكان  يكباب  ششدانگ   1188938339 ملی  بشماره  جعفر  فرزند  طحانی 
برروی قسمتی از پالك 657 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 36/30 متر مربع خريداری رسمی از مصطفی جمالی 

زواره وخريداری عادی از مرتضی جعفری طحانی.
6- رأی شماره 139460302021000139 مورخ 94/04/07 – آقای حسين نمازی 
احداثی  يكبابخانه  ششدانگ   1189533936 ملی  بشماره  اله  رحمت  فرزند  زواره 
برروی پالك 107 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 205/25 متر مربع خريداری عادی از سكينه ثنائی وبيگم ثنائی 

ومحمدحسين جعفری.
خانم فاطمه گنجی   – 7- رأی شماره 139460302021000140 مورخ 94/04/07 
وانبار  دامداری  يكباب  ششدانگ   1188933809 ملی  بشماره  حسين  فرزند  زاده 
متصله احداثی برروی قسمتی از مزرعه نصرآباد 28 اصلی دهستان گرمسير بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 678/30 متر مربع خريداری عادی از عذرا گنجی زاده 

وسهراب اختری.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/04/20
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یادداشت یادداشت

هفت هنر

کارگاه آموزش��ی وي ژه فعاالن فرهنگي »فیلمس��ازی« از س��وی 
فرهنگس��رای رس��انه با هم��کاری انجم��ن س��ینماگران جوان 
برگزار می ش��ود.مدير فرهنگس��رای رس��انه با اعالم اين مطلب 
بیان کرد: فرهنگس��رای رس��انه  به  دلیل تأثیرگ��ذاری و اهمیت 
حوزه رسانه بر مخاطبان به مدت دو سال اس��ت که توجه بیشتر 
به بخش فیل��م و انیمیش��ن را در دس��تور  کار خود ق��رار  داده و 
 تاکن��ون اقدامات قاب��ل توجه��ی را در اين خصوص انج��ام داده

گذش��ته  س��ال  در  اف��زود:  ف��ر  ش��ريفی  اس��ت.  مجید    
فعالی��ت ه��ای مختلف��ی در زمین��ه افزاي��ش ق��درت تحلیل و 
نقد فیل��م و  جريان ه��ای رس��انه ای از  س��وی اين فرهنگس��را 
انج��ام گرف��ت و در همی��ن راس��تا برگ��زاری کارگاه آموزش��ی 
 »فیلمس��ازی« وي��ژه فع��االن فرهنگ��ی در س��ال جدي��د نیز 
 می  تواند کمک قابل توجهی در رفع دغدغه های فرهنگی داشته 

باشد.  
وی با اش��اره به اه��داف برگزاری اي��ن کارگاه آموزش��ی تصريح 
کرد: اين کارگاه،  با ه��دف ارتباط گیری فع��االن  فرهنگی حوزه 
رس��انه و  همچنین تربیت شايس��ته هنرمندان ب��رای تولید آثار 
 فرهنگ��ی و افزايش س��طح کیف��ی تولی��دات  رس��انه ای برگزار

 می شود.
 ش��ريفی فر در ادامه گفت: اين دوره به مدت هفت ماه با همکاری 
انجمن س��ینما گ��ران ج��وان برگزار می گ��ردد، که آش��نايی با 
س��ینما،  عکاس��ی، تصويربرداری،کارگردانی فیلمنامه نويس��ی، 
تدوين، صدا، مستند س��ازی،  فیلمسازی داس��تانی، فیلمسازی 
تجربه گرا،  اصول نقد و تحلیل فیلم، س��ینمای اش��راقی، جريان 
 شناسی س��ینما و مکاتب  س��ینمايی و سواد رس��انه ای از جمله

 سرفصل های  آموزشی آن اس��ت. وی خاطرنشان کرد: ثبت نام و 
ش��رکت در اين دوره ويژه اعضای مراکز و مجموعه های فرهنگی 
شهر اصفهان اس��ت که عالقه  مندان به منظور ثبت نام در دوره تا 
پنجم مرداد ماه می توانند به محل فرهنگس��رای رس��انه واقع در 
 باغ غدير مراجعه کرده و يا با ش��ماره 32607529 تماس  حاصل 

کنند. 

سیروس مقدم در نشست خبری سريال »پايتخت ۴« شرايط 
ساخت سری پنجم اين سريال را اعالم کرد.

کارگردان س��ريال »پايتخت« س��ه ش��رط اصل��ی ادامه اين 
سريال را اش��تیاق مخاطبان، تصمیم مديران و داشتن حرف 

تازه دانست.
وی که به همراه خشايار الوند نويسنده و ريما رامین فر بازيگر 
در اين نشس��ت خبری حض��ور يافته بود با اش��اره به س��یل 
مازندران گفت: » اين حادثه بس��یار تاسف بار و ناراحت کننده 
بود و ما به همه مصیبت زدگان تسلیت می گويیم و همدردی 

می کنیم.«
سختی ها و مشکالت سريال »پايتخت ۴« ديگر نکته ای بودکه 
مقدم درباره آن گفت: »۴۸ ساعت پايانی سريال واقعا کشنده 
بود؛  اما به خاطر عشقی که به مردم داش��تیم سعی کرديم تا 

لحظات آخر کار را درست انجام دهیم.«
ولی خش��ايار الوند،  نويس��نده فیلمنامه اين س��ريال کیفیت 
 پايین س��ری چه��ارم پايتخ��ت را به دلی��ل نداش��تن زمان

 رد ک��رد.وی اظه��ار داش��ت: »گوي��ا از مصاحب��ه ه��ای 
بازيگ��ران و عوام��ل اي��ن ط��ور برداش��ت ش��ده اس��ت 
 که اگ��ر کیفیت »پايتخت ۴« به نس��بت س��ری ه��ای قبل

 پايین تر است به خاطر کمبود زمان است ؛ ولی ما اين را قبول 
نداريم که کیفیت کار پايین تر است؛  بلکه منظور اين بوده که 
فشار بیشتری در اين سری از »پايتخت« به گروه وارد شد. اگر 
ما يک سال و يا حتی دو سال هم وقت داشتیم کیفیت سريال 
»پايتخت« باز هم به همین ش��کل بود؛  چون کیفیتی از اين 
باالتر در بازيگری، نويسندگی، کارگردانی، مونتاژ و... در شرايط 

فعلی در سازمان صدا و سیما به دست نمی آيد.«
درب��اره س��والی  ب��ه  پاس��خ  در  همچنی��ن  لون��د   ا

 ش��خصیت های ثابت س��ريال »پايتخت« عنوان ک��رد: » ما 
 سريال های 90 قسمتی زيادی داشته ايم که با شخصیت ها و

 لوکیش��ن ه��ای ثابت پی��ش رفت��ه اند و ب��ه نس��بت مورد 
قبول هم ب��وده ان��د و »پايتخت« هن��وز به 60 قس��مت هم 
نرس��یده اس��ت چون ما 35 قس��مت داريم تا بتوانیم به 90 
قس��مت برس��یم. فکر می کنم تا زمانی که قصه خوبی برای 
تعريف کردن داش��ته باش��یم، م��ی توانیم اي��ن مجموعه را 
 ادامه دهیم، اگ��ر زمانی هم ب��ه اين نتیجه برس��یم که ديگر

 قصه ای نداريم »پايتخت« را تعطیل می کنیم.«
در ادامه اين سخنان، مقدم درباره ساخت سريال »پايتخت 5« 
توضیح داد و گفت: »پايتخت 5« ابتدا به اش��تیاق مردم برای 

ديدن اين سريال بستگی دارد. 
دوم باي��د دي��د مدي��ران فرهنگ��ی و مدي��ران س��ازمان 
 در دس��تورکار و برنام��ه ريزی خ��ود »پايتخ��ت« را در نظر

 گرفته اند يا خیر. همچنین دلیل س��وم برای ساخت پايتخت 
اين است که تیم سازنده حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد. 
اگر قرار باشد سريال »پايتخت« در ورطه تکرار بیفتد و يا قصه 
تازه تری نداشته باش��د. ما ترجیح می دهیم خاطره خوبی که 
ايجاد کرده ايم در ذهن مردم باقی بماند؛  پس اين س��ه عنصر 
بايد در کنار هم جمع شود تا »پايتخت 5« شکل بگیرد. البته 

مردم نشان داده اند که همچنان خواهان اين اثر هستند. 
مدي��ران س��ازمان ه��م به نظ��ر م��ی رس��د بع��د از تغییر و 
تحوالت��ی ک��ه در رس��انه مل��ی رخ داد، عالقمند ب��ه تولید 
»پايتخ��ت« باش��ند؛  اما الزم اس��ت که از همی��ن االن برای 
آن تصمی��م گیری ه��ا و پی��ش بینی ه��ای الزم را داش��ته 
 باش��ند تا تیم نويس��نده ات��اق فکر خ��ود را تش��کیل دهد، 
قصه هايش را پیدا کند و جلو برود. تیم س��ازنده هم به محض 
اينکه قصه ای شکل بگیردکارش را شروع خواهد کرد؛  چرا که 

سريع ترين تیم در دنیا تیم »پايتخت« است.«
او با اشاره به بعضی انتقادها درباره فیلمنامه اين سريال ادامه 
داد: » قسمت يازدهم اين س��ريال حدود  هفت بار بازنويسی 
شد. من در جايی خواندم که گفته شد اين تیم حتی يک برگه 
فیلمنامه هم ن��دارد؛  در حالی که بعضی از قس��مت ها بارها 
بازنويسی شده اس��ت و حتی در تمرين و دورخوانی ها باز هم 
شکل نهايی آن تغییر کرده است و اساسا چیزی به نام بداهه در 
سريال »پايتخت« وجود ندارد چه برسد به اينکه ما در اين کار 

فیلمنامه هم نداشته باشیم.«
کارگ��ردان س��ريال » مدين��ه« ب��ا اش��اره ب��ه تف��اوت اين 
 س��ری از »پايتخ��ت« ب��ا س��ری ه��ای قب��ل عن��وان کرد:

 » ما ۴ سری از س��ريال »پايتخت« را س��اخته ايم و به اعتقاد 
من هر ۴ فصل آن شکل خاصی از قصه گويی را داشته است.

 به طور مث��ال در »پايتخ��ت ۱« بحران ها از بی��رون خانواده 
هس��تند و در اين س��ری برای اولین بار بحران در دل خانواده 
اتفاق می افت��د و چند نفر از اعضای خان��واده با يکديگر دچار 

مشکل می شوند. 
در اي��ن س��ری خانمی در ش��ورای ش��هر انتخاب می ش��ود 
 که کارش در اين ش��ورا ب��ا کار وی در خانه به تضاد کش��یده

 می شود و وقتی اين زن و شوهر با هم چالش می کنند قصه ای 
به وجود می آيد که تراژدی نام دارد.

 اين استايل های مختلف به معنی اولويت و برتری هیچ کدام از 
مجموهه های »پايتخت« نیست. همان قدر که من » طبیعت 
بی جان« شهید ثالث را بسیار دوس��ت دارم از کارهای اکشن 
اس��پیلبرگ هم لذت می برم چون هرکدام به شکل مختلفی 

قصه می گويند و آن را درست روايت می کنند.«
 الوند نی��ز درباره ن��وع قص��ه گويی در س��ريال يادآور ش��د: 
»ما در اين سری کاری را در قصه گويی انجام داديم که شايد 
هیچ کس چنین کاری نکند. ما پنج قصه را از وس��ط ش��روع 
کرديم؛  يعنی قس��مت های خوب و جذاب و س��ینمايی مثل 
مرگ چوچانگ و يا نحوه ورود هما را به ش��ورای شهر نمايش 
نداديم. در قسمت های پیشین ما يک خانواده متحد در برابر 
يک بحران بیرونی داش��تیم و اينجا برای اولین بار اين بحران 
 در دل خانواده اتفاق می افتد و اين موضوع کار را بسیار سخت

 می کرد که از س��طح خود خارج نش��ود. به طور مثال اعضای 
خانواده در عین دعوا همچنان يکديگر را دوست داشته باشند 
و در کنار هم باشند. نگهداشتن اندازه اين ارتباط و چالش ها 
بسیار سخت بود و بازنويسی های متعدد کار شايد برای حفظ 

همین اندازه بود. «

نويس��نده مجموعه » شوخی کردم« در پاس��خ به انتقادها به 
فیلمنامه سريال ادامه داد: » من برای اين 22 قسمت حدود 66 
متن مختلف نوشتم و بارها متن خود را کنار گذاشتم و دوباره 

قصه ديگری را روايت کردم. 
در اين س��ری برای اينکه تقابل بین هما و نقی ش��کل بگیرد 
بايد هوي��ت هما به جايگاهی در ش��ورای ش��هر می رس��ید 
و موقعی��ت نقی هم ب��ه جايی می رس��ید ک��ه در مقابل هما 
 ق��رار م��ی گرف��ت؛ بنابراي��ن در قس��مت ه��ای اول ابت��دا 
قصه های ريزی ديده می ش��ودکه بعدا به کار می آيد و به اين 
شکل نبود که ما قصه نداشته باشیم؛ اما فکر می کنم دوستان 
صبر نداش��تند و با ديدن چهار قسمت از س��ريال اظهار نظر 
کردند، ما داريم يک سريال 26 قسمتی را می بینیم و حداقل 

بايد ۱5 قسمت ديده شود و بعد درباره آن تصمیم بگیريم. «
الوند درباره اينکه چقدر احتمال می داده اس��ت که مش��اغل 
 و يا صاحب��ان لهجه ب��ه اين س��ريال اعتراض کنن��د، عنوان 
کرد:» من چون تجربه حضور در ۱0 قس��مت از مجموعه »در 
حاش��یه« را داش��تم اين احتمال را می دادم و می دانستم که 
همیشه اعتراض هايی هس��ت؛ اما مهم اين است که سفارش 
دهنده پای کار بايستد و س��ازمان صدا و س��یما هم پای کار 
ايس��تاد، درحالیکه مديري��ت قبلی آنقدرها پای » س��رزمین 

کهن« نايستاد.«
نويس��نده مجموع��ه »ش��ب ه��ای ب��رره« اضاف��ه ک��رد: 
»پايتخ��ت« نی��ازی نداردکه ش��غل، لهج��ه ي��ا موقعیتی را 
برای خندان��دن مخاطب و ج��ذب کردنش مس��خره کند. از 
 ط��رف ديگ��ر چ��ون م��ا در دل مازنی ه��ا بوديم ت��دارکات 
و ع��ده ای از بازيگ��ران م��ا مازن��ی بودن��د و ب��ا اي��ن 
 لهج��ه و فرهن��گ آش��نايی داش��تیم،  تنه��ا ش��اهد

  اعتراض ه��ای اندک��ی بوديم ک��ه گفتن��د لهج��ه مازنی را
 مسخره می کنیم.«

اي��ن نويس��نده در ادامه درب��اره هم��کاری مش��ترک خود 
و محس��ن تنابن��ده در ن��گارش فیلمنامه بیان ک��رد: »من و 
 محس��ن تنابن��ده درب��اره قص��ه و موقعی��ت ه��ا صحب��ت

 می کردي��م و بعد او همانج��ا ديالوگ هاي��ی را از طرف همه 
شخصیت ها طراحی می کرد و آنقدر هم بازيگر خوبی است که 
می توانست جای همه بازی کند. بنابراين تنابنده هم فیلمنامه 
نويس��ی می کرد فقط قلم را روی کاغذ نمی برد و بعد من هم 
عین آن ديالوگ را می نوش��تم. درواقع چندان تفکیک شده، 
نبود که تنابنده قص��ه ای را طراحی کند به م��ن بدهد و بعد 
من با حسن وارسته مش��ورت کنم. اين کار واقعا يک محصول 
 جمعی بود و هرکس��ی در سیس��تم کاری هرچ��ه به ذهنش

 می رسید می گفت. «
در اين نشست ريما رامین فر درباره حضور خود در سری چهارم 
»پايتخت« گفت: به غیر از س��ريال پايتخت که با آن به نوعی 
جور شده ام، سعی می کنم حضورم در کارهای ديگر با وسواس 

بیشتری همراه باشد تا احساس رضايت داشته باشم.
وی درباره ش��خصیت هما در اين س��ريال و فض��ای کمدی 
 که در نتیجه کار حاصل ش��ده اس��ت توضیح داد: » من طنز

 س��کانس ها را از خود س��ريال می دانم و نه از شخصیت هما، 
زيرا هما در تمامی قصل ها و قسمت های سريال »پايتخت« 

فردی جدی است.«
بازيگر فیلم سینمايی »سیزده« در پايان گفت: »شخصیت هما 
در سريال »پايتخت« باوقار است و من اين شخصیت و فراز و 
فرودهايش را دوس��ت دارم و از اين بابت بس��یار مديون گروه 

نويسنده ها هستم.«

شرایط ساخت »پایتخت۵« اعالم شد
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ملت به نشانی شيخ صدوق شمالی مديريت امور شعب بانك ملت ط 2 اداره حقوقی و 
مبلغ 3935000 ريال در حق صندوق دولت رای صادره نسبت به خواندگان رديفهای 
اول تا سوم غيابی است. )تاريخ واخواست 90/4/5 می باشد( محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی كند كه اجرا حكم و 
از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد  به  استيفا محكوم 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی 
خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
قسمتی  كه  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه  خواهيد  محكوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس 
آئين  قانون  و  احكام مدنی  اجرای  قانون  به  ميباشد  احكام مدنی  اجرای  ماده 34  از 
قانون نحوه اجرای محكوميت های  دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
دادگاه   1 شعبه  دفتر  مدير   11613 نمائيد.م الف:  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی 

عمومی حقوقی اصفهان
اخطار اجرايی

93/10/30 حوزه  تاريخ   1155 رای شماره  موجب  به   856/93 5/43 شماره كالسه 
شعبه  تاريخ  شماره   رای  موجب  )به  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   46
دادگاه عمومی( كه قطعيت يافته است. محكوم عليه علی حيدری مجهول المكان محكوم 
است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال اصل خواسته و مبلغ 160/000 ريال هزينه 
دادرسی و 80/000 ريال هزينه نشر آگهی در حق محكوم له احسان خوش رفتار به 
نشانی بهارستان خ الفت بلوار امير كبير، مجتمع فرسانيه بلوك A واحد 10 وهزينه 
اجرای احكام نيم عشر در حق اجرای احكام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند 
كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 11659دفتر شعبه 

46 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

حوزه14  تاريخ94/1/27  شماره82  رای  موجب  به   93-2007 كالسه  شماره   5/44
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه مرتضی 
ميليون و شصد  مبلغ سه  پرداخت  به:  المكان محكوم است  كتكی مجهول  اسكندری 
مبلغ  پرداخت  و   343380 شماره  به  چك  وجه  بابت  ريال(   3/600/000( ريال  هزار 
و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزينه  و  دادرسی  خسارت  بابت  ريال   160/000
پرداخت خسارت تاخير و تاديه ازتاريخ سررسيد 92/12/25 تا زمان وصول و نيم 
عشر حق االجرا محكوم له محسن فتح به نشانی اصفهان، خ امام خمينی، خ امير كبير 
شاهپور جديد خ 18 متری ملت فروشگاه فتح. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را 

به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 11043دفتر شعبه 

14 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

5/45 شماره كالسه 464/ش/20 به موجب رای شماره841 تاريخ93/10/21 حوزه29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه 1- مهدی 
عنايتی 2- امير صانعی 3- مهدی صانعی هر سه مجهول المكان پرداخت مبلغ پنجاه 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت قسمتی از اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
صد و هفتاد و پنج هزار ريال خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
مهر  بانك  له  محكوم  و  االجرا  حق  عشر  نيم  پرداخت  و   86/11/4 سررسيد  تاريخ 
اقتصاد به نمايندگی آقای حميد نوری وكالت سميه سيلمانی و نجمه محمدی به نشانی 
اصفهان، خ رباط، بعد از كوی استاد شهريار، طبقه فوقانی،مجتمع سپيدار. ماده 34 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف  به محكوم عليه  اجرائيه  احكام: همين كه  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م 

الف 11010دفتر شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

5/46 شماره كالسه 868/93 ش22 به موجب رای شماره46 تاريخ94/1/31 حوزه22 
يافته است. محكوم عليه مجتبی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
فرح حال مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 12/500/000 ريال به عنوان 
تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت  و  دادرسی  هزينه  ريال   170/000 و  خواسته  اصل 
نشانی  به  له مسعود حيدری  آگهی در حق محكوم  1390/10/20 و هزينه های نشر 
اصفهان، خ نيكبخت، بعد از دادگستری، سمت چپ مغازه سوم و نيم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
بايد ظرف مهلت  نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی كه خود 
مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. م الف 11018دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

5/47 شماره كالسه 1859/93 ش5 به موجب رای شماره47 تاريخ94/01/16 حوزه5 
عباس  عليه  محكوم  است.  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
خسروبيگی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج ميليون و ششصد 
و پنجاه هزار بابت خسارات وارده ومبلغ 160/000 هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
ومبلغ يك ميليون ريال بابت هزينه كارشناسی در حق محكوم له صاحب خوشا به 
نشانی اصفهان، خ منوچهری، پالك 24 فردوسی صادر با احتساب نيم عشر اجرای 
احكام. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
بايد ظرف مهلت  نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  باشد و در صورتی كه خود 
مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. م الف 11036 دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايی

شماره81تاريخ94/01/27  رای  موجب  به  ش14   2006-93 كالسه  شماره   5/48
حوزه14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه 
دو  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  آزاد  محمودی شغل  ملك  مهرداد 
ميليون و نهصد هزار ريال معادل دويست و نود هزار تومان بابت وجه دو فقره چك 
به شماره ی 233314 و 233316 به عهده بانك ملی و مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال 
بابت خسارات دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخير تاديه 

فرزند  فتح  محسن  له  محكوم  حل  در   93/4/31 و   93/3/31 سررسيد  تاريخ های  از 
ملت  متری   18 خ  كبير،  امير  خ  جديد،  اصفهان، شاهپور  نشانی  به  آزاد  مجيد شغل 
فروشگاه فتح و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
يا مالی معرفی كند كه اجرای  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  اجرا بگذارد 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا 
تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف 11042دفتر شعبه 14 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

5/49 در خصوص پرونده كالسه 94-604 خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد 
دانشور مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت 1- مهدی مهدی پالرتی 2- مصطفی محمدی 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 94/6/4 ساعت 10 صبح تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 
اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  نمايد.در 
اتخاذ می شود. م الف:12133 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

5/50 در خصوص پرونده كالسه 94-60 خواهان زهرا پناهی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه نفقه به طرفيت علی تاجيكی تقديم نموده است وقت رسيدگی ظرف يك هفته 
از تاريخ نشر آگهی جهت مطالعه نظر كارشناسی به نتيجه مراجعه نماييد تا چنانچه 
اعتراضی داريد ظرف يك هفته اعالم نمائيد. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  اين شعبه 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان 
شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:12129 شعبه 19حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطاريه

مصطفی  سوداوی،  يداله  اسكندريان،  احمدقلی   93-1759 پرونده  شماره   5/51
اختالف  حل  شورای   8 شعبه  حضور  محل  المكان  مجهول  سه  هر  االسالم  شيخ 
علت  صبح   8-11 ساعت  رويت  از  پس  روز   7 حضور  وقت  آتشگاه  در  واقع 
چنان  حاضر  مطالعه  جهت  واصل  شعبه  به  كارشناسی  گزارش  حضور 
می  اقدام  مقررات  وفق  صورت  اين  غير  در  نماييد  ارايه  داريد  اعتراضی  چه 
اختالف حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  هشتم  شعبه  12147دفتر  الف  م   گردد. 

 اصفهان
آگهی احضار 

5/52 شماره درخواست:9410460358700004 شماره پرونده: 9409980358700232 
اين شعبه شكايتی  بايگانی شعبه: 940240 در پرونده كالسه 940240 ب 8  شماره 
از طرف آقای علی نقشينه داير بر سرقت موتورسيكلت و تخريب آن عليه آقای علی 
ماده 174  راستای  در  الذكر  فوق  متهم  به  لذا  است.  ايرج مطرح شده  فرزند  كاويان 
قانون آئين دادرسی كيفری جديد ابالغ می گردد ظرف مدت يكماه پس از رويت اين 
آگهی خود را جهت دفاع از اتهام فوق حاضر نمايند در غير اينصورت تصميم قانونی 
اتخاذ خواهد شد. م الف12156 طاليی-دفتر شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ

5/53 آقای عليرضا باقری نظر به اينكه خانم مريم كبيری فرزند محمدباقر به اتهام 
خيانت در امانت حسب شكايت آقای عليرضا باقری از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 940271 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 

های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده  ممكن  او 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار 
اتهام  به  پاسخگويی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   30 شعبه  در  آگهی 
خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. هزينه نشر به عهده دادگستری خواهد بود. م الف12155 

داديار شعبه 29 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410460365300019 درخواست:  شماره   5/54
آقای  اينكه  به  نظر   932099 شعبه:  بايگانی  شماره   9309980365302095
شكايت  حسب  عمدی،  ضرب  و  تهديد  توهين،  اتهام  به  اله  فتح  فرزند  احمدرضائی 
كوروش اسماعيلی فرزند ولی اله از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 932099د 
34 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در   بدينوسيله  نگرديده 
انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفر  امر  در  انقالب  و 
اتهام  به  پاسخگويی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادياری   34 شعبه  در  آگهی 
آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  از  پس  عدم حضور  در صورت  خويش حاضر شود، 
دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمن  در  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام 
انقالب و  عمومی  دادسرای   34 شعبه  داديار  الف12154  م  گردد.  می   پرداخت 

 اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

5/72 در خصوص پرونده كالسه2136-93  خواهان سيد محمد تقی بحق دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفيت حيدر فرهادی ستر سنگی فرزند قيصر تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/6/11 ساعت 9/30 صبح  
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:12127 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

5/73 در خصوص پرونده كالسه 94-233 خواهان جواد فاتحی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ هجده ميليون ريال بانضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه  به طرفيت 
علی سقائی  تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/6/18 
ساعت5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
اين شعبه واقع  از وقت رسيدگی به  خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد  خيابان  در 
20 شورای  اصفهان شعبه  اختالف  8165756441 شورای حل  پالك57 كدپستی   –
نمايد.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  20حقوقی  شعبه  م الف:12130 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

محمدی  اسمعيل  خواهان   15 ش   289-94 كالسه  پرونده  خصوص  در   5/74
بابت طلب به انضمام خسارت  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 12/000/000 ريال 
وارده به طرفيت1- مهدی و سميه 2- مرتضی مطاع 3- اصغر كاشی تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای مورخ 94/6/14 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – اين شعبه واقع در خيابان سجاد  از وقت رسيدگی به  قبل 
شورای   8165756441 كدپستی  پالك57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه 
ثانی  حل اختالف اصفهان شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12128 شعبه 15حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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ماریو بالوتلی،  اولین 
ایتالیایی فاتح لیگ برتر 

درسی که دل پیرو 
به فرهاد مجیدی داد

شاید برای تان جالب باشد بدانید اولین ایتالیایی فاتح لیگ برتر کدام فوتبالیست 
است.

فوتبال ایتالیا، با وجود پویایی و قدمت باالیی که دارد، لژیونرهای زیادی را تربیت 
نکرده است و اکثر ستارگان آنها در سری  A همان کشور توپ زده اند.

 با این تفسیر، این فوتبال در گذشته بازیکنان زیادی را به خارج نمی فرستاد.
 در س��ال های اخیر به دلیل بحران های ش��دید مالی، فوتبال باش��گاهی 
و ملی این کش��ور )ب��ه خص��وص بع��د از 2006 و ماجرای کالچ��و پولی( 
رونق چندانی نداش��ته اس��ت و س��تاره هایی مانند الوت��زی و بالوتلی به 
خارج از این کش��ور مهاج��رت کردند. اولی��ن بازیکن ایتالیای��ی که موفق 
 ش��د قهرمان��ی در لیگ برت��ر انگلی��س را تجرب��ه کن��د، ماری��و بالوتلی

 است. مردی با تی شرت معروف »چرا همیشه من؟« که این بار هم او برای 
یک »اولین« انتخاب شده است. 

او سه فصل پیش همراه با منچستر سیتی به این عنوان دست یافت.

در روزها و هفته  های اخیر بحث داغ باشگاه استقالل شماره 7 این تیم بوده است.
در سال 2012، هنگامی که الکس دل پیرو باشگاه یوونتوس را ترک کرد، مسووالن 

و مدیران این تیم، پیشنهاد دادند شماره 10 این تیم برای همیشه بایگانی شود. 
دل پیرو اما این پیش��نهاد را نپذیرفت. او به  مسووالن تیمش گفت: » دوست دارم 
ببینم که شماره 10 داخل زمین می درخشد؛ نه درون موزه. این شماره انگیزه ای 
خواهد بود برای کس��انی که بعد از من آن را بر تن خواهند ک��رد. ارزش واقعی 

شماره ها درون زمین  مشخص می شود نه در موزه.« 
نقطه تحس��ین برانگیز س��خنان او این جا بود: » من نمی خواهم این شماره را 

بایگانی کنم، تا هر بچه ای رویای پوشیدن آن را داشته باشد.«
حاال در سرزمینی دورتر، بازیکنی با افتخارات بس��یار کمتر و البته وفاداری نه 
چندان مثال زدنی به باشگاه، مدعی این شده است که شماره اش که سال ها بر تن 
 بزرگان بوده و بعد از آن ها به او رسیده است، باید در موزه نداشته باشگاه بایگانی

 شود. 

پشت پرده حذف بهترین لیبروی جهان از تیم ملی والیبال؛

 ظلم درحق ظریف

 یکی از  چهار گلزن برتر جهان
 در راه استقالل 

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل بعد از دو  سال ناکامی 
باید پوست می انداخت و نیاز به روح تازه داشت.

پرویز مظلومی در مورد ش��رایط تیم اس��تقالل اظهار داشت: زمان 
کمی برای آماده سازی تیم داش��تیم. در ۴ هفته، تمرینات فشرده 
انجام دادیم. اردویی در ُکردان کرج داشتیم و کاری را که باید در ۸ 
هفته انجام می دادیم در یک ماه تم��ام کردیم. هم باید از نظر بدنی 
و هم از نظر تاکتیکی تیم را آم��اده می کردیم. چند بازیکن مصدوم 
و محروم داریم؛  اما از روند حرکتی تی��م راضی ام. امیدوارم بتوانیم 
هواداران را خوشحال کنیم. وی در مورد اینکه بازیکنان مدنظرتان 
جذب استقالل شده اند یا خیرگفت: »قبل از هر چیز باید از مدیریت 
باشگاه استقالل آقای افشارزاده، هیات مدیره و کمیته نقل وانتقاالت 
تشکر کنیم. شبانه روز وقت گذاش��تند تا بازیکنان مدنظر را جذب 
کنند. من هم مثل هر مربی دیگری در فهرست بازیکنان مورد نظرم 

اولویت اول و دوم و سوم داشتم.
سرمربی استقالل ادامه داد: در برخی پس��ت ها اولویت دوم و سوم 
را توانس��تیم جذب کنیم؛ اما تم��ام نفرات در فهرس��ت من بودند. 
برخی بازیکنان را که نتوانس��تیم جذب کنیم یا باشگاه شان به آنها 
رضایت نامه نداد یا خودشان شرایطی داش��تند که نتوانستند با ما 

همکاری کنند. با این حال میانگین سنی تیم را پایین آوردیم.
مظلومی با اشاره به ناکامی دو س��ال اخیر استقالل گفت: بعد ازدو 
سال ناکامی در استقالل باید تغییراتی در استقالل ایجاد می کردیم و 
روح تازه ای به کالبد استقالل می دمیدیم. پنجشنبه آینده باید اولین 
قدم را در لیگ محکم برداریم و س��ه امتیاز را بگیریم؛ البته حریف 
ما یک تیم شهرستانی قابل احترام اس��ت و سعادتی شد تا در بازی 
اول لیگ به پابوس حضرت امام رضا علیه الس��الم  برویم. سرمربی 
اس��تقالل در مورد اینکه جوان شدن تیم ش��ما را نگران نمی کند، 
گفت: معموالً در فوتبال ایران نتیجه مهم است؛ اما من هم ایده ها و 
فکرهایی داشتم. استقالل نیاز دارد که پوست بیندازد. این بازیکنان 
نمی توانستند همیشه در اس��تقالل بمانند. باید بازیکنان جایگزین 
برای شان تعیین می کردیم و باید به جوانان فرصت می دادیم. برای 
رسیدن به موفقیت باید ریسک کرد و هواداران هم صبر و تحمل شان 
را باال ببرند. مظلومی در مورد جذب پروپیچ گفت: او بازیکن خوبی 
است. از نظر آمار گلزنی در جمع  چهار گلزن برتر دنیاست. در لیگ 
آلبانی بازی می کند. دیشب هم  دو گل زده و آمار گلزنی خوبی دارد. 
او در کنار س��ایر مهاجمان ما بازی خواهد کرد.وی در مورد جذب 
ریوالدو گفت: او هم بازیکن برزیلی و کارنامه دار خوبی است که در 

سری A برزیل بازی می کرد.

من دفاع چپ پرسپولیس را بیمه می کنم
مدافع جدید تیم فوتبال پرسپولیس تهران از تالش خود برای ثابت 
بازی کردن در ترکیب این تیم و بیمه کردن دفاع چپ سرخ پوشان 
خبر داد. محمد انصاری در این باره اظهار کرد: بازی برای پرسپولیس 
یکی از آرزوهای دوران فوتبالی هر بازیکنی بوده و اکنون این آرزوها 
برای من محقق شده است؛ تمام تالش خود را خواهم کرد در ترکیب 
اصلی س��رخ پوش��ان قرار بگیرم و با نمایش خوب خود دفاع چپ 
پرس��پولیس را بیمه کنم. وی درباره نحوه حضورش در لیست تیم 
فوتبال پرسپولیس توضیح داد: زمانی که در شهرداری تبریز بازی 
می کردم ، برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس با دیدن چند بازی 
من، درخواست کرد به جمع سرخ پوشان ملحق شوم. وی از ابتدای 
فصل نقل و انتقاالت،  من را در بی��ن گزینه های خریدش قرار داده 
بود ؛ ولی به دلیل پاره ای از مس��ایل مذاکراتم با مس��ووالن باشگاه 
پرس��پولیس به روزهای آخر کشیده ش��د امیدوارم با درخشش در 

فصل جدید پاسخ اعتماد برانکو را بدهم.
انصاری در ادامه گفت: هدف من در پرسپولیس رفاقت و همدلی با 
سایر بازیکنان برای کسب قهرمانی است؛  در عین این که قصد دارم 
با رقابت دوستانه جایی در ترکیب اصلی سرخ پوشان به دست آورم.

وی افزود: اگر فرصت بازی به من داده شود خود را به عنوان یکی از 
پدیده های لیگ پانزدهم مطرح خواهم کرد.

انصاری گف��ت: زیر نظر مربی��ان بزرگی همچون محم��ود یاوری، 
غالمحس��ین پیروانی، امیر قلعه نویی و خداداد عزیزی کار کرده ام 
و می دانم برانکو مانن��د این مربیان در صورت شایس��تگی بازیکن 
به راحتی او را در ترکی��ب قرار می دهد. مدافع جدی��د تیم فوتبال 
پرس��پولیس در رابطه با س��وابق بازیگری خود عنوان کرد: فوتبال 
خود را در جوانان و امید اس��تقالل تهران ش��روع کردم 2 فصل در 
تیم بزرگساالن اس��تقالل بودم و پس از آن برای گذراندن خدمت 
سربازی به فجر سپاسی ملحق شدم در 22 بازی لیگ برتر سیزدهم 
با پیراهن فجر یک گل به ثمر رساندم سال گذشته نیز در لیگ دسته 
اول پیراهن ش��هرداری تبریز را به تن کردم و در 20بازی برای این 

تیم به میدان رفتم.
همچنین در تیم های ملی جوانان و امید ای��ران نیز 1۴ بازی انجام 

داده ام.

مربی نامدار فوتبال در کنار 
تنیسورهای ایرانی

فرهاد کاظمی، س��رمربی راه آه��ن عکس زیر را در کنار تنیس��ورهای 
کشورمان در اینستاگرامش منتشر و آنها را به فوتبال دوستان معرفی 

کرد.
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 ورزش��گاه نقش جه��ان این 
 روزه��ا ب��ه دغدغ��ه اصل��ی

 فوتب��ال دوس��تان اصفهانی 
تبدیل شده است.

شنیده شده اس��ت مسووالن 
قص��د دارند تنها فاز نخس��ت 
ورزش��گاه نقش جهان را برای 
برگزاری مسابقات تیم فوتبال 
س��پاهان در لی��گ قهرمانان 
آس��یا آماده و تکمیل آن را به 

زمان دیگری موکول کنند.
رس��ول زرگرپور،  اس��تاندار 
اصفهان هفته گذش��ته اعالم 
کرد که ت��ا پای��ان هفته خبر 
خوبی از این ورزشگاه به مردم 
می دهد که این اتف��اق هنوز 

نیفتاده است.
طبق گفته یک منبع آگاه، هم اکن��ون تنها حدود ۴0 تا 50 
کارگر به ص��ورت روزانه درح��ال کار در محوطه کارگاهی 

ورزشگاه نقش جهان هستند.
در همین حال شنیده شده است، مسووالن امر قصد دارند 
فاز نخست ورزش��گاه را تکمیل کنند و بر روی فاز دوم نیز 
به اصطالح سر و دس��تی بکش��ند و آن را تا حدودی آماده 
 کنند تا امکان برگزاری مسابقات در آن تا اسفندماه امسال 

فراهم شود.
این ش��نیده ها ب��ا وعده چن��دی پیش مش��اور مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه مبنی بر برگزاری مسابقات تیم فوتبال 
سپاهان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا در نقش جهان 
در اسفندماه امس��ال مطابقت دارد ؛ چون همگان به خوبی 
می دانند تکمیل کل ورزشگاه تا آن تاریخ به صورت تمام و 
کمال، با این حجم ب��االی کار و بزرگی محوطه کارگاهی به 
هیچ وجه امکان پذیر نیست و نزدیک به 20 ماه )و شاید هم 

بیشتر( زمان می برد.
ضمن اینک��ه اعتبار 
الزم ب��رای اتم��ام 
پ��روژه چیزی حدود 
30 میلی��ارد تومان 
اس��ت؛  درحالی که 
ف��والد مبارک��ه )تا 
ای��ن لحظ��ه( تنه��ا 
متعهد ب��ه پرداخت 
12 میلی��ارد تومان 
به ش��رکت توسعه و 
تجهیز اماکن ورزشی 
کشور شده و مناقصه 
انتخ��اب پیمان��کار 
نی��ز ک��ه درنهای��ت 
ب��ا پیروزی ش��رکت 
طاقدیساز به پایان رسید، فقط برای انتخاب پیمانکار جهت 

تکمیل سازه فلزی برگزار شد.
هنوز یادمان نرفته اس��ت که محمدرض��ا محمدجواهری 
مدیرکل سابق ورزش و جوانان اس��تان،  در روزهای پایانی 
مدیریتش در ورزش اصفهان قصد داش��ت ورزشگاه نصفه 
و نیمه نقش جه��ان را به بهره برداری برس��اند، که عالوه بر 
مخالفت صریح وزیر س��ابق ورزش و جوان��ان، این موضوع 
به دلیل احتم��ال وجود خطر برای تماش��اگران با مخالفت 

شورای تامین استان هم روبه رو شد.
شرایط ورزش��گاه نقش جهان این روزها ش��باهت زیادی با 
پروژه مصلی بزرگ اصفهان پیدا کرده است. مصلی اصفهان 
درحالی چندی پیش میزبان نماز عید فطر بود که با وجود 
پیشرفت های خوبی که در مدت اخیر داشت، هنوز تا تکمیل 
کامل پروژه فاصله داشت و این امکان وجود دارد که داستان 
این پروژه با اصرار برخی مسووالن برای ورزشگاه نقش جهان 

هم تکرار شود.

مرد س��رعت ایران خبر ساز ش��د. رضا قاس��مي که در 
مس��ابقات دو ومیداني جام کازانف قزاقستان به میدان 
رفت،  خط پایان را با کسب س��همیه المپیک پشت سر 

گذاشت.
 اولی��ن المپی��ن اصفهان��ي دوومیدان��ي ای��ران، براي 
دومی��ن دوره متوال��ي، بزرگ تری��ن میدان ورزش��ي 
جهان را تجربه خواه��د کرد. رضا قاس��مي صبح دیروز 
پشت خط استارت مس��ابقه دوي س��رعت جام کازانف 
قزاقس��تان ق��رار گرف��ت . رقابتي ک��ه ب��راي دوندگان 
آس��یایي میداني مهم و تاثیرگذار محس��وب مي ش��ود؛  
به خصوص اینکه س��همیه المپیک و مس��ابقات جهاني 
دو و میداني نیز در همین میدان تقس��یم مي شود. او با 
 رکوردشکني در این مس��ابقه نام خود را به عنوان اولین

 ملي پوش دو و میداني ایران که موفق به کسب سهمیه 
المپیک 2016 شده است ثبت کرد. ضمن اینکه او چراغ 

اول المپیک را هم براي ورزش اصفهان روشن کرد.
رضا قاسمي که چهار سال قبل سهمیه المپیک لندن را 
در دقیقه 90 به دست آورد،  از تمرین و تجربه چهار  سال 
اخیر نهایت استفاده را برد و نشان داد ورزشکاري است 
که براي رسیدن به اهداف و آرزوهایش تمرین و ممارست 
 را انتخاب مي   کن��د؛  نه بهانه جویي و درخواس��ت هاي 

نامعقول.
مرد سرعت ایران البته در المپیک 
لن��دن نی��ز به رغ��م هم��ه کم و 

کاستي هایي که در طول تمرینات 
با آن مواجه بود نتیجه اي قابل احترام 

کس��ب کرد. او در کنار بزرگاني مانند 
آسافا پاول جامائیکایي و توني آدام 
بریتانیایي دوید و ب��ا صدم ثانیه اي 
اخت��الف در دور مقدمات��ي چهارم 
 ش��د و از صع��ود ب��ه مرحل��ه بعد

 بازماند.

قاسمي،  بعد از چهار سال بار دیگر در مسابقات قزاقستان 
دوید و سهمیه المپیک را از همین میدان کسب کرد. او 
البته چندي پیش بزرگ ترین موفقی��ت تاریخ دوهاي 
سرعت ایران در آسیا را هم کس��ب کرد و با کسب مدال 
برنز به عنوان اولین مدال دوي سرعت ایران در مسابقات 
قهرماني آسیا نش��ان داد همچنان اهداف بزرگي در سر 

دارد.
ارزش کار قاس��مي زماني نمایان تر مي ش��ود که بدانیم 
او در چهار س��ال گذش��ته ب��دون مربي و ب��ا کمترین 
امکان��ات براي رس��یدن به ای��ن س��همیه تمرین کرده 
اس��ت. زماني که پیس��ت انق��الب اصفهان در دس��ت 
تعمیر بود و در پیست تازه س��از نقش جهان جایي براي 
تمرین نبود و مس��ووالن فدراس��یون هم رس��ما عنوان 
 کردند که توانایي اس��تخدام مربي در همه رش��ته ها را

 ندارند. وی هرچن��د دویدن را دیر ش��روع ک��رده؛  اما 
به خوبي چهره یک مب��ارزه طلب را از خ��ود به نمایش 
گذاشته و با وجود کمبودهاي و مشکالت دست از تالش 

این بار در ریو به نتیجه اي بهتر از لندن برنداش��ته و 
فکر مي کند.

مرد سرعت ایران از لندن تا ریوتاریخ برای نقش جهان تکرار می شود؟
اصرارمسووالنبرایبهرهبرداریازورزشگاهنیمهکاره؛ حكايت دونده اي كه بهانه جويي بلد نيست؛� �

 کنار گذاشتن فرهاد ظریف و ش��رط گذاشتن برای وی اتفاقی 
غیرمنتظره بود. این ش��رط درحالی منظور شده که مسووالن 
فدراسیون زمانی که به این بازیکن نیاز داشتند او را با التماس 

به تیم ملی برگرداندند.
فرهاد ظریف،  در نیمه های دور رفت مرحله گروهی لیگ جهانی 
والیبال به یکباره تیم ملی را ترک کرد و دیگری خبری از او در 
جمع شاگردان کواچ نیس��ت. روزی که او از لهستان به تهران 
بازگردانده شد ، مصدومیت دس��ت و ادامه مراحل درمانی در 
ایران علت این تصمیم اعالم ش��د. اما به نظر می رسد ماجرای 

دیگری در پس آن نهفته است.
اسلوبودان کواچ،  در دور برگشت لیگ جهانی به مهدی مرندی 
اعتماد کرد تا کامال ش��رایط برای کنار گذاشته شدن بهترین 
لیبروی جهان مهیا شود. ظریف دیگر در تیم ملی جایی نداشت. 
هیچ کس از او سراغی نگرفت. حتی روزهایی که همه از والیبال 
حرف می زدند و مسووالن فدراسیون و تیم ملی روی ابرها سیر 

می کردند هم نامی از ظریف به میان نمی آمد.

لیگ جهانی پایان یافت. تیم ملی به اس��تراحت رفت و لیست 
جدید برای حضور در جام واگنر، سفر به روسیه و در نهایت جام 
جهانی ژاپن اعالم شد. کواچ،  نام ظریف را در فهرست مدعوین 
تیم ملی قرار نداده و خ��وش خبر، در بیان عل��ت این تصمیم 
مدعی شده ظریف باید خود را در لیگ ثابت کند تا بار دیگر به 

تیم ملی دعوت شود.
اظهار نظر سرپرس��ت تیم ملی تعجب آور یا تا حدی توهین به 
ظریف است. بازیکنی که تا همین چند هفته پیش در تیم ملی 

حضور داشت و عنوان ش��ده بود که مصدوم است باید در لیگ 
خود را ثابت کند؟ کدام لیگ؟ آیا پیش از 
جام جهانی لیگی در کار است؟ آیا ظریف 
بازیکنی جوان و ناشناخته است یا بهترین 

لیبروی جهان در دوره والسکو؟
فرهاد ظریف در آخرین اظهارنظری که 
داشت تاکید کرد هیچ مشکل غیر فنی را 
با کس��ی در اردوی تیم ملی ایجاد نکرده 
و از این اتفاق شوکه شده است. وی حتی 
عنوان کرده به اردوی تیم ملی رفته؛  اما 

پاسخ روشنی را دریافت نکرده است.
ظریف دلخور و دلشکس��ته از رفتارهایی 
است که با وی صورت می گیرد. او به دو 
سال پیش بازی می گردد و می گوید: من 
که دو  سال قبل خداحافظی کردم. آقایان 

نگذاش��تند بروم و حاال مرا از تیم  ملی بی��رون انداختند. دیگر 
خداحافظی کردن من از تیم  ملی مسخره 
اس��ت. فکر نمی کنم راهی برای بازگشت 
باشد؛  اما من هم خداحافظی ام را کرده ام و 
نمی خواهم با احساسات مردم بازی کنم. 

همان موق��ع مرد و مردان��ه گفتم می روم 
اما از آقای��ان می پرس��م که چ��را دنبال 
من آمدید؟ شما که می خواس��تید مرا از 
تیم ملی بیرون کنید، چرا التماس کردید 
که برگردم؟ آنچه مس��لم اس��ت اتفاقاتی 
اس��ت که در اردوی تیم ملی رخ داده که 
به یکب��اره ظری��ف از فهرس��ت تیم ملی 
حذف شده اس��ت و بدتر اینکه مسووالن 
فدراسیون و کادر فنی تیم ملی هم در این 
باره به وضوح صحبت نمی کنند تا دست 

کم جلوی شایعات گرفته شود و آبروی ظریف که سال ها برای 
تیم ملی زحمت کشید، حفظ شود.

هیچ کدام از اهالی والیب��ال از یاد نمی برند که چگونه س��ران 
فدراسیون با خواهش فراوان،  ظریف را به تیم ملی بازگرداندند 
و حاال که تیم ملی لیبروی تازه ای پیدا کرده است با این بازیکن 
چه رفتاری دارند. حتی اگر ظریف مرتکب اشتباهی شده باشد 
هم با آن هم اعتبار و سابقه و افتخار آفرینی برای ایران نباید با 

او این گونه رفتار شود.
متاس��فانه رفتار فدراس��یونی ها به خاطر نتایجی که تیم ملی 
گرفته است با گذش��ته کامال فرق کرده و خود را در جایگاهی 
م��ی بینندک��ه هیچک��س نبای��د از آنها ی��ا تیم مل��ی و کادر 
 فنی آن انتق��اد کن��د. اگرچه به ظاه��ر این جمله س��نتی که

 » م��ا ب��ا انتقاده��ای س��ازنده و منطق��ی مش��کلی نداریم« 
از س��وی فدراس��یونی ه��ا باره��ا ش��نیده ش��ده؛  ول��ی در 
عم��ل ش��اهد آن هس��تیم ک��ه در مواج��ه ب��ا ه��ر انتقادی 
 واکن��ش تن��دی نش��ان م��ی دهن��د و  خ��ود را در مقام��ی

 می بینند که کسی نباید عملکرد آنها را زیر سوال ببرد.
اتفاقی ک��ه برای ظریف و حت��ی نادی در هفته ه��ای اخیر رخ 
داده باعث تاسف اهالی والیبال شده است و ای کاش مسووالن 
فدراس��یون والیبال در رفتار خود تجدید نظر کنند و با ستاره 
های تیم ملی رفتار بهتری را پیشه کنند؛  نه اینکه زمانی که به 
آنها نیاز دارند با خواهش و تمنا آنها را به تیم ملی بازگردانند و 
زمانی که به اهداف خود رس��یدند دیگر توجهی به آنها نداشته 

باشند.

سرخابی ها

لنز دوربین

کواچ،  نام ظریف را در فهرست 
مدعوین تیم ملی قرار نداده و 
خوش خبر،  در بیان علت این 
تصمیم مدعی شده ظریف باید 
خود را در لیگ ثابت کند تا بار 

دیگر به تیم ملی دعوت شود!



یادداشت

مسوول بسیج دانشجویی  چهارمحال و بختیاری:

دانشجویان بسیجی به مناطق عملیاتی 
اعزام می شوند

مسوول بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح والیت 
دانشجویی تا 12 مردادماه جاری در شهرکرد ادامه دارد.

 احم��د راس��تینه ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح والی��ت دانش��جویی 
روز گذشته در دانشگاه شهرکرد افتتاح ش��ده اظهار کرد: با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح به مدت 10 روز برگزار 
می شود. وی افزود: استقبال دانشجویان از این طرح مطلوب بوده 
و از اس��تان چهارمحال و بختیاری 40 نفر به مرحله کشوری این 
طرح اعزام ش��ده اند. راس��تینه با بیان اینکه در راستای برگزاری 
مطلوب طرح والیت دانشجویی در استان چهارمحال و بختیاری 
برنامه ریزی های الزم صورت گرفته و همه چیز بر اساس برنامه از 
پیش تعیین شده پیش می رود، بیان داشت: بسیج دانشجویی این 
استان رتبه نخست کشور را در زمینه برگزاری دوره های طرح والیت 
کسب کرده است.مسوول بسیج دانشجویی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این طرح در حال حاضر در دانشگاه شهرکرد در حال برگزاری 
اس��ت و بعد از اتمام این طرح با توجه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته دانشجویان بسیجی به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور 
اعزام می شوند. وی تصریح کرد: دانشجویان عالقمند به حضور در 
مناطق عملیاتی شمال غرب کشور می توانند،  هم اکنون نسبت به 

ثبت نام و پر کردن فرم های مربوطه اقدام کنند.

اختصاص 4 میلیارد ریال به اجرای 
پیاده روسازی بلوار کاشانی شهرکرد

شهردار شهرکرد از اختصاص 4 میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای 
پیاده روسازی امتداد بلوار آیت اهلل کاشانی از محل اعتبارات داخلی 
این ش��هرداری خبر داد.» نوراهلل غالمیان دهکردی« اظهار کرد: 
عملیات جدول بندی و سنگفرش امتداد این بلوار با مساحت 12 
هزار مترمربع به زودی اجرایی می شود.وی افزود: هم اکنون بیش 
از 20 هزار مترمربع عملیات احداث و سنگفرش پیاده رو با اعتباری 
بیش از 13 میلیارد ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری شهرکرد 
با هدف ارتقاء کیفیت معابر و مناسب سازی پیاده روها برای بهبود 
عبور و مرور افراد کم توان در حال اجراست. شهردار شهرکرد گفت: 
س��ال گذش��ته بیش از 75 میلیارد ریال برای تملک، آزاد سازی، 
زیرسازی، جدول بندی و آس��فالت بازگشایی امتداد بلوار آیت اهلل 
کاشانی این شهر هزینه شده است.به گفته ی وی، بازگشایی امتداد 
بلوار آیت اهلل کاشانی شهرکرد، سال ها به عنوان یکی از خواسته های 
اصلی مردم این شهر بود که فاز اول این طرح تا میدان معلم عملیاتی 
شد.غالمیان خاطرنشان کرد: بلوار کاشانی شهرکرد به کوی پلیس 
متصل می شود اما امتداد آن تا میدان قمر بنی هاشم)ع( پس از اخذ 

مجوزهای الزم انجام می شود.

استاندار:    
چهارمحال و بختیاری با 

بحران کم آبی مواجه است
اس��تاندارچهارمحال و بختی��اری وج��ود بح��ران 
آب در اس��تان را ی��ادآور ش��د و از توزی��ع ناعادالنه و 
غیرکارشناس��ی اعتب��ار اختص��اص یافت��ه از س��وی 
 وزارت نیرو برای رفع مش��کالت آب این اس��تان انتقاد 

کرد.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی،  یکم مردادماه در شورای 
هماهنگ��ی مقابل��ه ب��ا بحران اس��تان ب��ا اش��اره به 
خشکس��الی های اخیر و بح��ران آب در اس��تان افزود: 
در گذشته اس��تان 10 تا 11درصد آب کشور را تامین 
می کرد؛  اما خشکس��الی های اخیر سبب خشکیدگی 
57 تا 60 درص��د قنوات و اف��ت 22 تا23 مت��ر منابع 
زیرزمینی ش��ده اس��ت.وی با بی��ان اینک��ه برخی از 
روستاهای اس��تان مشکل آبرس��انی دارند اظهار کرد: 
تنش و بحرانی که از کمبود آب در شهرس��تان لردگان 
 است، در هیچ جای کشور نیست که باید این امر راجدی 
گرفت. س��لیمانی با اش��اره به می��زان تخصیص 800 
میلیارد تومان اعتب��ار به وزارت نیرو در راس��تای رفع 
مش��کالت آب کش��ور تصریح کرد: از ای��ن میزان 2/5 
میلیارد برای آبرس��انی ش��هری و3/7 میلی��ارد اعتبار 
روستایی به اس��تان تخصیص یافته است که نسبت به 

سایر استان ها این مبلغ بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه این توزیع به استناد اطالعات 10سال 
پیش از وضعیت آب اس��تان اس��ت اف��زود: این توزیع 
ناعادالنه و غیر کارشناس��ی اس��ت؛  چراکه س��ال های 
قبل وضعیت آب اس��تان مطل��وب بوده و اکن��ون ما با 
بحران کم آبی مواجه ایم. س��لیمانی با تش��کر از ستاد 
مدیریت بحران کشور در حمایت از تکمیل پروژه های 
استان گفت: سال گذشته  کمک خیلی خوبی به استان 
ش��دکه ما انتظار داری��م در توزیع اعتبارات ش��ورای 
 عالی آب توس��ط وزارت نیرو عادالنه تر به اس��تان نگاه 

شود.

یادداشت

رییس دفتر مقام معظم  رهبری گفت: جوانان کش��ور اجازه 
نمی دهند پای آمریکا به عنوان آقا باالسر به کشور باز شود.

حجت االس��الم  و المس��لمین محمدی گلپایگانی در آیین 
افتتاحیه  38 پروژه مسجد در استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: حرمتی که برای یک رکعت نماز خواندن در مسجد 
الحرام وجود دارد،  برابر ب��ا یک میلیون نماز در جاهای دیگر 
است.وی افزود: سه چیز در روز قیامت به شکایت برمی خیزد 

که یکی از آنها مسجد است  و کس��ی که  در نزدیکی مسجد 
زندگی می کند نماز ندارد،  مگر در مسجد.

 حجت االسالم محمدی گلپایگانی با  ابراز تاسف  از بی حرمتی
 آل س��عود به مس��جد الحرام گفت: مس��جد الحرام جایی 
اس��ت که آدم ناپاک حتی اجازه عب��ور از آنجا را ن��دارد؛  اما 
جای بسی تاس��ف اس��ت که افرادی خود را خادم الحرمین 
 ش��رفین می خوانند  و ب��ا کف��ش وارد این م��کان  مقدس

 می ش��وند. رییس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه آل 
سعود دیگر روی اسراییل جنایت کار را سفید کرده است، اذعان 
کرد: ما به اسراییل می گوییم رژیم کودک کش، آیا کار آل سعود 

در یمن کمتر از جنایات اسراییل است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برخ��ی مس��اجد ام��روزه فقط 
جایگاه  فاتحه خوانی ش��ده اس��ت تصریح کرد: مس��جد در 
اس��الم س��تاد جن��گ، دادگس��تری و مح��ل ح��ل ام��ور 
 مهم مس��لمانان ب��ود؛ بای��د این م��کان آب��اد و پ��ر رونق 

بماند. 
این مسوول با تاکید بر اینکه نمایندگان در مذاکرات هسته ای 
شجاعانه برخورد کردند یادآور ش��د: بحثی نداریم که  اصل 
قضیه مذاکرات موفق بود یا نه، مهم این اس��ت که از برخورد 
 ش��جاعانه تیم مذاکره کننده  در مقابل جنود شیطان تقدیر

 شود.
وی با  اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری خطاب به دشمنان 
نظام ادامه داد: آقا فرمودند ش��ما اگر می خواهید تصویری از 
ما ببینید باید در خواب و رویا ببینید و جوانان کش��ور اجازه 
 نمی دهند پای آمری��کا به عنوان آقا باال س��ر به کش��ور باز 

شود.
به گزارش فارس، با حضور رییس دفتر مقام معظم رهبری، 
 اس��تانداری چهارمحال و بختیاری،  نماین��ده ولی فقیه در

 چهارمحال و بختیاری، فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م این 
استان و برخی از مسووالن استانی، به روش ویدئو کنفرانس 
از 38 مسجد در س��ه شهرس��تان کوهرنگ، لردگان و کیار 

بهره برداری شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد گفت: مذاکرات در مرحله اول، دس��تاوردهایی 
برای نظام داش��ته اس��ت؛  اما باید در نهایت ببینیم نتیجه 
چه خواهد شد.حجت االس��الم »محمدعل��ی نکونام« در 
خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان این که انس��ان در 
مس��یر تکامل خویش هرگز از کس��ب علم و دانش بی نیاز 
نمی ش��ود افزود: اهل تقوا همواره به س��بب ایمان ش��ان 
به روش��نی در می یابند که ب��ه افزایش عل��م ودانش نیاز 
دارند.وی اس��الم و حقیقت ایمان را از مس��لمان جاهل و 
غافل بیزار دانس��ت وگفت: آنچه به عن��وان وظیفه، همه 
مکلف ب��ر اجرای آن هس��تیم، راهگش��ایی ب��رای خود و 

جامعه برای رس��یدن به بینش و دانش اس��ت. امام جمعه 
شهرکرد افزود: در همین راستا سبک زندگی اسالمی که از 
طرح های مورد عنایت رهبری اس��ت طی سه سال متوالی 
 در شهرکرد برگزار می ش��ود و این طرح امس��ال با عنوان

»جوان و سبک زندگی اسالمی« و با حضور حجت االسالم 
گلپایگانی، نماینده دفتر رهبری  اجرا خواهد شد. نکونام با 
اشاره به آیه 23 و 24 سوره مومنون اظهار کرد: همواره به یاد 
خدا باشید و به غیر خدا دل نبندید؛  چون راز موفقیت تکیه 
بر توانایی ها با توکل برخداس��ت. وی همچنین افتتاح 38 
مسجد در مناطق محروم استان به صورت ویدیو کنفرانس 
 را یادآور ش��د. امام جمعه شهرکرد هش��تم شوال تخریب

 بارگاه معصومین)ع( در بقیع توسط وهابی ها، پنجم مرداد 
و اقامه نخستین نماز جمعه بعد از انقالب به دستور امام و 
به امامت حجت االسالم طالقانی و شش��م مرداد روزکار و 
کارآفرینی و آموزش حرفه ای را یادآور ش��د. نماینده ولی 
فقیه در استان درباره ی مذاکرات هس��ته ای تصریح کرد: 
نباید به اس��تکبار دلخوش بود؛ چون چهره خبیث، لجوج 
و ستیزه گر خود را بارها به نمایش گذاشته است.به گفته ی 
وی، مذاکرات در مرحله ی اول دس��تاوردهایی برای نظام 
داشته اس��ت؛  اما باید در نهایت ببینیم نتیجه چه خواهد 
شد؛  اما دشمن بداند در هر دو حالت تصویب مذاکرات یا رد 

مذاکرات نتیجه به فضل خداوند خیر خواهد بود.

رییس دفتر مقام معظم رهبری:

خطیب جمعه شهرکرد:
مذاکرات ، دستاوردهایی برای نظام داشته است

آل سعود،  روی اسراییل جنایتکار را سفید کرد

یادداشت یادداشت
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آگهی ابالغ
5/55 نظر به اينكه آقای محسن رحمانی فرزند جمعه به اتهام خيانت در امانت حسب 
شكايت آقای رضا دهش مقدم فرزند محمدعلی از طرف اين دادياری در پرونده 
كالسه 94/5694/140401/12 ك 24 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممكن نگرديده، بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خيابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
گرديد. هزينه نشر به عهده دادگستری می باشد. م الف12180 سعيد گودرزی داديار 

شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان
آگهی ابالغ

5/56 نظر به اينكه آقای بهرام ضياء به اتهام مشاركت در جعل حسب شكايت بانك 
سامان از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 911233 ب15 تحت تعقيب است و 
ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در 
اجرای ماده 15 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف12178 مدير دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان
آگهی ابالغ

5/57 نظر به اينكه آقای سجاد سليمی فرزند احمد به اتهام كالهبرداری اينترنتی 
حسب شكايت احمد علينقيان فرزند محمدعلی از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
931119 ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ 
جهت  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   15 شعبه  در  آگهی  انتشار 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف12177 مدير دفتر شعبه 

15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی

شماره   9410460359500062 درخواست:  شماره   5/58
اعالم  بدينوسيله   940570 شعبه:  بايگانی  شماره  پرونده:9409980359500539 
داريوش  عليه  محمدرضا  فرزند  نايينی  منوچهری  امير  حسين  شكايت  می گردد 
به شماره  و  تسليم  بازپرسی  اين  به  المكان  مجهول  كالهبرداری  بر  داير  ببريان 
940570 ب16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی 
جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی 
كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك 
نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمنا 
هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف12188 محمدرضا 

قرهی- بازپرس شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی

شماره   9410460359500063 درخواست:  شماره   5/59
اعالم  بدينوسيله   940569 شعبه:  بايگانی  شماره  پرونده:9409980359500538 
بر  داير  مقدم  عليه صفرعلی  اكبر  علی  فرزند  می گردد شكايت محمود رستگاری 
كالهبرداری مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 940569 ب16 ثبت 
گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی 
دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری اين 
آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج 
و در صورت عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمنا هزينه 
نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف12187 محمدرضا قرهی- 

بازپرس شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی
پرونده: شماره  درخواست:9410460359500061  شماره   5/60 

بايگانی شعبه: 940647 بدينوسيله اعالم می گردد  9409980359500613 شماره 
منصور ذهبيون فرزند محمود عليه علی حاجی آقايی و معصومه احمديان و ميثم 
جنت مكان ومسعود اردستانی داير بر كالهبرداری مجهول المكان به اين بازپرسی 
تسليم و به شماره 940647 ب16 ثبت گرديده است كه از مشتكی عنه ظرف يك 
ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور می شود و با تجويز ماده 
115 قانون آئين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی برای يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسی 
اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمنا هزينه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  قرهی-  محمدرضا  الف12186  م  می گردد. 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ وقت تحقيقات مقدماتی

پرونده: شماره  درخواست:9410460359500064  شماره   5/61 
بايگانی شعبه: 940572 بدينوسيله اعالم می گردد  9409980359500541 شماره 
شكايت مريم توسلی فرزند مظفر عليه پژمان زيبايی داير بر هتك حيثيت رايانه ای 
مجهول المكان به اين بازپرسی تسليم و به شماره 940572ب16 ثبت گرديده است 
كه از مشتكی عنه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهی جهت رسيدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری اين آگهی به منزله ابالغ 
در صورت  و  درج  نوبت  يك  برای  محلی  كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يكی  در 
عدم حضور اين بازپرسی اتخاذ تصميم خواهد نمود. ضمنا هزينه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف12185 محمدرضا قرهی- بازپرس شعبه 

شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
آگهی ابالغ

5/62 در خصوص تجديد نظر خواهی زهرا طحانی به طرفيت خوانده محمدرضا 
شمس هرندی به خواسته تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
نامبرده تجديد نظر خوانده محمدرضا شمس  از آنجا كه  اصفهان نموده است و 
روز   10 مهلت  ظرف  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  می باشد  المكان  مجهول  هرندی 
از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
و به كالسه 890784 ح 24 ثبت گرديده مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی داريد به 
دادگاه ارايه نماييد در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر 
ارسال می گردد. م الف12209 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
آگهی ابالغ

5/63 در خصوص تجديد نظر خواهی حسن جعفری و غيره به طرفيت خواندگان 
مهشيد كميانی، مينا كميانی، ميترا كميانی، مژگان كيمانی، مهرانگيز كميانی، عليرضا 
كميانی و محمد كميانی و اميدرضا عبداللهی و محمد علی ايزدی به خواسته تجديد 
نظر خواهی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا كه 
نامبرده تجديد نظر خوانده محمدعلی ايزدی مجهول المكان می باشد به نامبرده ابالغ 
می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمايم به دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 352 ارجاع و به كالسه 930111 ح 24 ثبت گرديده مراجعه نماييد و چنانچه 
پاسخی داريد به دادگاه ارايه نماييد در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به 
دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد. م الف12207 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

5/64 در خصوص تجديد نظر خواهی رضوان شوالنی به طرفيت خواندگان احمد 
رجايی و حسن دهقان به خواسته تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا كه نامبرده تجديد نظر خواندگان مذكور 
مجهول المكان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاريخ 

دادگاه   24 شعبه  دفتر  به  ضمايم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دريافت  جهت  نشر 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 
901390 ثبت گرديده مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی داريد به دادگاه ارايه نماييد 
در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد. م 

الف12215 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

5/65 در خصوص تجديد نظر خواهی اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان به 
طرفيت خواندگان 1- افراسياب اسكندری 2- حبيب اله كريميان 3- مهدی نورالهی 
4- منيژه متقی 5- ابراهيم قاسمی 6- اصغر پروانه 7- مهری متقی 8- كاظم شفيعی 
به خواسته تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
است و از آنجا كه نامبرده تجديد نظر خواندگان مذكور مجهول المكان می باشد به 
نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمايم به دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 930930 ح 24 ثبت گرديده 
مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی داريد به دادگاه ارايه نماييد در غير اين صورت 
پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد. م الف12214 مدير دفتر 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

طرفيت  به  اصفهانی  تباشيری  محمدعلی  خواهی  نظر  تجديد  خصوص  5/66در 
خواندگان احمد رجايی و حسن دهقان به خواسته تجديد نظر خواهی تقديم دادگاه 
نظر  تجديد  نامبرده  كه  آنجا  از  و  است  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
خواندگان مذكور مجهول المكان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 
روز از تاريخ نشر جهت دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
و به كالسه 901385 ح24 ثبت گرديده مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی داريد به 
دادگاه ارايه نماييد در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر 
ارسال می گردد. م الف12213 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
آگهی ابالغ

خوانده  طرفيت  به  حيدرآبادی  قنبری  علی  نظر خواهی  تجديد  5/67در خصوص 
عمومی  های  دادگاه  تقديم  خواهی  نظر  تجديد  خواسته  به  رنانی  كبيری  طاهره 
از آنجا كه نامبرده تجديد نظر خوانده مذكور  شهرستان اصفهان نموده است و 
مجهول المكان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاريخ 
دادگاه   24 شعبه  دفتر  به  ضمايم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دريافت  جهت  نشر 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 
921164 ثبت گرديده مراجعه نماييد و چنانچه پاسخی داريد به دادگاه ارايه نماييد 
در غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می گردد. م 

الف12219 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ تبادل لوايح

5/68شماره ابالغيه: 9410100350303747 شماره پرونده: 9209980350300280 
شماره بايگانی شعبه: 920280 تجديد نظرخواه سيد حسين سيد حسينی با وكالت 
آقايان منصور متانت فر و حسين همت كار به طرفيت تجديد نظر خوانده جليل 
نظر  تجديد  دادگاه  اين   9409970350300203 شماره  دادنامه  به  نسبت  شريفی 
خواهی نموده كه به شماره 94104800350300092 ثبت گرديده و به علت مجهول 
المكان بودن تجديد نظر خوانده به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و با دستور دادگاه، مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا تجديد نظر خوانده موصوف ظرف ده روز پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديد نظر را دريافت و در وقت مقرر قانونی 

چنانچه پاسخی دارند كتبًا به اين دادگاه اعالم نمايد. م الف12167 هاشمی- مدير 
دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
5/69 نظر به اينكه آقای عطاء كاشی ساز فرزند محمد به اتهام خيانت در امانت 
حسب شكايت آقای مهرداد كريم زاده فرزند اكبر از طرف اين دادياری در پرونده 
كالسه 93/5691/140401/16 ك 24 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممكن نگرديده، بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خيابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
گرديد. ضمنًا هزينه نشر به عهده دادگستری می باشد. م الف12179 سعيد گودرزی 

داديار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان
آگهی ابالغ

اينكه آقای غالمرضا رحيمی فرزند دخيل به اتهام فروش مال غير  5/70 نظر به 
حسب شكايت آقای محمدتقی كامران فرزند جعفر از طرف اين دادياری در پرونده 
كالسه 920995د / 27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممكن نگرديده، بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادياری دادسرای عمومی اصفهان واقع 
اتهام خويش  به  ناحيه 2 اصفهان جهت پاسخگويی  در خيابان آتشگاه دادسرای 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد گرديد. نتيجه عدم حضور موجب جلب است. ضمنًا هزينه 
نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. م الف12181 سعيد گودرزی داديار شعبه 

27 دادسرای عمومی اصفهان
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجديد نظر و ضمائم

5/71 شماره نامه: 9410110350600529 شماره پرونده: 9309980350601275 
شماره بايگانی شعبه: 931460 در خصوص اعتراض محبوبه عرب بيك زفرانی 
به  و  المكان  مجهول  فعال  محمد  فرزند  آذری  فرهاد  طرفيت  به  عبدالكريم  فرزند 
خواسته اعتراض به دادنامه شماره 000354 مورخ 94/03/12 با توجه به مجهول 
ماده  اجرای  در  مراتب  فر(  هراتی  )محمد حسن  نظر خوانده  تجديد  بودن  المكان 
تا  درج  محلی  يا  سراسری  كثيراالنتشار  های  ازروزنامه  يكی  در  م  د.  آ.  ق.   73
تجديد نظر خوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه 
به دفتر دادگاه و ارايه آدرس كامل پستی خود و در يافت نسخه ثانی دادخواست 
و  اليحه  خواه  نظر  تجديد  اعتراض  خصوص  در  چنانچه  ضمايم  و  نظر  تجديد 
دادگاه  دفتر  به  كتبا  را  دفاعيه خود  دارد ظرف مهلت ده روز اليحه  يا جوابيه ای 
نظر  تجديد  دادگاه  دفتر  به  پرونده  مذكور  مهلت  انقضای  از  بعد  واال  نمايد.  ارايه 
حقوقی دادگاه  شش  شعبه  دفتر  مدير  فانی-  الف12192  م  شد.  خواهد   ارسال 

 اصفهان
حصر وراثت 

شرح  به   11 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  زمان  رحيمی  خدايار  آقای   5/22
دادخواست كالسه 94/94 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان حسين رحيمی زمان آبادی بشناسنامه 15 در تاريخ 
94/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به1- عباس رحيمی زمان آبادی ش. ش 4-603349-127 فرزند متوفی 2- علی 
رحيمی زمان آبادی ش.ش 2-533465-127 فرزند متوفی 3- رضا رحيمی زمان 
آبادی ش. ش5-701417-127 فرزند متوفی 4- مهتاب رحيمی زمان آبادی ش. 
ش 35 مادر متوفی 5- نجمه رحيمی زمان آبادی ش. ش 537 همسر متوفی 6- 
خدايار رحيمی زمان آبادی ش.ش 11 پدر متوفی. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به  وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
 دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئيس شعبه دوم حقوقی شعبه دوم 

باغبهادران



امام على عليه السالم : 
گوش خود را به ش��نيدن خوب��ى  ها عادت 
بده و به آنچه كه به صالح و درستى تو نمى  
افزايد گوش مسپار، زيرا اين كار، دل ها را 

زنگار مى  زند و موجب سرزنش مى  شود.
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تصویب پرداخت 22 هزار و 500 میلیارد ریال سود نقد ی در مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مجمع عموم��ي عادي س��االنه 
ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان 
روز سه ش��نبه 1394/4/30 در 
محل سالن اجتماعات نگين نقش 
جهان و با حض��ور 91/3 درصد از 
سهامداران برگزار شد؛ و طي آن 
پس از ارايه گزارش مقبول توسط 
حسابرس ش��رکت، پرداخت 22 

هزار و 500 ميليارد ريال سود نقدي 
به تصويب رسيد و بر اين اساس به ازاي هر سهم 450 ريال سود نقدي تخصيص 

يافت.
به گزارش خبرنگار فوالد، در اين مجمع، پس از انتخاب هيات رييس��ه ، دکتر 
بهرام س��بحاني مدير عامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ، ب��ا ارائه گزارش 
فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام درباره ي 
فعاليت و وضع عمومي شرکت درس��ال مالي منتهي به 1393/12/29 اظهار 
 داشت: ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در سالي که گذش��ت توانست با اتخاذ 
اس��تراتژي ه��اي ترکيب��ي از جمل��ه تولي��د محص��والت کيف��ي، تمرکز 
 بر ص��ادرات، مديريت موث��ر هزينه ه��ا، انج��ام پروژه ه��اي بهب��ود و با به 
به��ره ب��رداري رس��اندن چندي��ن ط��رح توس��عه عظي��م، جاي��گاه 
 خ��ود را در عرص��ه جهان��ي و داخل��ي حف��ظ کن��د؛ ک��ه از جمل��ه 
مه��م ترين دس��تاوردهايي ک��ه در س��ال 1393محقق ش��د، مي ت��وان به 
حفظ س��هم توليد محصوالت ف��والدي در بازار داخل��ي، افزايش 4 درصدي 
ميزان توليد ف��والد خام در کل گروه نس��بت به س��ال ماقب��ل، افزايش 11 
درصدي مبلغ فروش ش��رکت نس��بت به برنام��ه و 4/9درصدي نس��بت به 
س��ال قبل، افزايش 42 درصدي تولي��د محصوالت کيفي و وي��ژه ، صادرات 
ح��دود1/475/000 ت��ن ف��والد با افزاي��ش 45 درصدي نس��بت به س��ال 
قبل، کس��ب رکوردهاي متوال��ي در کليه خطوط تولي��د و حمل محصوالت 
 و افزاي��ش1 درص��دي تولي��د گندل��ه، 9 درص��دي توليد آهن اس��فنجي،

2 درصدي تختال، 3 درصدي کالف گرم و 7 درصدي کالف س��رد نسبت به 
سال 92 اشاره کرد.

 مديرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه تصريح ک��رد: کاهش مص��رف انرژي در 
کوره هاي قوس به 600 کيلو وات ساعت بر تن مذاب، کاهش ميزان مصارف 
آب نسبت به برنامه و سال قبل ، حمل بيش از 2 /11 ميليون تن سنگ آهن و 
گندله ) افزايش17 درصدي نسبت به سال قبل( ، افزايش رضايت کارکنان از 
کيفيت زندگي کاري)QWL( از  63/2  به 69/2 درصد ، کاهش ضريب تکرار 
حوادث از 2/966 به 1/191، کاهش ضريب شدت حوادث از 0/077 به 0/012 

از ديگر توفيقاتي بود که نصيب اين شرکت شد.
دکتر س��بحاني، راه اندازي و اتمام ط��رح هايي که به منظ��ور افزايش توليد، 
هدف قرارداده شده بود را مناسب ارزيابي کرد و گفت: اتمام عمليات اجرايي 
کوره هاي 2و7 و ادامه عمليات اجرايي کوره شماره 8 جهت توسعه زيرسقف 
7/2 ميليون تن، راه اندازي و به��ره برداري از پروژه تولي��د فوالدهاي کيفي 
)واحد RH-TOP(، راه ان��دازي و بهره برداري از مدول B  احياء مس��تقيم 
 طرح ش��هيد خرازي، راه اندازي و بهره ب��رداري از واگن برگردان ش��ماره 2، 
راه اندازي و بهره برداري چند مورد از پروژه هاي توسعه انرژي و سياالت شامل 
درياچه مصنوعي سبا، تصفيه خانه پساب صنعتي و انساني سبا، تصفيه خانه 
آب صنعتي و آشاميدني س��با و توسعه ش��بکه برق فوالد مبارکه و فوالد سبا 
بخشي از اقداماتي بود که در اين زمينه با همت و تالش همه کارکنان شرکت 
فوالدمبارکه محقق شد. مديرعامل ش��رکت فوالدمبارکه سال 93 را يکي از 
پرافتخارترين سال هاي ش��رکت خواند و افزود: در سال 93 افتخارات متعدد 
و زيادي نصيب فوالد مبارکه اصفهان ش��د که کس��ب عنوان سازمان سرآمد 
سال ، تنديس زرين تعالي س��ازماني با باالترين امتياز،  عنوان برترين شرکت 
 دانش��ي کش��ور و راهيابي به جايزه مديريت دانش )MAKE( آسيا از سال 
90 تا93، کس��ب عنوان برتر بهره وري در گروه صنايع معدني ايميدرو  براي 

اولين بار، تنديس سيمين چهارستاره تعالي آموزش براي اولين بار در ايران، 
عنوان سازمان برگزيده کشور درتحقيق، توس��عه و فناوري براي اولين بار ، 
تنديس نقره اي حمايت از حقوق مصرف کنندگان براي اولين بار، کسب رتبه 
اول در گروه فلزات اساسي در رتبه بندي 100 شرکت برتر ايراني و دريافت 
گواهينامه CE MARKING  از مهم ترين افتخارات شرکت است که در 
سال 1393 تحقق يافت.دکتر سبحاني در بخش دوم سخنان خود با اشاره 
به روند توليد فوالد در جهان و عملکرد توليد ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان 
خاطرنشان کرد: توليد فوالد خام درسال 2014 به يک ميليارد و 637 ميليون 
تن رسيد که در اين ميان ايران با توليد 14/3 ميليون تن حدودا يک درصد 
توليد فوالد خام جهان را در اختيار گرفته که بر اساس گزارش سازمان توسعه 
و نوس��ازي معادن وصنايع معدني ايران عملکرد توليد فوالد خام کشور در 

شرکت هاي فعال در اين حوزه طي س��ال 1393 بدين صورت است که گروه 
شرکت هاي فوالدمبارکه ش��امل فوالدمبارکه ، فوالد سبا و فوالدهرمزگان با 
توليد 7/424/026 تن سهم 50/1 درصدي را در بين توليدکنندگان فوالد به 
خود اختصاص داده است.سبحاني، در خصوص ف�روش ص�ادراتي محصوالت 
فوالدمبارکه نيز گفت: از سال 1372 همزمان با بهره برداري از خطوط ش�رکت، 
صادرات با هدف هاي توسعه و گ�س��ترش بازارهاي بين المللي م�حصوالت، 
کسب رضايت مشتريان از ط�ريق تحويل به موقع محصول، کيفيت م�طلوب و 
مطابق با استانداردهاي ج�هاني و ت�ضمين حداکثر منافع براي ش�رکت آغاز و 
به منظور تامين نيازهاي ارزي مورد نياز وانجام ط�رح هاي توسعه ت�داوم يافت. 
مشتريان حوزه صادرات در دو بخش واسطه هاي تجاري و مصرف کنندگان 
نهايي طبقه بندي شده و محصوالت از کانال هاي ياد شده قابل عرضه خواهند 
بود. بازارج�هاني فوالد طي سال1393باتوجه به کاهش رکود درسطح اروپا و 

همچنين افزايش نرخ يورو وکاهش تنش هاي سياسي واقتصادي درکشورهاي 
خاورميانه ازش��رايط بهتري نسبت به س��ال هاي قبل برخوردار و رشدتقاضا 
دراين بازارها مش��هود بود؛ ليکن وجود محدوديت هاي بين المللي در زمينه 
سياست ها و سيس��تم هاي مالي و بانکي و همچنين حمل ونقل وکشتيراني 
همچنان به عنوان يک عامل محدودکننده  براي فوالدمبارکه به حساب مي آيد 
. برخالف محدوديت هاي ياد شده مقدار صادرات محصوالت شرکت با رشد 45 
درصدي در سال 93 همراه بود و در سالي که گذشت ميزان فروش محصوالت  
شرکت  با افزايش 2/6 درصدي مواجه شد، به طوري که از 5/740/059  تن در 
سال 1392 به 5/887/220  تن در سال 1393 افزايش يافت. ضمن اينکه از 
لحاظ ريالي نرخ رشدي معادل4/9 درصدي را تجربه  کرد. ايشان در خصوص 
 عملکرد مالي و سرمايه گذاري شرکت افزود: انجام سرمايه گذاري هاي درست 

م��ي توان��د رش��د پاي��دار س��ود آوري و بقاي  
 ش��رکت را در پ��ي داش��ته باش��د. چنانچ��ه 
سرمايه گذاري ها در راس��تاي استراتژي هاي 
بلند مدت و طرح جامع توس��عه شرکت باشد، 
مي تواند به حداکثر نمودن ثروت س��هامداران 
کمک شاياني کند. از اين رو شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان با مطالعه محيط رقابتي پيرامون خود، 
فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري را شناسايي 
کرده و با انجام ارزيابي دقيق فني –  اقتصادي آنها 
 س��عي در انتخاب بهترين فرصت ها کرده است. 
کما اينکه  اطالعات جداول موجود نش��ان مي دهد که س��ود نقدي حاصل از 
سرمايه گذاري هاي بلند مدت درسهام ش��رکت هاي بورسي در سال 1393 
نس��بت به س��ال ما قبل از آن به ميزان 8درصد رشد داش��ته است همچنين 
درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي بلند مدت در سال 1393 توانست تاثير 
مثبت 77 ريالي بر EPS ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان بگذارد. س��بحاني، 
افزايش ارزش بازار سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي بورسي را تاثيرگذار 
خواند و گفت: بهاي تمام ش��ده س��رمايه گذاري ها در س��هام ش��رکت هاي 
بورسي در پايان س��ال 1393 نسبت به س��ال ما قبل از آن 35درصد رشد به 
همراه داشته اس��ت که دليل اصلي آن افزايش س��رمايه شرکت هاي معدني 
 و صنعتي چادرمل��و وگل گهر، س��رمايه گذاري توس��عه مع��ادن و فلزات و

 س��رمايه گ��ذاري توکا ف��والد و خريد ح��دود 16درصد از س��هام ش��رکت 
ف��والد اميرکبيرکاش��ان درس��ال 1393بود.اش��اره ب��ه ط��رح ه��اي 
توس��عه ش��رکت در س��ال 93، رويکرد ش��رکت در قبال ارتقاء تکنولوژي و 
اهم دس��تاوردهاي ح��وزه تکنولوژي، اقدام��ات مربوط به مديريت زيس��ت 
 محيط��ي و ب��روز رس��اني گواهينام��ه نظ��ام مديري��ت زيس��ت محيطي،

فعاليت هاي توسعه منابع انس��اني از ديگر مواردي بود که توسط مديرعامل 
شرکت فوالدمبارکه به سمع و نظر سهامداران رسيد. دکتر سبحاني، در ادامه 
افزود: درخاتمه هيات مديره ازحضور س��هامداران و نمايندگان محترم آنان 
که در جلس��ه مجمع عمومي عادي ساالنه ش��رکت نموده اند، و همچنين از 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني ش��رکت )سازمان حسابرسي(که با حضور 
مستمر و رسيدگي هاي جامع خود اعتباري مضاعف به اطالعات مالي بخشيده 
اند و نيز مديران و کارکنان که با تالش بي وقفه خود در جهت حصول اهداف 
شرکت کوشيده اند، صميمانه تشکر و قدرداني نموده اند. بنا بر اين گزارش در 
اين مجمع از475 ريال سود محقق شده به ازاي هر سهم در سال 450/93 ريال 
آن ميان سهامداران شرکت تقسيم و25 ريال باقي مانده به عنوان سود انباشته 
در حساب هاي شرکت منظور ش��د. با توجه به اينکه شرکت افزايش سرمايه 
50 درصدي را در دستور کار خود قرار داده، که مجمع فوق العاده در اين رابطه 
طي چند هفته آينده برگزار مي شود، از اين ميزان افزايش، 10 درصد از محل 
 سود انباش��ته و 40 درصد از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران صورت 
مي گيرد و بدين ترتيب 400 ريال از 450 ريال س��ود تقس��يمي به افزايش 
 س��رمايه انتقال مي يابد و مابقي به ميزان هر سهم 50 ريال متعاقبا پرداخت

 خواهد شد.
از ديگر  مصوبات مجمع عمومي عادي شرکت تصويب صورت هاي مالي سال 
مالي منتهي به 29 اسفندماه 1393، تنفيذ کليه معامالت مشمول ماده 129 
قانون تجارت ، تعيين  سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانوني شرکت براي سال مالي 1394 و حق الزحمه آنها، تعيين روزنامه هاي 
کثير االنتشار گسترش صمت و دنياي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شرکت 
در س��ال 94 بود. همچنين با توجه به آنکه انتخاب اعض��اي هيات مديره در 
دستور کار مجمع قرار داشت، شرکت هاي سرمايه گذاري هاي استان کرمان و 
يزد از طرف سهام عدالت، شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، سازمان 
توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران ) ايميدرو( و شرکت سرمايه 
گذاري صدر تامين مجددا به عنوان اعضاي هيات مديره شرکت فوالدمبارکه 

اصفهان انتخاب شدند.
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