
اولتیماتوم پلیس راهور به موتورسواران اصفهان
شانس قبولی
 در کنکور 93 

اصفهان پیشتاز کشته شدگان موتور سوار کشور
هفته صرفه جویی در مصرف آب

4 آغاز شد 
 ایجاد کلینیک های تخصصی صنعتی 

برای مشکالت صنعت 4 2
اعالم افزایش قیمت مسکن 

سیاه نمایی است

تولید سوخت از گیاهان
 پر انرژی 

عض��و هی��ات علمی گروه زیس��ت شناس��ی دانش��گاه 
اصفهان با اش��اره به پایان یافتن ط��رح تحقیقاتی تولید 
س��وخت های زیس��تی از گیاهان پر انرژی در دانشگاه 
اصفهان گف��ت: این طرح آماده س��رمایه گ��ذاری برای 
 تولید انبوه اس��ت. دکتر عباس المدرس اف��زود: یکی از 
چالش های پیش روی کشور ما مسایل زیست محیطی...

نمایشگاه جهیزیه 
در شهرکرد برپا می شود

پرواز اصفهان-تهران 
باهمان نرخ مصوب

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی چهارمحال و 
بختیاری از برپایي نمایشگاه جهیزیه عروس)ازدواج آسان( 

در مرکز استان خبر داد. 
محمد مسعودي اظهارکرد: نمایشگاه جهیزیه با بیش از 
120 غرفه ش��امل لوازم خانگي، لوازم آشپزخانه، فرش، 

تابلو فرش، مبلمان، سرویس خواب است.
مسعودی با بیان این که محصوالت این نمایشگاه با تخفیف 
15 تا 20 درصدي عرضه می شوند، گفت: این نمایشگاه 80 

درصد جهزیه یك نو عروس را شامل مي شود...

با توجه به شناورس��ازي قیمت بلیت هواپیما در کش��ور، 
برخي از تعرفه مسیر هوایي اصفهان بدون تغییر باقي مانده 
و برخي مس��یرهاي پرتردد نیز با افزایش قیمت رو به رو 
شده است. طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی نرخ بلیت 
هواپیما باید از 28 اردیبهشت امسال به شکلی آزاد و رقابتی 

محاسبه می شد که به دلیل زمان بر بودن، ...
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در آینده نزدیک هیچ گوشی 
هوشمندی سرقت نخواهد شد!

 ای��ن قابلی��ت در ح��ال حاض��ر ب��ر روی گوش��ی ه��ای سامس��ونگ و
 iOS 7 فع��ال اس��ت، ام��ا آن گونه ک��ه گفته می ش��ود مایکروس��افت 
و گوگل نیز قرار اس��ت ب��ه زودی ای��ن قابلی��ت را بر روی گوش��ی های 
 هوش��مند خ��ود ب��ه کار ببرن��د و در ای��ن ص��ورت در آین��ده نزدی��ك

 97 درصد از گوشی های هوشمند بازار... 
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استاندار اصفهان عنوان کرد 

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

اصناف تنظیم بازار را 
به دست گیرند 

س: آرشیوی
]عک
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مردان کی روش تمجید شدند.شمارش معکوس برای حذف آرژانتین

رسانه های جهان: ایران حماسی بازی کرد

بازی قابل قبول شاگردان کارلوس کی روش برابر آلبی سلسته موجی از تحسین و تمجید را از سوی رسانه های جهان به سمت آنها روانه کرد.تیم ملی ایران در 
 دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2014 برابر آرژانتین، اگرچه با گل وقت های تلف ش��ده لیونل مسی تن به شکست یك بر صفر داد، عملکردش

 به قدری قابل قبول بود که بیشتر رسانه های جهان لب به تمجید از شاگردان کی روش گشودند. بنگاه خبری بی بی سی انگلیس در خصوص این بازی...

کاهش قیمت گوشت قرمز هم زمان 
با ماه رمضان

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: امیدوار هستیم 
همانند سال های قبل، در ماه مبارک رمضان قیمت گوشت قرمز کاهش 

یابد و پیش بینی می شود که این قیمت امسال نیز کاهش یابد.
اصغر پورباطنی اظهار کرد: پیش بینی اتحادیه گوشت قرمز این است که 
اگر شرایط مهیا شد، کاهش قیمت گوشت قرمز نسبت به قیمت حاضر 

در بازار 1000 تومان باشد.

استاندار اصفهان در باره افزایش میزان بر ارزش افزوده 
و نحوه  دریافت آن از اصناف گف��ت: در خصوص قانون 
مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم که اصل قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و همچنین نحوه  اجرای آن دچار مشکل 

است.
به گ��زارش زاین��ده رود رس��ول زرگر پور در نشس��تی 
ب��ا روس��ای اصن��اف و اتحادیه ه��ای اس��تان اصفهان 
ضم��ن تبری��ك روز اصن��اف و ده��ه  صنع��ت ب��ا 

 بی��ان ای��ن ک��ه در ح��ال حاض��ر اصن��اف ب��ه همراه 
خانواده هایش��ان بیش از نیم��ی از جمعیت کش��ور را 
تشکیل می دهند، افزود: نام گذاری اول تیر ماه به عنوان 
روز اصناف نیز سندی بر جایگاه واالی اصناف در جامعه 
است. وی با بیان این که استانداری و دیگر دستگاه های 
اجرایی استان حق هیچ گونه دخالت در امورات اصناف را 
ندارند، افزود: اصناف از مردم هستند و توسط خود مردم 

اداره می شوند و در این راستا استانداری....
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 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 سرمایه گذار مناقصه 93-2-135

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات  شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط در اجرای پروژه " آبرسانی  به شهر گز به روش B.O.T و خرید تضمینی 
آب " را با شرایط زیر به سرمایه گذار  واجد شرایط واگذار نماید :

الف - شرح مختصری از پروژه 
- برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح : 120 میلیارد ریال 

- دوره احداث : 1 سال 
- دوره بهره برداری تجاری : 15 سال 

- خرید ار : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
- ظرفیت تولید :                                                                                                                   5 سال اول دوره بهره برداری ، 6/3میلیون متر مکعب در سال 
                                                                                                                                                                               5 سال دوم دوره بهره برداری ، 8/6میلیون متر مکعب در سال 

                                                                                                                                                                                  5 سال آخر   دوره بهره برداری ، 9/3میلیون متر مکعب در سال 
ب- شرایط سرمایه گذار : امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه مشابه                 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1393/4/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ  1393/4/15 

دریافت اسناد :سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :8-36680031-031 داخلی 338-335

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

ش�ركت فوالد مباركه اصفهان در نظر كليه عمليات مربوط به » خريد مواد ضد حريق بهمراه اجرای آن « برای نواحی خود را بر اس�اس قانون  
اس�تفاده حداكثر از توان فنی ، مهندسی كشور ، از طريق مناقصه عمومی به ش�ركتهای توانمند كه قادر به تامين تكنولوژی مورد نظر فوالد 

مباركه می باشند واگذار نمايد . 
لذا از كليه ش�ركتهايی كه دارای توان مالی و س�ابقه اجرايی الزم و قادر به تهيه ضمانتنامه بانكی مورد نياز می باشند ، دعوت می شود ضمن 
مراجعه به سايت اينترنتیwww.msc.ir  در لينک مربوط به مناقصه و مزايده فرمهای ارزيابی كيفی ضميمه آگهی را دريافت و پس از تكميل 
و مهر و امضای آن به همراه مدارک مندرج در فرم مذكور ، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت تا تاريخ 1393/4/25 بصورت كاغذی و از طريق 
 پست به آدرس اصفهان ، كيلومتر 65 جنوب غربی ، شركت فوالد مباركه ، ساختمان مركزی ، قرار دادهای توسعه ، صندوق پستی 84815-161

) كد 402 ( ارسال نمايند . بديهی است اسناد مناقصه پس از ارزيابی كيفی به شركتهای واجد شرايط ارائه خواهد شد . 
* ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

* هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . 

در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 52735911-031 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 52733099-031 تماس حاصل فرمایید. 

)كد آگهی  :ر- 93046( روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)شماره 48364695&48364696( 

» عملیات خرید و اجرای مواد ضد حریق برای نواحی شرکت فوالد مبارکه « 

ایران به آرژانتین به اضافه داور باخت



 ايران در بازی با آرژانتین نباختيادداشت
 بلکه يک گل از داوری خورد

نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به بازی ایران و آرژانتین 
گفت: همان گونه که کارشناسان و رسانه های ورزشی عنوان کردند، تیم 

فوتبال ایران در این بازی نباخت، بلکه یک گل از داوری دریافت کرد.
ابوتراب��ی ف��رد در نطق پی��ش از دس��تور در جلس��ه علن��ی مجلس 
 ش��ورای اس��المی اظه��ار ک��رد: درس��ت در زمان��ی ک��ه تی��م

 مذاکره کننده هس��ته ای با 1+5 با الهام و اقتدار برآم��ده از عقالنیت، 
 استقامت و دیانت ملت بزرگ ایران در برابر زیاده خواهی زیاده خواهان 
جهان با پافش��اری بر اصول و حقوق مش��روع هس��ته ای مل��ت ایران 
از منافع مل��ی دفاع می نمای��د،  جوانان برومن��د و اقت��دار آفرین ایران 
اسالمی در رویارویی مدعیان جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال 
 عزم و اراده، دانش و تجربه و ه��وش و ذکاوت خ��ودرا در برابر دیدگان

 خیره شده به حوزه ورزش به نمایش گذاشتند. وی ادامه داد: ستارگان 
والیبال کشور که امروز به عنوان ستارگان لیگ جهانی والیبال شناخته 
می شوند، در برابر تیم مدعی در تهران افتخار بزرگی آفریدند و برگ زرین 
دیگری در تاریخ والیبال کشور خلق نمودند. جوانان برومند ایران نیز در 
تیم ملی فوتبال کشورمان با بازی مبتنی بر تفکر و اندیشه و جسارت و 
شجاعت برآمده از تکنیک و تاکتیک زیبای خویش، هنر جوانان برومند 
ایرانی و وارثان ش��هدای عالی قدر را در عرصه ج��ام جهانی فوتبال در 

رویارویی با تیم مدعی جام جهانی به نمایش گذاشتند.
ابوترابی فرد اضافه کرد: همانطور که ستاره نخست تیم  آرژانتین اظهار 
داشت، بازیکنان ما او و دوستانش را با برنامه، ذکاوت، تیزهوشی کامال مهار 
کردند و نود دقیقه قدرت جوانان هوشمند ایرانی را به نمایش گذاشتند. 
همان گونه که کارشناسان و رسانه های ورزشی عنوان کردند، تیم فوتبال 
ایران در این بازی نباخت بلکه یک گل داوری دریافت کرد. نایب رییس 
مجلس شورای اسالمی با ابراز امیداوری از این که جوانان ورزشکار کشور 
بتوانند با پیوند دانش و ایمان و ورزش و فرهنگ بدرخشند و صحنه های 
زیبایی را در ورزش جه��ان خلق کنند، گفت: این جوان��ان از یوزپلنگ 
ایرانی الهام گرفته بودند. امیدوارم نام یوزپلنگ ایرانی را همواره در چهره 

ورزشکاران و نیروهای پرتوان ایرانی زنده و جاویدان ببینیم.

اعالم افزايش قیمت مسکن 
سیاه نمايی است

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس گفت: اعالم 
افزایش قیمت مسکن در وضعیت کنونی سیاه نمایی است و دستگاه های 
 قضایی و تعزیرات حکومتی باید به ش��دت با اش��خاصی که س��عی در 

بر هم زدن نظم بازار دارند، برخورد کنند.
سعید زمانیان در واکنش به اظهارنظر برخی ذی نفعان مبنی بر احتمال 
افزایش قیمت مسکن در س��ال جاری اظهار کرد: دولت باید با مدیریت 
صحیح و کارشناسی وضعیت بازار مسکن را س��ر و سامان دهد و اجازه 
اظهارنظر را از آنها س��لب کند. وی افزود: همچنین به تازگی اعالم شده 
که مس��کن مهر برای خرید و فروش آزاد می  شود و بی شک این موضوع 
با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا، قیمت ه��ا را کاهش می  دهد. زمانیان 
تصریح کرد: برهمین اس��اس باید توجه داشت که اعالم افزایش قیمت 
مسکن در وضعیت کنونی س��یاه نمایی است و دس��تگاه های قضایی و 
تعزیرات حکومتی باید به شدت با اشخاصی که سعی در برهم زدن نظم 

بازار دارند، برخورد کند.
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حجت االسالم محس��ن کوچکی رییس اداره تبلیغات اسالمی گلپایگان در نشس��ت خبری روز تبلیغ و 2
اطالع رسانی،گفت: حدود 120 روحانی و مبلغ دینی به مساجد و تکایا و حسینیه های گلپایگان در رمضان 

اعزام می شوند. در سال 1360 به فرمان حضرت امام)ره( سازمان تبلیغات اسالمی تاسیس شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات جمهوری 
اسالمی ایران و 1+5 تصریح کرد: تامین حقوق 
حقه ملت ایران را دنبال م��ی کنیم و جدیت و 
پرهیز از زیاده خواه��ی برخی طرف ها حصول 

توافق را امکان پذیر می کند.
پانگ س��ن س��فیر جدید چی��ن در جمهوری 
اس��المی ای��ران رونوش��ت اس��توارنامه خود 
 را به ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان 

تسلیم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از ارتقای 
بیشتر مناسبات میان پکن و تهران گفت: دولت 
جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه ای به روابط 
با چین دارد و ما امیدواریم که روابط دو کش��ور 
در تمام ابعاد به ویژه اقتص��ادی، بیش از پیش 

توسعه یابد.
وی دیدگاه جمهوری اس��المی ایران را نسبت 
به تروریسم در عراق تش��ریح کرد. وزیر خارجه 
کش��ورمان ابراز امیدواری کرد س��فیر چین در 
تعمیق هر چه بیشتر روابط دو کشور موفق شود.

 پانگ س��ن ضم��ن محک��وم ک��ردن فعالیت 
گ��روه های تروریس��تی در ع��راق، ب��ر مبارزه 
همه جانبه کش��ورها با تروریس��م تاکید کرد و 
 گفت: چین عالقه من��د همکاری ب��ا ایران در 

 زمینه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم
 است.

  پان��گ س��ن در ارتب��اط ب��ا مذاک��رات 
 هس��ته ای گفت: چین همواره به کش��ورهای 
مذاکره کننده غربی تاکید کرده که الزم اس��ت 
جهت نیل به نتیجه نهایی، واقع بینی الزم را از 

خود نشان دهند.
سفیر جدید چین با اشاره به سفر روحانی رییس 
محترم جمهور به چین گفت: پکن از نتایج این 
سفر بسیار راضی بوده و امیدوار است این سفرها 

در سطوح باال تداوم یابد.
تقديم رونوش�ت اس�توارنامه سفیر 

جديد کرواسی      
اس��تریبور کری��چ س��فیر جدید کرواس��ی در 
جمهوری اسالمی ایران رونوشت استوارنامه خود 

را به وزیر امور خارجه کشورمان، تقدیم کرد.
 ظریف س��ابقه روابط را خوب و دیرینه توصیف 
و خاط��ر نش��ان ک��رد: س��فرها و دیداره��ای 
متقابل مس��ؤوالن ایرانی و کرواس��ی از جمله 
 س��فر و مذاکرات موفقیت آمیز س��ال گذشته 
رییس مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه زاگرب و 
ت��داوم ای��ن دیداره��ا، نش��انگر ع��زم و اراده 
 ج��دی طرفی��ن ب��رای توس��عه هم��ه جانبه 

روابط است.
وزیر امور خارجه کش��ور همچنین با اش��اره به 
 ظرفیت های گس��ترده ای��ران و کرواس��ی در

 زمینه ه��ای اقتص��ادی ، تج��اری و بازرگانی، 
فرهنگی و گردش��گری، ضرورت ب��ه کارگیری 
مجموعه ظرفیت ها برای پیش��برد همه جانبه 

روابط بین تهران و زاگرب مورد تاکید قرار داد.
 ظریف ابراز امیدواری کرد سفیر جدید کرواسی 
با توجه به سوابق و تجربیات خوب خود در این 
ماموریت هم برای بسط و گسترش همه جانبه 

روابط بین دو کشور موفق باشد.
س��فیر جدید کرواس��ی در ای��ن دیدار ب��ا ابراز 
خرس��ندی از حضورش در جمهوری اس��المی 
ایران،  س��الم های وزیر خارجه کش��ورش را به 

ظریف ابالغ کرد.
وی همچنین روابط سیاس��ی را رو به پیشرفت 
خواند و با اش��اره ب��ه ظرفیت های ف��راوان دو 
 کش��ور برای ارتقا و گس��ترش روابط، افزایش 
تماس ه��ای دو کش��ور و عزم کرواس��ی برای 
به کارگیری تمام��ی توان برای پیش��برد روند 
توس��عه روابط را در همه عرصه ها به خصوص 
 در عرص��ه ه��ای اقتص��ادی و تج��اری، اب��راز

 داشت.

وزير امور خارجه:

امکان توافق با 1+5 با پرهیز از زیاده خواهی
    وزارت امور خارجه آمری��کا در صفحه توئیتر 
خود ب��ازی فوتبال ایران در مقاب��ل آرژانتین را 

تحسین کرد.
 وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه توئیتر خود 
نوشت: به تیم ملی فوتبال ایران، "دست مریزاد 

وخسته نباشید" می گویم. 
وزارت خارج��ه آمریکا پ��س از ب��ازی ایران و 
آرژانتین و با وجود باخت ای��ران مقابل این تیم 
گفت: علی رغم نتیجه باخت، بازی زیبای شما 

ایرانیان قابل تحسین است. 

در صفح��ه توئیت��ر بخ��ش فارس��ی وزارت 
امورخارجه آمریکا آمده است: تیم ملی فوتبال 
ایران، دس��ت مریزاد وخسته نباش��ید. علیرغم 

نتیجه، بازی زیبای شما قابل تحسین است.
تیم ملی فوتب��ال کش��ورمان در حالی دومین 
بازی گروهی خود را درجام جهانی به تیم ملی 
آرژانتین واگذار کرد که ع��الوه بر نمایش قابل 
قبول و خلق موقعیت های گل زنی، داوور بازی 
نیز در یک خطای آشکار یک پنالتی را به نفع تیم 

ایران اعالم نکرد.

کارش��ناس ام��ور مس��اجد س��ازمان تبلیغ��ات 
اسالمی اس��تان اصفهان گفت: راه اندازی پرتال 
مس��اجد از جمله اقدامات واحد مساجد سازمان 
تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان ب��وده که در 
این پرتال یک هزار و 600 مس��جد عضو هستند 
و هر مس��جد نیز دارای یک صفح��ه اختصاصی 
ب��ا مدیریت خود اس��ت. مهدی نصر در نشس��ت 
خبری خ��ود با خبرنگاران به مناس��بت س��الروز 
تاسیس سازمان تبلیغات اس��المی به فرمان امام 
خمینی )ره( و روز تبلیغ و اطالع رس��انی با اشاره 
 به فعالیت های آموزش��ی و پژوهشی این سازمان 
ظهار داش��ت: در س��ال گذش��ته ط��رح مقابله 
با آس��یب ه��ای ماه��واره ب��ا محوری��ت کانون 
ه��ای مس��اجد انج��ام ش��د و ب��رای س��ال 
 ج��اری طرح��ی داری��م ک��ه ب��ر مبن��ای آن 
برنامه ای پیش��نهادی برای تمام مناس��بت های 

سال برای مساجد ارایه می شود.
 وی ادامه داد: راه اندازی پرتال مس��اجد از دیگر 
اقدامات ما اس��ت که ی��ک هزار و 600 مس��جد 
در آن عضو هس��تند و هر مس��جد نیز دارای یک 
صفح��ه اختصاص��ی ب��ا مدیریت خودی اس��ت.

کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسالمی 
اس��تان اصفه��ان  تاکید ک��رد: تع��داد 4 هزار و 
 915 مس��جد در اس��تان اصفهان وجود دارد که

 3 ه��زار و 500 عدد از آنها فعال هس��تند؛ به این 
معنا که حداقل یک نوبت اقامه نماز در آنها  برگزار 

می شود.
  وی ب��ا اش��اره ب��ه توس��عه تقوی��ت و تجهی��ز 
کتابخانه های مساجد توس��ط این سازمان بیان 
داش��ت: 127 کتابخانه مساجد در اصفهان وجود 
دارد که 27 مورد آن تخصصی حوزه دین است و 

100 مورد آن عمومی است. 
 حج��ت االس��الم ب��ا بی��ان این ک��ه ام��کان به

 اش��تراک گذاری طرح ه��ای موفق مس��اجد با 
یکدیگر وجود دارد، تصری��ح کرد: 50 هزار کتاب 
در میان مساجد توزیع شده اس��ت و 33 مسجد 
 کتابخانه جدید راه اندازی ش��ده که اس��تفاده از 

کتاب ها در آن رایگان است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه دیگ��ر فعالی��ت ه��ای 
از حمای��ت  ک��رد:  تاکی��د  واح��د   ای��ن 

 برنامه ه��ای فرهنگ��ی ائمه جماعات مس��اجد، 
برگزاری گ��رد همایی ائمه جماعات مس��اجد در 
 س��طح اس��تان، اهدای قفس��ه های کتابخانه به 
کتابخانه های مساجد، برگزاری مسابقه پیامکی 
حجاب و دو دوره مسابقه سبک زندگی اسالمی، از 

جمله این اقدامات بوده است. 
وی ادامه داد:  اجرای طرح سبک زندگی اسالمی با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و توزیع پوسترهای 
ویژه عفاف و حجاب در مس��اجد اس��تان و تولید 
مجموعه نمایشگاهی بهش��ت اخالق با محوریت 
س��بک زندگی، از دیگر اقدامات مه��م واحد امور 

مساجد است.

اعزام 120 روحانی به مساجد گلپایگان 

وزارت امور خارجه آمريکا:

بازی ايرانیان مقابل آرژانتین قابل تحسین است

 راه اندازی پرتال مساجد اصفهان توسط سازمان 
تبلیغا ت

انتصاب های جديد 
در دانشگاه شهرکرد

 رییس دانشگاه ش��هرکرد، معاون اداری مالی، مدیر تحصیالت تکمیلی و 
مدیر امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد را تغییر داد.

  دکتر اس��ماعیل اس��دی در اح��کام جداگان��ه ای دکتر ش��جاع قربانی از 
اعضای هیات علمی دانشکده  کشاورزی را به عنوان معاون امور اداری مالی 
و مدیریت منابع دانش��گاه، دکتر س��عید حبیبیان از اعضای هیات علمی 
دانش��کده  دامپزش��کی را به عنوان مدیر تحصیالت تکمیلی و دکتر امین 
بی غم صادق از اعضای هیات علمی دانشکده  دامپزشکی دانشگاه شهرکرد 

را به عنوان مدیر امور پژوهشی این دانشگاه معرفی کرد.
دکتر اس��دی، ت��الش در جهت اعت��ال و تروی��ج فرهنگ غني اس��المي، 
عدال��ت و قانون گرایي در امور اجرای��ي و تصمیم گیري، توس��عه فرهنگ 
مسؤولیت پذیري، پاسخگو بودن و افزایش رضایت شغلي و تعلق سازماني 
 در بین هم��کاران، تعامل س��ازنده ب��ا مجموعه ه��اي درون س��ازماني و 
بیرون سازماني، صرفه جویي و پرهیز از تجمل گرایي در راستاي تاکید مقام 
معظم رهبري به مقوله  اقتصاد مقاومتي، تاکید به سبک مدیریت مشارکتي، 
دقت و سرعت در انجام وظایف سازماني، برنامه ریزي، سازماندهي و نظارت 
بر مجموعه  تح��ت مدیریت خوی��ش را از عوامل موفقی��ت مدیران جدید 

برشمرد و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.
شایان ذکر است رییس دانشگاه ش��هرکرد، در مکتوبه  جداگانه از زحمات 
دکتر داوود قنبری��ان در زمان تصدی معاونت اداری مالی دانش��گاه، دکتر 
محس��ن مبینی در زمان تصدی مدیریت تحصیالت تکمیلی و دکتر فریبز 
خواجه علی در زمان تصدی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه شهرکرد  تشکر 

و قدردانی کرد.

راه اندازی مراکز مشاوره خانواده در 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری 

رییس کل دادگستری اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز مشاوره 
ازدواج و خانواده در شهرستان های چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری 

از وقوع واقعه طالق راه اندازی و توسعه می یابد.
 س��ید عب��د اهلل موس��وی با بی��ان ای��ن ک��ه مراک��ز مش��اوره ازدواج در 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری برای جلوگیری از وقوع واقعه طالق 
توسعه می یابد، اظهار داشت: در سال گذش��ته  با راه اندازی مرکز مشاوره 
ازدواج در شهرکرد، بسیاری از پرونده های دادگستری در خصوص طالق 
منجر به مصالحه شد و از وقوع واقعه طالق جلوگیری به عمل آمد. وی ادامه 
داد: هم اکنون در سال جاری راه اندازی مراکز مش��اوره خانواده در سطح 
شهرستان های دیگر اس��تان مورد توجه قرار می گیرد. وی آموزش های 
 قبل از ازدواج  را از برنامه های مهم برای زوج ها بر ش��مرد و بیان داش��ت: 
زوج ها باید قبل از ازدواج با مهارت های زندگی آش��نا ش��وند تا در زندگی 
آینده دچار مشکل نش��وند. رییس کل دادگستری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در ادامه با اشاره به این که در س��ال 92 برنامه های مختلفی در 
خصوص پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان برگزار شده است، بیان کرد: 
برگزاری برنامه های پیشگیری از وقوع  جرم با دقت و نظارت دقیق برآنها 
موجب شد تعداد پرونده ها قضایی دردادگستری این استان نسبت به سال 
قبل کاهش قابل توجهی داشته باش��د. وی بیان کرد: برگزاری برنامه های 
پیش��گیری از وقوع جرم از مهم ترین برنامه های سال گذشته دادگستری 
این استان بوده است. موسوی بیان داشت: امسال نیز برنامه های مختلفی 

در خصوص پیشگری از وقوع جرم در سطح استان برگزار می شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ساختمان های 
بدون استفاده روستایی به کتابخانه تبدیل می شوند.

گودرز امیری در دی��دار با مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: باید ساختمان های بدون استفاده 
روستایی با کمک دهیاران شناسایی و به کتابخانه عمومی تبدیل 

شوند.
وی استفاده از پارک ها برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی 
را مناسب دانست و افزود: با توجه به شلوغ شدن پارک ها در ماه های 
تابستان، نهاد کتابخانه ها می تواند با استفاده از کانکس یا باجه های 
کوچک کتاب به میان مردم و گردشگران برود و با برگزاری مسابقات 

کتاب خوانی، در ترویج فرهنگ مطالعه گام بردارد.
معاون عمرانی اس��تاندار چهار محال و بختیاری با اش��اره به لزوم 
پرداخت نیم درصد  درآمد شهرداری های استان به نهاد کتابخانه های 
عمومی تاکید ک��رد: پرداخت به موقع این مناب��ع می تواند موجب 

تسهیل خدمات و امورات کتابخانه ها شود.
وی بیان داش��ت: باید با برنامه ریزی مناس��ب در مناطق شهری و 

روستایی این استان ساعت مطالعه را در استان افزایش داد.
امیری خاطرنشان کرد: فرهنگ  کتاب و کتاب خوانی از فرمایشات 
ائمه اطهار است و در دین ما بر گسترش این فرهنگ تاکید زیادی 
شده است و بر همین اساس و همچنین با توجه به نیاز امروز جامعه 

ما باید با هماهنگی کامل در مسیر این اقدام مهم حرکت کنیم.
10 کتابخانه جديد در چهارمح�ال و بختیاری احداث 

می شود
 مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمح��ال و بختیاری از احداث

 10 کتابخانه جدید در این استان خبر داد.
بهروز صادقی در دیدار با مع��اون عمرانی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: شهرداران باید در پرداخت نیم درصد درآمدهای 

خود به کتابخانه ها، همکاری بهتری با این نهاد داشته باشند.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حق نیم درصد 
در کتابخانه که از شهرداران دریافت می شود، در همان شهر هزینه 
می شود که این موضوع در همکاری ش��هرداران با ما تاکنون تاثیر 
خوبی داشته و خیلی از شهرداران در این زمینه همکاری مناسبی 

با ما داشته اند.
صادقی بیان داشت: هرچه در راستای گسترش فرهنگ مطالعه در 
سطح وسیعی از جامعه تالش شود، کاهش آسیب های اجتماعی را 

در جامعه شاهد خواهیم بود.
مدیرکل کتابخانه های عموم��ی چهارمحال و بختی��اری احداث 
کتابخانه های جدید را یکی از اقدامات موثر در پیش��برد گسترش 
فرهنگ مطالعه بیان کرد و گفت: به این منظور ایجاد 10 کتابخانه 
جدید در دس��ت مطالعه و اقدام اس��ت که کتابخانه ه��ای میرآباد 

شهرکرد و شهر وردنجان در اولویت هستند.
وی تصریح کرد: احداث کتابخانه در مناطقی که کتابخانه عمومی 
ندارد، در اولویت کار ما در سال جاری است و ما با تمام توان در این 

زمینه در حال فعالیت هستیم.
صادقی خاطرنش��ان کرد: گس��ترش فرهنگ مطالعه به خصوص 
 در قش��ر جوان تاثیر زیادی در کاهش آس��یب ه��ای اجتماعی و

 زد وبندهای خیابانی دارد و بر این اساس ما در حال برنامه ریزی برای 
این منظور هستیم.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

تبدیل ساختمان های بدون استفاده روستایی به کتابخانه

با حضور عرضه کنندگان جهیزيه از سراسر کشور؛
نمایشگاه جهیزیه در شهرکرد برپا می شود

 بهره برداری  از کارخانه تولید 
کمپوست قارچ دکمه ای 

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهارمحال و بختیاری از بهره برداری کارخانه صنعتی تولید 

کمپوست قارچ دکمه ای با ظرفیت 20 هزار تن خبر داد.
طهمورث فتاحی اظهارکرد: پیش��رفته ترین و بزرگ ترین 
کارخانه صنعتی تولید کمپوس��ت قارچ دکمه ای استان در 
اراضی حاج کهوای شهرستان شهرکرد به مساحت 13 هزار 

متر مربع  با ظرفیت 20 هزار تن به بهره برداری رسید.
وی با اش��اره به این که این کارخانه با اعتباری بیش از یک 
میلیارد و 642 میلیون ریال آماده بهره برداری شده، افزود: با 
آغاز به کار این کارخانه، برای 15 نفر به صورت مستقیم و برای 

ده ها نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود.

 مصرف آب شرب در استان
 ۵ درصد کاهش يافته است

معاون امور مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحال و بختیاری گفت: برخالف باال بودن سرانه مصرف 
خانگی آب در چهارمحال و بختیاری، میزان مصرف آب در 
سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است. مسعود ترابیان با 
اشاره به این که سرانه مصرف خانگی آب در کشور 150 لیتر 
در شبانه روز اس��ت، اظهار کرد: سرانه مصرف خانگی آب در 
چهارمحال و بختیاری 200-180 لیتر در شبانه روز است.

وی با اشاره به این که در شهر سفید دشت واقع در شهرستان 
بروجن س��رانه مصرف آب خانگی کمتر از نرم کشوری و به 
میزان 95 لیتر در شبانه روز است، افزود: در شهرستان های 
فارس��ان و لردگان این میزان باالتر از نرم کشوری است که 
ضرورت فرهنگ س��ازی در مصرف بهین��ه آب را دو چندان 

می سازد.

برخورد قضايی با شیالت های 
غیرمجاز رودخانه سبزه کوه 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
با ش��یالت های غیرمجاز احداث شده در بس��تر رودخانه ها 
در چهارمحال و بختیاری برخورد جدی می ش��ود. حسین 
صمدی در بازدید مشترک با حضور فرماندار شهرستان اردل 
و مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از رودخانه های 
سبزه کوه و کارون اظهار کرد: در راستای حفظ و حراست از 
حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تخریب جاده مجاور 
رودخان��ه کارون )دسترس��ی بالد به کاوند( ش��یالت داران 
غیرمجاز این مناطق به جمع آوری تاسیس��ات ایجاد ش��ده 
در بستر رودخانه در اسرع وقت اقدام نمایند. وی با بیان این 
که این افراد برای دریافت مجوزه��ای الزم باید به مدیریت 
شیالت و شرکت آب منطقه ای این اس��تان مراجعه کنند، 
افزود: مطابق قانون و از طریق مراجع قضایی با متخلفان این 
امر برخورد شده و خس��ارات وارده به بستر رودخانه و جاده 

مجاور اخذ می شود.

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی چهارمحال و بختیاری از برپایي نمایشگاه جهیزیه 
عروس)ازدواج آسان( در مرکز استان خبر داد. 

محمد مس��عودي اظهارکرد: نمایش��گاه جهیزیه با بیش از 120 غرفه ش��امل لوازم خانگي، لوازم 
آشپزخانه، فرش، تابلو فرش، مبلمان، سرویس خواب است.

مسعودی با بیان این که محصوالت این نمایش��گاه با تخفیف 15 تا 20 درصدي عرضه می شوند، 
گفت: این نمایشگاه 80 درصد جهزیه یک نو عروس را شامل مي شود که کمک موثری برای خرید 

آسان جهیزیه است.

وي در معرض دید قرار دادن جهزیه نو عروسان و داشتن حق انتخاب مناسب در کمترین زمان را 
هدف از برپایي این نمایشگاه تخصصی دانست و اظهارکرد: عرضه کنندگان جهیزیه از تمام نقاط 

کشور با آخرین دستاوردهای خود در این نمایشگاه به رقابت می پردازند.
مسعودی همچنین همکاری س��ایر نهادهای مرتبط با ازدواج را در زمینه هرچه مطلوب تر برگزار 

شدن این نمایشگاه خواستار شد.  
عالقه مندان می توانند از دوم تا شش��م تیرماه همه روزه از س��اعت 16 تا21 از نمایشگاه جهیزیه 

عروس)ازدواج آسان( بازدید کنند.



یادداشت

تولید سوخت از گیاهان پر انرژی 
در اصفهان 

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان با اشاره 
به پایان یافتن طرح تحقیقاتی تولید س��وخت های زیس��تی از 
 گیاهان پر ان��رژی در دانش��گاه اصفهان گفت: این ط��رح آماده 
سرمایه گذاری برای تولید انبوه است. دکتر عباس المدرس افزود: 
یکی از چالش های پیش روی کشور ما مسایل زیست محیطی از 

جمله آلودگی هواست.
وی گفت: خودروهای بنزینی و گازوییل، تولید کننده 70 درصد 
این آالیندگی ها هستند. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان 
این که این مشکالت در کش��ورهای دیگر نیز وجود دارد، افزود: 
این کشورها برای مقابله با این چالش راهکارهای گوناگون علمی 
از جمله بهره گیری از سوخت های زیستی از گیاهان را در دستور 

کار قرار داده اند.
وی به برخی از مکمل های ضروری بنزین اش��اره ک��رد و افزود: 
قبال از سرب به عنوان مکمل استفاده می شد که پس از مشاهده 
آالیندگی های آن ماده ای به ن��ام »MTBE« به عنوان مکمل 
 بنزین جایگزین سرب ش��د. المدرس گفت: آالیندگی آب های

 زیر زمینی و س��رطان زا بودن»MTBE«موجب شد این ماده 
 به عنوان مکمل بنزین کنار گذاشته شود و کارشناسان را به فکر

 بهره گیری از اتانول انداخت. این کارشناس و محقق زیست گیاهی 
 با بیان این که در کش��ور ما روزانه 70 میلیون لیتر بنزین مصرف

 می ش��ود، افزود: برای مخلوط کردن حداقل 5 درصد اتانول به 
بنزین روزانه سه میلیون و پانصد هزار لیتر اتانول مورد نیاز است. 
وی اظهار کرد: اتانول از مواد قندی، نشاسته ای و سلولزی تولید 

می شود. 
المدرس گفت: با توجه به نیاز زیاد به اتان��ول و این که ماده اولیه 
تقریبا 50 درصد هزینه تولید اتانول را تشکیل می دهد، این ماده 
در کشورهای مختلف از منابع فراوان و ارزانی که در آن کشورها 

وجود دارد تولید می شود.
وی اف��زود: در آمری��کا از ذرت، در برزی��ل از نیش��کر، در برخی 
کش��ورهای اروپایی و کانادا از گندم و در هندوس��تان از مالس 
این ماده به دس��ت می آید. عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان 
با بیان این که بهره گیری از این مواد در ایران به دلیل گرانی و یا 
 واردات آنها امکان پذیر نیست، افزود: در ایران با توجه به شرایط

 آب و هوایی گرم و خشک به محصولی ارزان قیمت و قابل کشت 
در این شرایط نیاز اس��ت.وی اظهار کرد: گیاهی به نام »سورگوم 
شیرین« ماده ای است که به دلیل مقاومت به خشکی و شوری، با 
نیاز کم آب و دوره رشد کوتاه، مناسب ترین گیاه برای تولید اتانول 

در ایران است.
المدرس با بیان این که سورگوم ش��یرین گیاهی صنعتی است، 
ادامه داد: برای تامی��ن آب این گیاه می توان از پس��اب فاضالب 
 اس��تفاده کرد، زیرا ای��ن گیاه مص��رف خوراکی برای انس��ان و 

دام ندارد.
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برنامه محيط زيست اصفهان تدوين مي شود
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان از تدوین برنامه اي براي محیط زیست اصفهان خبر داد و 

اظهار داشت: اکنون تدوین برنامه محیط زیست اصفهان در مرحله پیش نویس است.
 محسن رنجبر با بیان این مطلب گفت: اصفهان، شهري برنامه محور است و از یک سال پیش، تدوین 

برنامه اي در خصوص محیط زیست را در دستو رکار خود قرار داد. 
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به گزارش خبرنگارزاینده رود، رییس پلیس راهور استان 
اصفهان گفت: برخورد با موتورسواران متخلف در دستور 
کار پلیس راهور اس��تان اصفهان قرار گرفته است که در 
این راستا با توجه به نوع تخلف، برگه جریمه های 30 تا 

100 هزار تومانی برای آنها صادر می شود.
 سرهنگ حس��ین غالمی در نشس��تی با خبرنگاران به 
اجرای طرح های تابس��تانه در استان اشاره کرد و افزود: 
این طرح های ترافیکی که در مس��یرهای درون شهری 
اجرا می شود، در دو مرحله و از 21 خرداد ماه تا اول ماه 
مبارک رمضان  و در مرحل��ه  دوم از بعد از ماه رمضان تا 

اول مهر ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اش��اره به این که برای طرح تابستانه پلیس راهور، 
150 تیم خودرویی و موتوری در س��طح استان تشکیل 
شده اس��ت، تاکید کرد: در این طرح سایر دستگاه های 
ذی رب��ط مانن��د ش��هرداری، اداره راه و شهرس��ازی و 

همچنین پایانه ها و حمل ونقل نیز دخالت دارند.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان در ادامه به استفاده 
از موتورهای برقی برای پلیش راهور اس��تان اصفهان به 
صورت پایلوت از یک هفته  آینده اشاره کرد و افزود: این 

طرح برای اولین بار در کشور اجرا خواهد شد.
وی در ادامه به آمار کشته شدگان تصادفات درون شهری 

 اس��تان در دو سال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: از بین
 492 نفر کش��ته ش��ده در تصادفات رانندگی اصفهان 

)سال 1391(، 250 نفر موتور سوار بوده اند.

50 درصد از موتورس�واران اس�تان اصفهان 
گواهینامه ندارند

س��رهنگ غالمی اضافه کرد: با این که در سال گذشته، 
اصفهان رتبه نخس��ت کاه��ش تصادفات فوت��ی را بین 
استان های کش��ور، از آن خود کرده اس��ت، با این حال، 
باز هم تعداد کشته ش��دگان موتورسواری در این استان 

باال است.
 وی با تصریح این که در س��طح اس��تان، یک میلیون و

 100 هزار موتورس��یکلت تردد می کند، اظهار داشت: 
نیمی از این موتورسواران در شهر اصفهان هستند و در 

مجموع 50 درصد از موتورسواران گواهینامه ندارند.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان ب��ا تاکید بر این که 
بیش��تر آلودگی های صوتی و هوا ایجاد شده، مربوط به 
تردد موتورس��واران است، بیان داش��ت: در رایزنی های 
انجام شده با تهران، قرار اس��ت پلیس راهور اصفهان به 

صورت آزمایشی، از موتورهای برقی استفاده کند.
 وی ب��ا اش��اره به ای��ن که نب��ود س��ر و صدا و س��رعت 

تنظیم شده 50 کیلومتر در س��اعت، راه حل خوبی برای 
کاه��ش تصادفات رانندگی موتورس��واران اس��ت، اظهار 
داش��ت: به طور حتم با بسته های تش��ویقی، عموم مردم 
به جای موتوره��ای بنزینی ای��ن نوع موتورها اس��تفاده 

خواهند کرد.
وی ادام��ه داد: طی دو م��اه ابتدای س��ال 1393، مقدار 
 تصادف��ات فوت��ی ، 17 درصد کاهش داش��ته اس��ت که

 چش��م اندازه آینده ما ) تا پایان س��ال جاری( 20 درصد 
است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان در مورد دیگر اقدامات 
این نیرو در س��ال جاری گفت: از این پ��س در تصادفات 
رانندگی عالوه بر س��هم تقصیر راننده ، س��هم تقصیرات 
سایر دس��تگاه ها نیز مشخص خواهد ش��د که طی دو ماه 
اخیر می توان به س��هم تقصیر 16 دس��تگاه و ارایه آن به 

دستگاه قضا اشاره کرد.
وی در مورد برخورد جدی با متخلفانی که نمره گواهینامه 
آنها از منفی 30 باالتر رفته است، گفت: در صورت تصادف 
و وجود چنین نمراتی، ش��رکت های بیمه قب��ل از زمان 
پرداخت خس��ارت به رانن��ده، از پلیس راهور اس��تعالم 

خواهند گرفت.
غالمی با بیان ای��ن که بی��ش از 600 خ��ودرو با خالفی 
بیش از یک میلیون تومان توقیف ش��ده است، ادامه داد: 
از این پس گواهینامه  تجمیع ش��ده، در اختیار رانندگان 
ق��رار داده خواهد ش��د، بدین ص��ورت که رانن��دگان در 
زم��ان تعوی��ض گواهینامه های خ��ود، هم زمان س��ایر 
 گواهینامه های رانندگی را در قالب یک گواهینامه دریافت 

می کنند.
وی تاکید کرد: به رانندگان��ی که آلودگی هوا ایجاد کنند، 
»پالک موقت تعمیری« داده می ش��ود تا پس از برطرف 
کردن عیوب الزم خودروی خ��ود، پالک اصلی را دریافت 

کنند.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان با اش��اره به نزدیکی 
ماه مبارک رمض��ان گفت: درعین حال که م��ردم باید در 
زمان پیک ترافی��ک ) س��اعات نزدی��ک اذان مغرب( به 
تردد خود توجه ویژه داشته باش��ند، پلیس نیز در برخی 
 از اماکن مانند گلس��تان ش��هدا، طرح های ویژه ترافیکی

 ایجاد می کند.
وی افزود: تالش داریم در مکان های تردد زوج و فرد 
به جای اس��تفاده از نیروهای انسانی، از دستگا ه های 

الکترونیکی بیشتری استفاده کنیم.

سرهنگ غالمی: اولتیماتوم پلیس راهور به موتورسواران اصفهان

اصفهان پيشتاز کشته شدگان موتور سوار کشور

یادداشت

فعالیت 30 تعاونی گردشگری
 در اصفهان

معاون تع��اون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: در حال حاضر 30 تعاونی گردشگری در اصفهان فعالیت دارند 
که حضور بیشتر مردم در این تعاونی ها می تواند سبب توسعه صنعت 

گردشگری استان شود.
علیرض��ا تیغ س��از در ارتباط ب��ا تعاونی های گردش��گری اس��تان 
اصفه��ان اظهار ک��رد: ماه گذش��ته همایش��ی با ه��دف حمایت و 
تقویت اتحادیه ش��رکت  گردشگری اس��تان برای آش��نایی بیشتر 
تعاونی های گردشگری عضو با این اتحادیه، به منظور رفع مشکالت 
 و تقویت تعاونی های گردش��گری اس��تان و توس��عه گردش��گری

 برگزار شد.
وی افزود: در حال حاضر 30 تعاونی فعال گردش��گری و 42 تعاونی 
دهیاری در شهرهای مختلف استان فعالیت دارند که این تعاونی ها 
می توانند نقش بس��یاری در توسعه گردشگری ش��هرهای اصفهان 

داشته باشند.

انهدام باند سارقان خودروهای 
پراید در اصفهان

رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان گفت: اعضای باند س��ه نفره 
 س��ارقان حرفه ای ک��ه با ش��یوه ای خاص ب��ه س��رقت خودروهای 
پارک شده در شهر اصفهان اقدام می کردند، توسط کارآگاهان پلیس 

آگاهی شناسایی و منهدم شدند.
س��تار خس��روی اظه��ار ک��رد: در پ��ی وقوع چن��د فقره س��رقت 
خودروی پرای��د در یکی از مناطق ش��هر اصفهان و اعالم ش��کایت 
ش��هروندان به پلی��س، پیگیری ویژه ای��ن موضوع در دس��تور کار 
 کارآگاه��ان اداره مب��ارزه ب��ا س��رقت پلی��س آگاهی اس��تان قرار 

گرفت.
وی اف��زود: در ای��ن راس��تا تی��م وی��ژه ای از کارآگاه��ان، مام��ور 
رس��یدگی به پرونده ش��دند و گشت های محس��وس و نامحسوس 
را در س��طح ش��هر و ب��ه خص��وص کوچه ه��ا و خیابان ه��ای 
 فرع��ی خل��وت در س��اعات پایان��ی ش��ب، راه ان��دازی و تش��دید

 کردند.
این مقام مس��ؤول با بی��ان جدیت و ت��الش ش��بانه روزی ماموران 
درکش��ف این س��رقت ها، عنوان داش��ت: در حی��ن تحقیقات یکی 
از واحدهای گش��ت انتظامی اس��تان حین کنترل مب��ادی ورودی 
به راننده پراید س��واری مش��کوک و پ��س از متوقف ک��ردن وی و 
 بررس��ی های الزم مش��خص ش��د خودرو س��رقتی و متعل��ق به او

 نیست.
 به همین منظور متهم دس��تگیر و برای بازجوی��ی به پلیس آگاهی 
منتقل ش��د ک��ه در تحقیق��ات ص��ورت پذیرفته متهم ک��ه فردی 
سابقه دار در زمینه س��رقت است، به 21 فقره س��رقت خودرو پراید 
 اقرار و همدس��تان خود را که دو نفر بوده اند، ب��ه کارآگاهان معرفی 

کرد.

درمان های نازایی زیر پوشش
 بیمه رفت

 مدیر گروه زنان و مامایی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران اعالم کرد 
 50 درصد نس��خه های مربوط به درمان نازایی تحت پوش��ش بیمه

 ق��رار گرفت��ه و ق��رار اس��ت پوش��ش بیم��ه ای ش��امل درم��ان 
 نازایی هم ش��ود. این بس��ته حمایتی از ی��ک ماه پیش آغاز ش��ده 

است.
اشرف آل یاسین در نشس��تی که به مناسبت برگزاری چهاردهمین 
کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران برگزار ش��د گفت: این کنگره 
که در مهر ماه برپا می ش��ود در حوزه زنان، آنکولوژی، س��رطان ها، 
سالمت مادران و سالمت جنین خواهد بود و محور اصلی به سالمت 

مادران برمی گردد.
 وی ادام��ه داد: طبق آخرین آمار به دس��ت آمده از س��المت زنان و 
مرگ و می��ر آنها، از هر صد ه��زار نفر 22 مادر ف��وت می کند که در 

گذشته 35 در صد هزار بوده است.
 آل یاس��ین گف��ت: آمارهای��ی از این که ش��اخص مرگ م��ادران

20در ص��د ه��زار ه��م باش��د وج��ود دارد، ام��ا ب��ه ه��ر 
بهداش��ت  ب��ه س��ازمان جهان��ی   2015 ت��ا س��ال  ح��ال 
 ق��ول داده ای��م ک��ه ش��اخص م��رگ م��ادران را ب��ه زی��ر

 20 درصد هزار برسانیم.
مدیر گروه زنان و مامایی دانش��گاه علوم پزشکی تهران افزود: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده قرار است ظرف 3 سال آینده 3 تا 4 درصد 

از آمار فوت مادران باردار را کم کنیم.

19 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار 
در اصفهان جان باختند

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در چند ماهه گذشته 
از امسال 19 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.
علی سلیمان پور با اعالم این خبر اظهار داشت: تمام افراد فوت شده 

مرد بوده اند.
وی با بیان این که میزان فوتی های ناشی از حوادث کار نسبت به سال 
گذشته 10 نفر رشد داشته اس��ت، ادامه داد:  از دو ماهه اول امسال، 
 آمار مصدومان ناش��ی از حوادث کار با 430 مورد ش��امل 14 زن و

  416 مرد نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل،10/4 درصد کاهش 
داشته است.

مدیر کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان از کاهش آمار معاینات 
سرپایی پزشکی قانونی اس��تان اصفهان در دو ماهه اول امسال خبر 
داد و افزود: در دو ماهه اول سال جاری 23 هزار و 607 نفر  درحوزه 
معاینات س��رپایی اداره کل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان و مراکز 

تابعه مورد معاینه قرار گرفتند.
 وی بیان داش��ت: در این راس��تا نزدیک به 7 ه��زار و 862 نفر زن و

 15 ه��زار و 745 نفر م��رد مراجع��ه کردند ک��ه این آمار نس��بت 
 ب��ه م��دت مش��ابه س��ال قب��ل 1/8 درص��د کاه��ش را نش��ان

 می دهد. مدی��ر کل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
این ک��ه مرگ ناش��ی از غرق ش��دگی در دو ماهه اول س��ال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داش��ته است ، بیان داشت: 
در این مدت آمار فوت ش��دگان ناش��ی از برق گرفتگ��ی یک مورد 
 مرد بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل تغییری نداش��ته

 است.

اخبار کوتاه
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2 تغییر در گزینش کنکور 

شانس قبولی در کنکور 93 
در حالی که فرصتی  تا برگزاری کنکور 93 باقی نمانده اس��ت، رییس س��ازمان سنجش 
آموزش کش��ور با تاکید بر تامین امنیت آزمون، جزییات این ماراتن دانش��گاهی را اعالم 
کرد. دکتر ابراهیم خدایی در یک نشس��ت خبری گفت:  آزمون سراس��ری با رقابت یک 
 میلی��ون و 31 ه��زار و 322 داوطلب طی روزه��ای 5، 6 و 7 تیر در پنج گروه آزمایش��ی

 علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی، در 364 شهرستان 
و 15 حوزه امتحانی خارج از کشور برگزار می ش��ود. وی با بیان این که 59 درصد داوطلبان 
کنکور امسال را زنان و 41 درصد را مردان تشکیل می دهند، اظهار کرد: البته این درصدها در 
گروه های آزمایشی متفاوت است؛ 38 درصد داوطلبان گروه ریاضی فنی، 66 درصد داوطلبان 
گروه تجربی، 62 درصد داوطلبان علوم انسانی، 72 درصد داوطلبان گروه هنر و 74 درصد 

داوطلبان گروه زبان را زنان تشکیل می دهند.
رییس س��ازمان س��نجش درمورد زمان برگزاری آزمون ه��ا نیز اظهار ک��رد: آزمون گروه 
آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح روز پنجشنبه 5 تیرماه، آزمون هنر بعد از ظهر پنجشنبه 
5 تیرماه، آزمون تجربی صبح جمعه 6 تیرماه، آزمون زبان بع��د از ظهر روز جمعه 6 تیرماه 
و آزمون علوم انس��انی نیز صبح روز ش��نبه 7 تیرماه برگزار می ش��ود. وی ادام��ه داد: همه 
آزمون های نوبت صبح ساعت 7:30 برگزار و درهای حوزه ساعت هفت صبح بسته می شود. 
 آزمون های نوبت عصر نیز راس 15 آغاز و درهای حوزه از ساعت 14:30 بسته می شود. وی

 با اشاره به این که داوطلبان می توانند در گروه زبان و هنر هم آزمون دهند، گفت: به طور کلی 
یک میلیون و 194 هزار و 629 کارت صادر شده است که از ساعت 14 امروز این کارت ها در 
سایت سازمان س��نجش قرار می گیرد. وی در ادامه با بیان این که داوطلبان در بحث توزیع 
کارت باید به چند نکته مهم توجه کنن��د، گفت: اگر مواردی مانند جنس��یت، دین، زبان، 
محدودیت و نوع بیماری درج شده روی کارت با مشخصات آنها مغایرت دارد، باید به باجه های 
رفع نقص که در آدرس سایت اعالم شده، مراجعه و به رفع مغایرت اقدام کنند.خدایی ادامه 

داد: اما چنانچه شماره شناسنامه یا پسوند و پیشوند اسامی آنها مغایرت دارد، می توانند آن را 
از طریق سایت اصالح کنند. رییس سازمان سنجش در ادامه از کاهش 52 هزار نفری شمار 
داوطلبان کنکور امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و در مورد ظرفیت ها نیز گفت: ظرفیت 
آزمون سراسری امسال تا کنون 679 هزار و 59 نفر اعالم شده است که از این تعداد دوره های 
 تربیت معلم دارای 13 هزار و 855 ظرفیت، پردیس های خودگردان 2 هزار و 242 ظرفیت،
  پیام نور 366 هزار ظرفیت و بقیه مؤسسات شامل مؤسس��ات مجازی و غیر انتفاعی دارای

 3  هزار ظرفیت هستند. دوره های روزانه نیز دارای 105 هزار و 588 ظرفیت هستند. خدایی 

با تاکید بر این که امسال به طور کلی 68 درصد شانس قبولی وجود دارد، اظهار کرد: شانس 
قبولی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی با 241 هزار ظرفیت و 222 نفر داوطلب نسبت به 
گروه های دیگر بیشتر است. شانس قبولی در گروه علوم تجربی 43 درصد، گروه علوم انسانی 

81 درصد،  گروه هنر 45 درصد و زبان های خارجی 33 درصد است.
رییس سازمان سنجش در ادامه به دو تغییر عمده و مهم در گزینش داوطلبان اشاره کرد و 

گفت: امسال تاثیر قطعی 25 درصدی سوابق تحصیلی اعمال خواهد شد. 
در واقع در س��ال های گذشته دو نمره کلی ش��امل نمره کنکور و سوابق تحصیلی به اضافه 
نمره کنکور بررس��ی می ش��د و هرکدام که باالتر بود در نتیجه اعمال می ش��د، اما امسال 
75 درصد آزمون و 25 درصد س��وابق تحصیلی که ش��امل امتحانات نهایی کش��ور که در 
سال سوم آموزش متوس��طه برگزار می ش��ود، اعمال خواهد ش��د. وی ادامه داد: هنگامی 
که اعمال 25 درصد س��وابق تحصیلی تصویب ش��د، داوطلبان انتقاد کردن��د زیرا عقیده 
داشتند سطح دشواری س��واالت در سال های مختلف متفاوت اس��ت، اما ما نمرات سوابق 
تحصیلی را درس به درس و در هر س��ال تراز می کنیم. در واقع س��ختی و راحتی سواالت 
را با روش های علمی و آماری جبران می کنیم و 96 الی 97 درصد اثر س��ختی س��واالت را 
با تراز کردن از بین خواهیم برد. وی افزود: تغییر بعدی در اجرای قانون ایثارگران اس��ت. در 
قانون جامع ایثارگران که در سال 91 به تصویب تش��خیص مصحلت نظام رسید، فرزندان 
جانبازان از س��همیه ش��اهد اس��تفاده می کردند، اما امس��ال برای کل ایثارگران به غیر از 
 رزمندگان 20 درصد س��همیه در نظر گرفته شده است. رییس س��ازمان سنجش در مورد 
مسن ترین و جوان ترین داوطلب امسال گفت: مسن ترین داوطلب امسال فردی به نام ابوتراب 
صالحی ساکن در شهرستان کبوترآهنگ با 79 سال اس��ت که در گروه علوم تجربی رقابت 
می کند. مهرداد سعیدی ساکن شهرستان بوکان با 15 س��ال سن نیز جوان ترین داوطلب 

امسال است که او هم در گروه علوم تجربی آزمون خواهد داد.

پژوهشگر و مدرس نجوم گفت: شنبه گذشته  
از ساعت 14 و 21 دقیقه خورشید در باالترین 
ارتفاع ممکن قرار گرفت و وارد انقالب تابستانی 
شد. عمران مرادی اظهار داشت: از شب یلدا به 
بعد خورشید به سمت جنوب متمایل، ارتفاع 
 آن کم و تاب��ش آفتاب کامال مالیم می ش��ود

 به گون��ه ای که ش��اهد ظهور کوت��اه ترین و 
سردترین روزهای سال هستیم که در این زمان 

خورشید در انقالب زمستانی است.
وی افزود: به تدریج از شب یلدا به وسط آسمان 
متمایل می ش��ود و از جنوب فاصله می گیرد 
که این موض��وع در روز 31 خردادم��اه به اوج 
خود می رسد به گونه ای که تابش خورشید به 
شکل عمودی در می آید. این کارشناس نجوم 
تاکید کرد: البته در عرض های شمالی و باالتر 
از نوار استوایی خورشید کامال در وسط آسمان 
نیست، اما در خط استوا خورشید در اوج ارتفاع 
خود قرار می گیرد و هوا بس��یار گرم می شود.

وی ادام��ه داد: از روز 31 خردادم��اه به بعد بار 
 دیگر روزها ش��روع به کوتاه ش��دن می کند و

 شب هانیز بلندتر می ش��ود و خورشید مسیر 
رفته را بر می گردد و بدین شکل اعتدال پاییزی 

در اول مهرماه رخ می دهد.
 مرادی تصریح کرد: خورش��ید در مسیر رفت 
2 ب��ار بر ش��هر مک��ه و خانه کعب��ه عمود می 
ش��ود که در طول ای��ن 2 روز در 8 خردادماه و 
اواخر تیرم��اه می توان با فرو کردن نش��انه ای 
در زمین در زمان ظهر به ش��کل دقیق قبله را 
محاس��به کرد. وی اضافه کرد: این سوال برای 
برخی وجود دارد که چرا با وجود این که از31 
خردادماه خورشید مس��یر برگشت را در پیش 
می گیرد و ش��ب ها ش��روع به بلند شدن می 
 کند، گرمای تابستان پایدار است و دیر از میان 
می رود. این کارشناس نجوم بیان داشت: علت 
این روند آن اس��ت که اوال برگش��ت خورشید 
بسیار آهس��ته است و  از س��وی دیگر در طول 
چندماه خورشید گرمای زیادی دریافت کرده 
و طول می کشد تا در سفر خود به سمت شرق 
آسمان به تدریج این حرارت را از دست داده و 
 به حالت اعتدال برگردد. وی  بیان داش��ت: در 
زمان ه��ای گذش��ته تعیین زم��ان اعتدال ها 
شاخصه های تقویمی محسوب می شدند و از 
محاسبه آنها در تعیین دقیق آغاز تابستان، بهار، 

پاییز و زمستان استفاده می کردند.

خورشید وارد انقالب تابستانی شد
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شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات نقليه خود را از طريق مناقصه عمومی به شركت های دارای گواهينامه 
صالحيت در زمين�ه خدمات حمل و نقل واگ�ذار نمايد . لذا متقاضيان م�ی توانند   جهت دريافت اس�ناد مناقصه از تاريخ 
93/04/01لغايت مورخ4/8/ 93 در ساعات اداری به امور قرار دادهای شركت عمران بهارستان خ الفت  شرقی خ امير كبير و 
يا به سايتwww.BNT.ir مراجعه نمايند . ضمنا پيشنهادات می بايست تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/4/17 
تحويل دبير خانه مركزی ش�ركت عمران شود . كميس�يون مناقصه س�اعت 12 مورخ 93/04/18 در محل سالن جلسات 
 شركت عمران بهارستان تشكيل و نسبت به باز گشايی پاكات اقدام خواهد ش�د . برای آگاهی بيشتر با تلفن 36803090 
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اخبار کوتاهيادداشت

شهرک های صنعتی پیشتاز
 در آموزش 

مديرعام��ل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي اس��تان اصفه��ان گفت: 
خوش��بختانه از لحاظ آموزش در جايگاهي قرار داريم كه باعث شده 
شهرك هاي صنعتي استان اصفهان جزو استان هاي شاخص در زمينه  

آموزش در سطح كشور مطرح باشد.
محمد جعفري اظهار داشت: در راستاي افزايش مهارت هاي صنعتگران 
و ارتقای بهره وري، شركت ش��هرك ها با برگزاري دوره هاي آموزشي 
مختلف، تالش خود را انجام مي دهد تا سطح علمي و عملي صنعتگران 
اس��تان را در تمامي زمينه هاي مرتبط با صنعت در حد بااليي حفظ 
كند. وي ادام��ه داد: در همين راس��تا در طول س��ال 92 تعداد 154 
دوره آموزش��ي مختلف ب��راي صنعتگران در س��طح اس��تان برگزار 
شد. مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي اس��تان اصفهان افزود: 
خوش��بختانه با اس��تفاده از ظرفيت هاي فراوان، شركت شهرك هاي 
صنعتي موفق ب��ه اجراي بي��ش از 181 هزار نفر س��اعت آموزش در 
زمينه هاي مختلف صنعتي براي صنعتگران اس��تان در سال 92 شده 

است.

قیمت گذاری ۹۷۶ هزارتومانی سکه 
در بازار اصفهان

  در پی نوسانات جهانی هر اونس طال و كاهش نرخ دالر ديروز در بازار 
اصفهان نرخ س��که با كاهش اندك 2 هزار تومانی نسبت به روز قبل، 
9۷۶ هزار تومان معامله ش��د. در بازار اصفهان قيمت نيم سکه، 488 
هزار تومان، ربع سکه 282 هزار تومان و سکه گرمی 184 هزار تومان 
اعالم شده بود. ديروز بهای هر اونس جهانی 1۳1۳ دالر بود و هر گرم 
طالی 18 عيار 99 هزار و 45۰ تومان و هر مثقال طالی 1۷ عيار 4۳۰ 
هزار و 8۰۰ تومان معامله شد. در بازار ارز نيز صرافان اصفهانی هر دالر 
آمريکا را ۳189 تومان، يورو را 4۳۶۰ و پوند انگليس را 541۰ تومان 

قيمت گذاری كردند. 

 راه اندازی مجتمع هايی برای انتقال 
دامداری ها در شهرستان ها

معاون بهبود توليدات دامی س��ازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان 
گفت: درصدد ايجاد و راه اندازی مجتمع هايی برای انتقال دامداری ها 

به اين مجتمع ها در شهرستان های استان اصفهان هستيم.
اميرحس��ين افيونی در جمع اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر با اشاره 
به يک��ی از مهم ترين رس��الت  های اين س��ازمان اظهار ك��رد: انتقال 
دامداری های موجود در سطح شهر های اس��تان به خارج از محدوده 
ش��هری، يکی از مهم ترين اهداف و سياس��ت های اصلی اين سازمان 
است. وی به ضرورت توليد پايدار و ايجاد و حفظ اشتغال پايدار اشاره 
كرد و ادامه داد: دامداری ها بايد به مکان هايی اختصاص داده شوند كه 

آلودگی و مشکالت بهداشتی در سطح شهر ها ايجاد نکنند.

 5 درصد  مساحت استان اصفهان
 را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد

رييس سازمان جهاد كشاورزی اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر 
حدود پنج درصد از مس��احت اس��تان اصفهان به اراضی كش��اورزی 
اختصاص دارد. قدرت اهلل قاسمی با اش��اره به اين كه بيش از ۳ هزار و 
8۰۰ شهيد در كش��ور مربوط به جهاد كشاورزی هستند، اظهار كرد: 
در سازمان جهاد كشاورزی 2 هزار و 5۰۰ نيرو در حوزه های مختلف 
كاری، تحقيقات��ی، منابع طبيع��ی و آبخيز داری، دامپزش��کی و امور 
عش��ايری فعاليت می كنند. وی با بيان اين كه حدود 11۳ نفر از اين 
نيرو ها دارای مدرك دكتری هس��تند، اضافه كرد: همچنين ۳۰۰ نفر 
فوق ليس��انس، ۷۰۰ نفر ليسانس و س��اير نيرو ها تا 2 هزار و ۳58 نفر 

زير ليسانس هستند.

هفته صرفه جويی در مصرف آب
 آغاز شد

 هفته صرفه جويی در مصرف آب ديروز با شعار »آب، اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مديريت جهادی« آغاز شد.

نزديک به ربع قرن است كه روزهای يکم تا هفتم تيرماه هر سال به نام 
هفته صرفه جويی در مصرف آب نام گذاری شده است. 

اگرچه اين مناسبت در تقويم رسمی كشور درج نشده، به عنوان يک 
رويداد فرهنگی، در افکار عمومی و رسانه ها جای خود را باز كرده است 
و هر س��ال به اين مناس��بت، كارهای فرهنگی، آموزشی زيادی برای 
ارتقای آگاهی های عمومی درباره آب و جل��ب توجه افکار عمومی به 
اين مقوله حساس، انجام می شود. در اين هفته، برنامه های متعددی 
از سوی شركت های آب و آبفای كشور انجام می شود. بر اساس اعالم 
روابط عمومی شركت مديريت منابع آب ايران، يکم تيرماه روز »آب، 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی« نام گذاری ش��ده كه 
نش��انگر نقش مهم آب در برنامه های اقتصادی و توسعه ای از يک سو 
و نيز ضرورت توجه به مباحث فرهنگی و آگاهی بخش��ی در مديريت 
مصرف آن از سوی ديگر است. در سالی كه از سوی مقام معظم رهبری 
به نام »اقتص��اد و فرهنگ با عزم ملی و مديري��ت جهادی« نام گذاری 
شده، همسويی بخش آب با سياس��ت های كالن نظام در بخش های 
مختلف، ضروری است و بر اين اس��اس، عنوان نخستين روز از هفته 
صرفه جوي��ی در مص��رف آب، »آب، اقتصاد و فرهنگ ب��ا عزم ملی و 

مديريت جهادی« اعالم شد. 

کسب رکورد تولید روزانه در 
مگامدول واحد احیای مستقیم فوالد

رييس واحد احيای مستقيم شماره 2 فوالد مباركه اصفهان از كسب 
ركورد توليد روزان��ه در مگامدول A اين واحد خب��ر داد. محمدرضا 
فتحی با اش��اره به اين كه 4 ه��زار و ۶۰ تن آهن اس��فنجی در واحد 
احيای مستقيم 2 شركت توليد شد، اظهار داشت: ركورد روزانه قبلی 
اين واحد به ميزان 4 هزار و ۳۰ تن و در 19 خرداد امس��ال به دس��ت 
آمده بود. وی ارتقای دانش فنی و تجربه كاركنان احيای مستقيم 2، 
كاهش تعداد و زمان توقفات، ايجاد امکان شارژ گندله خريداری شده 
به صورت يکنواخت و مطابق با دس��تورالعمل های ارايه شده از سوی 
دفتر فنی توليد در سايت شهيد خرازی را بخشی از اقدامات موثر در 
دس��تيابی به اين ركورد خواند. رييس واحد احيای مستقيم شماره 2 
فوالد مباركه اصفهان يادآور ش��د: اجرای طرح شهيد خرازی يا واحد 
احيای مستقيم 2 فوالد مباركه در دو مرحله تعريف شده كه مرحله اول 

آن »مگامدول A« در 14 تير سال 91 به بهره برداری رسيد.

4
خرید تضمینی ۷۵۰۰ تن گندم از کشاورزان اصفهانی

سرپرس��ت معاونت بهبود توليدات گياهی جهاد كش��اورزی اس��تان اصفهان گف��ت: از آغاز برداش��ت گندم در 
شهرستان های اين استان تاكنون ۷ هزار و 5۰۰ تن گندم از كشاورزان خريد تضمينی شده است. اصغر محسن زاده 

كرمانی  گفت : سطح زيركشت برداشت محصول گندم تاكنون 4 هزار و ۶۷۰ هکتار بوده است.
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رييس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: اميدوار 
هستيم همانند س��ال های قبل، در ماه مبارك رمضان قيمت 
گوشت قرمز كاهش يابد و پيش بينی می ش��ود كه اين قيمت 

امسال نيز كاهش يابد.
اصغر پورباطنی اظهار كرد: پيش بينی اتحاديه گوشت قرمز اين 
است كه اگر شرايط مهيا شد، كاهش قيمت گوشت قرمز نسبت 

به قيمت حاضر در بازار 1۰۰۰ تومان باشد.
وی با اش��اره به اين كه تمام اين موارد بس��تگی به اين دارد كه 
گوسفند در ميدان باش��د و با كمبود مواجه نشويم، افزود: هم 

اكنون هر كيلوگرم گوشت درجه يک بره با استخوان 25 هزار 
تومان و گوش��ت بدون اس��تخوان بين ۳1 تا ۳2 هزار تومان به 

فروش می رسد.
رييس اتحادي��ه فروش��ندگان گوش��ت قرمز اصفه��ان بيان 
كرد: اصفهان از نظر تامين گوش��ت خودكفا نيس��ت و مصرف 
 خ��ود را از اس��تان هايی مانند كردس��تان، مش��هد، ش��يراز و 

چهارمحال و بختياری تامين می كند.
وی با اش��اره به پيامک های تبليغاتی تصريح كرد: پيامک های 
تبليغاتی كه برای همشهريان ارسال می شود و قيمت های پايين 
را اعالم می كنند، افرادی هستند كه گوشت درجه 2 و ۳ را با هم 
مخلوط كرده و عرضه می كنند كه برای رفع اين مساله اعتراضات 

خود را گفته ايم، اما نظارتی در اين باره  نمی شود.
پورباطنی اظهار كرد:  در حال حاضر نزديک به ۶۰۰ واحد مجاز 
دارای پروانه در اصفهان مش��غول به كار هس��تند كه متاسفانه 
با واحدهای غير مجاز ب��دون پروانه، نزديک ب��ه 12۰۰  واحد 

می شوند.
وی خاطرنش��ان كرد: واحدهای غيرمجاز از س��وی بهداشت  
نظارت می شود و واحدهايی كه شرايط دارند، به اتحاديه ارجاع 

داده می شوند  و پروانه دريافت می كنند.

معاون سازمان مركزی تعاون روس��تايی گفت: برای تامين و 
تنظيم بازار خرما در ماه رمضان 15 هزار تن خرما خريده ايم 
كه از طريق اتحاديه های اين س��ازمان در 1۶ غرفه س��ازمان 

ميادين تره بار استان تهران در اين ماه عرضه می شود.
حسين مهدی دوس��ت با اعالم مطلب باال اظهار كرد: سازمان 
تعاون روس��تايی برای ورود به بازار خرما و كنترل آن به نفع 
مصرف كنن��دگان، حدود 15 ه��زار تن از خرمای انبار ش��ده 
 در اس��تان بوش��هر را خريداری كرده تا بتوان��د آن را پس از 

بسته بندی و فرآوری به بازار عرضه كند.
وی افزود: قيمت خريد توافقی خرما از اس��تان بوشهر توسط 
اتحاديه مركزی تعاونی های روستايی كشاورزی كيلويی حدود 
هزار تومان بوده كه حدود 85۰ تومان ني��ز هزينه فرآوری و 
بس��ته بندی دارد. معاون بازرگانی س��ازمان تعاون روستايی 
ادامه داد: هماهنگی های الزم انجام شده تا در صورت نياز ماه 
رمضان بتوانيم خريد توافقی خرما را از استان های خوزستان، 

فارس و سيستان و بلوچستان انجام دهيم.
مهدی دوست گفت: با هماهنگی های صورت گرفته سازمان 
تعاون روس��تايی ضمن اقدام ب��ه تامين خرمای م��ورد نياز 
مصرف كنندگان ب��ا هدف تنظيم ب��ازار، ح��دود 1۶ غرفه از 
س��ازمان ميادين تره بار اس��تان تهران را ب��رای اجرای طرح 

ضيافت ويژه عرضه خرما در اختيار گرفته است.
وی اظهار كرد: س��ازمان تعاون روس��تايی از طريق اتحاديه 
تعاونی های كشاورزی روستايی استان های خود اين طرح را 
ديگر استان های كش��ور اجرا می كند تا از سودجويی عده ای 
در بازار خرما جلوگيری و قيم��ت اين محصول در ماه رمضان 

كنترل شود.

اقدام وزارت کشاورزی برای جلوگیری از سودجويی

عرضه دولتی 15 هزار تن خرما در ماه رمضان
ريیس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

کاهش قیمت گوشت قرمز هم زمان با ماه رمضان

۲ خطه شدن محور 
راه آهن میبد-زرين 

پرواز اصفهان-تهران 
باهمان نرخ مصوب

با توجه به شناورسازي قيمت بليت هواپيما در كشور، برخي از تعرفه مسير 
هوايي اصفهان بدون تغيير باق��ي مانده و برخي مس��يرهاي پرتردد نيز با 
افزايش قيمت رو به رو ش��ده است. طبق مصوبه ش��ورای عالی هواپيمايی 
نرخ بليت هواپيما بايد از 28 ارديبهش��ت امس��ال به ش��کلی آزاد و رقابتی 
محاس��به می ش��د كه به دليل زمان بر بودن، برخی هماهنگی ها و تدوين 
قيمت های جديد با تاخير چند هفته ای عملياتی شد. اين مصوبه بر اساس 
ماده 1۶1 قانون پنجم توسعه صادر شده، به شركت های هواپيمايی اجازه 
می دهد با محاسبه هزينه ها و البته در نظر گرفتن شرايط پرواز و مسافران، 
نرخ بليت ه��ای خود را در مس��يرهای داخلی  كه تاكنون دس��توری بوده، 

مشخص كنند.  
البته برخي از مسيرها مانند بليت رفت و برگشت تهران – اصفهان همچنان 

با نرخ مصوب 2۶5 و 24۰ هزار تومان به فروش می رسد. 

مديركل راه آهن استان اصفهان گفت: امسال محورهاي ميبد- زرين شهر 
و ميبد- محمديه با اختصاص 5۰۰ ميليارد تومان اعتبار و با ظرفيت سرعت 

2۰۰ كيلومتر برساعت، دوخطه مي شود.
حسن ماسوري اظهار داشت: اداره كل راه آهن استان اصفهان توانسته رتبه 
نخست را در زمينه ميزان تناژتخليه بار، رتبه سوم تن كيلومتر حمل شده 
و رتبه پنجم ميزان جا به جايي مسافر را در بين مناطق هجده گانه راه آهن 
كشور كس��ب كند. وي ادامه داد: با اختصاص 5۰۰ ميليارد تومان اعتبار، 
امسال محورهاي ميبد- زرين ش��هر و ميبد- محمديه با ظرفيت سرعت 
2۰۰ كيلومتر برساعت دوخطه مي شوند. مديركل راه آهن استان اصفهان 
افزود: با بهره برداري از اين محورها رتبه اول تن كيلومتر راه آهن كشور را 

كسب خواهيم كرد. 

مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش بدون درآمد شركت آبفای 
استان اصفهان با تاكيد بر اين كه س��رانه مصرف آب در اصفهان 
1۰ ليتر از استاندارد جهانی باالتر است، گفت:  بر طبق استاندارد 
WHO و نشريه ۳-11۷ س��رانه مصرف در بخش خانگی و در 
شرايط نرمال 15۰ ليتر در روز اس��ت، اما اكنون شرايط استان 

نرمال و عادی نيست.
 محس��ن صالح با اش��اره به اين كه متاس��فانه منابع تامين آب 
روز به روز در حال كاهش است، اظهار داشت: اين موضوع مختص 
ايران و زمان كنونی نيست و اين اتفاق طی چند سال گذشته در 

تمام جهان حاكم است. 
وی با تاكيد بر اين كه تغيير اقليم، نوع بارش، تغيير محل بارش 
و حتی كاهش نزوالت جوی سبب رو به كاهش رفتن پتانسيل 

تغيير آب در جهان ش��ده است، بيان داش��ت: متاسفانه شرايط 
در استان اصفهان وخيم تر از ديگر نقاط اس��ت؛ به گونه ای كه 
 ميانگين بارش در دنيا ح��دود 85۰ ميليمت��ر، در ايران حدود 

25۰ ميليمتر و در استان اصفهان 12۰ ميليمتر است. 
مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش بدون درآمد شركت آبفای 
استان اصفهان تاكيد كرد: اين آمارها حاكی است استان اصفهان 
يک دوم ميانگين بارش كشور و يک ششم بارش جهانی را دارد. 

وی همچنين به تغيير نوع بارش ها در كشور اشاره كرد و گفت: 
بارش ها در باالدست سد زاينده رود به باران تبديل شده و با توجه 
به اين كه س��د زاينده رود محل تامين آب 85 درصد نياز استان 

است، ما همچنان به ميزان ذخيره سد وابسته هستيم. 
صالح با بيان اين كه با تغيير نوع بارندگی ذخاير آبی استان را در 
طول سال از دس��ت داده ايم، تصريح كرد: با تغيير محل بارش 
استان به باالدس��ت، اكنون برای چندمين س��ال پياپی شرايط 

بحرانی آب را در اصفهان تجربه می كنيم. 
وی در ادامه با بيان اين كه با توجه به شرايط آبی در دنيا مديريت 
مصرف يا تقاضا جايگزين مديريت تامين ش��ده است، گفت: در 
اين راستا با كنترل و بهينه كردن مصرف آب، ظرفيت مجازی را 
به جای تامين ايجاد كرديم. مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش 
بدون درآمد شركت آبفای استان اصفهان افزود: به عنوان نمونه 

 با افزايش 1۰ درصدی مصرف س��رانه، ظرفي��ت تامين خود را
 1۰ درصد اضافه كرديم كه اين همانند حفر يک چاه جديد است. 
وی با بيان اين كه طی 8 ماه گذشته 4 دسته سياست های كلی 
 را در س��طح ش��ركت آبفا دنبال می كنيم، اظهار داشت: از اين

 سياست ها، دو دسته ملموس و قابل اجرا است. صالح بيان داشت: 
سياست های فنی و مهندسی مربوط به شركت آبفا است و بايد با 
اقدامات فنی از جمله مديريت مصرف، اصالح شبکه و ... مصرف 

مشتركان را كاهش دهيم. 
 وی با بيان اي��ن كه اقدام��ات فرهنگی و عموم��ی بخش ديگر

 سياست های كاهش مصرف آب اس��ت، گفت: اين كار در قالب 
آموزش مردم در راستای مصرف بهينه ، شناساندن و استفاده از 

اقالم و لوازم كاهنده مصرف آب است. 

سرانه مصرف آب اصفهانی ها 1۰ لیتر باالتر از استاندارد جهانی

به گزارش زاينده رود رس��ول زرگر پور در نشس��تی با روس��ای 
اصناف و اتحاديه های اس��تان اصفهان ضمن تبريک روز اصناف 
 و دهه  صنعت با بيان اين ك��ه در حال حاضر اصن��اف به همراه 
 خانواده هايش��ان بيش از نيمی از جمعيت كش��ور را تش��کيل 
می دهند، افزود: نام گذاری اول تير ماه به عنوان روز اصناف نيز 

سندی بر جايگاه واالی اصناف در جامعه است.
وی با بيان اين كه استانداری و ديگر دستگاه های اجرايی استان 
حق هيچ گونه دخالت در امورات اصناف را ندارند، افزود: اصناف 
از مردم هستند و توسط خود مردم اداره می شوند و در اين راستا 

استانداری فقط وظيفه  نظارت بر امور آنها را دارد.
استاندار اصفهان با بيان اين كه من هميشه پيگير مطالبات معقول 
اصناف خواهم بود، ادامه داد: در اين راستا از تمام مسؤوالن اصناف 
تقاضا دارم كه نسبت به ارايه مشکالت خود به استانداری و ديگر 
دستگاه ای اجرايی اقدام كنند و بيان مشکالت را به دقيقه  آخر 

و زمانی كه كارد به استخوانشان رسيده است، موكول نکنند.
وی با بيان اي��ن كه رييس اصناف مختلف باي��د پيگير مطالبات 
اعضای صنف خود باشد و مطالبات معقول آنها را نيز پيگيری كند، 
افزود: البته در نظر گرفتن حقوق مشتريان نيز بايد در برنامه های 

روسای اصناف در اولويت قرار گيرد.
زرگرپور با بيان اين كه روابط استانداری با بدنه  اصناف استان و با 

توجه به سياس��ت های دولت تدبي��ر و اميد فق��ط حول محور 
اقتصادی اس��ت و هيچ گونه جنبه  سياس��ی ندارد، افزود: ورود 
دستگاه های اقتصادی و به ويژه اصناف به مباحث سياسی همانند 

ريختن سم در ظرف غذاست و جز آسيب عاقبت ديگری ندارد.
وی با انتقاد از دسترسی نداش��تن به آمار دقيق اصناف كشور و 
به ويژه اس��تان اصفهان گفت: چرا نبايد آم��ار دقيقی از اصناف 
 در دس��ترس باش��د؟ در حالی كه در حال حاضر با اس��تفاده از 
سامانه های الکترونيکی به راحتی می توان به آمار دقيق دسترسی 

پيدا كرد.
اس��تاندار اصفهان ب��ا بيان اي��ن كه مس��ؤوليت تم��ام اصناف 
موجود در سطح ش��هر اصفهان بر عهده  روس��ای اصناف است، 
ادام��ه داد: ضروری اس��ت كه روس��ای اصناف اس��تان اصفهان 
 نس��بت به شناس��ايی و ارايه آمار اصن��اف زي��ر مجموعه  خود

 اقدام كنند.وی به آمار باالی اصناف در استان اصفهان نسبت به 
ميانگين كشوری اشاره كرد و بيان داشت: مطابق با آمار كشوری 
 به ازای هر 4۰ نفر، يک واحد صنفی ودر استان اصفهان به ازای هر

 2۰ نفر يک واحد صنفی وجود دارد و اين آمار بيانگر نياز رسيدگی 
به بيشتر به وضعيت اصناف است.

زرگر پور با بيان اين كه ساماندهی صنوف غيرمجاز بايد در دستور 
كار اتاق اصناف استان اصفهان قرار گيرد، خاطرنشان كرد: اصال 

ما قصد بيکار كردن كسی را نداريم، ولی می خواهيم واحدهای 
صنفی استان اصفهان تعيين تکليف شوند.

وی با بيان اين كه اصناف بايد تنظيم بازار را در دس��ت بگيرند، 
اف��زود: در اين راس��تا ض��روری اس��ت اصناف نس��بت به حل 

مشکالتشان با درايت بهتری وارد عمل شوند.
استاندار اصفهان با اشاره به اين كه خاموش كردن چراغ و بستن 
مغازه در اعتراض به حل مشکالت در شأن اصناف اصفهان نيست، 
ادامه داد: در خصوص قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده بايد بگويم 

كه می توان در نحوه  اجرای اين قانون تغييراتی را اعمال كرد.
زرگرپور در خصوص تعيين رييس اتاق اصناف و برخی اعتراضات 
وارد شده نسبت به اين انتخابات گفت: انتخاب رييس اصناف به 
دستور رييس اتاق اصناف كشور اتفاق می افتد و جنبه  حقوقی 

دارد و از جنبه  حقوقی بايد مورد بررسی قرار گيرد.

اصناف سرريز بیکاری استان را پوشش می دهند
رسول جهانگيری، نايب رييس اتاق اصناف استان اصفهان نيز در 
ادامه  اين نشست با تبريک روز اصناف اظهار داشت: بدنه اصناف 
قبل از انقالب تاكنون همواره ارتباط تنگاتنگی با روحانيون داشته 

است كه اين رابطه در 15 خرداد سال 42 نمايان است.
وی با بي��ان اين كه در س��ال 5۷ نيز رابطه روحاني��ون و اصناف 
بازاريان، سبب س��از پيروزی انقالب اس��المی ايران شد، افزود: 
در طول 8 س��ال دوران دفاع مقدس نيز اصناف عالوه بر حضور 
در جنگ، پش��توانه عظيم��ی را به صورت حماي��ت های مادی 
 و اقتص��ادی منطقه جنگ��ی و ارتزاق درون ش��هرها تش��کيل 
داده بودند.نايب رييس اتاق اصناف استان اصفهان با اشاره به اين 
كه بعد از جنگ نيز در دوران بازسازی و سازندگی مناطق جنگ 
ديده اصناف نقش مهمی را ايفا كردند، تصريح كرد: اكنون نيز كه 
در نبرد اقتصادی با دنيا قرار داريم، اصن��اف بدون حمايت های 
دولتی با فعاليت های اقتصادی كشور به خصوص اجرای فاز اول 

هدفمندی يارانه ها، همکاری خوبی داشتند.
جهانگيری خاطرنش��ان ك��رد: اصناف تولي��دی و خدمات فنی 
اصفهان در كشور قابل مقايسه نيست و اين نشان دهنده فعاليت 
پويای اصناف در اين كالنشهر اس��ت. بنابراين می تواند جامعه 

سرريز بيکاری را پوشش دهد.
 وی ب��ا تاكيد ب��ر حمايت دول��ت از اصن��اف اظهار داش��ت: اگر

به خواسته های محدود اصناف در رابطه با ماليات، بيمه، دارايی، 
شهرداری توجه شود و اصناف مورد حمايت قرار گيرند، می توان 

فعاليت توليد و خدماتی را حفظ كرد.
نايب رييس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اين كه مديريت اقتصاد 
شهری بسيار ضروری اس��ت، ادامه داد: اقتصاد شهری در سطح 
زندگی مردم تاثير می گذارد، بنابراين مديريت آن ضرورت دارد.

جهانگيری به استفاده از داشته های گذشتگان در رابطه با مباحث 
مربوط به حالل و حرام اش��اره كرد و گفت: الزم است زمينه ای 
فراهم شود تا داش��ته های علمی و معنوی بازاريان گذشته را به 

جامعه جديد منتقل كنيم.

استاندر اصفهان عنوان کرد

اصناف  تنظیم بازار را به دست گیرند
ريیس بسیج مهندسان صنعتی اصفهان 

خبر داد

 ايجاد کلینیک های تخصصی 
صنعتی برای مشکالت صنعت

رييس سازمان بسيج مهندسان صنعتی استان اصفهان گفت: 
يکی از برنامه هايی كه سازمان بسيج مهندسان صنعتی اصفهان 
دارد اين است كه با ايجاد كلينيک های تخصصی صنعتی، سبب 

برطرف كردن مشکالت صنعت اصفهان شويم.
مجيد حمزه اظهار كرد: سازمان بسيج مهندسان صنعتی استان 
اصفهان با تي��م متخصص خود با كليني��ک صنعتی  همکاری 
می كند تا با عارضه يابی و بررسی مشکالت و هم چنين با استفاده 
از شركت هايی كه از اعضای بسيجی شکل گرفته و در حوزه های 
مختلف صنعت كار می كنند، مشکالت اين بخش  را كمتر كند.

وی افزود: تا كنون با چند مجموعه صنعتی بزرگ ارتباط برقرار 
كرده ايم و درباره مصرف بهينه انرژی، كاهش مصرف آب  و در 

كل مباحث انرژی به آنها مشاوره می دهيم.
رييس سازمان بسيج مهندس��ان صنعتی استان اصفهان بيان 
كرد: در زمينه های پژوهشی و علمی، افرادی را تربيت و 11 نفر 
را  بورسيه دانشگاه امام حسين كرده ايم كه دررشته هايی مانند 

پدافند غيرعامل و سازه در حال تحصيل هستند.
 وی تصري��ح ك��رد: تاكن��ون در ات��اق بازرگانی نماين��ده ای

 نداشته ايم  كه در كميس��يون های مربوط به صنعت و معدن، 
حضور داشته باشد، اما در صدد هستيم مقدمات اين كار فراهم 
كنيم و يک نفر را نيز ب��رای ارتباط  دوطرفه ب��ا اتاق بازرگانی 

معرفی  كرده ايم.
حمزه به برنامه های فرهنگی مهندس��ان صنعتی اشاره كرد و 
گفت: رييس سازمان بسيج مهندسان صنعتی استان اصفهان 
در كنار برنامه های اقتصادی، برنامه های فرهنگی را به صورت 

زير ساختی نيز دنبال می كند.
رييس سازمان بسيج مهندس��ان صنعتی استان اصفهان بيان 
كرد: بسيج در حوزه فرهنگ، باماهواره منطقی برخورد می كند و 
به قول معروف سياستی را دنبال می كنيم تا باپديده ماهواره به 

نحو حساب شده برخورد شود.
وی افزود: در اين مساله به اطالع رسانی جامعه و تاثيرات بدی كه 
در سبک زندگی بر افراد می گذارد  و مباحث طالق و فرهنگی  
می پردازيم. حمزه  خاطرنش��ان كرد: برخ��ی می گويند ما از 
ماهواره مباحث خوب آن را می بينيم و بخش مخرب را كار ی 
نداريم، اعتقاد شخصی من اين است كه اين افراد خود و ديگران 

را در اين مساله توجيه می كنند.
وی تصريح كرد: بحث آنهايی كه علمی هس��تند و برنامه های 
علمی می بينند، جدا بوده و راهش��ان را می روند، اما رس��التی 
كه هم اكنون بر عهده داريم، آگاه س��ازی ديگ��ر افراد جامعه و 

عموم است.

اس�تاندار اصفهان در باره افزايش میزان بر ارزش افزوده و نحوه  درياف�ت آن از اصناف گفت: در  گروه 
خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بايد بگويم که اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اقتصاد

نحوه  اجرای آن دچار مشکل است.



یادداشت
جامعه عشایر ایل قشقایی مستقر در شهرستان سمیرم صاحب کتابخانه عمومی 
می شوند. عش��ایر به عنوان یک جامعه، نیازمند فعالیت ها و برنامه های فرهنگی 

بیشتر هستند.
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یادداشتعشایر سمیرم کتابخانه دار می شوند
از نمایشگاه »لباس های سنتی«

دیدن کنید
نمایش��گاهی از مجموع��ه  آث��ار 
لباس ه��ای س��نتی در کتابخانه 
مرک��زی وابس��ته ب��ه س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 

اصفهان در حال برگزاری است.
ای��ن  برگ��زاری  مس��ؤول 
نمایش��گاه گف��ت: در ای��ن آث��ار 
تالش ش��ده اس��ت تا ب��ه اجرای 
برگرفت��ه  نق��وش  و  طرح ه��ا 
از آث��ار س��نتی و قدیم��ی ایران��ی ب��ر روی لباس ه��ای م��درن 
 و جدی��د پرداخت��ه ش��ود ت��ا نمایانگ��ر فرهن��گ اصی��ل و که��ن 
ایرانی باش��د. مهین درنجف��ی در ادامه اف��زود: در این آث��ار از انواع 
 طرح های قاسم آبادی، گیالنی، بلوچ و س��ایر طرح های ایرانی الهام 
گرفته شده است. شایان ذکر است این نمایشگاه از 31 خرداد لغایت 
5 تیرماه ازس��اعت 9 صبح تا 1 و 4 بعد از ظهر تا 8 درگالری ش��ماره 
 1 کتابخانه مرک��زی اصفهان واق��ع در خیابان باغ گلدس��ته برگزار

 می شود.

بازسازی و مرمت مسجد جامع نطنز 
آغاز شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نطنز 
گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه نم زدگی 
شبس��تان های ش��رقی و شمالی 
مس��جد جامع نطنز، با اختصاص 
بودجه الزم مرمت و بازسازی این 

۲ ایوان آغاز شد.
حس��ین یزدان مهر اظه��ار کرد: 
با توج��ه ب��ه نم زدگ��ی و امکان 
 تخری��ب در برخ��ی از نق��اط در 
۲ ایوان ش��مالی و ش��رقی مس��جد جامع نطنز، بازس��ازی و مرمت 
این ۲ ای��وان آغاز ش��د. وی پیرام��ون مبلغ م��ورد نیاز ای��ن پروژه 
افزود: برای بازس��ازی و مرمت این ۲ بخش، بی��ش از 400 میلیون 
ریال بودجه مورد نیاز اس��ت که ای��ن مبلغ، از مح��ل اعتبارات ملی 
اختصاص یافت��ه و این پ��روژه ب��ه زودی کار خود را آغ��از می کند. 
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری نطنز 
 پیرامون این مسجد و قدمت آن گفت: این مجموعه شامل شبستان

 8 ضلعی گنبد  دار جنوبی و شبستان های ش��مالی و شرقی و غربی 
 و دهلیزهای پیوند دهنده آنها،  آرامگاه ش��یخ نورالدین عبدالصمد، 
س��ر در خانق��اه و من��اره مرتفع��ی اس��ت. وی تصری��ح ک��رد: به 
ج��ز شبس��تان گنب��ددار ک��ه از بناه��ای دوره دیلم��ی اس��ت و 
قدمت��ی 1050 س��اله دارد، بقیه مربوط ب��ه دوره ایلخان��ان مغول 
 اس��ت ک��ه درفاصل��ه س��ال ه��ای 704 ت��ا 7۲5 هج��ری قمری

 بنا شده است. یزدان مهر تصریح کرد: یکی دیگر از زیباترین اثر این 
مجموعه تاریخی زیبا، مناره بلند و استوار این مسجد است که بعد از 
 گذشت 7۲0 سال از ساخت آن، همچنان محکم و استوار ایستاده و 
خود نمایی می کند. وی خاطر نش��ان کرد: این مجموعه با ش��کوه با 
شماره 188 در تاریخ 18 تیر سال 1311 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.

 یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت
 با رویکرد »سبک زندگی قرآنی« 

یازدهمین نمایش��گاه قرآن و 
عترت امسال با رویکرد »سبک 
زندگ��ی قرآنی« در راس��تای 
اه��داف فرهنگ��ی ش��رکت 
نمایشگاه ها و با حضور فعاالن 
قرآن��ی در ای��ام م��اه مبارک 
رمضان برگزار می ش��ود. این 
رخداد عظیم فرهنگی از 18 تا 
۲4 تیرماه طی ساعات بازدید 
17 الی ۲4 در محل برگزاری 
نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.  
ثبت نام بیش از ۲00 مجموعه قرآنی از اس��تان های مختلف، 
رونمایی از کتاب سبک زندگی دینی و کتاب اقتصاد مقاومتی، 
برگزاری همایش عفاف و حجاب در روز ۲1 تیر مصادف با روز 
عفاف و حجاب در نمایش��گاه قرآن و تولید و پخش ۲0 برنامه 
سبک زندگی قرآنی با مشارکت صدا و سیمای مرکز اصفهان از 
ویژگی های این دوره از نمایش��گاه است. دبیرخانه دایمی این 
نمایشگاه از کلیه کس��انی که می توانند نمایشگاه را در اجرای 
برنامه های فرهنگی یاری دهند، دع��وت می کند برنامه های 
خود را به دبیرخانه نمایشگاه ارایه کنند. برای ثبت نام و دریافت 
 غرف��ه در ای��ن نمایش��گاه م��ی توانی��د ب��ه س��ایت

 www.quranisf.ir   مراجع��ه نمایید. در ضمن غرفه ها به 
صورت رایگان در اختیار کلیه مشارکت کنندگان قرار می گیرد.

مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
گلپایگان گفت: س��قف فلزی ایوان 
ش��مالی مس��جد جام��ع تاریخی 
گلپایگان که جزو بنای اصلی نیست، 

به دلیل فرسودگی فرو ریخت.
مهدی نوبخت اظهار کرد: این سقف 
که در سال 1347 به صورت خرپا و 
سازه فلزی ایجاد و روی آن با ایرانیت 
و ورق های معوج پوش��انده و با کاه 
 گل و س��پس با س��یمان و ایزوگام 
عای��ق کاری ش��ده بود، ب��ه دلیل 

فرسودگی و سنگینی فرو ریخت.
وی با اشاره به این که مسجد جامع 
گلپایگان ب��ا قدمت 900 س��ال از 
بناهای مهم تاریخی دوران سلجوقی 
 در گلپای��گان اس��ت، اظه��ار کرد:
  ای��وان ه��ای مس��اجد تاریخ��ی

 به خصوص در زمان سلجوقی بدون 
سقف بوده است.

مسؤول نمایندگی میراث فرهنگی 
گلپایگان اظهار کرد: چرخش هوا در 
داخل ای��وان، دهلیزها و گنبد خانه 
از دالیل نبود سقف برای ایوان این 

مساجد محسوب می شود.
نوبخت با بیان این که نیازی به بنای 
مجدد س��قف فرو ریخته نیس��ت، 
تاکید کرد: در صورت درخواس��ت 
با نظر کارشناسی این اقدام صورت 

خواهد گرفت.
 این بن��ای تاریخ��ی ک��ه در زمان 
س��لطنت ابوش��جاع محمد فرزند 
ملکشاه س��لجوقی در س��ال 508 

هجری قمری احداث ش��ده، دارای 
یکصد متر ط��ول و 5۲ ت��ا 6۲ متر 

عرض است.
صحن مسجد جامع گلپایگان بدون 
 احتس��اب هش��تی ها،حجره ها و

 رواق ها حدود یک هزار و 600 متر 
مربع مس��احت دارد و ارتفاع گنبد 
مسجد ۲۲ متر و ابعاد گنبد از داخل 

1۲ در 1۲ متر است.
یک حوض آب بزرگ و کم عمق نیز 
در وسط صحن مسجد قرار دارد که 
عالوه بر مکانی ب��رای وضو گرفتن 
نمازگزاران بر زیبایی این مس��جد 

افزوده است.
از  س��ر در مس��جد گلپای��گان 
س��مت داخ��ل محوط��ه رو ب��ه 
صح��ن ب��ا آجره��ای آب��ی رنگ 
ب��ا جمله »ی��ا عل��ی« ب��ه صورت 
زیبای��ی مزین ش��ده و شبس��تان 
 اصل��ی مس��جد جام��ع گلپایگان

 ه��م چ��ون س��ایر بناه��ای عصر 
 س��لجوقی فاق��د کاش��ی کاری

 است. 
محراب ای��ن مس��جد از دو بخش 
تشکیل شده که در قسمت پایینی 
متصل به کف محراب و در قسمت 
باالی محراب کلمات »اهلل احد و اهلل 

صمد« به خط کوفی مشهود است.
آیاتی از قرآن کریم نی��ز در اطراف 
مح��راب ب��زرگ مس��جد جام��ع 
گلپایگان به خط کوفی نقش بسته 
است. مسجد جامع گلپایگان که در 
بافت قدیمی ش��هر گلپایگان واقع 
شده ، به ش��ماره 191 به ثبت آثار 
ملی ایران رسیده اس��ت و هنوز به 
عن��وان مصالی اصلی نم��از جمعه 

گلپایگان از آن استفاده می شود.
 شهرس��تان گلپای��گان ب��ا بیش از

 ۲00 اث��ر تاریخ��ی، مذهب��ی و 
گردش��گری در 180 کیلومت��ری 

شمال غرب اصفهان قرار دارد. 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان 
اصفهان گفت: با برنامه هایی که این کان��ون تدارک دیده، 
کودکان و نوجوانان اصفهان از کالس های آموزشی و هنری 

متنوعی در بیش از 70 مرکز کانون برخوردار می شوند.
حامد عسگری فر اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان اصفهان برای تابستان امسال کالس های 
ویژه ای ترتیب داده تا حق انتخاب بیش��تری برای شرکت 
در کالس ها از س��وی کودکان و نوجوان��ان اصفهان وجود 

داشته باشد.
وی با بیان ای��ن که در تابس��تان تنوع کالس ها بیش��تر از 
دوره های دیگر فصل های س��ال اس��ت، افزود: کالس های 
کانون با عنوان های فرهنگی و دین��ی هنری و ادبی برگزار 
شده و در رده های سنی مختلف با توجه به نیازهای همان 
گروه س��نی دوره های تخصصی به صورت ۲ ترم تابستانی 

برگزار می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان 

اصفهان بیان کرد: برای نمونه در تابستان امسال، دوره های 
پرورش خالقی��ت، تفکر خالق، آش��نایی با ش��عر کودک، 

سفالگری و عروسک سازی برگزار می شود.
وی به دوره های ویژه نوجوانان اش��اره ک��رد و گفت: برای 
نوجوانان در بخش های فنی عکاس��ی، پوی��ا نمایی و دیگر 
برنامه های تخصصی و در بخش ادبی، دوره آشنایی با متون 

کهن فارسی نیز برگزار می شود.
عسگری فر خاطرنش��ان کرد: کانون زبان ایران نیز که جزو 
مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��ت، 

برای تمامی رده های سنی برنامه های ویژه ای دارد.
وی به مرکز ویژه کودکان اس��تثنایی کم بینا، نابینا، ناشنوا، 
کم شنوا و ناتوان جس��می و حرکتی این کانون اشاره کرد 
و گفت: کانون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان برای 
این کودکان نیزبه صورت فراگی��ر برنامه های ویژه ای دارد 
که با اس��تفاده از کارشناس��ان و مربیان متخصص در این 
 زمینه برای این کودکان و نوجوان��ان نیز دوره های ویژه ای 

برگزار می شود.
مدی��رکل کان��ون پ��رورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
اس��تان اصفه��ان اظه��ار ک��رد: ای��ن مرک��ز در کان��ون 
ش��ماره 1 واق��ع در مل��ک ش��هر اس��ت ک��ه امیدواری��م 
 مرک��ز دوم ای��ن کان��ون را ب��ا ای��ن تعری��ف و کارب��ری

 افتتاح کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: هم اکن��ون کانون پ��رورش فکری 
 ک��ودکان و نوجوان��ان اس��تان اصفه��ان ب��ا 60 مرک��ز و
 14 مرکز کانون زبان، به ارایه فعالیت های فرهنگی و هنری

 می پردازد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان خبرداد سقف فلزی ایوان شمالی مسجد جامع 
اجرای برنامه های تابستانی در ۷۰ مرکز کانون پرورش فکریگلپایگان فرو ریخت

میزان ورود گردشگران خارجی به کشور ۲۰۰ درصد افزایش یافته است
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری از رش��د ۲00 درصدی آمار 
گردشگران خارجی ورودی به کشور خبر داد و گفت: ورود 
گردشگران خارجی به کش��ور در طول هشت ماه گذشته 

رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است.
مسعود س��لطانی فر در این باره افزود: گردشگری یکی از 
ظرفیت های مهم برای توس��عه و ایجاد اشتغال محسوب 
 می ش��ود که توس��عه و رونق ای��ن صنع��ت، ظرفیت ها و

 قابلیت های زیادی برای کش��ور به ویژه در حوزه اشتغال 
ایجاد خواهد کرد. 

وی از ای��ران ب��ه عن��وان یک��ی از س��ه کش��ور مه��م در 
 ح��وزه صنایع دس��تی در جهان ن��ام برد و اظه��ار کرد: از

 460 رشته صنایع دستی، 355 رشته آن در کشور ما وجود 
دارد که می تواند ب��ا تامین منابع و ایج��اد امکانات زمینه 
 اشتغال را به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و روستاییان

فراهم کند.
معاون رییس جمهوری با بیان این که تحریم های ناعادالنه 
اقتصادی مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده، گفت: اعمال 
تحریم ها و برخی س��وء مدیریت ها موجب بروز در عرصه 
اقتصادی کشور ش��ده که دولت تدبیر و امید، برنامه ریزی 
جامعی برای رفع مش��کالت و بهبود وضع اقتصادی مردم 

دارد. 

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، سامانه 
اشتراک نشریات کشور را با تس��هیالت ویژه برای دسترسی 

آسان و ارزان مردم به نشریات راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطالع رس��انی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، این اقدام برای تحقق افزایش 
مراجعه مردم به مطبوعات و اس��تفاده هدفمند از یارانه های 
دولتی با هدف ارتقای سطح دانش عمومی وتخصصی جامعه 
در کنار گس��ترش فرهن��گ مطالعه و همچنی��ن حمایت از 

سازمان مطبوعات صورت گرفته است.
  »س��امانه اش��تراک نش��ریات کش��ور« با تس��هیالت ویژه

)اش��خاص  ش��هروندان  ت��ا  ش��ده،  ن��دازی  ا راه   
 حقیق��ی( بتوانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه نش��انی اینترنت��ی

www و ب��ا ثب��ت ن��ام در ای��ن  . eshterak . ir  
 س��امانه، مش��ترک نش��ریه م��ورد نظ��ر خ��ود ت��ا س��قف
دریاف��ت را  آن  و  ش��وند  تخفی��ف  درص��د   50   

 کنند. بر اس��اس این گ��زارش، تاکنون حدود 100 نش��ریه 
)روزنامه، هفته نام��ه، ماهنامه و...( به عضویت این س��امانه 
درآمده اند که با توجه به کامل ش��دن س��امانه، این تعداد در 

حال افزایش است.
 مدی��ران و صاحبان امتی��از نش��ریات در ص��ورت تمایل به

  بهره من��دی از تس��هیالت پیش بین��ی ش��ده در این طرح 
می توانن��د با یک��ی از مجریان ط��رح )اپراتوره��ای توزیع( 
قرارداد منعقد کنند و سپس در این س��امانه ثبت نام نمایند 
تا در فهرست نش��ریات دارای تخفیف قرار گیرند. نکته قابل 
تامل در ای��ن طرح، تخفی��ف 50 درصدی برای م��ردم و در 
عوض ارایه کامل پول اش��تراک به صاحبان نشریات آن هم 
قبل از توزیع اس��ت. همچنین در صورت انصراف مخاطب از 
اشتراک یک نشریه، یا توقف انتش��ار آن، مشترک می تواند 
 مبلغ باقی مانده در حساب اشتراک خود را به نشریه دیگری

 منتقل کند.
 توزی��ع نش��ریات در ای��ن ط��رح توس��ط مجری��ان بخش 
خصوصی )اپراتورهای توزیع( که هر یک گروهی از نشریات 
را پوش��ش می دهند، انجام می ش��ود و هم زمان با توس��عه 
در گس��ترش این فعالی��ت، مجری��ان جدی��د دارای توان و 
 صالحیت حرفه ای نیز به مجموع��ه اپراتورهای توزیع اضافه

 خواهند شد.

یک فیلمنامه نویس مطرح س��ینما در نشست تخصصی بررسی 
وضعیت فیلمنامه نویسی کودک و نوجوان فیلمنامه نویسان را به 
نوشتن فیلمنامه هایي با موضوعاتي در دسترس، روزمره و ساده 
 در مورد ک��ودکان و نوجوانان دعوت کرد و آنه��ا را از خطر بزرگ

 ای��ده آل اندیش��ي در طراح��ي ای��ده ه��اي خ��ود و دس��ت 
یابي ب��ه فیلمنام��ه  ای��ده آلي من��ع ک��رد . علی خود س��یانی 
ب��ا بی��ان ای��ن مس��اله ادام��ه داد: ما ب��ه عن��وان فیلمس��از و 
 فیلمنام��ه نوی��س نبای��د ب��ه دنب��ال س��وژه ه��اي ن��اب و 
 تکان دهن��ده باش��یم، زی��را در س��ینماي جهان مه��م ترین و 
بزرگ ترین آثار تولیدش��ده در ژان��ر کودک از مضامین س��اده 
و روان در خل��ق موقعی��ت ه��اي دراماتی��ک و تاثیرگ��ذار 
اس��تفاده کرده اس��ت. وی همچنین دغدغه ش��ناخت مخاطب 

در تولید فیل��م کودک را از مه��م ترین عوام��ل موفقیت در این 
نوع س��ینما دانست. وي تقس��یم بندي انجام ش��ده گروه سني 
 کان��ون پ��رورش فک��ري ک��ودکان و نوجوان��ان را در کمک به 
فیلمنامه نویسان جهت شناخت رده سني مخاطبان خود الزم و 
ضروري دانست و گفت: امیدواریم در این فرصت خوب که توسط 
شهرداري اصفهان فراهم شده، شاهد تولید فیلم هایي باشیم که 
در آن کارگردان و فیلمنامه نویس با دغدغه  دروني ساخت فیلم 
براي کودک و نوجوان کار کنند و آن را فرصتی مادي تلقي نکند؛ 
بلکه طوری کار کنند که تماش��گر تا پایان فیلم بنش��یند، ببیند 
و لذت ببرد!  در ادامه نیز کامبوزیا پرت��وي کارگردان و فیلمنامه 
نویس س��ینماي کودک و نوجوان ایران یادآور شد: در سال هاي 
اولیه تاسیس کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، مثل امروز 
آثاري با موضوع کودک و نوجوان توسط کارگردانان بزرگي چون 
عباس کیارستمي، بهرام بیضایي، ناصر تقوایي، محمدرضا اصالني 
و دیگران ساخته شد که پس از گذشت س��الیان دراز هنوز جزو 
برترین آثار سینماي کودک جهان شناخته مي شود و سینماي 
 ایران این اتفاق ارزش��مند را مدیون مدیریت درست این کانون 

مي داند. 
وي از دغدغه ه��ای خاص برخ��ی آثارش مث��ل تصاویر زندگی 
بخش در روزهاي تیره و س��یاه پ��س از جنگ ب��راي کودکان و 
 به تصویر کش��یدن امید براي ک��ودکان و نوجوان��ان خیاباني در

 فیلم هایي چون گلنار و گربه آوازخوان صحبت کرد و گفت: هربار 
که مي خواستم فیلمي با موضوع کودک بسازم، دغدغه ای داشتم؛ 

دغدغه ای که اگر نباشد، دست به ساخت فیلم نخواهم زد.

کار سامانه اشتراک نشریات آغاز شد

نشریات مورد عالقه خود را با 50 درصد تخفیف بخرید
فیلمنامه نویس کودک و نوجوان: 

بهره از مضامین ساده در ژانر کودک 
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ابالغ 
 9309980351800328 پرونده  شماره   9310100351800998 ابالغیه  شماره   23619
شماره بایگانی : 930450 خواهان  مریم اسماعیلی     دادخواستی به طرفیت خوانده 
بهمن قهرمان به خواسته تعدیل تقسیط مهریه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هجدهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل  باال خ شهید  باغ  اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق 220  ارجاع و به کالسه 9309980351800328 ثبت گردیده 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   11:45 ساعت  و    1393/7/6 آن  رسیدگی  وقت  که 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 6045  منشی  شعبه 

هجدهم دادگاه حقوقی  خانواده    شهرستان اصفهان 

ابالغ 
 9209980351401294 پرونده  شماره   9310100351401371 ابالغیه  شماره   23624
دیواندری     علی  مدیریت  به  اصفهان  ملت  بانک  خواهان    921295  : بایگانی  شماره 
مرتضی  و  کهرم  بهاره  و  جانی  تقدیسی  فرهاد  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
تقدیم  خواسته   تامین   و  طلب  مطالب  خواسته  به  رحیمی     رضا  حمید  و  جعفری 
چهاردهم   به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به کالسه 
9209980351401294 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/20  و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز 
مدنی و دستور  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد .  م الف 6050  منشی دادگاه حقوقی  شعبه چهاردهم   دادگاه عمومی حقوقی  

شهرستان اصفهان 

ابالغ 

 9209980351401295 پرونده  شماره   9310100351401374 ابالغیه  شماره   23623
دیواندری     علی  مدیریت  به  اصفهان  ملت  بانک  خواهان    922296  : بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خوانده حسینعلی هنر مند عاشق آبادی و شرکت پدیده گستر 
جم و شرکت خردسازان سپاهان   به خواسته تامین خواسته و مطالبه طلب   تقدیم 
چهاردهم   به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به کالسه 
9209980351401295 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/20  و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز 
مدنی و دستور  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد .  م الف 6049  مدیر دفتر  شعبه چهاردهم   دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 

اصفهان 

ابالغ 
 9209980351401292 پرونده  شماره   9310100351401373 ابالغیه  شماره   23622
دیواندری     علی  مدیریت  به  اصفهان  ملت  بانک  خواهان    921293  : بایگانی  شماره 
امیر  و  رفیعی  مسلم  و  آبادی  امین  مکاری  اشرف  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
کرجی به خواسته تامین خواسته    و مطالبه طلب   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 

دادگستری کل  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  باغ  اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به کالسه 9209980351401292 ثبت گردیده 
مجهول  علت  به  است  تعیین شده   9:00 و ساعت    1393/5/20 آن  رسیدگی  وقت  که 
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 6048  مدیر دفتر  

شعبه چهاردهم   دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23616 در خصوص پرونده کالسه 92-2086 خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواستی مبنی 
حامد و مجید شاه سنایی تقدیم نموده است وقت  بر مطالبه به طرفیت مرتضی مزروعی – 
رسیدگی برای مورخ 93/5/20 ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6088 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

23617 در خصوص پرونده کالسه 92-2084 خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس هرمزی نژاد – رحیم خاکی وطن  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 93/5/20 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6089 مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23618 در خصوص پرونده کالسه 93-200 خواهان صدیقه خواجه  دادخواستی مبنی بر 
الزام خواندگان به انتقال سند یک خط موبایل 09131685055 به انضمام مطلق خسارت 
قانونی مقوم به پنجاه میلیون ریال  به طرفیت محمد حجتی – مصطفی گیتی فر  تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/5 ساعت 5/30 عصر   تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م 

الف 6090 مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان 

احضار
 : پرونده  شماره   9310460352800051 درخواست   شماره   23629
9209980358301576  شماره بایگانی : 930309 چون آقای مهدی ایوبی پزوه فرزند 
عباس شکایتی علیه مصطفی داودی  مبنی بر خیانت در امانت و فروش مال غیر  مطرح 
نموده  که پرونده آن به کالسه 930309 ک 102این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای 
مورخ 1393/5/11 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد 
لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی  در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 6066مدیر دفتر شعبه 102 

دادگاه عمومی  جزایی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

رییس جمهور: سرتان را باال بگیرید
رییس جمه��ور ای��ران در پیامی 
خطاب ب��ه تیم ملی فوتب��ال این 
کش��ور پ��س از شکس��ت مقابل 
آرژانتی��ن گف��ت: س��رتان را باال 

بگیرید.
حس��ن روحانی پس از شکس��ت 
تیم ملی فوتبال ای��ران در دقیقه 
اول وقت های تلف شده نیمه دوم 
مقابل آرژانتین در دومین دیدار دو 
تیم در گروه F رقابت های جام جهانی 2014 فوتبال برزیل با ارس��ال 
پیامی به شاگردان کی روش نوشت: یوزپلنگ های ما عالی بازی کردند. 
این نتیجه  شایسته ش��ما نبود، اما تالش فوق العاده ای کردید. سرتان 

را باال بگیرید.

شادمانی ملی از بازی غرورآفرین
جمع زی��ادی از مردم کش��ورمان 
شنبه شب پس از بازی غرورآفرین 
تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های 
جام جهانی در برابر تیم آرژانتین ، 
به خیابان ها آمدند و شادمانی خود 

را به نمایش گذاشتند.
 بازی غیرتمندانه تیم ملی فوتبال 
کش��ورمان مقابل تیم صاحب نام 
آرژانتین، شب گذش��ته جوانان و 
نوجوانان ایرانی را به خیابان ها کشاند.شمار زیادی از جوانان و نوجوانان 
در حالی که پرچم ایران را به دست داشتند، سوار بر خودروهای خود 
وارد خیابان ها شده و به شادی پرداختند. آنها با فریاد بچه ها متشکریم 
از بازی خوب و جوانمردانه فوتبالیست های کشورمان اظهار رضایت 
کردند. رانندگان خودروهای عبوری نیز با بوق زدن های ممتد، شادی 
خود را از بازی خوب و با تعصب اعضای تیم ملی کشورمان ابراز کردند.

هم چنین شمار زیادی از مردم به ویژه جوانان شهر اصفهان پس از بازی 
خوب تیم ملی ایران مقابل تیم آرژانتی��ن در خیابان های جنوب این 
شهر به شادمانی پرداختند. شمار زیاد خودروها در خیابان های شهر 

باعث ترافیک سنگین در میدان معروف به دروازه شیراز شد.
بازی خوب بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم پرستاره آرژانتین، 

شهروندان و جوانان قمی را نیز به خیابان ها آورد.

کفاشیان: دنیا دیگر روی ایران 
حساب دیگری باز می کند

علی کفاشیان پس از شکست یک 
بر صفر ایران برابر آرژانتین گفت: 
بازیکنان ما خیلی تالش و س��عی 
کردند ک��ه بتوانند در ای��ن دیدار 
امتیاز بگیرند، اما بدشانسی مانع از 
امتیازگرفتن ما شد. بازیکنان نشان 
دادند که س��طح باالیی دارند و با 
وجود همه شایستگی شان شکست 
خوردند. او افزود: با این نمایش که 
ارایه کردیم، همه دنیا روی ما حس��اب دیگری می کنند. انشاء اهلل در 
نهایت عملکرد ما منجر به صعود ش��ود. تیم ملی بازی قابل قبولی را 
ارایه داد. رییس فدراسیون فوتبال در پایان در پاسخ به سوالی درباره 
پاداش تیم ملی و این که آیا با وجود شکست برابر آرژانتین این پاداش 
به بازیکنان به دلیل عملکردشان داده می شود یا خیر اظهار کرد: فعال 
در این باره تصمیم نگرفتیم. بازی با بوسنی پیش روی ماست و بعد از 

آن تصمیم می گیریم که چه کار کنیم. 

محصص: تیم ملی باعث سربلندی
 ما شد 

مرتضی محصص درباره بازی ایران 
مقابل آرژانتین گفت: نتیجه ای که 
ایران به دست آورد باعث سربلندی 
ما ش��د، چون نحوه بازی م��ا بعد از 
سالیان س��ال صاحب یک سبک و 
شیوه خاصی بود و این موضوع نشان 
می دهد که ما از نظ��ر فنی متحول 
ش��ده ایم و از یک دفاع منسجم به 
ضدحمله می رس��یم که رسیدن به 
این سبک کار چندان آسانی نیست 
و باید به کادر فن��ی تبریک گفت که تیم ای��ران در کوتاه مدت به این 
موفقیت رسیده است. این کارش��ناس فوتبال اضافه کرد: هماهنگی 
بازیکنان در بازی  فوق الع��اده بود و ما با بدشانس��ی و داوری ضعیف 
نتوانستیم نتیجه   بهتری را کس��ب کنیم، چون شانس های زیادی را 
از دست دادیم. اگر پنالتی از س��وی داور گرفته می شد، نتیجه کامال 
متفاوت بود، اما به هر حال باید امیدوار باشیم که در بازی های بعدی 
نتیجه خوبی کسب کنیم. محصص اضافه کرد: تیم ملی فوتبال ایران به 
دنیا نشان داد که حرفی برای گفتن دارد و صاحب سبک است و برای 

تمام تیم ها می تواند دردسرساز باشد. 

حذف بوسنی با شکست برابر نیجریه
بوس��نی و نیجریه در دومی��ن دیدار خ��ود در جام جهان��ی برابر هم 
 به می��دان رفتند ک��ه این دیدار ب��ا برتری ی��ک بر صف��ر نیجریه به

 پایان رسید.
بازی در ابتدا متعادل دنبال شد و بوسنی موفق شد در ابتدا توسط ژکو 
به گل برسد که داور مسابقه به اشتباه این صحنه را آفساید اعالم کرد. 
 پس از آن نیجریه ای ها در دقیقه 29 موفق ش��دند دروازه بوس��نی را

 باز کنن��د. حرک��ت نف��وذی امه نیکه از س��مت راس��ت و پ��اس او 
به اودم وینگه باعث ش��د ت��ا این بازیک��ن دروازه بوس��نی را باز کند. 
بازیکن��ان بوس��نی روی این گل به ش��دت معت��رض و معتقد بودند 
مداف��ع آنها ب��ا خط��ای بازیکن نیجریه س��رنگون ش��ده، ام��ا داور 
چنین نظری نداش��ت. بازی در نیمه دوم نس��بت به نیمه نخس��ت 
روند آرام تری به خود گرف��ت. بازیکنان نیجریه ب��رای حفظ نتیجه 
 می��دان داری کردن��د و توانس��تند مان��ع حمالت بوس��نی ش��وند

به ای��ن ترتی��ب بوس��نی ب��ا دو شکس��ت از ج��ام جهان��ی حذف 
ش��د و ب��ازی پایان��ی این تی��م براب��ر ای��ران ب��رای نماین��ده اروپا 
جنبه تش��ریفاتی پی��دا ک��رد  تیم مل��ی ای��ران در ص��ورت برتری 
 برابر بوس��نی و شکس��ت نیجریه براب��ر آرژانتین به مرحل��ه بعد راه 

خواهد یافت.

6
پیراهن مسی به نکونام رسید! 

این دو بازیکن در پایان بازی، پیش از ورود به رختکن با هم رو در رو شدند. نکونام و مسی 
 پس از یک خ��وش و بش کوتاه، لباس ه��ای خود را عوض کردند تا بدین ش��کل، پیراهن 
 لئو به او برسد. همچنین در مسیر رختکن، چند بازیکن دیگر ایران هم پیراهن های خود را با

 ستاره های آرژانتینی عوض کردند.

آرژانتین به کمک مازیچ، داور صربستانی و ضعیف بازی، توانست 
با یک گل در دقایق اضافه بازی از سد دفاع آهنین ایران بگذرد. 
همه کسانی که بازی ایران و آرژانتین را دیدند، باور دارند ایران 
تیم خوب میدان ب��ود که هم خیلی منطقی دف��اع  و هم خیلی 
 منطقی حمله کرد و به اندازه کافی هم جلو  آرژانتین موقعیت گل

 ایجاد کرد؛ تنها حیف که در دقیقه 1+90 تک گل بازی به ثمر 
رسید تا ایران شکست بخورد.

س�رمربی تیم ملی فوتبال نسبت به عملکرد 
داور انتقاد کرد

کارلوس کی روش پس از نمایش درخش��ان ایران در برابر 
آرژانتین گفت: انتظارم از بازی همان چیزی بود که در عمل 
دیدیم. آرژانتین خیلی خوب بازی می کرد، اما ایران تمرکز 
بسیار خوبی داشت. لحظات آخر بازی را احساسی دیدیم. 
الزم بود بهتر دفاع کنیم. قول داده بودیم که بهتر کار کنیم. 

وی ادامه داد: تالش داش��تیم به دروازه آرژانتین نزدیک شویم. 
چند فرصت گلزنی خیلی خوب داشتیم و دو شخصیت متفاوت 
نقش بازی کردند. آرژانتین برد و بهترین بازیکنان را داشت. آنها 
بارها تالش کردند که بتوانند گل بزنند. مس��ی بهترین بازیکن 
جهان اس��ت. ش��خصیت بعدی داور بود که پنالتی واضح ما را 
نگرفت. من نس��بت به عملکرد بازیکنان افتخ��ار می کنم. قابل 
قبول نیس��ت که داور فقط 5 متر با صحنه فاصله داشته باشد و 

پنالتی را نگیرد. 
س��رمربی تی��م ملی فوتب��ال ای��ران در ادام��ه اظهار ک��رد: ما 
می خواس��تیم بازی را ببریم. به همین دلی��ل در 5 دقیقه آخر 
ش��وتزنی را در دس��تور کار قرار دادیم، اما وقتی مس��ی هست 
می تواند تفاوت را رقم بزند. اگر داور پنالتی را گرفته بود، آرژانتین 
نمی توانس��ت به راحتی به ما گل بزند. کی روش در پاسخ به این 
سوال که مردم شکست را حق ایران نمی دانند؛ آیا به صعود فکر 
می کنید یا حضور افتخارآمیز، گفت: من نمی توانم پیش بینی 
کنم که چه می شود. ما االن به استراحت احتیاج داریم. چهار روز 
وقت داریم، یک روز باید استراحت کنیم. هدف من این است که 
بازیکنان را متمرکز نگه دارم. ما در نیمه اول رنج کشیدیم. در نیمه 
دوم قوی تر شدیم. طبیعتا آرژانتین شایستگی داشت. سرمربی 

ایران گفت: یک تیم نابغه داشت و تیم دیگر بازیکنان تالشگر. 
من باید ب��ا احتیاط صحبت کن��م. ضربه مس��ی عالی بود. 

م��ن هنوز 

درب��اره داوری صحب��ت دارم.  از این 
ناراحتم ک��ه داور صحن��ه را دید اما 

پنالت��ی نگرفت. 
م��ن ویدی��و را 

دیدم. او درست در 5 متری صحنه بود، اما نگرفت. امیدوارم من 
به خاطر این صحبتی که می کنم جریمه نش��وم. داور در سطح 
این بازی نبود. آرژانتین تیم  قابل ستایشی است. من نمی توانم 
از تمام کسانی که در ورزشگاه هستند تشکر نکنم. اصال احساس 
نکردیم که همه آبی و سفید هستند. لحظه ای که هواداران نسبت 
به موقعیت های ایران واکنش نشان می دادند، بازیکنانم روحیه 

می گرفتند. 
کی روش با بی��ان این که تیم مل��ی باید همواره مانن��د بازی با 
آرژانتین باشد گفت: ما باید همواره این گونه بازی کنیم. نتیجه 
این دیدار گذش��ت و رفت و نمی توانیم کنترلی روی آن داشته 
باشیم و آن را عوض کنیم، اما می توانیم قوای ذهنی مان را کنترل 
و تقویت کنیم تا با تمرکز مناس��ب به مصاف بوسنی برویم. در 
حال حاضر اتفاقی نیفتاده است. تنها باید بازیکنان را بسازم. ما 
در بیشتر دقایق آرام و خونسرد کارمان را کردیم و از این که یک 

ضربه آمد و به گل تبدیل شد، ناراحتم. 
او در ادامه با انتقاد ش��دید از داور صربس��تانی اف��زود: وقتی که 
چنین داوری را می بینیم، واقعا ناراحت می ش��ویم. 
یک پنالتی باید به س��ود م��ا اعالم می ک��رد و یک 
کارت قرم��ز هم به حری��ف می داد. هی��چ بهانه ای 
برای نگرفت��ن این خطا وجود ن��دارد. او چگونه 
به وج��دان خ��ودش، کمیت��ه داوران و مردم 
جهان درباره ای��ن پنالت��ی می خواهد توضیح 
 دهد؟ اگر م��ن جای او بودم، ش��ب خوابم 

نمی برد. 
س��رمربی تیم ملی اضافه کرد: در کمال 

احترامی که برای داوران قائلم، دوست 
دارم ب��ا این داور یک ب��ه یک روبه رو 

شوم و به چشمانش خیره شوم و 
بپرسم ای مرد! چگونه 

توانستی این کار را با ما بکنی؟ 
او در پایان و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آرژانتین افزود: فکر 

در ای��ن دی��دار می کنم دوندگی ما از آرژانتینی ها 
بیش��تر بود، اما سرعت انتقال 
آنها خیلی بیش��تر از ما بود و 
از این جهت آن ها به مراتب 

بهتر از ما بودند. 

دع�وای کاپیتان تیم 
در  ماس�کرانو  و  مل�ی 

راهروی رختکن!
نکونام به ماس��کرانو: ایران 

اینه، برید که شانس��ی 
بردید 

جواد نکونام از رفتار 
بازیکن آرژانتینی 

شاکی بود و کمی با 
هم درگیر شدند.

ز  ب��ه گ��زارش خبرن��گاران  ا
ورزشگاه مینیرو، قبل و بعد از بازی ایران و آرژانتین 
اختالفی لفظی بی��ن بعضی از بازیکن��ان دو تیم در 
گرفت. فضا، درس��ت مش��ابه فضایی بود که قبل از 
بازی ای��ران و یوگس��الوی در بازی ج��ام جهانی 

گذشته شکل گرفت. مربی آرژانتین روز قبل از 

بازی به یک��ی از خبرن��گاران آرژانتینی گفته ب��ود که می 
خواهند ایران را ب��ا اختالف ببرند. ماس��اکرانو هم 
قبل از بازی وقتی جواد نکونام کاپیتان تیم 
ملی ایران را دید گفت: »شانس��ی 
 ندارید، ام��روز با اختالف 

بازی��د  ج��ام م��ی  آخ��ر  و 
ماسکرانو برم��ی گردی��د خونه.« 

اص��وال بازیکن��ی بداخ��الق در 
زمین اس��ت. او س��عی کرد پیش از بازی 

با گفتن ای��ن حرف ه��ا تمرکز کاپیت��ان ایران و 
بازیکنان دیگ��ر را به هم بریزد. نکونام ه��م که متوجه این 

 ترفند ش��ده بود به بازیکنانی که اطرافش بودند، گفت: نش��ان 
می دهیم امروز ایران هستیم. او رو به ماسکرانو هم گفت: تو باید 
به ایران احترام بگذاری. این رفتار شما حرفه ای نیست. در زمین 
بازی، ورق به نفع ایران برگشت. ایران به خوبی مقابل آرژانتین 
 مقاومت کرد. در نیم��ه اول بازیکنان حریف عصب��ی بودند. در

 نیمه دوم ایران بهتر بازی کرد؛دو موقعیت عالی، اما گل نشد. پس 
از پایان بازی جواد نکونام به شدت به داور معترض بود. او دقایقی 
در زمین بود و به داور اعتراض کرد. سپس، جلوتر از همه بازیکنان 
به سمت رختکن رفت. در این لحظه ماسکرانو هم وارد راهرو شد 
و چند بازیکن دیگر آرژانتین هم بودند. نکونام رو به ماس��کرانو 
گفت که »ایران یعنی این... برید که بازی را شانسی بردید.« در 
این لحظه ماسکرانو قصد داشت واکنشی نشان داد، همین طور 
بعضی از بازیکنان آرژانتین که یکی از مس��ؤوالن فدراسیون 
 س��ریعا خود را به آنجا رس��اند ت��ا کار بازیکنان ب��ه اختالف 
عمیق تری نکشد. آرژانتینی ها بعد از بازی برخالف برد، عصبی 

بودند. آنها تصور نمی کردند تیم ملی ایران چنین بازی 
خوبی انجام دهد.

ن اینه، برید که شانسی بردید 
نکونام به ماسکرانو: ایرا

یک - صفر به کام آرژانتین به نام ایران

ایران به آرژانتین به اضافه داور باخت
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مسی: ایران منظم
 و بابرنامه بود

حقیقی: می توانستیم 
آرژانتین را ببریم

س��تاره تیم ملی آرژانتین ، ایران را تیمی منظ��م و بابرنامه توصیف کرد.
لیونل مس��ی پس از دیدار تیمش برابر ایران در میکس��دزون حاضر شد 
و با خبرن��گاران گفت وگ��و کرد.این س��تاره آرژانتینی درب��اره عملکرد 
تیم ملی ای��ران در این ب��ازی گفت: ایران بس��یار منظم ب��ود و بابرنامه 
 بازی می ک��رد. ما کار دش��واری برای عب��ور از بازیکنان ایران داش��تیم.

 آنه��ا خیل��ی ب��ه ه��م نزدی��ک ب��ازی می کردن��د و فض��ای زی��ادی 
در اختی��ار م��ا نمی گذاشتند.مس��ی در ادام��ه گف��ت: ب��ازی 
بس��یار مهم��ی را بردی��م. ب��ا ای��ن پی��روزی ب��ه راحت��ی از گ��روه 
 صع��ود کردی��م و در ادام��ه م��ی توانی��م ب��ا آرام��ش بیش��تری

 بازی کنیم.

 هافبک تیم ملی فوتب��ال ایران اظهار کرد: ملی پوش��ان ایران به این باور
شکس��ت  را  نتی��ن  آرژا نن��د  می توا ک��ه  بودن��د  رس��یده    
دهند.حقیقی گفت: از این باخت بسیار ناراحتیم و حسرت می خوریم که 

در لحظات آخر نتوانستیم نتیجه را حفظ کنیم. 
 ح��اال بای��د ری��کاوری کنی��م ت��ا ب��رای ب��ازی ب��ا بوس��نی آم��اده

 ش��ویم. حقیقی ه��م چنی��ن گف��ت: ما ه��م چنان ب��رای صع��ود به 
 دور بع��د ش��انس داری��م، ام��ا هر ب��ازی ش��رایط خ��اص خ��ودش را 

دارد.
 اکنون باید بازیکنان از نظر روحی و بدنی ریکاوری شوند. اما شانس مان 

برای صعود زیاد است.

رسانه های جهان: ایران حماسی بازی کرد
س برای حذف آرژانتین

ش معکو
ش تمجید شدند. شمار

مردان کی رو

بازی قابل قبول ش��اگردان کارلوس کی روش برابر 
آلبی سلسته موجی از تحس��ین و تمجید را از سوی 

رسانه های جهان به سمت آنها روانه کرد.
تیم ملی ای��ران در دومین ب��ازی خ��ود در مرحله 
گروه��ی ج��ام جهان��ی 2014 براب��ر آرژانتی��ن، 
اگرچ��ه ب��ا گل وقت های تلف ش��ده لیونل مس��ی 
 تن ب��ه شکس��ت ی��ک ب��ر صف��ر داد، عملکردش

 به قدری قابل قبول بود که بیشتر رسانه های جهان 
لب به تمجید از شاگردان کی روش گشودند.

بنگاه خبری بی بی س��ی انگلی��س در خصوص این 
بازی در س��ایت خود نوشته اس��ت: گل حیرت  آور 
مسی در اواخر بازی قلب ایرانیان را در بلوهوریزنته 
شکس��ت. ایران در بیش��تر دقایق بازی آرژانتین را 
ناکام گذاش��ته بود و ش��کی نبود که موقعیت  های 
گلزنی بهتری نس��بت به حریف خود داشت. یکی از 
آنها ضربه سر اش��کان دژاگه بود که از باالی دروازه 
س��رخیو رومرو گذشت.ش��بکه خبری فاکس نیوز 
آمریکا نیز با تیتر »گل دقایق تلف ش��ده مسی قلب 
ایران را شکس��ت« عنوان کرد: مسی س��رانجام راه 
نفوذ به دی��وار دفاعی ایران را پیدا ک��رد. ایران دفاع 
سرسختانه ای در طول بازی داشت و حتی در نیمه 
دوم بازی خود را به آرژانتین تحمیل کرد و چندین 
موقعیت برای بردن بازی و خلق یک شگفتی داشت. 
ایران موقعیت های فراوانی برای بردن بازی داش��ت 
که بهترین آنها ضربه سر قدرتمند اشکان دژاگه بود.

این ش��بکه در ادامه به تغییر رویکرد بازی تیم ملی 
ایران نسبت به بازی اولش برابر نیجریه اشاره کرده 
و نوشته اس��ت: پیش از بازی برابر آرژانتین ایران با 
انتقادات فراوانی به خاطر بازی دفاعی اش برابر نیجریه 
مواجه بود، اما قبل از آن که گل مسی شکست را به 
ایران تحمیل کند، ه��واداران ایرانی و برزیلی حاضر 
 در ورزش��گاه با فریاد های »اوله، اوله، ایران، ایران«،

 یک صدا ش��اگردان کارلوس کی روش را تش��ویق 
می کردند، چون تالش های این تی��م را برای به ثمر 

رساندن گل دیدند.

نش��ریه نیوی��ورک تایمز یک��ی دیگر از 
رسانه های معروفی اس��ت که از مردان 
ک��ی روش به خاط��ر بازی خ��وب برابر 

آرژانتین تمجی��د کرده اس��ت. در ادامه 
گ��زارش نیویورک تایم��ز آمده اس��ت: با 
تیمی متش��کل از بازیکنان لی��گ ایران و 

لژیونرهایی مانند اش��کان دژاگه، 
ایران ن��ه تنها س��تارگان تراز 
اولی مانن��د آگ��رو، ایگواین و 
دی ماری��ا را کامال مه��ار کرده 

می توانس��ت  ک��ه  داش��ت  موقعیت های��ی  بلک��ه   ب��ود، 
3 امتیاز را از آن خود کند. برخالف ایران، آرژانتین تحس��ین برانگیز 
بازی نک��رد. این تیم ش��اید به مرحل��ه حذفی صعود کرده باش��د، 
 اما با اس��تراتژی قاب��ل نقدی ک��ه در بازی براب��ر ایران نش��ان داد

 )چشم دوختن به حرکات انفرادی مسی( باید شمارش معکوس را 
برای حذف این تیم از گردونه رقابت ها آغاز کرد.

در همین حال ش��بکه خبری CBS آمریکا هم در باره بازی ایران و 
آرژانتین نوشته است: لیونل مسی آرژانتین را برابر ایران نجات داد. 

ضربه مسی سرانجام دفاع نفوذ ناپذیر ایران را تسلیم کرد.
نشریه گاردین انگلیس نیز این گونه از بازی ایران برابر آلبی سلسته 
تمجید کرده است. در شب بازی ضعیف آرژانتین،  ایرانی ها استثنایی 
بازی کردند، هرچند هیچ کاری از دس��ت آنها برای مهار مسی که با 
ضربه اش سرنوش��ت بازی را در لحظه مرگ و زندگی عوض کرد، بر 

نمی آمد.

تحسین رسانه های عربی؛ ایران حماسی بازی کرد
نمای��ش خی��ره کنن��ده تی��م مل��ی فوتب��ال جمهوری اس��المی 
 مقاب��ل آرژانتین درج��ام جهانی برزیل مورد س��تایش وتحس��ین

 رسانه های عربی قرار گرفت.
ش��بکه بی ان اس��پورتس قطر که بخش انحصاری رقابت های جام 
جهانی برزیل را دراختیار دارد، پس از دیدار ایران و آرژانتین گزارش 
داد: تیم ملی جمهوری اسالمی ایران توانست با ارایه یک نمایش غیر 
قابل تصور تیم ملی آرژانتین را به چالش بکش��د و اگر ضربه پایانی 
لیونل مسی به گل ننشس��ته بود، معلوم نبود که سرنوشت آرژانتین 
دراین گروه چه خواهد شد.این ش��بکه افزود: هیچ کارشناسی باور 

نداشت که تیم ملی ایران این گونه 
حماسی ظاهر شود و در برابر یکی 
از تیم های مطرح دنیا به این زیبایی 
بازی کند. این تیم با بس��تن راه های 
نفوذ بازیکنان مط��رح حریف چندین 
فرص��ت گل مس��جل را جل��وی دروازه 

آرژانتین به وجود آورد.
تلویزیون ورزشی کویت نیز بازی 
جنگنده وحماسی ایران مقابل 
آرژانتین را کم س��ابقه توصیف 
کرد و گزارش داد: برای نخستین بار در تاریخ جام های جهانی، 
تیمی از غرب آس��یا چنین فوتبال زیبا و قدرت��ی مقابل یکی از 
غول های فوتبال جهان ب��ه نمایش گذاش��ت و حریف مدعی 
قهرمانی را تادقایق پایانی مسابقه اسیر تاکتیک تیمی خود کرد. 
 شبکه ورزش��ی العراقیه هم گزارش داد: تیم ملی فوتبال ایران

 می رفت تا بزرگ ترین شگفتی ساز جام جهانی بیستم شود و 
بازی خیره کننده این تیم موجب شد تا حتی بینندگان عراقی با 

دقت فراوان این بازی را تا آخرین ثانیه دنبال کنند.
این ش��بکه افزود: مطمئنم سراسر قاره آس��یا از باخت ایران در 
دقایق واپسین مسابقه متاثر شد و در این بازی برای نخستین بار 
بزرگ ترین و مطرح ترین تیم ملی فوتبال دنیا در قبال نمایش 

فراتر از فوتبال ملی پوشان ایرانی سر تعظیم فرود آورد.
سایت یالکوره نیز در گزارشی نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در 
شبی به یادماندنی نمایشی از تعصب و حماسه را به فوتبال دنیا 
عرضه کرد واگر اشتباه فاحش داور در نادیده گرفتن پنالتی نیمه 
دوم مهاجم مطرح ایران نبود ، باخت آرژانتین در این بازی بعید 
به نظر نمی رسید. الجزیره سیاسی نیز در بخش اخبار ورزشی 
خود گ��زارش داد: تیم ملی فوتبال ایران گرچ��ه نتیجه بازی را 
در آخرین لحظات دیدار با ش��وت کادردار لیونل مس��ی واگذار 
کرد، در واقع س��زاوار این شکس��ت باورنکردن��ی نبود وحداقل 
کس��ب یک امتیاز برای هر دو تیم عادالنه تر به نظر می رس��ید 
.الدوری والکاس قطر نیز بدون اشاره به جزییات این بازی نوشت: 
بازی خوب ایران می رفت تا برای آرژانتین مدعی دردسرس��از 
 شود و تک گل مس��ی توانس��ت آرژانتین را از این نبرد سنگین

 نجات دهد.
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مفادآراء
23348آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000208 مورخ 93/03/05 – آقای مجتبی جاللی طحان 
زواره فرزند باقر بشماره ملی 1188938940 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 

از پالک 1194 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 221/40 متر مربع خریداری رسمی از احمد ریحانیان زواره .

2- رای شماره 139360302021000209 مورخ 93/03/05 – خانم پری جاللی طحان 
فرزند علی بشماره ملی 1189497387 ششدانگ یکبابخانه)باستثنای بهای ثمنیه اعیانی( 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1880 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 235/40 متر مربع خریداری عادی 

از اکبر وغالمحسین خدنگی زواره .
جاللی  مجتبی  آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000210 شماره  رای   -3  
احداثی  یکباب دکان  طحان زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189587335 ششدانگ 
برروی قسمتی از پالک شماره 1865 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از حسینعلی  مربع خریداری رسمی  متر   182/40 به مساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش 

یدنگ زواره.
4- رای شماره 139360302021000211 مورخ 93/03/05 – آقای مجتبی جاللی طحان 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189587335 ملی  بشماره  حسین  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 1865 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
از عباس  مربع خریداری رسمی  متر  به مساحت 230/30  اصفهان ششدانگ  ثبت   17

آریائی)یدنگ سابق(.

آقای عقیل سالمه زاده  5- رای شماره 139360302021000212 مورخ 93/03/05 – 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189611414 ملی  بشماره  محمد  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک 2337 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از عبدالحسین سالمی زواره .
خانم مریم ناجی فرزند  6- رای شماره 139360302021000213 مورخ 93/03/05 – 
حسین بشماره ملی 1189347660 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 2177 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
وخانم  زواره  عابدزاده  محمدتقی  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   252/20 مساحت  به 

بتول ناجی زواره.
محمدمهدی  آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000214 شماره  رای   -7
عابدزاده زواره فرزند محمدتقی بشماره ملی 1189572060 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 2177 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
محمدتقی  از  مربع خریداری رسمی  متر   233/10 به مساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش 

عابدزاده زواره وخانم بتول ناجی زواره.

8- رای شماره 139360302021000215 مورخ 93/03/05 – آقای عبدالرضا جلیلیان 
فرزند ولی اله بشماره ملی 1189521881 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 2055 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 323 متر مربع خریداری رسمی از احمد خدادادی زاده مهابادی.
9- رای شماره 139360302021000216 مورخ 93/03/05 – خانم معصومه شواخی 
فرزند عباس بشماره ملی 1189587750 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 1780 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 181/35 متر مربع خریداری رسمی از سیدرضا طباطبائی مزدآبادی .
آقای محسن کبریائی   – 10- رای شماره 139360302021000217 مورخ 93/03/05 
فرزند ابراهیم بشماره ملی 1188965786 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 1937 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 241/63 متر مربع خریداری رسمی از پروانه باقری حبیب آبادی .
11- رای شماره 139360302021000251 مورخ 93/03/07 – آقای مهدی سالمه زاده 
فرزند علی بشماره ملی 1189611015 ششدانگ قطعه زمین مزروعی احداثی برروی 
پالک 1211وقسمتی از پالک 1212 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان جمعًا به مساحت 332/20 متر مربع خریداری رسمی از ورثه 
از ورثه هوشنگ  الواسطه  اله وعبدالکریم ریحانیان زواره و خریداری عادی مع  فرج 

جهانپناه
.تاریخ انتشار نوبت اول 93/3/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 92/4/2

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

مفادآراء                         
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   23353

ساختمانهای  فاقد سند رسمی

نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

آبادی  محمد  حیدری  رباب  خانم   93/2/14  -139360302031000214 شماره  رای 
فرزندصفرعلی ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی  قسمتی از 497  اصلی 
واقع در روستای موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین به مساحت 586.40 

متر مربع خریداری ازمالک رسمی آقای حسین باقری بصورت عادی

آبادی  موسی  حیدرقربانی  آقای   93/2/14  -139360302031000215 شماره  رای 
فرزندصمد ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی  قسمتی از 497  اصلی واقع در 
روستای موسی آباد بخش19 اصفهان الحاقی به  ثبت نایین به مساحت 493 متر مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای رضا حیدری بصورت عادی

93/2/14 آقای براتعلی قربانی موسی آبادی  رای شماره 139360302031000216 – 

واقع  اصلی  از497  ثبتی قسمتی  در پالک  احداثی  باب خانه  یک  فرزندمحمد ششدانگ 
نایین به مساحت 420 متر  به  ثبت  الحاقی  آباد بخش19 اصفهان  درروستای موسی 

مربع خریداری مالک رسمی آقای یداله عسکری بصورت عادی
خانابادی  عسکری  حمید  آقای   93/2/14  -139360302031000218 شماره  رای 
فرزندیداله ششدانگ یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 497  اصلی واقع 
نایین به مساحت 400 متر  به ثبت  الحاقی  آباد بخش 19 اصفهان  درروستای موسی 

مربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
آبادی  موسی  قربانی  صمد  آقای   93/2/14  –  139360302031000219 شماره  رای 
فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 497 اصلی واقع 
 425.95 بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی  اصفهان   19 بخش  آباد  موسی  درروستای 
مترمربع خریداری از مالکین رسمی روستا آقایان محمدحسین ببران وقربانعلی حیدری 

ویداله عسکری
رای شماره 139360302031000219- 93/2/15 آقای غالمحسین مظفری فرزند اکبر 
ششدانگ اطاق پالک ثبتی 229 اصلی واقع درانارک بخش 4 ثبت نایین بمساحت 50.60 

مترمربع خریداری مع الواسطه از تقی کلباسی بصورت عادی
محمدی  زاهدی  غالمحسین  آقای   93/2/15  -139360302031000245 شماره  رای 
فرزند محمد ششدانگ خانه پالک ثبتی 1085 اصلی واقع درانارک بخش 4 ثبت نایین 

بمساحت 115.50 مترمربع خریداری مع الواسطه ازعید محمد صفاری بصورت عادی
نایینی  نژاد  صادق  منصور  آقای   93/2/15  –  139360302031000246 شماره  رای 
فرزند محمد ششدانگ مغازه پالک ثبتی 793 اصلی واقع درانارک بخش 4 ثبت نایین 

بمساحت 53 مترمربع خریداری عادی از خاورصادق نژاد نایینی مالک رسمی
رای شماره 139360302031000247 – 93/2/15 خانم معصومه ظهرابی مزرعه شاهی 
فرزند علی محمد ششدانگ خانه پالک ثبتی قسمتی از 5287 اصلی واقع در مزرعه امام 
بخش 2 ثبت نایین بمساحت 212.70 مترمربع خریداری ازنرجس طالبی مزرعه شاهی 

بصورت رسمی مشاعی
رای شماره 139360302031000304- 93/2/18 آقای علیرضا قیومی محمدی فرزند 

حسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه پالک ثبتی قسمتی از 2533 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 179.45 مترمربع خریداری عادی 

ازبیگم کاظمی محمدی مالک رسمی
فرزند  محمدی  قیومی  محترم  خانم   93/2/18 شماره139360302031000305-  رای 
خلیل سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه پالک ثبتی قسمتی از 2533 اصلی واقع 
درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 179.45 مترمربع خریداری عادی از 

بیگم کاظمی محمدی مالک رسمی
رای شماره 139360302031000306 – 93/2/18 خانم اقدس عبایی نائینی فرزند علی 
درمحمدیه  وافع  اصلی  از 19931  قسمتی  ثبتی  پالک  مغازه  مفروزی  محمد ششدانگ 

بخش 2 ثبت نایین بمساحت 20.80 مترمربع خریداری رسمی

رای شماره 139360302031000307- 93/2/18 آقای وحید شهریاری محمدی فرزند 
از2337  از یک فرعی  ثبتی قسمتی  احداثی درپالک  اله ششدانگ خانه مفروزی  حبیب 
از مالک  نایین بمساحت 92 مترمربع خریداری عادی  اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 

رسمی حبیب اله شهریاری 

93/2/18 خانم صاحب قیامی محمدی فرزند  رای شماره 139360302031000308 – 
عباس ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی از یک فرعی از 2337 اصلی 
واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 256.60 مترمربع خریداری عادی ازمالک 

رسمی وراث حبیب اله شهریاری

رای شماره 139360302031000314- 93/2/18 خانم مینا پوربافرانی فرزند غالمعلی 
ششدانگ خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 157 فرعی از 19627 اصلی 
مالک رسمی غالمعلی  از  مترمربع خریداری  بمساحت 132.45  نایین  در بخش2  واقع 

پوربافرانی بصورت عادی

رای شماره 139360302031000315 – 93/2/18 آقای غالمعلی پوربافرانی فرزند فرج 
اله ششدانگ خانه مفروزی احداثی درپالک ثبتی قسمتی از157 فرعی از 19627 اصلی 

واقع دربخش 2 نایین بمساحت 143.15 مترمربع خریداری رسمی

فرزند  نیستانک   زارع  رضا  آقای   93/2/18  -139360302031000316 شماره  رای 
عباس ششدانگ خانه پالک ثبتی 19 فرعی از 4197 اصلی واقع درنیستانک بخش 3 ثبت 

نایین بمساحت 372.50 مترمربع خریداری عادی ازوراث محبعلی مقصودی 
فرزند  محمدی  سلطانی  ناصر  آقای   93/3/4  -139360302031000412 شماره  رای 
 19690 از  فرعی   47 از  قسمتی  ثبتی  درپالک  احداثی  مفروزی  خانه  عباس ششدانگ 
سند  طی  خریداری  مترمربع   150 بمساحت  نایین   ثبت   2 بخش  درنایین  واقع  اصلی 

رسمی
محمدی  کاظمی  موسی  اقدس  خانم   93/3/4  -139360302031000413 شماره  رای 
فرزند سید مهدی ششدانگ خانه مفروزی احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 47 فرعی از 
19690 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 300 مترمربع خریداری از مالک رسمی 
ناصر سلطانی محمدی بصورت عادی باشرط حق فسخ ومنافع مادام العمر با فروشنده
فرزند  محمدی  سلطانی  وحید  آقای   93/3/4  -139360302031000414 شماره  رای 
ناصر ششدانگ خانه مفروزی احداثی در قسمتی از پالک 47 فرعی از 19690 اصلی 
واقع در بخش 2 نایین بمساحت 150 مترمربع خریداری از مالک رسمی ناصرسلطانی 

محمدی بصورت عادی باشرط حق فسخ ومنافع مادام العمر بافروشنده
رای شماره 139360302031000417- 93/3/4 آقای خلیل برخورداریان محمدی فرزند 
 4296 از  فرعی   144 از  قسمتی  ثبتی  پالک  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  حبیب 
اصلی واقع در بخش 3 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 214.27 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی 
فرزند  محمدی  سلطانی  بتول  خانم   93/3/4  -139360302031000418 شماره  رای   
قاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی قسمتی از 144 فرعی از 4296 اصلی 
واقع دربخش 3 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 214.27 مترمربع خریداری عادی از مالک 

رسمی خلیل برخورداریان محمدی
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/18

تاریخ انتشار نوبت دوم :93/4/2
 رسول زمانی نائینی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین  

مفاد آراء 

23352 شماره 139360302028000080 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون    3 ماده  موضوع  آگهی 
کوهپایه   ثبت  رسمی  سند  فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی   وضعیت 

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139260302028001215 شماره  رای  برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اسماعیلی  عباسعلی  ی  آقا  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت 
کوپائی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 2737 صادره از در ششدانگ یک باب 
کوهپایه   در  واقع  اصلی   46 از  فرعی   519 پالک  مربع  متر   156/4 مساحت   به  خانه 
علی  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  بصورت  خریداری  اصفهان  ثبت   19 بخش 

گردیده  محرز  تقی    فرزند  کوپائی  یاریان  رقیه  و  محمد  فرزند  کوپائی  عابدی  اکبر 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
 ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت   انقضای 
خواهد شد .

   م الف 5062
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/18
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/4/2 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

تحدید حدود اختصاصی 
23610 شماره 103/93/212/347 چون تحدید حدوداختصاصی ششدانگ یکباب انبار و 
حصار متصل و زمین جلوی آن به شماره 3313 فرعی واقع درکوی سر کمر جوشقان 
پالک یک اصلی بخش 12 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای محمود غالمی زاده 
ثبت  متقاضی  عدم حضور  علت  به  است  ثبت  جریان  در  محمد  علی  فرزند  جوشقانی 
بعمل نیامده  بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1393/4/23 در ساعت 9 صبح در محل شروع و 
انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین  و مالکین اخطار می شود  
که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار : 1393/4/2 کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی 
23609 شماره 103/93/211/347 چون تحدید حدوداختصاصی ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی مشهور دو جریبی جنب چاله به شماره 88 فرعی واقع در مزرعه کرسگان علیا 
پالک 38- اصلی بخش 12 کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اسماعیل محمد زاده 
عرب فرزند رضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده  
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1393/4/24 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد 
و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین  و مالکین اخطار می شود  که در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد . لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
تاریخ  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضائی  ذیصالح 

انتشار : 1393/4/2 کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی 

23608 شماره 103/93/213/347 چون تحدید حدوداختصاصی ششدانگ قطعه زمین 
 12 بخش  اصلی   -21 پالک  کامو  در  واقع  فرعی    958 به شماره  مشجر  و  محصور 
کاشان که طبق رای شماره 139260302119000154 مورخه 92/11/21 بنام آقای اکبر 
قهرودی فرزند غالمرضا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل 
نیامده  بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
انجام  و  تاریخ 1393/4/25 در ساعت 9 صبح در محل شروع  در  حدود ملک مرقوم 

خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین  و مالکین اخطار می شود  
که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار : 1393/4/2 کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

ابالغ 

نظربه اینکه آقاي حمیدانصاري پورو پریسا باقرنیامالک 127 سهم مشاع باستثناء ثمنیه 
اعیاني ازچهارصدوشصت وپنج سهم ازکل دوهزاروچهارصدسهم ششدانگ یک قطعه 
زمین شماره 159 / 21 واقع دررشکنه بخش یک ثبتي شهرضا در اجراي  تبصره یک 
ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست وارده بشماره 25 / 2636 / 93 
– 17 / 2 / 93 خواستارپرداخت بهاء 127 سهم اعیاني ازپالک فوق رانموده اندکه بهاء 
اجراي  تبصره  لذادر  باشد  بنام صفوراترکي شهرضامي  ثبت دفترامالک  اعیاني طبق 
یک ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي توسط کارشناس 
رسمي دادگستري طي شمارة 25 / 1454 / 93 / 103 به کانون کارشناس رسمي استان 
اصفهان اعالم که کانون مذکور طي نامةشمارة 101 / 93 مورخه 11 / 03 / 93  باارسال 
گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه بهاء اعیاني 127 سهم مشاع پالک فوق طي گزارش 
بموجب  متقاضي  مذکورتوسط  مبلغ  که  ارزیابي شده  هفتصدهزارریال  بمبلغ  ارزیابي 

فیش شماره 94592 مورخه 20 / 3 / 93 به حساب شماره 2171320316006 سپرده 
این اداره بنام صفوراترکي شهرضاواریز شده است که دراجراي تبصره یک ماده 105 
تا ذینفع  نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت درروزنامه زاینده رودآگهي مي شود  آیین 
اداره مراجعه نمایندودرصورتیکه  صفوراترکي شهرضاجهت اخذسپرده مذکوربه این 
مدعي تضییع حقي ازخودمیباشد ظرف  یک ماه پس از انتشارآگهي به دادگاه صالحه 

مقرر  مدت  ظرف  نمایدهرگاه  ارائه  اداره  این  رابه  دعوي  طرح  نمایدوگواهي  مراجعه 
گواهي طرح دعوي ارائه نشوداداره ثبت اسنادشهرضانسبت به حذف بهاء اعیاني اقدام 
بهاء  استثناء  مذکورحذف  درمدت  دعوي  طرح  گواهي  وصول  خواهدکردودرصورت 
اسنادوامالک  ثبت  رئیس  میرمحمدي  باشد   مي  دادگاه  نهایي  حکم  به  موکول  اعیاني 

شهرضا 

ابالغ اجرائیه 

 9201032/2  : بایگانی  شماره   9204002004000384/1  : پرونده  شماره   23613
فوق  اجرایی کالسه  پرونده  : 139305102004000778  در خصوص  ابالغیه  شماره 
ابراهیمیان ساکن اصفهان خیابان مشتاق دوم  آقا  اطالع خانم مسعوده  به  بدینوسیله 
خیابان مهر آباد فرعی سوم شرقی انتهای فرعی پالک 22-20 که طبق گواهی مامور 
پالک  کارشناسی ششدانگ  به  توجه  با  رساند  می  نشده  واقع  شناسایی  مورد  ابالغ 

ثبتی 15182/5749 بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 2710000000 ریال و ششدانگ پالک 
24/1231 بخش 14 ثبت اصفهان به مبلغ 1500000000 ریال توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ، چنانچه نسبت به مبلغ فوق اعتراضی دارید از تاریخ چاپ آگهی ظرف مدت 
5 روز مراتب را صراحتا به این اداره بانضمام فیش سپرده اجرایی به مبلغ 2500000 
ریال اعالم نمایید در غیر اینصورت با در خواست بانک پارسیان ادامه عملیات اجرایی 
اسناد  اجرای  اداره  رئیس  اسدی  الف 6478  م   . انجام خواهد شد  مزایده  برگزاری  و 

رسمی اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
شماره   1393/3/22  : آگهی  تاریخ   139303902143000012  : آگهی  شماره    23614
پرونده : 9104002143000076 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9104002143000076 
بادرود  نوین  ابتکار  صنعتی  تعاونی  شرکت  علیه  سنتی   )11/91( کالسه  و  مکانیزه 
تاریخ  تا  ریال   6/871/913/961 مبلغ   89/9/7-19796 شماره  رهنی  سند  برابر   که 
90/12/23 که منبعد روزانه مبلغ 1/644 ریال به ازای هر سه هزارریال به آن اضافه 
می گردد به انضمام حق الوکاله ، حق بیمه و مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه به بانک 
ملی شعبه بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار میباشد و بنا به درخواست 
به مساحت 32123/60 متر  از 208 اصلی  دانگ پالک 24 فرعی  بانک بستانکار شش 
آن  سند  که  آسیاب  ، سر  بادرود   : آدرس  به  بادرود  ثبتی  حوزه  نه  بخش  جز  مربع 
ابتکار نوین  ذیل ثبت 4200در صفحه 454 دفتر جلد 22 امالک به نام شرکت تعاونی 
بادرود به شماره ثبت 169 ثبت و صادر گردیده و محدود است به حدود : شماال به 

طول 193/70 متر دیواریست به پالک  23 فرعی شرقا به طول 174/35 متر درب و 
دیواریست به جاده خاکی که جنوبا به طول 196 متر دیواری است به پالک 23 فرعی 
غربا به طول 155/85 متر درب و دیواریست به جاده خاکی و حقوق ارتفاقی آن حق 
عبور از پالک 23 فرعی باقیمانده گواهی میگردد و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
11749360000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای یک سوله اصلی که در داخل آن 
ساختمان اداری و انبار به مساحت 152 متر مربع اجرا شده پست برق به مساحت 46 
متر مربع و موتور خانه به مساحت 84 متر مربع در مجاورت ساختمان کار گری اجرا 
شده و دارای یک ساختمان شامل سالن و غذا خوری و سرویس بهداشتی میباشد منزل 
احداث گردیده و در مجاور درب  به مساحت  240 متر مربع  مسکونی در دو طبقه 

شمالی یک باب ساختمان نگهبانی به صورت چهار ضلعی غیر منتظم اجرا شده که نمای 
آن سنگ وپوشش بام ایزوگام میباشد کف محوطه خاکی  و دور آن دیوار کشی شده و شامل 
مشترکات آب و برق سه فاز میباشد به انضمام تجهیزات و ماشین آالت کارخانه که شامل 
یک دستگاه پرس هیدرولیک  1200 تنی دارای جک پرکن و جم فشار نهایی به همراه تابلو برق 
، یک دستگاه پرس 1100 تنی ساخت ایران دارای سه جک هیدرولیک به همراه تابلو برق دو 
تنی ، یک دستگاه گیوتین 100 دستگاه پرس ضربه ای ، یک عدد پرس 250 تن ضربه ای ، یک 
پرس ضربه ای هیدرولیکی ساخت سال 1383 ، یک دستگاه جوشکاری ساخت گام الکتریک 
ایران ، یک دستگاه کمپرسور بادمارک تکستان ساخت سال 1388 ، یک مجموعه هوا برش 
شامل کپسول هوا و گاز یک دستگاه اره آهن بربا الکتروموتور  ، یک دستگاه پرس جوش 
دارای تایمریک عدد جرثقیل سقفی 25 تن و یک جرثقیل 5 تن با دهانه 24 متر به همراه وینچ و 
الکتروموتور یک عدد منبع ذخیره آب 20000 لیتری ، تابلو توزیع اصلی شامل 8 سلول توزیع 

و یک سلول خازنی وشش عدد تابلوی موضعی توزیع برق ، یک دستگاه لیفتراک مارک تویوتا 
، یک مخزن ذخیره هوای فشرده به حجم 4 متر مکعب به انضمام امتیاز برق اولیه ) 20 کیلو 
ولت ( با دیماند 2000 کیلو وات که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 17100000000 ریال 
ارزیابی گردیده و برابر اعالم بستانکار مورد رهن  تا تاریخ 93/12/16 بیمه میباشند که پالک 
فوق به انضمام تجهیزات و ماشین آالت کار خانه از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه 93/4/18 
در محل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود واقع در بادرود میدان معلم ، خیابان نواب صفوی 
از طریق مزایده به فروش میرسد  مزایده از مبلغ 11749360000 ریال بابت پالک 208/24 و 
مبلغ 17100000000 ریال بابت تجهیزات و ماشین آالت کارخانه جمعا 28849360000 ریال 
شروع ئ به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق اشنعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد  خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد .رضا طویلی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بادرود 

مزایده
در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   6 شعبه  احکام  اجرای   23630  
خصوص پرونده شماره – 526-92ج6 دعوی زهرا انصاری ) محکوم له ( به نشانی خ گلزار خ 
استاد همایی کوی شهید انصاری جنوبی پ 18 به طرفیت محکوم علیهما لیال انصاری خ هشت 
بهشت شرقی جنب بیمه البرز و آزمایشگاه و جمیله انصاری خ گلزار خ استاد همایی کوی 
شهید انصاری جنوبی پ 29 در روز پنج شنبه مورخ 93/04/31 ساعت 8 الی 9 صبح در 
محل این اجرا واقع در دادگستری نیکبخت طبقه 3 اتاق 309 قسمت اجرای شعبه شش 
استاد همایی کوچه  خ  گلزار  خ  در  واقع  منزل مسکونی  فروش  حقوقی اصفهان جهت 
شهید احمد انصاری جنوبی پالک 18 کد پستی 8935-81547و83954 / 81547 که بر 
اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض مانده . با توجه به 
عوامل موثر در قضیه ارزش وسایل فوق الذکر جمعا به مبلغ 3622000000 ریال ارزیابی 
گردیده برگزار و از طریق مزایده به فروش برساند . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده به نشانی اعالمی مراجعه و از آن بازدید نموده  تا با تودیع نقدی 10 در صد قیمت 
شماره  به  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد  سپرده   حساب  به  االشاره  فوق  کارشناسی 
2171290210008 و ارائه فیش واریزی به این اجرا در مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت 
کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . مشخصات ملک : 
منزل مسکونی 3 طبقه با قدمت 30 سال با مساحت عرصه 146/45 متر مربع در 3 طبقه برابر 
با 309 متر مربع میباشد با پوشش کف موزاییک و دیوار های گچی طبقه همکف و اول دارای 
2 اتاق خواب سالن و آشپزخانه و را ه پله با سنگ قدیمی دارای کولر و بخاری و انشعابات 

آب و برق و گاز میباشد .    م الف 6415 مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ 

23627 شماره ابالغیه 9310100351800948 شماره پرونده 9309980351800359 شماره 
بایگانی : 930421 خواهان  مهناز کیانی دادخواستی به طرفیت خوانده علی رضا شفیعی     به 
خواسته اثبات نسب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه هجدهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 220  ارجاع و به کالسه 
9309980351800359 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/6/16  و ساعت 10 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 6044  منشی شعبه هجدهم دادگاه 

عمومی حقوقی خانواده شهرستان اصفهان 

ابالغ 

 9209980351400867 پرونده  شماره   9310100351400392 ابالغیه  شماره   23626
پیام  به طرفیت خوانده  دادخواستی  آدم  پور  آیدا  : 920867 خواهان   بایگانی  شماره 
گودرزی مهر     به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در 

اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
322  ارجاع و به کالسه 9209980351400867 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/5  
و ساعت 18 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 

6052  شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 

ابالغ 

23625 شماره ابالغیه 9310100351401370 شماره پرونده 9209980351401293 شماره 
بایگانی : 921294 خواهان  بانک ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری  دادخواستی به 
طرفیت خواندگان نادر نعمت بخش و غالمحسین صفایی پور و مسلم رفیعی      به خواسته 
مطالبه طلب و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع 
و به کالسه 9209980351401293 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/20  و ساعت 
9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 6051  مدیر 

دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 

ابالغ 
23628 شماره ابالغیه 9310100351301474 شماره پرونده 9309980351300236 شماره 
بایگانی : 930261 خواهان  شهرام یعقوبی ریزی   دادخواستی به طرفیت خواندگان فرهاد 
چراغی ریزی و فرنوش چراغی ریزی و شرکت منتخب تجارت اصفهان و بانک پارسیان با 
ثالث اصلی  اندیش پارس و فرزاد  چراغی ریزی به خواسته اعتراض  وکالت شرکت تامین 
به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم    920985
سیزدهم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355  ارجاع 
و به کالسه 9209980351300236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/22  و 
ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرنوش چراغی 
ریزی وفرهاد چراغی ریزی وشرکت منتخب تجارت اصفهان و در خواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
تا  آگهی می شود  االنتشار   کثیر  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
.  م الف 6053  منشی دادگاه حقوقی  شعبه سیزدهم  دادگاه  رسیدگی حاضر گردد 

عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 

ابالغ 
 9209980351401296 پرونده  شماره   9310100351401372 ابالغیه  شماره   23620
دیواندری     علی  مدیریت  به  اصفهان  ملت  بانک  خواهان    921297  : بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان اکبر هوشنگی و رقیه متقی و احمد ابراهیمی و محسن 
تقدیم  خواسته   تامین   و  طلب  مطالب  خواسته  به  بهمن  مرتضی  و  گرمجان  شریفی 
به شعبه چهاردهم   که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به کالسه 
9209980351401296 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/5/20  و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز 
مدنی و دستور  امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
دادگاه عمومی حقوقی   دادگاه حقوقی  شعبه سیزدهم   الف 6047  منشی  م    . گردد 

شهرستان اصفهان 



امام جعفرصادق)ع(:  
 سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خيرخواهى 

برای خوردن نوبرانه ها این براى بندگان خدا يافتم.
نکات را رعایت کنید 2238
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دانا و نادان
مردی نادان در محضر ارسطو 
به مردی دانا خرده گرفت و از 
او ب��دی ه��ا گفت. دان��ا نیز 
خام��وش نماند و ب��ه نادان 
پرخاش کرد. ارسطو به مرد 
نادان چیزی نگفت، اما دانا را 
به خاط��ر آن کار س��رزنش 

کرد.
 دان��ا ب��ا تعج��ب پرس��ید: 
چرا مرا س��رزنش می کنید در حالی ک��ه بدگویی را او اول ش��روع 
 ک��رد؟ از این گذش��ته او م��ردی ن��ادان اس��ت، ولی من دانش��ی 

اندوخته ام.
 ارس��طو در جواب گفت: من هم به خاطر همین تو را سرزنش کردم. 
تو مرد دانایی هستی و دانا نادان را می شناسد، زیرا خودش روزگاری 
 نادان بوده است و بعد دانا شده، اما نادان دانا را نمی شناسد، زیرا هنوز

 دانا نشده است.

بهلول و صاحب خانه
آورده اند که بهلول به بصره 
رفت و چ��ون در آن ش��هر 
آشنایی نداشت، برای مدت 
کمی اتاقی اجاره نمود، ولی 
آن اتاق از بس کهنه س��از و 
مخروبه بود، به محض وزش 
باد یا باران��ی تیرهایش صدا 
 م��ی ک��رد. بهل��ول پی��ش 
صاحب خانه رفت��ه و گفت: 
اتاقی که به من داده اید، بی اندازه خطرناک است، زیرا به محض وزش 

مختصر بادی صدا از سقف دیوارش شنیده می شود.
 صاحب خانه که مرد شوخی بود در جواب بهلول گفت: عیبی ندارد 
 البته می دانید که تمام موجودات به موقع حمد و تس��بیح خدای را

 می گویند و این صدای تسبیح و حمد اتاق است.
 بهلول گفت: صحیح اس��ت، ولی چون تس��بیح و تحلیل موجودات 
 به سجده منجر می ش��ود، من از ترس س��جده اتاق خواستم زودتر

 فکری بنمایم.

حکایت

 این قابلی��ت در حال حاضر بر روی گوش��ی های سامس��ونگ و
 iOS 7 فعال اس��ت، اما آن گونه که گفته می شود مایکروسافت 
و گوگل نیز قرار است به زودی این قابلیت را بر روی گوشی های 
 هوش��مند خود به کار ببرن��د و در این ص��ورت در آینده نزدیک

 97 درصد از گوشی های هوشمند بازار از سرقت مصون خواهند 
 بود، زیرا سرقت این گوش��ی ها هیچ س��ودی برای سارق در پی

 نخواهد داشت.
اخیرا دادس��تان کل نیویورک »اریک اش��نایدرمن« اعالم کرده 
است که مایکروسافت و گوگل از جمله شرکت هایی هستند که در 
 Kill Switch آینده نزدیک به فهرست شرکت هایی که قابلیت
را به شکل built-in در گوشی های هوشمند خود به کار خواهند 

برد، اضافه می شوند.
 این قابلیت که پیش از این در گوشی های هوشمند سامسونگ و

 iOS 7 به کار رفته، در پی آن است که از روشی خاص هزینه سرقت 
گوشی های هوشمند را به گونه ای افزایش دهد که سرقت گوشی 
هوشمند به کلی به یک کسب و کار زیان ده برای سارقان تبدیل 

شود، اما Kill Switch چیست و چگونه کار می کند؟
Kill Switch ، یک مکانیزم امنیتی است که برای از کار انداختن 
یک دستگاه به شکل اساسی در مواقع ضروری مورد استفاده قرار 
 می گیرد. بر خالف روی��ه معمول خاموش کردن ی��ا به اصطالح

 Shut Down کردن یک دس��تگاه که منجر ب��ه از کار افتادن 
دستگاه به روش معمول و بدون آسیب رساندن به دستگاه است، 

Kill Switch از سه ویژگی زیر برخوردار است:

1 – به شکل دفعتی و یک باره و بدون اتالف وقت دستگاه را از حالت 
عملیاتی خارج می کند، حتی اگر این خروج دفعتی منجر به آسیب 

رسیدن به دستگاه شود.
 2 – س��از و کار آن به گونه ای س��اده، س��ریع و ع��ادی طراحی 
می شود که هر ش��خصی با هر اندازه از تخصص و آشنایی بتواند 

آن را به کار برد.
3 – در برخی از موارد مکانیزم نابودی دس��تگاه به گونه ای است 
که منجر به آسیب جدی به دس��تگاه و مجروحیت کاربر دستگاه 

می شود.
 در اینجا Kill Switch وظیف��ه از کار انداختن یا کاهش کارایی

 نرم افزار یا وین��دوز را برعهد دارد، اما در خصوص گوش��ی های 
هوشمند عملکرد این مکانیزم به چه شکلی است؟

 در خواس��ت برای فعال ک��ردن قابلی��ت Kill Switch بر روی 
گوش��ی های هوش��مند از مدت ها پیش و در پی افزایش جرایم 
مربوط به سرقت گوش��ی تلفن همراه، در جریان بوده است. این 
قابلیت بر روی گوشی هوشمند به کاربر این امکان را می دهد که به 
شکل کنترل از راه دور اقدام به از کار انداختن گوشی هوشمند به 
شکل اساسی کند و در واقع آن را به گونه ای تخریب کند که امکان 

استفاده مجدد از آن فراهم نباشد.
طرفداران کاربرد این مکانیزم در گوشی های هوشمند استدالل 
می کنند که اس��تفاده از این قابلیت در گوش��ی های هوش��مند 
 منجر به آن خواهد شد که س��ود سارقان گوشی های هوشمند به

 یک باره از دس��ت رفته و این جرم در ح��ال افزایش تا حد زیادی 
کاهش پیدا کند.

البته آن گونه که گفته می شد، تا پیش از این شرکت های سازنده 

گوشی های هوش��مند چندان عالقه ای به کاربرد این مکانیزم در 
دستگاه های ساخت خود نداشتند که دلیل اصلی آن رشد صنعت 

بیمه ای بود که به بیمه گوشی های تلفن همراه اختصاص داشت.
اما اکنون خبر از آن می رس��د که مایکروسافت و گوگل قرار است 
در آینده نزدیک این سیستم را در گوشی های خود پیاده کنند و 
 به این ترتیب در حدود 97 درصد از گوشی های هوشمند بازار به

 Kill Switch مجهز خواهند شد. 
 مایکروس��افت اعالم کرده اس��ت که ای��ن قابلیت ب��ر روی همه 
 گوشی های هوش��مند این ش��رکت که از ویندوز 8 و باالتر بهره 
می برند، فعال سازی خواهد شد، اما گوگل هنوز اعالم نکرده است 
 که بر روی کدام یک از نس��خه های اندروید این مکانیزم را فعال 

خواهد کرد.
 دادس��تان کل نیوی��ورک اش��نایدرمن اع��الم ک��رده اس��ت:

 در حالی که اکنون بخش اعظمی از گوشی های هوشمند در بازار 
به سیستم Kill Switch مجهز نیستند، جرایم مربوط به سرقت 
گوشی های هوشمند به شکلی تراژیک در حال افزایش است. این 
موضوع ضرورت استفاده از این مکانیزم امنیتی را در گوشی های 

هوشمند به خوبی نشان می دهد.
گفتنی اس��ت که در حال حاضر بس��یاری از کش��ورهای دنیا به 
دنب��ال وض��ع قوانی��ن مرب��وط ب��ه Kill Switch هس��تند تا 
از ای��ن طریق ضم��ن کانالی��زه ک��ردن م��وارد اس��تفاده از این 
 رهیاف��ت امنیت��ی، مق��ررات مرب��وط ب��ه اس��تفاده از آن را نیز 

تدوین کنند.

خ��وردن نوبرانه ل��ذت بخش اس��ت، ول��ی می تواند در آینده نزدیک هیچ گوشی هوشمندی سرقت نخواهد شد!
مخاطراتی نیز برای سالمت بدن به همراه داشته باشد. 
در طب س��نتی یک اصل کلی برای خ��وردن میوه ها 
وجود دارد و آن رعایت تقویم فصلی میوه هاست؛ یعنی 
هر میوه ای بس��ته به نیاز های موجودات و انسان های 
هر اقلیم به وجود می آید. بهتر اس��ت میوه های همان 

سرزمینی که در آن زندگی می کنید را مصرف کنید.
 در خوردن میوه های نوبرانه به چند نکته توجه کنید؛ 
اول این که کشاورزان محاسبه اقتصادی روی فروش 
این میوه ه��ا نک��رده و آن را به ص��ورت کال وارد بازار 
نکنند. اگر فرایند طبخ میوه ها در طبیعت طی نش��ود 
باعث سنگینی و درد و س��وزش معده می شود و افراد 
معموال پس از خ��وردن این میوه ها دچ��ار دل درد و 
تهوع می ش��وند. از آنجا ک��ه نوبرانه ها ترش هس��تند 
باید به می��زان خوردن توج��ه کنید. گوجه س��بز در 
میان میوه های بهاری هر چه درش��ت  تر باش��د بهتر 
اس��ت و درجه ترش��ی معتدل ت��ری دارد و در نتیجه 
برای بدن مفید تر اس��ت. اس��تفاده از خربزه در میان 
روز بسیار مفید اس��ت، زیرا باعث تخلیه صفرای زاید 
و تنظیم سیستم گوارش و کبد می ش��ود. هندوانه را 
در ساعت هایی که معده خالی اس��ت، مصرف نکنید 
چون باعث ترشح هیس��تامین و در نتیجه ترشح ماده 
اس��یدکلرید ریک در بدن می ش��ود. برای ای��ن که از 
عوارض دل درد شدید آن کاسته شود، بهتر است کمی 
شکر قهوه ای یا سفید به هندوانه افزوده شود تا جلوی 
تحریک معده گرفته ش��ود.فصل میوه های زمستانی 
گذشته اس��ت و بیشترش��ان س��ردخانه ای شده اند. 
میوه هایی مانند پرتقال را در بهار مصرف نکنیم، زیرا 
این میوه ها ریتم دس��تگاه گوارش را از بین می برند و 
مواد نگهدارنده آنها در ای��ن مرحله به بافت میوه نفوذ 

پیدا کرده و باعث مسمومیت جزیی می شود.
 سیب در این شرایط کمتر از پرتقال آسیب می رساند.

وی به افراد توصیه کرد از مصرف نمک با نوبرانه هایی 
مانند چاغاله و گوجه سبز خودداری کنند و افزود: نمک 
برای افراد میانس��ال به باال می تواند بسیار مضر است، 
بهتر است از این میوه ها و همچنین از سبزی های این 
فصل مانند کنگر و ریواس خورش درس��ت کنید تا از 

خواص آنها بیشتر استفاده کنید. 
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