
 نجات زاینده رود در فهرست کاری بانک جهانی
تابستان امسال 
رکورد داغی را 
شکست

5 میلیون نفر منتظر تصمیمات جدید
د  داعش جریانی جلاّ

و دیکتاتور است 2
هشدار در مورد هک 

تلویزیون های هوشمند 36
 اصفهانی ها قهرمانی

 را قبضه کردند

کارگران ساختمانی تا پایان 
سال 93 بیمه می شوند

راه آهن چهارو محال بختیاری 
پیوند دهنده مرکز به جنوب کشور

 دمای منفی در بازار 
خودرو

برنامه عملیاتی کاهش تصادفات 
در جاده های استان

 تعیین تکلیف بخشی از زمین
 روغن نباتی ناز طی 2 ماه آینده
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خودروهای کلسیک دوباره صاحب پلک می شوند 3
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پس از یک ونیم سال توقف
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استانداردهای موزه داری 
رعایت نمی شود

مدیرعام��ل انجمن م��وزه داران اس��تان اصفهان گفت: 
موزه ه��ای این خط��ه از اس��تانداردهای الزم برخوردار 
نیس��ت. عباس نکویی اظهار کرد: عل��م روز موزه داری 
در اس��تان اصفهان موجود اس��ت اما ضعف م��ا در تهیه 

زیرساخت های الزم در این زمینه است.
وی افزود: بنیه مال��ی موزه داران خصوص��ی آن قدر باال 

نیست که بتوانند شرایط ویژه ای را برای نگهداری...
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 خاموشی مادی های اصفهان 
در بزم خشکسالی

فضای سبز استان با خزان دسته و پنجه نرم می کند

4

3

4

هشتمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
معدن و صنایع وابسته امروز در اصفهان به پایان 
می رسد و با توجه به اینکه استان اصفهان قطب 
فوالد کشور به ش��مار می آید اس��تقبال از این 
نمایشگاه بی نظیر بوده است. مدیرعامل شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان در 
آیین افتتاحیه این نمایشگاه بابیان اینکه چرخه 
اقتص��اد و تولید با چرخ دنده ه��ای خودباوری و 

خوداتکایی می چرخد افزود:..

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: واحد تولید چادر مشکی 
شهرکرد امس��ال با تولید ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر 
افتتاح می شود و این در حالی است که نیاز ما ۵ 

برابر واحد ایجادشده است.
مشکالت صنعت پوش��اک و نساجی در نشست 
ویژه ای به همین منظور با حضور تولیدکنندگان 
این صنعت بررس��ی ش��د. در این نشست که با 

حضور مشاورین وزیر و مدیرکل...

 اکن��ون ۵۰ تا ۶۰ درص��د فضای س��بز اصفهان ب��ا روش آبیاری 
تحت فشار و به صورت مکانیزه آبیاری می ش��وند، اما بخشی دیگر 
از فضای سبز را به دلیل مشکالت فنی نمی توان به صورت مکانیزه 
آبیاری کرد.تداوم خشکی زاینده رود، وضعیت فضای سبز و درختان 

شهر اصفهان را با بحران روبرو کرده است به گونه ای که اکنون برخی 
درختان خشک و برخی دیگر با خزان زودرس مواجه شده اند.حال 
این سؤال مطرح اس��ت که در این شرایط بحرانی فضای سبز شهر 

اصفهان چگونه حفظ می شود.به گفته مدیرعامل...

اصفهان قطب فوالد 
کشور است

 باید برای بیمه کردن ارز 
قدم برداریم

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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اخبار يادداشت

الحاق تبصره ای به قانون استخدام 
حق التدريسی ها و پیش دبستانی ها

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
از ارائه طرحی به عنوان الحاق یک تبصره به قانون استخدامی 
حق التدریسی ها و پیش دبستانی ها به هیئت رئیسه مجلس خبر 
داد.قاسم احمدی الشکی گفت: در قانون مصوب سال 89 این 
قانون، جذب حق التدریسی ها به طورکلی ممنوع شده بود، اما 
باگذشت دو سال هنوز دولت نتوانسته این قانون را اجرایی کند.

خاک سپاری پیکرهای ۸۲ شهید 
گمنام دفاع مقدس در ۲۲ استان

کمیته جس��تجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای مسلح، از 
تشییع و خاک سپاری پیکرهای پاک و مطهر 8۲ شهید گمنام 
دفاع مقدس در ایام ش��هادت امام صادق )ع( در ۲۲ اس��تان 
کشور خبر داد.کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح، از تشییع و خاک س��پاری پیکرهای پاک و مطهر 8۲ 
شهید گمنام دفاع مقدس در ایام ش��هادت امام جعفر صادق 

)ع( در ۲۲ استان کشور خبر داد.
به گزارش کمیته جس��تجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای 
 مسلح، از این شمار ش��هدای واالمقام و گمنام دفاع مقدس،

 70 شهید مربوط به عملیات آفندی سال 67، تک دشمن در 
س��ال 67 و عملیات خیبر، کربالی 5 و والفجر 8 است.مراسم 
تشییع و خاک س��پاری این ش��هدای گمنام دفاع مقدس در 
استان های اردبیل، اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال 
بختیاری، استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، 
زنجان، سمنان، سیس��تان بلوچس��تان، فارس، قزوین، قم، 
کردستان، کرمان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان 

برگزار خواهد شد.

تکذيب مذاکرات ايران و آمريکا برای 
تعیین نخست وزير عراق

    یک مقام مس��ئول در وزارت امور خارجه گف��ت: ایران هیچ 
مذاکره ای با آمریکا برای تعیین نخس��ت وزیر عراق نداش��ته 
است و اخبار منتشر ش��ده در این خصوص کذب محض است. 
یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
به خبر کذب منتش��ر ش��ده از س��وی خبرگ��زاری رویترز در 
خصوص مذاکرات جمهوری اس��المی ای��ران و ایاالت متحده 
آمریکا در مورد تعیین نخس��ت وزیر دولت عراق اظهار داشت: 
خبرس��ازی انجام ش��ده در این خبرگ��زاری که مس��بوق به 
 سابقه اس��ت و مکررا در موضوعات مختلف شاهد آن بوده ایم، 
کذب مح��ض اس��ت.این مقام مس��ئول وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان اعالم کرد: جمهوی اسالمی ایران همان گونه که بارها 
اعالم کرده است، تعیین مقامات در عراق را صرفا در چارچوب 
قانون اساسی، خواست و اراده مردم و همچنین ساز و کارهای 
سیاسی داخلی عراق دانسته و هر گونه دخالت خارجی در امور 

این کشور را مردود می داند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای اصل صد و پنجاه وهفت قانون اساسی، با صدور حکمی ۲
آیت اهلل حاج شیخ صادق آملی الریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب 

کردند.

روزنام��ه واشنگتن پس��ت در گزارش��ی تحلیلی با اش��اره به 

سیاست های باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری اش به ویژه 
در قبال ایران، نوشت: عملکرد اوباما از زمان روی کار آمدنش 
به گونه ای بود که اجازه داد دولت ایران دستاوردهای زیادی به 

دست آورد و حتی به پیشرفت های هسته ای خود ادامه دهد.
واشنگتن پس��ت در گزارش ض��د ایرانی خود آورده اس��ت: 
دس��تاوردهای ایران از زمان روی کار آمدن باراک اوباما را در 
نظر بگیرید: این کش��ور توانسته اس��ت با متقاعد کردن تیم 
اوباما - کلینتون به اینکه »تعامل ایده خوبی است«تحریم ها را 

به مدت دو سال ثابت نگه دارد.
این روزنامه در ادامه با طرح ادعاهایی در مورد مسائل مربوط 
به حقوق بشر در ایران و پشتیبانی از بشار اسد رئیس جمهور 
س��وریه و جنبش حماس یادآور ش��د: ایران توانسته است از 
مجازات شانه خالی کند. ازاین رو سیاست اوباما به ویژه در قبال 

ایران فاجعه آمیز است.
واشنگتن پست همچنین مدعی شد: تهران در حال حاضر از 
هر زمان دیگری به سالح هس��ته ای نزدیک تر است. ظرفیت 
س��انتریفیوژهای خود را گس��ترش داده و پیش��رفت برنامه 
موشکی بالس��تیک را سرعت بخشیده اس��ت. بنابراین ایران 
دولت آمریکا را به س��متی برد تا در تواف��ق اولیه به حق ایران 
برای غنی سازی اشاره کند.این روزنامه آمریکایی در پایان به 
نقل از هیالری کلینتون نوشت: ما نشست های زیادی را برگزار 
کردیم، تحریم های سازمان ملل را تصویب کردیم و کارهای 
دیگر انجام دادیم، اما هیچ یک از این ها مؤث��ر نبود. ایرانی ها 
توانسته اند به مسیر خود برای رس��یدن به ظرفیت هسته ای 
دست پیدا کنند درحالی که پاسخ نادرست به آن، هم پیمانمان 

در منطقه را عصبانی کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جمله تاریخی مقام 
معظم رهبری درباره »رأی مردم حق الناس است« اشاره کرد 
و گفت: با این سخنان روشن همیشه باید آزادترین انتخابات 
در کشور انجام و افکار عمومی مردم حاکم واقعی کشور شود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از جوانان فعال 
سیاسی و فرهنگی از سراسر کشور بابیان اینکه جوانان کشور 
تحلیل گران شایسته و عاقالن باهوش هستند، خاطرنشان 
ک��رد: جوانان ایران اس��المی ب��ه مرحله ای از رش��د و بلوغ 
رسیده اند که به خوبی مس��ائل روز کشور، منطقه و جهان را 

درک می کنند و قادر به تجزیه وتحلیل آن ها هستند.
وی ب��ا تأکید بر نق��ش و جای��گاه واالی جوان��ان در تعیین 
سرنوشت و آینده کشور اظهار داشت: خلق حماسه سیاسی 
محصول تصمیم عاقالنه جوانان بود و من هم اگر نقش��ی در 
این حماسه داشتم، به خاطر جوانان و مطالبات سیاسی آن ها 

و مردم بود.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اشاره به هاشمی 
رفسنجانی با تش��ریح موانع گسترش زمینه های اشتغال در 
کش��ور، گفت: بیکاری جوانان به خص��وص تحصیل کرده ها 
زیبنده نظام و انقالب نیس��ت و این اولویتی اس��ت که باید 
هرچه سریع تر پیگیری شود.وی با یادآوری اوضاع سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم 

گفت: ترکیب کابین��ه و موضع گیری ها و چاره اندیش��ی ها 
دولت در برابر مشکالت و مسائل موجود با توجه به مجموعه 
عوامل عاقالنه بود و مطمئن باشید دکتر روحانی شعارهای 
انتخاباتی خ��ود را فراموش نکرده اس��ت و در حد مقدورات 
و رفع موانع و مانع تراش��ی ها در آن مس��یر حرکت می کند.

هاش��می رفس��نجانی با انتقاد از کس��انی که قطعنامه های 
بین المللی را کاغ��ذ پاره می خواندند، گف��ت: در دنیایی که 
به حق دهکده کوچک است، تعامل کشورها ضرورت پیشرفت 
است و سیاست خارجی کارآمد نباید بگذارد نگاه دولت ها به 

ملت ایران خصمانه شود.
وی با برشمردن آثار مثبت و منفی تحریم بر اقتصاد کشورها، 
مس��ئله مهم دیگر کش��ور را خروج از رک��ود و کاهش تورم 
برش��مرد و افزود: رکود از هر مصیبتی بدتر و از هر خطری 
خطرناک تر اس��ت و وقتی با تورم یکجا ش��ود، نتیجه ای جز 
فالکت ندارد.هاشمی رفسنجانی، رش��د اقتصادی منفی 5 
درصد کشور را در اواخر دولت سابق، در تاریخ ایران و حتی 
در دوران جنگ تحمیلی بی سابقه دانست و گفت: این آمار 
حکایت از بی رونق بودن تولید در کش��ور داش��ت، هرچند 
مسئوالن حرف های دیگری می زدند.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
وضعیت بحرانی کش��ورهای عراق، یمن، مصر، لیبی، لبنان 
و افغانستان گفت: مش��کل اصلی این کشورها عدم وحدت 
و یکپارچگی اس��ت و اگر مردم دچار اختالف��ات فرقه ای و 
مذهبی نمی شدند، یک گروه کوچک تروریستی نمی توانست 
مناطق مختلف را اشغال و در حق مردم جنایت کند.هاشمی 
رفس��نجانی بابیان اینکه گروهک تروریس��تی داعش یک 
د، جاهل و متعصب است و دیکتاتورترین آدم ها  جریان جالاّ
در رأس آن ها قرار دارند، اضافه ک��رد: این گروهک، بویی از 
اسالم نبرده و اعمال وحشیانه خود را برای بدبین کردن مردم 

جهان به اسالم نسبت می دهد.

روزنامه واشنگتن پست

رفسنجانی در ديدار جوانان احزاب اصالح طلب:

د و ديکتاتور است داعش جريان جالاّ

درنتیجه عملکرد اوباما، ایران تحریم ها را دو سال ثابت نگه داشت

آیت اهلل الریجانی در ریاست قوه قضائیه ابقا شد

خالد قدومی: دولت های عربی 
تماشاچی کشتار کودکان 

فلسطینی هستند

نماینده حماس در تهران ضمن بازدید از غرفه های 
خیمه »غزه تنهای پیروز« و نمایشگاه عکس کودکان 
فلسطینی و طرح اکرام ایتام فلسطینی در جمع مردم 

به ایراد سخنرانی پرداخت.
خالد قدومی در ابتدای صحبت های��ش اظهار کرد: 
شاید شما بهتر از ما آرمان فلسطین را درک کرده اید. 
ش��ما با این حضور خود به ما پیغ��ام می دهید که ما 
تنها نیستیم و ما این همراهی ش��مارا ارج می نهیم. 
وقتی ما در بین ش��ما هس��تیم احس��اس می کنیم 
که در بین مردم خود هس��تیم مقاوم��ت امروز یک 
الگ��وی مثال زدنی از اراده اس��ت که اس��راییل را به 
بن بست واقعی رسانده اس��ت. رهبران جنبش های 
اس��المی فلس��طین امروز از کشته ش��دن کودکان 
خود متأثرند ما ۲000 ش��هید دادیم که ۴0 درصد 
آن ها کودک اند. این بهایی اس��ت که ملت فلسطین 
 می پردازد تا پیامی را به مسلمانان و دولت های عربی

 مخابره کند.
او در ادامه تأکید کرد: دولت های عربی امروز ش��اهد 
کشته شدن کودکان فلس��طینی هستند ولی حکم 
تماش��اچی رادارند و کاری نمی کنند. کودکان ما به 
آن ها اع��الم کردند که ما نیازی به ارتش های ش��ما 
نداریم ما را از شر نقش��ه های خود در امان بگذارید و 

مرزهای خود را باز گذارید.
نماینده حماس درباره سکوت کشورهای عربی نسبت 
به فجایع غ��زه بیان کرد: مس��ئله موضع گیری های 
ملت ها نیست چون ملت های عربی و اسالمی مواضع 
بسیار پیشرویی دارند اما متأسفانه مواضع دولت های 
عربی درخور عملکرد و دستاوردهای مقاومت نیست.

وی در ادام��ه خط��اب ب��ه م��ردم همیش��ه 
درصحن��ه ای��ران اس��المی اف��زود: م��ا یقی��ن 
 داریم که قل��ب تپنده ش��ما انرژی مضاعف��ی به ما 

خواهد داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفت��ه، راه آه��ن این اس��تان ۴90 کیلومتر مس��یر 

استان های مرکزی به آب های خلیج فارس را نزدیک می کند.
قاسم سلیمانی دش��تکی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه 
چهارمح��ال و بختیاری با تبریک روز خبرن��گار اظهار کرد: ما 
وظیفه خودمان می دانیم که این روز مه��م را به همه اصحاب 
رس��انه تبریک عرض کنیم و اگر در این ام��ر مهم چند روزی 
تأخیر داشتیم به سبب سفر کاروان دولت تدبیر و امید به این 

استان بود که امیدوارم عذرخواهی ما را بپذیرید.
وی افزود: ما در تالش هس��تیم که با رس��انه های این استان 
تعامل و همکاری خوبی داش��ته باش��یم و اگر مسئولی درب 

اتاق خود را به روی رسانه ها ببندد آن ها این اختیار رادارند که 
همین امر را نیز به اطالع عموم مردم برسانند.

سلیمانی در پاس��خ به س��ئول یکی از خبرنگاران که استاندار 
سابق چهارمحال و بختیاری را به مدت سه سال بایکوت خبری 
کرده اند بیان داشت: شما نتوانستید استاندار سابق را بایکوت 
خبری کنید زیرا او با رس��انه های ملی قرارداد بست و در این 
زمینه هزینه های سنگینی را به استانداری این استان تحمیل 
کرد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره به رشادت ها و 
دالورمردی های بختیاری ها در طول تاریخ اظهار داشت: قوم 
غیور بختیاری مظهر تالش��گران تشیع و صف شکنان قندهار، 
انقالب مش��روطیت و جنگ هشت س��اله با عراق هستند.وی 
بابیان اینکه متأس��فانه در اکثر مواقع بین ای��ن قوم بختیاری 
تعامل وجود نداش��ته اس��ت، تصریح کرد: بع��د از فتح تهران 
توسط سردار اسعد بختیاری بس��یاری از مردم به او گفتند که 
تو شایسته شاه ش��دن این مملکت هس��تی ولی سردار اسعد 
بختیاری ش��اهی ایران را نپذیرفت چون مدعی بود نخستین 
مخالف او برادرش است که این امر نشان دهنده عدم تعامل در 
بس��یاری مواقع در بین قوم غیور بختیاری هستند.سلیمانی 
اش��تغال را یکی از منافع مهم مردم این اس��تان عنوان کرد و 
افزود: باید منافع مردم را در نظر داشته باشیم و اقدامات الزم 
برای رس��یدن به آن ها را انجام دهیم.وی خروج از بن بست را 
دیگر خواسته مهم مردم استان چهارمحال و بختیاری دانست 
و گفت: مجموعه دولت تدبیر و امید در این اس��تان در تالش 
است تا اقدامات الزم در این زمینه را برای دستیابی به این امر 
انجام دهد.استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسائل و 
مشکالت موجود درزمینه آب در این استان اظهار کرد: جگرها 

سوخت تا بهشت آباد حذف شد و تونل گالب ۲ نیز بحث بسیار 
مهمی است که آن را متوقف کرده ایم و به دنبال این هستیم که 
این کار به روش صحیح و اصولی خود انجام گیرد.وی با اشاره به 
سفر هیئت دولت به استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: مهم ترین بحث س��فر کش��اندن بخش غیردولتی برای 

سرمایه گذاری در این استان بود.
وی ادامه داد: در این س��فر مصوب شد که مبلغ ۴ هزار و 800 
میلیارد ری��ال منابع مالی به بانک های این اس��تان برای فعال 
کردن صنعت استان تزریق شود.رسانه ها در بسیج کردن مردم 
برای حضور و استقبال از دولت تدبیر و امید وظایف خود را به 
نحو احسن انجام دادند.وی با اشاره به راه آهن استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: این مسئله چیز کمی نیست و ۴90 کیلومتر 
مس��یر اس��تان های مرکزی به آب های خلیج فارس را نزدیک 
می کند.وی ادام��ه داد: ازجمله مزایای این ط��رح می توان به 
صرفه جویی در مصرف س��وخت تا اف��ق 1۴10 نزدیک به 90 
هزار میلیارد ریال، صرفه جویی در سالم سازی هوا، پیشگیری 
از تلفات و درآمد رسمی حاصل از حمل ونقل بار و مسافر اشاره 
کرد.استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: راه آهن این استان 
جایگزین 15 تا 18 هزار کامیون به صورت رفت وبرگش��ت به 

جنوب کشور به صورت روزانه می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: راه آهن قطعاً مهم ترین پروژه ای اس��ت 
که ما را از بن بست خارج خواهد کرد و بر همین اساس ما باید 
تمام تالشمان را در این زمینه انجام دهیم تا اقدامات الزم در 
این زمینه بر اساس جدول زمان بندی مشخص شده پیش رود.

گفتنی است مطالعات راه آهن این استان در سال جاری تکمیل 
و از سال 9۴ اجرایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ ارش��اد چهارمحال و بختی��اری بابیان اینکه 
از ابتدای مهرماه یارانه نش��ریات کمتر از هش��ت صفحه قطع 
می شود، گفت: از نیمه دوم امسال یارانه تنها به نشریات بیش 

از هشت صفحه پرداخت می شود.
جواد کارگران در آیین تجلیل از خبرنگاران استان با تقدیر از 
تالش اصحاب رسانه در حوزه اطالع رسانی استان، افزود: اکنون 
130 خبرنگار اس��تان در 1۲ هفته نامه، هش��ت دوهفته نامه، 
1۴ ماهنامه، 9 فصلنامه، یک دو فصل نام��ه، یک روزنامه، 13 
خبرگزاری،30 نش��ریه فع��ال و 35 نمایندگ��ی روزنامه های 

سراسری در استان فعالیت دارند.
وی بابیان اینک��ه اکن��ون 13 خبرگزاری در اس��تان فعالیت 
دارند تصریح ک��رد: در حال حاض��ر 70 نفر از فعاالن رس��انه 

در خانه مطبوعات اس��تان عضو هس��تند.کارگران با اشاره به 
دستاوردهای سفر ریاست جمهوری برای استان، گفت: بیمه 
تکمیلی خبرنگاران و آموزش حرفه ای رایگان از دستاوردهای 
این س��فر بود که اداره کل فرهنگ و ارش��اد نیز پیگیر این دو 

مسئله است تا هرچه سریع تر به نتیجه برسند.
وی با اش��اره به اهمیت آموزش حرف��ه ای در ارتقای کیفیت 
اخبار، گفت: مطبوعات نیز ضمن شرکت در دوره های آموزشی 
و ارتقای کیفیت اخبار باید تالش کنند تعداد صفحات نشریات 
از هش��ت صفحه کمتر نش��ود چراکه از ابتدای مهرماه یارانه 

نشریات کمتر از هشت صفحه قطع می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

يارانه به نشريات بیش از هشت صفحه پرداخت می شود

راه آهن استان پیوند دهنده مرکز به جنوب کشور

 کتاب »انوار عشق« 
در استان  منتشر شد

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری از چاپ کتاب »انوار عشق« در 

این استان خبر داد.
حجت االس��الم س��ید محمد میربد گفت: کتاب انوار 
عشق مجموعه اشعار ش��یخ محمدحسین روشندل 
شامل مجموعه انوار حس��ینی؛ گفتار ادبی و مذهبی 
مشتمل بر منقبت و مراثی ائمه اطهار و مجموعه گلزار 

حسینی شامل نوحه های سینه زنی است.
وی افزود: ای��ن اثر به منظور توس��عه فرهنگ دینی و 
حمایت از ش��اعران آئینی و آثار ادبی ای��ن حوزه و در 
۲۲3 صفحه و در شمارگان دو هزار نسخه و به کوشش 
سیمین روشندل در انتشارات س��امان دانش چاپ و 

منتشرشده است.
میربد گفت: ش��یخ محمدحسین روش��ندل معروف 
به» آشیخ حسین« ش��اعر آیینی و نابینا، متخلص به 
روشندل در سال 1۲80 شمسی در دهکرد متولد شد 

و در سال 13۴9 دیده از این جهان بربست.

کلیات سه طرح سرمايه گذاری 
در استان تأيید شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختی��اری از تأیید کلی��ات طرح های 
سرمایه گذاری در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری استان خبرداد.
بمهن عس��گری گفت: کلیات 3 طرح سرمایه گذاری 
در کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان در بخ��ش ایجاد تأسیس��ات 

گردشگری تأیید شد. 
وی اف��زود: ای��ن س��ه ط��رح ش��امل ایج��اد 
دهک��ده تفریح��ی- گردش��گری و ورزش��ی ب��ه 
مس��احت ۲50 هکت��ار در شهرس��تان س��امان، 
 راه ان��دازی مجموع��ه گردش��گری ب��ه مس��احت

 10 هکتار در منطقه گردش��گری س��یا سرد بروجن 
و اح��داث مجموعه تفریح��ی، س��رگرمی، اقامتی و 
سالن های اجتماعات در محل احداث برج های دوقلو 

شهرکرد است.
به گفت��ه وی، پ��س از تصویب مطالع��ات طرح های 
مذکور در کارگ��روه ام��ور زیربنایی و شهرس��ازی و 
همچنین ش��ورای برنامه ریزی اس��تان، ب��ا عملیاتی 
ش��دن ای��ن طرح ه��ا زمین��ه س��رمایه گذاری 
 ح��دود 700 میلی��ارد توم��ان فراه��م خواه��د

 شد.
وی خاطرنش��ان کرد: با راه اندازی این طرح ها، زمینه 
 اشتغال حدود چهار هزار نفر به صورت مستقیم فراهم 

خواهد شد.

همزمان با هفته دولت

 ۱۱ پروژه عمرانی در استان 
 افتتاح می شود

سرپرس��ت اداره کل راه و شهرسازی 
 چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت:

 6 پ��روژه عمرانی اح��داث باند دوم، 
بهسازی و آسفالت راه های شهری و 
روس��تایی در چهارمحال و بختیاری 

در هفته دولت افتتاح می شود.
قاس��م قاس��می در نشس��ت خبری 
با رس��انه ها ب��ا اش��اره به اینک��ه راه 
و شهرس��ازی مهم تری��ن اداره در 
توسعه استان اس��ت، اظهار کرد: اگر زیرس��اخت ها فراهم شود زمینه 
سرمایه گذاری و توسعه استان نیز مهیا می شود.وی افزود: کل پروژه های 
در دس��ت اجرای این اداره 3۲۲ مورد اس��ت که بااعتباری بالغ بر ۴91 
میلیارد تومان در حال اجرا است.سرپرس��ت اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به وجود 99 پ��روژه اجرایی در حوزه 
مدیریت س��اخت و توس��عه راه ها گفت: این پروژه ها بااعتباری بالغ بر 
۲850 میلیارد ریال در حال اجراست.قاسمی خاطرنشان کرد: احداث 
باند دوم ش��هرکرد – بروجن لردگان یکی از ای��ن پروژه ها بوده که ۴0 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از سال 87 در حال اجراست.وی 
افزود: احداث باند دوم باغ بهادران – رخ – شهرکرد که عملیات اجرایی 
آن از سال 87 آغازشده و با پیشرفت فیزیکی ۴5 درصد در حال انجام 
است از دیگر پروژه های در دست اجرای این اداره کل است.سرپرست 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری احداث راه اصلی فارسان 
– دش��تک، احداث محور اردل – دوپالن )گرمی��زه(، احداث باند دوم 
شهرکرد – بن – داران، احداث باند دوم شهرکرد - فارسان – چلگرد، 
احداث باند دوم سفیددشت – زرین ش��هر از دیگر پروژه های در دست 
اجرای حوزه مدیریت س��اخت و توس��عه راه ها در استان است.قاسمی 
تصریح کرد: پروژه احداث راه آهن مبارکه – سفیددش��ت – شهرکرد 
نیز از دیگر پروژه های این حوزه است که از س��ال 91 عملیات اجرایی 
آن آغاز شد و با پیش��رفت فیزیکی 15 درصد درحالی که اجراست. وی 
افزود: این پروژه بااعتباری معادل 3 هزار میلی��ارد ریال درحال انجام 
اس��ت که تاکنون 1۲0 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است. 
سرپرست اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
افتتاح 6 پروژه در هفته دولت گفت: احداث باند دوم گندمان – لردگان 
 به طول 10 کیلومتر ی��ا 80 میلیارد ری��ال اعتبار هزین��ه یکی از این

 پروژه هاست.
قاسمی افزود: احداث باند دوم ش��هرکرد – بروجن به طول 6 کیلومتر 
بااعتبار ۴۲ میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت 
است. وی ادامه داد: احداث باند دوم سفیددشت –زرین شهر به طول 6 
کیلومتر و نیز احداث باند دوم سورشجان – فارسان به طول ۲ کیلومتر 
از دیگر پروژه هاست. سرپرس��ت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری می افزاید: بهس��ازی و آس��فالت راه های اصلی به طول ۴0 
کیلومتر بااعتباری معادل 60 میلیارد ریال و بهسازی و آسفالت راه های 
روس��تایی به طول 30 کیلومتر بااعتباری مع��ادل 50 میلیارد ریال از 

پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.
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یادداشت

 نمایشگاه مبل در اصفهان
 راه اندازی می شود

 تعیین تکلیف بخشی از زمین
 روغن نباتی ناز طی 2 ماه آینده

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: تا دو ماه آینده تکلیف 
بخشی از زمین کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان مشخص خواهد 
ش��د.به گزارش روزنامه زاینده رود محمدرضا برکت در نشست 
خبری خود با اش��اره به بهره برداری از 30 پ��روژه در منطقه 11 
شهرداری اصفهان تا پایان سال آینده اظهار داشت: در این راستا 
بهره برداری از پروژه هایی همچون خیابان بهشت، تقاطع مابین 
خیابان حس��ین آباد و خیابان امام رضا )ع(، ایجاد فضای س��بز، 
راه اندازی پارکینگ ش��ریف و تعمیر و بازس��ازی آسفالت معابر 
در دستور کار این ش��هرداری قرار خواهد گرفت.وی کلنگ زنی 
نمایشگاه بزرگ مبل اصفهان در منطقه 11 شهرداری اصفهان را 
یکی از پروژه های در دستور کار این شهرداری عنوان کرد و بیان 
داش��ت: این پروژه به صورت مشارکتی و توس��ط شهرداری های 
منطقه 9 و 11 شهرداری اصفهان تا دو ماه آینده کلنگ زنی خواهد 
شد.مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان بابیان اینک در حال حاضر 
مبل سازان و برخی از موزاییک س��ازان عنوان مشاغل مزاحم در 
منطقه 11 ش��هرداری اصفهان به خود اختصاص داده اند، افزود: 
در این راستا رایزنی ها و جانمایی الزم برای انتقال موزاییک سازان 
منطقه 2 و 9 ش��هرداری اصفهان صورت گرفته اس��ت و در حال 
جابجایی به محل جدید هس��تند.وی در خصوص س��اماندهی 
مبل سازان نیز بیان داشت: متأسفانه علی رغم بررسی ها و برگزاری 
جلس��ات مختلف هنوز ب��ه جمع بندی برای انتقال مبل س��ازان 
اصفهان به خارج از شهر نرس��یده ایم.برکت ادامه داد: با توجه به 
مشکالتی که این مبل س��ازان در منطقه 11 شهرداری اصفهان 
ایجاد کرده اند تاکنون دس��تور پلمپ تع��دادی از این کارگاه ها 

صادرشده است.
برکت در خصوص نارضایتی مردم از فعالیت کارخانه روغن نباتی 
ناز در این منطقه از ش��هرداری اصفهان با توجه به بوی بدی که 
متصاعد می کند نیز افزود: 58 هزار متر از مس��احت ش��هرداری 
منطقه 11 به ای��ن کارخانه اختصاص یافته اس��ت و تصمیمات 

جابجایی آن با شهرداری نیست.
وی بابیان اینکه 11 هزار متر از این کارخانه در مسیر سه خیابان 
منطقه 11 ش��هرداری اصفهان قرارگرفته اس��ت، افزود: در حال 
حاضر برنامه ریزی و جلسات متعددی در خصوص ساماندهی این 
بخش از کارخانه صورت گرفته اس��ت که تا دو ماه آینده اجرایی 

خواهد شد.
مدیر منطقه 11 ش��هرداری اصفهان بابیان اینکه زمینی را برای 
انتقال کارخانه روغن نباتی ناز به خارج از شهر اختصاص داده اند، 
افزود: اما هنوز امکانات موردنیاز ازجمله آب، برق و گاز برای انتقال 

این کارخانه به خارج از شهر فراهم نشده است.
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ثبت نام ۱۶ هزار اصفهاني در طرح ملي حفظ قرآن كريم
    معاون فرهنگي، اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
طرح ملي حفظ قرآن کریم با حضور 16 هزار اصفهاني در سطح 200 امامزاده و 

بقاع متبرکه استان درحال برگزاري است.
3

حدود یک ونیم سال پیش نخستین پالک خودروهای 
تاریخی با حضور محمود احمدی نژاد، رییس دولت 
قبل رونمایی شد. پس ازآن پنج خودرو پالک تاریخی 
دریافت کردند، ام��ا در ادامه و تا به امروز کار متوقف 

ماند و از صدور آن پالک ها، دیگر خبری نشد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پس از گذشت یک و 
نیم سال، دوباره صدور پالک خودروهای تاریخی را 
آغاز کرده است. از این هفته کار صدور شناسنامه این 
خودروها آغاز می ش��ود که بعد از طی روند معینی، 
نوبت صدور پالک تاریخی می رسد، پالک هایی که 
طوق فرس��ودگی را از گردن این خودروهای آنتیک 
و عتیقه خارج و آن ها را به میراث ملی و ارزش��مند 
کشور تبدیل می کنند.س��لمان یارمحمدی، مدیر 
اتومبیلرانی کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی دلیل 
متوقف ش��دن صدور پالک خودروهای تاریخی را 
»تغییر دولت« دانست گفت: برای صدور این پالک ها، 
الزم بود دس��تگاه های عضو کارگروه مربوطه، تأیید 
و یا دوباره تعیین ش��وند. مابعد از انتخابات ریاست 
جمهوری و تا نزدیکی ها بهمن ماه سال 92 مدام در 
حال رایزنی بودیم تا تکلی��ف نمایندگان دخیل در 
صدور پالک خودروهای تاریخی مشخص شود. پس 

از استعالم، بعضی از نمایندگان ابقاء و برخی، دوباره 
تعیین ش��دند؛ جز یک عضو کارگروه )فدراس��یون 
اتومبیلرانی( که غایب است، بااین وجود ما جلسه ها 
را ادامه دادیم، چون شش دس��تگاه نماینده خود را 
معرفی کرده بودند و نمی توانستیم کار را همچنان 
متوقف نگه داریم.به گفته او، سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت از 
محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
ورزش، فدراسیون اتومبیلرانی و کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی ازجمله اعضای کارگروه صدور پالک 

خودروهای تاریخی هستند.
یارمحم��دی در ادام��ه به آغ��از صدور شناس��نامه 
خودروهای تاریخی از این هفته اش��اره کرد و گفت: 
نماینده س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری به 
همراه یک کارش��ناس معتبر درزمینه خودروهای 
تاریخی از طرف کانون به صورت مشترک نسبت به 
تکمیل فرم شناسنامه خودروهای تاریخی با اولویت 
کارشناسی شده توسط کارگروه و همچنین ثبت نام 

در سایت اینترنتی مربوطه، اقدام می کنند.
او اضافه کرد: در فاز نخس��ت، کارشناسان به سراغ 
خودروهایی خواهند رفت که بیش از 50 سال قدمت 

دارند. پس از تأیید کارشناس��ان، شناسنامه تاریخی 
آن ها توسط س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
صادر می شود و خودرویی که این شناسنامه تاریخی 
را دریافت کند، از سوی س��ازمان به نیروی انتظامی 
برای دریافت و نصب پالک تاریخی معرفی خواهد شد.

یارمحمدی در پاسخ به این سؤال که چقدر زمان می برد 
تا خودروه��ای تاریخی، پالک ویژه خ��ود را دریافت 
کنند؟ اظهار کرد: واقعاً مشخص نیست که چقدر طول 
می کشد، به هرحال ما کار را ش��روع کرده ایم.مهدی 
دریایی که از طرف کانون جهانگ��ردی و اتومبیلرانی 
کارشناسی روی خودروهای متقاضی دریافت پالک 
تاریخی را آغاز کرده است نیز به ایسنا، گفت: تاکنون 
حدود س��ه هزار متقاضی برای کارشناسی و دریافت 
پالک تاریخی ثبت نام کرده اند و تشکیل پرونده داده اند 
و کارشناسی ها نیز از این هفته آغازشده است.او درباره 
موانعی که گفته می شد از سوی نیروی انتظامی برای 
صدور پالک تاریخی ایجادشده و کار را تاکنون متوقف 
کرده است، توضیح داد: نیروی انتظامی به هیچ وجه با 
صدور این پالک ها و روند آن، مش��کلی نداشته است. 
روندی برای روش اجرا تعریف شده است که کار باید بر 

اساس آن اجرا شود.
دریافت پالک تاریخی برای مالکان این خودروها حدود 
500 هزار تومان خرج برمی دارد؛ اما سؤال این است، 
مزایایی که این پالک برای خودرو و مالک آن خواهد 
داشت، چیست؟ بسیاری از صاحبان این خودروهای 
ارزشمند به استناد قوانینی که در برخی کشورها حاکم 
است، معتقدند داشتن این پالک باید خودرو را مشمول 
تخفیف بیمه و از شر فرسوده بودن خالص کند.دریایی 
درباره مزایای پالک تاریخی به ایسنا گفت: بزرگ ترین 
مزیت این پالک در حال حاضر آن است که خودرو جزو 
میراث ملی کشور حساب می شود و دیگر فرسوده به 
شمار نمی آید و ارزشی هنری و میراثی پیدا می کند. 
خودرو به نوعی عتیقه و آنتیک اس��ت که جزو مفاخر 

ملی کشور حساب می شود.
البته او اضافه کرد: پیش بینی هایی درباره صفر شدن 
حق بیمه این نوع خودروها شده است؛ ولی فعالً موضوع 
در حال بررسی است. مهم آن است که خودروهایی که 
این پالک ها رادارند، جزو ثروت ملی کشور به حساب 

می آیند.

پس از یک ونیم سال توقف

خودروهای كالسیک دوباره صاحب پالک می شوند

یادداشت

بازرسی و نظارت بر عملکرد 
تاکسیرانان شدت می یابد

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: با اس��تقرار بازرسان در میدان های  اصلی 
شهر و با همکاری پلیس راهور بازرسی و نظارت بر تاکسیرانان 

شدت می یابد.
حس��ن س��قایی بابیان این مطلب گفت: طرح ویژه برخورد 
با تخلفات از امروز آغاز می ش��ود، در این طرح که با اس��تقرار 
بازرس��ان در میدان های اصلی ش��هر و اختصاص گشت های 
خودرویی در ش��یفت صبح و بعدازظهر ب��ا تخلفاتی همچون 
دریافت کرایه اضافه نسبت به نرخ مصوب، استفاده ننمودن از 

سامانه هوشمند تاکسی، برخورد خواهد شد.
وی فعالیت مسافربران ش��خصی را در سطح شهر غیرقانونی 
خواند و افزود: ب��ا هماهنگی ه��ای به عمل آمده ب��ا معاونت 
حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری و پلیس راه��ور از فعالیت 

مسافربران شخصی جلوگیری خواهد شد.
وی اظهار داش��ت: هدف از استقرار بازرس��ان در میدان ها ی 
اصلی ش��هر جلوگیری و برخورد با تخلفات و تسهیل ارتباط 
شهروندان با بازرسان جهت ارائه ش��کایات و همچنین ایجاد 
نظم و انضباط در اس��تقرار ارائه س��رویس دهی تاکسی ها در 

میدان ها اصلی شهر هست.

احداث میدان میوه تره بار، خشکبار 
و محصوالت ارگانیک در منطقه 2

 ش��هردار منطقه 2 اصفه��ان از احداث میدان می��وه تره بار، 
خشکبار، ارگانیک و سایر محصوالت وابسته در غرب اصفهان 

خبر داد.
 محمدحس��ین جعفری فش��ارکی با اعالم این مطلب اظهار 
داش��ت: برای احداث این پ��روژه زمینی به مس��احت 700 
مترمربع در نظر گرفته شده که کاربری آن باغ است و مالک آن 

در حال پیگیری اولویت بندی پالک مربوطه هست.
وی اذعان داشت: به این منظور جهاد کشاورزی و شهرداری 
موافقت خ��ود را در رابطه ب��ا راه اندازی ای��ن مجموعه اعالم 
کرده اند و فقط توافق مالک با مسکن و شهرسازی باقی مانده 

است.

کمک 450 میلیون تومانی برای 
آزادی زندانیان

مدیرکل زندان های استان اصفهان با اش��اره به فعالیت های 
خیریه امام موس��ی کاظم )ع( تأکید کرد: در دو ماه گذش��ته 
این خیریه 450 میلیون تومان در راس��تای آزادی زندانیان 

پرداخت کرده است.
وی بیان داشت: این خیریه با هماهنگی مسئوالن زندان 120 
میلیون تومان برای ایجاد مهدکودک ب��رای کودکان زیر دو 
سال و طراحی فضاسازی جداگانه و به روز برای زندانیان خانم 
باردار و یا ش��یرده پرداخت کرده است که این مسئله الگویی 

برای دیگر زندان های کشور است.
امیری با اشاره به هزینه 25 میلیون تومانی توسط این خیریه 
برای مس��ائلی همچون درمان و اجاره مس��کن برای خانواده 
زندانیان اظهار داش��ت: این گونه اقدامات، امنیت و آسایشی 
برای زندانی��ان ایجاد ک��رده که موجب کاه��ش هزینه های 

امنیتی شده است.

 تمدیدارائه تسهیالت به مالکان 
موتورسیکلت های توقیفی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان از تمدید 
مهلت ارائه تسهیالت ویژه پلیس به مالکان موتورسیکلت های 

توقیفی تا سوم شهریورماه خبر داد.
سرهنگ حسین غالمی گفت: پیرو اطالعیه قبلی در خصوص 
ارائه تس��هیالت ویژه و ترخیص موتورسیکلت های توقیفی از 
پارکینگ های طرف قرارداد تا پایان ماه مبارک رمضان و عید 
س��عید فطر، این پلیس در نظر دارد به منظور خدمات رسانی 
 بیش��تر به مردم این تس��هیالت را به م��دت 15 روز تمدید

 کند.
وی افزود: بر این اس��اس، مالکان موتورسیکلت های توقیفی 
می توانند با در دس��ت داش��تن مدارک احراز مالکیت وسیله 
نقلیه خود تا س��وم ش��هریورماه به مرکز ترخی��ص، واقع در 
جاده اصفهان- ش��یراز، ش��هرک آزمای��ش و مراکز ترخیص 

شهرستان ها مراجعه کنند.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفه��ان بابیان اینک��ه مالکان 
موتورس��یکلت های توقیفی از تس��هیالت ویژه و 50 درصد 
تخفیف هزین��ه پارکینگ برخ��وردار خواهند ش��د، تصریح 
کرد: تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده ش��امل ح��ال افرادی 
که وس��یله نقلیه آن ه��ا با دس��تور قضایی توقی��ف گردیده، 
نمی ش��ود و به غیراز این م��ورد، تمامی موتورس��یکلت های 
 توقیفی پ��س از اح��راز مالکیت ب��ه صاحبان آن ه��ا تحویل 

داده می شود.

یکی از جعبه های سیاه ایران 140 
بازخوانی شد

وزیر راه بابی��ان اینکه معاون وزیر بهداش��ت ب��رای پیگیری 
درمان مصدومان سانحه س��قوط ایران 140 مأمور می شود، 
گفت: یکی از جعبه های سیاه هواپیمای مذکور بازخوانی شده 
است که نتایج آن توسط کمیسیون بررسی سانحه ایران 140 

اعالم می شود.
به نق��ل از مرکز رواب��ط عموم��ی و اطالع رس��انی وزارت راه 
شهرس��ازی، عباس آخوندی در بازدید از مصدومان س��انحه 
ایران 140 س��خنان مصدومان را در مورد نحوه وقوع حادثه 
و وضعی��ت درمان آن ه��ا ش��نید و در تماس تلفن��ی با وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رسیدگی بیشتر 

به حادثه دیدگان شد.
وی بیان کرد: با وزیر بهداش��ت تلفنی گفت وگو کردم و قرار 
ش��د، معاون وزیر برای پیگی��ری درمان مصدومان س��انحه 
هواپیما مأمور ش��ود و تمام جزئیات درمانی را کنترل و مورد 

رسیدگی قرار دهد.

اخبار کوتاه
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برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد 

برنامه عملیاتی کاهش تصادفات در جاده های استان
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا

هشدار در مورد هک تلویزیون های هوشمند

 

برنام��ه عملیاتی کاهش تصادف��ات و تلف��ات رانندگی در 
جاده های اس��تان اصفهان برای نخس��تین بار در کش��ور 
با محوری��ت اداره کل راه و شهرس��ازی و مدیریت بحران 
استانداری اصفهان و با مش��ارکت اورژانس، پلیس راه، اداره 
کل حمل ونقل و پایانه ها و جمعیت هالل احمر استان تهیه و 
تدوین شد.محمود زاده بابیان اینکه هرساله حدود 600 نفر 
در جاده های استان اصفهان براثر حوادث رانندگی جان خود 
را از دس��ت می دهند، اظهار داشت: طرح کاهش تصادفات 
و تلفات رانندگی درراه های اس��تان اصفهان دارای اهمیت 

خاصی است.وی بیان داشت: این طرح برای نخستین بار در 
کشور با محوریت اداره کل راه و شهرسازی و مدیریت بحران 
استانداری و مشارکت سایر دستگاه های امدادی همچون 
هالل احمر، اورژانس، پلی��س راه، حمل ونق��ل و پایانه ها و 
همکاری دستگاه های اجرایی تدوین شده و پس از تصویب در 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان با ارائه گزارش 
جامعی از نحوه تدوی��ن طرح، افزود: این طرح با تش��کیل 
کارگروه 6 نفره در بازه زمانی 2 ماهه در 2 مرحله تهیه و به 

استانداری اصفهان ارائه شد.
وی این طرح را شامل 7 فصل با موضوعات تعاریف مربوط 
به ح��وزه حمل ونقل ج��اده ای، نگاهی به آم��ار تصادفات 
رانندگی در کش��ور و اس��تان اصفهان، تحلیل��ی بر وضع 
موجود ش��بکه راه ها و زیرس��اخت های ایمن��ی جاده های 
استان اصفهان، نگاهی به اسناد باالدس��تی مرتبط ملی و 
استانی، تحلیل عوامل مؤثر و الیه های دخیل در تصادفات 
 رانندگی، تدوین برنامه های عملیاتی پروژه ها و نتیجه گیری 

عنوان کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا اظهار 
کرد: تلویزیون های هوش��مند همان رایانه های شخصی 
هستند با این تفاوت که صفحه نمایشگر بزرگ تری دارند، 
بنابراین این Smart TV ها نیز همانند رایانه ها درخطر 
آلودگی به ان��واع ویروس ها و تروجانها ق��رار می گیرند و 
امکان هک شدن توس��ط س��ودجویان فضای سایبری 
رادارند.سرهنگ نیک نفس گفت: عصر فناوری اطالعات 
و ارتباطات، وجود وس��ایل و تجهیزات هوش��مند را در 
زندگی انسان به امری عادی و غیرقابل انکار تبدیل کرده 
اس��ت؛ یکی از ابزاری که اخیراً به خانه های ما واردش��ده 
تلویزیون های هوشمند است که به گفته برخی از محققان 

تهدیدی جدید از سوی هکرها به شمار می رود.
به گفته وی، با توجه به روند افزایش��ی اس��تفاده از این 
نوع تلویزیون ها و قابلیت دریافت و ارسال اطالعات، بعد 
از تلفن های همراه هوش��مند، تلویزیون های هوشمند، 
هدف بع��دی ویروس ه��ا و هکرهای رایانه ای هس��تند.

وی افزود: اتص��ال Smart TV به اینترنت این امکان را 
به ویروس های کامپیوتری می دهد ت��ا به محض دانلود 

یک برنامه از اینترنت خود را به سیس��تم ما دعوت کنند 
 و میهمانانی ناخوانده باش��ند؛ میهمان��ی که هدفی جز 
آلوده س��ازی و س��رقت اطالعات ن��دارد ،تلویزیون های 
هوشمند نیز دارای سیستم عامل اندروید و چیپ ستهای 
حافظه و امکان اتصال به اینترنت هستند؛ پس ازاین حمله 
در امان نیستند که درنهایت کاربران و استفاده کنندگان 
از ای��ن تلویزیون ها مجب��ور خواهند ش��د نرم افزارهای 
آنتی ویروس بیش��تری خریداری کنند تا با خطر حمله 

سایبری مقابله کنند.

 

اکنون 50 تا 60 درصد فضای س��بز اصفهان با روش آبیاری تحت فشار و به صورت 
مکانیزه آبیاری می شوند، اما بخشی دیگر از فضای س��بز را به دلیل مشکالت فنی 
نمی توان به صورت مکانیزه آبیاری کرد.تداوم خشکی زاینده رود، وضعیت فضای سبز و 
درختان شهر اصفهان را با بحران روبرو کرده است به گونه ای که اکنون برخی درختان 
خشک و برخی دیگر با خزان زودرس مواجه شده اند.حال این سؤال مطرح است که در 
این شرایط بحرانی فضای سبز شهر اصفهان چگونه حفظ می شود.به گفته مدیرعامل 
 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این شرایط بحرانی با استفاده از

 4 شاخص تأمین آب، انتقال آب با استفاده از کلکتور و مخازن، توزیع و مصرف آب از 
در جهت حفظ فضای سبز شهر اصفهان اقدام شده است.

در چنین شرایطی تنها 30 تا 40 درصد آب موردنیاز فضای سبز و درختان اصفهان 
تأمین می شود و 60 درصد کسری آب داریم؛ بنابراین در این شرایط بحرانی فضای 
سبز اصفهان با چنگ و دندان حفظ می شوند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز ش��هرداری اصفهان بابیان اینکه اکنون 50 تا 60 درصد فضای سبز اصفهان با 
روش آبیاری تحت فشار و به صورت مکانیزه آبیاری می شوند، می گوید: بخشی دیگر 
از فضای سبز را به دلیل مشکالت فنی نمی توان به صورت مکانیزه آبیاری کرد.دکتر 
سلیمانی پور می افزاید: در برخی موارد نیز باالتر بودن راندمان آبیاری دستی نسبت 
به آبیاری مکانیزه سبب می شود در برخی از عرصه ها از آبیاری دستی استفاده شود.

به گفته وی در برخی از مناطق اصفهان درختان مسنی و جود دارد که درزمانی که 
آب در زاینده رود موجود بوده ریشه های آن ها از آب های زیرسطحی تغذیه می کردند 
اما اکنون که زاینده رود خشک شده است ریشه های آن ها آب در دسترس ندارند و 
به سمت باالآمده اند و در چنین شرایطی باید آب را پای درخت بگذاریم تا بتواند آب 

الزم را در اختیار گیرد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تصریح می کند: اکنون عرصه های جنگل کاری ش��هر اصفهان با سیس��تم آبیاری 
تحت فشار آبیاری می ش��وند ولی آبیاری برخی از عرصه های فضای سبز در سطح 
شهر به صورت مکانیزه ممکن نیست.سلیمانی پور با اش��اره به آبیاری فضای سبز 
رفیوژهای میانی خیابان های شهر نیز خاطرنشان می کند: اکنون در اصفهان برای 
آبیاری فضای سبز رفیوژهای میانی خیابان های ش��هر از یکی از روش های آبیاری 
تحت فشار استفاده می شود که در کشور به عنوان بهترین روش شناخته شده است.

وی بابیان اینکه در برخی از موارد عرض کم رفیوژهای میانی و ریشه های درختان 
مسن آبیاری را دشوار می کند، اظهار می کند: خیابان عباس آباد یکی از خیابان های 

شهر است که عرض رفیوژ میانی آن کم و درختان موجود در آن مسن است ازاین رو 
تالش می کنیم به صورت زیرسطحی درختان مسن در این خیابان را آبیاری نماییم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به برخی از مناطق کم آب 
شهر نظیر منطقه اشاره می کند و ادامه می دهد: در این مناطق انتقال آب از مناطق 
نزدیک در اولویت قرار دارد و فضای سبز این مناطق هر چهار روز یک بار توسط تانکر 
آبیاری می شود.سلیمانی پور با اشاره به نشست حاشیه برخی از جداول خیابان های 
شهر به دلیل خشکس��الی بیان می کند: در برخی از موارد شاهد روان آب از حاشیه 
جداول خیابان ها هستیم که بودجه ای در این خصوص تخصیص یافته که به زودی 
اصالح جداول این مشکل نیز ر فع می ش��ود.وی در خصوص اصالح شبکه های آب 
می گوید: در انتقال آب از طریق شبکه های فرعی تالش می شود فاصله ها را کم تر و 
از شیرهای آب دو اینچ به جای شیرهای آب سه یا چهار اینچ استفاده کنیم.به گفته 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان استفاده از مواد جاذب 
رطوبت نیز از دیگر روش هایی است که آب در دسترس گیاه قرار بگیرد.سلیمانی پور 
ادامه می دهد: استفاده از مالچ هایی برای پوشاندن سطح درختان از آن برای کاهش 
تبخیر و تعریق و افزایش طول دوره آبیاری، کند و ک��وب در اطراف درختان و حفر 
جوی در کنار درختان نیز از دیگر روش هایی است که برای تأمین آب فضای سبز و 
نجات آن ها از بحران انجام می شود.وی فضای سبز شهر را سرمایه ای ارزشمند می داند 
که نمی توان پس از بین رفتن، آن ها را از دیگر منابع و کشورها وارد کرد.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان بیان می کند: تالش می کنیم این 
سرمایه ارزشمند را با چنگ و دندان حفظ کنیم و برای حفظ آن ها مدیریت آبیاری و 

مصرف بهینه آب موردتوجه قرارگرفته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

خاموشی مادی های اصفهان، در بزم خشکسالی
آبیاری فضای سبز به کمک 45 تانکر آبرسانی انجام می گیرد



اخبار کوتاهيادداشت

  تعلیق ۱۲۶ اتوبوس اسکانیا 
برای افزايش ايمنی

 در پی فراخوان اتوبوس های برون شهری اسکانیا برای انجام 
اصالحات الزم به منظور افزایش ایمنی، ارائه خدمات توسط 
۱۲۶ دس��تگاه از ای��ن نوع اتوب��وس به حالت تعلی��ق درآمد 
تا اینکه تغیی��رات الزم را انج��ام دهند.در پنج��اه و یکمین 
نشست کمیس��یون ایمنی راه های کش��ور که با حضور وزیر 
راه و شهرسازی برگزار شد با اش��اره به فراخوان بازرسی فنی 
اتوبوس های اسکانیای در حال بهره برداری باهدف شناسایی 
نواقص و دست کاری های، تصریح شد: در فرایند، ۵۳۰ دستگاه 
به مراکز مجاز مراجع��ه کردند که از بین آن ه��ا، تعداد ۱۲۶ 
دستگاه دارای نواقص و دس��ت کاری های عمده و تأثیرگذار 
بر عملکرد ایمن آن ها بودند. بنابراین گزارش موضوع نواقص 
و دست کاری های عمده اتوبوس های اس��کانیای به کارگروه 
ناوگان کمیس��یون ایمنی راه ها )با مس��ؤولیت سازمان ملی 
استاندارد ایران( واگذار شد که با اعالم این کارگروه، سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای نسبت به تعلیق کارت هوشمند 
رانن��دگان و جلوگیری از ص��دور صورت وضعی��ت برای این 

اتوبوس ها اقدام کرده است.

ساخت مالچ پلیمری در تثبیت 
شن های روان در اصفهان

 رئیس مرکز تحقیقات کش��اورزی و مناب��ع طبیعی اصفهان 
گفت: طرح پژوهشی بررس��ی تأثیر مالچ پلیمری در تثبیت 

شن های روان در اصفهان با موفقیت اجرا شد.
خان احمدی مدت اجرای این طرح را ۳ ساله دانست و اظهار 
داشت: این مالچ از مواد آلی باقابلیت جذب باال تهیه شده که 
در مقایس��ه با مالچ نفتی عالوه بر ماندگاری بیشتر اثر مخرب 
زیس��تی ندارد.وی افزود: بررسی ش��اخص های مقاومت در 
برابر باد، نفوذپذیری و رواناب، جوانه زنی و تغییر خصوصیات 
فیزیکی در این تحقیق مشخص شد که مالچ پلیمر جایگزین 
مناسبی برای مالچ نفتی است.رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی اصفهان بیان داشت: این نوع مالچ با همکاری 
شرکت خصوصی نساجی و از محصوالت فرعی و پسماندهای 

این شرکت تولیدشده است.
راه اندازی سیس��تم منطقه بندی برای تسهیل امر تشریفات 
در گم��رک اصفهانکارش��ناس بخ��ش فن��اوری اطالع��ات 
گم��رک اصفهان گفت: برای نخس��تین بار سیس��تم منطقه 
بندی ارزیاب��ی در محل به ص��ورت اتوماتیک برای تس��هیل 
در ام��ر تش��ریفات گمرکی در گم��رک اصفه��ان راه اندازی 
ش��د.اعظم رحیمی در کارگاه آموزشی س��امانه الکترونیکی 
اظه��ار از راه دور رویه ص��ادرات، واردات، ترانزی��ت و کارنه 
 تیر در اتاق اصفهان، با اش��اره به اینکه این س��امانه به آدرس

 www.epl.irica.ir قابل دسترسی برای فعاالن اقتصادی 
است، اظهار داشت: این سامانه و برای دریافت کد epl باید با 
در دست داشتن کپی ها و اصل کارت بازرگانی، کارت ملی و 
اساسنامه شرکت به نزدیک ترین واحد گمرکی مراجعه و کد 

موردنظر را دریافت کنند.

 تولید ۲۳ میلیون قطعه ماهی
 قرمز در اصفهان

مدیر امور ابزیان س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان 
گفت: اصفهان با تولید بی��ش از ۲۳ میلیون قطعه ماهی قرمز 
امسال رتبه نخست کشور را در تولید این گونه ماهیان کسب 
کرده است.محمدرضا عباسی بابیان اینکه استان اصفهان رتبه 
نخست تولید ماهیان زینتی در کشور را دارد، اظهار داشت: این 
استان امسال با تولید ۳ میلیون قطعه ماهی قرمز یا گلدفیش 
میزان این گونه ماهیان را ساالنه به ۲۳ میلیون قطعه افزایش 
داده است.وی افزود: از ۱۰۰ میلیون قطعه انواع ماهی زینتی 
تولیدی در کش��ور ۴۰ میلیون آن در اس��تان اصفهان تولید 
می ش��ود.مدیر امور ابزیان سازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان بیان داش��ت: انواع ماهیان تولیدی در استان شامل 
اسکار، آنجل، تگزاس، فالور، گرین، پرت فیش، باری ها، گویی، 

مولی، پالتی وسوراتیل است.

 قیمت اوراق تسهیالت مسکن
 در آستانه ۹۵ هزار تومان

بازار امتیاز تس��هیالت مس��کن در روز جاری با رش��د قیمت 
مواجه شد و نرخ هر ورقه امتیاز تس��هیالت مسکن فروردین 
۹۱ به ۹۴۱ هزار و ۹۰۶ ریال رسید.در آخرین روز معامالتی 
هفته پتروش��یمی زاگرس ۵۴۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹8 
سهم از سهام شرکت پتروش��یمی مرجان را به قیمت پایه هر 
سهم ۲۲۰۰ ریال روی میز فروش گذاشت که به همان قیمت 
پایه به فروش رفت.بر اس��اس این گ��زارش؛ ارزش این بلوک 
۳۳.۹۹ درصدی، ۱.۱ هزار میلیارد ریال بود و به صورت یکجا و 
شرایطی در بازار سوم واگذار شد.همچنین در معامالت امروز 
۶۰۲.8 میلیون اوراق به ارزش ۱.۵ هزار میلیارد ریال در ۱۴ 
هزار ۱7 نوبت دست به دست شد. شاخص فرا بورس هم با روند 
رو به رش��د ۱.۲ واحدی، به 7۹۳.۱ واحد رسید.در این میان 
بیشترین حجم معامالت به خریدوفروش بیش از ۱۱ میلیون 
سهم سرمایه گذاری مس��کن تهران تعلق گرفت و هر سهم با 

رشد ۱.7 درصدی نرخ ۲۴8۹ ریال را ثبت کرد.
بر این اساس، نمادهای بیمه رازی، حق تقدم سرمایه گذاری 
اعتالء البرز، س��رمایه گذاری بنام آوران مهندس��ی، گاز لوله، 
سموم علف کش و تجهیز نیروی زنگان بیشترین رشد قیمت را 
داشتند و بیشترین کاهش قیمت از آن بورس انرژی، فروشگاه 

زنجیره ای دیوکس و مس تکنار شد.
از س��وی دیگر در بازار اوراق با درآمد ثابت، بیش��ترین حجم 
معامالت به مبادل��ه ۱۴ ه��زار و ۳۰ ورقه اوراق اج��اره مپنا 

اختصاص داشت.
اف��زون ب��ر ای��ن؛ در ب��ازار ETF خریدوف��روش ۳7 ه��زار 
واحد صن��دوق س��رمایه گذاری کاریس از بیش��ترین حجم 
معامالت برخ��وردار بود.همچنین ب��ازار امتیاز تس��هیالت 
مس��کن با رش��د قیمت مواجه ش��د و نرخ هر ورق��ه امتیاز 
 تس��هیالت مس��کن فروردین ۹۱ به ۹۴۱ هزار و ۹۰۶ ریال

 رسید.
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مس��ئول امور دام جهاد کش��اورزی ش��هرضا گفت: ش��هرضا یک��ی از تولیدکنن��دگان اصلی مرغ 
 اس��تان اصفهان به ش��مار می رود و در ۴ ماهه نخس��ت س��ال بی��ش از ۳۳۰۰ تن مرغ در ش��هرضا

 تولیدشده است.
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بازار خودرو در پی اعالم کاه��ش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت 
خودرو از س��وی نمایندگان مجلس، این هفت��ه نیز مانند 
هفته های گذش��ته روزهایی خالی از معامله را پش��ت سر 
گذاش��ت.بازار خودرو که با اعالم قیمت های جدید از سوی 
ش��ورای رقابت برای مدت کوتاهی جان گرفت��ه بود، حاال 
هفته هاست که در انتظار اجرایی شدن وعده کاهش قیمت از 
سوی نمایندگان مجلس، در انتظاری چندهفته ای فرورفته 
است.فعاالن بازار می گویند بازار نیمه تابستان امسال شبیه 
هیچ کدام از س��ال های قبل نیست. آن ها که س��کون بازار 
ایام در ماه مب��ارک رمضان و جام جهانی فوتب��ال را با امید 
به بهتر شدن اوضاع پس از اتمام این دو مناسبت پشت سر 
می گذاشتند، حاال تفاوتی میان بازار این هفته و هفته هایی 
که در انتظ��ار رونق می گذش��ت نمی بینند.پایین تر آمدن 
قیمت برخی خودروها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار 
نسبت به قیمت کارخانه، اتفاقی بود که در پی رونق نداشتن 
خریدوفروش در بازار هفته گذشته رخ داد. بااین وجود فعاالن 
بازار می گویند مشتریان تحت تأثیر اعتراض ها و فعالیت های 
نمایندگان مجلس برای کاهش قیمت خودرو، هنوز ترجیح 
می دهند وارد بازار نشوند.اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اگرچه با سرعت زیادی پس از اعالم قیمت ها از سوی 
ش��ورای رقابت فعالیت های خود را برای بازنگری در قیمت 
خودرو آغ��از کردند، اما تاکنون نتیج��ه ای از اقدامات آن ها 
حاصل نشده است.در چنین شرایطی که بازار روزهای بدون 
رونقی را پشت سر می گذارد و قیمت خودروها ثابت بوده یا 
اندکی کاهش یافته است، یکی از خودروسازان بزرگ کشور 

در اولین روز از هفته آینده فروش فوری محصوالت خود را 
آغاز خواهد کرد. فروش فوری این خودروساز در حالی است 
که فعاالن بازار می گویند باکم شدن فاصله قیمت خودرو در 
کارخانه و بازار، مشتریان ترجیح می دهند از بازار خرید کنند؛ 
اما شرایط فعلی بازار خودرو کمی متفاوت است.یک فعال بازار 
می گوید: اگر شرایط عادی برای بازار وجود داشت و مشتریان 
برای کاهش قیمت خودرو در انتظار نبودند، کم شدن فاصله 
قیمت کارخانه و بازار نوعی مزیت برای بازار به شمار می آمد و 
آن را به حرکت درمی آورد.او در ادامه می گوید: در شرایطی که 
کمترین زمان انتظار برای دریافت خودرو از کارخانه نزدیک 
به ۳۰ روز یا بیش��تر است، مش��تریان می توانستند خودرو 
موردنظر خود را با کمترین اختالف قیمت از بازار تهیه کنند. 
اما با توجه به وضعیت فعلی بازار، به نظر می رسد خودروسازی 
که به زودی فروش فوری محصوالتش کلید خواهد خورد، به 

این فروش بسیار امیدوار است.

معاون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی بابی��ان اینکه 
»کارگران ساختمانی تا پایان س��ال ۹۳ بیمه می شوند«، 
افزود: تالش خواهیم کرد تا پایان س��ال لیست کارگران 
س��اختمانی را تهیه کنیم ت��ا همه آن ه��ا از مزایای بیمه 
بهره مند شوند.سید حسن هفده تن، در نشست سه جانبه 
گرایی دیدار تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت که 
در اداره کل بهزیس��تی مازندران برگزار شد، بابیان اینکه 
۴۰ سال در بخش اشتغال و بهره وری از منابع فعالیت کرده 
است، گفت: پذیرفتن این مسئولیت در دولت تدبیر و امید 
با اشراف به همه مشکالت و معضالت این بخش به دلیل 

عشق و ارادت به جامعه کار کارگری است.
وی بابیان اینکه رش��د اقتصادی با رش��د اشتغال تناسب 
خطی دارد تصریح کرد: اگر اقتصاد رش��د منفی پیدا کند 
اشتغال نیز کاهش می یابد.هفده تن با اشاره به اینکه دولت 
یازدهم در سخت ترین شرایط کش��ور را به دست گرفت، 

اظهار کرد: کرامت بخشی به عرصه کارگری و کارفرمایی 
جزء فرهنگ اسالمی ما است.وی طرح سه جانبه گرایی را 
بهترین راه حل برای س��اماندهی مسئله اشتغال دانست و 
عنوان کرد: امروز حضور تشکل ها در نهادهای تصمیم ساز 
دولت ضعیف است و حضور نمایندگان کارگر و کارفرمایان 
در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی در تمامی عرصه ها 
و ظرفیت های قانون��ی وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی 
ضروری اس��ت و نباید هیچ قانونی درزمینه اشتغال بدون 
مش��ورت از تش��کل های کارگری و کارفرمایی تدوین و 

اجرا شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به امنیت 
شغلی در کشور گفت: در اوایل انقالب ۹۰ درصد شغل ها 
به صورت قرارداد دائمی بود ولی در حال حاضر ۹۰ درصد 
ش��غل های قراردادی اس��ت که این مس��ئله به ساختار 
کش��ور برمی گردد.وی بابیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد 
ارزش آفرینی نیس��ت، افزود: در خیلی از کشورها بانک ها 
در خدمت تولیدکننده است ولی در کشور ما بانک ها خود 
تجارت می کنند.هفده تن گفت: وقتی اقتصاد ما کوچک 
بماند عرضه نیروی کار از آن پیش��ی می گی��رد و این امر 
سبب می شود که کارگر با هر قرارداد و هر وضعیت کاری 
تن دهد که این مسئله باعرضه نیروی کار متعادل و توسعه 

فعالیت های اقتصادی به تعادل می رسد.
وی افزود: امروز درآمد ارزش افزوده کره جنوبی ۲۵ برابر 
ایران است درحالی که ۲۰ سال گذشته رتبه آن ها از ایران 

پایین تر بود.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارگران ساختمانی تا پايان سال ۹۳ بیمه می شوند
در پی اعالم کاهش ۱۵ تا ۳0 درصدی قیمت ها؛

روزهايی خالی از معامله در بازار خودرو

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: واحد تولید چادر مشکی شهرکرد امسال با 
تولید ۱۲ تا ۱۳ میلیون متر افتتاح می شود و این در حالی 

است که نیاز ما ۵ برابر واحد ایجادشده است.
مشکالت صنعت پوشاک و نساجی در نشست ویژه ای به 
همین منظور با حضور تولیدکنندگان این صنعت بررسی 
شد. در این نشست که با حضور مشاورین وزیر و مدیرکل 
صنایع نساجی و پوش��اک و نیز نماینده مردم کاشان در 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد آخرین وضعیت تولید، 
صادرات و مش��کالت قاچاق این محصوالت موردبحث و 
بررسی قرار گرفت.مروج حسینی رییس انجمن نساجی 
در این نشست، اظهار داش��ت: باید برای بیمه کردن ارز 
قدم برداری��م چراکه نگران��ی عمده ای از ن��رخ ارز برای 

تولیدکننده و صنعتگر نساجی وجود دارد.
وی افزود: در ایران به ازای هر ۲۲ نفر یک مغازه پوشاک 
هس��ت درحالی که در دنیا این رقم ۲۰۰ نفر ذکرش��ده 
است.رییس انجمن نساجی مش��کل مالیاتی را از دیگر 
مش��کالت گریبان گیر صنعت نس��اجی دانست و اضافه 
کرد: باال رفتن تعرفه واردات نیز موضوع دیگری است که 

باعث رشد قاچاق می شود.

وی تصریح کرد: مش��کل اصلی س��رمایه گذاری فضای 
ناامنی اس��ت که وجود دارد ت��ا در آن دخالت های نابجا 
انجام نشود چراکه ما در کشور قدرت های تصمیم گیری 
زیادی داریم.همچنین بادامچی یکی از تولیدکنندگان 
نس��اجی گفت: باید جلوی تجارت دول��ت و دخالت در 
تج��ارت و واردات نس��اجی گرفته ش��ود.در ادامه عضو 
ش��رکت تحقیقاتی صنایع نس��اجی یزد با برش��مردن 
عوامل باالبرن��ده قیمت نهایی در ای��ن صنعت گفت: در 
صنعت نساجی زنجیره درازی داریم از ماده اولیه تا لباس 
نهایی و متأس��فانه بخش های داللی و واسطه ای زیادی 
دخیل هستند.احسان سلطانی افزود: زنجیره توزیع نیز 

عقب مانده است و هزینه بر و تحت کنترل دولت نیست.
وی سهم ایران را از برندهای مهم دنیا صفر درصد عنوان 
کرد و افزود: بیش از ۹8 درصد از پوشاک ایران با برندهای 
تقلبی اس��ت.این فع��ال صنعتی با مهم دانس��تن بحث 

لیبلینگ اضافه کرد: اگر مس��ئله لیبلینگ و شناسنامه 
پوشاک حل ش��ود 8۰ درصد مس��ائل نیز حل می شود 
و به دنبال آن مش��کالت بخ��ش توزی��ع و حتی حقوق 
مصرف کنندگان نیز رعایت می ش��ود.وی پیشنهاد کرد 
که شبکه توزیع فروشگاهی برای برندهای داخلی ایجاد 

شود و به برندهای ایرانی کمک شود که عرضه مستقیم 
داشته باشند.سلطانی تصریح کرد: اگر مسائل واسطه ای 
حل ش��ود پوش��اک ۴۰ درصد ارزان تر می شود.به گفته 
وی در سال ۹۳ و در ش��اخص رقابتی نساجی و پوشاک، 
پوشاک ۳۰ درصد و نس��اجی ۲۰ درصد افت کرده است 
چراکه قاچاق ۵ برابر رشد کرده است.در ادامه مدیرکل 
صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: واحد تولید چادر مشکی شهرکرد امسال با تولید 
۱۲ تا ۱۳ میلیون متر افتتاح می شود و این در حالی است 

که نیاز ما ۵ برابر واحد ایجادشده است.
نصراله��ی تأکید ک��رد: باید بخ��ش پوش��اک صنعتی 
به خصوص در بخش زنان را ساماندهی کنیم.وی با اعالم 
حمایت از تولید چادر مشکی در کشور گفت: اولویت اول 
سرمایه گذاری در این زمینه بخش خصوصی است.مشاور 
وزیر در امور بان��وان و خان��واده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز در ادامه گفت: کشور ما مزیت نسبی در تولید 
و مصرف پوش��اک دارد اما باوجود اعالم آمادگی برخی 
سرمایه گذاران در این رشته در دوره ای خدمات به تولید 
و صنعت ترجیح داده شد و بنابراین همه رشته های این 

صنعت پنبه شد.

مديرکل صنايع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خبر داد

بايد برای بیمه کردن ارز قدم برداريم
بهره برداری از کارخانه تولید چادر مشکی در شهرکرد

هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی 
متال��ورژی، ف��والد، مع��دن و صنایع 
وابس��ته ام��روز در اصفهان ب��ه پایان 
می رس��د و با توجه به اینکه اس��تان 
اصفهان قطب فوالد کش��ور به ش��مار می آید استقبال از 
این نمایش��گاه بی نظیر بوده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت 
نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان در آیین 
افتتاحیه این نمایش��گاه بابی��ان اینکه چرخ��ه اقتصاد و 
تولید با چرخ دنده های خودباوری و خوداتکایی می چرخد 
افزود: س��ال ها تعامل و ارتباط با صنعتگران بخش فوالد 
در نمایش��گاه های داخلی و خارج��ی، این نکت��ه را بر ما 
مشخص ساخته که این صنعت باوجود دارا بودن بسیاری 
از مزیت های نسبی و رقابتی، به تغییر استراتژی درزمینه 
تولید و عرضه نیاز دارد. این دغدغه مشترک ازآنجا نشأت 
می گیرد که صنعت فوالد کشور از سه مزیت اصلی منابع، 
تکنولوژی و دانش برخوردار است اما حاصل برآیند این سه 
رکن، همچنان با انتظارات واقع��ی و منطقی آن مطابقت 

ندارد.
نیمی از فوالد کش�ور در ف�والد مبارکه تولید 

می شود
معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه یک��ی دیگر از 
س��خنرانان این مراس��م افتتاحیه بود. محمود ارباب زاده 

بابیان اینکه در س��ال ۲۰۱۳ بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تن فوالد در جهان تولیدش��ده افزود: کشور چین 
۴7 درصد این میزان را به خ��ود اختصاص داده و در ایران 
نیز حدود ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فوالد تولیدشده که 
بر این اس��اس رتبه ۱۵ دنیا ازلحاظ تولید فوالد را به خود 
اختصاص داده ای��م به نحوی که یک درصد ف��والد دنیا در 
ایران تولید می ش��ود.ارباب زاده بابیان اینکه باید در سال 
۱۴۰۴ به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور دست یابیم 
خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ایران با تولید ۱۴ میلیون 
تن آهن اس��فنجی رتبه دوم دنیا در تولید این محصول را 
به خود اختصاص داده اس��ت و این در حالی است که 7۵ 
میلیون تن آهن اسفنجی در دنیا تولید می شود.وی شرکت 
فوالد مبارکه را بزرگ ترین تولیدکنن��ده ورق فوالدی در 
خاورمیانه برشمرد و افزود: این شرکت در حال حاضر ۵۰ 
درصد تولید فوالد کشور را به خود اختصاص داده است و 
این ش��رکت بزرگ ترین تولیدکننده فوالد تخت در ایران 
و خاورمیانه، دومین ش��رکت بزرگ واگذارشده به بخش 
خصوصی و دومین شرکت در بورس اوراق بهادار ازلحاظ 

ارزش بازار است.
تکمیل طرح آمايش س�رزمین و تدوين س�ند 

راهبردی توسعه استان
معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان در این مراسم از 

تکمیل طرح آمایش س��رزمین و تدوین س��ند راهبردی 
توس��عه اس��تان اصفهان خبر داد و افزود: ط��رح آمایش 
سرزمین و تدوین سند راهبردی توسعه استان با فعالیت 
بی��ش از ۱8۰ کارش��ناس متخصص در ش��هرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان انجام شده است.
طرف��ه  محمدعل��ی 
خاطرنشان ساخت: با توجه 
ب��ه متخصص��ان توانمند 
اس��تان، تکنولوژی موجود 
در افزایش بهره وری، همت 
صنعتگ��ران و تعام��ل بین 
بخش خصوص��ی و دولت 
شاهد ارتقای سطح کیفی 
صنع��ت ف��والد باش��یم و 
ضمن حفظ جایگاه فعلی، 
زمینه های تولی��د کیفی و 
ارزش اف��زوده بیش��تری را 
فراهم کنیم و با استفاده از 
طرح آمایش از منابع موجود 

استفاده بهینه کنیم.
رئیس خانه صنعت، معدن 

و تجارت ایران نیز در این مراس��م از خش��کی زاینده رود 
گالیه کرد و افزود: اصفهان زیبایی های بس��یاری داش��ت 
که باعث ش��ده بود بزرگان تاریخ بخشی از عمر خود را در 
اصفهان بگذرانند اما ما نتوانس��تیم این زیبایی ها را حفظ 
کنیم و امیدواریم به وضعیت زاینده رود رس��یدگی شود و 
 برای کمک به حل مشکل کم آبی این استان اقدامی جدی

 شکل پذیرد.سید عبدالوهاب س��هل آبادی از مدیرعامل 
شرکت نمایش��گاه های اس��تان اصفهان به خاطر برپایی 
نمایش��گاه های خوب در اصفهان خاطرنشان کرد: جناب 
آقای محققیان با کمترین امکانات بهترین نمایشگاه ها را 
راه اندازی کرده و مردم هم استقبال زیادی از نمایشگاه ها 
می کنند.رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان نیز در این مراس��م گفت: برای تولید فوالد روش 
کوره بلند هزینه کمتری به دنبال دارد البته الزم است در 
تولید فوالد به سمت کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی 
بیشتر منابع برویم. اس��رافیل احمدیه افزود: امیدواریم با 
کمک سرمایه گذاری خارجی بتوانیم واحدهای باالدستی 
و پایین دس��تی فوالد را احداث کنیم، البته الزمه این کار 

داشتن برنامه دقیق است.

هشتمین نمايشگاه بین المللی متالورژی و فوالد امروزپايان می يابد

اصفهانقطبفوالدکشوراست
۵ میلیون نفر منتظر تصمیمات جديد

نجات زاينده روددر فهرست 
کاری بانک جهانی

مسئوالن و مقامات محلی استان اصفهان، مقامات 
وزارت نیرو و نماین��دگان وزارت اقتصاد با نماینده 
بانک جهانی درب��اره حمایت این بانک برای نجات 
دریاچه ارومیه دیدار و گفتگو کردند. قرار است در 
یک مهلت ۲۰ روزه اصفهانی ها چگونگی همکاری با 

بانک جهانی درباره زاینده رود را تدوین کنند.
به گ��زارش خبرن��گار مهر، زمینه ه��ای همکاری 
بانک جهانی در پروژه احیای زاینده رود در نشست 
استانداری اصفهان با حضور نماینده بانک جهانی 
موردبحث و بررس��ی قرار گرفت مع��اون عمرانی 
استانداری اصفهان در تشریح وضعیت موجود گفت: 
استان اصفهان در منطقه خشک واقع شده که میزان 
بارندگی در آن کمتر از ۲۰۰ میلی متر در سال است.

محمدعلی طرفه بابیان اینکه رودخانه زاینده رود 
از یک رودخانه دائمی تبدیل ب��ه رودخانه فصلی 
شده است افزود: منابع آب زیرزمینی هم به شدت 
کاهش پیداکرده و عالوه بر این کیفیت نامطلوبی 
نیز دارند.وی با اش��اره به جمعیت ۵ میلیون نفری 
که از زاینده رود به عنوان منبع آب ش��رب استفاده 
می کنند گفت: کمک های فن��ی و مالی می تواند 
طرح های تأمین آبی که بعضاً 8۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته اند را به بهره برداری برساند.عمر 
بوگارا، عضو هیئت مدیره بانک جهانی نیز با اشاره 
به اینکه برای بررس��ی ش��رایط و تهیه گزارش در 
زمینه های هم��کاری بانک جهانی ب��رای احیای 
رودخانه زاینده رود به ایران سفرکرده بیان داشت: 
ازنظر من اولویت اصلی و چالش بزرگ در اس��تان 
اصفهان مبحث آب است.وی با اظهار تأسف و اشاره 
به بازدیدهایی که در طول س��فر به اصفهان انجام 
داد اضافه کرد: طی این سفر با واقعیت های حوضه 
زاینده رود از نزدیک آشنا ش��دم و از این به بعد من 
دیگر در جریان کامل همه ام��ور مربوط به آب در 
اصفهان هستم و به طورقطع آن را در اولویت های 
کاری بانک جهانی در جهت کمک ها و مشاوره های 

فنی و تأمین منابع مالی موردنیاز قرار خواهم داد.
: به علت تحریم های قبلی بانک جهانی هیچ گونه 
همکاری با ایران نداش��ته اس��ت؛ اما اخیراً دوباره 
زمینه های فعالیت ها مهیا ش��ده و بانک جهانی به 
دنبال تدوین برنامه سند ۵ ساله ای است که بتواند 
در زمینه های مختلف با ایران همکاری داشته باشد.

امیدواريم با کمک 
سرمايه گذاری 

خارجی بتوانیم 
واحدهای 

باالدستی و 
پايین دستی فوالد 

را احداث کنیم، 
البته الزمه اين 

کار داشتن برنامه 
دقیق است

محسن 
سعیدی فر



یادداشت

در این شب ش��عر ش��اعران اصفهان در اش��عار خود به س��رائیدن واژه های��ی در باب 
 هم��دردی خ��ود از درد و غ��م م��ردم س��تم دیده غ��زه و فلس��طین در قالب ش��عر

 منعکس می کنند. 
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 برگزاری شب شعر»غزه در خون و آتش« در اصفهان
هفتیادداشت

 زندگی نامه در ادبیات داستانی
 دفاع مقدس بررسی می شود

دوازدهمین نشس��ت داس��تانی خط انار )ادبیات داستانی( با 
موضوع »زندگی نامه در ادبیات جن��گ«و با حضور نصرت اهلل 

محمود زاده برگزار می شود.
در این نشست مباحثی مانند زندگی نامه و شرح حال نویسی، 
آیا همه می توانند زندگی نامه بنویس��ند، چرا باید زندگی نامه 
بنویسیم، پیداکردن س��وژه، طراحی و س��اختار زندگی نامه 

پرداخته خواهد شد.
گفتنی اس��ت، نصرت اهلل محم��ود زاده یکی از پیشکس��وتان 
ادبیات پایداری اس��ت که به دلیل حضور مس��تمر در مناطق 
عملیات��ی و ثب��ت و ضب��ط وقای��ع دوران دفاع مق��دس در 
گزارش نویس��ی وزندگی نامه داس��تانی آثار مهم��ی را خلق 

کرده است. 
چاپ و انتش��ار بیش از ۲۰ کت��اب درزمینه دف��اع مقدس و 
صده��ا مقال��ه و گ��زارش در مطبوع��ات کثیراالنتش��ار 
 حاص��ل س��ی س��ال ت��اش وی در عرص��ه ادبی��ات

 پایداری است.
دوازدهمین نشس��ت داس��تانی خط انار در س��اعت ۱۷: ۳۰ 
بعدازظهر فردا در خانه هنرمندان اصفهان در میان جمعی از 

نویسندگان جوان برگزار می شود.

 ششمین جشنواره سرود استانی
 با موضوع امام رضا )ع(

 کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان اصفهان 
ششمین جشنواره سرود استانی را با موضوع حضرت امام رضا 

)ع( برگزار خواهد کرد.
 ای��ن جش��نواره در راس��تای برنامه ه��ای گس��ترده کانون 
 اس��تان اصفه��ان در ایام ده��ه کرام��ت و باه��دف پرورش 
 حس دین��ی و ایج��اد ش��ناخت و معرف��ت هرچه بیش��تر با 
عالم آل محمد )علیه الس��ام( با مشارکت هش��ت گروه برتر 
سرود از ۸ مرکز اس��تان، 9 ش��هریورماه در مجتمع فرهنگی 

هنری برگزار می شود.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ اعض��ای مراکز کان��ون اس��تان اصفهان 
هم چنی��ن ب��ا ارس��ال بی��ش از ۸۰۰ اث��ر فرهنگ��ی، 
 هن��ری و ادب��ی در جش��نواره رض��وی کان��ون مش��ارکت 

کرده اند.
همچنی��ن ای��ن جش��نواره در هش��ت موض��وع ش��امل 
»داس��تان کوت��اه و خاط��رات زی��ارت رض��وی«، »نش��ریه 
ن��گاری کاغ��ذی و الکترونیک��ی رض��وی«، »قصه گوی��ی 
رض��وی«، »تحقی��ق و پژوه��ش رض��وی«، »نمای��ش 
عروس��کی رضوی«، »عکاس��ی رضوی«، »نقاش��ی رضوی« 
 و »ش��عر رضوی« در ای��ام دهه کرام��ت برگزار خواهد ش��د 
قال��ب  در  برگزی��ده  آث��ار  از  نمایش��گاهی  ک��ه 
 نمایش��گاه ب��رای عم��وم عاقه من��دان برپ��ا خواه��د 

شد.

رویگری: سکته خانه نشینم کرده است
رضا رویگری به دلیل س��کته مجدد 
دچار برخی مش��کات جسمی شده 
و از م��ردم می خواهد ب��رای بهبودی 
وی دعا کنند.رضا رویگری خواننده و 
بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین 
وضعیت جسمانی اش گفت: به تازگی 
دوباره س��کته کردم که این امر باعث 
اختال درراه رفتن و تعادلم شده است 
و دست چپم کمی آس��یب دیده که نمی توانم به راحتی آن را تکان 
دهم.وی ادام��ه داد: این عارض��ه روی حنجره و صدای��م هم تأثیر 
گذاشته و در حال حاضر نمی توانم به فعالیت هایم درزمینه موسیقی 
بپردازم.بازیگر فیل��م »بوتیک« درباره تازه تری��ن فعالیتش گفت: 
آخرین کاری که در آن حضور داشتم سریال »مدینه« به کارگردانی 
سیروس مقدم بود که آن هم به دلیل حال خراب و وضعیت آشفته ای 
که داشتم نتوانستم در بیشتر از دو س��کانس حضورداشته باشم و 
پروژه را همراهی کنم.این بازیگر پیشکس��وت سینما و تلویزیون با 
اشاره به اینکه این روزها در منزل مشغول استراحت است، بیان کرد: 
توانایی انجام دادن برخی از کاره��ا را ندارم و از مردم می خواهم که 
برای سامتی ام دعا کنند تا بتوانم دوباره فعالیت های خود را درزمینه 

سینما، تلویزیون و موسیقی دنبال کنم.

 نگاتیو در تاالر هنر اصفهان
 به روی صحنه می رود

 نمایش »نگاتیو« نوشته علی کوچکی به کارگردانی سعید کریمیان 
از ۲۰ لغایت ۲۸ مردادماه در سالن کوچک تاالر هنر به روی صحنه 
خواهد رفت.کارگ��ردان این نمایش بابیان این مطل��ب افزود: این 
نمایش روایت گر داستان زنی اس��ت که به خاطر بچه دار نشدن و 
طرد شدن از س��وی خانواده خود بر روی بام بلندی قرار می گیرد و 
قصد خودکشی دارد که با مردی درروی بام روبه رو می شود وزندگی 
زن را دس��ت خوش اتفاقات دیگری می کند.سعید کریمیان افزود: 
سعی داش��تیم در طراحی صحنه این نمایش با استفاده از طراحی 
مینیمالیستی و همچنین استفاده از میزانسن های هندسی مخاطب 
را برای انتقال مفاهیم با فضای خاص نمایش درگیر کنیم.شایان ذکر 
است؛ میاد عباسی و گایول زرین مکان نقش آفرینان این نمایش 
هستند و مینا کریمیان و سمیه طاهری دستیاران کارگردان، اکرم 
گشول منشی صحنه، حمید کریمیان و حسین اصفهانی مدیران 

صحنه و بشیر عبداللهی ساخت موسیقی این اثر را به عهده دارد.
عاقه مندان می توانن��د برای تماش��ای این نمای��ش از ۲۰ تا ۲۸ 
مردادماه ۱۳9۳ )به جز ۲۵ مرداد( از ساعت ۱۸: ۱۵ به سالن کوچک 

تاالر هنر اصفهان مراجعه نمایند.
شایان ذکر است؛ در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ مرداد طی ۲ سانس )۱۸: ۱۵ 

و ۱9: ۱۵( این نمایش به اجرا درمی آید.

مدیرعامل انجمن موزه داران اس��تان اصفهان گفت: 
موزه های این خطه از اس��تانداردهای الزم برخوردار 
نیس��ت. عباس نکویی اظهار کرد: علم روز موزه داری 
در استان اصفهان موجود اس��ت اما ضعف ما در تهیه 

زیرساخت های الزم در این زمینه است.
وی افزود: بنیه مالی موزه داران خصوصی آن قدر باال 
نیست که بتوانند شرایط ویژه ای را برای نگهداری اشیا 

تاریخی مهیا کنند.

وی با اشاره به افتتاح موزه ها در حمام ها یا خانه های 
تاریخی گفت: موزه تعاریف واضح و مشخصی دارد 
و افتت��اح این گونه موزه ها با تعاریف پذیرفته ش��ده 

موزه داری دنیا متعارض است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه موزه های دولتی شرایط 
بهتری ازنظ��ر وضعیت نگه��داری اش��یا دارند اما 
استانداردهای موزه داری در این اماکن نیز به صورت 

صد در صد رعایت نمی شود.
وی خاطرنش��ان کرد: موزه داران بخش خصوصی در 
تهیه مکان برای نمایش آثار خود دچار مشکل هستند 
و امیدوارند دولت در ای��ن زمینه از فعاالن این بخش 

حمایت کند.
وی همچنین از وعده حمایت ش��هرداری اصفهان از 
موزه داران بخش خصوصی خبر داد و گفت: مذاکراتی 
دراین باره با معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان انجام 
و مقررشده اس��ت محلی برای نمایش آثار موزه داران 

در شهر اصفهان اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: ب��ه دنبال یک مکان مناس��ب برای 
اجرای این طرح هستیم. اشیا تاریخی به سبب قدمت 
باال در براب��ر عوامل طبیعی مانند نور و هوا به ش��دت 
آسیب پذیر هستند. نگهداری تمام اشیا بدون در نظر 
گرفتن جنس، قدمت اشیا و سایر عوامل در درازمدت 
به از بی��ن رفتن اث��ر می انجامد. برخی از اش��یا برای 
حفظ در درازم��دت نیازمند ش��رایط نگهداری ویژه 
هستند و در شرایط عادی به س��رعت نابود می شوند. 
در اس��تان اصفهان هفت موزه خصوصی دایر اس��ت. 
انجمن موزه داران خصوصی اس��تان اصفهان حدود 

۵۰۰ عضو دارد.

 معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش، 
از فیلمس��ازان حوزه کودک و نوجوان خواس��ت تا از 
مجموعه پژوهش ه��ا، تحقیقات و مش��کاتی که در 

آموزش وپرورش وجود دارد، استفاده کنند.
حمیدرض��ا کفاش با اش��اره ب��ه امض��ای تفاهم نامه 
آموزش وپ��رورش ب��ا س��ازمان س��ینمایی گف��ت: 
خوشبختانه در ماه گذشته تفاهم نامه خوبی با سازمان 
سینمایی امضاء شد که یکی از بندهای آن حمایت از 
ساخت فیلم کودک و نوجوان و همچنین حمایت از 

فیلمنامه های کودک و نوجوان است.
وی خاطرنش��ان کرد: قرار بر این است فیلم نامه های 
ک��ودک و نوج��وان توس��ط کارشناس��ان وزارت 

آموزش وپ��رورش خوان��ده و نظرات آن ها ب��ه بنیاد 
سینمایی فارابی اعام شود تا آموزش وپرورش از زمان 

نگارش تا اکران فیلم همراه بنیاد باشد.
کفاش تصریح کرد: یکی از نکاتی ک��ه در تولید فیلم 
کودک و نوجوان باید موردنظر فیلمسازان در نوشتن 
فیلم نامه قرار بگیرد اس��تفاده از مجموعه پژوهش ها، 
تحقیقات و مشکاتی اس��ت که در آموزش وپرورش 

وجود دارد.
معاون پرورش��ی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش 
تصری��ح ک��رد: همچنی��ن در ط��ول تولی��د فیل��م 
کودک و نوجوان، کارش��ناس تربیتی و کارش��ناس 
آموزش وپرورش با پ��روژه همراه باش��ند تا حمایت 

مناسبی از فیلم های کودک و نوجوان صورت پذیرد.
کف��اش ی��ادآور ش��د: هم��ه م��وارد تب��ادل 
کارشناس��ان و مش��ارکت های الزم در تفاهم نام��ه 
جدیدآموزش وپرورش با س��ازمان س��ینمایی آورده 
ش��ده اس��ت.وی در پایان س��خنان خود با اشاره به 
اینکه آموزش وپرورش تاش دارد در ساخت ۵ فیلم 
 مش��ارکت داشته باش��د؛ گفت: مش��ارکت در تولید

 ۵ فیلم طی یک سال در حوزه کودک و نوجوان نیز از 
برنامه های ما است که به یاری خداوند سعی می کنیم 
این امر محقق ش��ود، البته مشارکت ها فقط در حوزه 
مالی نیست بلکه تبادل کارشناسان و مسائل دیگر نیز 

موردتوجه خواهد بود.

مدیرعامل انجمن موزه داران استان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش:

آموزش وپرورش در ساخت 5 فیلم کودک مشارکت می کند

استانداردهای موزه داری رعایت نمی شود

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

مفاد آرا                                       
201 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

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

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
عابدینی  مجتبی  آقای   –  93/05/14 مورخ   139360302021000571 شماره  1-رای 
احداثی  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   0384534724 ملی  بشماره  حسینعلی  فرزند 
برروی قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از شهرداری  به مساحت 218/83 متر مربع خریداری رسمی  ثبت اصفهان  بخش 17 

زواره.
میرزائی  حسین  آقای   –  93/05/14 مورخ   139360302021000572 شماره  رای   -2
فرد کچورستاقی فرزند محمد بشماره ملی 1189573733 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک 1975فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 393/10 متر مربع خریداری رسمی از ورثه حسین بهشتی 
اله ومحمدمهدی واحمد وبتول( شهرت همگی بهشتی  ومحمد داودی زواره و)حشمت 

وسید اسماعیل احمدی .
 3- رای شماره 139360302021000573 مورخ 93/05/14 – خانم اعظم نساجی فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189597667 ملی  بشماره  غالمرضا 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  زواره 16  در  واقع  فرعی  پالک شماره 1815 

اصفهان به مساحت 175/70 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی محرابیان.
4- رای شماره 139360302021000575 مورخ 93/05/14 – خانم اقدس عامری درقه 
فرزند ناصرقلی بشماره ملی 1189143429 ششدانگ یکبابخانه )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( احداثی برروی قسمتی از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 984/70 متر مربع خریداری عادی از شرکت اریکه عامریان رضا
5- رای شماره 139360302021000576 مورخ 93/05/14 – آقای پرویز عامری برکی 
فرزند محمد بشماره ملی 0042367281 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 407/70 متر 

مربع خریداری رسمی از محمد عامری برکی.
6- رای شماره 139360302021000577 مورخ 93/05/14 – آقای حسین عامری فرد 
فرزند تاج محمد بشماره ملی 1189243148 ششدانگ یکبابخانه )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( احداثی برروی قسمتی از مزرعه مزدآباد باال 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 654/30 متر مربع موروثی از تاج محمد عامری.
7- رای شماره 139360302021000578 مورخ 93/05/14 – آقای حسن ناجی زواره 
فرزند علی مدد بشماره ملی 1188901079 ششدانگ یکباب مرغداری احداثی برروی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   30 آباد  عباس  مزرعه  از  قسمتی 

مساحت 10118/75 متر مربع که بنام نامبرده تقاضای ثبت شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/05/25                                                                                                                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/09                                
 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      

مزایده 
222 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 540/93ش 
رباط خ  آدرس  به  نیسانی  جعفری  اکبر  آقای  علیه  و  قربانی  محمود  آقای  له   ح/دوم 
دوم بعد از تقاطع اول طبقه دوم مبل امین بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
62/632/175 ریال اموال توقیفی به شرح 1( صندلی پشت بلند چرخدار گردان دو عدد 
مبلغ  به  عدد  چهارده  گردان  چرخدار  کارمندی  صندلی   )2 ریال   3/400/000 مبلغ  به 
11/900/000 ریال 3( صندلی دسته دار با دسته و پایه فلزی و رویه چرمی چهار عدد 
جمعًا به مبلغ 800/000 ریال که هر سه جمعًا به مبلغ 16/100/000 ریال می باشد طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است که مورد تعرض هیچیک از 
طرفین قرار گرفته است در نظر دارد مورخ 93/6/9 ساعت 12 تا 11 صبح برگزار در 
محل اجرای احکام نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از مزایده 
با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
و ارائه فیش آن به این اجرا در مزایده شرکت نمایند- پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود. م الف:11872 مدیر اجرای احکام شعبه دوم مجتمع شماره یک)نوبت 

صبح( شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
مفاد آرا

224 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنًا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ا(رای شماره 139360302032000206 مورخ 1393/03/11 آقای سید رضا میرکاظمی 
فرزند سید ابراهیم ششدانگ یک درب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 434 فرعی 
از 75 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع انتقالی 

رسمی از طرف سید ابراهیم میرکاظمی مالک رسمی 
مهری  خسرو  آقای   1393/03/12 مورخه   139360302032000211 شماره  رای   )2
 1430 پالک  از  قسمتی  روی  بر  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  حسن  فرزند  اردستانی 
 213/02 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  در  واقع  اردستان  اصلی  یک  از  فرعی 

مترمربع انتقال رسمی از طرف حسن مهری  
3( رای شماره 139360302032000208 مورخه 1393/03/21 خانم بتول وثوق فرزند 
نه  از  فرعی  از پالک 18  بر روی قسمتی  احداثی  باب خانه  عبدالحسین ششدانگ یک 
به مساحت 473/86  انجیله دهستان علیا بخش هفده ثبت اصفهان  اصلی واقع در گل 
مترمربع انتقالی مع الواسطه به طور عادی از طرف شوکت مسکین مالکی رسمی که در 

آگهی قبلی سهواً یک اصلی اردستان اظهار آگهی شده است.
کبریایی  آقای حسین   1393/03/03 مورخه  رای شماره 139360302032000183   )4
اصلی  یک  از  فرعی   4306 پالک  از  قسمتی  روی  بر  ساختمان  ششدانگ  اکبر  فرزند 
اردستان واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 130/94 مترمربع انتقالی عادی از 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
5( رای شماره 139330302032000124 مورخه 1393/03/17 آقای علی دقیق فرزند 
احمد ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 169 فرعی از پنجاه و یک اصلی 
از طرف  انتقال رسمی  مترمربع  به مساحت 242/74  ثبت اصفهان  مهاباد بخش هفده 

احمد دقیق.
انزل  محمد  آقای   1393/02/06 مورخه   13933030203200088 شماره  رای   )6
اردستانی فرزند رضا ششدانگ یک باب کاهدان احداثی بر روی قسمتی از پالک 1928 
فرعی از یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 41/16 مترمربع انتقالی 

عادی از طرف حسین مرادی مالک رسمی.
یاری  اله  زهره  خانم   1393/03/03 مورخ   139330302032000185 شماره  رای   )7

فرزند یوسف ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی از یک 
از  انتقال عادی  اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 94/28 مترمربع 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
یاری  اله  زهره  خانم   1393/03/03 مورخه   139330302032000184 شماره  رای   )8
فرزند یوسف ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی از یک 
اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 171/65 مترمربع انتقال عادی از 

طرف محمدرضا خدایاری مالک رسمی.
9( رای شماره 13933030203200021 مورخه 1393/03/12 خانم نهضت محمودی 
قهساره فرزند منصور علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 4306 فرعی 
انتقال  مترمربع   160/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  اردستان  اصلی  یک  از 

عادی از طرف محمد رضا خدایاری مالک رسمی.
رضا  سید  آقای   1393/02/28 مورخه   13933030203200015 شماره  رای   )10
 441 پالک  از  قسمتی  روی  بر  خانه  باب  یک  ششدانگ  عباس  سید  فرزند  میرکاظمی 
فرعی از هفتاد و پنج اصلی واقع در کچومثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 365/92 مترمربع انتقال عادی از طرف سید عباس میرکاظمی مالک رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/10

 م الف:226 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
اخطار اجرایی

309 کالسه:92-1154 به موجب رای شماره 1855 تاریخ 92/11/30 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه میثم محمدی گیسا 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  محمدحسین  فرزند  وندانی 
طبق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   110/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   42/000/000
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 89/9/30 تا 
تاریخ احرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان علیرضا شهباز قلندر 
فرزند حسین به نشانی اصفهان-قهجاورستان-کوی شاکری-بن بست سعدی3-پ40 
احکام: همین که  اجرای  قانون  احکام. ماده 34  اجرای  االجرا در حق  نیم عشر حق  و 
آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
یا مالی معرفی کند  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع 
را  خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
الف:10284  نماید.م  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

حوزه   93/2/31 تاریخ   274 شماره  رای  موجب  به  کالسه:92-2007و2008-92   310
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  محمود  فرزند  خولنجانی  مرادی 
مبلغ 6/900/000 ریال بابت اصل خواسته و 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 90/11/30 و 
91/3/30 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان محسن 
خانگی  لوازم  زینبیه-دارک-فروشگاه  اصفهان-خ  نشانی  به  محمدعلی  فرزند  کریمی 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  در حق  االجرا  نیم عشر حق  و  رخشان 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10304 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

311 کالسه:114/93ش8  به موجب رای شماره 352 تاریخ 93/3/12 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کاظم علی بیگی نبی 
جهت  دفترخانه  در  حضور  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  شکرا...  فرزند 
انتقال یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 1527اصفهان47 و هزینه نشر آگهی 
احکام. اجرای  نیم عشر حق  پرداخت  و  ریال  دادرسی 108/000  تعرفه و هزینه  طبق 
خمینی- امام  خ  نشانی  به  حسن  فرزند  ذوالفقاری  محمدرضا  له:  محکوم   مشخصات 
خ بسیج-شهرک بعثت-پ19. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه 
حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه 
حقوقی  هشتم  الف:10514 شعبه  نماید.م  اعالم  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  کند   تسلیم 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 9 93/1/24 شعبه  تاریخ   42 غیابی شماره  رای  موجب  به  312 کالسه:92-1589ش9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد الیقی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال بابت اجور 
معوقه از تاریخ 91/11/1 لغایت 92/8/1 به مدت 9 ماه از قرار ماهیانه 250/000 تومان 
و  تلفن  و  گاز  و  آب  و  برق  مصرفی  قبوض  بابت  ریال   4/911/000 مبلغ  پرداخت  و 
پرداخت مبلغ 116/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له ناصر میرزائی به 
همچنین  و  یاس1-واحد52  قدس-آپارتمان  آهن-شهرک  ذوب  اصفهان-اتوبان  نشانی 
پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10515 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

313 کالسه:92-1421 به موجب رای شماره 1741 تاریخ 92/11/21 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- محمدعلی سپیده 
2- محمدحسین فرخ 3- علی شاهین فر هر سه به نشانی مجهول المکان محکومند به 
محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت 
باقیمانده تسهیالت دریافتی و خسارت تاخیر تادیه به مأخذ 36 درصد در سال از تاریخ 
تقدیم دادخواست تا یوم الوصول که جریمه تاخیر تادیه روزشمار به مبلغ 215411 ریال 
محاسبه خواهد گردید و پرداخت مبلغ 220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
عاملی سیدامین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان-خ شیخ 
صدوق شمالی-روبروی سه راه مفید-ساختمان مالی و اعتباری عسگریه-طبقه4 و نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10520 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 حوزه   91/8/14 تاریخ   1396 شماره  رای  موجب  به  کالسه:948/91ش14   314
مسعود  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
شریفی ریزی فرزند حسن شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 512539 به 
عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف مورخ 1391/3/25 تا تایخ اجرای حکم 
و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین نشر آگهی طبق تعرفه در حق 
محکوم له رسول مقیمی فرزند حسینعلی شغل آزاد با وکالت آقای سعید صالحی به 
نشانی اصفهان-خ نیکبخت-کوچه16-پ9 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10310 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

مسابقات بوکس در فالورجان
مسابقات موی تای قهرمانی مردان 
اس��تان ب��ه میزبانی شهرس��تان 
فالورجان در س��الن 9 دی س��پاه 

شهر فالورجان برگزار شد.
این مس��ابقات ب��ا حض��ور 190 
بوکس��ور از 18 ش��هر در 4 رده 
س��نی نونهاالن، نوجوانان، جوانان 
و بزرگس��االن در 41 وزن برگ��زار 
شد و درمجموع امتیازات تیم های شهرداری گلدشت، اساطیر 
اصفهان و فالت بهارس��تان به ترتیب بر س��کوی اول تا س��وم 
ایستادند. نفرات برتر در هر وزن, امروز 25 مردادماه برای شرکت 
در مسابقات کشوری به تهران اعزام شدند. گفتنی است نماینده 
مردم فالورجان در مجلس به همراه فرماندار، رئیس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان، اعضای ش��ورای اسالمی شهر فالورجان، 
رئیس هیئت ورزش روستایی شهرستان و رئیس هیئت کونگ فو 
استان اصفهان ضمن حضور در سالن برگزاری در مراسم اهداء 

جوایز شرکت کردند.

 کلوپ:  با شایستگی برنده
 سوپر جام شدیم

سرمربی تیم فوتبال بورسیادورتموند 
معتقد است شاگردانش با شایستگی 

برنده سوپر جام شدند.
یورگن کلوپ پس از موفقیت تیمش 
اظهار داشت: مقابل بایرن و در سوپر 
جام بازی عالی انج��ام دادیم. خیلی 
خوب در نق��ش یک تیم دس��ت به 
دفاع زدی��م و خیلی ش��انس ها را از 

بایرن گرفتیم.
وی ادامه داد: می توانم بگویم حریفی سرس��خت و ناگوار برای 
بایرن بودیم. نه ما و نه بایرنی ها در اوج آمادگی نبودیم. به عبارتی 
خسته از تمرینات پرفشار بودیم. اما به هرحال در بازی سوپر جام 

بودیم که آن را با شایستگی فتح کردیم.

فرانک ریبری خداحافظی کرد
بازیکن تأثیرگذار بایرن مونیخ و تیم 
ملی فوتبال فرانس��ه که جام جهانی 
برزیل را به دلیل مصدومیت از دست 
داد، از بازی های مل��ی خداحافظی 

کرد.
فران��ک ریب��ری بازیکن تی��م ملی 
فرانسه که جام جهانی 2014 برزیل 
را به دلیل مصدومیت از دس��ت داد، 
روز چهارشنبه گذش��ته از بازی های ملی خداحافظی و اعالم 
کرد که دیگر نمی خواهد برای تیم ملی فوتبال فرانسه فوتبال 

بازی کند.
بازیکن 31 ساله که در بایرن مونیخ توپ می زند، از ماه مه 2006 
برای تیم ملی فرانس��ه بازی کرد، در مدت زمان حضور خود در 

تیم ملی فرانسه در 81 بازی ملی 16 گل به ثمر رساند.
ریبری اع��الم کرده ک��ه می خواهد زمان بیش��تری را در کنار 
خانواده اش باشد و اکنون زمان آن رسیده که فصل جدیدی از 

زندگی را آغاز کند.

 AFC پیام جالب دبیر کل 
به علی کریمی

دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
پیامی نس��بت به خداحافظی علی 

کریمی واکنش نشان داد.
خداحافظی علی کریم��ی از دنیای 
فوتب��ال می توان��د در کمت��ر از 24 
 AFC ساعت به تیتر یک وب سایت
تبدیل ش��ود. خداحافظ��ی یکی از 
بزرگ تری��ن بازیکنان ق��رن فوتبال 
قاره کهن، بهانه ای ش��د برای نامه نگاری هفته نامه تماشاگران 
امروز با مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا. داتو آلکس سوسی، 
دبی��ر کل AFC، بعد از گذش��ت دو روز، ب��ا جمالتی موضع 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره خداحافظی جادوگر فوتبال 
ایران را بیان کرد:آن چیزی که علی کریمی برای فوتبال آسیا به 
ارمغان آورده، فوق العاده است. نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر 
آس��یا و حتی فراتر از آن، درخش��ش او در زمین فوتبال مورد 
تحسین بسیاری قرار گرفت. درون زمین، او یک جادوگر بود و 
با شایستگی عنوان بهترین بازیکن سال 2004 آسیا را به دست 
آورد. با حضور موفقیت آمیزش در باش��گاه های بزرگ اروپایی 
مثل بایرن مونیخ و ش��الکه 04 او به جم��ع بازیکنان حرفه ای 
 نخبه فوتبال آس��یا که در خ��ارج از این قاره ب��ازی کرده اند،

 پیوست.
تیم ملی فوتبال ای��ران و هوادارانش همواره دلتنگ او خواهند 
بود اما من مطمئن هس��تم کریمی بار دیگر و این بار در قامتی 
نو به فوتبال بازخواهد گشت و به خدماتش به فوتبال، ورزشی 
که به کمک آن توانست محبوب همگان در سرتاسر قاره آسیا 

شود، ادامه خواهد داد.

6
اردوی مشترک ایران و مجارستان در اصفهان

با موافقت فدراسیون تنیس روی میز، اردوی آمادگی مشترک تیم های ملی تنیس روی میز 
نوجوانان ایران و مجارستان به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است. این آماده سازی برای 
حضور در رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که از 21 شهریورماه سال جاری در 

بمبئی هند آغاز می شود است.

در طول بیش از یک صد سالی که فوتبال پایش به ایران 
بازشده اس��ت هیچ زمانی به این شکل بحث پاکی در آن 
و مقابله با فس��اد در این ورزش صنع��ت اوج نگرفته بود. 
فوتبالی که با گستردگی عالقه مندانش در ابعاد مختلف 

اجتماعی و اقتصادی بر جامعه اثرگذار است.
تنها در نظ��ر بگیرید وقتی تی��م محبوبتان ب��ازی دارد 
چه هیجانی در وجود ش��ما که هوادار آن هستید شکل 
می گیرد به همین نس��بت تأثیر حضور و یا پیروزی تیم 
ملی در عرصه های جهانی بر باال ب��ردن روحیه عمومی 
جامعه اثرگذار اس��ت.حال می توان گفت که بی اخالقی 
در ورزش و فساد در فوتبال نمی تواند برای جامعه مخرب 
باشد؟مطمئناً پاسخ شما مثبت است و افراد یا دست هایی 
که موجب به وجود آمدن این فضا در ورزش ش��ده اند را 
نکوهش می کنید!تصور کنید در میان این پنجاه نام، چشم  
تان به نام کس��ی بخورد که در پنج سال اخیر در فوتبال 
ایران داعیه دار مبارزه با فساد و پلیدی بوده است. تصور 
کنید در میان این نام ها، نام یکی از مسئوالن فدراسیون 
باشد که ازقضا کارش برخورد با فساد و تبانی در فوتبال 

ایران است!
وسواس عجیب کمیس��یون اصل نود فوتبال ایران برای 
جلوگی��ری از درز اطالع��ات به بیرون، موجب ش��ده تا 
هوش و حواس ها این روزها جمع باش��د تا ببیند نتیجه 
ت��الش ده ماه مجل��س ش��ورای اس��المی در خصوص 
بررس��ی ابعاد پرونده فس��اد در فوتبال ایران چه خواهد 
بود؛ پرون��ده ای ک��ه بنا به گفت��ه اعضای کمیس��یون، 

نزدیک به پنجاه متهم دارد و حتی صحبت از باز ش��دن 
پای مقامات عالی رتبه به آن هم ش��نیده می ش��ود؛ اما 
اینکه س��رانجام کی این انتظار به سر می رسد و گزارش 
خوانده می شود، چیزی اس��ت که باید نشست و منتظر 
 بود.گمانه زنی ه��ا در خص��وص ن��ام پنج��اه تن��ی که

 حمیدرضا رس��ایی از حضورش��ان در می��ان متهمان 
فس��اد در فوتبال ایران س��خن می گوید، خیلی پیش تر 
از مصاحبه های این عضو کمیس��یون اصل نود مجلس 
شروع ش��ده بود و همچون همیش��ه از نام ه��ای بزرگ 
فوتبال ایران تا دس��ت های پش��ت پرده، همه و همه در 
مظان اتهام بودن��د. در این میان نش��انه ها هم کم نبود 
و از لغو انتخابات هیئ��ت فوتبال تهران بگی��ر تا دعوت 
نام های بزرگ و کوچک به مجلس، از اعضای فدراسیون 

تا گزارش��گران تلویزیون همه و همه در این 
ده ماه پایش��ان به مجلس ش��ورای اسالمی 
بازشده و از آن ها در خصوص ابعاد این ماجرا 

پرسیده شده است.اما اکنون ش��نیده ها حکایت از این 
دارد، برخالف تصور عمومی که یکی دو نام در رده های 

باالی فدراسیون را از سرمهره های پرونده فساد 
در فوتبال می دانستند و همواره از کارکردشان 
انتقاد می کردند، گوی��ا نام هایی در این میان 
به چشم می خورد که انتشارش ممکن است 
هوش ازسرتان ببرد. تصور کنید در میان این 

پنجاه نام، چش��متان به نام کسی بخورد که در 
پنج سال اخیر در فوتبال ایران داعیه دار مبارزه با فساد و 

پلیدی بوده است. تصور کنید در میان این نام ها، نام یکی 
از مسئوالن فدراسیون باشد که ازقضا کارش برخورد با 
فساد و تبانی در فوتبال ایران اس��ت یا ازقضا یکی از این 
پنجاه نام، نام فردی باشد که در همه این سال ها خود را 
تنها کسی می داند که علیه مافیا و تباهی فوتبال ایران قد 
برافراشته است.واقعاً دشوار خواهد بود اگر روزی از همین 
روزها در خالل گزارش کمیس��یون اص��ل نود مجلس 
شورای اسالمی ببینیم پای افرادی در میان است که در 
همه این سال ها، خودش��ان را در جبهه حق می دیدند و 
علیه زش��تی های فوتبال ایران قد علم کرده اند. عجیب 
اس��ت اما فوتبال ایران ثابت کرد، چیزهای عجیب و دور 
از ذهن رابط��ه نزدیک تری با واقعی��ت دارند.حمیدرضا 
رسایی می گوید، برای نمایندگان مجلس اثبات شده که 
فساد در فوتبال ایران ریشه دوانده است و مافیای بزرگی 
در این حوزه فعالیت می کند و فعاًل دس��ت کم پنجاه نام 
ریزودرش��ت از دس��ت اندرکاران فوتبال در لیست سیاه 
گزارش کمیسیون دیده می شود. چنان که از مصاحبه های 
جدید و قدم اعضای کمیسیون هم برمی آید در میان این 
نام ها افراد بانفوذ و عالی رتبه ای هم هستند و حضور همین 
نام ها خیلی ها را نگران کرده که شاید گزارش کمیسیون 
آن چنان که بایدوشاید ارائه نشود و شاید برخی نام ها بنا به 
مصلحت های همیشگی حذف شود.اما آنچه مسلم است، 
با فعالیت های گس��ترده گروه های گوناگون در جریان 
بررسی این پرونده و مشاوره هایی که از سوی متخصصان 
و از زوایای مختلف در ای��ن زمینه به نمایندگان مجلس 
داده شده، گزارش جامعی از فساد در فوتبال ایران جمع 
شده است که تنها مانده ارائه درست و به موقع آن؛ ارائه ای 
که خیلی ها دیر شدن همیشگی آن را به قیمت صراحت و 
شفافیتش به جان می خرند؛ البته اگر نام هایی که 

گفتیم بگذارند.

روزشماری برای ارائه گزارش فساد در فوتبال ایران؛

نام ها در پرونده »فساد در فوتبال« ممکن است هوش ازسرتان ببرد
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اوکراین؛ خواستار
تحریم فوتبال روسیه

 بازوبند کاپیتانی
 به رونی رسید

فدراسیون فوتبال اوکراین از فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( و 
اتحادیه فوتبال اروپا)یوفا خواست اتحادیه فوتبال روسیه را به علت 

پیوستن باشگاه های کریمه به لیگ این کشور، تحریم کنند.
سه باشگاه سیمفروپول، سواستوپول و ژمچوژینا یالتا برای حضور 
در فصل آینده رقابت های قهرمانی روسیه پذیرفته شده اند. این سه 
باشگاه روز سه ش��نبه در جام روسیه ش��رکت کردند.نامه اعتراض 
رس��می آناتولی کونوکوف رییس فدراسیون اوکراین روز سه شنبه 

هفته گذشته در سایت این باشگاه منتشرشده است.
این نامه خطاب به یوفا و فیفا بیان می دارد: کمیته اجرایی اتحادیه 
فوتبال روس��یه به طور غیرقانونی باشگاه های اوکراینی شبه جزیره 
کریمه را پذیرفته است. اتحادیه فوتبال روسیه رسماً فیفا یا یوفا را 
از این تصمیم خود مطلع نکرده است. الزم می دانیم به اطالع شما 

برسانیم که این سه باشگاه اوکراینی در جام روسیه بازی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد انگلیس وین رونی را به عنوان 
کاپیتان این تیم انتخاب کرد.باشگاه منچستریونایتد بعد از پیروزی 
این تیم در دیدار دوستانه مقابل والنسیا تأیید کرده بود که وین رونی 
انتخاب نخست فان خال برای کاپیتانی در رقابت های فصل جدید 
اس��ت.رونی دراین باره گفت: کاپیتانی منچستریونایتد برای من و 
خانواده ام افتخار بزرگی است و این وظیفه را با غرور انجام خواهم داد. 
از سرمربی برای اعتمادی که به من کرد، تشکر می کنم و مشتاقانه 

منتظر رهبری تیم در اولین بازی فصل در روز شنبه هستم.
فان خال نی��ز دراین باره گفت: انتخاب کاپیتان همیش��ه برای من 
مسئله خیلی مهم بوده اس��ت. وین همواره پرتالش بوده و من را با 
رفتار حرفه ای خود تحت تأثیر قرار داده است. وی الگوی بازیکنان 
جوان تر تیم اس��ت و معتقدم باجان و دل وظیفه خ��ود را به عنوان 

کاپیتان تیم انجام خواهد داد.

کی روش منتظر OK کفاشیان!
کارلوس کی روش پس از مذاکره و توافق با فدراسیون 
فوتبال برای تمدید قراردادش به خارج از کشور رفت 
و قرار ش��د برخی تعاریف حقوقی مفاد قراردادش را 
با وکیلش چک کند. حاال او منتظر پاس��خ کفاشیان 
برای حضورش در ایران و امضای قرارداد با فدراسیون 

فوتبال است.

گل دیدنی دروازه بان در لیگ اسکاتلند
مارک اوکسلی دروازه بان ایرلندی تیم فوتبال هیبرنیان در 
دیدار مقابل الیووینگس��تون با ش��وتی دیدنی از زمین تیم 

خودی گلی زیبا را به ثمر رساند.
 این دروازه بان 24 ساله در تیم هال سیتی انگلیس عضویت 
دارد و با قراردادی قرضی به مدت 6 م��اه به هیبرنیان رفته 

است.

درخشش دوباره رونالدو
تیم فوتبال رئال مادرید در سوپر جام اروپا، به قهرمانی رسید. 

 در این دیدار که سه شنبه ش��ب در ورزش��گاه ش��هر کاردیف برگزار شد، 
 تی��م رئ��ال مادری��د ب��ا برت��ری 2 ب��ر صف��ر س��ویا را شکس��ت

 داد. 
دو گل این مسابقه را رونالدو در دقایق 30 و 49 به ثمر رساند.

در پایان مسابقات شمشیربازی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور

اصفهانی ها قهرمانی را قبضه کردند
تیم های نوجوان��ان و جوانان اصفه��ان، مقتدرانه قهرمان 

مسابقات شمشیربازی اپه قهرمانی کشور شدند.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، مسابقات 
شمشیربازی قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان 
اسلحه اپه با معرفی برترین ها در بخش انفرادی و تیمی به 
پایان رسید.این دوره از رقابت های شمشیربازی قهرمانی 
کشور در رده س��نی نوجوانان و جوانان اس��لحه اپه، طی 
روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته با برگزاری دیدارهای 
انفرادی در سالن شهید کالهدوز پیگیری شد و مسابقات 
تیمی رده سنی جوانان نیز برگزار شد.بر این اساس در رده 

سنی نوجوانان، از میان 43 بازیکن ش��رکت کننده از 16 
اس��تان، آرمان خیابانی به عنوان نخس��ت دست یافت. در 
این بخش از مس��ابقات 111 دیدار در مرحله مقدماتی و 
42 دیدار هم در مرحله حذفی برگزار شد که طی آن محمد 
وثوقی از اردبیل به عنوان دوم دست یافت و شاهین قاسمی 
از مازندران و عل��ی خیرخواه از اصفهان نیز در رده س��وم 

مشترک قرار گرفتند.در رده سنی جوانان نیز سعید رضایی 
از اصفهان به عنوان نخس��ت دست یافت. ۷1 شمشیرباز از 
20 استان برگزارکننده این بخش از مسابقات بودند که طی 
آن و پس از انجام 195 دیدار مقدماتی و 63 دیدار حذفی، 
سعید رمضانی از آذربایجانی غربی دوم شد و جایگاه سوم 
مشترک هم به امیرمحمد رحیمی از تهران همراه با امیررضا 

کنعانی از اردبیل اختصاص یافت.در بخش تیمی جوانان 
که با حضور 1۷ استان برگزار ش��د، پس از انجام 16 بازی 
اصفهان بر سکوی نخست ایستاد و پس از اصفهان، اردبیل 
دوم ش��د و تیم های کیش و آذربایجان شرقی هم عنوان 
سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.ضمن اینکه در رده 
سنی نوجوانان، دیدارهای تیمی برگزار نمی شود. در این 
بخش و با محاسبه مجموع امتیازات به دست آمده توسط 
شمشیربازان نوجوان، تیم های اصفهان و اردبیل اول و دوم 
ش��دند و دو تیم آذربایجان غربی و کیش هم در رده سوم 

مشترک قرار گرفتند.

 عقیلی؛ این تل سر نیست، 
 کش است

سقوط هواپیمایی که دو روز قبل از حادثه، سپاهانی ها با 
آن به تبریز رفتند بهانه ای شد تا با هادی عقیلی مدافع 

این تیم تماس بگیریم.
  مثل اینکه هواپیمایی که متأسفانه سقوط کرد از 

اموال باشگاه سپاهان بوده؟
 نه، چنین چیزی نبوده. این هواپیما دقیقاً هواپیمایی بود 
که ما با آن به تبریز رفتیم و دقیقاً یک روز بعدش سقوط 

کرد و ما وقتی این خبر را شنیدیم شوکه شدیم.
 مشکل حمودی هم که همچنان حل نشده. کارت 

سربازی تو که مشکل ندارد؟
 این طور که پیداس��ت دارند دوب��اره کارت ها را بازبینی 
می کنند. به شخصه کارت پایان خدمتم مشکلی ندارد و 
چند سال پیش زمانی که اعالم کردند می توان کارت را 
خریداری کرد، باشگاه پرسپولیس برایم کارت معافیت 
خرید. امیدوارم مش��کل حمودی هم حل ش��ود. ما از 

خودش شنیدیم که واقعاً بیماری داشته است.
  س�پاهان و اس�تقالل دو باش�گاهی هستند که 

گران ترین قراردادها را بسته اند چه نظری داری؟
 به نظرم بحث میلیاردی و این ها بی معنی است. در خیلی 
از جاها مثل باشگاه پرسپولیس بازیکن قرارداد می بندد 
950 میلیون تومان آن وقت کلی "آپشن" دارند که به 50 
میلیون دیگر برسند آن وقت بازهم می شود میلیاردی! 
پس فرقی نمی کند. باشگاه ها که قراردادها را شفاف سازی 
کردند. متمم هایش��ان را هم بگویند اگر اشکالی ندارد! 
در کش��ور ما عادت کرده اند روی اموال دیگران چرتکه 
بیندازند بعضی ها این کارها را با قصد منفور کردن فوتبال 

می کنند تا دیگرکسی به سمت این ورزش نیاید.
 قبول داری سقف قراردادها به کف تبدیل شده؟

س��قف قرارداد معنی نمی دهد وقتی این همه مش��کل 
وجود دارد. اآلن رقم بدهی ها سرسام آور است. خیلی از 
باشگاه ها بدهکارند. قراردادهای میلیاردی هم می بندند. 
اآلن حالتی شده که همه تیم ها 15 میلیارد تومان بودجه 
دارند. ازنظر من این جور بحث ها کارشناسی نشده است. 
بعد خیلی ها راحت می آیند و می گوین��د ما میلیاردی 

نیستیم درصورتی که هستند.
 فردوس�ی پور هم در برنامه 90 مزه اش را انداخت 
گفت باوجوداینکه عقیلی موهایش را کوتاه کرده 

بازهم تل می زند! نمی خواهی جوابش را بدهی؟
- اول بگویم که این تل نیس��ت و کش اس��ت! دوم هم 
چون موهای عبدا... کرمی هم بلند بود این را زدم تا باهم 

اشتباه نشویم!

چشم انداز ورزشی 
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اخطار اجرایی
حوزه   92/1/31 تاریخ   113 شماره  رای  موجب  به  کالسه:92-1801و2055-92   315
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
شهسواری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 92/11/20 در حق 
خواهان صادق انصاری فرزند محسن به نشانی اصفهان-رباط دوم-خ مخابرات-پ7 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  در حق  االجرا  نیم عشر حق  و 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10305 شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

316 کالسه:92-1639ش9 به موجب رای غیابی شماره 1999 تاریخ 92/12/28 شعبه 
9 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
شاه حسینی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت هزینه  به شماره 453294)سری/ط( و مبلغ 186/000 ریال  فقره سفته  وجه یک 
لغایت زمان   )92/10/24( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت 
نشانی  به  ترکی  منصور  له  محکوم  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  طبق  حکم  اجرای 
همچنین  و  ترکی  شهید  بست  شرقی-کوچه52-بن  شریف  خمینی-خ  امام  اصفهان-خ 
پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
 اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10303 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

317 کالسه:1828/92ش8  به موجب رای شماره 282 تاریخ 93/2/29 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فاطمه محمدی منش 
فرزند هاشم به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر خدمات 
مشترکین تلفن همراه و انتقال رسمی خط تلفن همراه 09132019875 به نام خواهان 
مهناز ثابتی فرزند محمد به نشانی خ امام خمینی-خ شهیدان کاظمی-کوی فرهنگیان-
بن بست اسفند-پ50 و پرداخت مبلغ 102/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
اجرای  قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  عشر  نیم  پرداخت  و  آگهی  نشر  هزینه 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10301 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

318 کالسه:92-589 به موجب رای شماره 785 تاریخ 92/12/5 حوزه 34 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد رجبی نصرآبادی 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  آزاد  شغل  رجب  فرزند 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 92/6/2 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق محکوم له مصطفی 
حاج تقی فرزند محمود شغل کارگر به نشانی اصفهان-خوراسگان-خ شریعتی-کوچه 
شهید باقر حاج تقی-پالک13 و نیم عشر اجرائیات دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد 
 به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.م الف:10315 

شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   34 حوزه   93/2/1 تاریخ   70 شماره  رای  موجب  به  کالسه:628-92   319
حسینی  محمد  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
خوراسگانی فرزند مرتضی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 20/856/000 ریال بابت اصل خواسته و 100/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها 767841-92/8/19 به مبلغ 6/356/000 
ریال و 991710-92/8/26 به مبلغ 5/000/000 ریال و 2477/493384-92/7/31 به مبلغ 
4/500/000 ریال تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام میباشد در حق محکوم له مجتبی زراعتی شمس آبادی 
فرزند عبدالرسول شغل آزاد به نشانی اصفهان-خ بزرگمهر-ابتدای خ بی سیم-روبروی 
بانک صادرات-ساختمان صبا-طبقه دوم-موسسه حقوقی صلح اندیشان و نیم عشر 
اجرائیات دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10546 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

320 کالسه:92-1719 به موجب رای شماره 269 تاریخ 93/2/28 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید موقتیان به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 4/750/000 ریال بابت اصل خواسته )چک 
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   108/000 و   )92/10/20-25291-2016366
موصوف  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  و  تاخیر  وخسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل 
92/10/20 تا تاریخ اجرای حکم با احتساب نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم 
 34 ماده  بهار.  غدیر-کوی  اصفهان-قهجاورستان-بلوار  نشانی  به  مجتبی رضائی  له: 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:10501 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

321 کالسه:942/92 به موجب رای شماره 1269 تاریخ 1393/12/6 حوزه 19 شورای 
ارازلی  عبدالغفار  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
فرزند خلیج شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی مبلغ صد و شش هزار ریال 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/5/31 تا زمان وصول و هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان سید جمال میرحسینی رنانی فرزند سید اکبر شغل آزاد به نشانی اصفهان-
رهنان-خ شریف شرقی-روبروی کارواش میثم-جنب مبل جاللی و نیم عشر حق االجر 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10722 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

322 کالسه:1570/92ش6 به موجب رای شماره 37 تاریخ 93/1/20 حوزه 6 شورای 
شفیعی  محسن  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
فرزند رمضانعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت چک 353485 بانک ملی شعبه سعدی اصفهان کد3096 بانک ملی و پرداخت 

108/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 92/1/25 لغایت زمان وصول در حق 
به نشانی  فرزند حسین  نهوجی  با وکالت معصومه رحیمی  له محسن رفیعی  محکوم 
اصفهان-خ شیخ صدوق-چهارراه نیکبخت شرقی-بعد از بانک ملی-جنب امالک ساحل-
ابالغ شد،  علیه  به محکوم  اجرائیه  که  احکام: همین  اجرای  قانون   34 ماده  دوم.  طبقه 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
 ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10707 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

323 کالسه:1211/92 به موجب رای شماره 106 تاریخ 93/1/31 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- کبری خسروفر 2- 
ولی شکوهی هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چک شماره 91/3/1-310742 
از تاریخ  و یکصد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه 
سررسید چک موصوف )سررسید( تا تاریخ وصول و هزینه نشر آگهی با احتساب نیم 
عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: عادل طالبی اسفندارانی به نشانی اصفهان-خ 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  گلها-پ62.  گلستان-مجتمع مسکونی  عسگریه-خ 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10502 

شعبه پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

324 کالسه:1934/92ش33 به موجب رای شماره 347 تاریخ 93/2/31 حوزه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای محمدرضا تقی 
میلیون  مبلغ چهل  پرداخت  به  المکان محکوم است  به نشانی مجهول  نبی  فرزند  زاده 
بابت  بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و مبلغ یکصد و هشت هزار ریال  ریال 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/12/18( قابل 
له آقای رسول کریمی فرزند علی به  محاسبه در واحد اجرای احکام در حق محکوم 
نشانی اصفهان-خیابان الله-خ طیب اصفهانی-فروشگاه لوازم خانگی کریمی و همچنین 
نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10544 شعبه 33 حقوقی مجتمع

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 14 حوزه   93/2/21 تاریخ   212 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1832/93ش14   325
علیه سیاوش  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
اسکندری شغل زنبوردار به نشانی مجهول المکان محکوم است به استرداد الشه چک 
به شماره 9046/88894 به تاریخ 1392/9/30 به عهده بانک ملی شعبه فروغی اصفهان 
و پرداخت مبلغ102/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له جالل جلیل پور 
بست  فروغی-بن  دکتر  فروغی-کوی  اصفهان-خ  نشانی  به  کارگر  عبدا... شغل  فرزند 
آزادی-پ11 ونیم عشر حق االجرا نسبت به مقوم دادخواست مبلغ 30/000/000 ریال. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:10536 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 33 حوزه   93/2/28 تاریخ   280 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1857/92ش33   326
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای وهاب 

امینی خوزانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به 
به  از تصادف  ناشی  بابت خسارات  مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار ریال  پرداخت 
عنوان اصل خواسته و مبلغ یکصد و بیست و سه هزار ریال هزینه دادرسی و نیز هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و مبلغ یک میلیون ریال هزینه کارشناسی و همچنین خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )92/12/6( تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی به عهده اجرای احکام شورا میباشد در حق 
محکوم له آقای حسینعلی نصرآبادانی به نشانی خ آتشگاه-خ بعثت-کوی بوستان-نبش 
قانون   34 ماده  مدنی.  احکام  اجرای  در حق  نیم عشر  و  بوستان-پالک129  بست  بن 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10958 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

 33 حوزه   93/2/20 تاریخ   233 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1614/92ش33   327
آقای  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
هادی امینی نسب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
میلیون ریال و  ده  مبلغ  به  به شماره های 90/8/16-502558  فقره چک   6 ریال وجه 
میلیون  ده  مبلغ  به   90/9/30-879161 و  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به   90/8/30-879160
ریال و 879162-90/9/15 به مبلغ پنج میلیون ریال و 879173-90/10/7 به مبلغ ده 
میلیون ریال و 878226-90/8/8 به مبلغ پنج میلیون ریال و پرداخت هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و یکصد و هفت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات 
لغایت زمان وصول آن طبق نرخ  از چکها  تاریخ سررسید هر یک  از  تادیه  تاخیر در 
شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له آقای جواد الماسی به نشانی اصفهان-خ پروین 
دوم-جنب بانک انصار و نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10957 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:8709980352500606  شماره  اجراییه:9310420352500038  شماره   328
خانم  وکالت  با  ارشادی  اکرم  نظرخواه:  تجدید  شعبه:870606  بایگانی  شماره 

ماکان5-طبقه4-واحد44  نیکبخت-مجتمع  اصفهان-خ  نشانی  به  همایی  بهارک 
هما  خانم   -2 مجهول المکان  نشانی  به  شایسته  احمد  آقای   -1 تجدیدنظرخواندگان: 
محمدی نافچی با وکالت آقای محمود قدوسی به نشانی اصفهان-چهارباغ باال-مجتمع 
تجاری پارک-طبقه دوم-شماره533 تجدیدنظر خواسته ها: 1- الزام به ایفای تعهد)مالی( 
2- ابطال قرارداد )مالی( گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی خانم اکرم ارشادی با وکالت خانم بهارک همایی 
بطرفیت 1- آقای احمد شایسته 2- خانم هما محمدی نافچی نسبت به دادنامه شماره 
عمومی  دادگاه  پنجم  و  بیست  شعبه  از  صادره   88/6/30-8809970352501084
حقوقی اصفهان مشتمل بر صدور حکم به بطالن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته 

های ابطال معامله معارض و نیز ابطال سند انتقال شماره 17165-82/6/30 دفتر اسناد 
رسمی 55 اصفهان راجع به پالک ثبتی 650 فرعی 2249 اصلی واقع در بخش 6 ثبتی 
اصفهان و نیز الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی پالک مزبور به نام وی، مآاًل وارد 
و موجه است زیر تجدید نظرخواه به موجب مبایعه نامه عادی 79/5/11 پالک مزبور 
را از تجدید نظرخوانده ردیف اول خریداری که مشهود نیز بر قرارداد مزبور گواهی 
داده اند و تجدید نظرخواه نیز به استناد قولنامه مزبور و طرح شکایت کیفری به موجب 
دادنامه 870406-87/3/21 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حکم 
اتهام فروش  به  تعزیری  به سه سال حبس  اول  نظرخواه ردیف  تجدید  بر محکومیت 
مال غیر )انجام معامله معارض با قرارداد مزبور و فروش مع الواسطه ششدانگ پالک 
مزبور به تجدید نظرخوانده ردیف دوم( صادر گردیده بنا به مراتب با عنایت به وقوع 
نیز محکومیت  ارکان آن و  انتقال و شهادت شهود مبنی بر صحت  بر سند  بیع مقدم 

دادنامه  معذلک  دیگری  به  معامله  مورد  انتقال  لحاظ  به  اول  ردیف  نظرخوانده  تجدید 
تجدید نظرخواسته که مغایر با این معنا صادر گردیده درخور تایید نیست این دادگاه 
مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10و219 قانون مدنی ضمن نقض 
دادنامه بدوی حکم بر ابطال سند شماره 17165-82/6/30 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
شماره 55 اصفهان )موضوع معامله معارض نسبت به پالک مرقوم( و نیز الزام خوانده 
ردیف دوم به انتقال رسمی ششدانگ پالک مذکور در حق تجدید نظرخواه )خانم اکرم 
ارشادی( و نیز محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت هزینه های دادرسی به میزان 
2/221/000 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان مزبور صادر 

و اعالم می نماید. این رای قطعی است.
اجرایيه 

شماره  پرونده:8709980352500606  شماره  اجراییه:9310420352500038  شماره 
بایگانی شعبه:870606 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 93-517 
شماره دادنامه مربوطه 9209970369900481 تجدید نظر محکوم علیهم 1- هما محمدی 
نافچی فرزند رضا به نشانی اصفهان-خ هزارجریب-روبروی کوی امام جعفرصادق-خ 
شهید خسروپور-کوی آزادگان-کوچه دماوند-پ29، 2- احمد شایسته فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان محکومند به ابطال سند شماره 17165-82/6/30 تنظیمی در دفتر 
اسناد رسمی شماره 55 اصفهان )موضوع معامله معارض نسبت به پالک مرقوم( و نیز 
الزام خوانده ردیف دوم به انتقال رسمی ششدانگ پالک مذکور در حق تجدیدنظر خواه 
خانم اکرم ارشادی فرزند رحیم به نشانی اصفهان-خ22بهمن-جنب مخابرات-مجتمع 
آسان-واحد6 و نیز محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت هزینه های دادرسی به 
میزان 2/221/000 ریال به انضمام حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان ضمنًا 
حق االجرا مبلغ 3/700/000 ریال میباشد که بر عهده محکوم علیه میباشد. محکوم علیه 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاریخ  مکلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 

1377 توجه نمائید.م الف:10628 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرایيه 

پرونده:9209980351200658  شماره  اجراییه:9310420351200128  شماره   329
و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:920665  بایگانی  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970351201815 محکوم علیه مسعود بادانگیز به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 178/400/000 ریال بابت اصل خواسته 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   9/148/000 و 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام میباشد در حق خواهان کیوان بکرانی به نشانی خ آتشگاه-ک 
به  اجرایی  عشر  نیم  و  فروردین-پ33  ایقایی-بن  محمد  شهید  شهرداری-ک  میدان 
ابالغ  تاریخ  از  مبلغ 8/920/000 ریال درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:11032 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

 8 حوزه   92/12/20 تاریخ   1893 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1703/92ش8    330
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید حسن 
حجازی دهاقانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 102/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و هزینه 
داری  خزانه  شماره  به  سفته  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله 
804798 از زمان تقدیم دادخواست 92/11/1 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم 
عشر در حق اجرای احکام. مشخصات محکوم له: اصغر نیلوفری فرزند رضا به وکالت 
خانم فرزانه طباطبائی فخار به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع 
علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34  آرش-ط4-واحد402. 
بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد، 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
دو  نماید.م الف:10282 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره  اعالم  ندارد، صریحا  مالی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   11 حوزه   93/1/31 تاریخ   82 شماره  رای  موجب  به  کالسه:1778-92   331
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کبری شفیعی فرزند 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حکم بر محکومیت خوانده به حضور  محمد 
انتظامی  به شماره  مالکیت سند خودرو مزدا  انتقال  و  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  در 
حق  در  دادرسی  هزینه  ریال   106/000 مبلغ  پرداخت  همچنین  و  531ل41ایران13 
برآون  نشانی اصفهان-روستای  به  فرزند حسین  آبادی  کمال  خواهان رضا محمدی 
شمالی-روستای حاجی آباد و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10098 

شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

موجب  به  ثالث  ورود  ثالث-1514-92  جلب  اصلی-1256-92  کالسه:1104-92   332
رای شماره 1879-1877 تاریخ 92/11/30 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان 
نشانی مجهول المکان   به  جلیل صابونیان  علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
محکوم است به حکم بر محکومیت مجلوب ثالث ردیف دوم آقای جلیل صابونیان به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 208/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ هفتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 92/10/8 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان مریم مدح 
خوان فرزند حسین نشانی خ کاوه-کوچه مصورالملک-کوچه ظفر-پ21. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:10130 

شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

333 شماره دادنامه:1701-92/11/21 شماره پرونده:1295/92 مرجع رسیدگی: شعبه 
9 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد پرورش نژاد نشانی: اصفهان-خ کاوه-خ 
مجهول المکان  نشانی:  سیداسحاقی  مهدی  خوانده:  فردوسی-پ283  برازنده-کوچه 
خواسته: مطالبه شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
محمد پرورش نژاد به طرفیت مهدی سید اسحاقی به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 
ریال به انضمام مبلغ هشتصد هزار ریال )هزینه کارشناسی( با احتساب خسارات تاخیر 
تادیه و کلیه خسارات دادرسی و الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری به انضمام 
خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان 
به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 92/11/8 و نظریه کارشناس رسمی 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  پرونده  پیوست  دادگستری 
مذکور حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیه مستندی ابراز و ارائه ننموده شورا 

دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 519و522و198 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت 
لغایت   )92/8/28( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه 
زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید 
مسترد  را  خود  خواسته  خواهان  اینکه  به  نظر  خواسته  دوم  قسمت  خصوص  در  و 
نموده به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست 
ابالغ  تاریخ  از  بیست روز  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت  صادر و 
تجدید  قابل  روز  بیست  مهلت  ظرف  آن  از  پس  و  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل 
 نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:11328 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

334 کالسه پرونده:92-114 مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
غدیر- اداری  22بهمن-مجموعه  اصفهان-خ  نشانی:  زاده  صادقی  سبحان  خواهان: 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  محسنی  مهدی  خوانده:  آرمان  ساختمان 
20/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خسارت گردشکار: با عنایت 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی 
مهدی  طرفیت  به  زاده  صادقی  سبحان  دادخواست  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای 
محسنی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک عهده بانک ملی 
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ایران 
کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه 
و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  جلسه شورا حاضر  در 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 
حکم  تجارت  قانون  315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   20/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
و  تاخیر  پرداخت خسارات  به  دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال  هزار  یکصد  پرداخت 
تادیه از تاریخ 93/1/28 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
از  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
شورای  حقوقی   32 بود.م الف:11319شعبه  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل   ابالغ 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

335 کالسه پرونده:93-115 شماره دادنامه:699-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 32 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سبحان صادقی زاده نشانی: اصفهان-خ 22بهمن-
نشانی: مجهول المکان  عباسیان  آرمان خوانده: محمد  اداری غدیر-ساختمان  مجموعه 
خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سبحان صادقی زاده به طرفیت 
محمد عباسیان به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
084468 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  دادخواست 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان 
پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال  هزار  یکصد  پرداخت  و  خواسته  اصل 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/2/31 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
الف:11320  بود.م  این شعبه خواهد  در  قابل واخواهی  ابالغ  از   و ظرف 20 روز پس 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه:714-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14  پرونده:309/93 شماره  336 کالسه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- سید پرویز موسوی 2- ناهید موسوی هر 
دو به نشانی اصفهان-خ کاوه-خ نیراصفهانی-ک الله-پالک29 خوانده: محسن صالحی 
به نشانی مجهول المکان خواسته: فسخ و ابطال قرارداد گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  قاضی شورا  اعضاء، 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان ها آقای سید پرویز موسوی 
ابطال  و  فسخ  خواسته  به  صالحی  محسن  آقای  طرفیت  به  موسوی  ناهید  خانم  و 
ایسوز  اتومبیل پالک374838/13 وانت  قرارداد مورخ 88/11/23 و توقیف و استرداد 
با انضمام خسارات قانونی مقوم به پنجاه میلیون ریال نظر به دادخواست تقدیمی و 
بررسی اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
نکرده است خواهان ها  ارائه  دفاعیه  قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه 
اظهار می دارند این معامله پایاپای بوده و دو دستگاه اتومبیل با هم معاوضه شده 
و تفاوت قیمت خودروها را ما به خوانده پرداخت کردیم و به دلیل اینکه خودرویی 
که به ما تحویل داد )هیوندا اچ100( صاحب و مالک اصلی آن را توقیف کرده و االن 
قولنامه مورخ  به  توجه  با  لذا شورا  را خواستاریم  معامله  پارکینگ می باشد فسخ  در 
مواد  به  استناد  با  و  دانسته  وارد  را  خواهان ها  دعوی  راهور  استعالم  و   88/11/23
383-284-239-1278 قانون مدنی و مواد 202و203 ق.آ.د.م و مواد 198و515و519 
ق.آ.د.م حکم بر تنفیذ و تایید فسخ معامله مورخ 88/11/23 صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست 
 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:11425 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

337 کالسه پرونده:92-1716 شماره دادنامه:722-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای مجید نوری 
فر ثمین  سمیه  خانم  وکیل:  توحید-پالک3  خیابان  آذر-ابتدای  اصفهان-پل  نشانی   به 
شهید  ملت-کوچه  بانک  شمالی-روبروی  صدوق  شیخ  اصفهان-خیابان  نشانی  به 
نیازی-ساختمان وکیل-طبقه دوم خوانده: روزبه ترابی و سیمین اتابکی و محمد یزدان 
شناس و فرشته اشکبوس به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت 
ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای مجید نوری با 
 وکالت خانم سمیه ثمین فر به طرفیت روزبه ترابی و سیمین اتابکی و محمد یزدان شناس
به  و فرشته اشکبوس به خواسته مطالبه مبلغ 45/132/052 ریال وجه یک فقره چک 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  999320ف/38  شماره 
خواندگان  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 
هذا  علی  می کند  حکایت  را  خواهان  به  تضامنی  به صورت  خواندگان  ذمه  اشتغال  از 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 315و310و309و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
45/132/052 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 106/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/1/23 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 100/000 ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:11419 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

303 کالسه:93-93 به موجب رای شماره 190 تاریخ 93/3/25 حوزه 26 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عالمه وردانی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 165000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ 91/8/28 و 91/9/28 لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له مصطفی ملکیان به نشانی اصفهان-خ کمال-مقابل فضای سبز-دفتر 
بیمه البرز و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
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زمین در تابستان سال جاری رکورد داغ ترین 
روزهای خ��ود را شکس��ت تا س��ال 2014 
میالدی در تاریخ گرم تری��ن روزهای جهان 
ثبت شود.تابستان س��ال جاری، بسیاری از 
کشورهای دنیا با بحران کم آبی، خشکسالی، 
آتش س��وزی و ... دس��ت به گریبان بوده اند 
ک��ه در یک ده��ه گذش��ته بی س��ابقه بوده 
است. س��ازمان های هواشناس��ی در سراسر 
دنیا علت های مختلفی را برای گرما متذکر 
شده اند اما سازمان جهانی هواشناسی معتقد 
است که گرمای هوا را به س��ادگی نمی توان 
توضیح داد اما علت های عمده گرمای هوا را 

می توان در امواج جوی و همین طور آب شدن یخ های قطب 
شمال دانست.

)Rossby wave( تأثیر امواج راسبی
وقایع روی زمین معطوف اتفاقاتی هستند که در الیه های 

فوقانی رخ می دهند. امواج راس��بی از غرب به ش��رق کره 
زمین درحرکت هستند. این امواج می توانند حرکات دوار 
و چرخنده ای را در قسمت پایینی تروپوسفر به وجود آورند 
که مرکز آن ها برحسب اینکه پرفشار یا کم فشار باشد سرد و 

یا گرم است. بسیاری از این امواج می توانند با گرم 
شدن یا تشدید دمای هوا در ارتباط باشند.

آب شدن یخ های قطب شمال
آب ش��دن یخ ه��ای قطب ش��مال که با س��رعت 
باورنکردنی پیش می روند نی��ز می تواند تغییرات 
چشمگیری را در آب وهوای س��طح زمین داشته 
باش��ند. تحقیق��ات اخیر نش��ان می ده��د که یخ 
قطب های ش��مال در یک دهه گذش��ته نه تنها با 
کاهش چش��مگیری روبرو بوده اند بلکه بررس��ی 
ضخامت الیه ه��ای یخی نیز می توان��د قابل توجه 
باش��د.گرمایش جهان��ی زمین تبدیل ب��ه یکی از 
چالش ه��ای عصر اخیر ش��ده که توجه بس��یاری 
از محقق��ان و دانش��مندان را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. 
ای��ن موض��وع در حالی مط��رح می ش��ود ک��ه اداره ملی 
اقیانوس شناسی و علوم جوی امریکا، ماه ژوئن سال 2014 

میالدی را گرم ترین ماه در 130 سال گذشته اعالم کرد.

علت گرمای بی سابقه زمین؟

تابستان امسال رکورد داغی را شکست

س��امانه جدید Pillcam یک دوربین ریز و مجهز به 
نور ال ای دی چشمک زن است که برای نشان دادن هر 
نوع نابهنجاری در درون بدن انسان طراحی شده است.

این دوربین به همان ش��یوه قرص های معمولی بلعیده 
می ش��ود و مانند غذا مس��یرش را در پی��ش می گیرد. 
سیستم جدید در سراسر بدن حرکت کرده و در هر ثانیه 
18 عکس می گیرد. این بدین معناس��ت که پزش��کان 
و پرس��تاران می توانند اندام های بیش��تری را ببینند و 
مشکالتی را که اسکن های خارجی قادر به رصد آن ها 
نیستند، شناسایی کنند.درحالی که با استفاده از فناوری اسکن معمولی می توان از مری، 
معده و روده بزرگ با موفقیت اسکن گرفت، دیگر اندام ها شامل روده کوچک با اندسکوپی 
)لوله مجهز به یک دوربین در انتهایش( قابل مشاهده نیستند. روده کوچک که طول آن 
دو تا هشت متر است، در وسط سیستم گوارش قرار دارد و بررسی آن برای کادر پزشکی 
دشوار اس��ت.زمانی که بیمار Pillcam را می بلعد، سیس��تم ظرف چند ساعت تمامی 
بدن را می پیماید. کاربر کمربندی می پوش��د که تصاویر را برای کمک به شرایطی مانند 

بیماری های سلیاک و کرون از قرص دریافت و ذخیره می کند.

یک تحقیق نش��ان می دهد که بازی ه��ای رایانه ای و 
ویدیویی به افراد س��الخورده کمک می کن��د تا دچار 

روان پریشی پیری نشوند.
به گزارش ایرنا از هل��ث، محققان دانش��گاه توکیو در 
ژاپن در این مطالعه تعدادی از سالخوردگان یک خانه 

سالمندان را موردبررسی قراردادند.
محققان در این مطالعه از افراد س��المند خواستند که 

بازی رایانه ای و ویدیویی ایجاد دهند.
محققان متوجه شدند که افراد مس��ن در این بازی ها 
 باید برای زدن هدف ها عجله کنن��د به همین جهت جریان خ��ون در مغز آن ها افزایش

 می یابد.
به گفته محققان، در حقیقت حل مس��ائل ریاضی، کاری برای پیشگیری از روان پریشی 
پیری انجام نمی دهد اما انجام بازی های رایانه ای و ویدیویی بیش��تر می تواند این کار را 

انجام دهد.
سالمندان شرکت کننده در این مطالعه نیز اظهار داشتند که انجام این بازی ها به هشیاری 

و عضالت آن ها کمک کرده است.

هوش سالمندی و بازی های رایانه ایقرص عکاس بدن

منشأ، بومی نیمکره شمالی زمین است.
قسمت های دارویی: سرش��اخه های گل دار و 
برگ آن. شاخه برگ دار و گاهی گل ها به تنهایی 

نیز مورداستفاده قرار می گیرند.
ترکیبات ش�یمیایی: این گی��اه معطر دارای 
اسانس، اینولین و کمی تانن است و در کشورهای 
اروپایی به عن��وان دارو برای قطع تب اس��تفاده 
می ش��ود.خواص دارویی گیاه بومادران: در 
قرون اولی��ه از بومادران برای بن��د آوردن خون 
و عالج زخم هایی که ب��ا خون ریزی همراه بوده، 

استفاده می کردند.
 م��ردم برخ��ی از کش��ورها، از پیک��ر رویش��ی 
پخته شده این گیاه برای درمان کبودی ناشی از 

ضربه در اطراف چشم استفاده می کردند.
دم کرده سرشاخه های گل دار آن، در رفع نفخ و 
ترش کردن، اثر نافذ دارد. همچنین اس��تفاده از 
دم کرده بومادران، سبب کاهش فشارخون شده و 
برای نارسایی های کیسه صفرا استفاده می شود. 
در ازدیاد ادرار و رفع سنگ کلیه نیز مؤثر است. 

به عالوه بادشکن و تب بُر نیز هست.
اسانس آن خاصیت ضد باکتری و ضد تورم دارد. 
از این اس��انس در صنایع دارویی، بهداش��تی و 
آرایشی در تهیه کرم ها و پمادهای محافظ پوست 

و داروهای ضد تورم استفاده می شود.
بومادران ب��ه علت دارا ب��ودن تانن و م��واد تلخ 
عطری، به روی سلس��له اعصاب و قل��ب نیز اثر 
می گذارد و در مواردی مانند خس��تگی عمومی، 
ضعف قلب، ورم ماهیچه ه��ای دل، بیماری های 
عصبی مانند ضعف اعصاب، هیس��تری، صرع و 
قولنج های تش��نج آور، نتایج مفی��دی می دهد. 
ش��یره تازه این گیاه در آنژین، احساس گرفتگی 

ناگهانی و خواب رفتگی سودمند است.
همچنین بوم��ادران براثر قابض ب��ودن در رفع 
ترشحات زنانگی، بند آوردن خون و رفع اخالط 
خونی، بواسیرهای خونی و اسهال ساده، اثر معالج 
دارد.این گیاه به طور خاصی تب بُر اس��ت. ضماد 
آن جهت درد سینه مفید است. بخور و جوشانده 

آن برای درمان زکام مفید است.
 پس در زمان سرماخوردگی استفاده از آن توصیه 

می شود.
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سنگ یا برگ!
مرد جوانی کنار نهر آب نشس��ته بود و غمگین و افس��رده به 
سطح آب زل زده بود. اس��تادی ازآنجا می گذشت. او را دید و 
متوجه حالت پریشانش شد و کنارش نشست. مرد جوان وقتی 
اس��تاد را دید بی اختیار گفت: »عجیب آش��فته ام و همه چیز 
زندگی ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و 

نمی دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟"«
استاد برگی از شاخه افتاده روی زمین کند و آن را داخل نهر 
آب انداخت و گفت: »به این برگ نگاه ک��ن. وقتی داخل آب 

می افتد خود را به جریان آن می سپارد و با آن می رود.«
سپس استاد سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت و داخل 
نهر انداخت. سنگ به خاطر سنگینی اش داخل نهر فرورفت و 
در عمق آن کنار بقیه سنگ ها قرار گرفت. استاد گفت: »این 
سنگ را هم که دیدی. به خاطر سنگینی اش توانست بر نیروی 
جریان آب غلبه کند و در عمق نهر قرار گیرد. حال تو به من بگو 

آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را؟«
مرد جوان مات و متحیر به اس��تاد نگاه کرد و گفت: »اما برگ 
که آرام نیس��ت. او با هر افت وخیز آب نهر باال و پائین می رود 
واالن معلوم نیس��ت کجاس��ت!؟ الاقل س��نگ می داند کجا 
ایس��تاده و باوجودی که در باال و اطرافش آب جریان دارد اما 
محکم ایستاده و تکان نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح 
می دهم!«استاد لبخندی زد و گفت: »پس چرا از جریان های 
مخالف و نامالیم��ات جاری زندگی ات می نال��ی؟ اگر آرامش 
س��نگ را برگزیده ای پس تاب نامالیمات را هم داشته باش و 

محکم هرجایی که هستی آرام و قرار خود را از دست مده.«
استاد این را گفت و بلند ش��د تا برود. مرد جوان که آرام شده 
بود نفس عمیقی کشید و از جا برخاس��ت و مسافتی با استاد 
همراه ش��د. چند دقیقه که گذش��ت موقع خداحافظی، مرد 
جوان از استاد پرسید: »شما اگر جای من بودید آرامش سنگ 

را انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟«
استاد لبخندی زد و گفت: »من در تمام زندگی ام، با اطمینان 
به خالق رودخانه هستی، خودم را به جریان زندگی سپرده ام 
و چون می دانم در آغوش رودخانه ای هس��تم که همه ذرات 
آن نشان از حضور یار دارد از افت وخیزهایش هرگز دل آشوب 

نمی شوم. من آرامش برگ را می پسندم.«

داستان 

3 )ده خط(
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 تاسیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی
 سفت کار شهرستان اصفهان

اطالعیه 

هیات موسس 

به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 89/8/3 هیئت وزیران 
انجمن صنفی با عنوان فوق در ش�رف تاسیس می باش�د کلیه کارگران 
ش�اغل در حرفه مزبور در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این 
اطالعیه ظرف مدت 10 روز می توانند درخواست کتبی خود را به نشانی 
اصفهان - خیابان جی- خ مس�جد علی-  خ 22 بهمن ) دفتر آموزشگاه 

صنایع ساختمان ( یا به شماره 35241677 فاکس نمایند. 
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