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ثبت » تنگ صیاد«، توسعه 
اقتصادی چهارمحال و بختیاری  

است

 CNG مزایده واگذاری جایگاه های
در شهرهای مختلف،متفاوت

 است

مثلثی  برای توقف پروژه های 
آب و فاضالب

 اصفهان
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اهداف سفر موگرینی
 و فابیوس به تهران

مجید تخت روانچی،  به تشریح اهداف سفر رییس سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپ��ا و وزیر خارجه فرانس��ه به تهران 

پرداخت.معاون اروپا و آمریکای...

رأی گیری برای توافق نامه 
علنی باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در 
هر س��خنرانی چهار فحش بار مخالفان سلیقه ای کردن 
برازنده جایگاه رسمی نیس��ت.علیرضا خسروی در نطق 

میان دستور مجلس شورای اسالمی...

اساس�نامه س�ازمان ورزش 
شهرداری درحاشیه واعتراض!

این س��وال پیش م��ی آید که معترض��ان ام��روز چگونه از 
محتوای اساسنامه جدیدکه نوز هم علنی نشده است و تنها 

در کمیسیون های تخصصی شورای شهر مورد ...

کشاورزان، چشم به راه 
آب کشت پاییزه

هنوز زمان قطعی جاری ش��دن آب در اصفهان برای 
رسیدن به مزارع کشاورزان مشخص نشده است؛  اما 

احتماال در آبان ماه اصفهان میزبان...

پشت پرده  مافیای 
صنعت خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص خودروسازان 
فرانسوی گفت: شرکت های خودروساز فرانسوی باید 

تاوان بدعهدی های گذشته را بدهند....

فرماندار اصفهان : 

123 شهرداری در حسرت بودجه 

کس��ب چهار س��همیه المپی��ک توس��ط دو و میدانی در 
رقاب��ت های ج��ام کازانف در ش��رایطی به دس��ت آمد که 
این رش��ته ش��رایط خوبی ندارد. بااین حال در کنار نتایج 
خوب مردان، حض��ور کم رن��گ بانوان یک��ی از نقاط های 
ضعف بود.باالخ��ره انتظاره��ا از ورزش مادر برای کس��ب 
 س��همیه به نتیجه رس��ید و جام کازانف پایان خوبی برای

 دو ومیدان��ی کاران داش��ت. جام��ی ک��ه البته ع��ده ای 
معتقدن��دآوردگاه نس��بتا آس��انی برای کس��ب س��همیه 
المپی��ک ب��ود.دو ومیدان��ی کاران ای��ران ک��ه اغل��ب 
 بدون س��رمربی و ب��ه تنهای��ی ب��ه تمرینات خ��ود ادامه 

می دادند، این بار و 
پ��س از ناکامی 
کس��ب  در 

سهمیه 
در قهرمان��ی 
آس��یا و جایزه 
ب��ه  ب��زرگ 
ن  قس��تا ا قز
اعزام ش��دند... 

دو ومیدانی نفس تازه کرد

آگهی مناقصه عمومی داخلی آگهی مزایده  عمومی شماره 93/102

این شرکت در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل مشروحه ذیل را از طریق 
برگزاری مزای�ده عمومی و با دریافت س�پرده ش�رکت در مزایده بفروش 

برساند: 
1- اقالم قابل واگذاری :

انواع ضایعات فلزی شامل : ) آهن آالت ذوبی ، تیوب بخار کربن استیل ، لوله 
کربن استیل ، ورق کربن استیل مخازن ، براس ، لوله فین دار  کربن استیل 
و آلومینیوم ( - ضایعات کابل - همزن بازیافت آب با الکترو موتورمتصل - 

لوله و اتصاالت سیمانی - ضایعات چوب و تخته - قرقره  کابل چوبی 
2- نحوه شرکت در مزایده : 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 94/5/10 لغایت 94/05/18 
)بجز روزهای پنجشنبه ، جمعه ( برای کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد 
مزایده از ساعت 8 لغایت 14 به نشانی اصفهان -کیلو متر 5 جاده تهران - 
بلوار پاالیشگاه اصفهان - شرکت پاالیش نفت اصفهان - ساختمان مرکزی 
دوم - ات�اق 216  امور پیمانه�ا مراجعه فرمایند . قابل ذکر اس�ت بازدید از 
ضایعات فقط در دو نوبت و راس س�اعت 9 صب�ح و 13:30 بعد ازظهر انجام 
خواهد شد. بدیهی است این شرکت در قبول یا رد کلیه پیشنهادات واصله 
 مختار خواهد ب�ود . متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانند

 با شماره تلفن 33963148-031 تماس حاصل فرمایند.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد : کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح 
ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

پیش�نهاد دهندگان میتوانند اس�ناد مناقص�ه رااز طریق س�ایتهای زیر دریاف�ت و حداکثر 
ت�ا س�اعت 9 صب�ح روز ی�ک ش�نبه م�ورخ 1394/05/18 ب�ه آدرس : اصفه�ان چه�ار باغ 
عباس�ی - خیابان عباس آباد -س�اختمان ش�ماره 3 توزیع ب�رق شهرس�تان اصفهان طبقه 
 اول - ام�ور ت�دارکات  تحویل ی�ا ارس�ال نمایند . جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره

تلفن  32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس :

http://tender.tavanir.org.ir 
سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس:

http://iets.mporg.ir 
سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  به آدرس : 

http://eepdc.ir
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد .
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد 

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان روابط عمومی پاالیش نفت اصفهان 

شرکت ملی  پاالیش  و پخش فرآورده های نفتی  ایران 
شرکت پاالیش نفت  اصفهان ) سهامی عام (

شماره موضوع مناقصه  ردیف
مناقصه 

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

تاریخ برگزاری 
مناقصه 

ساعت 
برگزاری

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

1

تعمیرات 
و احداث 
ساختمان 

مرکزآموزش 
 واقع در 
فلکه الله
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تعیین  تكلیف  سربازي  در خیابان  هاي اصفهان



یک هفته از سخنرانی مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید 
سعید فطر می گذرد. سخنان ایشان حول محور واکنش به توافق 
هسته ای و تأکید بر مواضع محکم جمهوری اسالمی چه قبل و چه 
بعد از توافق، بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت. نکته ای که شاید 
بتوان گفت در تیتر رسانه ها پررنگ،  اما پرداخت به آن کم رنگ 
بود مثلی بود که ایش��ان در صحبت های خود خطاب به رییس 
 جمهور آمریکا گفتند: »این آقا )رییس جمهور آمریکا( گفته است
  می تواند ارت��ش ایران را ناب��ود کند. قدیمی های م��ا این جور

 حرف ه��ا را الف در غریبی م��ی گفتند«. ای��ن ضرب المثل در 
ادبیات فارس��ی به این گونه معنا ش��ده اس��ت: »درباره فرد بی 
شخصیتی گویند که در جایی که او را نشناسند، گزافه گویی کند 
 و الف بیهوده زند که من چنی��ن و چنانم، در چنین وضعی به او 
می گویند: الف در غربت. چون الف در غربت باعث رس��وایی او 
نمی شود.«رسانه ها با اشاره به این برداشت، از سخنان رهبری به 
الف زدن رسانه ای اوباما تعبیر کردند؛ اما هیچ به این نکته توجه 
نشد که اوباما این سخنان را درکش��ور خود و درمیان حامیانش 
و از جایگاه قدرت گفته اس��ت؛ پس چرا مقام معظم رهبری این 
َمَثل را برای وی ب��ه کار بردند؟ آیا در کارب��رد این ضرب المثل 
اش��تباه شده اس��ت یا آن نکته ای که مدنظر ایش��ان بود از دید 
رسانه ها دورمانده اس��ت؟نه آمریکا کشور غریب و تنهایی است 

و نه رییس جمهورش ناشناخته و نه اقدامات دولتمردان قبلی و 
فعلی اش بر کسی پوشیده است. اگر اوباما ایران را تهدید نظامی 
می کند،  از نظر کارشناسی الف نمی زند؛ چرا که آمریکا نشان داده 
هرگاه اراده کرده آتش جنگ را در هر نقطه از جهان برافروخته. 
پس چگونه اس��ت که برای ایران از این حرف ها تعبیر به الف در 
غربت می شود؟ آیا جز این نیست که آمریکا ورای تمام ادعاهایش 
توان مقابل��ه و رویارویی چه نظامی و چه غیرنظام��ی را با ایران 
ندارد؟ س��خنان مقامات آمریکایی در روزهای اخیر صحت این 
ادعا را تأیید می کند: باراک اوباما در گفت  و گو با روزنامه نیویورک 
تایمز درباره توافق هسته ای گفت: آنچه من تالش کرده ام برای 
مردم، از جمله بنیامین نتانیاهو توضیح دهم، این است که بدون 
یک توافق، توانایی ما برای برپا نگه داشتن این تحریم ها حتمی 
نبود.جان کری نیز به ش��بکه خبری » ای بی س��ی نیوز« گفت: 
»اگر توافق نمی کردیم، چین، روس��یه و دیگران با ایران تجارت 
می کردند؛  زیرا آن هنگام، )نظام( تحریم ها از هم می پاشید«پس 
به عبارتی می توان گفت در این سیاس��ت، آمریکا غریب اس��ت 
یعنی تنها و دورافت��اده؛  چرا که دولت های دیگ��ر از همراهی با 
سیاس��ت های خصمانه و زورگویانه اش به ستوه آمده اند و ادامه 
آن ها را به نفع خود نمی بینند و در واقع آمریکا در مقابله با ایران 
به انزوا کشیده شده نه این که توانسته باشد ایران را محدود کند.

مجی��د تخت روانچی،  به تش��ریح اهداف س��فر رییس 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فرانسه به 

تهران پرداخت.
مع��اون اروپ��ا و آمری��کای وزی��ر خارج��ه ای��ران در 
گفت وگوی��ی در ارتب��اط با س��فر فدری��کا موگرینی و 
ل��وران فابیوس ب��ه تهران گف��ت: تعامل با کش��ورهای 
اروپای��ی به عنوان ش��رکای تجاری برای ما مهم اس��ت 
و م��ا عالقه من��د هس��تیم در چارچوب سیاس��ت های 
اقتصادی خارجی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای 
 مختل��ف از جمل��ه کش��ورهای اروپایی تعامل داش��ته 

باشیم.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با اشاره 
به تحریم ه��ای ظالمانه و ناعادالنه ای که در چند س��ال 
اخیر علیه کشورمان وضع شده اس��ت تصریح کرد: این 
تحریم ها باعث جلوگی��ری از برخی فعالیت های تجاری 
 شده بود و اگر مراحل قانونی توافق جامع هسته ای طی

 ش��ود ، زمینه ب��رای همکاری های تجاری کش��ورهای 
مختلف از جمله کش��ورهای اروپایی ب��ا ایران بیش تر از 

گذشته فراهم می شود.
وی با بیان این که س��فر موگرینی و فابی��وس به تهران 

در همین چارچوب ص��ورت می گیرد تصری��ح کرد: ما 
با مقام��ات کش��ورهای اروپایی در زمینه ه��ای تجاری 
و سیاس��ی صحبت می کنیم و به طور کل��ی موضوعات 
مختل��ف و چالش هایی هم چ��ون مبارزه با تروریس��م، 
افراطی گری و م��واد مخدر و موضوعات م��ورد عالقه از 
جمله مباحثی است که می تواند در جریان مذاکرات در 

تهران و پایتخت کشورهای اروپایی مطرح شود.
تخ��ت روانچی اف��زود: ما تاکی��د داریم که رواب��ط ما با 
کش��ورهای دیگر بای��د در چارچوب احت��رام متقابل و 

دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر باشد.
وی همچنین به س��فر وزیران خارجه و اقتصاد ایتالیا به 
تهران در هفته آینده اش��اره کرد و گفت: در جریان این 
سفر بین مقامات دو کشور در ارتباط با موضوعات سیاسی 

و اقتصادی بحث و گفت وگو خواهد شد.
روانچی  همچنین  با اشاره به سفر رییس جمهور اتریش 
در اواس��ط ش��هریورماه به تهران اف��زود: موگرینی در 
روز سه ش��نبه و فابی��وس در روز چهارش��نبه به تهران 
س��فر خواهند کرد و غیر از دیدار با وزی��ر خارجه ایران 
مالقات هایی را نیز با برخی از دیگر مسووالن کشورمان 

در خارج از مجموعه وزارت خارجه خواهند داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در هر 
سخنرانی چهار فحش بار مخالفان سلیقه ای کردن برازنده 

جایگاه رسمی نیست.
علیرضا خس��روی در نطق میان دس��تور مجلس ش��ورای 
اسالمی، ضمن گرامی داشت عملیات مرصاد، اظهارداشت: 
چند م��دت پیش 175 غ��واص خمینی بعد از س��ه دهه پا 
روی خاک گذاش��تند . مال��کان اصلی ای��ن آب  وخاک به 
خانه خود بازگش��تند، خدا را شکر که روی ش��ان را پرچم 
ایران کش��یده بودن��د تا چی��زی نبینند و نگوین��د ما برای 
 خمینی)ره( این گونه جان دادیم،  ش��ما برای خامنه ای چه

 کردید؟
وی در خصوص وضعیت کشور  افزود: در هر سخنرانی چهار 
فحش بار مخالفان س��لیقه ای کردن برازنده جایگاه رسمی 

نیست.
 متاسفانه وقتی بزرگان می خواهند حرف بزنند،  باید وسط 
آن ط��رف مقاب��ل را آن هم با الف��اظ موه��وم،  گردگویی و 

کلفت گویی قلقلک بدهند.
نماینده مردم سمنان،  مهدی شهر و سرخه در مجلس ضمن 
تقدیر تش��کر از زحمات تیم مذاکره کنن��ده،  خطاب به این 
تیم، تصریح کرد: ش��ما با چه حقی برخالف  مصوبه مجلس 
 در دوره هفتم مبنی بر عدم پذی��رش یک جانبه و داوطلبانه

 پروتکل الحاقی،  آن ر ا پذیرفته اید؟

خس��روی با تذکر ب��ه به ریی��س جهمور،  رییس س��ازمان 
انرژی هس��ته ای، وزیر امور خارجه و همه مسووالن اجرایی 
کش��ور  ادامه داد: اج��رای توافق نامه موخر ب��ر امضای آن 
 می باش��د و امضای آن بدون مصوبه مجل��س هیچ اعتباری

 ندارد.
وی در دیگر مطلب اجرای داوطلبانه،  موقت، دائم یا الزامی 
قبل از هر اقدامی را نیازمند تصمیم ریاست مجلس شورای 

اسالمی عنوان کرد.
 عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس��المی، 
سوء اس��تفاده از ایران به عنوان یک تهدید از سوی غرب را 
تبعات بسیار خطرناک برای امنیت ملی خواند و اضافه کرد: 
تیم مذاکره کننده به غرب حق داده اس��ت  ک��ه تا هر موقع 
دل��ش می خواهد ایران را ب��ه عنوان یک تهدید و اس��تثنی 

شناسایی کند.
خس��روی متذکر ش��د: همیش��ه نقطه ش��روع غربی ها در 
ه��ر بحثی ب��ا ای��ران این ب��ود ک��ه ب��ه م��ا بقبوالنند یک 
اس��تثنا هس��تیم؛ بنابراین نمی توانید توقع داش��ته باشید 
 از هم��ان حقوق��ی بهره مند ش��وید ک��ه بقیه برخ��وردار

 هستند.
نماینده مردم س��منان،  مهدی ش��هر و س��رخه در مجلس 
تکالیف تیم  مذاکره کنن��ده را متفاوت از تکلیف س��ایرین 
دانس��ت و گفت: همیش��ه حرف ما همین بوده و هست که 

اجازه نخواهی��م داد ایران را ب��ه یک مورد ویژه و اس��تثنی 
تبدیل کنید؛ می ترسم آقایان روزی به این نتیجه برسند که 
 دیگر دیر شده اس��ت و ایران ابعاد ملی خود را از دست داده

 باشد.
وی ادام��ه داد: یادم��ان ن��رود قرار ب��ود نرم��ش قهرمانانه 
در موضوع هس��ته ای س��رمایه مقاومت در س��ایرحوزه ها 
 باش��د؛ ن��ه مدل��ی در بح��ث تفک��ر س��ازش ب��رای همه

آنها.
خس��روی در خصوص اقتصاد مقاومتی ابراز ک��رد: با ابتکار 
و ن��وآوری در چهار حوزه کش��اورزی، بهداش��ت و درمان، 
  س��وخت و مالیات می توان کش��ور را با بهتری��ن وجه اداره 

کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی همچنین با 
اش��اره به 15 میلیون هکتار زمین های قابل کشت در حوزه 
کشاورزی بیان کرد: 120میلیون تن محصوالت کشاورزی 
توسط کشاورزان،  عشایر و دامداران کشت می شود که از این 

مقدار 17/5 میلیون تن میوه است.
وی با بیان اینکه 90 درصد از آب مصرفی صرف کشاورزی 
می ش��ود، یادرآور ش��د: با وجود این مقدار کسی از آمایش 
کاش��ت محصوالت،  بس��ته بندی و صادرات آن ها صحبت 

نمی کند.
این نماینده،  ضایعات محصوالت کش��اورزی را در کمترین 
بررسی ها 15 درصد برآوردکرد و مطرح کرد: این مقدار تا 35 

درصد و باالتر هم در وزارت جهاد کشاورزی دیده می شود.
خسروی در حوزه بهداشت و درمان به 8 هزار بیمار هموفیلی 
در کش��ور اش��اره کرد و گفت: س��االنه هزین��ه درمان این 
بیماران300 میلیون تومان برآورد شده که هزینه پرداخت 

این بیماران  دو هزار و 500 میلیارد تومان است.
وی با اش��اره به پرداخت روزانه یاران��ه 400 میلیارد تومان 
در حوزه س��وخت   افزود: تعداد500 هزار نیس��ان در کشور 
موجود اس��ت که 50 درصد از س��وخت تولیدی کش��ور را 
مصرف می کند؛  اگر نهادهای مسوول هزینه کاهش مصرف 
س��وخت از 20 لیتر به 10 لیتر در صد کیلومتر را در دستور 
کار قرار دهند،  به جرات می توان در هر س��ال به هر کدام از 
مالکان خودرو یک خودرو نو بدون هزینه تحویل داد و ساالنه 

از صرفه جویی آن بهره مند بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی در خاتمه 
ضمن پیشنهاد به هیات رییسه مجلس مطرح کرد:  رای گیری 
در مورد توافق نام��ه باید به  ص��ورت علنی باش��د و درباره 
جزییات موضوع آن از موافقان و مخالفان،  مسووالن گذشته 
مذاکرات و س��ازمان انرژی هس��ته ای همچنین مسووالن 
اقتصادی دعوت به عمل آمده تا همه جوانب را موش��کافی 

کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی: 

رأی گیری برای توافق نامه، علنی باشد
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حسین نوش آبادی در نشست خبری با خبرنگاران در سالن 
شورای فرهنگ عمومی،  در باره خواننده زیر زمینی که این 
روزها آهنگی درباره انرژی هسته ای منتشر کرده گفت: ما 
دوس��ت داریم خوانندگان به تعبیری زیرزمینی کارش��ان 

قانونمندباشد و روی زمین فعالیت کنند. 
تا کنون هیچ مجوزی به او یا افراد مشابه داده نشده است. 
 صالحیت عمومی این اف��راد باید مورد بررس��ی نهادهای

 ذی ربط قرار گیرد؛ ما هم نظارت محتوایی خواهیم داشت. 
رویکرد ما برای فاصله این افراد از گذشته، مثبت است. باب 

ورود صحیح به عرصه هنر برای همه باز است. 
نوش آبادی درباه افتتاح تئاتر شهر و بخش های تازه تعمیر 
اضافه کرد: تا پایان مرداد شاهد افتتاح بخش هایی از تئاتر 

شهر که تعمیر شده خواهیم بود.

اس��ماعیل نجار، در آیین افتتاحیه دومین کارگاه آموزشی 
و تمرین س��تادی مدیریت بحران غدیر با حضور مسووالن 
استان های کرمانشاه، کردستان، ایالم، لرستان، چهارمحال 
و بختیاری و همدان در س��الن همایش های دانشگاه علوم 
پزشکی همدان اظهار کرد: در کشور یک تفکر غلط مبنی بر 

اینکه بحران در ایران نزدیک نیست وجود دارد.
  ب��ه گفت��ه وی، ب��ا ب��روز ه��ر اتف��اق و حادث��ه ای همه 
به دنب��ال مقصر هس��تند؛ ام��ا در نهایت بع��د از فروکش 
ک��ردن ت��ب و ت��اب آن اعض��ای س��تادهای بح��ران 
 برای بازگش��ت به ش��رایط ع��ادی در کن��ار م��ردم قرار 

می گیرند.
نجار با اش��اره به حادثه سیل اخیر در کش��ور که در فضای 
مجازی و رس��انه ها از آن به عنوان بحران بزرگی یاد ش��د، 
افزود: واقعیت این حادثه به گونه دیگ��ری بود؛ یعنی تنها 
دو ساختمان 13 واحدی و یک واحدی کنار رودخانه بر اثر 

سیل تخریب شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه بازدی��دش از وزارت اضطرار روس��یه 
خاطرنش��ان ک��رد: مدیری��ت بح��ران در این کش��ور به 
گون��ه ای ب��ود ک��ه ی��ک س��اختمان ش��به نظامی ایجاد 
 ش��ده تا در مواقع ل��زوم، فرماندهی عملیات را به دس��ت 

گیرد.

محمد س��رافراز،  رییس س��ازمان صداوس��یما در خصوص 
رویکرد سازمان صداوسیما در پوشش و پخش روند مذاکرات 
هس��ته ای در وین گفت: پوش��ش رس��انه ملی درخصوص 
انع��کاس 18 روز مذاک��رات وین گس��ترده و مناس��ب بود. 
خبرنگاران مختل��ف در مصاحبه های متع��دد آن چیزی را 
که تیم مذاکره کننده هسته ای کش��ورمان، رییس جمهور 
و بقی��ه اعضای دول��ت مطرح کردن��د، به تصویر کش��یدند 
 و بنابرای��ن صداوس��یما زوایای مثبت��ی را که آنها تش��ریح

 می کردند، انعکاس می داد. رییس س��ازمان صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران یادآور ش��د: این رویکرد به آن معنا 
نیس��ت که دیدگاه های طرف غربی و آمریکای��ی ها درباره 
مذاکرات منعکس نش��ود؛ زیرا به هر حال آنها نیز اظهاراتی 
دارن��د و تهدیدهایی را در قبال سیاس��ت های ای��ران انجام 
می دهد که قرار نبوده از س��وی صداوس��یما سانسور شود. 
وی تأکید کرد: باید مردم نس��بت به اظه��ارات طرف غربی 
و نی��ز دیدگاه های کارشناس��ان داخل کش��ور در خصوص 
 این مذاکرات آگاه باش��ند؛  ول��ی عده ای توق��ع دارند فقط

 حرف های موافقان مطرح ش��ود و پوش��ش صداوسیما یک 
طرفه باش��د؛ که این امر رویکرد ما نبوده است. سرافراز ادامه 
داد: اکنون دوره ای است که جمع بندی مذاکرات 1+5 باید 
در مراجع قانونی بررسی شود؛ بنابراین این بررسی باید عمیق 
و همه جانبه باش��د و در چنین دوره ای امکان آن نیست که 
صرفا حرف های موافقان مذاکرات مطرح شود. رئیس سازمان 
صداوسیما در ادامه با اشاره به انتقادات اخیر دولت نسبت به 
رویکرد صداوس��یما در انعکاس نظ��رات مخالفان مذاکرات 
هسته ای، اظهار کرد: نگاهی در بین برخی از دولتیان نسبت 
به صداوسیما وجود دارد که معتقدند باید آنقدر سطح توقع از 
صداوسیما باال رود که این سازمان همیشه بدهکار جلوه داده 
شود تا دولت به وظایف قانونی خود در قبال رسانه ملی برای 
تأمین بودجه آن عمل نکن��د؛ بنابراین اهداف دولت و چنین 

اظهاراتی سیاسی بوده و واقعی نیست.

عالقه وزارت ارشاد به فعالیت 
روی زمینی خوانندگان زير زمینی

توجیه عجیب معاون وزير کشور
 در ارتباط با سیل اخیر

دفاع ريیس صدا و سیما
 از عملکرد هسته ای صدا و سیما

شنیده ها 

اهداف سفر موگرينی و فابیوس به تهراننکته ای که در مثل »الف در غربت«  از ديد رسانه ها دورماند

عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 با بیان اینکه ایران عامل ثبات و امنیت در خاورمیانه ش��ناخته

 می شودگفت: روسیه خواهان افزایش روابط همه جانبه با ایران 
است.ایران و شش قدرت جهانی، س��ر انجام و پس از مذاکرات 
طوالنی مدت بر سر پرونده هسته ای کش��ورمان، سرانجام در 
اواخر ماه گذشته، به جمع بندی نهایی مذاکرات دست یافتند. 
از سوی دیگر و در پی جمع بندی مذاکرات وین، شورای امنیت 
سازمان ملل قطعنامه جدیدی را با اکثریت کامل آراء به تصویب 
رسانده و به این ترتیب، ایران را از ذیل فصل هفتم سازمان ملل 
خارج کرد.یکی از موارد اختالفی مهم می��ان ایران و غرب، در 
جریان مذاکرات، به گواه اظهارات مقامات رسمی هر دوطرف، 
 قبل و بع��د از جمع بندی مذاکرات، مس��اله لغو و ی��ا عدم لغو

 تحریم های تسلیحاتی ایران بود. این مساله در قطعنامه 2231 
شورای امنیت نیز در قالب محدودیت 5 ساله ایران برای خرید و 
فروش تسلحات متعارف کرد پیدا کرده است.یکی از مسائل مورد 
توجه تحلیلگران و صاحب نظران در این زمینه، نقش روسیه در 

اقناع طرف غربی برای لغو تحریم های تسلیحاتی بوده است.
در این زمینه، محمود شوری، کارش��ناس امور سیاسی و عضو 
مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
گفت: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری دارای امنیت و 
ثبات که نقش چشمگیری در تحوالت منطقه ای دارد، وارد روند 

مذاکره با قدرت های غربی شد.
وی اف��زود: پ��س از توافق��ی ک��ه می��ان ای��ران و  ش��ش 
 ق��درت جهان��ی حاصل ش��د، م��ی ت��وان انتظار داش��ت که

 همکاری های جدی تری در س��طح منطق��ه ای و بین المللی 
برای مبارزه با تروریس��م ش��کل بگیرد. عض��و مرکز تحقیقات 
استراتژیک با اش��اره به نقش روس��یه در مذاکرات اظهار کرد: 
 به ط��ور کلی، روس��یه در ط��رف مقاب��ل ای��ران در مذاکرات

 هسته ای قرار داشت و عضوی از شش کشور مذاکره کننده بود 
که با ایران رایزنی می کردند.شوری تاکید کرد: اما روسیه پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خواهان افزایش روابط همه 
جانبه، از جمله نظامی با ایران بوده است و ارتباط این کشور با 
کاهش و یا لغو تحریم های تسلیحاتی ایران نیز در این چارچوب 
 تعریف می ش��ود.وی تصریح کرد: روس��یه به عن��وان یکی از

  اصل��ی ترین فروش��ندگان س��الح در جه��ان، خواه��ان لغو 
محدودیت های کشوری مانند ایران است تا بتواند روابط تجاری 
خود در زمینه نظامی را با این کشور توس��عه دهد. عضو مرکز 
تحقیقات استراتژیک افزود: از س��وی دیگر ایران عامل ثبات و 
امنیت در خاورمیانه شناخته می شود و با توجه به شریط فعلی 
این منطقه و همچنین نگرانی کشورهای جهان از جمله روسیه 
مبنی بر امکان صدور نا امنی و تروریسم، تقویت ایران از لحاظ 

امکانات و تسلیحات دفاعی، برای روسیه دارای اهمیت است.

شوری :

ايران، عامل ثبات و امنیت
 در خاورمیانه شناخته می شود 
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چرا تلگرام باز هم اختالل پیدا کرد؟
اخت��الالت موجود در ن��رم افزار پیام رس��ان تلگ��رام، تنها به 
دلیل انج��ام برخی اصالحات فن��ی این نرم اف��زار در ایران از 
سوی شرکت س��ازنده به منظور جلوگیری از س��وء استفاده 
 برخ��ی کاربران اس��ت. یک��ی دو روزی اس��ت که ن��رم افزار

 پیام رس��ان تلگرام در ایران دچار اختالل ش��ده و در بسیاری 
مواقع پیام ها در تلگرام ارسال یا دریافت نمی شوند؛ به طوری 
که استفاده از این ش��بکه اجتماعی از اینترنت دیتای خطوط 
همراه اول و ایرانسل نیز مسدود اس��ت.البته عدم رفع مشکل 
استفاده از نرم افزار پیام رسان تلگرام با وجود حتی استفاده از 
فیلترشکن و همچنین صحبت های وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در جمع خبرنگاران در همدان، حاکی از آن است که 

اختالالت موجود از طرف خود شرکت تلگرام است.

رییس مجلس با اش��اره به اینکه لزومی نمی بیند 
از خود در برابر توهین ها دفاع کندگفت: البته من 
متوجه نش��دم منظور آقای کوچ��ک زاده از رفتار 

سلطنت مابانه چیست؟
 محمدرضا تابش،  نماینده مردم اردکان در مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس در تذکری 
آیین نامه ای با اش��اره ب��ه اینکه حجت االس��الم 
ابوترابی فرد ،  هنگامی که ریاست جلسه را بر عهده 
داش��ت، رعایت این موارد متع��ددی از آیین نامه 
داخل��ی مجل��س را نکرده اس��ت، گف��ت: برخی 
نمایندگان که شمشیر خود را علیه توافق هسته ای 
از رو بس��ته اند در هر جلس��ه فرصت می کنند که 
بی محابا به آن حمله کنند. وی افزود: در مواردی 
که موضوعی در دستور هفتگی صحن قرار نداشته 
و یا توهینی به دیگر نمایندگان می ش��ود، رییس 
جلسه موظف است پس از دو مرتبه تذکر میکروفن 
نماینده مربوط��ه را قطع کن��د؛ در حالیکه آقای 
ابوترابی پس از اتمام سخنان نماینده توهین کننده 
تذکراتی داد که دیگر سودی نداشت.تابش با اشاره 
به اینکه نقد پذیرفته اس��ت؛  اما ه��ر صدایی که 
موجب اختالف در کشور درباره موضوع هسته ای 
شود مخدوش اس��ت گفت: به یکی از نمایندگان 

مجلس اهانت ش��د و به رییس مجلس نیز توهین 
صورت گرفت اما نایب رییس مجل��س اجازه نداد 
که نماینده ای که مورد اهانت واقع ش��ده است از 
خود دفاع کند. نماینده مردم اردکان در مجلس در 
توصیه ای به نمایندگان گفت: ما در مجلس هفتم 
اگر تذکری می خواستیم بدهیم باید با رییس جلسه 
هماهنگ می کردیم؛ در ای��ن فضای آزادی که هر 
کسی می تواند انتقاد خود را مطرح کند بگذارید ما 
هم دفاع کنیم. بر اساس این گزارش، علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی که ریاست جلسه را 
بر عهده داشت در توضیح گفت: طبعا ممکن است 
که نماین��دگان آرای متفاوتی درب��اره موضوعات 
داشته باشند؛  اما رهبر معظم انقالب فرمودند که 
این موضوع باعث انشقاق در کش��ور نشود. وی با 
تأکید بر حق مجلس در بررس��ی توافق هسته ای 
اظهار داشت: یک نفر می تواند موافق یا مخالف باشد 
و یا مالحظاتی داشته باشد؛ اما اینها نباید تبدیل 
به اختالفات درونی ش��ود. رئیس مجلس شورای 
اسالمی با توصیه به نمایندگان جهت رفتار همراه 
با متانت و پرهیز از سوءظن گفت: اینکه تأخیر در 
ارائه متن ترجمه شده برجام با هدف دست بردن در 

آن بوده است سوءظن است.

الريجانی:
متوجه نشدم منظور از رفتار سلطنت مابانه چیست؟



خبر خبر 

این س��وال پیش می آید که معترض��ان امروز چگون��ه از محتوای 
 اساس��نامه جدید ک��ه هن��وز هم علن��ی نش��ده اس��ت و تنها در 
کمیسیون های تخصصی شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته است، 

باخبر شده اند که به مفاد آن انتقاد داشته اند؟
به گزارش تابناک اصفهان، تجمعی اعتراضی در واکنش به تصویب 
اساس��نامه س��ازمان ورزش ش��هرداری اصفهان در مقابل سازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان صورت گرف��ت. معترضان، 
خواستار تجدید نظر در محتوای اساس��نامه تصویب شده از سوی 

شورای شهر بودند.
ندا واش��یانی پ��ور، س��خنگوی ش��ورای ش��هر اصفهان با اش��اره 
ب��ه بررس��ی الیح��ه اساس��نامه ش��هرداری اصفه��ان در ن��ود و 
شش��مین جلس��ه علنی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: 
ای��ن الیح��ه پ��س از بررس��ی در کمیس��یون فرهنگی، ورزش��ی 
 و اجتماع��ی در صح��ن علن��ی مط��رح و ب��ه تصوی��ب رس��یده

 است.
وی ادامه داد: قرار است الیحه اساسنامه سازمان ورزش شهرداری 

اصفهان به تایید فرمانداری و وزارت کشور نیز برسد.
گرچه هنوز این الیحه به تایید نهایی نرسیده است؛ اما گویی برخی 
مفاد این اساس��نامه مورد انتقاد تجمع کنندگان است.اساس��نامه 
س��ازمان ورزش ش��هرداری اصفهان پیش از این در زمان مدیریت 
سقائیان نژاد به شورای شهر رفته،  اما به دلیل برخی ایرادات برگشت 

خورده بود.
حال این س��وال پیش م��ی آید ک��ه معترضان چگون��ه از محتوای 
 اساس��نامه جدید ک��ه هن��وز هم علن��ی نش��ده اس��ت و تنها در

 کمیس��یون های تخصصی شورای شهر مورد بررس��ی قرار گرفته 
است، باخبر شده اند که به مفاد آن انتقاد داشته اند و نقش شورای 
شهر در این میان برای اقناع افکار عمومی و پاسخ گویی به مطالبات 

منتقدان چه خواهد بود؟
از سوی دیگر با تغییر مدیریت شهری اصفهان که رویکرد فرهنگی 
را در دستور کار خود قرار داده اس��ت، اینگونه تحرکات در فضایی 
که آرامش نس��بی در شهر برقرار شده اس��ت، کمی خارج از تعامل 
با مدیریت ش��هری به نظر می رسد و زمان آن رس��یده که به دور از 
غوغاساالری و پرداختن به حاش��یه ها با شهرداری که اهل تعامل و 
گفت وگوست از همین در وارد ش��د و انتقادات را به کف خیابان ها 
 نکش��اند تا اعتماد عمومی به تحوالت ایجاد ش��ده هم خدش��ه دار 

نشود.
اما از طرف دیگر ش��ورای شهر هم به نظر می رس��د،  نباید در قبال 
انتقادات س��اکت باش��د و در راس��تای شفاف س��ازی در خصوص 

اساسنامه مصوب، منتقدان را توجیه کند.

زاینده رود : تقس��یم451 میلیارد ریال اعتب��ارات تملک و دارایی 
اصفهان، ایجاد تسهیات روستایی،جلوگیری از پرتی آب روستایی 
و ترمیم شبکه روستاها از جمله اقدامات ویژه بخش روستایی  قرار 

گرفته است.
به گزارش خبرنگار زاین��ده رود، فضل اهلل کفیل در جلس��ه کمیته 
برنامه ریزی شهرستان اصفهان که به منظور توزیع اعتبارات تملک 
و دارایی برگزار شداظهار داشت: کل بودجه امسال برای شهرستان 
اصفهان از تمل��ک و دارایی 451 میلیارد ریال اس��ت؛ اما اعتبارات 
تملک دارایی س��ال 94 نسبت به سال گذش��ته 20 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت که امیدواریم اعتبارات دولتی در این زمینه افزایش 

پیدا کند.
وی افزود: 155 میلیارد ریال از 451 میلیارد ریال که معادل 34/5 
درصد است، شامل الزامات بودجه بوده که از اختیارات تقسیم خارج 

و دولت خود بودجه را مشخص کرده است.
فرماندار اصفهان بیان داشت: دو درصد از اعتبارات مربوط به نفت و 
گاز است ، که به بخش ها و مناطق کمتر توسعه  یافته اختصاص یافته 

و از تصمیم گیری فرمانداری خارج است.
وی همچنین با اش��اره به صحبت های رییس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور بیان کرد: اولویت کاری و برنامه ریزی ها بر مبنای 
پروژه های نیمه تمام است و پروژه جدیدی در دست اقدام نیست؛  اما 
چنان که بر حسب ضرورت پروژه ای الزم االجرا شد، باید ظرف مدت 

سه سال به اتمام برسد.
کفیل با اشاره به اینکه امسال بر بحث پدافند غیرعامل بسیار تاکید 
شده است تصریح کرد: در تقسیم بودجه  برای یک سری از دستگاه ها 
به لحاظ گستردگی،  به شکل ویژه تری توجه شده است که سازمان 
نوسازی مدارس، اداره  کل راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی، 
اداره  کل آب و فاضاب روستایی از جمله این دستگاه  های اجرایی 

هستند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه توج��ه ب��ه بهس��ازی روس��تاها ک��ه ج��زو 
الزام��ات بودج��ه اس��ت ادام��ه داد: بهس��ازی روس��تاها و ایجاد 
تس��هیات روس��تایی و جلوگی��ری از پرت��ی آب روس��تایی و 
 ترمیم ش��بکه روس��تاها از جمله اقدام��ات ویژه بخش روس��تایی

 است.
وی همچنین اضافه کرد: شهرس��تان اصفهان 14 ش��هرداری دارد 
ودو شهرداری اصفهان و بهارستان مش��کل مالی چندانی نداشته؛ 
 اما 12 ش��هرداری دیگر با مش��کل اعتب��اری و نقدینگ��ی مواجه

 هستند.
فرماندار اصفهان تاکید کرد: بیش��تر این ش��هرداری ها از اعتبارات 
دولتی و نیز ع��وارض ناش��ی از آالیندگی ها اداره می ش��وند که در 
 بودجه امس��ال توجه بیش��تر به ش��هرداری ها در نظر گرفته شده

 است.

اساسنامه سازمان ورزش شهرداری 
درحاشیه و اعتراض!

فرماندار اصفهان :

12 شهرداری در حسرت بودجه 
مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفه��ان در جمع 
رؤس��ای ش��ورای ش��هرهای شهرس��تان خدابن��ده 
و مس��ووالن آبف��ای ش��هری زنج��ان که طی س��فر 
به اصفهان از پ��روژه ه��ای بخ��ش آب و فاضاب که 
 ب��ا مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی و  مردم��ی اجرایی
  ش��ده اندگف��ت : در س��ال ه��ای اخیر افزای��ش نرخ

 تورم ، اجرایی ش��دن قانون هدفمن��دی یارانه ها و از 
سویی محدودیت ش��دید تخصیص منابع مالی توقف 
عملیاتی ش��دن پروژه های آب و فاضاب را در استان 
اصفهان به هم��راه داش��ت . مهندس هاش��م امینی،  
با بیان اینکه م��ردم و نماین��دگان م��ردم در مجلس 
شورای اسامی همیشه خواهان بهره مندی از خدمات 
 ش��رکت آب و فاضاب بوده و هس��تند اعام کرد : در

 س��ال های اخیر با وجود آنکه ش��رکت آبفای اس��تان 
اصفهان به دلیل عدم برخ��ورداری از منابع مالی کافی 
قادر به اجرای پیوس��ته پ��روژه ها نبوده؛  ام��ا مردم و 
نمایندگان مردم تحت هر شرایطی خواهان برخورداری 
از خدمات ش��رکت آب و فاضاب بودند و بر این اساس 
مسووالن امر در آبفای اس��تان اصفهان با تفکر و تاش 
فراوان توانستند با جذب سرمایه گذار که فعالیت بخش 
 خصوصی را دربرداش��ت و نیز مشارکت مردمی اجرای

 پروژه های آب و فاضاب به رغم چالش های موجود در 
دستور کار قرار دهد . وی به راه های تجهیز منابع مالی 
در آبفای استان پرداخت و خاطرنشان ساخت : مطابق 
بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 94 ، شرکت های آب 
و فاضاب شهری می توانند از بخش خصوصی در جهت 
تکمیل ، توسعه ، انتقال و تصفیه فاضاب و طرح های 
توسعه ای انتقال آب استفاده  کند. همچنین می توان 
طبق تبصره 2 ماده واحده با مش��ارکت مردمی،  طرح 
بخش آب و فاضاب را دنبال کرد؛  بر این اساس شرکت 
آبفای اس��تان اصفهان ب��ا  پنج روش س��رمایه گذاری 
 همچون بی��ع متقاب��ل ، فاینانس خارج��ی ، فاینانس
  داخل��ی ، BOT و BOO  اق��دام ب��ه اج��رای

 پ��روژه ها کرد .  وی به حجم س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوصی و مش��ارکت مردمی در اجرای پ��روژه های 
شبکه آب و فاضاب در استان اش��اره و اظهار داشت : 
مجموع رقمی معادل 524 میلیارد تومان حجم سرمایه 
گذاری بخش خصوصی ب��وده و مبلغی در حدود 880 
میلیارد تومان حجم س��رمایه گذاری در دس��ت اقدام 
است و نیز 1370 میلیارد تومان هم سرمایه گذاری از 
 طریق مشارکت مردمی حاصل شد . مهندس امینی به 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی به روش بیع متقابل 

در اجرای پروژه های ش��بکه فاضاب شهرهای لنجان 
و مبارکه اشاره کرد و بیان داش��ت : اولین قرارداد بیع 
متقابل در استان اصفهان پیرامون اجرای شبکه فاضاب 
ش��هرهای لنجان و مبارکه با ش��رکت ف��والد مبارکه 
منعقد ش��د،که به دنبال این قراداد مقرر ش��د شرکت 
فوالد مبارکه طی سه سال ش��بکه فاضاب شهرهای 
سده  لنجان ، ورنامخواست ، زرین ش��هر ، زاینده رود 
و چمگردان ارتقاء تصفیه خانه فاضاب زرین ش��هر و 
احداث تصفیه خانه س��ده لنجان در قب��ال تخصیص 
300 میلیون مترمکعب پساب به مدت 35 سال انجام 
دهد؛ هم اکنون این پروژه در بخش لوله گذاری شبکه 

فاضاب 68 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت : اجرای 
ش��بکه فاضاب ش��هر مبارکه و کرکوند ک��ه به روش 
بیع متقابل با س��رمایه گذاری مجتمع ف��والد مبارکه 
عملیاتی ش��ده در حال حاضر به 74 درصد پیش��رفت 
 فیزیک��ی رس��یده اس��ت . مهن��دس امینی ب��ه دیگر

 پروژه هایی که به روش بیع متقابل در اس��تان اجرایی 
شده است پرداخت و تصریح کرد : احداث تصفیه خانه 
و اجرای ش��بکه فاضاب زواره با شرکت پرشین فوالد 
اجرای شبکه فاضاب تیران با سرمایه گذاری شرکت 
سازه گس��تر منفرد و نیز اجرای طرح الحاق شهرهای 
مبارکه با مجتمع فوالد مبارکه از دیگر پروژه ها اجرایی 
بدین روش سرمایه گذاری می باشد و نیز مقرر شد در 
شهرهای هرند ، اژیه ، دولت آباد ، گرگاب و خورزوق با 
مشارکت شهرداری تصفیه خانه فاضاب احداث شود .

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان، بازسازی شبکه فاضاب شهر اصفهان 

را از طریق فاینانس خارجی اعام ک��رد و افزود : مقرر 
شد 25 کیلومتر از شبکه فاضاب فرسوده شهر اصفهان 
با مبلغی حدود 170 میلی��ارد تومان از طریق فاینانس 

خارجی با شرکت BOG چین انجام شود .
امینی اجرای ش��بکه فاضاب ش��هرهای نج��ف آباد ، 
تیران ، هرند ، درچه ، رضوانشهر ، عسگران ، خوانسار ، 
ایمانشهر و قهدریجان را با مشارکت مردمی با استفاده 
از ماده واحده تبصره 3 عنوان و تصریح کرد : با مشارکت 
مردم از طریق ماده واحده تبصره 3 مقرر ش��د ش��بکه 
 فاضاب ش��هرهای نجف آباد ، تی��ران ، هرند ، درچه ،

 رضوانش��هر ، عس��گران ، خوانس��ار ، ایمانش��هر و 
قهدریجان در دس��تور کار قرار گی��رد و تاکنون 500 
کیلومتر ش��بکه فاضاب نج��ف آباد اجرایی ش��د که 
ح��دود 155 میلی��ارد توم��ان هزینه اجرای ش��بکه 
فاضاب نجف آباد می باش��د و نیز احداث تصفیه خانه 
فاضاب نجف آب��اد 55 میلی��ارد توم��ان هزینه دربر 
دارد . امین��ی به اجرای پروژه آبرس��انی ب��ه گلپایگان 
 از طری��ق روش س��رمایه گذاری BOT اش��اره کرد و 
گفت : آبرس��انی به گلپایگان که انتقال 2/5 مترمکعب 
آب در س��ال را رقم می زند قرار اس��ت از طریق روش 
س��رمایه گذاری BOT صورت گیرد که نی��از به 12 
میلی��ارد تومان س��رمایه گ��ذاری دارد و نی��ز احداث 
تأسیسات فاضاب که اجرای 40 کیلومتر خط انتقال 
و احداث تصفیه خانه فاضاب ب��ا 3 مدول با هزینه ای 
بالغ بر 61/5 میلیارد توم��ان در آینده نزدیک به روش 
BOT در دس��تور کار قرار می گیرد .همچنین اجرای 
 خط انتقال آب فریدونش��هر به روش BOT عملیاتی

 شد .

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان تشریح کرد؛

مثلثی  برای توقف پروژه های آب و فاضالب اصفهان
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رها سازی 6 پرنده شکاری در پارک کوهستانی صفه 

اصفهان  صفه  کوه  در  که  ساله   15 و   26 جوان  دو 
نجات اصفهاني  آتش نشانان  تاش  با  بودند  شده   محبوس 

 یافتند.
فرماندهي  ستاد   125 سامانه  با  شهروند  یک  تلفني  تماس  در 
از  بخشي  در  شهروند  دو  شدن  محبوس  اصفهان،  آتش نشاني 

ارتفاعات کوه صفه گزارش شد.
در  آتش نشاني  سازمان  کوهستان  و  ارتفاع  در  نجات  فرمانده 
و   26 پسر  دو  متاسفانه  کرد:  اظهار  حادثه  این  شرح  خصوص 
کوه  قله  سمت  به  صعود  به  نسبت  شب  تاریکي  در  ساله   15
آبشار  باالي  قسمت  در  راه  میانه  در  که  کردند  اقدام  صفه 
نبودند؛  بازگشت  حتي  و  مسیر  ادامه  به  قادر  کوه  مصنوعي 
تماس اصفهان  نشاني  آتش  با  کمک  دریافت  براي   بنابراین 

گرفتند. 
آتشیار ستایش افزود: پس از دریافت این گزارش در ساعت 21 
 12 ایستگاه  عملیاتي  نیروهاي  از  اکیپي  بافاصله  دقیقه  و 20 
متشکل از یک فرمانده امداد و نجات در کوهستان و دو نجاتگر 
به محل حادثه اعزام و در مرحله اول تجسس و صعود از مسیر 
دیواره قاراپت انجام شد که توانستند دو فرد گرفتار شده در کوه 

را رویت کنند.
ریزشي،  در شرایط مسیر  نجات  اینکه وضعیت  به  اشاره  با  وي 
پیداکردن  از  پس  شدگفت:  انجام  شب  تاریکي  و  پرتگاهي 
با  امن  محل  به  آنها  انتقال  با  نجات  عملیات  مذکور  افراد 
کوه اصلي  مسیر  به  هدایت  و  ایمني  موارد  کامل   رعایت 

 انجام شد.

هنوز زمان قطعی جاری ش��دن آب در اصفهان برای رس��یدن به مزارع کش��اورزان مشخص 
نش��ده اس��ت؛  اما احتماال در آبان ماه اصفهان میزب��ان زاینده رود خواهد ب��ود.10 خردادماه 
س��ال جاری جریان آب زاینده رود از ش��هر اصفهان قطع ش��د.همزمان با قطع شدن جریان، 
نگرانی هایی برای جریان دوباره آب به منظور تامین آب کش��ت پاییزه وجود داش��ت؛ چراکه 
 تخصیص آب به کش��ت ه��ای به��اره و پاییزه، بناب��ر تصمیم ش��ورای عالی آب کش��ور انجام 
می گیرد.حال شنیده ها حاکی از این است که قرار است زاینده رود بار دیگر برای کشت پاییزه 

کشاورزان اصفهان اعم از شرق و گویی شمال اختصاص یابد.
هنوز میزان تخصیص آب به اصفهان برای کشت پاییزه اعام رسمی نشده است، اما با توجه به 
محدودیت منابع آبی در استان به نظر می رسد مانند سابق، تنها حدود 50 درصد از زمین های 
زراعی شرق و شمال اصفهان زیر کشت و آبیاری خواهدرفت.اما این موضوع در حالی است که 

کشاورزان اصفهان به ویژه در شرق هنوز از دولت بابت فروش غات خود طلبکاراند.

با تالش آتش نشانان اصفهاني؛

دو جوان محبوس در ارتفاعات کوه صفه اصفهان نجات یافتند
هنوز زمان قطعی جاری شدن آب مشخص نیست؛

کشاورزان، چشم به راه آب کشت پاییزه

دوره نظام وظیفه و س��ربازي، یکي از دوران زندگي پس��ران جوان است 
که براي مدت��ي، خانواده هاي آن��ان را با خود درگیر ک��رده و حتي توجه 
کاهبرداران را به س��مت خود جلب مي کند. ای��ن دوران، مدتي از عمر 
آنها را درگیر مي کند و گاهي به یک معضل در خانواده ها تبدیل مي شود.

مساله اي که گاه افراد را براي به دست آوردن معافیت یا انجام یک سربازي 
آس��ان به کارهاي مختلف وا م��ي دارد و چه بس��ا خانواده هایي که حاضر 
هستند مبالغي را براي گذر آسان پس��ران خود از این دوره هزینه کنند.

در این میان، افرادي با سوء اس��تفاده از این موضوع به اغفال مشموالن و 
خانواده هاي آنان پرداخته و نیات شوم خود را عملي مي کنند و مبالغي را 

کاهبرداري کرده و به جیب مي زنند.خبرنگار ایمنا هم چند روز پیش در 
گذر از یکي از خیابان هاي شهر اصفهان با یک آگهي برخورد کرد که متن 

زیر بر روي آن نوشته شده بود:
خدمت سربازي آسان در اصفهان

مخصوص اعزامیان شهریور ماه 94 و آبان ماه 94
امریه تحصیلي 21 ماهه

شرایط ویژه براي فوق لیسانس ها
شرایط ویژه براي متاهلین

لیسانس- فوق دیپلم و دیپلم )اعزام تیر 94 به بعد(

شماره تماس 49....... 
با مش��اهده این آگهي عجیب و غریب که بدون هیچ نش��ان و اس��مي از 
دستگاه هاي ذي صاح و فاقد آدرس در یک برگه A4 بر روي یک تیر برق 

نصب شده بود، با شماره درج شده بر روي آگهي تماس گرفتیم.
مردي از آن سوي تلفن که خود را یک شهروند مشمول معرفي کرده بود 
و جویاي ش��رایط آگهي بود اظهار کرد:  فرد مش��مول مي تواند با تحویل 
مدارک خود به بنده و در صورت تمایل، مراجعه به تهران و بخش تقسیم 
افسران نظام وظیفه، جایي را براي سربازي خود انتخاب کند و سپس ما، 
مدارک او را به وزارت دفاع تهران ارسال مي کنیم تا کد خدمتي مشمول 

تغییر کند.
وي تصریح کرد: کار ما زیر نظر وزارت دفاع اس��ت و ش��ما به جاي انجام 
خدمت سربازي در ارتش و ناجا و سپاه، پس از گذراندن دوره آموزشي به 
عنوان نخبه در یکي از دانش��گاه هاي زیر نظر این وزارت سربازي خود را 

سپري خواهیدکرد.

وي با بی��ان اینکه هزین��ه انجام این اقدام��ات یک و نی��م میلیون تومان 
اس��ت افزود: دریاف��ت ای��ن هزینه بر اس��اس اعتم��اد طرفی��ن و پس 
 از تغییر ک��د س��ربازي، از س��وي متقاضي به حس��اب ما واری��ز خواهد

 شد.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه از چه طریق مي ت��وان م��دارک را به او 
تحوی��ل داد گفت: بنده در محدوده ش��هر ت��ردد دارم و در ص��ورت نیاز 
 مي توانم در جایي از ش��هر با ش��ما ق��رار بگ��ذارم و م��دارک را دریافت

 کنم.
 پس از صحبت ب��ا فرد آگه��ي دهنده جه��ت اطمینان از درس��تي کار 
و قاب��ل اعتماد ب��ودن یا نب��ودن این اقدام با س��رهنگ محم��ود امیني، 
 مع��اون وظیفه عموم��ي فرمانده��ي انتظامي اس��تان اصفه��ان تماس 

گرفتیم.
وي این کار را کاما غیر قانوني اعام کرد و گفت که حتما این موضوع از 

طریق پلیس پیگیري و با خاطي برخورد خواهد شد.

وقتي مشموالن نظام وظیفه طعمه کالهبرداران مي شوند؛

تعیین تكلیف سربازي در خیابان هاي اصفهان

یادداشت یادداشت
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خبر 

برداش��ت و  انباش��ت  واح��د   A ش��يفت  تالش��گر  کارکن��ان    
 ف��والد مبارک��ه اصفه��ان در تاري��خ 1394/04/31 موف��ق ش��دند 
 در ط��ول ي��ک ش��يفت، 278 واگ��ن نرم��ه و گندل��ه را تخلي��ه 
کنند.اي��ن خب��ر را محمد حس��ن پالي��زوان، رييس واحد انباش��ت 
 A و برداش��ت ف��والد مبارک��ه داد و گف��ت : کارکن��ان ش��يفت
واح��د م��واد خام ب��ا هم��کاري واحده��اي حم��ل و نق��ل ريلي ، 
برنام��ه ري��زي تولي��د و واح��د تعمي��رات در آخري��ن روز از تيرماه 
س��ال جاري موفق ش��دند ب��ه اين رکورد بي س��ابقه دس��ت يابند.

وي رکورد قبلي تخليه مواد خام در مجموع واگن برگردان هاي فوالد 
مبارکه را ،مربوط به عملکرد کارکنان شيفت B اين واحد در تاريخ سي ام 
فروردين ماه سال جاري و به ميزان 240 واگن در طول يک شيفت خواند.

عم��ده ب��ازار خودروه��ای س��واری اي��ران در اختي��ار خودروهای 
اس��ت. توم��ان  ميلي��ون   50 ت��ا   25 بي��ن  قيمت��ی  س��طح  در 

براساس آمارهای ارائه شده از ترکيب بازار خودروهای سواری کشور 
در نيمه دوم س��ال گذشته، خودروهای با س��طح قيمتی بين 25 تا 
 50 ميلي��ون تومان معادل 58/1  درصد اين بازار را در اختيار دارند. 
19 مدل خودرو در اين سطح قيمتی در بازار ايران عرضه شده است.

درص��د   36/4 تومانی ه��ا،  ميلي��ون   50 ت��ا   25 از  پ��س  ام��ا 
در  خودروه��ای  اختي��ار  در  اي��ران  س��واری  خودروه��ای  ب��ازار 
اس��ت. ب��وده  توم��ان  ميلي��ون   25 از  کمت��ر  قيمت��ی  س��طح 
پنج مدل س��واری در اين س��طح قيمتی در بازار ايران عرضه  ش��ده

 است.
پس از اين خودروها معادل 3/6 درصد بازار خودروهای سواری ايران در 
اختيار خودروهای در سطح قيمتی بين 50 تا 75 ميليون تومان بوده است. 
معادل 9 مدل سواری در اين سطح قيمتی در بازار ايران عرضه شده  است.

خودروه��ای در س��طح قيمتی بي��ن 75 تا صد ميلي��ون تومان نيز 
مع��ادل 1/3 درص��د بازار خ��ودروی اي��ران را در اختيار داش��ته اند. 
تعداد  11 مدل سواری در اين سطح قيمتی در بازار ايران عرضه شده

 است.
همچنين 0/4 درصد بازار خودروهای س��واری اي��ران نيز در اختيار 
خودروه��ای با س��طح قيمت��ی بي��ش از 125 ميليون توم��ان بوده 
اس��ت. تعداد 10 مدل س��واری در اين س��طح قيمتی در بازار عرضه 
ش��ده اس��ت. معادل 0/2 درصد بازار خودروی اي��ران نيز در اختيار 
خودروهای در س��طح قيمتی بين 100 ت��ا 125 ميليون تومان بوده 
اس��ت. دو خودرو در اين س��طح قيمتی در بازار عرضه ش��ده است.

بازار خودرو 
در قبضه 25 تا 50 میلیون تومان

دستیابی به رکورد تخلیه
 278 واگن سنگ آهن نرمه و گندله 

مزایده واگذاری جایگاه های CNG در شهرهای مختلف،متفاوت است

يادداشت
روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1640 |چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 12 شوال  1436

دادرس:

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،   وزي��ر 
 در خص��وص خودروس��ازان فرانس��وی گفت:
  ش��رکت های خودروساز فرانسوی بايد تاوان

 بدعهدی های گذش��ته را بدهند. محمدرضا 
نعم��ت زاده اظه��ار ک��رد: فرانس��وی ها بايد 
تاوان گذش��ته را پرداخت کنند و ما به همين 
س��ادگی حاضر نيس��تيم به آنها چراغ س��بز 
نش��ان دهيم. هاش��م يک��ه زارع،  مديرعامل 
ايران خودرو نيز گفت: ش��رکت خودروسازی 

پ��ژو برخالف ق��راردادی که با ما داش��ت در 
رفتاری نامناس��ب بازار اي��ران را ترک کرد و 
اي��ران خودرو را دچار مش��کل کرد و خودش 
 صده��ا ميليون يورو زيان ديد و مجبور ش��د

 8 هزار نفر را اخراج کند.رييس کميته تحقيق 
و تفح��ص صنعت خ��ودرو در ادامه گفت: در 
بازگش��ت و ورود شرکت های خارجی به بازار 
خودرو ايران نبايد شتابزده برخورد کرد و بايد 
ما باشيم که با توجه به شرايط، انتخاب کنيم. 

ما متاس��فانه شاهد آن هس��تيم که در ميان 
همه آنهايی که اعالم آمادگی کرده اند، گروه 
هايی به تالطم افتاده اند و س��ريع به س��مت 
 فرانس��ه رفتند، بايد به اين گروه گفت که چرا 
می خواهيد شرايط اين صنعت را به سمت انفعالی 
 پيش ببريد و عنان امور را به فرانس��وی های
  ب��د عهد بدهي��د. عل��ی عليلو اضاف��ه کرد:

 ب��ی تع��ارف مديريت صنعت خودرو دس��ت 
گروه خاصی اس��ت که اصطالحا به انها مافيا 

می گويند و اينها ج��ا پاهای خيلی قويی در 
دولت قب��ل و فعلی دارندک��ه خط و خطوط 
را ب��ه وزارت صنع��ت می دهند و م��ا از وزير 
صنع��ت خواهش م��ی کنيم ب��ه منافع مردم 
توج��ه کنند. عليلو گفت: اين ش��تابزدگی در 
 مجلس و کميس��يون مربوطه مطرح ش��د که 
بعض��ی ها مغل��وب ش��رايط ويژه نش��وند و 
فرانسوی ها پيشتاز شده اند که از شرايط بازار 

ايران استفاده کنند.

شرکت های خودروساز 
فرانسوی بايد تاوان بدهند؛

پشت پرده  مافیای 
صنعت خودرو

آتنا
 قلی پور

 ريي��س انجم��ن جاي��گاه داران
  س��ی ان ج��ی ب��ه خبرن��گار

زاين��ده رود که ش��رايط واگذاری 
جايگاه سی ان جی را جويا ش��دگفت: برنامه استراتژی 
تدوين ش��ده توس��ط انجمن صنفی CNG کشور به 
وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ارسال شده است 
و اميدواريم در کارمزد سال 94 جهت توسعه جايگاه ها 
کارمزد ويژه پيش��نهادی انجمن اجرايی شود و شرايط 
واگذاری جايگاه ها مربوط به شهرداری و سازمان های 

دولتی می باشد که در مزايده ها متفاوت  است..
اردش��ير دادرس، در نشس��ت خبری که 

ب��ه ص��ورت مج��ازی برگ��زار ش��د به 
پرس��ش خبرن��گاران پاس��خ داد و 
آخري��ن وضعيت س��وخت س��ی ان 
 ج��ی در کش��ور را از طري��ق عرضه 
جاي��گاه های وي��ژه تش��ريح کرد و 
گف��ت: هم اکن��ون اح��داث جايگاه 
 صرفاً توسط بخش خصوصی   صورت    

می گيرد.

92 درصد تاکسی ها دوگانه سوز هستند
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تشريح برنامه توسعه ای 
جايگاه های سوخت سی ان جی به تعداد 2 هزار و 280 
جايگاه فعلی تا پايان برنامه ششم توسعه اظهار کرد: نياز 
به س��اخت حداقل هزار و 500  جايگاه در برنامه ششم 
پيش بينی شده اس��ت و خودروهای توليدی به ميزان 
ساليانه 140 هزار تاکسی دوگانه سوز و 17 هزار اتوبوس 

پيش بينی شد ه   است.
رييس انجم��ن جايگاه داران س��وخت 
پرس��ش  ب��ه  پاس��خ  در 
ک��ه  ديگرخبرن��گاری 
پرس��يد در حال حاضر 
چند درصد خودروها 
دو گانه سوز هستند و 
از سوخت سی ان جی 
 استفاه می کنندگفت:

 هم اکن��ون 92 درصد 
تاکس��ی ها و 65 درصد 
حم��ل و نق��ل عموم��ی 
دو گانه س��وز هس��تند و از 
مجموع 3 ميليون و 800 هزار 
خودروی دوگانه سوز، 

65 الی 70 درصد ب��ه طور فعال به جاي��گاه ها مراجعه 
می کنند. وی با بيان اينکه در برنامه ششم توسعه هزار 
 و 500 جايگاه س��ی ان جی در کش��ور به بهره برداری

 می رس��د اعالم کرد: هم اکنون 70 درصد خودروهای 
 دوگانه س��وز به جاي��گاه های س��ی ان ج��ی مراجعه

 می کنند..
 دادرس در پاس��خ ب��ه پرس��ش خبرن��گاری ديگ��ر

در خصوص وضعي��ت جايگاه های س��وخت ب��ا توجه 
 ب��ه افزاي��ش خودروه��ای خارج��ی ک��ه با س��وخت

 س��ی ان جی کار نمی کنند بي��ان ک��رد: واقعيت اين 
اس��ت که با منابع گازی ف��راوان در اي��ران بايد صنعت 
 خودروس��ازی به س��مت گازس��وز پي��ش ب��رود و در

 حال حاضر حتی تامي��ن برق گران ت��ر از گاز در ايران 
می باش��د و با منابع ف��راوان گازی که ش��امل ضريب 
نف��وذ گاز ش��هری 92 درص��د و ضري��ب نف��وذ گاز 
 روس��تايی 70 در صد و به ط��ور ميانگي��ن 85 درصد

 می باشد موضوع کامال روشن  است.
عرض�ه س�ی ان ج�ی از ابت�دای تابس�تان

 با نرخ 500 تومان
 وی در خص��وص ط��رح تخفي��ف س��ی ان ج��ی

 گفت: خوشبختانه از اول تيرماه 100 تومان تخفيف داده 
ش��د و از 600 تومان به 500 تومان کاهش يافت و اين 
تعرفه در حال اجرا است؛ ضمن آنکه دليل اين پيشنهاد 
جايگزينی و اس��تقبال مصرف کنندگان بيش��تر از اين 

فرآورده عامل المنفعه است.
رييس انجمن جايگاه داران سوخت همچنين در رابطه 
با پرسش��ی مبنی بر تفاوت قيمت گاز در داخل و خارج 
از کشور گفت: در خارج از کشور ميانگين قيمت گاز به 
بنزين 20 الی 25 درصد می باشد؛ ولی در ايران با وجود 
اولين مخازن گاز دنيا متاسفانه هنوز حدود 40 درصد 
اس��ت در واقع دو برابر قيمت ميانگين جهانی و نرخ 
همچنان 300 درصد باالتر از قيمت داخلی مصارف 

خانگی - تجاری و صنايع قابل مقايس��ه است. دادرس 
همچنين در رابطه با استاندارد جايگاه های سوختگيری 
س��ی ان جی بيان کرد: اس��تاندارد جايگاه ها به عوامل 
متعددی از نظر سطح کيفی بستگی دارد؛ ولی در مجموع 
درسطح متوسط می باشند و با س��طوح مختلف عالی، 
خوب، متوسط و ضعيف قابل ارزيابی هستند و سازمان 
ملی استاندارد تا به امروز بيش از هزار و 200 جايگاه را 
 بازرسی و بسيار پيگير رعايت استاندارد در جايگاه های

 سی ان جی است.
 دو میلیون و 500 هزار خودرو در انتظار تست 

و بازرسی 
وی با بيان اينک��ه جايگاه دارن س��ی ان جی توان مالی 
الزم جه��ت بازس��ازی و نوس��ازی جاي��گاه را ندارند، 
ادامه داد: متاس��فانه بي��ش از  دو ميلي��ون و 500 هزار 
 خ��ودرو در انتظ��ار تس��ت و بازرس��ی ادواری مخازن

 است.
98 درصد جايگاه های سی ان جی فعال اند

رييس انجم��ن جاي��گاه داران هم چني��ن در خصوص 
کارمزد جايگاه ها و وضعيت حق العمل کاری اعالم کرد: 
موضوع حق العمل کاری هنوز توسط سازمان مديريت 
و برنامه تاييد و به مجلس ارائه نش��ده اس��ت و احداث 
 جايگاه س��ی ان جی هنوز در کش��ور مق��رون به صرفه

 نيست.
تعطیلی 40 جايگاه به علت بدهی

 دادرس درم��ورد وضعي��ت بده��ی جاي��گاه داران 
س��ی ان جی و تعطيلی آنها نيز عنوان کرد: خوشبختانه 
98 درصد جايگاه های سی ان جی در کشور فعال هستند 
و از مجموع جايگاه های اين سوخت 40 جايگاه تعطيل 
اس��ت. رييس انجمن جايگاه داران س��وخت کشور در 
پايان اين نشت مقاله ای با عنوان » فرمول قيمت گذاری 
حامل های ان��رژی در ايران ودنيا« به قل��م خود را برای 

اطالع بيشتر خبرنگاران به اشتراک گذاشت.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رای
5/112 شماره دادنامه: 9409970353500517 شماره پرونده: 9309980359600744 
شماره بایگانی شعبه: 931279 شکات: 1- آقای ایمان فتحی فرزند رضا علی به نشانی 
خ باغ دریاچه ک فراز مج ایمان واحد6. 2- آقای امیر حسین اسد زاده فرزند حسین به 
نشانی خ محتشم کاشانی ک سیروس جنوبی ک 11 محرم. 3- آقای محمود زاغیان 
فرزند پرویز به نشانی خ شریف واقفی ک شایسته. 4- آقای مصطفی خوش آب فرزند 
کریم به نشانی خ مهرداد ک باغ گردو ک ش انگوری پ85.  5- آقای اسماعیل کریمی 
فرزند رسول به نشانی خ وحید ک شماره 32 مسجد ائمه اطهار پ 5. 6- آقای مهدی 
خرازی فرزند حسین به نشانی خ حسین آباد ک ش ناصر هادی ک سینا پ 87. 7- آقای 
محمدعلی دانش نیا فرزند حسین علی به نشانی خ حکیم نظامی ک 45 پ22. 8- آقای 
محمد جعفر قدیری فرزند علی به نشانی خ میر خ هفت دست شرقی مج صدف واحد 
سوم. 9- آقای بهنام فالح فرزند محمدعلی به نشانی خ شریعتی جنب کلینیک مطهری پ 
220 . 10- آقای نوید معشوری فرزند نصرت اله به نشانی فوالدشهر ب 6 ورودی 344 
پ 111. آقای مهران اصالنی فرزند اسداله به نشانی فرح آباد نرسیده به سه راه حکیم 
نظامی سجادیه 4 ک سوم مج صبا زنگ 5. 12- آقای کوروش نیک زاده فرزند حیدر 
علی به نشانی خ توحید ک ش باقری بن بست مهناز پ 3606 ط دوم. 13- آقای آرش 
رنجبر فرزند رمضان به نشانی خ حسین آباد ک قلعه شاهی پ 327. 14- آقای مهرداد 
سعید بخش فرزند ابراهیم به نشانی خ نظر غربی نرسیده به سه راه نظر روبروی بانک 
خانه  نشانی  به  پرویز  فرزند  علیاگرد  پیمان  آقای   -15  .3 پ  ادیبی  ش  ک  صادرات 
اصفهان خ ماه فرخی ک ش قزوینی پ 16. 16- آقای حمید ترابی فرزند مسلم به نشانی 
خ باغ فردوس ک اسالمی پ 18. 17- آقای محمد علی خواجه فرزند رحمت اله به نشانی 
چهارباغ خواجو ک صدر بن بست موحدیان پ 4/87. 18- آقای آروین پاک سرشت 
واحد 10.  1 مج شقایق  فرهنگ ک  خ  راه سیمین  نشانی سه   به  فرزند محمد حسین 
19- آقای محسن عموزیدی فرزند حسن به نشانی خ چهارباغ باال بهار آزادی مج نگار 
3 واحد2. 20- آقای روح اله خسروی فرزند سیف اله به نشانی خ جابر انصاری نبش 
خ طاهر زاده پ 129. 21- آقای مرتضی نیک پایان فرزند عباس به نشانی خ جابر ک 
ش 21 بن بست جبری ساختمان آسمان واحد 4. 22- آقای منوچهر یوسفی فرزند حاتم 
به نشانی خ خاقانی ک هوانس شیراز ک سنجزی پ 31. 23- آقای سید مهدی حسینی 
نژاد فرزند رمضان به نشانی روبروی رستوران بلوار کشاورز ک قدیری پ 32. 24-

آقای کیاوش قاسمی فرزند قهرمان به نشانی خ هزار جریب ک آزادگان ک شکوفه پ99. 
فرزند  ضرابخانه  شهال  خانم  وکالت  با  برزو  فرزند  عبدلی  مصطفی  آقای  متهمین: 
رمضانعلی به نشانی چهارراه توحید ساختمان بهسامان طبقه اول واحد 4 دفتر وکالت 
آقای مجید خدایی. 2- آقای رضا حمیدزاده فرزند یوسف به نشانی خ کهندژ ک مدرسه 
ابوالفضل منزل مهدی جعفری. 3- آقای میالد مهری فرزند علی به نشانی خ کهندژ ک 
فرزند  آسترکی  سعید  آقای   -4 سینا.  بست  بن  نانوائی  به  نرسیده  تابش  داروخانه 
خدارحم به نشانی خ کهندژ خ اله اکبر شهدا. 5- آقای رضا عبدلی به نشانی متواری. 
اتهام ها: 1- سرقت مقرون به آزار. 2- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه. 3- 
ایراد جرح عمدی با چاقو. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقایان 1- میالد مهری فرزند علی 17 ساله ، 2- رضا حمیدزاده فرزند یوسف بیست 
 -4 وکالت خانم شهال ضرابخانه.  با  برزو 22 ساله  فرزند  عبدلی  ساله. 3- مصطفی 
سعید آسترکی فرزند خدارحم 25 ساله متهمین ردیف اول و دوم و سوم دائر بر شرکت 
به  مالباختگان  از  قداره  و  با چاقو  تهدید  و  آزار ضرب و جرح  به  در سرقت مقرون 
اسامی الف: 1- اسماعیل کریمی به مبلغ چهل هزار تومان 2- سید مهدی حسینی نژاد 
مبلغ هشت هزار تومان وجه نقد و چهار محمد علی، MATE یک عدد عابر بانک. 3- 
کیاوش قاسمی مبلغ پنجاه هزار تومان وجه نقد و یک عدد گوشی خواجه به مبلغ یکصد 
و سی هزار تومان وجه نقد و گوشی تلفن همراه نوکیا مدل 6303 )مالباخته مذکور با 
قداره مورد ضرب و جرح قرار گرفته است( 5- محسن ابوزیدی مبلغ یک میلیون و هفت 
هزار تومان و یک دستگاه گوشی تلفن همراه 6- مهرداد سعید بخش مبلغ چهار میلیون 
و هشتصد هزار تومان وجه نقد و دودستگاه گوشی سامسونگ و با سیم کارت و دسته 
LG اپل 7- آروین پاک سرشت یکدستگاه دو چرخه 8- محمد جعفر قدیری مدرس: 
گوشی تلفن همراه کلید و عینک و کیف حاوی کارت بانک مسکن و تجارت و کارت نظام 
مهندسی و کارت ملی و گواهینامه و کارت بسیج و عضویت کانون کارشناسان و کارت 
انجمن فارغ التحصیالن و کارت کتابخانه و یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان وجه نقد. 
9- قربانعلی صفری شامل دو هزار تومان وجه نقد و گوشی همراه نوکیا مدل 1280. 
10- کورش نیک زاده شامل کارت سوخت و کارت خودرو دسته چک و گواهینامه و 

محمود   -11 تبلت.  کیبرد  و  وتبلت  شارژ  و  خدمت  پایان  کارت  تائیدیه  و  شناسنامه 
زاغیان شامل: یکصد و هشتاد هزار تومان وجه نقد، کارت ملی و پایان خدمت 12- روح 
اهلل خسروی یکصد و پنجاه هزار تومان وجه نقد 13- مهران اصالنی شامل: سی هزار 
تومان وجه نقد و یک عدد گردنبند قدیمی نقره 14- ایمان فتحی. دویست هزار تومان 
وجه نقد و ششصد و چهل دالر و گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل و آیفون HTC و 
کارت ملی و عابر بانک و گواهینامه 15- مهدی خرازی شامل دودستگاه گوشی همراه 
8530S 16- مصطفی خوش آب شامل کت حاوی گوشی تلفن همراه نوکیا مدل 6500 
و کارت شناسایی بانک و کارت ملی و خودپرداز و گواهینامه و چهارصد دالر 17- 
مرتضی نیک پایان شامل: بیست میلیون و دویست هزار تومان وجه نقد و مدارک شامل 
پروانه ساختمان و سند آپارتمان و دفترچه حساب پس انداز و سه عدد کارت  بانکی 
 -18 خدمت  پایان  و  شناسنامه  و  ملی  کارت  و  گواهینامه  و   HTC مدل  همراه  تلفن 
منوچهر یوسفی شامل: دویست هزار تومان وجه نقد 19- امیر حسین اسدزاده شامل 
گوشی تلفن همراه و وجه نقد به مبلغ پنجاه هزار تومان 20- محمدعلی دانش نیا که 
مشارالیه رضایت داده است و همچنین اتهام متهمین ردیف اول ودوم و سوم دائر بر 
مشارکت در سرقت به عنف از منازل مالباختگان ب: 1- محمد کریمی علویجه شامل 
ساعت مچی ودویست و نود هزار تومان وجه نقدی سرویس نقره و سنگ قیمتی و دو 
دستگاه سشوار و لپ تاپ سونی و دوربین عکاسی سونی و دو عدد انگشتر طال و 
زنجیر و پالک طال و یک عدد پالک طال با سنگ و یک عدد پالک نقره و سه دستگاه 
ادکالن و یک عدد گوشواره طال و یک عدد  تلفن همراه نوکیا و ده )10( عدد  گوشی 
دستبند زنجیر طال و دو عدد حلقه طالی سفید و یک عدد گیتار یاماها 2- عبداله بهزادی 
شامل: یک عدد لپ تاپ و متعلقات آن و یک عدد گوشواره طال و یک عدد دستبند طال- 
یک عدد گیتار و دو عدد حلقه ازدواج 3- مسعود خسروی شامل: سرویس طال -6 عدد 
انگشتر و دوازده عدد النگو و چهار عدد سکه تمام و شش عدد نیم سکه و هشت عدد 
ربع سکه و یک عدد انگشتر مردانه طال و یک عدد انگشتر دخترانه طال و دو شش- 
مجتبی دوک بر شامل، DEL عدد النگوی طالی دخترانه 4- محمدرضا ایوبی شامل: دو 
عدد لپ تاپ مدل سیزده عدد النگوی طال و دو عدد تک دست و یک عدد دستبند پیچی 
و چهار جفت گوشواره و یک عدد انگشتر طال باباقوری و یک عدد حلقه نامزدی و چهار 
عدد انگشتر و یک عدد گردنبند دلربا و یک عدد زنجیر شصت سانتی مدل بند بروقی و 
یک عدد پالک بنام مهسا و زنجیر آن و یک عدد زنجیر مدل فروهر و یک عدد سکه تمام 
پهلوی و 2 عدد ربع سکه پهلوی و پانزده عدد ربع سکه بانکی و ده عدد سکه پارسیان 
و یک عدد ساعت مچی و دو میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد و یک عدد گلدان 
کوچک قدیمی چینی و یک عدد کاسه کوچک قدیمی قلم زنی زیر سیگاری دستی برنجی 
و اتهام همگی متهمین )ردیف اول الی آخر( دائر بر مشارکت در سرقت به عنف و آزار 
و تهدید با قداره و چاقو ج: دو- خانم مهری کی یگانه شامل: کیف دستی شامل کارت، 
2G مدل LG 1- امیر محمود ترک شامل: یک عدد گوشی حساب بانکی و دفترچه بیمه 
و مدارک پزشکی و یکصد و پنجاه و نه هزار تومان وجه نقد و دو عدد فالش حاوی 
فیلم و گوشی تلفن همراه 3- حمید ترابی شامل گوشی تلفن همراه و وجه نقد معادل 
یکصد و چهل هزار تومان 4- آرش رنجبر مبلغ چهل هزار تومان 5- بهنام فالح پور 
سیچانی مبلغ بیست و دو هزار تومان 6- نوید معشوری وجه نقد معادل دو میلیون 
و جرح  مورد ضرب  چاقو  با  حمیدزاده  آقای رضا  متهم  توسط  مشارالیه  که  تومان 
عمدی قرار گرفته است و اتهام متهم رضا حمیدزاده دائر بر شرکت در سرقت مقرون 
به آزاد به همراه متهم متواری رضا عبدلی از آقای پیمان گردعلیا شامل کارت ملی- 
بیمه و مدارک شرکت و اتهام آقایان میالد مهری و رضا حمیدزاده دائر بر تمرد در 
مامور  به  نسبت  با چاقو  ایراد ضرب و جرح عمدی  با  توام  انتظامی  مامورین  مقابل 
انتظامی محمدعلی ابراهیمی که مامور مذکور در هنگام دستگیری متهمین توسط آنان 
مورد تهدید واقع و پس از درگیری قصد خلع سالح مامور را داشته که مامور مورد 
اصابت گلوله قرار می گیرد لذا دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان شکایت شکات خصوصی و شرح اموال اعالمی 
آنها و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و اقاریر متهمین در طول تحقیقات و نحوه 
اظهارات آنها در جلسه دادرسی و محرز بودن و مستنداً به مواد 607- 652 تبصره 
ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات و مواد 19، 89، 
134، 448، 449، 709، 713 و 714 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم 
ماه  یک  و  سال  سه  فقره   26 تحمل  به  سرقت ها  کلیه  حیث  از  را  مهری  میالد  آقای 
نگهداری در کانون اصالح و تربیت و از حیث تمرد نسبت به مامور دولتی به نگهداری 
به مدت یکسال در کانون اصالح و تربیت و متهم ردیف دوم آقای رضا حمیدزاده را به 
لحاظ کلیه سرقت ها به تحمل 27 فقره یازده سال حبس و هشتاد ضربه شالق تعزیری 
و از حیث تمرد نسبت به مامورین دولتی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و متهم ردیف 

سوم آقای مصطفی عبدلی را از حیث کلیه سرقت ها به تحمل 26 فقره 11 سال حبس و 
هشتاد ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف چهارم آقای سعید آسترکی را به تحمل 6 
)که صرفًا در خصوص  فقره 11 سال حبس و هشتاد ضربه شالق تعزیری محکوم 
متهمین مجازات اشد قابل اجراست( و در خصوص رد مال نیز متهمین ردیف اول و 
دوم و سوم را به رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در 
حق مالباختگان ردیف الف 1 الی الف 19 و در حق مالباختگان ردیف ب 1 الی 6 و همگی 
متهمین را به رد عین اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق 
مالباختگان ردیف ج 1 الی ج 6 و متهم آقای رضا حمیدزاده را به رد عین اموال مسروقه 
و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق مالباخته آقای پیمان کرد اولیا محکوم 
و در خصوص جراحات وارده به برخی از شکات و همچنین اصابت گلوله بر اساس 
انتظامی دادگاه متهم ردیف اول و دوم و سوم آقایان میالد مهری  تسبیب به مامور 
رضا حمیدزاده و مصطفی عبدلی را به دو درصد دیه کامل بابت حارصه داخل زانوی 
راست، قدام زانوی چپ و خارج زانوی چپ و خارج زانوی راست و دوازده سه هزارم 
دیه کامل بابت دامیه قدام بند ابتدایی انگشت پنجم- قدام سه بند انگشت چهارم و قدام 
رضا  آقای  متهم  و  خواجه  محمدعلی  آقای  حق  در  دوم  انگشت  انتهای  و  میانی  بند 
حمیدزاده را به پرداخت سه درصد دیه کامل بابت متالحمه خارج قسمت فوقانی بازوی 
چپ و خلف ثلث فوقانی بازوی چپ، یک درصد دیه کامل بابت دامیه پشت دست چپ و 
نه سه هزارم بابت متالحمه قدام سه بند انگشت اشاره دست چپ و مجموعًا دو و نیم 
درصد دیه کامل بابت ارش بریدگی رباط های عضالنی انگشت اشاره دست چپ و ارش 
آسیب نسج نرم بازوی چپ ناشی از تعبیه دون در دو ناحیه بازو و ارش نقض عضوی 
نوید معشوری و  آقای  انگشت اشاره دست چپ در حق  از محدودیت حرکتی  ناشی 
متهمین رضا حمیدزاده و میالد مهری را به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت جراحت 
مدور قدام فوقانی ران راست )نافذه( و یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی قدام ران 
راست و یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب ناشی از جراحت بخیه شده قدام زانوی 
راست )اقدام درمانی( در حق آقای محمدعلی ابراهیمی خاتون آبادی محکوم می نماید. 
رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
دادگاه   109 شعبه  11059رئیس  الف  م  می باشد.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم 

جزائی اطفال اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

یکباب  تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر  3/614 شماره صادره: 1394/04/55434 
ثبت  ابیانه بخش 10  در  واقع  اصلی  از شماره 44-  فرعی  خانه و شماره پالک 495 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام بی بی موذن فرزند حسنعلی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در مورخ 
1394/6/12 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1394/05/07 م 

الف 68  عباسعلی عمرانی- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000024/1 شماره بایگانی پرونده: 9400030 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000024 بدینوسیله به خانم اکرم امیری فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه 266 متولد 1363 به شماره ملی 1199310905 که طبق متن سند 
ساکن: شهرضا سروستان فاز یک و طبق آدرس متن تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: 
شهرضا سروستان فاز یک بلوار فردوسی پالک 441 که طبق اعالم اداره پست شهرضا 
امکان ابالغ واقعی در آدرس مندرج در تقاضانامه صدور اجرائیه به شما وجود نداشته 
است ابالغ می گردد طبق سند رهنی شماره 1689 مورخ 1389/7/4 تنظیمی در دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 303 شهرضا شما مبلغ سیصد و چهل و چهار میلیون و سیصد 
و سی هزار و دویست و هفتاد و شش ریال از تسهیالت بانک مسکن شعبه مرکزی 
شهرضا استفاده نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ قطعه 
زمین به پالک ثبتی شماره 118/791 واقع در سروستان بخش یک ثبتی شهرضا ملکی 
شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به 
مبلغ دویست و پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و دو هزار و پانصد و شصت 
و نه ریال بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 1394/3/18 که از این تاریخ به بعد 
روزانه مبلغ یکصد و نوزده هزار و هشتصد و سی و شش ریال به آن اضافه می گردد 
توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9400030 در 

واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است 
که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام 
خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 
مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000033/1شماره بایگانی پرونده: 9400045 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000019 بدینوسیله به آقای بهرام خورشیدیان یاسوج 
ملی  به شماره  از سمیرم  متولد 1345 صادره  به شماره شناسنامه 190  فرزند علی 
1209282860 که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار کد پستی 
34357-86751و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا سروستان فاز 4 مجتمع 
پرستو طبقه چهار واحد 406 که برابر اعالم اداره پست شهرضا امکان ابالغ واقعی در 
آدرس مندرج در تقاضانامه صدور اجرائیه وجود نداشته است ابالغ می شود طبق سند 
رهنی شماره 4432 مورخ 1390/11/29 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره303 
شهرضا شما مبلغ سیصد و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار 
و نهصد و هفتاد و پنج ریال از تسهیالت بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده 
بدون  اعیانی  تمامت ششدانگ صرفًا  مذکور  تسهیالت  از  استفاده  قبال  در  که  نموده 
عرصه یکدستگاه آپارتمان به شماره باقیمانده 118/5558 واقع در سروستان بخش یک 
ثبتی شهرضا بانضمام پارکینگ قطعه بیست با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات به 
جزء عرصه، ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و بیست و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار 
و هشتصد و هفتاد و دو ریال بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 1394/3/26 که 
از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و چهار هزار و یکصدو چهل و نه  ریال به آن 
اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 
9400045 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان 
رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی 
اسناد رسمی  مفاد  اجرای  نامه  آئین  ماده 18  استناد  به  لذا  اقدام خواهد شد  مربوطه 
مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000020/1 شماره بایگانی پرونده: 9400026 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000027 بدینوسیله به ارسالن کهزادی فرزند بهمن یار 
به شماره شناسنامه 132 صادره از ممسنی متولد 1355 به شماره ملی 2391670729 
متن  آدرس  طبق  و  چهار  فاز  سروستان  شهرضا  ساکن:  سند  متن  آدرس  طبق  که 
طبقه  پرستو  مجتمع  فاز چهار  اجرائیه ساکن: شهرضا سروستان  تقاضانامه صدور 
دوم واحد 203 که برابر اعالم اداره پست شهرضا امکان ابالغ واقعی در آدرس مندرج 
در تقاضانامه به شما وجود نداشته است ابالغ می گردد طبق سند رهنی شماره 4117 
مورخ 1390/10/19 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 303 شهرضا شما مبلغ 
سیصد و چهل و شش میلیون و دویست و چهار ده هزار و یکصد و پنجاه و سه ریال 
استفاده  قبال  در  که  نموده  استفاده  مرکزی شهرضا  بانک مسکن شعبه  تسهیالت  از 
از تسهیالت مذکور همگی و تمامت ششدانگ صرفا اعیانی بدون عرصه یک دستگاه 
آپارتمان به پالک ثبتی شماره 118/6034 واقع در سروستان بخش یک ثبتی شهرضا 
قدرالهسم  با  نه  قطعه  پارکینگ  بانضمام  و  همکف  در  واقع  نه  قطعه  انباری  بانضمام 
از مشاعات و مشترکات به جز عرصه ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و سی میلیون و هفتصد و 
نوزده هزار و سیصد و هشتاد و یک ریال بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 
و  دویست  و  هزار  پنج  و  یکصد  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاریخ  این  از  که   1394/03/09
پرونده  و  سند صادر  کننده  تنظیم  دفترخانه  توسط  می گردد  اضافه  آن  به  ریال  یک 
تحت شماره بایگانی 9400026 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا



یادداشت یادداشت

هفت هنر

مجوز اجرای موسیقی زنده 
صادر شد

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: تاکنون طرح اجرای موس��یقی زنده در هتل ه��ا و مراکز اقامتی 
برای پنج هتل در اصفهان صادر شده است و 20 هتل دیگر نیز در صف 

دریافت مجوز قرار گرفته اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
اصفهان،حس��ینعلی آقاییان زاده، با اش��اره به اقدام جدی��د اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان در رابطه با اجرای موسیقی 
زنده در هتل ها اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده، مدیران 
هتل ها و س��فره خانه های س��نتی اصفهان می توانند موسیقی زنده را 
در بخش��ی از هتل خود در معرض دید گردش��گران داخلی و خارجی 
اجرا کنند. وی با اش��اره ب��ه هدف از اج��رای این ط��رح در هتل های 
اصفهان گفت: دادن خوراک فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی 
و همچنی��ن اجرای موس��یقی زن��ده در راس��تای تقویت موس��یقی 
 س��نتی در هتل ها از مهم ترین اه��داف اجرای این طرح بوده اس��ت.

معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها در زمینه اجرای موس��یقی 
زنده در هتل ها مجوز ص��ادر می کنیم که توجه بیش��تری نیز بر روی 
مباحثی چ��ون پرده خوان��ی، ش��اهنامه خوانی و اج��رای نمایش در 
مراکز اقامتی را نی��ز در نظر گرفته ایم. وی گفت: یک��ی از رویکردهای 
اصلی ما، تقویت موس��یقی س��نتی در استان اصفهان اس��ت؛ چرا که 
معتقدیم موسیقی س��نتی در معرض خطر جدی اس��ت و باید به این 
حوزه کمک ک��رد. آقاییان زاده اظهار کرد: متاس��فانه طی س��ال های 
گذشته به موسیقی سنتی توجه چندانی نشده است. بر همین اساس 
 اکنون بیش��تر از گذش��ته برای جبران کاس��تی ها فعالیت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی برای موسیقی پاپ نمی گذاریم، 
افزود: بر اساس قانون، هر گروه موسیقی به محض دریافت مجوز برای 
فعالیت در این عرصه می تواند کنس��رت برگزار کند و به دنبال آن نیز 
از همکاری اس��تانداری، نیروهای انتظامی و دیگر ارگان های مربوطه 
برخوردار شود. معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در ادامه بیان کرد: در حوزه موسیقی بر این اعتقادیم که 
هر آنچه قانون در رابطه با موس��یقی برای مردم مجاز کرده است ما آن 

را با تاکید بر تقویت موسیقی سنتی و پاپ در اختیار مردم قرار دهیم.

  فیلم های هنرمندان اصفهانی 

به جشنواره تولیدات رسید
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی حوزه هن��ری اس��تان 
اصفه��ان، ای��ن مرک��ز دربخ��ش هنره��ای تصوی��ری 
ب��ه ارس��ال آث��ار فیلمس��ازان اصفهان��ی ب��ه چهارمین 
 دوره جش��نواره تولی��دات مراک��ز اس��تانی اق��دام 

کرد.
در مجموع در این بخش حوزه هنری استان اصفهان با هشت 
اثر ) داستانی، مستند و پویا نمایی( در این جشنواره حضور 
خواهد داشت که از آن میان 3 فیلم مستند، 4 اثر داستانی 

و یک پویانمایی خواهند بود.
در بخش مس��تند، اصفهان با فیلم های مس��تند» عاشقی 
بود« به کارگردانی مجتبی اس��پنانی، » س��ینمای ایران« 
 ب��ه کارگردان��ی عبدالمجیدمصاحب��ی، » رازماندگاری« 
 به کارگردانی خشایارمحمودآبادی در این جشنواره حضور

می یابد.
 فیلم ه��ای داس��تانی » مه��دی، نرگ��س و ماه��ی ه��ا« 
 به کارگردانی معصوم��ه قوامی ، » بهار، تابس��تان، پاییز«

 ب��ه کارگردانی عطی��ه زارع، » حباب آبی« ب��ه کارگردانی 
فرشاد خوشبخت، » آرامگاه« به کارگردانی کریم عظیمی و 
پویانمایی » آه« به کارگردانی کریم عظیمی از دیگر آثاری 

هستند که در این بخش جشنواره حضوردارند.
کارگردان��ی  ب��ه  »رازمان��دگاری«  مس��تند  فیل��م 
خش��ایارمحمودآبادی یک��ی از آث��اری اس��ت ک��ه ب��ه 
زیبایی ه��ای معم��اری اصفه��ان و ایرلن��د می پ��ردازد 
 و تاکن��ون نظ��ر بس��یاری از منتق��دان را جل��ب ک��رده

 است.

بخش قاب��ل توجهی از انبوه مطال��ب گوناگونی که هر 
روز در ش��بکه های اجتماعی دست به دس��ت می شود 
را جمالت و گفته های چهره های شناخته ش��ده ادب، 
فرهنگ و هنر تش��کیل می دهد؛ گفته هایی که درک 
عم��ق و حقیقت آنه��ا نکات مهم��ی را به ما گوش��زد 
می کند، و چه بسا در لحظه هایی خواندن یکی از آنها ما 

را به کشف و شهودی درباره خودمان می رساند.
متن هایي كه از نیما و سهراب نیستند!

  این روزها اما شاهد نس��بت دادن گفته ها و متن هایی 
به چهره های شناخته شده ادب، فرهنگ و هنر کشور 
و نیز جهان هستیم که به هیچ وجه گفته آنان نیست؛ 

تنها کمی دقت و ظرافت کافی است که متوجه شویم 
این متن ها که در بس��یاری از مواق��ع پرمضمونند از 
افرادی که به آنها نس��بت داده شده، نیستند. از جمله 
نام سهراب سپهری، نیما یوشیج، فروغ فرخ زاد، نیچه، 
برتراند راس��ل و ... را در پای این متن ها می بینیم، اما 
دریغ از کوچک ترین ردپایی از سبک و قلم آنها در این 

نوشته ها.
بس��یاری از این گفته ها و نوش��ته های به دروغ نسبت 
داده شده، انعکاسی از ش��رایط کنونی جامعه امروزی 
کش��ور و جهان هس��تند و نه دوره ای که این چهره ها 
در آن می زیس��تند! اما چرا این جمله ه��ا و متن های 

نسبت داده ش��ده به راحتی توسط بس��یاری پذیرفته 
 می شود و آنها یقین می کنند که این گفته ها از ایشان 

است؟
 اگر از جنبه اخالقی این کار، که بس��یار ناپسند است 
بگذری��م و به سرچش��مه های ای��ن عمل ن��گاه کنیم 
متوج��ه می ش��ویم که نس��ل ج��وان و تحصیل کرده 
ما ک��ه بیش��تر از هم��ه نس��بت دهنده ای��ن گفته ها 
 و نی��ز بیش��ترین خوانندگان ای��ن متن ها هس��تند، 
به هم��ان درد کهنه و نخ نم��ای اهل مطالع��ه نبودن 
مبتالین��د؛ مگ��ر ن��ه اینک��ه اگ��ر ش��ناخت مان در 
نتیج��ه مطالع��ه، از فرهنگ، هن��ر و ادبی��ات ایران و 
جه��ان بیش��تر ب��ود ب��ه س��ادگی نمی پذیرفتیم که 
این متن ه��ا از نام هایی اس��ت ک��ه پای آنها نوش��ته 
 ش��ده و بدتر از همه اینک��ه این همه به بازنشرش��ان 

نمی پرداختیم!
 نیازی نیس��ت تا یک کت��اب خوان حرفه ای باش��یم، 
بلکه بیگانه نبودن با مطالعه و ارزش کتاب و کتابخوانی 
را دانستن مانع از آن می شود که هر متن و گفته ای را 
که بر صفحه مانیتور دیدی��م از نامی بدانیم که در پای 

آن نوشته شده است.
 اگر فرصتی ب��رای مطالعه نداریم یا بهت��ر بگوییم اگر 
 یاد نگرفته ایم که ط��وری زندگی کنیم ک��ه مطالعه، 
 هر چن��د کوت��اه، جای��ی در س��پری ش��دن روزها و 
ش��ب هایمان داش��ته باش��د، حداقل اگر با گفته ها و 
متن هایی مواجه شدیم که نام چهره شناخته شده ای 
پای آن بود کمی دقت و تحقیق کنیم تا متوجه شویم 
که آیا آن گفت��ه از همان نام اس��ت یا نس��بت دادنی 
دروغین اس��ت؛ چیزی که این روزها به شدت قبح آن 
ریخته شده و توجهی به غیراخالقی بودن آن نمی شود.

  اما خوب اس��ت این را هم بدانیم که دق��ت و تحقیق 
هر چند جزیی، خود زمینه ساز آشتی بیشتر با کتاب، 

مطالعه و پیامدهای سودمند آن است. 

دروغ گویی از جنس فرهنگ و ادب؛

متن هايي كه از نيما و سهراب نيستند!
خبر
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مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
گفت: نخستین بار است از س��وی اداره  کل ارشاد استان 
تفاهم نامه ای با همه شهرستان های استان برای مباحث 
عمرانی موسسات قرآنی و کانون های فرهنگی مساجد 
امضا می ش��ود. به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان،حجت االسالم 
و المس��لمین ارزانی در نشست مش��ترک ائمه جمعه و 
فرمانداران شهرس��تان های اصفهان با اش��اره به اهداف 

اصلی این تفاهم نامه گفت:در این تفاهم نامه بخش های 
مربوط به بودجه جاری شهرستان ها، بودجه های عمرانی، 
بودجه های مربوط به موسس��ات قرآن��ی و بودجه های 
مربوط به کانون های فرهنگی مس��اجد اعالم می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه 
بیان کرد: متاسفانه عده ای تصور می کردند که اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان تنها در زمینه 
اختصاص بودجه  های ج��اری شهرس��تان ها ورود پیدا 

می کند، این در حالی اس��ت که این اداره در زمینه های 
مختلف فرهنگ��ی نیز خدمات گس��ترده ای ب��ه مراکز 

فرهنگی در شهرستان ها ارائه می دهد.
وی، ایج��اد ارتباط دوس��ویه می��ان اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان و فرمان��داران و 
ائم��ه جمع��ه شهرس��تان ها را از جمل��ه آث��ار مثب��ت 
امض��ای ای��ن تفاهمنام��ه ذکر ک��رد و گف��ت: امضای 
این تفاهمنامه همچنین س��بب می ش��ود ک��ه مدیران 
س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی، س��ازمان های ورزش��ی 
و دیگ��ر ارگان ه��ای فرهنگ��ی در شهرس��تان ها برای 
 برق��راری ای��ن ارتب��اط دوس��ویه ب��ا م��ا وارد عم��ل

 ش��وند. ارزانی، اضافه کرد: تجربه نشان داده که امضای 

چنین تفاهم نامه هایی می تواند تاثیرات مثبتی در انجام 
کارهای عمرانی در حوزه فرهنگ در شهرستان ها داشته 
باشد.وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری 
نشس��ت های  س��ه روزه برای امضای تفاهم نامه تصریح 
ک��رد: در این س��ه روز متوالی ن��ه تنها برای نخس��تین 
بار ای��ن تفاهم نامه با شهرس��تان ها امضا می ش��ود که 
زمینه ای برای شنیدن اظهارات فرمانداران و ائمه جمعه 
 شهرستان ها در رابطه با خواسته های فرهنگی آنها ایجاد 
می شود.گفتنی است نشس��ت روز اول،یکشنبه چهارم 
مردادم��اه با حض��ور ائمه جمع��ه و فرمان��داران برخی 
شهرس��تان های اصفهان در س��الن جلس��ات اداره کل 

برگزار شد.

امضای تفاهم نامه ای برای اختصاص بودجه های عمرانی
 به موسسات فرهنگی
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آگهی ابالغ اجرائیه
بایگانی شعبه: 9400033 شماره  پرونده: 139404002127000027/1 شماره  شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000022 بدینوسیله به سعید رنجبر فرزند حسینقلی به 
شماره شناسنامه 1085 صادره از شهرضا متولد 1357 به شماره ملی 1199204501 
صدور  تقاضانامه  متن  طبق  و  چهار  فاز  سروستان  شهرضا  ساکن:  سند  متن  طبق 
اجرائیه ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار مجتمع الماس 6 کد پستی 8615600000 
که طبق اعالم اداره پست امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی در تقاضانامه صدور 
ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 197228  است  نداشته  به شما وجود  اجرائیه 
مبلغ  3 شهرضا شما  اسناد رسمی شماره  دفترخانه  در  تنظیمی  مورخ 1391/11/09 
از  ریال  دو  و  نود  و  و ششصد  هزار  نه  و  هشتاد  و  میلیون  نه  و  و شصت  سیصد 
از  استفاده  قبال  در  که  نموده  استفاده  مرکزی شهرضا  بانک مسکن شعبه  تسهیالت 
اعیانی )بدون قدرالسهم از عرصه(  تسهیالت مذکور همگی و تمامت ششدانگ صرفا 
یک دستگاه آپارتمان شماره 118/7301 واقع در سروستان بخش یک ثبتی شهرضا 
بانضمام اعیان انباری قطعه 32 با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات و حق استفاده 
قرار  مذکور  بانک  وثیقه  و  رهن  در  شما  ملکی  عرصه  از  قدرالسهم  بدون  عرصه  از 
گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و شصت و یک میلیون و 
پانصد و ده هزار و ششصد و نود و شش ریال بابت اصل طلب دیرکرد و سود تا 
تاریخ 1394/03/09 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و شانزده هزار و بیست 
و دو ریال به آن اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و پرونده 
تحت شماره بایگانی 9400033 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
آگهی ابالغ اجرائیه

 9400032 پرونده:  بایگانی  شماره   139404002127000026/1 پرونده:  شماره 
صادقی  فرامرز  آقای  به  بدینوسیله   139403802127000023 ابالغیه:  اگهی  شماره 
فرزند باقر به شماره شناسنامه 236 صادره از شهرضا متولد 1346 به شماره ملی 
1199088765 که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار و طبق 
آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار مجتمع الماس 7 
کد پستی 8615600000 که طبق اعالم اداره پست شهرضا امکان ابالغ واقعی در آدرس 
مندرج در تقاضانامه به شما وجود نداشته است ابالغ می گردد طبق سند رهنی شماره 
شهرضا   3 شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  در  تنظیمی   1392/01/29 مورخ   198153
شما مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیون و شصت و یک هزار و چهارصد و هشتاد و 
شش ریال از تسهیالت بانک مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که در قبال 
استفاده از تسهیالت مذکور تمامت و همگی ششدانگ صرفا اعیانی )بدون قدرالسهم 
از عرصه( یک دستگاه آپارتمان شماره 118/8663 واقع در سروستان بخش یک ثبتی 
شهرضا بانضمام اعیان انباری قطعه 19 با قدرالسهم از سایر مشاعات و مشترکات و 
حق استفاده از عرصه بدون قدرالسهم از آن ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و نود و نه میلیون و 
سیصد و شصت و نه هزار و ششصد و نود و هفت ریال بابت اصل طلب دیر کرد و 
سود تا تاریخ 1394/03/09 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و بیست و هشت 
هزار و دویست و هشتاد ریال به آن اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سند 
اداره  بایگانی 9400032 در واحد اجرای اسناد رسمی  صادر و پرونده تحت شماره 
ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
4/309 شماره آگهی: 139403902004000080 شماره پرونده:9100400200401062 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9102631 شش دانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان 
پالک شماره 33 فرعی از 4664 اصلی باقیمانده واقع در طبقه دوم به مساحت 02/ 148 
متر مربع )با قید به اینکه عبور سه کانال کولر هر یک به مساحت 0/6 متر مربع مورد 
گواهی می باشد( بانضمام ششدانگ اعیانی یک واحد پارکینگ قطعه سوم واقع در طبقه 
همکف به مساحت 12/5 متر مربع بانضمام قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات 
مفروز و مجزی شده از یکباب ساختمان احداثی در پالک 4664/33 واقع در بخش 4 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان چهار باغ خواجو، خ شهدای خواجو، کوچه 
شهید بهرام موذن، بن بست یخچال، پالک 83 دارای کد پستی شماره: 18181- 81537 
که سند مالکیت آن در صفحه 341 دفتر 293 امالک ذیل ثبت شماره 52540 با شماره 
چاپی 096145 سری الف 87 ثبت و صادر شده است با حدود : شمااًل اول بطول 3/68 
متر دیواریست به فضای کوچه، دوم در هفت قسمت که اول و سوم و پنجم شرقی و 
هفتم غربی است به طول های 2/96 متر و 1/18 متر و 1/73 متر و 1/34 متر و 0/24 
متر و 2/01 متر و 5/04 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی سوم به طول 5/09 
متر دیواریست به فضای کوچه شرقًا به طول 11/5 متر دیوار به دیوار پالک 34 فرعی 
متر و 5/12  به طول 1/73  اول پخی شکل است  اول در دو قسمت که قسمت  جنوبًا 
متر دیوار کوتاه و دیواری است به فضای حیاط مشاعی دوم در سه قسمت که اول 
شرقی و سوم پخی شکل است به طول های 0/75 متر و 5/84 متر و 1/65 متر پنجره 
و دیواریست به فضای حیاط مشاعی غربًا به طول 11/63 متر دیوار به دیوار پالک 13 
فرعی و 22 فرعی. حدود پارکینگ: شمااًل به طول 2/5 متر خط مفروض است به محوطه 
مشاعی شرقًا به طول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعی جنوبًا به طول 2/5 
متر خط مفروض است به محوطه مشاعی غربًا به طول 5 متر خط مفروض است به 
محوطه مشاعی که طبق نظر کارشناس رسمی آپارتمان مذکور در طبقه سوم با قدمت 
بلوک،  تیرچه  و سقف  بتنی  اسکلت  مذکور شامل  باشد. ساختمان  می  7 سال  حدود 
دیوارهای داخلی اندود گچ، و رنگ آمیزی مولتی کالر روی آن، کف ساختمان سرامیک، 
دیوار و کف آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی، کاشی و سرامیک، کابینت ام. دی. 
آلومینیومی، سیستم سرمایش  اف، دربهای داخلی چوبی، دربهای خارجی ساختمان 
و گرمایش ساختمان کولر آبی و پکیج، نمای ساختمان و حیاط، آجرنمای 3 سانتی 
آیفون  نیز  و  مشترک  آب  و  مجزا  گاز  و  برق  انشعابات  دارای  فلزی،  حیاط  درب  و 
تصویری و آسانسور می باشد. ملکی خانم فخری پیشگاهی فرد که طبق سند رهنی 
شماره 35526-1388/06/09 دفترخانه اسناد رسمی 129 اصفهان در رهن موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد 
بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1394/06/08 در اداره اجرای 
خیابان  اول  راه  چهار   – بهشت شرقی  خیابان هشت  در  واقع  اصفهان  اسناد رسمی 
الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه6/660/000/000 ریال شروع و 
به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا آین آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1394/05/07 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید - م/الف 10630 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000023/1شماره بایگانی پرونده: 9400029 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000025 بدینوسیله به آقای امیر میرزائی امین آبادی 
متولد 1358  تهران مرکزی  از  به شماره شناسنامه 6450 صادره  فرزند محمدحسن 

دارای شماره ملی 0072982462 که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا سروستان 
فاز 4  منزل شخصی کد پستی 865600000 و طبق آدرس تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن: شهرضا سروستان فاز 4 مجتمع نگین طبقه سوم واحد 14 که طبق اعالم اداره 
پست شهرضا امکان ابالغ واقع در آدرس مندرجه در تقاضانامه به شما وجود نداشته 
است ابالغ می گردد طبق سند رهنی شماره 133298 مورخ 1391/07/03 تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهرضا شما مبلغ سیصد و شصت و یک میلیون و 
یکصد و چهل و دو هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال از تسهیالت بانک مسکن شعبه 
مرکزی شهرضا استفاده نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور همگی و تمامت 
ششدانگ صرفا اعیانی )بدون قدر السهم از عرصه( یک دستگاه آپارتمان به شماره 
انباری قطعه  اعیان  بانضمام  ثبتی شهرضا  118/7097 واقع در سروستان بخش یک 
14 واقع در همکف و فاقد پارکینگ می باشد. ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و سی و نه میلیون 
و چهارصد و شصت و دو هزارو هفتصد و سه ریال بابت اصل طلب، دیرکرد وسود 
تا تاریخ 1394/03/09 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و ده هزارو هفتصد 
و دو ریال به آن اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سندصادر و پرونده 
تحت شماره بایگانی 9400029 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا 
تشکیل و در جریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای 
مفاد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. یوسفیان- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000019/1 شماره بایگانی پرونده: 9400025 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000026 بدینوسیله به کاظم زارع قمشه فرزند جواد به 
 4720692427 ملی  شماره  به  بغداد  کنسولگری  از  54108صادره  شناسنامه  شماره 
سروستان  شهرضا  ساکن:  اجرائیه  صدور  تقاضانامه  و  سند  متن  آدرس  طبق  که 
شما  به  ابالغ  امکان  آدرس  بودن  ناقص  علت  به  پست  اداره  اعالم  برابر  که  سه  فاز 
 1390/12/04 مورخ   4525 رهنی شماره  طبق سند  میگردد  ابالغ  است  نداشته  وجود 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 303 شهرضا شما مبلغ سیصد و چهل و 
بانک  تسهیالت  از  ریال  هشت  و  بیست  و  پانصد  و  هزار  ده  و  هفتصد  و  میلیون  نه 
مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور 
تمامت و همگی ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی شماره 118/6254 
انباری قطعه چهل و سه  واقع در سروستان بخش یک ثبتی شهرضا بانضمام اعیان 
و  مشاعات  از  قدرالسهم  با  همکف  در  واقع  هفت  قطعه  پارکینگ  اعیان  بانضمام  و 
مشترکات و حق استفاده از عرصه بدون قدرالسهم از عرصه ملکی شما در رهن و 
به مبلغ سیصد  اجرائیه  بدهی  پرداخت  به علت عدم  قرار گرفته و  بانک مذکور  وثیقه 
اصل  بابت  ریال  یک  و  هفتاد  و  هشتصد  چهارهزارو  و  سی  و  میلیون  وسه  سی  و 
مبلغ  روزانه  بعد  به  تاریخ  این  از  که   1394/03/09 تاریخ  تا  وسود  دیرکرد  طلب، 
توسط  گردد  می  اضافه  آن  به  ریال  و سه  و شصت  دویست  هزارو  و شش  یکصد 
واحد  در  بایگانی 9400025  پرونده تحت شماره  و  کننده سندصادر  تنظیم  دفترخانه 
اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی است که 
اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  برابر 
خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد رسمی مصوب 1387 مراتب 
جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
 گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

یوسفیان -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000032/1 شماره بایگانی پرونده: 9400044 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000020 بدینوسیله به خانم فاطمه شجاعی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 83 صادره از شهرضا متولد 1333 به شماره ملی 1198932570 
تقاضانامه صدور  فاز سه طبق  که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا سروستان 
اجرائیه ساکن شهرضا سروستان فاز سه مجتمع آفتاب بلوک دو طبقه چهار واحد 405 
که برابر اعالم اداره پست شهرضا امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی در تقاضانامه 
صدور اجرائیه وجود نداشته است ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 4794 مورخ 

1390/12/17تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 303 شهرضا شما مبلغ سیصد 
و چهل و نه میلیون و هفتصد و نه هزار و پانصد و سی و شش ریال از تسهیالت بانک 
مسکن شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که در قبال استفاده از تسهیالت مذکور 
همگی و تمامت ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی شماره 118/6421 
قدرالسهم  با  وسه  شصت  قطعه  انباری  اعیان  بانضمام  شهرضا  یک  بخش  در  واقع 
مشاعات و مشترکات بدون قدرالسهم عرصه ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و بیست و سه میلیون 
طلب،  اصل  بابت  ریال  هشت  و  سی  و  پانصد  هزارو  هشت  و  شصت  و  ششصد  و 
دیرکرد وسود تا تاریخ 1394/03/26 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد ودو 
هزارو نهصد و پانزده ریال به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 
9400044 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان 
رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی 
مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد رسمی مصوب 
1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
آگهی ابالغ اخطاریه

شماره   8600035 پرونده:  بایگانی  شماره   8604002127000035/1 پرونده:  شماره 
قدرت  فرزند  فیضی  لیال  خانم  به  بدینوسیله  ابالغیه: 139403802127000016  آگهی 
اله به شماره شناسنامه 929 صادره از شهرضا متولد 1356 ساکن: شهرضا خیابان 
ارشاد جنب بنیاد شهید منزل شخصی و غالمعلی فیضی فرزند یداله به شماره 1208 
امام خیابان حافظ  صادره از حوزه یک شهرضا متولد 1338 ساکن: شهرضا میدان 
اله مهدی پور فرزند حسن به شماره شناسنامه  کوچه فیض منزل شخصی و فضل 
21220 صادره از شهرضا متولد 1344 ساکن: شهرضا خیابان ارشاد جنب بنیاد شهید 
منزل شخصی که برابر گزارش  مامور ابالغ در آدرس های مذکور مورد شناسائی 
واقع نگردیده اند ابالغ می گردد در موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 8600035 
له بانک صنعت و معدن شعبه اصفهان و علیه قدرت اله فیض و شما اعالم می دارد 
نام خانوادگی آقای غالمعلی، فیضی در اجرائیه صادره توسط دفترخانه تنظیم کننده 
سند اشتباها فیض قید شده است که مراتب اصالح و جهت اطالع به شما در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد 

رسمی شهرضا 
آگهی ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139404002127000029/1 شماره بایگانی پرونده: 9400041 شماره 
آگهی ابالغیه: 139403802127000021 بدینوسیله به خانم زهرا کاظمی اسفه فرزند 
ملی  شماره  به   1354 متولد  دهاقان  از  صادره   447 شناسنامه  شماره  به  حسین 
5129437004 که طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا سروستان فاز چهار و طبقه 
آدرس متن تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن شهرضا سروستان فاز چهار مجتمع باران 
آدرس  در  واقعی  ابالغ  امکان  پست  اداره  گزارش  برابر  که   36 واحد  چهار  طبقه  دو 
ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره 5153  است  نداشته  به شما وجود  تقاضانامه 
مورخ 1391/02/17 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 303 شهرضا شما مبلغ 
سیصد و پنجاه و یک میلیون و هفتصد و سیزده هزار و پانصد و بیست و چهار ریال 
استفاده  قبال  در  که  نموده  استفاده  مرکزی شهرضا  بانک مسکن شعبه  تسهیالت  از 
از تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی شماره 
انباری قطعه  اعیان  بانضمام  ثبتی شهرضا  118/6774 واقع در سروستان بخش یک 
32 با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات و حق استفاده از عرصه و بدون قدرالسهم 
از عرصه ملکی شما در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهی اجرائیه به مبلغ سیصد و بیست میلیون و هشتصد و سی و شش هزار و هفتصد 
از  که   1394/03/26 تاریخ  تا  وسود  دیرکرد  طلب،  اصل  بابت  ریال  هفت  و  پنجاه  و 
این تاریخ به بعد روزانه مبلغ یکصد و سه هزار و یکصد و هشتادو پنج ریال به آن 
اضافه می گردد توسط دفترخانه تنظیم کننده سندصادر و پرونده تحت شماره بایگانی 
9400041 در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد شهرضا تشکیل و در جریان 
رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی 
مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد رسمی مصوب 
1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و  
منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. یوسفیان -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
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سپاهان، تنها نماینده 
واترپلوی

 استان اصفهان 

 پیشنهاد  برگزاری 
 دربی اصفهان 
در روزی دیگر

فصل جدید لیگ برتر واترپلو در شرایطی قرعه کشی می ش��ود که تیم واترپلوی 
س��پاهان به عنوان تنها نماینده اس��تان اصفهان در جمع تیم ه��ای لیگ برتری 

حضور دارد.
با اعالم باشگاه س��پاهان، تیم داری این باشگاه در رش��ته واترپلو فصل آینده نیز 
ادامه خواهد داشت و این تیم دومین س��ال حضورش در رقابت های لیگ برتر را 
تجربه می کند.تیم واترپلوی س��پاهان در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر 
به عنوان یک تیم مدعی ظاهر شد و توانست عنوان نایب قهرمانی این مسابقات 

را به دست بیاورد.
با توجه به نایب قهرمانی تیم س��پاهان، این تیم سهمیه حضور در مسابقات جام 
باشگاه های آسیا را به دست آورده و به عنوان یکی از دو نماینده واترپلو کشورمان 

در این رقابت ها شرکت می کند.
سازمان لیگ برتر واترپلو، روز شنبه 24 مردادماه را به عنوان زمان برگزاری مراسم 
قرعه کش��ی فصل جدید لیگ برتر واترپلو اعالم کرده است و از نماینده تیم های 

شرکت کننده، دعوت شده در این مراسم حضور پیدا کنند.

هیات فوتبال استان اصفهان پیشنهاد تغییر زمان دیدار دربی این شهر را به سازمان 
لیگ داده است.

با توجه به برگزاری دیدار فینال فوتسال جام باش��گاه های آسیا در روز جمعه 16 
مردادماه که میزبان این رقابت ها استان اصفهان اس��ت، هیات فوتبال این استان 

پیشنهاد تغییر تاریخ دربی اصفهان بین تیم های ذوب آهن و سپاهان را داده است.
پیشنهاد هیات فوتبال اس��تان اصفهان به صورت کتبی به سازمان لیگ ارائه شده 
اما هنوز پاسخی از سوی مسووالن سازمان لیگ و کمیته مسابقات به هیات فوتبال 

این شهر نرسیده است. 
شورای تامین، صدا و سیمای استان اصفهان و مسووالن برگزاری مسابقات اعالم 
کرده اند آمادگی برگزاری همزمان فینال فوتس��ال جام باش��گاه های آسیا و دیدار 

ذوب آهن و سپاهان در هفته دوم لیگ برتر پانزدهم را ندارند.
در نامه ارسال شده از سوی هیات فوتبال استان اصفهان به سازمان لیگ، پیشنهاد 

شده دربی اصفهان روز پنجشنبه 15 مرداد یا شنبه 17 مرداد برگزار شود.

کسب ۴ سهمیه با پای لنگ وحضور کم رنگ بانوان؛

دو ومیدانی نفس تازه کرد

چین خوب نبود، ما اشتباه داشتیم
ملی پوش بسکتبال ایران گفت: در دیدار با چین آنها خوب نبودند، بلکه 

ما اشتباه داشتیم و باختیم.
اوشین س��اهاکیان که یکی از بهترین های دیدار با چین بود و در حین 
بازی لنزهایش را از دست داد، بعد از قبول شکست مقابل میزبان اظهار 
داشت: هشت روز است که تمرینات خود را آغاز کرده ایم و اینکه بتوانیم 
با تاکتیک های سرمربی جدید آشنا و هماهنگ شویم، زمان می برد و این 
موضوع طبیعی است. از شانس ما اولین دیدار تیم ملی، مقابل چین برگزار 

شد، اما مطمئنا بازی به بازی بهتر می شویم.
وی در ادامه تاکید کرد: در این مسابقه خوب بازی نکردیم و ریتم مناسبی 
نداشتیم. توپ های زیادی را نتوانستیم به گل تبدیل کنیم و علت آن هم 
عدم شناخت از زمین مس��ابقه بود و تنها با یک جلسه تمرین به میدان 

رفتیم.
ملی پوش بس��کتبال ایران عنوان کرد: در جلس��ه ای که با س��رمربی 
خواهیم داشت، حتما اشکاالت را برطرف و برای بازی های بعدی بهتر 
کار می کنیم. البته چینی ها هر چه زدند تبدیل به امتیاز شد. در مجموع 
ما، بد بودیم نه اینکه آنها برتر باش��ند. به هر حال هدف قهرمانی آس��یا 
بوده که ما برای آن تالش می کنیم. این تورنمنت ها برای این اس��ت که 

هماهنگ شویم.
تیم ملی بسکتبال در اولین بازی خود در تورنمنت چین 68 بر 64 نتیجه 

را به میزبان واگذار کرد.

می خواستم با پیراهن پرسپولیس 
خداحافظی کنم

 مداف��ع س��ابق پرس��پولیس گف��ت: از ه��واداران پرس��پولیس و 
 ذوب آهن تشکر می کنم و تا آخر عمر مدیون آنها هستم.

س��پهر حیدری درباره خداحافظ��ی اش از فوتبال اظهار داش��ت: من 
همیشه دلم می خواست با پیراهن پرس��پولیس یا ذوب آهن از فوتبال 
خداحافظی کنم. من پیشنهادهای زیادی داشتم، اما همیشه به دنبال 
بازی و خداحافظی کردن در تیم های پرسپولیس یا ذوب آهن بودم. حتی 
سال گذشته با یک تیم از لیگ چین به توافق نهایی رسیدم؛  اما به خاطر 

بیماری مادرم، پای هواپیما از رفتن به چین منصرف شدم.
وی ادامه داد: همان زمان یک آکادمی بزرگ حرفه ای در کیش تاسیس 
کردم که در حال حاضر ۳1۰ شاگرد آنجا دارم. امسال از تیم های لیگ 
 برتری پیشنهاد داشتم و می توانستم دو س��ال دیگر فوتبال بازی کنم؛ 
اما دیدم بهتر است اکنون بروم تا اینکه بخواهم فوتبالم کامل تمام شود 

بعد خداحافظی کنم.
حیدری در پایان افزود: می خواهم با قدرت به فوتبال برگردم و مربیگری 
را آغاز کنم. برخالف خیلی ها که می گویند خداحافظی، مرگ فوتبالی 
یک بازیکن است، برای من بهترین روز زندگی ام است. خداراشکر می کنم 
که به من لطف کرد تا حساس ترین گل تاریخ را برای پرطرفدارترین تیم 
ایران به ثمر برسانم. از هواداران پرسپولیس و ذوب آهن تشکر می کنم و 

تا آخر عمر مدیون آنها هستم.

 اظهارنظر جالب والدمیر پوتین 
درباره بالتر

والدمیر پوتین رییس جمهور روسیه معتقد است که باید با اعطای جایزه 
صلح نوبل از سب بالتر تجلیل شود!

برخ��الف موضع گی��ری تن��د رس��انه های دنی��ا علی��ه نف��ر اول 
 فیف��ا به خاط��ر مس��ایلی مانن��د رش��وه خواری مدی��ران در ای��ن

 نهاد بین المللی، شخصیتی همچون والدیمیر پوتین بر این باور است که 
به این مدیر سوئیسی باید جایزه داده و از او قدردانی شود.

عالی ترین مقام سیاس��ی روس ها اظهارکرد: اف��رادی مثل آقای بالتر یا 
چهره های بزرگ فدراس��یون های ورزش��ی دنیا یا مس��ابقات المپیک، 
شایسته تقدیر های ویژه ای هس��تند. اگر قرار باشد دنبال شخصی برای 
اعطای جایزه نوبل بگردیم، باید به این گونه چهره ها اعطا کنیم. پوتین 
این اظهارات را بعد از مالقات با بالتر در گفت وگو با تلویزیون س��وئیس 

بیان کرد.
او افزود: هم��ه ما می دانیم موقعی��ت کنونی آقای بالتر چگونه اس��ت. 
نمی خواهم وارد موضوعات ریز شوم؛ اما به هیچ وجه باور ندارم که وی در 

مسایل مربوط به رشوه خواری نقش داشته باشد.

ونگر به ماشین حساب نیاز دارد!
سرمربی تیم چلسی می گوید آرسن ونگر به یک ماشین حساب نیاز دارد.

خوزه مورینیو، اعالم کرد: وقتی صحبت از مقایس��ه کردن آرس��نال و 
چلسی در مورد خرید بازیکنان است، سرمربی تیم آرسنال به یک ماشین 
حساب نیاز دارد. مورینیو گفت: اگر پولی که هر دو باشگاه در سه یا چهار 
سال اخیر خرج کرده اند را در نظر بگیرید، شگفت زده خواهید شد. یک 
ماشین حساب بگیرید. این یکی از آسان ترین کار هاست. جایی برای بحث 
 کردن نمی گذارد. اگر می خواهید صادق، بی طرف و عمل گرا باشید این

 آسان ترین کار برای یک مربی و حتی یک خبرنگار است. آنها دروازه بان 
فوق العاده ای خریداری کردند و این پست برای هر تیمی مهم است. اگر 
قیمت اوزیل، سانچز، چمبرز و دبوش��ی را روی هم بگذارید شگفت زده 
خواهید شد. این یک تیم فوق العاده با بازیکنان و دروازه بانی خوب است. 

آنها آمادگی رقابت برای گرفتن عنوان را دارند.

ستاره های رئال در راه شانگهای
کریس رونالدو س��تاره رئال مادرید عکس زیر را در اینستاگرام 
خود منتش��ر ک��رده و در توضیح آن نوش��ت:» پیش به س��وی 

شانگهای«.
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فضای ورزش، المپیکی نیست!
در فاصله یک س��ال مان��ده ت��ا المپیک برزی��ل، هنوز 
سرپرس��ت کاروان اعزامی ورزش ایران تعیین نش��ده و 
این درحالی است که اس��اس نامه کمیته ملی المپیک 
به معرفی سرپرست کاروان حداقل یک سال پیش از هر 

رویداد تاکید دارد.
مردادماه س��ال آینده س��ی و یکمی��ن دوره بازی های 
المپیک تابستانی به میزبانی برزیل و در شهر ریودوژانیرو 
برگزار می  شود. از همین رو در همه کشورها آماده سازی 
ورزشکاران رش��ته های مختلف برای حضور در میادین 
کسب س��همیه آغاز ش��ده، از جمله ایران که نتیجه آن 
تا به امروز کسب شش سهمیه توسط احسان روزبهانی 
)بوکس(، عسکری )دوچرخه س��واری(، محمد حسین 
ابارقی )دو 2۰۰ مت��ر(، لیال رجبی )پرت��اب وزنه(، رضا 

قاسمی و حسن تفتیان )دوی 1۰۰ متر( بوده است. 
این ورزشکاران و دیگر ورزشکاران و احیانا تیم هایی که 
موفق به کسب س��همیه المپیک ریو می شوند در قالب 
کاروانی به محل برگ��زاری این بازی ها س��فر می کنند 
که برنامه ری��زی و انج��ام هماهنگی ه��ای الزم جهت 
پیگیری دقیق تمام ام��ور مربوط به اع��زام آن بر عهده 
سرپرس��ت کاروان خواهد بود. مس��وولی  هن��وز برای 
 کاروان اعزامی ای��ران ب��ه ریودوژانیرو معرفی نش��ده؛ 
در حالی که خود اساس��نامه کمیته ملی المپیک نسبت 
به انتخاب و معرفی به موقع سرپرس��ت برای هر یک از 
کاروان ه��ای اعزامی به رقابت هایی از این دس��ت تاکید 
دارد.در بخشی از اساس��نامه کمیته ملی المپیک آمده 
است: سرپرست هر کاروان ورزشی، حداقل یک سال قبل 
از هر رویداد از میان مدیران با تجربه و توانمند ورزشی، 
توس��ط هیات اجرای��ی انتخاب و با حکم رییس کمیته 

منصوب می شود. 
 با این حال اعضای هیات اجرایی ت��ا به امروز که ورزش 
ایران و جهان در فاصله زمانی کمتر از یک ساله تا المپیک 
س��ی  و یکم قرار دارند، هن��وز انتخاب سرپرس��ت برای 
کاروان اعزامی را در دستور کار هیچ یک از نشست های 

خود قرار نداده اند.

به یقی��ن پی��ش کس��وتان والیبال 
اصفه��ان ودوس��تداران این رش��ته 
 ورزشی به خاطر می آورند که والیبال
  ریش��ه داراصفه��ان دردو بخ��ش زنان وم��ردان دردهه

 5۰ سرآمد والیبال کش��ورمان بوده وهمواره ازبازیکنان 
نامدار وش��اخص تیم های مل��ی برخوردار بوده اس��ت، 
 به ویژه در بخش بان��وان که با بازیکن��ان ارزنده ای نظیر

خانم ها ش��هال صف��وی، بت��ول منتظرالقای��م، فهیمه و 
فرزانه فرمان آرا، ناهی��د قزوینی، مهین پور معراج، گیتی 
محبان ، مریم آچاک ، ریت��ا ابراهیمی و... درمس��ابقات 
قهرمانی کش��ور س��ال 1۳51که همزم��ان در دوبخش 
خانم ها وآقایان در س��الن تختی) هفده ش��هریورفعلی( 
برگزارشد، تیم اصفهان دربازی فینال مقابل ملی پوشان 
تهران به برتری رس��ید وطب��ق قولی که اس��تانداروقت 
اصفهان داده بود کلی��ه بازیکنان اصفهان��ی برای دیدن 
بازی های المپی��ک 1974مونیخ به آلمان اعزام ش��دند.

همان طور ک��ه بارها به این امر اش��اره کردی��م، والیبال 
اصفه��ان درس��ال ه��ای گذش��ته از جای��گاه رفیعی در 
والیبال کش��ور برخوردارب��وده و دارای پتانس��یل باال و 
اس��تعدادهای بالقوه بس��یاری اس��ت، ل��ذا صادقانه باید 
قبول کنیم که درطول س��ال های اخیر به س��ختی مورد 
بی مهری مس��ووالن به ویژه مدیرعامالن باش��گاه های 
پولدارومتمول قرارگرفته و ضربه خورده اس��ت. البته تیم 
بانوان به لطف حمایت باش��گاه گیتی پسند وبا مربیگری 
 خوب خان��م راحل��ه آرا ،دو س��ال پیاپی قهرم��ان لیگ

 باشگاه های برتر کشورشده وتیم بانوان ذوب آهن هم که 
 دارای تجربه وکارنامه درخشانی است با کمک مالی باشگاه 
 ذوب آهن ودرای��ت مربیان شایس��ته و بادانش��ی مانند 
خانم هاشریف زاده وصادقی بارها قهرمان ونایب قهرمان 
لیگ برتر باشگاه های ایران شده است که نشان می دهد 
کار پشتوانه س��ازی در بخش بانوان به خوبی انجام شده 

وتداوم داشته است!

چنانچ��ه صادقانه بپذیری��م که اگر مس��وولین و مدیران 
عامل باش��گاه های اصفه��ان تنها درحد و ان��دازه هزینه 
خرید دو بازیکن فوتب��ال، مبلغی به تی��م والیبال بانوان 
تخصیص بدهند، نه تنها از لحاظ تبلیغی سود کرده اند که 
 گنجینه افتخارات ورزش بانوان شان با جام های قهرمانی 

تیم والیبال، نماد بهتری پیدا خواهد کرد.
حال اگر این واقعی��ت را بپذیریم که بانوان والیبالیس��ت 
اصفهان در طول س��ال ه��ای اخیر لیاقت وشایس��تگی  
و درعین ح��ال قابلیت های ف��ردی ش��ان زبانزد خاص 
و عام ب��وده و در بازی ه��ای لیگ کش��وری ارزش های 
واقعی خ��ود را به اثبات  رس��انده اند، س��والی ک��ه بارها 
مطرح کرده ای��م را یک بار دیگ��ر عنوان م��ی کنیم که 
بان��وان والیبالیس��ت اصفه��ان چ��ه گناه��ی مرتک��ب 
 ش��ده بودند ک��ه از س��وی باش��گاه گیتی پس��ند مورد

 بی مهری قرارگرفتند وتیم به آن خوبی وشایس��تگی که 
دوسال قهرمان ایران شده را منحل کردند!

چه کسی باید پاسخ گوی ازهم گس��یختگی تیم والیبال  
باشگاه گیتی پس��ند باشد؟ آیا با گذش��ت قریب به شش 
سال وقت آن نرسیده مسووالن این باش��گاه در راستای 
 حضور مجدد تیم والیبال این باشگاه در رقابت های لیگ

 باش��گاه های برتر کش��ور اقدامی به عمل بیاورند؛ و دل 
هواداران باشگاه خود راشاد کنند؟

 حضور تیم والیبال بانوان باریج اس��انس در فصل گذشته 
نور امی��دی را در دل دوس��تداران والیبال بانوان اس��تان 
اصفهان تاباند، اما درکمال تعجب وتاسف اطالع پیداکردیم 
که مدیر عامل باشگاه باریج اس��انس کاشان که درشروع 
کار خود خبر از حمای��ت همه جانب��ه از ورزش بانوان به 
ویژه والیبال داده بودند؛ اقدام به انحالل تیم بانوان کردند 
که دراولین گام و اولین تجربه لیگ کشوری با مربیگری 
 خانم راحله آرا بازی های خوبی را ب��ه نمایش درآوردند؛ 
اما ازآنجایی که مانند س��ایر تیم ها بازیک��ن غیر بومی و 
درحد وان��دازه های لیگ��ی دراختیار نداش��تند به نتایج 

مطلوبی دست پیدا نکردند که حاصلش انحالل تیم بود!
جا دارد مدیران باش��گاه ها به خصوص فوالد س��پاهان ، 
 گیتی پس��ند، س��یمان اصفهان و... در راس��تای تشکیل

 تیم های والیب��ال بانوان وآقای��ان وارد عمل ش��وند و با 
حمایت مالی خ��ود ازجوانان شایس��ته والیب��ال، باعث 
دلگرمی و ایجاد انگیزه وروحیه باالی این عزیزان ش��وند، 
واز طرفی کمک کنند تا والیبال اصفهان به دوران پرفروغ 

وجایگاه واقعی خود بازگردد.
واما دریک چنین وضع و شرایطی تیم والیبال بانوان استان 
اصفهان با کادری قوی وبا سرمربیگری خوب خانم زهره 
کرباسی که ازجمله مربیان فهیم وبادانش والیبال اصفهان 
می باشد، بدون باخت وبا کسب پنج پیروزی، مقتدرانه به 
مقام قهرمانی امیدهای کش��ور نایل شد وجام قهرمانی را 
از شهرمصفای س��اری به ارمغان آورد که از ارزش بسیار 

باالیی برخوردارمی باشد.
تیم امید بانوان استان اصفهان را خانم ها : ندا چمالنیان، 
زهراشیری، ساجده س��جادیه، هاله متقیان، فرناز ساعی، 
الهام طالب��ی، فاطم��ه ابراهیمی، فاطمه ایزدی، پریس��ا 
اعالی��ی، مینا نیک ن��ام، نگین بالل��ی، ریحان��ه داورپناه 
تش��کیل می دادن��د، وخانم ه��ا صدیقه س��روش، مریم 
حدادی ،کنارسرمربی تیم) خانم زهره کرباسی( به عنوان 

کادرفنی، منشاء خدمات ارزنده ای بودند. 

    قهرمانی بانوان اصفهانی دروالیبال کشور
��کار بزرگ بانوان اصفهان، درقهرمانی کشور:

کسب چهار سهمیه المپیک توسط دو و میدانی در 
رقابت های جام کازانف در شرایطی به دست آمد 
که این رشته شرایط خوبی ندارد. بااین حال در کنار 
نتایج خوب مردان، حضور کم رنگ بانوان یکی از 

نقاط های ضعف بود.
باالخ��ره انتظاره��ا از ورزش م��ادر برای کس��ب 
س��همیه ب��ه نتیج��ه رس��ید و ج��ام 
 کازان��ف پای��ان خوب��ی ب��رای

 دو ومیدانی کاران داش��ت. 
جامی که البت��ه عده ای 
معتقدندآوردگاه نسبتا 
آس��انی برای کسب 
سهمیه المپیک بود.

دو ومیدانی 
کاران ایران 
اغل��ب  ک��ه 

بدون سرمربی 
و ب��ه تنهای��ی به 

 تمرین��ات خ��ود ادام��ه 
می دادند، این بار و پس از ناکامی در کسب 

سهمیه در قهرمانی آسیا و جایزه بزرگ به قزاقستان 
 اعزام ش��دند. اعزام پر حاش��یه ای ک��ه برخی از 

مهره های پرشانس از آن جا ماندند.
برگزاری انتخابی تیم ملی چند روز پیش از اعزام 
درحالی که برخی اعض��ای ثابت تیم ملی حتی به 
 آن دعوت نشدند و غیبت پرس��ر و صدای یکی از 
مهره ه��ای دعوتی در نهایت به لیس��تی 12 نفره 
ختم ش��د. مهدی زمانی، لیال رجبی، احمد فرود، 
الناز کمپانی، وحید صدیق، کیوان قنبرزاده، رضا 
قاسمی، محمد حسین ابارقی، حسن تفتیان، سجاد 
هاشمی آهنگری ،خلیل ناصری و محمدرضا وطیفه 

دوست  به کازانف اعزام شدند.
تجربه حضور ایران در دوره های قبلی جام کازانف 
هم نش��ان می داد ک��ه دو ومیدان��ی کاران ایرانی 
همیش��ه حضور موفقی در قزاقس��تان داشته اند. 
آنها در این مسابقات، خیلی از رقیبان اصلی خود 
 را نداش��تند و ش��رایط آب و هوایی هم مش��کلی 
برای شان ایجاد نمی کرد. شاید همین باعث شده 
که حضور در جام کازانف عالوه بر کسب نتیجه و 

مدال، به رکوردشکنی هم ختم شد.
آمار نش��ان می دهد فقط در دوره قبلی این جام، 
ایرانی ها موفق به کس��ب 4 م��دال طال)تفتیان- 
زمانی)2(-صمیمی(، 6 نقره )صمیمی-کاردان-

طوسی)2(-س��یار( و ۳ برنز)مق��دم- ربان��ی و  
طاهرخانی( شدند.

در این دوره اما ش��اید بت��وان یکی از 
نقاط ضعف را حضور کمرنگ بانوان 
دانست. تنها بانویی که به کازانف 
اعزام ش��د، لیال رجبی بود. رجبی 
 که م��دت ه��ا از مصدومیت رنج 
می ب��رد باالخ��ره خ��ودش را به 
مسابقات رساند و شروع خوبی هم 

داش��ت. او ضمن قهرمانی، توانست 
سهمیه مسابقات 

جهانی و المپیک را کسب کند.
ای��ران  ه��ای  س��رعتی 
 ک��ه پی��ش بین��ی ه��م 
می ش��د خوب نتیجه 
از  یک��ی  بگیرن��د 
قهرمان��ان اصلی 
کاروان ای��ران در 
کازانف بودند. آنها 
هم رک��ورد زدند، 
هم م��دال گرفتند 
و ه��م س��همیه. رضا 
 قاسمی و حسن تفتیان

 ملی پوش��ان ایران در 
ای��ن دوره از 
ت  بقا مسا

بودند.
ابارقی، نماین��ده دو 2۰۰ متر ای��ران هم اگرچه با 
مشکل خروجی مواجه بود، ولی باالخره خود را به 
قزاقستان رساند و موفق ش��د هم طال بگیرد و هم 

سهمیه المپیک.
 ش��اید ن��اکام تری��ن نماین��ده ای��ران در کازانف 
کیوان قنبرزاده باشد. نماینده پرش طول ایران که 
خیلی ها روی کسب سهمیه وی در این مسابقات 
حساب باز کرده بودند. قنبرزاده نایب قهرمان شد 

ولی دستش از رسیدن به مدال کوتاه ماند.
نمایندگان کشورمان در مجموع 1۰ مدال )4 طال، 
۳ نقره و ۳ برن��ز( را نیز به خود اختص��اص دادند. 
خاصیت سال قبل از المپیک این است که در چنین 
رویدادهایی کس��ب مدال بدون سهمیه ، خالی از 

لطف است.
 اردوی داخل�ی در آفت�اب انق�الب، تنه�ا

 برنامه ریزی دو ومیدانی
شرایط اردو برای ملی پوش��ان دو ومیدانی خوب 
 بود ، این ادعای مسووالن فدراس��یون است برای 
رشته ای که یکی از پرمدال ترین رشته های ورزشی 
در تمام رقابت های بی��ن المللی از جمله المپیک 
است. فدراسیونی که از آن تحت عنوان فدراسیون 
جزیره ای یاد می شود و ورزشکارانش هر یک باید 
جداگانه و زیر نظر مربی اختصاصی کار کنند. اما با 
این بودجه تنها راهکار فدراسیون برگزاری 
اردو در مجموعه آفتاب انقالب است. 

 هن��وز خیلی از
ملی پوش��ان مربی 

ندارن��د. بودج��ه ای ب��رای ج��ذب 
 مربی داخلی نیس��ت. ورزشکاران حقوق 

نمی گیرند و فدراسیون نیز همچنان با سرپرست 
اداره می شود.

در این میان، بانوان ش��رایط به مراتب سخت تری 
دارند. آنها حتی در اعزام ها نیز س��هم خیلی کمی 
دارند. در بحث جذب مربی ب��رای موفق ترین آنها 
که لیال رجبی است هم هنوز کاری صورت نگرفته 

است. مریم طوسی و س��پیده توکلی هم ناچارند 
خودش��ان تمرین کنند و طبیعی است پیشرفت 
چشم گیری از آنها دیده نشود. هر چند توکلی در 
رقابت های گذش��ته صرف نظر از نتیجه، عملکرد 

خوبی داشت.
ارتباط مبهم فدراسیون با حدادی!

 هرچند مس��ووالن فدراس��یون مرتب می گویند 
با حدادی در ارتباطند ولی به نظر می رسد احسان 
خودش را از این مجموعه جدا کرده است. اگرچه 
پرتاب های نگران کننده نایب قهرمان المپیک در 
مراحل قبلی لیگ الماس حاال بهبود یافته است ولی 
حدادی هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد و برای 

کار با مربی جدید به نتیجه نهایی نرسیده است.
هیچ خبری از احسان حدادی نیست و فدراسیون 
نیز تنها به انعکاس اخبار نتایج وی در رقابت های 
مختلف می پردازند. این در حالی است که حدادی 
پرافتخارترین و پرش��انس ترین مهره دو ومیدانی 

ایران برای المپیک ریو است.
آنچه مسلم است نیاز فدراس��یون دو ومیدانی به 
برگزاری هر چه س��ریع تر مجمع انتخاباتی است. 
اگرچه ثبت ن��ام از کاندیداها 2۳ خ��رداد به پایان 
رس��ید ولی گویا وزارت ورزش و جوانان ضرورتی 
برای برگ��زاری انتخابات نمی بین��د. طباطبایی، 
 گزینه خوبی برای سرپرس��تی فدراس��یون بود ؛

چرا که امتحان خود را در این سمت پس داده بود و 
شرایط آشفته دو ومیدانی را هم به خوبی مدیریت 
کرد ولی همه می دانند که فدراسیون بدون رییس 

ثبات ندارد.
 دو ومیدانی با کس��ب چه��ار س��همیه المپیک، 
هم اکنون در میان همه فدراس��یون های ورزشی 
 پیش��تاز اس��ت. البت��ه ای��ن موض��وع را بیش از

 برنام��ه ری��زی و حمای��ت مس��ووالن مدی��ون 
استعدادهای ذاتی ورزش��کاران و تالش آنهاست. 
اس��تعدادهایی که عده ای از مسووالن با آن ژست 
می گیرن��د ولی از ش��رایط دش��وار این رش��ته و 
ورزشکارانش بی خبرند. در دو ومیدانی نه خبری 
از قراردادهای چندصد میلیونی است و نه لیگ و 
باشگاهی اسپانس��رها را به حمایت از ورزشکاران 

می آورد.
کسب این چهار سهمیه اگرچه  وعده وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک برای حمایت هر چه بیشتر از 
این رشته را در پی داشت، ولی وعده تا عمل فاصله 
زیادی دارد. دو ومیدانی ایران استعدادهای زیادی 
دارد و هرچند از نفس افتاده ولی دست از دویدن 

بر نمی دارد.

سیری در دنیای  ورزش

لنز دوربین
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یادداشت

مدیرکلآموزشفنيوحرفهاي:

دولت،چترحمایتازکارآفرینان
راگستردهترکند

مديرکل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري گفت: 
آموزش هاي مهارتي اثرگذارترين عامل در ايجاد اشتغال است.

 محمود تقي پور،  با تبريک روز ملی کار آفرينی و آموزش های 
فنی و حرفه ای افزود: آموزش هاي مهارتي،  اثرگذارترين عامل 

در ايجاد اشتغال است.
  وی با اش��اره به وجود حداقل 100 کارآفرين در اس��تان که

 16 تن از آنان کارآفرينان برتر هس��تند، فعالي��ت آنان را در 
راستاي رفع نيازهاي استان دانست و اظهار کرد: با برگزاري 
جلسات متعدد در شهرستان ها، برنامه نياز سنجي آموزشي 
 بر اس��اس نيازهاي منطق��ه و بازار کار تدوين ش��ده اس��ت. 
تقي پور، سود باالي تسهيالت بانكي را از مهم ترين مشكالت 
کارآفرينان اس��تان برش��مرد و تاکيد کرد: دول��ت بايد چتر 
حمايتي خ��ود را گس��ترده تر کند و تس��هيالت بانك��ي را با 
سودکمتر يا دوران بازپرداخت بيش��تر در اختيارکارآفرينان 
قرار دهد. وي نبود مرک��ز متمرکز براي ف��روش محصوالت 
کارآفرينان را از ديگر مش��كالت برش��مرد و گفت: متاسفانه 
بازارچه دائمي براي ف��روش محص��والت کارآفرينان وجود 
نداردکه می طلبد مسووالن استان در راستای رفع اين مشكل 

اقدام کنند.
 تقي پ��ور در ادامه به فعاليت های آموزش��ی آم��وزش فنی و 
حرفه ای استان اشاره و خاطرنش��ان کرد: اين سازمان با ارائه 
آموزش هاي کوت��اه مدت در 18 مرک��ز و 176 مرکز آموزش 
آزاد به منظور تبديل علم به عمل و باال بردن س��طح مهارت 

کارآموزان مشغول به فعاليت است.
 وي طرح توانمند سازي روستاييان و مناطق محروم، مشاغل 
خانگ��ي و ارتقاء س��طح شايس��تگي جوان��ان را از مهم ترين 
طرح هاي اجرايي در راستاي مهارت آموزي و توانمند سازي 
افراد عنوان کرد.  وي از اجرايي شدن طرح » انفال« به منظور 
ارائه آموزش مهارتي به زنان، افزايش گس��تره دوره آموزشي 
قابل اجرا براي بانوان، کمک به اقتصاد خانواده و ايجاد زمينه 
جدي��د کارآفرين��ي خب��ر داد و تصريح کرد: ط��رح »فاطر« 
در راس��تاي آموزش به فرزن��دان کارکنان دولت��ي نيز براي 

نخستين بار در حال اجرايي شدن است.

فرماندارسامان:    

راهاندازیواحدهایتولیدی
درروستاهایسامان

فرماندار سامان گفت: اجرای طرح های مشارکتی 
برای راه اندازی واحدهای توليدی در روستاها، يكی 
از مهم تري��ن راه های تثبيت جمعي��ت در مناطق 

روستايی است.
سعيد صالحی اظهارداش��ت: طرح مشارکت مردم 
در راه اندازی واحدهای توليدی مستقر در روستا و 

مناطق کمتر توسعه تثبيت شده است.
وی با اشاره به اينكه ظرفيت  و فرصت های اقتصادی 
و اش��تغالزايی خوبی در شهرس��تان سامان وجود 
دارد اف��زود: با تصميم اتخاذ ش��ده در دولت تدبير 
و اميد، مش��ارکت مردم در راه ان��دازی واحدهای 
توليدی با پرداخت تسهيالت کم بهره به روستاييان، 
جلوگيری از مهاجرت آنها، افزايش توان اقتصادی 
مردم، اشتغال زايی، بهبود وضعيت امرار و معاش و 
 باالبردن امنيت اجتماعی روس��تاييان را به دنبال 

دارد.
فرمان��دار س��امان ب��ا بي��ان اينك��ه مس��ووالن 
بايد ب��ه ظرفيت  و اس��تعدادهای اين شهرس��تان 
توج��ه وي��ژه داش��ته باش��ند بي��ان ک��رد: ايجاد 
صناي��ع تبديلی، تقويت صنايع دس��تی، توس��عه 
باغ��ات و تولي��د بيش��تر محصوالت کش��اورزی 
 از مهم تري��ن ظرفيت ه��ای اي��ن شهرس��تان 

است.
صالحی ب��ا بي��ان اينكه 17 ه��زار هكت��ار باغات 
شهرستان سامان به 22 هزار هكتار رسيده است، 
خاطرنشان کرد: توس��عه و پيشرفت شهرستان در 
گرو استفاده از ظرفيت ها، هماهنگی دستگاه های 

اجرايی و مشارکت ترويجی مردم است.
وی با اش��اره ب��ه اينك��ه در شهرس��تان س��امان 
قابلي��ت و ظرفيت های خوبی نهفته اس��ت گفت: 
در راس��تای ايجاد اش��تغال و آرام��ش اقتصادی 
مردم،  ب��ه ضرورت اس��تفاده از اي��ن ظرفيت ها و 
اهمي��ت و نظ��ارت دس��تگاه های اجراي��ی در 
نگ��ه داری باغ��ات، کش��ت گياه��ان داروي��ی 
 و ايج��اد پايگاه زيس��ت محيطی می توان اش��اره

 کرد.
فرماندار س��امان تصري��ح کرد: توس��عه اقتصادی 
روس��تا از طريق مش��ارکت مردمی،  مناسب ترين 
راهكار بوده که با حمايت و هداي��ت همه جانبه از 
تعاونی های روس��تايی و ايجاد انگيزه در بين مردم 
روستا جهت فعاليت در قالب تعاونی های روستايی 

زمينه ساز مشارکت مردم در اين راستا است.

یادداشت

معاون ريي��س جمه��ور در ش��هرکرد گفت: ثب��ت ذخيرگاه 
زيس��ت کره تنگ صياد در چهارمحال وبختياری،  يک اتفاق 

بسيار مهم و يک ظرفيت بين المللی در کشور است.
معصومه ابتكار، در ديدار با نماينده ول��ی فقيه در چهارمحال 
وبختياری اظهارداش��ت: جامعه جهانی ن��گاه ويژه ای بر روی 

اين ذخيره گاه مهم طبيعی داردکه اين ذخيرگاه سبب توسعه 
اقتصادی در استان می شود.

وی با اشاره به اينكه حفاظت از محيط زيست نيازمند نظارت 
دقيق و نگاه علمی اس��ت اف��زود: حفاظت از مناب��ع طبيعی و 
محيط زيست، نيازمند فرهنگ سازی از سوی دولتمردان است.

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با بي��ان اينكه دولت 
تدبير و اميد و اس��تانداران در حفاظت از منابع طبيعی کشور 
برنامه های خوب��ی را اجرا کرده اند، بيان ک��رد: رييس جمهور 
 در زمينه حفاظ��ت از مناب��ع طبيعی کش��ور پيش��گام بوده 

است.
ابتكار خاطرنشان کرد: منابع طبيعی و محيط زيست کشور يكی 
از چالش های جامعه است که نيازمند رعايت اصول و قانوانين 

از سوی کشاورزان است.
وی با اش��اره به اينكه 3 ت��ا 5 براب��ر مراتع کش��ور دام وجود 
داردگفت: زمان چرای نامناسب دام، اجرای سيستم دامپروری 
سنتی در کشور س��بب افزايش آس��يب به منابع طبيعی شده 

است.
معاون رييس جمهور با اش��اره به آلودگی های هوا در اس��تان، 
تصريح کرد: برداش��ت غيرمجاز از منابع آبی و فرسايش خاک 

سبب افزايش کانون های گرد و غبار در استان شده است.
ابت��كار ادامه داد: برای برطرف کردن مش��كالت گ��رد و غبار، 
مش��كالت زيس��ت محيطی و منابع آبی بايد به مردم به ويژه 

کشاورزان و دامداران آموزش داده شود.
وی بهره ب��رداری نادرس��ت از منابع آبی را يكی از مش��كالت 
زيس��ت محيطی عنوان کرد و افزود: مديري��ت صحيح منابع 
آبی، آموزش به کش��اورزان از منابع طبيعی و فعاليت صحيح 
از صنايع متناس��ب ب��ا ظرفي��ت مناب��ع آب��ی از راه کارهايی 
 اس��ت که س��بب جلوگيری از آس��يب زدن به محيط زيست

 می شود.

مدي��رکل مناب��ع طبيع��ی و آبخي��زداری چهارمحال و 
بختياری از افزايش کشت گياهان دارويی و خوراکی در 

استان خبرداد.
 عل��ی محمدی مقدم،  با اش��اره به تالش ب��رای افزايش 
کشت گياهان دارويی در استان اظهارکرد: ايستگاه های 
هيدرومت��ری در راس��تای اندازه گي��ری دبی و رس��وب 
رودخانه ه��ا در منطق��ه بازفت با همكاری کش��ور ژاپن، 
س��اخته می ش��ود. وی افزود: سال گذش��ته در راستای 
تغيير الگ��وی بهره برداری از اراضی ش��يب دار با رويكرد 
جلب مش��ارکت مردمی، گل محمدی و گياهان دارويی 

کشت شده است.
 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان با اشاره به 

اينكه 20 هكتار گل محمدی در روس��تاهای شهرستان 
بروجن کشت شده است تصريح کرد: همچنين 5 هكتار از 
اراضی بازفت به کشت گل محمدی اختصاص يافته است.

 محمدی مقدم،  با اشاره به اينكه در راستای تغيير الگوی 
کشت در اس��تان، کش��ت گياهان دارويی و خوراکی در 
دستور کار قرار گرفته است گفت: در نخستين اقدام 50 
هكتار در حوزه آبخيز چالش��تر به کشت گياهان دارويی 
اختصاص يافته اس��ت. وی با بيان اينكه هدف از اجرای 
اين طرح ها کنترل فرسايش خاک، مقابله با خشكسالی و 
کم آبی است، خاطرنشان کرد: افزايش رفاه، اشتغال زايی 
و توس��عه پايدار در روس��تاها از ديگر اهداف اجرای اين 

طرح ها است.

معاونرییسجمهوردرشهرکرد:

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداری:

کشتگیاهانداروییوخوراکیدراستانافزایشمییابد

ثبت » تنگ صیاد«، توسعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری  است
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آگهی ابالغ اجرائیه
 9400034 پرونده:  بایگانی  شماره   139404002003001169/2 پرونده:  شماره 
صحبتی  ملیحه  خانم  به  بدینوسیله   139403802127000018 ابالغیه:  آگهی  شماره 
به  اجرائیه  صدور  تقاضانامه  برگ  در  مندرج  آدرس  طبق  که  اصغر  علی  فرزند 
نشانی اصفهان، شهرضا شهرک صنعتی رازی 1/7 کیلومتر ورودی اول و عمق 1/3 
کیلومتری جنوب )شرکت تعاونی راک آذر سپاهان( که برابر گزارش پاسگاه انتظامی 
اساس  بر  می گردد؛  ابالغ  نداشته  وجود  واقعی  ابالغ  امکان  مذکور  آدرس  در  مهیار 
قرارداد شماره 0001366031 مورخ 1390/05/04 تنظیمی در بانک کارآفرین شعبه 
و  میلیارد  یک  مبلغ  غیره  و  تعهد شما  به  آذر سپاهان  راک  تعاونی  اصفهان شرکت 
پانصد میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا 
به درخواست بانک بستانکار اجرائیه به مبلغ یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و 
هفتصد و چهل و هفت هزار و نود نه ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 1393/10/16 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتصد و بیست و سه هزار 
و ششصد و شصت ریال بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر 
اصفهان  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در   9302167/1 بایگانی  تحت شماره  پرونده  و 
تشکیل و تحت شماره بایگانی 9400034 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در 
جریان رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
شهرضا در جریان رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  یکنوبت  مراتب   1387 مصوب  رسمی  اسناد 
جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
رسمی  اسناد  اجرای  واحد  -مسئول  یوسفیان  یافت.  خواهد  جریان  اجرائی  عملیات 

شهرضا
اجرائیه

5/127 شماره اجراییه: 9410420352400121شماره پرونده: 9209980352400448 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920471 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9309970352400463 مربوطه  دادنامه  شماره  9410090352401621و 
 -2 پارت سهندب  55 فروشگاه  اول روبروی ک  رباط  1- مجتبی مظاهری خ  علیهم 
حمید کثیری مجهول المکان 3- رسول کیوانفر اصفهان، خ حکیم نظامی پاساژ 555 
ثبتی شماره  پالک  از  ید  خلع   -1 به:  است  محکوم  همکف  طبقه  کیوانفر  یدکی  لوازم 
 1/405/200 مبلغ  پرداخت   -2 آن  در  احداثی  مستحدثات  قمع  و  قلع  و   2271/156
ریال بابت هزینه دادرسی. 3- پرداخت مبلغ 4/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
 -1 له  محکوم  در حق  کارشناسی  هزینه  بابت  ریال   11/200/000 مبلغ  پرداخت   -4
شهریار دادخواه تهرانی به نشانی خ نظر غربی ک خداوردی پ 1-3 زنگ 1 . 2- سید 
رضا  سوپر  جنب  جهان  نصف  راه  سه  شهریور   17 خ  شهر  ملک  هاشمیان  محمد 
اصفهان  نشانی  به  رحیم  فرزند  محمدی  حبیب  وکالت  با   261 پ  پرنیان  ساختمان 
همچنین  و   16 واحد  سوم  طبقه  بهشت  ساختمان  فرهنگیان  کوی  بزرگمهر  ابتدای 
محکوم به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
الزامی است.  محکوم علیه مکلف  دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
قسمتی  که  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه  خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
اجرای محکومیت های  نحوه  قانون  مفاد  79/1/21 و همچنین  دادرسی مدنی مصوب 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 12200مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
پرونده:  شماره   9410420351300206 اجراییه:  شماره   5/128
درخواست  بموجب   921203 شعبه:  بایگانی  9209980351301052شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  9310090351301460و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجراي 
9309970351301104 محکوم علیهم مظاهر محسنی میرآبادی فرزند رضا مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ یک میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 91/11/30 تا زمان تادیه 
آرامگاه  روبروی  خ صائب،  اصفهان،  فرزند حسن  اکبر شفیعی  خواهان  در حق  آن 
فرزند  اشتر  امید  وکالت  با  صنعت  و  کشت  پمپ  فروشگاه  بست  بن  نبش  صائب، 
منصور به نشانی اصفهان خ صائب روبروی آرامگاه صائب نبش بن بست 22 ط 1. 
ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
قسمتی  که  باال  موارد  بر  شد.4-عالوه  خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
اجرای محکومیت های  نحوه  قانون  مفاد  79/1/21 و همچنین  دادرسی مدنی مصوب 
دادگاه   13 دفتر شعبه  مدیر   12172 نمائید.م الف:  توجه   1377 10آبان  مالی مصوب 

عمومی شهرستان اصفهان
اجرائیه

پرونده:  شماره   9410420351300209 اجراییه:  شماره   5/129
اجراي  درخواست  بموجب   911359 شعبه:  بایگانی  9109980351301340شماره 
محکوم   9209970351300696 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم 
رسالت، ک  طالقانی، ک  متری   16 زینبیه،  خ  عباس  فرزند  دهقانی  1- صدیقه  علیهم 
پروانه، پ5. 2- عباس دهقانی فرزند رضا خ زینبیه، 16 متری طالقانی، ک رسالت، 
به  است  المکان محکوم  اسماعیل مجهول  فرزند  3- خاور شفیعی   .  5 پروانه، پ  ک 
خوانده عباس دهقانی به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و 
محکومیت خوانده صدیقه دهقانی به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد و سی و سه 
هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و نود و شش هزار و ششصد و شصت 
و شش ریال بابت هزینه دادرسی و محکومیت خاور شفیعی به پرداخت مبلغ نوزده 
میلیون و ششصد و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال بابت هزینه دادرسی و 
محکومیت خواندگان مذکور به پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان تقدیم دادخواست 91/11/18 تا زمان تادیه آن به نسبت سهم االرثشان 
از اموال مورثشان درحق خواهان مهدی فریدمهر فرزند رضا خ کاوه خ گلخانه بهروز 
بیدآبادی  شیرانی  حسین  امیر  وکالت  به  السالم  علیه  محمدباقر  امام  مسجد  از  قبل 
ام  روبروی  کاشانی  محتشم  ابتدای  نظامی  خ حکیم  اصفهان  نشانی  به  محمد  فرزند 
عهده  بر  به  محکوم  ماخذ  از  االجرا  حق  ضمنًا   .4 ط  جنوبی  پردیس  مجتمع  آی  آر 
محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
ده روز  باید ظرف مهلت  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 

نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
مفاد  همچنین  و   79/1/21 مدنی مصوب  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای 
نمائید.م الف:  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای  نحوه  قانون 

12173 مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان
اجرائیه

پرونده:  شماره   9410420351300205 اجراییه:  شماره   5/130
درخواست  بموجب   930676 شعبه:  بایگانی  9309980351300614شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  9410090351301560و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجراي 
خ  کرج،  محمدعلی  فرزند  نیگچه  طراری  مجید  علیهم  محکوم   9309970351301977
درختی، پ277، امالک ایران زمین، آدرس بانکی محکوم است به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد میلیون و نهصد و شصت هزار ریال 
تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت 
از زمان سر رسید چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان فاطمه ظهیر فرد فرزند 
اله خمینی شهر، خ منتظری، کوی شهیده زمانی به وکالت سمیه صهری فرزند  فرج 
سید حسین به نشانی کرمان، جیرفت، میدان امام، خ تختی شمالی، دفتر وکالت آقای 
)غیابی(  است.  بر عهده خواهان  به  ماخذ محکوم  از  االجرا  کامبیز سیدی ضمنًا حق 
ده  ظرف  اجرائیه  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
اجرائیه  از مفاد  یا قسمتی  تمام  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای  خالف واقع 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی 
مدیر   12176 نمائید.م الف:  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای 

دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان
اجرائیه

پرونده:  شماره   9410420352400180 اجراییه:  شماره   5/132
اجراي  درخواست  بموجب   930522 شعبه:  بایگانی  9309980352400488شماره 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410090352402102 شماره   به  مربوطه  حکم 
9309970352401944 محکوم علیهم 1- کیامرث گلستان مجهول المکان 2- مصطفی 
مبلغ   -1 پرداخت:  به  است  محکوم  مشترکا  المکان  مجهول  مقصودبیگی  رفیعی 
118/800/000 ریال بابت اصل خواسته وجه فیش های پرداختی و رسیدهای عادی 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر   -3 دادرسی  خسارات  بابت  ریال   4/071/000 مبلغ   -2
93/4/31 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له علی حسین داودی فرزند امید 
کد  زمرد  نسیم سوپر  امالک  روبروی  )ابوترابی(  آزادگان  ملک شهر  نشانی  به  علی 
پستی 8196147933 و همچنین محکوم به پرداخت مبلغ 5/940/000 ریال بابت حق 
الزامی  م  د  آ  ق   306 ماده   2 تبصره  رعایت  دولت. ضمنًا  در حق صندوق  االجرای 
است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
اجرائیه  از مفاد  یا قسمتی  تمام  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای  خالف واقع 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر 

موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
نحوه  قانون  مفاد  همچنین  و   79/1/21 مصوب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  و  مدنی 
مدیر   12222 نمائید.م الف:  توجه   1377 10آبان  مصوب  مالی  محکومیت های  اجرای 

دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

5/131 شماره کالسه 916-93 به موجب رای شماره 63-94/2/9 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره  تاریخ شعبه دادگاه عمومی( 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه کیانوش کیارش فرزند رضا مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 93/11/7 تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان سجاد یوسفی فرزند یار محمد بردآن شمالی- روستای حاجی 
آباد صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت است. . ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

م الف 12139 دفتر شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

5/133 شماره کالسه 93/1904 ش14 به موجب رای شماره 259-94/2/29 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره  تاریخ شعبه دادگاه 
فرزند  )پارسا(  تهرانی  دادخواه  مهدی  علیه  محکوم  است.  یافته  قطعیت  که  عمومی( 
اکبر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت دو فقره 
چک به شماره 066788 و 066798 به عهده بانک ملی و پرداخت مبلغ دویست هزار 
ریال بابت خسارات هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ های سررسید 93/7/20 و 93/6/27 لغایت اجرای حکم در حق 
محکو له حبیب اله مزروعی فرزند براتعلی شغل بازنشسته اصفهان، خ امام خمینی، 
شهرک کوثر غربی،اولین تقاطع جنب نانوایی سنگی طبقه فوقانی واحد 6 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 12134 دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/136 شماره دادنامه: 9409970352800539 شماره پرونده: 9309980362201452 
شماره بایگانی شعبه: 940238 شاکی: خانم ناهید سادات گلستان میردامادی فرزند 
سید محمود به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی ک 22 ک بهمن بن بست الله 
پ 51 ط 4 متهم: آقای سید مصطفی کمال فرزند سید محمد به نشانی مجهول المکان 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  انفاق.  ترک  اتهام: 
اتهام  اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
به  نسبت  انفاق  ترک  بر  دائر  )متواری(  محمد  سید  فرزند  کمال  مصطفی  سید  آقای 
خانم  طفل  موقت  قیم  مادر  موضوع شکایت  ساله(   5 )سامیار  خود  خردسال  فرزند 
ناهید سادات گلستانه با توجه به اظهارات شاکی شهادت شهود و اینکه متهم علیرغم 
ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی 
از  حمایت  قانون   53 ماده  استناد  به  دادگاه  و  است  محرز  مجرمیتش  است  نکرده 
خانواده وی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز پس از آن قابل 
رئیس شعبه  الف11610  م  می باشد.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض 

102 دادگاه کیفری دو اصفهان 
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شايد تا االن نمي دانس��تيد که صداپيشه نقش دخترک »کمپاني 
هيوالها« يک بچه ۲ ساله بوده و پيکسار يک نسخه از فيلم »باال« 
را به صورت ويژه براي دخترکي نماي��ش داد که آنقدر مريض بود 
که حتي چش��مانش باز نمي ش��د.يکي از بزرگ ترين تفريحات 
دوستداران پيکسار يافتن نشانه هاي پنهان در فيلم و يا دنبال کردن 
حواشي کمپاني است؛ داستان هايي که گاهي از اصل فيلم ها جذاب 
تر مي شوند و به همين منظور ما در گزارشي به مسايلي خواندني 

درباره اين کمپاني پرداختيم. 
صداپیشه »Boo« يک دختر بچه دوساله واقعي بود

يکي از بزرگ ترين ستاره هاي فيلم »کمپاني هيوالها« )۲۰۰۱( 
نه يک هيوال که يک دختر بچه دوس��ت داشتني کوچک به نام بو 
»Boo« بود که بيشتر از آن که او از هيوالها بترسد اين غول هاي 

بزرگ بودند که از ديدن او وحشت زده مي شدند.
انيماتورهاي پيکس��ار نه تنها با طراحي و جان بخشي شخصيت 
 او کار فوق العاده اي انج��ام دادند، بلکه صداگ��ذاري آن را هم به 
شيوه اي حيرت انگيز انجام دادند. صداپيشه گي بو، برخالف سنت 
مرسوم که صداهاي بچه ها هم توسط هنرپيشه هاي معروف ضبط 
مي شد، توس��ط يک دختر بچه دو س��اله واقعي به نام مري گيبز 
»Mary Gibbs« انجام شده است.اما همانطور که قابل حدس 
است نگه داشتن يک دختر بچه دو ساله در اتاق ضبط صدا امري 
نشدني است؛ براي همين گروه صدا با وصل کردن ميکروفن به او در 
به در به دنبال او در استوديوها روانه بودند و تا آنجا که مي شد از او 
صدا ضبط کردند. آنها از عروسک ها براي حرف زدن او استفاده مي 
کردند و با قلقلک مادرش صداي خنده و با دور کردن شکالت گريه 
او را ضبط مي کردند. تقريبا تمامي احساسات بو در فيلم به صورت 

واقعي صداگذاري شده است.

 مري دختر يکي از هنرمندان طراح استوري بورد پيکسار است که 
در آن زمان روي پروژه »کمپاني هيوالها« کار مي کرد و از صداي 
 دخترش براي بعضي ديالوگ هاي آزمايش��ي اس��تفاده مي کرد؛

اما در نهايت کارگردان کار - پيتر داکتر - ش��يفته اين دختربچه 
شيرين شد و قرار شد در نسخه نهايي از او استفاده کنند.

کافه تنقالت کمپاني پیکسار شهرتي جهاني دارد
در اکثر محيط ه��اي اداري تنها جايي ک��ه کارکنان بخش هاي 
مختلف مي توانند درباره پروژه هاي در دست يا سريال شب گذشته 
با يکديگر گپ بزنند، کنار دس��تگاه قهوه جوش يا آب س��ردکن 

مجموعه است؛ اما مرکز تجمع کارکنان کمپاني پيکسار يک کافه 
تنقالت با ابعاد بسيار بزرگ است.

 اين استوديوي فيلم س��ازي طوري طراحي ش��ده است که پر از 
فضاهاي مفرح، دل باز با سرويس هاي رايگان باشد. اصوال طراحي 
استوديوي امريويل پيکسار يکي از ميراث هاي به جا مانده از دوران 
حضور استيو جابز در اين کمپاني است. کارخانه متروک کمپوت 
س��ازي که بعد از فروش موفقيت آميز » داستان اسباب بازي ۲« 
خريداري و به يکي از زيباترين اس��توديوهاي حال حاضر جهان 
تبديل شد.جابز با پافشاري بر ايده خود طراحان را مجبور کرد که 
فضايي را طراحي کنند که برخالف اس��توديوهاي هاليوودي آن 
زمان که ساختمان پروژه هاي مختلف به صورت مجزا ساخته مي 
 شدند به صورت س��اختماني عظيم حول يک سالن مرکزي باشد 

تا برخوردهاي تصادفي بين کارکنان را افزايش دهد.
جابز، عقيده داشت اين طراحي باعث مي شود افراد هنگام خروج 
از دفتر خود با آدم هايي مواجه ش��وند که امکان ديدن ش��ان در 
 هيچ حال��ت ديگري ممک��ن نيس��ت؛ و اين به رش��د خالقيت و

 ايده پردازي در مجموعه کمک مي کن��د. درب هاي جلو، پلکان 

اصلي و راهروها همگي به اين س��الن ختم مي ش��وند و کافه ها و 
صندوق پستي ها نيز در آن جا تعبيه شدند.جابز حتي آن قدر تند 
رفت که اعالم کرد بايد تنها دو دستشويي بزرگ در اين ساختمان 
غول آسا باشد. يکي براي آقايان و ديگري براي خانم ها و هر دو به 
سالن مرکزي راه داشته باشند. جان لستر با اين استدالل که مثال 
يک خانم باردار نبايد براي رسيدن به دستشويي ده دقيقه پياده روي 
کند در يکي از معدود دفعات با جابز مخالفت جدي کرد و در نهايت 
دو سري دستشويي در هر طرف س��الن و در هر دو طبقه ساخته 
 شد.سالن مرکزي و کافه تنقالت پيکس��ار را روح و هسته پيکسار 
 مي دانن��د که فرهن��گ حاک��م ب��ر کمپان��ي از آن ج��ا جاري 

مي شود.
دوره جانورشناسي براي ساخت فیلم » در جستجوي 

نمو« 
محصوالت پيکسار کارتون هس��تند؛ اما اين به اين معني نيست 
که تا آن جا که مي شود دقيق نباشد. بنابراين آن ها وقتي فيلمي 
درباره دنياي زير آب مي س��ازند به اين معني اس��ت که تکاليف 
خود را انجام داده اند.در هنگام پيش توليد » در جستجوي نمو« 
پيکس��ار از انيماتورهاي خود خواس��ت که با رفتار آبزيان و نحوه 
حرکات آنها آش��نا ش��وند. بنابراين آنها در ي��ک دوره آکادميک 

۱۲ هفته اي در رش��ته مطالعه زندگي آبزيان ش��رکت کردند که 
 توسط پروفسور زيست شناسي و بوم شناختي، آدام سامر تدريس 
مي شد.آدام سامر عقيده داشت: » آنها درباره ماهي ها بي نهايت 
 کنجکاو بودند و بهترين دانشجوياني بودند که تا به حال داشته ام؛

با پايان هر مبحث با انبوهي از س��وال مواجه مي شدم که جوابي 
برايشان نداشتم«.

 با اي��ن حال آن ه��ا انبوهي از ليس��انس هاي هنر هم داش��تند و 
در نتيجه مثال به ص��ورت ماهي ها ابرو و ماهيچه هاي بيش��تري 
اضافه کردند؛ ولي با اين وجود بسياري از حرکت ماهي ها دقيق و 

طبق دنياي واقعي ساخته شد. براي مثال آنها دريافتند که دلقک 
ماهي - يا مارلين پدر نمو - با افقي تکان دادن باله هاي خود به جلو 
 حرکت مي کند و ح��ال آن که ماهي جراح آب��ي - نقش دوري - 
باله هاي خود را به صورت عمودي بر هم مي زند و هيچگاه کل بدن 
 خود را تاب نمي دهد. جزيياتي ظريف که واقعا مي توانيد تفاوت 
آن ها را در فيلم و بين حرکت مارلين و دوري احساس کنيد.نکته 
با مزه ديگر در همين فيلم اين است که در نسخه هاي اوليه، شبيه 
س��ازي و پردازش آب در فيلم چنان به دنياي واقعي نزديک شده 
بود که حتي سرپرست انيماتورها  از تشخيص آب واقعي و آبي که 
گروهش به صورت کامپيوتري خلق کرده اند عاج��ز بود. آنها در 
نهايت با اينکه قادر به ساخت آبي اين چنين حيرت انگيز و واقعي 
بودند با اين اس��تدالل که ترکيب آن با ش��خصيت هاي کارتوني 

عجيب مي شود تصميم گرفتند به ظاهر انيميشني آن بيافزايند.
درست است! پيکس��ار آن چنان الهام بخش است که گاهي حتي 

انيميشن هايش زيادي خوب مي شوند.
پیکسار يک بیمار را به آرزويش رساند

در س��ال ۲۰۰۹ و هنگامي که فيلم »باال« )Up( به تازگي اکران 
 »Colby Curtin« ش��ده بود، دختر بچه ۹ س��اله اي به ن��ام 
نااميدانه تالش داشت که به س��ينما برود و اين فيلم را تماشا کند 
اما براي مادر کلبي مش��خص بود که دخترش بيمارتر از آن است 
که بتواند از جاي خ��ود برخيزد و البته وق��ت چنداني هم برايش 
باقي نمانده اس��ت. او اين موضوع را به پيکس��ار اطالع داد و آنها با 
پروازي اختصاصي يکي از کارمندان خود را به همراه يک نس��خه 
DVD از فيلم که آن زمان فقط در سينماها اکران مي شد به خانه 
 او روانه کردند. آنها همچنين براي کلبي هديه هايي شامل کتاب و

  عروس��ک هاي فيل��م فرس��تادند.کلبي آن ق��در بيم��ار بود که 

نمي توانست چشمايش را باز کند و فيلم را ببيند. بنابراين مادرش 
س��کانس به س��کانس آن را برايش تعريف مي کرد؛ او آخر همان 

شب فوت کرد.

آخرين آرزوي دخترک بيمار برآورده شد

محققان توصيه می کنند، برای کاهش وزن بايد ماس��ت در رژيم غذايی 
گنجانده شود. بس��ياری از افرادی که برای الغر شدن رژيم غذايی دارند، 
فرآورده های لبنی را از فهرست مواد غذايی حذف می کنند. اين در حالی 
است که محققان دريافتند ماس��ت در واقع توانايی بدن را برای سوزاندن 
چربی های زائد تقويت کرده و حفظ عضالت در وضعيت مناسب را تسهيل 
می کند. افرادی که در رژيم الغری خود ماست کم چربی را می گنجانند، 
بيشتر از افرادی که صرفا دريافت کالری خود را کم می کنند، کاهش وزن 
دارند. همچنين افرادی که ماس��ت می خورند، در مقايس��ه با افراد ديگر 
۲۲ درصد وزن بيشتر، 6۱ درصد چربی بدن بيش��تر و 8۱ درصد بيشتر 
چربی شکم بيش��تری را در طی ۱۲ هفته کم می کنند. ماست کم چرب 
در سوزاندن چربی های اضافی به بدن کمک می کند و حفظ عضالت در 
وضعيت مناسب را تسهيل می کند. در اين تحقيق افراد چاق سالم شرکت 

داشتند که به دو گروه تقسيم شدند. 
هر دو گروه از رژيم غذايی کم کالری استفاده کردند که 5۰۰ کالری کمتر 
از ميزان معمول دريافت کالری بود. يک گ��روه تقريبا ۱۱۰۰ ميلی گرم 
کلسيم در روز شامل 3 وعده ماست کم چرب مصرف می کرد و گروه ديگر 
در حدود 5۰۰ ميلی گرم کلسيم مصرف می کرد. پس از گذشت ۱۲ هفته، 
ميزان متوسط کاهش وزن در گروهی که ماست کم چرب استفاده می کرد 
6 کيلوگرم بود. همچنين افراد اين گروه در حفظ حجم عضالت در وضعيت 

مناسب دو برابر بيش از گروه ديگر موفق بودند.
به نظر می آيد کسب کلسيم کافی در رژيم غذايی باعث می شود بدن چربی 
بيشتری را بسوزاند و مقدار چربی جديدی را که بدن می سازد، کاهش دهد. 
به اين ترتيب از دس��ت دادن چربی را با حفظ عضالت کم چرب آسان تر 
می سازد و اين يک نکته مهم در حين رژيم گرفتن است؛ چرا که شما قصد 
داريد چربی را از دست بدهيد نه ماهيچه را. بنابراين رژيم غنی از غذاهای 
لبنی کم چرب مانند ماست کم چرب می تواند با سوزاندن چربی اضافی 

بدن باعث کاهش وزن شما شود.

   

معجزه ماست در الغری
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