
دستاوردهای خوب برای اصفهان در هفته دولت 
زندگی بشر
  با ریتم 
آغاز شده است 

گزارش استاندار از سفر جهانگیری 
نمک تاالب گاوخونی سالمت 

اصفهانی ها را تهدید می کند  بازارچه غذاي ملل راه اندازي2
ثبت ن�ام 800 اصفهانی در طرح 22 مي شود

تبدیل تاکسی های فرسوده

  کاهش 50 درصدی تولید 
صیفی جات اصفهان 

 برپایی دو نمایشگاه لوستر 
و لوازم آشپزخانه در استان 

وزیر نفت :فعاًل برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین نداریم

 قطار شهری اصفهان برای
 نخستین بار در مدار ریلی قرار رفت
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 چوب دو سر طال 
در دست خودروسازان

رئیس هیأت تحقیق و تفحص 

4
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شورای رقابت منتظر برخورد جدی مجلس باشد

 موعداعطای کارت های جهیزیه 
در هفته ازدواج

معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان درباره 
آخرین اقدامات انجام شده در زمینه صدور کارت جهیزیه اظهار 
کرد: برای صدور چنی��ن کارت هایی با چندی��ن بانک مذاکره 
کرده ایم. در واقع ای��ن موضوع مانند مثل��ث 3 راس دارد یکی 
از راس های آن بانک هایی اس��ت که باید این بانک ها را ضمانت 
کنند. راس دیگر صنایع داخلی تهیه لوازم منزل هستند و راس 
س��وم را دریافت کنندگان ای��ن وام تش��کیل می دهند.گلزاری 
افزود: مبلغ کارت جهیزیه 5 تا 10 میلیون تومان است و با این 
کار تنها می توان لوازم منزل موردنیاز برای جهیزیه را تامین کرد. 
چندین شرکت بزرگ لوازم خانگی وارد این کار شده اند و ما از 
تمام شرکت های معتبر عالقه مند برای حضور در این فعالیت ...
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شهربازی رویاها در شب خاطره ها افتتاح شد

افتتاح پروژه های توسعه در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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خدمات صنعت برق آرامش جامعه  و امید به آینده را نوید می دهد . 
 

با هدف افزایش پایداری شبکه و تامین دیماندمصرفی  متقاضیان و 

مشترکین صنعتی و خانگی جدید و تامین زیر ساخت های توسعه ، 

همزمان با هفته دولت و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار 

رجایی و باهنر ، مدیریت و کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان 

افتخار دارند تا با بهره برداری از دهها طرح مهم و زیر بنایی صنعت 

برق  با اعتباری بالغ بر 235 میلیارد تومان ، برگ زرین دیگری در 

دفتر افتخارات خود ثبت نمایند.

هفته دولت گرامی باد 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

بهره برداری از دهها پروژه برق منطقه ای اصفهان با اعتباری 

بالغ بر 235 میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 93/14
ش�ركت عمران ش�هر بهارس�تان در نظر دارد خدمات امور ثبتی  پ�الک های تحت پوش�ش خود را در بهارس�تان از 
طريق مناقص�ه عمومی به ش�ركت ه�ای دارای گواهينام�ه صالحي�ت در زمينه خدم�ات  مربوطه با نظ�ارت منطقه 
ثبت اس�ناد و امالک جن�وب اصفه�ان  واگ�ذار نمايد . ل�ذا متقاضي�ان می توانن�د   جه�ت دريافت اس�ناد مناقصه 
 در س�اعات اداری ب�ه امور ق�رار دادهای ش�ركت عم�ران بهارس�تان خ الف�ت  ش�رقی خ امي�ر كبير و يا به س�ايت
"www.BNT.ir مراجعه نمايند . ضمنا پيشنهادات می بايست تا پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 93/06/10 تحويل
 دبير خانه مركزی شركت عمران شود . كميسيون مناقصه س�اعت 11 مورخ 93/06/11 در محل سالن جلسات شركت 
 عمران بهارس�تان تشكيل و نسبت به باز گش�ايی پاكات اقدام خواهد ش�د . برای آگاهی بيش�تر با تلفن 36803090 

) امور قرار دادها ( تماس حاصل نماييد . 

مدت پيمان سپرده شركت در مناقصهمبلغ بر آورد اوليه  ) ريال ( موضوع مناقصهشماره مناقصه 

12 ماه19/300/000 ریال 4/200/000/000انجام خدمات امور ثبتی به صورت حجمی 93/14

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

  مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  دوم    

شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به ش�رح زيررا از طريق مناقصه عمومی  به پيمانكاران  و اجد 
شرايط  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

1/352/324/95668/000/000جاریعملیات بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه بوئین و میاندشت 93-2-242

عملیان بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، خدمات عمومی و آزمایشگاه 93-2-244
9/263/819/856338/000/000جاریمنطقه نجف آباد

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/06/15 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه  مورخ 93/06/16

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030
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اناهلل و اناالیه راجعون
بسمه تعالی 

درگذشت مرحوم، علی محمد بارفروش مظفر اس�وه صبر و فداکاری، ایثار، اس�تقامت و دین مداری و پدر 
۴ شهید سرافزار ایران اس�المی ش�هیدان محس�ن، جواد، علی اصغر و محمدرضا بارفروش مظفر ما را نیز 

اندوهگین ساخت و موجب تأسف و تألم خاطر گردید.
بی شک درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به برکت خون سرخ دالور مردانی چون فرزندان 
آن مرحوم به که در راه دفاع از اهداف مقدس اسالم جانفشانی نمودند و با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مایه 

بقای انقالب اسالمی شده اند و حماسه ای جاوید آفریدند به ثمر نشسته است.
یاد و خاطره این پدر بزرگوار که با صبر و ایثار مثال زدنی خود ناب ترین سرمایه های حیاتش را در راه اسالم 

تقدیم نمود، در صفحه زرین افتخارات ملت ایران برای همیشه ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شهید پرور اس�تان باالخص شهرستان کاشان؛ خانواده  
معزز شهدا، جامعه مكرم ایثارگران و خانواده محترم آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، 
رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان بردباری، س�المتی و طول عمر همراه با عزت و سربلندی از 

درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم. خداوند قرین رحمتش فرماید.
دکتر رسول زرگرپور

استاندار اصفهان



اخبار کوتاهيادداشت

قطار شهری اصفهان برای نخستین 
بار در مدار ريلی قرار گرفت

با حضور مع��اون اول رئیس جمهور در اس��تان اصفه��ان، پروژه 
 قطار ش��هری اصفه��ان برای نخس��تین ب��ار در مدار ریل��ی قرار 

گرفت.
اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به همراه ستاری 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور، نعم��ت زاده، معاون وزیر 
نیرو به همراه چند نفر از مسئوالن استانی از قطار شهری اصفهان 

بازدید کردند.
واگن های اصلی قطار ش��هری اصفهان امروز با حضور مس��ئوالن 
استان و معاون اول رئیس جمهور به صورت آزمایشی در مدار ریلی 
قرار گرفت.واگن های متروی اصفهان در ایس��تگاه کاوه اصفهان 
مورد بازدید معاون اول رئیس جمهور قرار گرف��ت و پس از آن از 
ایستگاه های گلس��تان و جابربن انصاری عبور کرده و در ایستگاه 
مفتح اصفه��ان توقف کرد.جهانگی��ری در جریان ای��ن بازدید از 
تأسیسات ایستگاه مفتح بازدید کرده و با قطار شهری اصفهان به 
ایستگاه کاوه بازگشت.معاون اول رئیس جمهور در جریان بازدید 
از قطار شهری اصفهان، بر رفع مش��کالت این پروژه تأکید کرده و 
در جریان کم و کیف آن قرار گرفت.به گزارش تسنیم، شهرداری 
اصفهان تا کنون بیش از یک هزار میلیارد تومان برای قطار شهری 
به صورت نقدی و غیرنقدی هزینه کرده و حدود 5 سال است که این 
اقدامات از طرف شهرداری در حال انجام است.واگن های متروی 
اصفهان که از بندر عباس بارگیری ش��ده بود، روز 18 اردیبهشت 
وارد اصفهان ش��ده و به سمت ایس��تگاه کاوه رفت.در این بخش، 
 5 دستگاه واگن توس��ط تریلرهای مخصوص به اصفهان رسیده 

بودند.

افتتاح نخستین بازار شب در کاشان
ش��هردار کاش��ان از افتت��اح نخس��تین ب��ازار ش��ب در 
ای��ن ش��هر خب��ر داد.س��ید محم��د ناظ��م رض��وی ایجاد 
و توس��عه ای��ن مراک��ز جه��ت دسترس��ی آس��ان مصرف 
مش��ارکت ب��ا  ش��هر  مختل��ف  نق��اط  در   کنن��دگان 

 بخ��ش ه��ای دولت��ی، تعاون��ی و خصوص��ی را ی��ک 
ضرورت ب��رای ش��هروندان در ش��هرهای امروزی دانس��ت.

ش��هردار کاش��ان، ب��ه نق��ش مه��م بازاره��ای محل��ی در 
 اقتص��اد خانواره��ا اش��اره و تصری��ح ک��رد: این اق��دام در

 مکان های بلوار دانشجو، شهربازی سابق جنب پارک آیت اله 
مدنی از ساعت 21 انجام شده اس��ت.ناظم رضوی راه اندازی 
این مراکز را تاثیری مهم در راستای رفع نیازهاي شهروندان 
در حوزه محصوالت کش��اورزي و پوشاک عنوان کرد و گفت: 
قطعا توسعه این بازارها، مي تواند مشکالت موجود در خصوص 
توزیع محصوالت کش��اورزي و تامین میوه و تره بار و پوشاک 
را سامان داده و رفع نماید.گفتنی است: شهروندان می توانند 
برای کسب و کار و خرید و فروش اجناس از ساعت 21 به بازار 
شب داخل شهربازی سابق جنب پارک آیت اله مدنی مراجعه 

نموده و مایحتاج خود را تامین نمایند.

 تمام مساجد قديمی شهرضا
 نوسازی می شوند

شهردار شهرضا با اشاره به برنامه های فرهنگی این شهرداری 
گفت: امسال 25 کانون فرهنگی مصوب با همکاری شهرداری 
شهرضا راه اندازی می شود و با اختصاص بودجه مناسب، تمام 
مساجد قدیمی شهرضا نوسازی می شوند.محمد هویدا با اشاره 
به برنامه های فرهنگی ش��هرداری شهرضا اظهار کرد: یکی از 
ردیف های پیش بینی ش��ده در بودجه فرهنگی سال 1393 
شهرداری شهرضا در حوزه فرهنگی، کمک ها و مساعدت های 
نقدی و غیر نقدی شهرداری به این مراکز به عنوان پایگاه های 
مردم محور فرهنگی در س��طح ش��هر اس��ت.وی با اشاره به 
سرفصلها و عناوین کمک به مساجد شهر گفت: کمک جاری 
برای کل مس��اجد در هر س��ال یک مرتبه به طور یکس��ان، 
مساعدت در امر صدور پروانه تجاری رایگان برای مساجدی 
که امکان احداث واحد یا واحدهای تجاری را داش��ته باشد تا 
سقف 50 متر مربع از جمله مساعدت های شهرداری شهرضا 

در کمک به مساجد است.

۳۰ شهريورماه؛آغازثبت نام 
پذيرفته شدگان دانشگاه پیام نور

 سرپرست اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور از اغاز 
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناس��ی ارشد دانشگاه 
پیام نور از 30 شهریورماه خبر داد.عباس گل بداق سرپرست 
اداره کل خدمات آموزشی دانش��گاه پیام نور گفت: ثبت نام 
پذیرفته شدگان آزمون تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد 
دانش��گاه پیام نور ورودی س��ال 93 به صورت غیرحضوری 
از 1393/۶/30 آغاز می ش��ود و ت��ا 1393/۷/1 ادامه خواهد 
داشت.گل بداق افزود: پذیرفته ش��دگان می توانند در مهلت 
 مق��رر از طریق س��امانه جامع خدمات آموزش��ی به نش��انی
 www.regsup.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

استقرار پايگاه های جمع آوری 
کمک های مردمی به  مردم غزه 

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره( اس��تان اصفهان از استقرار پایگاه های ویژه جمع آوری 
کمک های مردمی به  مردم بی دفاع و مسلمان غزه همزمان 
با سراس��ر کشور در این اس��تان خبر داد . بهرام سوادکوهی 
گفت: از آنجایی که بحران اخیر  غزه و حمله های وحشیانه 
رِژی��م غاصب صهیونیس��تی به مس��لمانان بی دف��اع غزه 
همچنان ادامه داش��ته و این جنایت هولناک،  ویرانی هایی 
به جا گذاش��ته اس��ت، لذا ب��ه منظور کاه��ش آالم و رفع 
گوش��ه ای از مش��کالت این رنج دیدگان و ب��ه ِویژه ایتام و 
کودکان  بی دفاع غزه، پنج ش��نبه هفته جاری به روز کمک 
ب��ه غزه اختصاص یافته اس��ت .  وی در خص��وص جزئیات 
برنام��ه  روز کم��ک غزه گفت: در روز پنج ش��نبه شش��م 
ش��هریور ماه که مصادف با والدت  حضرت معصومه )ص( 
اس��ت، همزمان با سراسر کش��ور، روز کمک به غزه اعالم 
و تمام��ی دفات��ر و پایگاه ه��ای کمیته ام��داد  امام خمینی 
کمک ه��ای  دریاف��ت  آم��اده  اس��تان،  سراس��ر  در  )ره( 
 نق��دی و غی��ر نقدی م��ردم نوع دوس��ت و مومن اس��تان 

هستند. 
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معاون فرهنگي، اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 2
اینکه مدرک ارائه شده در طرح ملي حفظ قرآن کریم معادل مدرک لیسانس است، 

گفت: این مدرک از سوي سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده و معتبر است.
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موعد اعطای کارت های جهیزيه در هفته ازدواج
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره آخرین اقدامات انجام 
ش��ده در زمینه صدور کارت جهیزیه اظهار کرد: برای صدور چنین کارت هایی با 
چندین بانک مذاکره کرده ایم. در واقع این موضوع مانند مثلث 3 راس دارد یکی از 
راس های آن بانک هایی است که باید این بانک ها را ضمانت کنند. راس دیگر صنایع 
داخلی تهیه لوازم منزل هستند و راس س��وم را دریافت کنندگان این وام تشکیل 
می دهند.گلزاری افزود: مبلغ کارت جهیزیه 5 تا 10 میلیون تومان است و با این کار 
تنها می توان لوازم منزل موردنیاز برای جهیزیه را تامین کرد. چندین شرکت بزرگ 
لوازم خانگی وارد این کار شده اند و ما از تمام شرکت های معتبر عالقه مند برای حضور 
در این فعالیت و بانک ها برای شرکت در این امر خیر شرکت می کنیم.وی تاکید کرد: 
این کار در خروج صنایع از رکود نیز موثر اس��ت بنابراین آنها می توانند با ما تماس 
بگیرند و اعالم آمادگی کنند.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
اضافه کرد: تاکنون 10 جلسه کارشناسی در زمینه کارت جهیزیه تشکیل شده است 
و در هفته ازدواج زمان اعطای این کارت ها اعالم می شود.گلزاری درباره وام ازدواج 
گفت: با پیگیری های صورت گرفته اعطای این وام آغاز ش��ده است اما هنوز تعداد 
زیادی متقاضی دریافت این وام هستند. البته امیدواریم بودجه الزم برای اعطای وام 

ازدواج در بودجه سال 94 بیشتر پیش بینی شود.
وی تشکیل مجمع خیرین ازدواج را یکی دیگر از فعالیت های اقتصادی وزارت ورزش 
و جوانان در حوزه جوانان ذکر و اظهار کرد: بسیاری از موارد خیرین ناهماهنگ عمل 
می کنند. به گونه ای که یک نفر از چندین موسسه وام یا جهیزیه دریافت می کند. 
بنابراین تالش کرده ایم به خیرین دلس��وز اطالع رسانی کنیم و قوی ترین آنها را به 

عنوان هیات موسس انتخاب کردیم. از این میان آنان یک هیات امنا تشکیل شده 
است که بیش از 30 نفر هستند. این افراد هیات مدیره را انتخاب می کنند.معاون 
ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: اساسنامه مجمع خیرین ازدواج 
تنظیم و مراحل ثبت قانونی آن در وزارت کشور طی شده است. خیرین در استان های 
مختلف کشور هم قرار است دور هم جمع شوند و در هفته ازدواج، گردهمایی خیرین 
ازدواج در تهران برگزار می شود و هیات مدیره و هیات امنای مجمع خیرین ازدواج را 
اعالم و فرآیند دریافت تسهیالت از این مجمع را اعالم می کنیم.هفته آینده جلسه ای 
در این زمینه در مش��هد مقدس برگزار می ش��ود. از س��وی دیگر در حال تدارک 

راه اندازی پورتال جامعی هستیم که بخش��ی از آن مربوط به خیرین ازدواج است. 
بیش از ۷0 درصد امور مربوط به آن انجام شده است و امیدواریم تا یک ماه آینده به 

نتایجی در این زمینه نیز دست یابیم.
گلزاری در بخش دیگری از صحبت های خود درباره نحوه غنی سازی فضای مجازی 
برای جوانان گفت: در حال حاضر سایتی در حال فعالیت است که با تیتری درشت در 
زمینه ازدواج موقت فعالیت می کنند. این سایت خانواده ها را نگران و افراد هوسران 
را وسوسه می کند. در این سایت به بخشی از فتوای مراجع اعظام تقلید اشاره شده 
است که این در حالیست که با پیگیری انجام شده مشخص شد این فتاوا به صورت 
کلی و در زمانی که ازدواج موقت به عنوان ضرورت و در موارد استثنایی الزم است، 
صادر شده است.وی افزود: در این سایت موارد مختلفی برای ازدواج موقت ذکر شده 
و هنگام مطالعه این موارد نگران خانواده ها می شوند و به طور جدی از نیروی انتظامی 
و وزارت کشور خواسته ایم که این سایت ها تعطیل شوند، چراکه در آنها از اسم دین 
سوءاستفاده می کنند.معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید 
کرد: باید ش��اهد افزایش افکار عمومی و پیگیری های دولتی برای بسته شدن این 
سایت ها باشیم که چراکه فعالیت آنها به اسم دین، تشیع و جمهوری اسالمی فعالیت 
می کنند.گلزاری با اشاره به تشکیل کمیته ای گفت: این کمیته ای با پیشنهاد و تدبیر 
آقای محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در حوزه جوانان فعال ش��ده است. این 
کمیته ش��امل موضوعات رس��انه ای حوزه جوانان از جمله صداوسیما، رسانه های 
مکتوب و مجازی می ش��ود. تالش می کنیم ظرفیت دنیای مجازی را در این شورا 

ببینیم و از آن بسیار زیاد بهره ببریم.

 

عضو کمیته آب کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: بر اساس تحقیقات پزش��کی نمک تاالب گاوخونی 
آلوده به فلزات س��نگین از جمله کادمیم، س��رب و جیوه 
است که با هر وزش باد ریزگردهای در هوای اصفهان شده 
و س��المت مردم این اس��تان را تهدید می کند.سید احمد 
خاتون آبادی در نشس��ت جمعی از فعاالن محیط زیس��ت 
اصفهان، اظهار داش��ت: از ۶00 دشت استان اصفهان 300 
دشت از اس��تان به دلیل احداث غیراصولی سدها و خشک 
شدن سفرهای آب زیرزمینی از بین رفته است. وی افزود: 
اصفهان به دلیل شرایط فغلی و خش��ک شدن الیحه های 
زیرزمینی در آین��ده نزدیک وضعیتی همچون س��ومالی 
پیدا می کند. عضو کمیته آب کمیس��یون کشاورزی اتاق 
بازرگانی اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه صرفه جویی 25 

درص��دی آب در اصفهان با کنت��رل مهاجرت ها تاثیرگذار 
اس��ت، بیان داش��ت: مهاجرت  اقوام مختلف از استان های 
دیگر در حالی به این اس��تان اصفهان صورت می گیرد که 
این مردم بای��د آب و خوراک خود را نی��ز تامین کنند. وی 
اضافه کرد: چطور ام��کان دارد که از اس��تان های دیگر به 
استان اصفهان مهاجرت کنند، اما حاضر به انتقال آب به این 
استان نش��وند. خاتون آبادی تصریح کرد: خاک اصفهان در 
حالی به غارت می رود و شاهد تاراج آن در مناطق کوره های 
آجرپذیری و منطقه گرگاب هستیم که بی آبی نیز مزید بر 
علت شده است. وی با اش��اره به تحقیقات پزشکی بر نمک 
تاالب گاوخونی، تاکید کرد: این نمک آلوده به فلزات سنگین 
از جمله کادمیم، س��رب و جیوه اس��ت که با ه��ر وزش باد 
ریزگردهای پخش شده در هوای اصفهان نیز به این فلزات 
 آغشته شده و برای س��المتی مردم این استان بسیار ضرر 
دارد. عضو کمیته آب کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی 
اس��تان اصفهان میانگین مصرف آب در خانوارهای ایرانی 
را 2 و نیم برابر دنیا اعالم کرد و گفت: وضعیت خشکسالی و 
کم آبی در ایران، کشور را از وضعیت نیمه خشک به خشک 
تبدیل کرده است. وی بیان داشت: چنانچه خشکسالی و کم 
آبی به همین روند ادامه یابد و مسئوالن فکری برای آن نکنند 
تا 10 س��ال دیگر ایران یک واردکننده محض محصوالت 

زراعی می شود. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاضر 800 نفر در شهر اصفهان برای 
تبدیل تاکسی های فرس��وده خود به تاکس��ی های جدید 
ثبت نام کرده اند.حسن سقایی با اشاره به اینکه طرح تبدیل 
تاکسی های فرسوده به تاکس��ی های جدید از حدود 2 ماه 
گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: تاکنون نیز حدود 800 
نفر برای جایگزینی تاکسی های خود در این طرح ثبت نام 
کرده اند.وی با اشاره به تاکسی های مشمول این طرح اضافه 
کرد: ای��ن ط��رح ویژه تاکس��ی های زی��ر س��ال 1383 و 
تاکس��ی های با عمر باال تر اس��ت و رانندگان این تاکسی ها 
می توانند خودرو های خود را تعویض کنند و از تسهیالت در 

نظر گرفته شده در این طرح بهره مند شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در این طرح به هر تاکسی فرسوده 20 

میلیون تومان وام بال عوض اختصاص داده می شود که بانک 
صادرات منبع تأمین اعتبارات این وام است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان  با تاکید بر اینکه پنج میلی��ون تومان نیز به جای 
اسقاط تاکسی فرسوده از س��وی دولت پرداخت می شود، 
ادامه داد: رانندگان تاکسی های فرسوده متقاضی استفاده 
از این طرح ب��رای تبدیل تاکس��ی های فرس��وده خود به 
تاکسی های جدید نیز باید ۶ میلیون تومان پرداخت کنند.

س��قایی با اش��اره به اینکه البته از یک هفته پیش تاکنون 
طرح تبدیل تاکس��ی های فرس��وده به تاکسی های جدید 
متوقف شده است، تاکید کرد: متوقف ش��دن این طرح به 
دلیل دعوای دولت و بانک صادرات بر س��ر س��ود دریافتی 
 از رانن��دگان تاکس��ی در مقاب��ل وام پرداختی ب��ه آن ها

 است.وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت عنوان می کند 
که س��ود دریافتی از رانن��دگان باید 15 درصد باش��د، اما 
بانک ص��ادرات این مبل��غ را قبول نمی کند، اف��زود: بانک 
صادرات نیز عنوان می کند که س��ود دریافتی از رانندگان 
باید 22 درصد باشد.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گفت: مقرر شده است 
که جلس��ه ای در راستای رس��یدگی به این موضوع برگزار 
 ش��ود و دولت و بانک صادرات به توافق نظری در این زمینه

 برسند.
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استاندار اصفهان از تش��کیل ستاد ملی احیای حوضه آبریز 
زاینده رود در آینده ای نزدیک خبر داد.

رسول زرگرپور گفت: با تشکیل  ستاد ملی احیای رودخانه 
زاینده رود یک هماهنگی بین دستگاه های ملی برای پیگیری 
مصوبات، نظارت بر اجرای آن و ایجاد زمینه برای اقدامات 
کارشناسی و تصویب آن در شورای عالی آب فراهم می گردد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: اجرایی شدن طرح بهشت آباد تا 
سه ماه آینده نیز مورد تایید و تاکید معاون اول رئیس جمهور 
در سفر روز گذشته ایشان به اس��تان اصفهان قرار گرفت و 

دستور این موضوع را به وزیر نیرو صادر کردند.
وی تصری��ح کرد: آق��ای جهانگیری به عن��وان معاون اول 
رئیس جمهور و دومین فرد اجرایی کشو در پایان سفر خود 
اشاره های خوبی به مسئله آب داشتند و نکته ای که ایشان 
به خود بنده گفتند این بود که تاکنون اهتمام خوبی برای 
احیای زاینده رود در دولت وجود داشته ولی با دیدن وضعیت 

کنونی این اهتمام باید بیشتر شود.
زرگرپور بیان کرد: م��ا پس از تصویب ط��رح 9 ماده ای در 
ش��ورای عالی آب امیدوار بودیم که این طرح ها خیلی زود 
اجرایی ش��ود ولی به دلیل کم کاری های وزارت نیرو کمی 
س��رعت اجرای آن کند ش��د که با س��فر اخیر معاون اول 
رئیس جمهور به اصفهان و دستورات موکدی که ایشان به 
وزارت نیرو داشتند قرار شد این طرح 9 ماده ای طی دو ماه 

آینده اجرایی شود.

زرگرپ��ور ادام��ه داد: ط��ی دو هفت��ه آینده نیز مس��ائل 
زیس��ت محیطی حوضه زاینده رود به ویژه تاالب گاوخونی 
در شورای عالی حفاظت از محیط زیست مطرح می شود که 
مطمئنا نتایج و راهکارهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به رسانه ای شدن دستور رئیس جمهور به 
وزیر نیرو برای احیای رودخانه زاینده رود در پاس��خ به نامه 
سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به ایشان اضافه کرد: 
من نیز سه ماه قبل مس��ائلی را در خصوص بحران خشکی 
اصفهان به آقای رئیس جمهور نوش��ته بودم و ایش��ان نیز 
دستوراتی را به وزیر نیرو داده  بودند ولی قرار ما این نبود که 

آن نامه رسانه ای شود.
زرگرپ��ور اف��زود: خوش��بختانه وزیر نی��رو نیز ب��ه عنوان 
بلندمرتبه ترین مس��ئولی که می تواند راجع به آب تصمیم 
بگیرد قول تحویل آب پاییزه به کشاورزان اصفهان را داده و 
از سوی دیگر موضوع مجوز زیست محیطی تونل گالب 2 در 
حال حل شدن است که امیدواریم تا 14 روز آینده عملیات 
اجرایی این تونل از سر گرفته شود.زرگرپور ضمن اشاره به 
اینکه سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به استان اصفهان 
یک نقط��ه عطفی در خصوص مس��ائل آب اس��تان بوده و 
مسئوالن کشور را به طور کامل در جریان امر قرار داده است، 
گفت: ش��اه کلید احیای حوضه آبریز زاینده رود مهم ترین 
ماده ای اس��ت که در طرح 9 ماده ای قرار دارد و آن استقرار 

مدیریت یکپارچه در بستر زاینده رود است.

وی اظهار کرد: تا پیش از این اختالف نظرهایی در زمینه نحوه 
اجرای این مدیریت یکپارچه با وزارت نیرو وجود داشت که 
خوشبختانه در این سفر این اختالف نظرها برطرف و موضوع 
حق آبه ها، سهم آبه ها و اشتراکی ها نیز به رسمیت شناخته 
شد که در اس��رع وقت برای تصویب به ش��ورای عالی آب 

ارسال می شود.
استاندار اصفهان همچنین از تخصیص ۶0 میلیارد تومان 
بودجه ب��رای جبران خس��ارت خشکس��الی و پرداخت به 
کشاورزان اصفهان توس��ط دولت خبر داد که 30 میلیارد 
تومان آن به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت می گردد 
و 30 میلیارد تومان دیگر هزینه خس��ارت خشکسالی ها و 
اجرای طرح های عمرانی به منظور اصالح الگوی کش��ت و 

الگوی آبیاری می  گردد.
ورزشگاه نقش جهان واگذار می شود  

استاندار اصفهان یکی دیگر از دستاوردهای سفر معاون اول 
رئیس جمهور به اصفهان را صدور مجوز واگذاری ورزشگاه 
نقش جهان به مدیریت اس��تان بیان کرد و گفت: ورزشگاه 
نقش جهان حدود 800 هزار متر مربع مس��احت دارد که 
تقریبا همه این زمین ها معارض داشته و باید تکلیف آن ها 

مشخص شود.
وی اظهار کرد: بخش دیگر مشکل در این زمینه خود زمین 
فوتبال اس��ت که فاز اول آن در طبقه پایین پیش��رفت 95 
درصدی داش��ته ولی فاز دوم آن پیشرفت آنچنانی نداشته 
است و تا فاز اول و دوم تکمیل نشود AFC مجوز برگزاری 

بازی در ورزشگاه را نمی دهد.
زرگرپور ادامه داد: اکنون دو نهاد شهرداری و فوالد مبارکه 
اصفهان متقاضی تکمیل و بهره برداری این ورزشگاه هستند 
که با واگذاری مدیریت این موضوع به اس��تان اصفهان قرار 
شد استاندار طی سه هفته آینده یکی از این دو متقاضی را 
انتخاب و طی یک تفاهم نامه به تهران معرفی کند تا مراحل 

واگذاری قطعی آن صورت پذیرد.
موافقت های خوبی در زمینه مترو داشتیم

استاندار اصفهان اظهار کرد: حدود 5 سال است که به دلیل 
مسائل میراثی ایستگاه های میدان امام حسین و سی و سه 
پل متروی اصفهان متوقف بود و هی��چ حرکت اجرایی در 
آن صورت نمی گرفت که با حضور معاون میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری رئیس جمهور توافقاتی با مدیریت 
شهری اصفهان به دس��ت آمد و قرار شد تا هفته آینده طی 
یکس��ری طرح های ترافیکی اجرای ایس��تگاه میدان امام 

حسین از مقابل ساختمان جهان نما آغاز می شود.

گزارش استاندار از سفر معاون اول رئیس جمهوری

دستاوردهای خوب برای اصفهان در هفته دولت

مدرک ارائه شده در طرح حفظ قرآن معادل لیسانس است

 دبیر ستاد اجالس و جشنواره میراث 
فرهنگي ناملموس :

 بازارچه غذاي ملل 
راه اندازي مي شود

دبی��ر س��تاد اج��الس و جش��نواره می��راث فرهنگي 
 ناملموس از راه اندازي بازارچه غذاي ملل در راستاي باز 
زنده سازي غذاهاي س��نتي فراموش ش��ده در زمان 
برگزاري اجالس میراث فرهنگي ناملموس در اصفهان 

خبر داد.
مس��عود حس��ین میرزایي با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: راه اندازي بازارچه غذاي ملل یک��ي از برنامه 
هاي جش��نواره و اجالس میراث فرهنگ��ي ناملموس 
 اس��ت که توس��ط س��ازمان فني و حرفه اي مدیریت

 خواهد شد.
وي اذعان داش��ت: اس��تان هاي مختلف به جهت نوع 
اقلیم ذائقه ه��اي مختلف و غذاهاي س��نتي و بومي و 
محلي استاني خود را دارند که ترجیح ما بر این است که 
در این بازارچه غذاهاي سنتي که فراموش شده اند باز 

زنده سازي شوند. 
دبی��ر س��تاد اج��الس و جش��نواره می��راث فرهنگي 
ناملموس اضاف��ه کرد: در ای��ن بازارچه اس��تان هاي 
داخلي و کشورهاي خارجي حضور خواهند داشت ولي 
مهمترین مسئله براي ما این اس��ت که ذائقه ایراني به 

تمام دنیا معرفي شود.
حس��ین میرزایي عنوان کرد: همچنین کتابي دو زبانه 
در راس��تاي معرفي غذاهاي ایراني ش��امل تاریخچه، 
خواص غذا و ن��وع طبخ آن ها همراه ب��ا تصاویر غذاها 
 آماده شده است که در این بازارچه عرضه خواهد شد و

 م��ي توان��د ب��راي نس��ل ج��وان و ک��ودکان آینده 
 موث��ر باش��د زی��را بس��یاري از غذاه��ا فرام��وش

 شده اند. 
وي تاکید ک��رد: باتوجه به اینکه بس��یاري از غذاها به 
دست فراموشي س��پرده ش��ده اند لذا بازگشت دوباره 
غذاهاي س��الم به س��بد غذایي مردم به عنوان یکي از 
زیرمجموعه هاي بح��ث اصالح س��بک زندگي مورد 
 توجه اس��ت زی��را الگوي صحی��ح غذایي محس��وب 

مي شود. 
دبیر ستاد اجالس و جشنواره میراث فرهنگي ناملموس 
اظهار گفت: سازمان فني و حرفه اي استان اصفهان در 
رابطه با راه اندازي بازارچه مهارت با ش��عار دیپلماسي 
 مه��ارت نیز وارد ش��ده که در ای��ن بازارچ��ه برخي از 
مهارت هاي خاص جمهوري اسالمي ایران که بسیاري 
از مردم کشور نیز از این مهارت ها بي اطالع هستند به 

دنیا معرفي خواهد شد.

     عضو کمیته آب کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان: 

نمک تاالب گاوخونی سالمت اصفهانی ها را تهديد می کند
     مديرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان :

ثبت نام 8۰۰ اصفهانی در طرح تبديل تاکسی های فرسوده
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زاینده رود: آیین افتتاحیه رس��می ش��هربازی رویاها شامگاه روز 
دوشنبه و با حضور جمعی از مسئوالن ملی و استانی به ویژه اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.اجرای برنامه های 
ش��اد و مفرح برای کودکان و به ویژه نمایش برخی از برنامه های 
مورد عالقه دهه ش��صتی های ایران همچون هادی و هدا، خو نه 
مادربزرگه، کاله قرمزی و مدرسه موش ها از مفرح ترین برنامه های 
اجراشده در این آیین افتتاحیه بود.اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور که یکی از س��خنرانان این آیین بود راه اندازی 
شهربازی رویاها را عامل روسفیدی مس��ئوالن پیش  روی مردم 
دانست و افزود: اصفهان شهر قابلیت ها، فرهنگ ها و تمدن ها است 
و علی رغم تمام ظرفیت ها با مشکالت پیچیده ای نیز دست و پنجه 

نرم می کند.
وی خش��کی زاینده رود را یکی از مشکالت جدی شهر اصفهان و 

بسیاری از کالن شهرهای کش��ور دانست و افزود: حل 
مشکل کم آبی و به ویژه زاینده رود نیازمند تدبیر 

جدی اس��ت و باید به صورت ویژه مورد بررسی 
قرار گیرد.مع��اون اول رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه هی��چ ایرانی و هی��چ اصفهانی حاضر به 
دیدن زاینده رود خشک نیست، ادامه داد: بخش 
عظیم توسعه و زیبایی شهر اصفهان به رودخانه 
زاینده رود بستگی دارد و بر این اساس امیدوار 
هستیم که در آینده ای نه چندان دور زاینده رود 

اصفهان زنده شود.
وی با اش��اره به اینک��ه  در ح��ال حاضر همه 
شهرهای بزرگ کشور با مشکل کم آبی مواجه 
هستند، اضافه کرد:  یکی از موضوعات اساسی 
مورد توجه رئیس جمهور حل مشکل آب است 

و امیدواریم با اولویت دادن به مشکل زاینده رود بتوانیم این مشکل 
را در اصفهان حل کنیم.

جهانگیری ب��ا بیان اینکه با ش��ناختی ک��ه از م��ردم اصفهان و 
متخصصان اصفهانی دارم می دانم که مشکالت این شهر درست 
می ش��ود، گفت:  طرح ها و تصمیمات خوبی در شورای عالی آب 
در خصوص آب اصفهان گرفته شده است و  اصفهانی ها مطمئن 
باش��ند آب به زاینده رود برمی گردد.وی ادامه داد: به زودی آب از 
طریق کوهرنگ 3 به اصفهان انتقال خواهد یافت و دیگر طرح های 

آ برسانی به زاینده رود نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
سالمت را وی اضافه کرد: بر این اس��اس دولت امسال مسئله 

در اولویت کاری خود قرار داده 
و این سالمت 

شامل سالمت روحی و جسمی است.
طرح شهررویاها به عنوان یك الگو به سراسر كشور 

تسري یابد
 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ش��هررویاها ظرفیتي 
براي ایجاد ش��ادي و نش��اط ش��هروندان اصفهاني فراهم کرده 
است، گفت: الزم اس��ت طرح ش��هررویاها به تمام کشور تسري 
یابد.اس��حاق جهانگیري در مراس��م رس��مي افتتاح شهررویاها 
با اعالم این مطل��ب اظهار داش��ت: تحول در نظام س��المت در 
س��ال جاري به عنوان اولوی��ت کاري دولت ق��رار گرفت تا همه 
مردم از س��المتي روح��ي، جس��مي و رواني برخوردار ش��وند و 
مردمي شاد داشته باشیم. وي با تاکید بر استفاده از تمام امکانات 
و ظرفیت ها براي ایجاد ش��ادي و نش��اط در جامع��ه بیان کرد: 
 در صورتیکه مردمي ش��اد و بانش��اط داشته باش��یم بسیاري از

هاي اجتماعي موجود در جامعه  آس��یب 
از بی��ن خواه��د رفت. 
اول  مع��اون 

رییس جمهور با اش��اره ب��ه راه اندازي مجموعه ش��هر رویاها در 
اصفهان گفت: الزم است از این گونه فرصت ها براي ایجاد شادي 
و نشاط در قالب طرح هایي در کشور اجرا شود لذا باید شهر رویاها 
به عنوان یک الگو به سراسر کش��ور تسري یابد. جهانگیري ادامه 
داد: مسئوالن اصفهان در زمینه ایجاد نشاط و شادابي و سرگرمي 
براي شهروندان رو سفید هستند چراکه باتوجه به آنچه که در توان 
داشته اند در این زمینه وارد شده و اقدامات بسیار خوبي انجام داده 
اند. وي افزود: بسیار خوشحالم که در هفته دولت به اصفهان آمده 
ام و برنامه هاي مختلفي از سوي استانداري، شهرداري و شوراي 
شهر اصفهان تدارك دیده شده اس��ت. وی با بیان اینکه اصفهان 
و اصفهاني ه��ا در تمام کارهاي خوب پیش قدم ب��وده اند، اذعان 
داشت: در زمان جنگ تحمیلي اس��تانداري و شهرداري اصفهان 
 به فکر زیبایي ش��هر بودند و بع��د از آن دوران نی��ز در این زمینه 
گام هاي بلندتري برداشته شده است و از این نظر اصفهان در تمام 
عرصه ها پیش قدم بوده اس��ت. جهانگیري عن��وان کرد: با توجه 
 به سابقه طوالني این ش��هر و وجود آثار تاریخي در سطح ملي و

 بین المللي اصفهان مي درخشد این در حالي است که 
همانند هر مجموعه اي داراي مشکالتي است 
که داراي پیچیدگي بوده و این مشکالت 
 نیازمن��د تدبی��ر و

 جام��ع نگ��ري 

است اما با ش��ناختي که من از اصفهاني ها دارم مطمئنم بر این 
مشکالت فائق خواهند آمد. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر 
پیگیري هاي رییس جمهور کش��ور در رابطه با آب تصریح کرد: 
حل مشکل آب در کش��ور از اولویت هاي اول برنامه کاري دولت 
است به طوریکه این بحران در کل کشور وجود دارد و خشکسالي 
و کمبود آب ایراني ها را اذیت مي کند و تمام کالنشهرها از جمله 
اصفهان، تهران، ش��یراز، مشهد و... با این مش��کل روبرو هستند 
و الزم اس��ت برنامه دقیقي در این رابطه اتخاذ شود. جهانگیري 
اطمین��ان داد: احیا و س��اماندهي زاینده رود ج��زو اولویت هاي 
دولت است به طوریکه در ش��وراي عالي آب تصمیمات 
خوبي در این رابطه گرفته شده که به زودي عملیاتي 
مي ش��ود. وي از انتق��ال آب از کوهرنگ ب��ه رودخانه 
زاینده رود خبر داد و گفت: عملیات اجرایي این طرح 
 به زودي شروع مي شود و ش��اهد جاري شدن آب در 
زاینده رود خواهیم بود و به زاینده رود همیشه مي نازیم 
و این اتفاق خواهد افتاد و این روزهاي سخت مي گذرد. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کالنشهرها 
با مشکالتي همچون مباحث محیط زیست، ترافیک و 
مسائل اجتماعي روبرو هستند، اظهار داشت: مشکالت 
مطرح شده در رابطه با اصفهان را بررسي خواهم کرد 
 و باتوجه ب��ه توان دول��ت در این زمین��ه گام خواهیم

 برداشت.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت 

طرح شهررویاها به عنوان یك الگو به سراسر كشور تسري یابد

شهربازی رویاها در شب خاطره ها افتتاح شد

 در طراحی ش��هری س��عی بر آن می ش��ود 
ک��ه تمام��ی پارامتره��ا در جه��ت ایج��اد 
ظرفیت های��ی قرار گی��رد که ش��رایط ارائه 
 بهترین کیفی��ت را از عوامل انس��انی طلب 

می نماید.
تردی��دی در ای��ن موض��وع وج��ود ن��دارد 
ک��ه اساس��ی ترین رک��ن ب��رای رخ دادن 
هرگونه رش��دی، ع��الوه ب��ر فراه��م بودن 
تمام��ی اب��زار، عوامل��ی روح��ی اس��ت که 
تمام��ی عوام��ل انس��انی را در پس��ت های 
 مختل��ف ناگزی��ر از ارائ��ه بهتری��ن ب��ازده 

می کند.
نتیجه اس��تفاده از روش های نوین در جهت فراهم آوردن روحیه تعاون، احساس 
مسوولیت، همکاری و تالش مستمر برای رسیدن به هدف ، کاهش انواع آالینده ها 
محیطی، شاداب و زیباسازی شهری، باال بردن کیفیت محیط کار و ایجاد ظرفیت 
هایی که به بهترین شکل و در مسیر مثبت به آزادسازی انرژی شهروندان کمک کند 

 به ص��ورت علمی به اثبات رس��یده
 است. در راس��تای همین مبحث و 
آن هنگام که شهرهای شاخص دنیا 
مورد مطالعه قرار می گیرد، این نکته 
را در می یابیم که توجه به تفریحات 
و س��وق دادن عموم مردم به ورزش 
و تفریح��ات س��الم به عن��وان یک 
 برنامه در مس��یر هدف، دیده شده

 است.
آسان سازی ورزش، ایجاد محیطهای 
تفریحی که ع��الوه ب��ر جنبه های 
توریستی و گردشگری، پاسخگویی 
نیازهای تفریحی ش��هروندان را هم 

 هدف گرفته اس��ت یکی از بهترین
 راه ه��ا در ای��ن مس��یر اس��ت که 
نیازس��نجی  ب��ا  خوش��بختانه 
صحیحی که در طی س��الیان اخیر 
در ش��هر اصفهان ص��ورت گرفته و 
 از طرف��ی ت��الش در جه��ت ایجاد

 ظرفی��ت های��ی ک��ه زمین��ه این 
رخ��داد را فراه��م م��ی آورد، ق��ادر 
خواه��د ب��ود ت��ا اصفه��ان را از این 
 حیث در جایگاه قاب��ل توجهی قرار

دهد. چندی��ن و چن��د طرحی که 
ش��هرداری اصفهان در همین راستا افتتاح کرده، در دست س��اخت داشته و یا در 
مراحل برنامه ریزی آن است و در نقطه عطف این طرح ها، شهر رویاهاست که توسط 
معاون اول ریاست جمهوری افتتاح شد و هر شب میزبان هزاران نفر از شهروندان 
اصفهانی و میهمانان شهر گنبدهای فیروزه ای است، از جمله طرح هایی است که از 
مدت ها پیش در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت و اکنون جایگاهی خاص 

در سبد تفریحی خانواده ها یافته است.
نباید فراموش کرد که اس��تقبال قابل 
توجه عموم مردم از بزرگ ترین پارك 
بازی خاورمیانه، مسوولیت مدیران را 
در جهت ایجاد سایر امکاناتی و ظرفیت 
های تفریحی که کشورهای پیشرفته 
از آن بهره مند هستند تشویق خواهد 
کرد و این استقبال مهر تاییدی بود بر 
سایر برنامه هایی که شهرداری اصفهان 
برای بدل س��اختن اصفهان به یکی از 
باکیفیت تری��ن ش��هرهای منطقه در 
 افق برنامه ه��ای خود تدوی��ن نموده

 است.

شهردار اصفهان که یکی دیگر  از س��خنرانان این آیین بود راه اندازی شهر رویاها را 
ادای دین به مردم اصفهان و تمام کشور دانس��ت و اظهار داشت: ایجاد زمینه های 
شادی و نشاط در سطح جامعه حق ش��هروندان و وظیفه مسئوالن است.مرتضی 
س��قاییان نژاد با بیان اینکه ش��هربازی رویاها بزرگ ترین پاك ب��ازی خاورمیانه 
اس��ت، ادامه داد: این پارك در فضای 17 هکتاری و با تجهیز 96 دستگاه با اعتبار 
200 میلیارد تومانی به بهره برداری رس��یده است.وی با اشاره به نحوه اعتبار دهی 
به پروژه ش��هربازی رویاها افزود: 1۸.۵ میلیون یورو  بخ��ش ارزی این پروژه بوده 
 است که 11.۵ میلیون یورو آورده شرکت چینی و ۸ میلیون یورو آورده شهرداری

 اصفهان است.
شهردار اصفهان در خصوص نحوه پرداخت سود شهرداری به شریک چینی گفت: 
شرکت چینی شریک شهرداری محسوب می شود که 2۸ درصد سود این مجموعه 
برای مدت 10 سال به این شریک خارجی اختصاص دارد و بعد از 10 سال کل شهر 
رویاها را به شهرداری تحویل می دهد.وی با اشاره به دیگر مراکز فرهنگی تفریحی 
ایجادشده در سطح شهر اصفهان بیان داش��ت: پارك جنگلی ناژوان با یک هزار و 
200 هکتار فضای سبز، باغ خزندگان، تله س��یژ ناژوان، پارك آبی کودکان، پارك 
کوهس��تانی صفه، فاز اول تله کابین صفه که البته اجرای آزمایشی فاز دوم آن نیز 
شروع شده است، شهربازی های ملک شهر، رویاها، آبشار و شهربازی سیمرغ، باغ 
گل ها، باغ های فرهنگی فدك و غدیر، جزیره بازی، مجموعه شهر عجایب، شهربازی 
بزرگ جهان نما، باغ های بانوان از جمله مجموعه هایی است که برای تفریح و شادابی 

مردم این دیار فراهم شده است.
وی در ادامه با اش��اره به بازدید مع��اون اول رئیس جمهور از پروژه قطار ش��هری 
اصفه��ان اظهار داش��ت: ام��روز اولین رام ش��امل ۵ واگ��ن فاز اول قطارش��هری 
 اصفهان مورد آزمایش ق��رار گرفت که باید تس��ت های اولی��ه را بگذراند تا کامل

 شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه خط اول مترو با 20/2 کیلومتر  و خط دوم با 23 کیلومتر 
و خط سوم با 12 کیلومتر در شهر اصفهان پیش بینی شده است، افزود:بر این اساس با 
توجه به شکل گیری شرکت مادر تخصصی در تهران تا مین واگن های مترو اصفهان 
و دیگر شهرهای کش��ور بر عهده این شرکت قرار گرفته اس��ت که مشکالتی را در 
روند راه اند ازی مترو ایجاد کرده است.وی ادامه داد: اگر می بینید که قطار شهری 
مش��هد عملیات اجرایی آن دیرتر از اصفهان آغاز اما زودتر به بهره برداری رسید به 

این دلیل است که ریاست جمهوری اختیارات خود را برای خرید واگن به استاندار 
مشهد واگذار کرد اما در اصفهان وحدت در مدیریت مترو وجود ندارد.سقائیان نژاد 
با بیان اینکه باید در کالن شهرهایی که خودش��ان قدرت اجرایی دارند و اصل ۴۴ 
قانون اساسی نیز این اجازه را می دهد اختیارات تأمین واگن های مترو به مسئوالن 
استانی واگذار شود، ادامه داد:  تنوع بخش��ی، رقابت پذیری، سرعت و صرفه جویی 
 ایجاب می کند ک��ه تفویض اختی��ار انجام ش��ود و تمرکززدایی در این قس��مت 

صورت گیرد.
وی با اشاره به مش��کالت رودخانه زاینده رود نیز گفت: تمام حرف هایی که درباره 
کم آبی و خشکسالی زده می شود درست اس��ت، اما مردم چطور باید قبول کنند 
رودخانه ای که ۴ هزار سال جاری بوده از دهه ۸0 به بعد دچار مشکالت شده است، 
مگر از آن س��ال به بعد چقدر جمعیت اضافه ش��ده و یا چقدر با خشکسالی مواجه 

بوده ایم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه تنها ش��هری که 3 اثر تاریخی ثبت جهانی از طریق 
یونسکو دارد، اصفهان است، ادامه داد: کمک کنید اصفهان کما فی السابق در خدمت 
نظام باشد و مردم آن شاداب باشند که این شادابی زمینه ساز حرکت های انقالب و 

پشتوانه های نظام است.

راه اندازی شهر رویاها ادای دین به مردم اصفهان بودشهر رویاها؛نماد توسعه ظرفیت های تفریحی در نصف جهان



اخبار کوتاهيادداشت

وزير نفت :فعالً برنامه ای برای افزايش 
قیمت بنزين نداريم

وزیر نفت در حاشیه دهمین همایش بین المللی انرژی گفت: 
فعاًل برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم.

بیژن زنگنه وزی��ر نفت امروز در حاش��یه دهمی��ن همایش 
بین المللی انرژی در تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس 
مبنی بر برنامه تعیین قیمت بنزین گفت: فعاًل هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین نداریم و در این زمینه حتی جلسه 

هم برگزار نشده است.
در حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیه ای )ماهانه 60 لیتر برای 
هر کارت سوخت خودرو( به نرخ 700تومان و بنزین نرخ آزاد 

لیتری 1000تومان عرضه می شود.

 بهره برداری از ۹ پروژه آبفار
 در استان 

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب روس��تایی اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: ۹ پ��روژه آب و فاض��الب روس��تایی 
در اس��تان اصفه��ان ب��ه مناس��بت هفت��ه دول��ت ب��ا 
 اعتب��اری بال��غ ب��ر ۲۹ ه��زار میلی��ون ری��ال افتت��اح و به

 بهره برداری رسید.
محمد حس��ین قرائتی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: 
ایس��تگاه پمپاژ روس��تای خارا و مالواجرد یکی از طرح هایی 
است که به مناسبت هفته دولت با اعتبار ۳۵00 میلیون ریال 

در شهرستان اصفهان احداث و تجهیز شد. 
وی ب��ه بهره ب��رداری از ط��رح آبرس��انی به روس��تای دهلر 
اش��اره ک��رد وادام��ه داد: این ط��رح نیز ب��ا اعتب��ار ۲0۵۵ 
 میلیون ریال در شهرس��تان ش��اهین ش��هر به بهره برداری

 رسید.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان اصفهان 
افزود: از دیگر پروژه های بهره برداری ش��ده در هفته دولت، 
آبرس��انی به روس��تای درختک، مجتمع نهر خلج و نماگرد و 
حصور از توابع شهرس��تان فریدن بوده که در مجموع ۴000 
میلیون ریال اعتبار برای این پروژه ها هزینه شد. وی تصریح 
کرد: آبرسانی به روستای احمدآباد-جوزار از توابع شهرستان 
بوئین میاندشت از دیگر پروژه هایی است که با اعتبار استانی 
۴۲00 میلیون ریالی به مناسبت هفته دولت به بهره برداری 

رسید. 
قرائتی با اش��اره به طرح آبرس��انی به مجتمع زرنجان، بیان 
داش��ت: این طرح نیز با اعتبار ۲700 میلی��ون ریال به بهره 
برداری رس��یده اس��ت. وی به حفاری و تجهی��ز چاه آب 17 
روستای س��عید آباد اش��اره کرد و گفت: این روس��تا که در 
شهرستان گلپایگان واقع شده با اعتبار 1000 میلیون ریال به 

بهره برداری رسیده است. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان اصفهان 
افزود: آبرس��انی به روس��تای اریس��مان و بیدهن��د از توابع 
شهرس��تان نطنز با اعتبار 1۲۴۹۴ میلیون ریال به مناسبت 

هفته دولت به بهره برداری رسید.

واگذاری امور ۲۵ شهرک صنعتی به 
هیات امناهای شهرک های صنعتی

دبیر انجمن هیات امناها و شرکت های خدماتی شهرک های 
صنعتی اس��تان اصفهان اعالم کرد: امیدواریم در سال جاری 
به دنبال اجرای اصل ۴۴؛ واگذاری امور بیش از ۲۵ ش��هرک 
صنعتی استان به هیات امناهای شهرک های صنعتی صورت 

گیرد.
محمد اقارب پرست با اشاره به تصویب قانون نحوه واگذاری 
مالکیت شهرک های صنعتی و اداره امور آنها به هیات امناهای 
شهرک های صنعتی در مجلس شورای اسالمی، بیان داشت: 
این قانون که قانون بسیار خوبی است در پی اجرای سیاست 
های اصل ۴۴ تصویب ش��ده و به دنبال آن نیز یک اساسنامه 
توسط شرکت شهرک های صنعتی کشور در این زمینه تدوین 

شده است. 

برپايی دو نمايشگاه لوستر و
 چراغ های تزيینی و لوازم آشپزخانه 
ششمین نمایشگاه تخصصی لوس��تر و چراغ های تزیینی 6 
تا 10 شهریور ماه طی س��اعات بازدید 16 تا ۲۳ با حضور ۵۴ 
مؤسسه و شرکت در ۴۵00 مترمربع فضای نمایشگاهی برپا 

می شود.          
اس��تان های اصفهان، تهران، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غربی، مرک��زی، مازندران و فارس مش��ارکت خ��ود در این 

نمایشگاه را اعالم کرده اند. 
انواع لوستر، چراغ های تزیینی، آینه و شمعدان، تابلو، چراغ 
های پارکی و باغ��ی، صنایع دس��تی و آیینه کنس��ول های 
چوبیمعرق و مشبک و مجسمه های تزیینی از جمله اقالمی 

هستند که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
در سال جاری این نمایشگاه با حضور جمعی از تولید کنندگان 
و ی��ا نمایندگان ف��روش مطرح در دو س��الن ش��یخ بهایی و 
میرداماد و در فضایی به مساحت ۴۵00 مترمربع برگزار می 
ش��ود که این امر از افزایش فضای نمایش��گاه نسبت به دوره 
گذش��ته حکایت دارد.  در ضم��ن تراکم اس��تانی موجود در 
نمایشگاه یکی از نکات برجس��ته این نمایشگاه محسوب می 
شود. ایجاد فضایی به عنوان work shop  )کارگاه آموزشی( 
به منظور توضیح و نمایش مراحل مختلف ساخت لوستر برای 
بازدید کنندگان نمایشگاه از جمله ویژگی های جالب توجه 
این دوره است.   همچنین اولین نمایشگاه اختصاصی لوازم و 
ظروف آشپزخانه 6 تا 10 شهریور ماه طی ساعات بازدید 16 تا 
۲۳ با حضور 60  مؤسسه و شرکت در 1۵00 مترمربع فضای 

نمایشگاهی برپا می شود. 
اس��تان های اصفهان، تهران، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غربی، زنجان، چه��ار محال و بختیاری و خراس��ان رضوی و 
نمایندگان فروش کشورهای ترکیه و آلمان در این نمایشگاه 

حضور دارند. 
انواع چینی و کریس��تال، بلور، ظروف استیل، چدن و تفلون، 
پالسکو، لوازم برقی کوچک، تزیینات و ملزومات آشپزخانه در 

این نمایشگاه ارایه خواهد شد. 

4
53 پروژه راه و شهرسازی در اصفهان آماده بهره برداری است

 مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان از بهره برداری ۵۳ پروژه با اعتباری بالغ بر 7۴0 میلیارد ریال خبر داد.
وی  اظهار داشت: مهمترین پروژه های قابل افتتاح امسال در بخش راه شامل احداث بزرگراه، راه های 

اصلی و فرعی به طول ۵۴ کیلومتر است.
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رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه 
رانت واردات خودرو نیز در دست خودروسازان است، گفت: 
اگر شورای رقابت به وظایف قانونی خود عمل نکند، مجلس 

این شورا را سر جای خود خواهد نشاند.
علی  علیلو با بیان اینکه جلس��ه جدیدی توس��ط کارگروه 
مشترک کمیسیون صنایع مجلس و ش��ورای رقابت برای 
بازنگری در قیمت خودرو تشکیل نشده است، اظهار داشت: 
از وقتی که رئیس شورای رقابت پرونده قیمت گذاری خودرو 
را مختومه اعالم کرد، برگزاری جلسات این کارگروه منتفی 
و متوقف شده اس��ت.وی با بیان اینکه شورای رقابت از نظر 
قانونی نباید به موض��وع قیمت گذاری خودرو وارد ش��ود، 
افزود: به زودی گزارشی در مورد عملکرد شورای رقابت در 
قیمت گذاری خودرو در صحن علنی مجلس قرائت خواهد 
ش��د.علیلو در مورد جزئیات این گزارش نی��ز گفت: ورود 
غیرقانونی شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو و همچنین 
آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمت های غیر واقعی 

برای خودرو از جمل��ه محورهای این گزارش اس��ت که با 
استفاده از اسناد و مدارک ارائه خواهد شد.

علیلو در ادامه با بیان اینکه موض��وع کاهش تعرفه واردات 
خودرو نیز از س��وی برخی صاحبان مناف��ع و رانت مطرح 
می ش��ود، گفت: رانت واردات خ��ودرو نیز عمدتاً دس��ت 
خودروسازان اس��ت و در واقع چوب دو س��ر طال در دست 
خودروسازان قرار دارد که اگر بخواهند وانمود می کنند که 
صنعت خودرو جای پیشرفت ندارد تا واردات خودرو رونق 
گیرد و منافعشان تأمین شود.وی تأکید کرد: اجازه نمی دهیم 
صنعت خودرو به راحتی به دست این افراد زمین گیر شود 
تا منافعش��ان را از واردات تأمین کنند.         وی با اش��اره به 
پیش��رفت های صورت گرفته در صنایع فضایی، هسته ای، 
دفاعی و نانو در کشور، گفت: این بخش ها با وجود تحریم ها 
توانستند به پیشرفت مناسبی برسند، ولی صنعت خودرو 
به جایگاه مناسبی نرسیده است و در طول عمر دولت های 
مختلف، صنعت خودرو اس��یر دس��ت افرادی بوده که در 
دولت های مختلف نفوذ کرده و اجازه انتقاد از صنعت خودرو 
را به هیچ کس نداده اند.عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه 
داد: خودروس��ازان با مطرح کردن موضوعاتی مانند بیکار 
ش��دن نیروی کار، هر زمان که انتقادی نس��بت به صنعت 
خودرو مطرح شد، کارگران خود را ترغیب کردند تا اعتراض 
کنند.وی با بیان اینکه متأسفانه وزیر صنعت آشکارا از تخلف 
خودروس��ازان حمایت می کند، گفت: مجلس تا زمانی که 
جریان صنعت خودرو اصالح نشود و کیفیت و قیمت خودرو 

منطقی نشود، این موضوع را رها نمی کند.
وی افزود: تحقیق و تفحص از صنعت خ��ودرو، ابتدای کار 
بود و این موضوع ادامه دارد و هیچ مدیر صنعتی نباید پشت 
جریانات سیاسی مخفی شود، بلکه باید ایرادات کار خود را 

مطرح و اصالح کند.

رئیس اتحادیه عم��ده فروش��ان میادین می��وه و تره بار 
اصفهان با بیان اینکه تولید صیفی جات استان ۵0 درصد 
به نس��بت س��ال قبل کاهش داشته اس��ت،گفت: شرق 
اصفهان بزرگترین مرکز تولید صیفی جات استان بود که 
با قطع آب زاینده رود تولید ای��ن محصوالت در آن کامال 

از بین رفته است.
ناصر اطرج اظهار داش��ت: تا قبل از خشکسالی های اخیر 
صیفی جات اس��تان عالوه بر مصرف داخل��ی همواره در 

حجم زیادی به سایر نقاط کشور نیز ارسال می شد.
وی با بیان اینکه به نسبت سال گذشته ۵0 درصد کاهش 
تولید صیفی جات داش��ته ایم، افزود: عمده تولید صیفی 
جات استان در منطقه شرق اصفهان صورت می گرفت که 
با قطع جریان آب زاینده رود در سال های اخیر تولید این 

محصوالت کامال از بین رفته است.
رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار استان 
اصفهان ادامه داد: شهرستانهای غربی همانند فالورجان 
و نجف آباد نیز از مراکز عمده تولید صیفی جات اس��تان 

محسوب می شود که شرایط خوبی ندارد.

اطرج با بیان اینکه عمده فعالیت میادین در خرید میوه و 
سبزی از اردیبهشت تا آبانماه هر سال است، بیان داشت: 
آب چاه های شهرس��تان های غربی به دلی��ل اینکه آب 
زاینده رود تا نزدیکی کارخانجات بزرگ می رسد وضعیت 
بهتری نسبت به شرق دارد اما این آب بیشتر در سه ماهه 

اول سال است و در تابستان افت می کند.
ارسال عمده صیفی و میوه غرب اس�تان از میدان 

درچه
وی تصریح کرد: البته بخش زیادی از کار ارس��ال میوه و 
تره بار شهرستان های غربی به استان های کشور از طریق 
میدان میوه و تره بار شهر درچه در حومه اصفهان صورت 

می گیرد.
رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اس��تان یادآور شد: 
اساس��ا به دلیل فعالیت باالی می��دان درچه محصوالت 
منطقه غرب به میزان اندکی وارد میدان مرکزی اصفهان 

می شود.
اطرج ادامه داد: با وجود کاهش تولید میوه و سبزی استان 
با این حال میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به دلیل 
وسعت زیاد همواره توان جذب این محصوالت و انتقال آن 

داخل استان و سایر نقاط کشور را دارد.
وی درباره صدمات خشکس��الی بر باغات میوه اس��تان به 
خبرنگار مهر گفت: متاسفانه باغات خمینی شهر که یکی 
از مراکز مهم تولید میوه تلقی می ش��د ب��ا تانکر در حال 

آبرسانی است و وضعیت خوبی ندارد.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه کش��وری عمده فروش��ان 
میادین می��وه و تربار با بان اینکه خشکس��الی مش��کلی 
کشوری است، بیان داش��ت: در حال حاضر تولید میوه و 
صیفی در استان های ش��مالی ، آذربایجان غربی و شرقی 

و البرز رونق دارد.

به دلیل خشکی زاينده رود 

کاهش تولید صیفی جات در شرق اصفهان 
رئیس هیأت تحقیق و تفحص :شورای رقابت منتظر برخورد جدی مجلس باشد 

چوب دو سر طال در دست خودروسازان

مع��اون اول رئیس جمه��ور در اصفه��ان با بی��ان اینکه 
رئیس جمهور هم با تمام وجود بر روی مسئله زاینده رود 
حساس��یت دارد، گف��ت: در بخش سیاس��ت خارجی با 
صحبت هایی که انجام ش��ده امید داریم کشور بتواند در 

یک تعامل مثبت با دنیا اهداف خود را پیش ببرد.
  اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان اصفهان 
اظهار کرد: بزرگترین سرمایه اجتماعی که یک نظام در 
اختیار دارد، مرحله اعتماد مردم به مس��ئوالن نظامشان 
است و مردم باید اعتماد داشته باشند که این نظام، نظام 
قدرتمندی است و می تواند مسائل و مشکالتشان را رفع 

کند تا به آینده آن امیدوار باشند.
وی افزود: هرروز روزهای بهت��ر و امیدبخش برای مردم 
به ویژه نسل جوان وجود دارد، تا این مردم با امیدی که به 
آینده دارند، بتوانند سرمایه های بزرگ را به سرمایه های 
اجتماعی تبدی��ل کرده و بتوانند پش��توانه نظام و دولت 

باشند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: به همین دلیل باید 
از سرمایه های اجتماعی کشور حمایت کرد چراکه هرچه 
سرمایه های اجتماعی یک کشور پایین بیاید، آسیب های 

آن هم بیشتر می شود.
وی افزود: ما در دول��ت اصرار داریم که هم��کاران ما در 
استان های مختلف، با تدابیری که می اندیشند، به دنبال 

رفع مشکالت باشند.
جهانگیری تصری��ح کرد: در بخش سیاس��ت خارجی با 
صحبت هایی که انجام شده امید داریم کشور بتواند در یک 
تعامل مثبت با دنیا اهداف خود را پیش ببرد و تحریم های 
ظالمانه و ضد انسانی که علیه دولت و ملت ایران وضع شده 
بتوانیم از پیش روی دولت برداریم و حقوق قانونی ملت 
ایران را به دست بیاوریم؛ تا کنون پیشرفت ما خوب بوده و 
به هرحال ما در این گفت وگوها کار بی فایده ای نکرده ایم 

و فقط گفت و گو بوده و بخشی از تحریم ها را برداشته ایم.
مع��اون اول رئیس جمه��ور گفت: مقام معظ��م رهبری 
بزرگترین سرمایه ای است که دولت در اختیار دارد، دولت 

با این پشتوانه می تواند به نتیجه  برسد.
وی تصریح کرد: در زمینه مسائل اقتصادی هم تورم خوب 
کنترل شده و گام های خوبی برداش��ته ایم؛ امسال قول 
دولت عبور از رکود است و همه مسئوالن و ارکان دولت 
باید عزم خود را جزم کنند تا رکود اقتصادی کشور برطرف 

و به سمت رونق حرکت کنیم.
جهانگیری بی��ان کرد: اصفهانی ها ممکن اس��ت متوجه 
عظمت اصفهان نشوند، اصفهانی که مرکز تمدن اسالمی 
ایرانی اس��ت مگر می ش��ود که در دولت در مورد مسائل 
اصفهان جدی گرفته نش��ود و ب��ه س��ادگی از آن عبور 
کند؛ هر کس که به ایران و زاینده رود عالقه مند باش��د از 
خشک شدن آن متاثر می شود.معاون اول رئیس جمهور 
افزود: مقام معظم رهبری در یک س��ال گذش��ته مجوز 
برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای طرح های آب و 
خاک داده اند که تاکنون 10 میلیارد دالر برداشت شده 
است، برخی از این طرح ها جدی بوده و ما مصمم هستیم 

آب را به داخل کشور منتقل کنیم.
وی اف��زود: آب اصفهان از بحث های ج��دی وزارت نیرو 
است و در مورد تونل گالب ۲ باید مشکل زیست محیطی 
آن برطرف شود، شورای عالی آب نیز در مورد زاینده رود 
صحبت های جدی انجام داده ک��ه اگر فکر می کنید باید 
ستاد احیای زاینده رود همانند ستاد احیای دریاچه ارومیه 

تشکیل شود ما مشکلی نداریم و آن را پیگیری می کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه باید ۹ بند مصوبه شورای عالی آب 
اجرایی شود خاطرنشان کرد: تاکنون 1۳۵ میلیارد تومان 
برای خشکسالی اصفهان اختصاص دادیم که از متولیان 
می خواهیم در پرداخت و تخصیص آن با دست و دلبازی 

بیشتری عمل کنند.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: وضعیت آب کش��ور 
وضعیت نابس��امانی است، اس��تان های دیگر می گویند 
که اصفهان در این ش��رایط برنجکاری می کند و صنایع 
خود را گسترش می دهد که انتظار می رود اصفهان برای 
استان های دیگر الگو باش��د و کشاورزی خود را به سمت 

روش های مصرف بهینه هدایت کند.
وی خاطرنش��ان کرد: رئیس جمهور هم با تمام وجود بر 
روی مسئله زاینده رود حساسیت دارد؛ مردم و مسئوالن 
اصفهان اطمینان داش��ته باش��ند که مس��ئله آب جزء 
اولویت های مهم دولت است که باید در چارچوب مصالح 
ملی و فنی به آن پرداخت ش��ود.جهانگیری با اش��اره به 
وضعیت محیط زیس��ت اصفهان تصری��ح کرد: وضعیت 
محیط زیست اصفهان از ۳1۵ روز بد به ۲67 روز کاهش 
پیدا کرده که این روند بهبود باید در سال ۹۳ دنبال شود، 

البته نیاز به عزم عمومی مردم و مسئوالن دارد.
احداث سد بهشت آباد

وزیر نیرو گفت: مهمترین اقدام وزارت نیرو انتقال آب از 
سرچشمه های گوناگون به زاینده رود بوده و من این نوید و 
خبر خوش را به مردم اصفهان می دهم که مرحله نخست 

تونل گالب۳ تا پایان س��ال به بهره برداری می رسد و سد 
بهشت آباد نیز احداث می شود.حمید چیت چیان در جلسه 
شورای اداری اصفهان، اظهار کرد: یکی از مسائل حیاتی 
این منطقه که امروز مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد، 

بحث آب اصفهان بوده زیرا اصفهان برای همه ما یکی از 
مؤلفه های اصلی ش��کل دهنده هویت ملی کشور  است.

وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنیم، می بینیم که اثرگذاری 
اصفهان، فراتر از منطقه و کشور بوده و در تاریخ صفویه، 
زمانی که اصفهان پایتخت این سلسله بود، اصفهان جزو ۲ 
شهری بود که بیشترین تأثیر را در عرصه بین المللی داشته 
است؛ با هر بعدی که به جامعه نگاه کنیم، حاکی از آن است 

که این شهر تأثیر زیادی در منطقه داشته است.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اگر به تاریخچه عملکرد وزارت 
نیرو نگاه کنیم، وزارت نیرو اقدامات زیادی در حوزه آب 
برای اصفهان انجام داده و روز گذشته، چهارمین جلسه 

شورای عالی آب با حضور نمایندگان و مسئوالن کشوری 
برگزار شد و مس��ائل زیادی مطرح ش��د، از جمله اینکه 
زاینده رود به طور متوسط در حدود ۵ دهه گذشته 8۴۵ 
میلیون متر مکعب به صورت طبیعی آب داش��ته و قبل 

از انقالب تونل کوهرنگ یک احداث ش��ده ک��ه آب را از 
سرشاخه های کارون برداشت و وارد رودخانه زاینده رود 
کرده اس��ت.وی بیان کرد: مهمترین اق��دام وزارت نیرو، 
انتقال آب از سرچشمه های گوناگون به زاینده رود بوده و 
من این نوید و خبر خوش را به مردم اصفهان می دهم که 
مرحله نخست تونل گالب۳ تا پایان سال به بهره برداری 
می رسد و سد بهش��ت آباد نیز احداث می شود.وی افزود: 
مجموعاً یک میلی��ارد و 17 میلیون مت��ر مکعب آب به 
زاینده رود اضافه شده که حدود ۲00 میلیون متر مکعب 
بیشتر از ظرفیت طبیعی خود است.چیت چیان بیان کرد: 
 کل فعالیت هایی که از ابتدا تاکنون وزارت نیرو داش��ته

 ۲ میلیارد مترمکعب بود که متعلق به استان اصفهان بوده 
و نیمی از فعالیت های وزارت نیرو تاکنون برای انتقال آب 
به اصفهان انجام شده اس��ت.وزیر نیرو بیان کرد: شرایط 
کنونی اصفهان نگران کننده و س��بب تاس��ف است؛ این 
تاسف را همه مردم ایران اذعان می کنند و یکی از دالیل 
اصل��ی آن آبادانی مرک��ز فرهنگی و اجتماعی کش��ور و 
زاینده رود است؛ سئوال مهم این است که چرا زاینده رود 
دچار چنین وضعیتی شده اس��ت.وی با اشاره به ۳ عامل 
تاثیرگذار در وضعیت نابسامان زاینده رود خاطرنشان کرد: 
دسته اول دشت خالق الهی است؛ دسته دوم عواملی است 
که در اختیار سازمان منابع آبی بوده و دسته سوم خارج 
از اراده و کنت��رل وزارت نیرو و حاص��ل کار همه جامعه 
است.چیت چیان افزود: خشکسالی وجود دارد و مختص 
اصفهان نیست که این دسته خالق الهی است؛ ما در ابتدای 
دولت بیان کردیم که آب شرب در 1۲ کالنشهر کشور در 
وضعیت اضطرار قرار دارد، این مسئله خشکسالی در دست 
ما نیست تغییرات اقلیمی سبب کاهش بارندگی و افزایش 
خشکسالی شده که ما باید خود را با این روند تطبیق دهیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: م��واردی که مربوط به وزارت نیرو 
می شود را بیان کردیم، امکانپذیر نیست که وزارت نیرو آب 
را به جای دیگری ببرد، ۴۵ هزار هکتار زمین کشاورزی 
در حوزه زاینده رود داشتیم که اکنون به ۲00 هزار هکتار 
رسیده و ۵ برابر شده که باید مسئوالن جلوی کشت های 
بیش از 10 هزار مترمکعب را بگیرند و آنها را تعطیل کنند؛ 
برداشت از چاه ها کنترل شود و کنتر های هوشمند نصب 
ش��ود و جلوی تمام اضافه برداشت ها را می گیریم و اصال 

اغماض نمی کنیم.
وی با بیان اینکه ما بی��ش از ۴00 میلیون مترمکعب در 
س��د زاینده رود ذخیره کردیم افزود: در پاییز امسال آب 
برای کشت پاییزی به اصفهان اضافه می شود و طرح تونل 
 کوهرنگ ۳ به اتمام می رسد و شاهد جاری بودن آب در

 ۵ ماه از سال در رودخانه زاینده رود هستیم.

 جهانگیری : رئیس جمهور با تمام وجود بر زاينده رود حساسیت دارد

 بهره برداری تونل گالب3 تا پایان سال

جلوگیری از برداشت های غیرقانونی و تصمیمات غیر کارشناسی 
راه حل معضل آب استان است

حضرت آیت اهلل مظاهری در دیدار با معاون اول رئیس جمهوری گفت: مسئله زاینده رود و مشکالت مربوط به آن، یک مسئله 
ملی است و اختصاصی به استان اصفهان ندارد و از این رو رفع معضالت مربوط به آن، به یک نگاه جامع و یک برنامۀ بلندمدت 

نیاز دارد.
 در سّومین روز از هفتۀ دولت، اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه تنی چند از وزراء و مسئوالن دولت، با 

مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری»مدظله العالی« دیدار و گفتگو کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری در این دیدار با گرامیداشت هفتۀ دولت از خدمات و تالش های رئیس جمهور محترم و دولت 
یازدهم قدردانی کرده و تأکید کردند: با الطاف الهی آغاز کار دولت فعلی در سال گذشته، آرامش و امید خوبی در کشور ایجاد 

کرد و حفظ و صیانت از این آرامش و امید، برای همه خصوصاً دولتمردان، امری ضروری و الزم است.
حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری با قدردانی از تالش های صادقانه و مواضع مثبت آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
به مشکل بزرگ آب در استان اصفهان اشاره کرده و افزودند: مسئله زاینده رود و مشکالت مربوط به آن، یک مسئله ملی است 

و اختصاصی به استان اصفهان ندارد و از این رو رفع معضالت مربوط به آن، به یک نگاه جامع و یک برنامۀ بلندمدت نیاز دارد.
ایشان با تکریم و تشکر از صبر و استقامت مردم و خصوصاً کش��اورزانی که در اثر معضل آب در استان اصفهان به خصوص در 
مناطق شرق این استان، با مش��کالت بسیار عدیده و پیچیده ای روبرو ش��ده اند، از دولت و خصوصاً وزارت نیرو خواستند تا با 
سرعت عمل و دقت کارشناسی، اقدامات راهگشای خود را عملی نمایند و پیش از آنکه دامنۀ معضالت کنونی وسیع تر شود، 
چاره اندیشی الزم را انجام دهند.حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری با تأکید بر اینکه هیچکس اعم از مردم و مسئوالن استان، در 
مسئلۀ آب به دنبال زیاده خواهی و تعرض به حقوق دیگران و نظائر آن نیستند، خاطرنشان کردند: تمام سخن مردم و مسئوالن 
این است که قانون و مصوبات متعدد دولت در این زمینه، اجرا شود و طرح های نیمه کاره ای که از سال ها قبل متوقف مانده است، 

به اتمام رسانده شود و حقوق شرعی و قانونی کشاورزان و همچنین خسارت های آنان، بدون اهمال و مّنت، پرداخت گردد.
حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری یکی از مهم ترین را هکارهای حل معضل آب در استان را جلوگیری از برداشت های غیرقانونی 
آب و نیز جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و غیرکارشناسی و نگاه  های بخشی و باندی دانسته و تأکید کردند: درمان بسیاری 

از معضالت کشور، التزام به قانون و موازین قانونی است.
ایش��ان در پایان س��خنان خود، از خدمات و تالش های بی وقفۀ زرگرپور اس��تاندار اصفهان در پیگیری معضل آب و مسئلۀ 

زاینده رود، تشکر و قدردانی کردند.



یادداشت

رضا صادقی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش از انتشار آلبوم جدیدش به نام هیچ 
در آینده ای نزدیک خبر داد. در این آلبوم محمد نصرتی، شجاعت شفاعی، اشکان آبرون، 
آرون حسینی، اسماعیل حسینی، فاضل پیش و … با رضا صادقی همکاری داشته اند.
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رضا صادقی با »هیچ« می آید
هفتیادداشت

موسیقی محلی بیشتر از هر چیزی 
تکرار است

 علی اکبر شکارچی درباره موس��یقی فولکلور گفت: موسیقی 
محلی بیشتر از هر چیزی، تکرار است.

 علی اکبر ش��کارچی ، بیان ک��رد: ترانه های محلی بیش��تر از
 30 آهنگ نیست و یک نفر 50، 60 سال از عمر خود را تکرار 

می کند.
وی اظهار کرد: این تکرار باعث می شود هم موسیقی و هم روح 
و روان انسان را به پاالیش بکش��د. باید در آثار پایداری باشد و 

این به ذوق آدم بستگی دارد.
این هنرمند لرستانی ادامه داد: افرادی که در بین همه اقشار 
جامعه س��از می زدند پای��داری زیادی داش��تند و از خالقیت 

بیشتری برخوردار بودند.

  نهمین دوره جشنواره رضوی
 در موزه هنرهای معاصر اصفهان

روز 5 ش��نبه شش��م ش��هریور ماه س��اعت ۱0 صبح ،نهمین 
نمایش��گاه آثار جش��نواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای 
س��نتی در گالری های ۲ و3 و ۴ موزه هنرهای معاصر اصفهان 
گشایش می شود.در این نمایشگاه بیش از ۹0 تابلو در 5 رشته 

هنرهای سنتی در معرض نمایش عالقمندان قرار می گیرد. 
آثار موجود در این نمایشگاه در رشته های نگارگری، طراحی 
نقوش سنتی، گل و مرغ، تش��عیر و تذهیب تا 5 مهر ماه برای 
بازدید عالقه مندان در گالری های موزه برپاست. گفتنی است؛ 
 انتخاب و داوری این آثار که طی فرخوانی  از سراس��ر کش��ور

 جمع آوری ش��ده اند انجام ش��ده و آیین معرف��ی و تجلیل از 
برگزیدگان، روز ششم شهریور ساعت ۱۸ ، در مجتمع فرهنگی 
هنری استاد فرشچیان برگزار می شود. عالقه مندان  می توانند 
 جهت بازدید از این نمایش��گاه همه روزه از س��اعت ۹ تا ۱۴ و

 ۱6 تا ۱۹ ) جمعه ها ۱6 تا ۱۹ ( به موزه هنرهای معاصر واقع در 
خیابان استانداری مراجعه نمایند.

 جشنواره »آه و آهو« در کاشان 

بین المللی می شود
مدیرعامل مؤسس��ه خادمی��ن حضرت رض��ا)ع( در کاش��ان از 
بین المللی شدن جش��نواره فرهنگی هنری آه و آهو در کاشان با 
قرار گرفتن در بنی��اد بین المللی فرهنگی هنری ام��ام رضا)ع( از 
س��ال آینده خبر داد. روح اهلل توکلی اظهار ک��رد: این اقدام طبق 
توافق انجام شده با بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در دستور کار قرار 
گرفته اس��ت.وی این اتفاق را افتخار پربرکتی برای دارالمؤمنین 
کاش��ان دانس��ت و گفت: برگزاری پنج سال جش��نواره فرهنگی 
هنری» آه و آهو«، جشن ملی زیر سایه خورشید با حضور خادمان 
آس��تان قدس رضوی از طریق ۱0 سال فعالیت مؤسسه خادمین 
 حضرت رضا)ع( در کاش��ان این اتف��اق نیکو را برای کاش��انی ها 

رقم زد.

از شبکه سه پخش می شود

معیارهای تشخیص عالئم و شرایط 
ظهور در »ماه چهاردهم«

معیارهای عالیم و ش��رایط ظهور حضرت صاحب الزمان )عج( در 
برنامه ماه چهاردهم جمعه هفتم شهریور روی آنتن شبکه سه قرار 

می گیرد.
عالئم و شرایط ظهور از جمله مباحث مهدویت است که برنامه »ماه 
 چهاردهم« با حضور حجه االس��الم والمسلمین دکتر آیتی جمعه 

 7 شهریور ساعت ۱۱:30 به آن  می پردازد.
سیدحس��ینی تهیه کننده برنامه  گفت: مجموع��ه ماه چهاردهم  
 در ادامه مباحث مرتبط ب��ا مهدویت به »عالئم و ش��رایط ظهور«

 می پردازد که برای تش��خیص عالئم و ش��رایط ظهور معیارهایی 
وجود دارد و نیازمند احادیث دارای س��ند معتبر است و از آنجا که 
تطبیق عالئم ظهور برحوادث، وقای��ع و ادعا کردن تحقق عالئم به 
صورت قطعی قابل پذیرش نیست، لذا این برنامه در کنار معیارهای 
تشخیص عالئم و شرایط ظهور به تطبیق عالئم ظهور برحوادث نیز 

اشاراتی دارد.

مدیران نفتی کانادا به »دی کاپریو« 
اعتراض کردند

در پی ساخت یک مستند مشترک توسط لئوناردو دی کاپریو و دارن 
آرانوفس��کی مدیران نفتی کانادا به این بازیگر سرشناس معترض 
ش��دند. س��تاره فیلم های »تلقین« و »جانگوی رها از بند« هفته 
گذشته سفری به کانادا داشت. سفری که به شدت حاشیه پیدا کرده. 
او که به همراه دارن آرانوفسکی کارگردان فیلم های »نوح« و »پی« 
برای تحقیق روی مستندی در مورد استخراج نفت فوق سنگین به 
آلبرتا سفر کرده بود با اعتراض شدید مدیران نفتی این کشور مواجه 
شد. آنها معتقدند رویکرد »دوس��تدار طبیعت بودن« چهره های 
سرشناس صرفا یک بازی تبلیغاتی است که به زودی هم فراموش 
خواهد شد.سخنگوی اتحادیه تولید کنندگان مواد نفتی کانادا در 
مورد سفر اخیر دارن آرانوفسکی و لئوناردو دی کاپریو به کشورش 
عنوان کرد:» مثل دیگر کانادایی ها، ما هم خس��ته شدیم از حضور 
چند ساعته یا چند روزه افراد سرشناسی که داعیه دار محافظت از 
طبیعت هستند. آنها می آیند، چند ایده برای توسعه منابع می دهند 
و می روند.«قیر شن، نفت شن و یا نفت فوق سنگین  به نوعی شن 
مخلوط با آب و نفت بسیار سنگین و با گرانروی بسیار باالتر از نفت 
معمولی اطالق می شود. بزرگترین منابع نفت شن جهان در کانادا و 
ونزوئال قرار گرفته که ذخایر هر یک از این دو کشور تقریبأ با ذخائر 
نفت معمولی کل جهان برابری می کند. در این بین آلبرتا با ۴ معدن، 
از بزرگ ترین تولید کنندگان قیر شن است. جالب است بدانید که 

پنجمین معدن هم در حال ساخته شدن است.

مو لف کتاب پژوهشی »دف و دایره« معتقد است: بشر 
هر چیزی که مربوط به زندگی و زایش است .

کیوان پهلوان  مو لف کتاب پژوهش��ی »دف و دایره«   
درباره ایده نوشتن این اثر و نسبت دف و دایره با عرفان 
و فلس��فه می گوید: تصور ش��خصی من این است که 
ریتم از لحظه تولد با بشر بوده و زندگی او با ریتم آغاز 
می ش��ود. این بخش��ی از وجود من بود که با گذشت 
زمان شکل آگاهانه ای به خود گرفت. از 6-5 سالگی 
باهر وس��یله ای که بود ریتم می گرفتم. روی قابلمه، 
در و دیوار و هر چیزی که فک��رش را بکنید. ما در آن 
زمان تازه گرامافون خری��ده بودیم که دو تا بلندگوی 
چوبی داش��ت. من این بلندگوها را مثل تنبک روی 
پاهایم می گذاش��تم و می زدم. ۸ س��اله ب��ودم که از 
مادرم خواس��تم برایم تنبک بخرد. چون بر اثر دیدن 
کولی ای که از کوچه رد می شد و می نواخت، سراسر 
وجودم جذب این تصویر شد. مادرم قبول نکرد با این 
استدالل که مطرب می شوم. ده ساله بودم که با پول 
خودم دایره ای خریدم. عکس این ساز در کتاب هست 

و من آن را به موزه سازهای کرمان اهدا کرده ام. بعدها 
به مادرم می گفتم هر کاری کردی نتوانس��تی جلوی 
این راه را در من بگیری. در سنین باالتر کالس تنبک 
را شروع کردم، وقتی که دیگر اراده دست خودم بود. 
استادم محمود فرهمند بود. بعد از کالس تنبک بود 
که به تحقیق دف و دایره رو آوردم. بعد از چند س��ال 
س��اززدن، دیدم این ها من را راض��ی نمی کند. همان 
سال ها یک س��بک نواختن جدیدی را در دایره پیاده 
کردم و شروع کردم به نت نویسی. سال 7۲ باهم کاری 
یکی از هم کالس��ی های تنبک نوازم این کار را شروع 
کردم. اما باز راضی نبودم. سال 7۴ بود که به این فکر 
افتادم که اصال این ساز چیست، کجایی است و تاریخ 

آن چیست؟
من به عنوان یک دایره نواز نمی خواستم فقط نوازنده 
باشم، چرا که هزاران نفر دف و دایره را به شکلی خوب 
می زنند. این سؤال در ذهنم بود که این زدن یعنی چه 

و چه تاریخی پشت این ساز وجود دارد؟
وقت��ی کالس تنب��ک رفتم ای��ن س��وا الت جزئی تر 

و تخصصی تر ش��د. مثاًل این پرس��ش هم��واره در 
برابر من ب��ود که چ��را دایره ت��ا این ح��د مهجور 
اس��ت؟ دایره نس��بت به تنب��ک کاربردی ت��ر،  پر 
حس تر و عام تر اس��ت، اما درعین ح��ال مهجورتر 
هم هس��ت. چنین پرس��ش هایی گرچه در ابتدا از 
ذهن ش��خص برمی خیزند اما حتماً در مسیر یافتن 
 پاسخ آن ها، پرس��ش های فراگیر را نیز در خود جای

 می دهند.
 وی در پاس��خ به اینکه  در کتاب ش��ما اشاره ش��ده  
 به این که دای��ره در عصر م��ادر س��االری رایج بوده

 است. اآلن در عصر سیطره نگاه مردانه به سر می بریم. 
اگر بخواهیم از لحاظ فرهنگی نگاه کنیم، آیا می شود 
گفت حاکمیت نگاه مردان��ه از عوامل به محاق رفتن 
دایره است یادآور می شود :انتشارات ماهور سال ۸6 
کتابی را در همین زمینه با ترجمه من و دوستی دیگر 
منتشر کرده است با عنوان »آن هنگام که دایره نوازان 
زن بودند«. این کتاب، دیدگاه فمینیس��تی قوی ای 
پشت خود دارد و مکمل »دف و دایره« در این زمینه 

محسوب می شود.
از لحاظ تاریخی این اتفاق افتاده است و دقیقاً همین 
روندی که ش��ما گفتید طی ش��ده اس��ت. اما نباید 
واقع بینی را از دست داد. عوامل دیگری نیز در حذف 

دایره دخیل بوده اند.
در مجموع��ه تاری��خ بش��ر دو ن��وع زندگ��ی وجود 
داش��ته اس��ت: کس��انی که س��اکن بوده اند و روی 
 زمی��ن کار می کردن��د و کس��انی ک��ه کوچ نش��ین 

بوده اند.
 میان افرادی که ساکن بوده اند، زن به شکلی طبیعی 
امور زندگی را در دس��ت داشته اس��ت. زن است که 
گندم را کش��ف می کند، زن است که صنایع دستی را 
طبق نیازمندی ها می س��ازد، حتی زن است که آتش 
را می فهمد. اصطالح مادر ساالری که من در کتاب به 
کاربردم به معنی حاکمیت زن با این تفاسیری که اآلن 

از مردساالری داریم، نبوده است.
 این محق��ق می گوید : موس��یقی و س��ازهای اولیه 
 و ملودی ه��ا ج��زء طبیعت زندگی بش��ر ب��ود، قابل 
دس��ترس و بدون تقدس. اما بعدها طی پروسه های 
زمانی طوالنی م��دت، نحله ه��ا و گرایش های فکر و 
اعتقادی مختلف بامعنا دهی بهسازهای اولیه، شکلی 
مقدس به آن ها بخش��یدند. مثاًل در دایره با ترسیم و 
تثبیت این که چ��ه تعداد زنجیر و به چ��ه نحوی دور 
دایره ق��رار بگیرد به آن معناهای ویژه ای بخش��یدند 
 و آن را از شی ای طبیعی به ش��یء ای مقدس مبدل

 کردند.

دانستنی هایی درباره دو ساز کوبه ای ایرانی

زندگی بشر با ریتم آغاز شده است  

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه پالک شماره 23/2482 مجزي شده از23/157 
سيدداود  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  ثبتي شهرضا  يك  بخش  در سودآباد  واقع 
بنابه  اينك  است  نيامده  عمل  به  است  ثبت  جريان  در  سيدنورمحمد  فرزند  موسوي 
دستورقسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديدحدود ملك 
به  لذا  مرقوم در روز 1393/7/5 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد0 
موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطارمی گردد كه در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند0 اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف 
اداره گواهی تقديم دادخواست را از  اين  مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه 
مرجع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه 
 با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1393/07/05 سيد مهدی ميرمحمدی رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
559 در خصوص پرونده كالسه 337/93 خواهان مجيد جباران جرقويه دادخواستی 
رضوان   -2 موسوی  مالك  سيد   -1 طرفيت  به  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
محمودی گهرو تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/15  ساعت 4عصر 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه  با  تعيين گرديده است 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نيلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:12690 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  پورمحمد  احمد  خواهان   641/93 كالسه  پرونده  در خصوص   575
نموده  تقديم  روزگاريان  سعيد  طرفيت  به  اموال  توقيف  از  ناشی  خسارت  مطالبه  بر 
است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/6 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13269 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

576 در خصوص پرونده كالسه 504/93 خواهان ولی ا... ترابی دادخواستی مبنی بر 
دوشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  اكبری  هاشم  طرفيت  به  مطالبه 
بودن  به مجهول المكان  توجه  با  است  تعيين گرديده  مورخ 93/7/7 ساعت 9/30صبح 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13291 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

577 در خصوص پرونده كالسه 603/93 خواهان آقای علی اكبری دادخواستی مبنی 
رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  عبادی  عرفان  آقای  طرفيت  به  خسارت  مطالبه  بر 
برای روز پنج شنبه مورخ 93/7/10 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   14 شعبه  می شود.م الف:13302  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

578 در خصوص پرونده كالسه 890/93 خواهان محمد مهدی طالئی فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت احمد پور بلورچيان تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
مورخ 93/7/10 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  اين شعبه  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:13284  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

579 در خصوص پرونده كالسه 641/93ش11 خواهان غالمرضا سهيليان دادخواستی 
نموده  تقديم  فراز  قربانی  عليرضا   -2 فروزی  دل  محمد   -1 به طرفيت  الزام  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 9 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13299 شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

580 در خصوص پرونده كالسه 639/93ش11 خواهان سيد حسن احمی دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به تحويل عين مستاجره مقوم به 20/000/000 ريال به طرفيت 
روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  بهروز  عليرضا   -2 بابايی  مرضيه   -1
چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   11 شعبه  می شود.م الف:13298  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

581 در خصوص پرونده كالسه 594/93 خواهان احسان عظيمی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند رسمی به طرفيت احمد زمانی و عليرضا آقائی زارع تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/7/15 ساعت 9صبح تعيين گرديده 
 73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المكان  توجه  با  است 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
عدم حضور  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13292 شعبه نهم 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

582 در خصوص پرونده كالسه 884/93 خواهان بهنام بخشش دادخواستی مبنی بر 
بانك  عهده   93/6/5 مورخه  تحت شماره 375/082350  يكفقره چك  استرداد  تقاضای 
به  تومان  هزار  و چهل  و چهارصد  ميليون  يك  مبلغ  به  بروجن   170 صادرات شعبه 
انضمام هزينه دادرسی مقوم به 50/000/000 ريال به طرفيت غالمرضا آنالوئی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/16 ساعت 8/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13307 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

احضار 
583 شماره درخواست: 9310460352800089 شماره پرونده: 9209980358500430 
شماره بايگانی شعبه: 930496 چون آقای علمدار نصيری شكايتی عليه بهزاد پيش يار 
مبنی بر مزاحمت تلفنی – تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930496ک102 اين 
دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز يك شنبه 93/07/20 ساعت 08/30 صبح تعيين شده 
است نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.م الف:13314 شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار

584 چون محسن يزدی و مجيد رحيمی فرزند غالمعلی شكايتی عليه آقای علی اكبر 
به  بهداشت عمومی و سرقت مطرح نموده كه پرونده آن  تهديد عليه  بر  ستوده مبنی 
93/10/17 ساعت 9 صبح  روز  برای  وقت رسيدگی  ثبت  دادگاه  اين  كالسه 921310 
آئين  قانون  لذا حسب ماده 180  اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد  به  تعيين شده نظر 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
اتخاذ  دادگاه تصميم مقتضی  تلقی و  ابالغ شده  و در صورت عدم حضور احضاريه 

خواهد نمود. م الف:13315 شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
وقت دادرسی 

شكايت  موضوع  غالمعلی  فرزند  جمشيدی  محسن  آقای  به  دادرسی  وقت  ابالغ   585
كالسه  تحت  كه  خودرو  سرقت  در  مشاركت  بر  مبنی  جزی  وكيل  ا...  مرتضی  آقای 
921268 ثبت شعبه 111 كيفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 180 قانون آيين 
و  درج  محلی  كثيراالنتشار  روزنامه های  از  يكی  در  نوبت  يك  برای  كيفری  دادرسی 
ساعت   93/7/22 تاريخ  در  كه  می شود  ابالغ  نامبرده  به  بدينوسيله  می گردد  منتشر 
در  شود  حاضر  اصفهان  جزايی  عمومی  دادگاه   111 شعبه  در  رسيدگی  جهت   9/30
صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا 
دفتر  مدير  خوی  فرخنده  م الف:13321  شد.  خواهد  صادر  مقتضی  رای  و   رسيدگی 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار متهم

 9209980365101313 پرونده:  شماره   9310100353101677 ابالغيه:  شماره   586
شماره بايگانی شعبه: 930153 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
به  آقای محمد هاشميان  برای  پرونده كالسه 9209980365101313  كيفرخواست در 
به  رسيدگی  كه  نموده  كيفر  تقاضای  كار  پروانه  فاقد  خارجی  اتباع  بكارگيری  اتهام 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/07/27 ساعت 08:30 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المكان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعيين 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی 
می باشد.م الف:13317  دادگستری  عهده  به  نشر  آمد.هزينه  خواهد  عمل  به   غيابی 

سلطانی منشی شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

587 در خصوص پرونده كالسه 592/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 19/000/000 ريال به طرفيت 1- قديرعلی مطلبی 2- اكبر فتحی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/8/6 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13268 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
588 در خصوص پرونده كالسه 595/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
عزيزی  مجتبی   -2 هاديان  فرزاد   -1 طرفيت  به  ريال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
3- عباس عزيزی 4- حسينعلی طالبی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 
بودن خوانده  به مجهول المكان  با توجه  تعيين گرديده است  93/8/6  ساعت 10صبح 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13267 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

589 در خصوص پرونده كالسه 596/93 خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
است  نموده  تقديم  شريفی  محمدرضا  طرفيت  به  ريال   46/000/000 مبلغ  مطالبه  بر 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   10/30 ساعت   93/8/6 مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13266 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانك  خواهان   593/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   590
نموده  تقديم  نيا  طرفيت حسين خسروی  به  ريال   42/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
است وقت رسيدگی برای مورخه 93/8/6 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13265 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980358101268 پرونده:  شماره   9310100354302311 ابالغيه:  شماره   591
شماره بايگانی: 930537 نيلوفر داوری فرزند محمدعلی شكايتی مبنی بر كالهبرداری 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  بختيار  فرزند  نصيری  رضا  علی  عليه 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980358101268 كالسه  به  و  ارجاع   138 اتاق   1 طبقه 
مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   09:00 ساعت  و   1393/10/29 آن  رسيدگی 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  تجويز  به  و  متهم  بودن 
در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود 
 اعالم نشانی كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:13326 

اديبی مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ 

592 شماره درخواست: 9310460365600023 شماره پرونده: 9209980365601654 
شماره بايگانی شعبه: 921654 پيشنويس آگهی ابالغ آقای سيد نصرا... موسوی بيشه 
به اتهام كالهبرداری مبلغ سيزده و ... از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 921654 
ممكن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب   تحت 
كيفری  امور  در  دادرسی  آيين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  است   نگرديده 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادياری 
دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت 
خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاريخ  از  ماه  يك  از  پس  حضور  عدم 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادياری   37 شعبه  داديار  رزاززاده  م الف:13055  شد. 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
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با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و جمعی از وزرای دولت، پنج پروژه 
توسعه در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید. این طرح ها، شامل مگامدول 
احیا مستقیم شماره 2 پروژه شهید خرازی، تصفیه خانه پس��اب صنعتی و بهداشتی، پروژه 

توسعه و بهینه سازی پس��ت 400/33 کیلوولت، تصفیه خانه های آب صنعتی و آشامیدنی، 
 اس��تخر ذخیره آب و پروژه دریاچ��ه مصنوعی فوالد س��ازی در ناحیه فوالدس��ازی و نورد

 پیوسته سبا است.

معاون اول رئیس جمه��ور با ابراز عالقه نس��بت به اصفه��ان گفت: یکی از 
ش��یرین ترین دوران مسئولیتم در اصفهان گذش��ت و خوبی های زیادی از 

این شهر به یاد دارم.
اسحاق جهانگیری در مراس��م افتتاح پروژه های توس��عه در شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان یادآور شد: من در زمانی که در اصفهان استاندار بودم و در 
زمانی که وزیر صنایع و معادن بودم به ف��والد مبارکه آمدم و یک بار نیز در 
س��ال 83 در خدمت مقام معظم رهبری به فوالد مبارکه آمدم و از آن زمان 

دیگر توفیق حضور در این شرکت را نداشتم.
جهانگیری جمعی��ت جوان فارغ التحصیل دانش��گاهی ایران را یک فرصت 
طالیی برای کشور دانست و افزود: یکی از دغدغه های ما در خصوص کاهش 
جمعیت به خاطر پیش��ی گرفتن جمعیت پی��ر و مصرف کننده از جمعیت 

جوان و تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی برای جبران جمعیت جوان خود به دنبال 
مهاجرپذیری هستند، گفت: امروز این فرصت طالیی در اختیار ایران است 

و باید از نسل جوان خود به خوبی بهره ببریم.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: اگر از فرصت نسل جوان استفاده نکنیم 
تبدیل به تهدید می شود زیرا اگر جوانی نتواند هزینه های زندگی را تامین 
 کند آس��یب ها در کش��ور افزایش یافته و باعث صرف هزینه های بسیاری

 می شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: جدی ترین چالش پیش روی کش��ور ما 
معضل بیکاری است که برای رفع این بیکاری باید اشتغال ایجاد شود و برای 
ایجاد اشتغال باید سرمایه گذاری انجام شود.به گفته جهانگیری طرح های 
ضربتی و زود بازده درصورتی که با دقت انجام نشود باعث هدر رفت منابع و 
بدهکار شدن سرمایه گذاران می شود.وی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری و 
تولید باید در کارهایی انجام شود که صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: در 
این صورت وام گیرنده می تواند وام خود را پس بدهد و سرمایه گذار می تواند 
سود معقول به دست آورد.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رکود تورمی 
یک واقعیت حاکم بر اقتصاد است که باعث فشار بر اقتصاد شده، خاطرنشان 
ساخت: مردم از گرانی اذیت شده اند و دولت در شروع کار خود مصمم شد 

که تمرکز خود را کنترل تورم بگذارد.
جهانگیری ادامه داد: در یک سال گذشته با اس��تفاده از روش های علمی و 
کارشناسی شده، دولت توفیقات خوبی در کنترل تورم داشت به طوری که  

برای بسیاری این موضوع دور از ذهن و غیرقابل پیش بینی بود.
وی گفت: دولت پیش بینی کرده بود که تا پایان سال 93 تورم را به 25 درصد 
برس��اند ولی این مهم تا پایان تیر اتفاق افتاد و تا پایان سال نیز باید به تورم 

20 درصد برسیم.
معاون اول رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه تالش می کنیم ت��ورم را یک رقمی 
کنیم، بیان داشت: در دنیا تنها پنج کش��ور تورمشان دورقمی است که این 

پنج کشور از لحاظ منابع و سرمایه انسانی قابل قیاس با ایران نیستند و ایران 
نباید در این جمع قرار بگیرد.

وی افزود: دولت با تمام توان ایستاده که مردم را از تورم دورقمی نجات دهد.
جهانگیری در ادامه سخنرانی خود خروج از رکود را یکی دیگر از موضوعات 
مورد پیگیری از طرف دولت برشمرد و افزود: واحدهای تولیدی و خدماتی 
ما با مشکالت اقتصادی و تورم روبرو هستند که این موضوع باعث کم شدن 

تولیدات و از دست رفتن نیروی کار آن ها شده است.
وی از تهیه یک مجموعه 177 بندی برای خ��روج از رکود خبر داد و یادآور 
شد: خروج از رکود مسئله اصلی دولت در سال جاری است و در این زمینه 
کار علمی دقیقی صورت گرفته و از نظر هم��ه صاحب نظران نیز برای یک 
مجموعه 177 بندی استفاده شده است. جهانگیری ادامه داد: بخشی از این 
مجموعه سیاست ها نیاز به تصویب مجلس دارد که امیدواریم مجلس ظرف 
یک ماه آینده این الیحه را تحویل دولت دهد چرا که موضوع رکود در زندگی 
مردم بسیار تأثیرگذار است.وی با بیان ویژگی های این مجموعه سیاست ها 
ادامه داد: پس از اجرایی شدن این مجموعه سیاست ها رابطه دولت با فعاالن 
اقتصادی شفاف می شود و دولت دیگر یک طرفه با فعاالن اقتصادی صحبت 
نمی کند و دولت هر کجا که طلبکار و یا بدهکاراست با این فعاالن همکاری 

و گفتگو می کند.
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینک��ه بانک ها باید ق��درت تأمین منابع 
برای خروج از رکورد را داشته باشند افزود: بورس نیز به عنوان محلی برای 
تأمین مالی منابع برای ش��رکت های بزرگی همچون ف��والد مبارکه مورد 
حمایت دولت اس��ت.وی افزود: منابع مورد نیاز توسعه بنگاه ها باید توسط 
 بازار س��رمایه تأمین ش��ود و همزمان از منابع خارجی نیز اس��تفاده کنیم.

معاون رییس جمهوری تأکید کرد: بودجه های عمرانی در چهار ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو و نیم برابر شده و این در حالی 
است که در سه ماهه نخست امسال، میزان فروش نفت نسبت به پایان سال 

92 کمتر شده است.

معاون اول ریی��س جمه��وری تأکید ک��رد: نباید ای��ن ذل��ت را بپذیریم 
که در پارس جنوب��ی که متعلق ب��ه ایران اس��ت س��رمایه گذاری داخلی 
صورت نگیرد و کش��ور کوچکی مانند قطر، با س��رمایه گذاری ب��اال از این 
 ذخای��ر طبیعی س��وخت این منطقه اس��تفاده بیش��تری داش��ته باش��د.

وی ب��ا اش��اره ب��ه صنع��ت ف��والد س��ازی کش��ور اف��زود: س��نگ آهن، 
مناب��ع ان��رژی و نی��روی انس��انی متخص��ص موج��ب می ش��ود ک��ه 
 این صنع��ت یک��ی از بهتری��ن رش��ته ها ب��رای س��رمایه گذاری باش��د.

وی با بیان اینکه صنایع پایین دستی فوالد باید جدی گرفته شود، افزود: اگر 
شرکت فوالد مبارکه دچار کاهش تولید شود یک هزار واحد صنعتی دچار 
بحران خواهد شد.معاون اول رییس جمهوری با اشاره به خشکی زاینده رود 
گفت: هیچ ایرانی عالقه مند به کش��ور نمی تواند بپذیرد زاینده رود خشک 

است و این وضعیت باید تغییر یابد.
جهانگی��ری ادام��ه داد: بای��د ای��ن واقعی��ت را بپذیری��م ک��ه ای��ران، 
کش��وری خش��ک اس��ت و در صرفه جوی��ی آب نبای��د ذره ای تردی��د 
داش��ت و صرفه جوی��ی در آب بای��د تبدیل به ی��ک فرهنگ ش��ود چراکه 
آب ارزش بس��یار زی��ادی دارد. وی اف��زود: هنگامی ک��ه زاین��ده رود 
 خش��ک ش��د بس��یاری از م��ردم دچ��ار گرفت��اری و بی��کاری ش��دند.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان، صنایعی که آب زیادی مصرف می کنند 
نباید ایجاد شود، افزود: باید به سمت استفاده از صنایعی رفت که آب زیادی 
مصرف نمی کنندو صنایع موجود هم به سمت صرفه جویی بروند و خبری 
که هم مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه مبنی بر صرفه جویی 66 درصدی 

مصرف آب دادند جای تقدیر دارد.
 معاون اول رییس جمهوری اس��تفاده بهین��ه از آب, صرفه جویی در بخش 
کشاورزی را در حل مشکل کم آبی مهم و مؤثر اعالم کرد و بر ضرورت رویکرد 
به این برنامه تأکید کرد. وی خاطر نشان ساخت: باید به سمت توسعه صنایع 
 دانش بنیان و متکی به فکر و اندیش��ه رفت و در کش��ور م��ا، این مهم جای

 کار دارد.

با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام گرفت

افتتاح پروژه های توسعه در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهانگیری: صرفه جویی 66 درصدی فوالد مبارکه در مصرف آب قابل تقدیر است
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مگا مدول احیا مستقیم شماره 
2 پروژه شهید خرازی

طرح مگامدول احیای مستقیم ش��ماره 2 پروژه شهید 
خرازی با ه��دف تولید س��االنه 1/5 میلی��ون تن آهن 
اسفنجی راه اندازی شده اس��ت. ارزش سرمایه گذاری 
این پ��روژه 180 میلیون یورو اعالم ش��ده ک��ه زمینه 
اش��تغال مس��تقیم 360 نفر را فراهم می کند و موجب 
صرفه جویی س��االنه 500 میلیون دالر می شود. پودر 
س��نگ آهن یکی از مهم ترین مواد اولی��ه فوالد مبارکه 
اس��ت که به وس��یله واگن های راه آهن از معادن شرق 
کش��ور، به فوالد مبارک��ه منتق��ل و در پارکینگ های 
ذخیره مواد انباش��ت می ش��ود. پودر س��نگ آهن پس 
 از تبدیل ش��دن به گندله وارد برج های احیا مس��تقیم

 می ش��ود که هرکدام از این برج ها را مدول می نامند. 
دمای داخلی مدول ها 700 درجه س��انتی گراد اس��ت 
و در آن گندله ه��ا ب��ه آهن اس��فنجی با خل��وص باال 
 تبدیل می ش��وند. مگا مدول های پروژه شهید خرازی

 بزرگ ترین س��ازه فلزی کشوراس��ت و با بهره برداری 
این طرح ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان بزرگ ترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی به روش میدرکس در جهان 

خواهد بود.

 تصفیه خانه پساب صنعتی 
و بهداشتی فوالد سازی

پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی و بهداشتی فوالدسازی 
و نورد پیوس��ته س��با با س��رمایه گذاری 112 میلیارد 
ریال از دیگر پروژه هایی اس��ت که با حضور معاون اول 
رییس جمهور به بهره برداری رسید. با راه اندازی این طرح 
که برای اولین بار در س��طح کشور انجام می شود پساب 
تصفیه شده، مجدداً در خط تولید استفاده می شود. این 
پروژه نیز موجب صرفه جویی 15 میلیارد ریالی در این 
بخش می شود. اهداف این پروژه حذف روغن، جامدات 
معل��ق و س��ختی موقت، ترس��یب فلورای��د موجود در 
فاضالب خام، تنظیم PH فاض��الب و کاهش جامدات 
محلول در آب، تولید آب تصفیه به گونه ای که خروجی 
آن صنعتی بوده و توسط لوله خط انتقال برای استفاده 
مجدد در خط تولید به تصفیه خانه آب برمی گردد، تصفیه 
فاضالب بهداش��تی تولیدی در فوالد س��با و هم چنین 
استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده برای فضای سبز 
طبق استانداردهای محیط زیست کشور است.طراحی و 
اجرای تصفیه خانه پساب های صنعتی برای اولین بار در 
سطح کشور انجام شده است و از نظر زیست محیطی و 

صرفه جویی در مصرف آب بی نظیر است.

توسعه و بهینه سازی پست 
400/33 کیلوولت

پروژه توسعه و بهینه سازی پس��ت 400/33 کیلوولت 
و توس��عه پس��ت 33 کیلوولت مرکزی در فوالدسازی 
نورد پیوسته سبا با س��رمایه گذاری 350 میلیارد ریال 
از دیگر پروژه های افتتاحی بود که موجب صرفه جویی 
حدود 45 میلیارد و 560 میلیون ریال می ش��ود. هدف 
 190×2 MVA این طرح شامل: تأمین برق به میزان
جهت توسعه فوالدسازی نورد پیوس��ته سبا با ظرفیت 
1/6 میلیون تن در سال و ایجاد یک ایستگاه پست 33 
کیلوولت جهت تغذیه واحد احیا مستقیم و توسعه پست 
33 کیلوولت مرکزی جهت تغذیه پلنت های اکس��یژن 
و تصفیه خانه های آب صنعتی و آشامیدنی و پساب های 
صنعتی و بهداشتی می شود.تکنولوژی مورد استفاده در 
 ABB و حفاظت زیمنس آلمان،تابلوها DCS این طرح
 COLME و کلید های فشار قوی زیمنس و سکسیونر
ایتالیا ترانس های جریان و ولتاژ نیرو ترانس است.ارزش 
تجهیزات داخلی آن 100 میلیارد و 500 میلیون ریال 
و ارزش تجهیزات خارجی 146 میلیارد و 500 میلیون 
ریال است.زمین تخصیص یافته برای این طرح 5500 

متر مربع است.

تصفیه خانه های آب صنعتی، 
آشامیدنی و استخر ذخیره آب

پروژه تصفیه خانه های آب صنعتی، آشامیدنی و استخر 
ذخیره آب در فوالدسازی و نورد پیوسته سبا با ظرفیت 
2000 مترمکعب در س��اعت و با س��رمایه گذاری 244 
میلیارد ریال نیز به بهره برداری رس��ید که با راه اندازی 
این طرح بیش از 35 میلیارد ریال صرفه جویی می شود. 
 PELLET مزایای این ط��رح اضافه نمودن سیس��تم
REACTOR به فرآیند تصفیه آب، تعدیل همزمان 
پارامتره��ای ناخواس��ته آب، کاهش مص��رف انرژی، 
کاهش اتالف آب به صورت پساب، تولید پسماند بدون 
 مشکل زیست محیطی است.برای کاهش سختی آب از
  روش ه��ای مختلف��ی اس��تفاده م��ی ش��ود.یکی از

 روش های نوین،به کارگیری راکتور دانه ای برای ایجاد 
بستر و تشکیل بستر و تشکیل ترکیبات فلزات سنگین 
که به صورت فوق اش��باع در آمده اند،اس��ت که منجر 
به س��ختی زدایی آب می گردد و بازده س��ختی گیری 
به ش��دت افزایش می یابد.ارزش تجهیزات داخلی این 
طرح 48 میلیارد و 332 میلیون ریال و ارزش تجهیزات 
خارجی 25 میلیارد و 309 میلیون ریال است.وس��عت 

زمین تخصیص یافته 48 هزار متر مربع است.

 دریاچه مصنوعی فوالدسازی 
و نورد پیوسته سبا

 پروژه دریاچه مصنوعی فوالدسازی نورد پیوسته با 
سرمایه گذاری 77 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی 
بود که با حضور اس��حاق جهانگی��ری و جمعی از 
مس��ئوالن در فوالد مبارکه به بهره برداری رسید. 
اهداف این پ��روژه اح��داث دریاچ��ه مصنوعی با 
ظرفیت نامی 300000 مترمکعب، استفاده جهت 
خنک کاری س��رباره های واحدهای فوالدسازی و 
نورد پیوسته سبا و اس��تفاده در فضای سبز است. 
قابل ذکر اس��ت ح��دود 80 درصد از پس��اب های 
صنعتی س��با تبدیل به آب صنعتی شده و به خط 
تولید برمی گردد و ح��دود 20 درصد آن به صورت 
 آب با س��ختی ب��اال وارد دریاچه ف��وق می گردد.

زمی��ن تخصی��ص یافت��ه به هم��راه مخ��زن این 
پ��روژه 22000 مت��ر مربع اس��ت .پیمان��کار این 
طرح ش��رکت مبن��ا صنع��ت و مدت اج��رای آن 
25 م��اه بود.حجم خاکبرداری ح��دود 583340 
 مت��ر مکعب و حج��م بت��ن آن 550 مت��ر مکعب

 است.

وابستگی 1000 کارخانه به 
محصوالت فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان  
 در مراس��م  افتت��اح پ��روژه های 
توسعه فوالد مبارکه گفت: بیش 
از یک هزار کارخانه از محصوالت 
ای��ن ش��رکت تغذیه می ش��وند.

بهرام سبحانی افزود: این شرکت 
ماشین آالت و قطعات یدکی، مواد 
اولی��ه و مواد مصرف��ی این تعداد 
شرکت را تولید می کند.وی اضافه کرد: کاهش تولید در شرکت 
 فوالد مبارکه آسیب جبران ناپذیری به کش��ور وارد می کند.

وی بابیان اینکه محدودیت ه��ای آب، ب��رق و گاز در میزان 
تولید ف��والد تأثیرگذار اس��ت، گف��ت: در ص��ورت کاهش 
 تولی��د، ورق موردنی��از خودروس��ازان تأمی��ن نمی ش��ود.

وی با تأکید بر اینکه س��هم تولید فوالد خام این ش��رکت تا 
س��ال 92، 50/1 درصد تولید کش��ور اس��ت، اف��زود: برنامه 
 ای��ن ش��رکت ت��ا س��ال 93 س��هم 50/7 درصدی اس��ت.

وی اف��زود: تولی��دات ف��والد مبارک��ه در س��ال 92 
نس��بت ب��ه س��ال 91، هش��ت درص��د افزای��ش یاف��ت 
 و 103 درص��د برنامه ه��ای ش��رکت تحق��ق یاف��ت.

وی مصرف آب در ش��رکت فوالد مبارکه در س��ال گذشته را 
29 میلیون مترمکعب بیان کرد و افزود: از سال 70 تا سال 92 
مصرف آب 66 درصد کاهش یافته است. سبحانی گفت: بیشتر 

قطعات این شرکت توسط سازندگان داخلی ساخته می شود.

بزرگ ترین تولید کننده آهن 
اسفنجی جهان هستیم

وزیر صنعت و معدن و تجارت 
یکی دیگر از سخنرانان این 
 مراس��م ب��ود. محمدرض��ا

 نعم��ت زاده گفت: کش��ور 
ای��ران از لح��اظ فن��ی و 
مهندسی خودکفا شده است 
و دان��ش فن��ی س��اخت 
تجهیزات را دارد و از این رو 
کش��ور باید به تولید و سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و 

صادرات غیر نفتی متکی شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت فوالد کش��ور ج��ز صنایع 
پای��ه کش��ور اس��ت، تصری��ح ک��رد: صنع��ت ف��والد 
 م��ورد توج��ه وزارت صنع��ت مع��دن و تجارت اس��ت.

وی ادام��ه داد: ب��ه خاط��ر مس��ائل موج��ود در ط��ول 
س��ال های گذش��ته برخی از حلقه های زنجیره تولیدات 
 فوالد کش��ور به موقع انجام نش��ده و یا دیر رسیده است. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت اظهار داش��ت: علیرغم 
افتتاح واحد مگامدول متاس��فانه با کمبود م��واد اولیه از 
جمل��ه گندل��ه مواج��ه هس��تیم و امیدواریم ب��ا کمک 
 س��رمایه گذاران زنجیره تولید ف��والد را متع��ادل کنیم. 
نعم��ت زاده تصری��ح ک��رد: م��ا در کنس��تانتره، گندله 
و آه��ن اس��فنجی در کش��ور ب��ا محدودی��ت روب��رو 
هس��تیم، ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در کش��ور معادن 
 س��نگ آهن داری��م و بای��د آن ه��ا را توس��عه دهی��م. 
وی با بیان اینکه ظرفی��ت تولید فوالد خ��ام باید تا پایان 
امس��ال ب��ه 16 میلیون تن برس��د، گف��ت: ام��روز ایران 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده آه��ن اس��فنجی در جهان و 
 بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده ف��والد در خاورمیانه اس��ت. 
وی گفت: کش��ور ایران از لحاظ فنی و مهندسی خودکفا 
شده است و دانش فنی ساخت تجهیزات را دارد و از این رو 
باید به تولید و سیاست های اقتصاد مقاومتی و صادرات 

غیرنفتی متکی شود.
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یادداشت

برگزاری دومین دوره مسابقات 
رباتیک و هوافضا در شهرکرد

مس��ئول اجرایی دومین دوره مس��ابقات رباتیک و هوافضای 
چهارمحال و بختیاری گفت: دومین دوره مس��ابقات رباتیک 
 و هوافض��ا در ۹ لیگ دانش��جویی و دانش آم��وزی در تاریخ

 ۱۵ شهریورماه امسال برگزار می شود.
علیرضا پرتویی اظه��ار کرد: دومین دوره مس��ابقات رباتیک 
و هوافض��ا در تاری��خ ۱۵ ش��هریورماه در س��الن ش��هدای 
آموزش وپرورش شهرکرد برگزار می شود. وی بابیان اینکه این 
در این دوره از مسابقات 200 تیم استانی حضور دارند، افزود: 
این مس��ابقات در 3 لیگ دانش��جویی و 6 لیگ دانش آموزی 
برگزار می ش��ود. مس��ئول اجرای��ی دومین دوره مس��ابقات 
رباتیک و هوافضای چهارمحال و بختیاری گفت: مس��یریاب 
ویژه، جنگ جو، فوتبالیست، گالیدر، آتش نشان و خالقیت از 
لیگ های مسابقاتی این دوره اس��ت. پرتویی با اشاره به اینکه 
نخستین دوره مسابقات رباتیک و هوافضای استان در آبان ماه 
سال گذشته برگزار ش��د، افزود: شرکت کنندگان برتر در این 

دوره از مسابقات به مسابقات خوارزمی راه می یابند.

تشکیل تعاونی صنایع دستی عشایر 
در روستاهای استان

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: تشکیل تعاونی های 
صنایع دستی عشایر زمینه سامان دهی صنایع دستی و اشتغال 

در مناطق روستایی چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند.
مهرداد رئیسی اظهار کرد: دوره های آموزشی صنایع دستی بر 

اساس تفاهم نامه منعقدشده با ادارات برگزار می شود.
وی اف��زود: در تش��کل ها و اتحادیه های صنایع دس��تی برای 
آموزش صنایع دس��تی از هنرجویان هزینه دریافت می شود 
ولی آموزش هایی که از سوی اداره کل میراث فرهنگی برگزار 
می شود، رایگان است.معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری 
گفت: انجمن هایی که مجوز آموزش صنایع دس��تی دارند نیز 
می توانند با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی در آموزش به 

هنرجویان فعالیت داشته باشند.

پروژه های شبکه های برق شهرستان 
شهرکرد افتتاح می شود

مدیرعامل ش��رکت توزیع نی��روی برق اس��تان چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: همزمان ب��ا هفته دولت پ��روژه اصالح و 
بهینه س��ازی ش��بکه های برق شهرستان ش��هرکرد افتتاح 
می شود.س��ید روزبه هاش��می اظهار کرد: با صرف هزینه ای 
بیش از ۱7 میلی��ارد و 230 میلیون ری��ال عملیات اصالح و 
بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط برق شهرستان 

شهرکرد انجام و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

 در راستای حمایت از محیط زیست
 و کودکان سرطانی

 اکران پروژه سینمایی
 »شهر موش ها« در شهرکرد

 بازیگر تئات��ر و تلویزیون گف��ت: پروژه اک��ران فیلم 
س��ینمایی »ش��هر موش ها« در راس��تای حمایت از 
 محیط زیس��ت و ک��ودکان س��رطانی در تاری��خ
 ششم شهریورماه امسال در شهرکرد اکران می شود.

س��ولماز هم��ت زاده اظهار ک��رد: پروژه س��ینمایی 
»ش��هر موش ها«که به کارگردانی مرضی��ه برومند و 
تهیه کنندگی منیژه حکمت تهیه شده است قرار است 
در شهرکرد اکران شود.وی افزود: این فیلم با دو شعار 
اصلی حمایت از محیط زیست و شادی برای کودکان 
ایران زمین وارد حیطه اکران شده است.این بازیگر تئاتر 
و تلویزیون گفت: پروژه اکران این فیلم سینمایی یک 
پروژه ملی است که در تاریخ ۵ ش��هریورماه در تهران 
و 6 شهریورماه امس��ال در ش��هرکرد اکران می شود.

همت زاده خاطرنشان کرد: داس��تان این فیلم پیگرد 
داس��تان مدرسه موش هاست که ش��خصیت های آن 
بزرگ تر ش��ده اند و می توان��د ی��ادآور دوران کودکی 
بس��یاری از بزرگس��االن باش��د.وی افزود: قرار است 
تهیه کننده، کارگردان، عروس��ک گردان ها و تعدادی 
از صداپیشه های این فیلم سنمایی در جمع بینندگان 
این فیلم در این استان حضور یابند.این بازیگر تئاتر و 
تلویزیون گفت: با توجه به نحوه استقبال مردم از فیلم 
ش��هر موش ها، پیش بینی می ش��ود این فیلم حداقل 
یک ماه اکران داش��ته باش��د.همت زاده تصریح کرد: 
امیدواریم مردم نوع دوست استان با استقبال گرم خود 
از اکران این فیلم در اس��تان گامی مؤثر در حمایت از 
کودکان سرطانی و بی سرپرست و همچنین حفاظت 
از محیط زیست داشته باشند.سجاد ترابیان به عنوان 
نماینده تش��کل مردم نهاد محیط زیستی و خیریه در 
چهارمحال و بختی��اری در ادامه این نشس��ت افزود: 
هدف اصل��ی از اکران ای��ن فیلم حمای��ت از کودکان 
بی سرپرست و بد سرپرست و توجه بیشتر خانواده ها 
در حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان است.وی گفت: 
۱۹ تش��کل مردم نهاد حامی محیط زیست و کودکان 
س��رطانی از اکران این فیلم حمایت می کنند.ترابیان 
افزود: درخواست فعاالن محیط زیست از مردم استان، 
حمایت معنوی از این فیلم است تا هزینه های آن برای 
کمک به ک��ودکان بیمار و حفاظت از محیط زیس��ت 

پرداخت شود.

اخبار کوتاه یادداشت آب شهرکرد آلوده نیست
مدیر گروه بهداشت محیط چهارمحال و بختیاری گفت: در چند روز اخیر کدورت آب 
شهرکرد بیش از حد مجاز شده است اما آلوده نیست. اظهار کرد: این بارش ها سبب کدر 
شدن آب چشمه کوهرنگ و درنتیجه کدرشدن آب در شهرها و روستاهای شهرستان 

فارسان که در مسیر شبکه انتقال آب به شهرکرد قرار دارند، شده است.
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: استخر سرپوشیده 
شنای دانشگاه شهرکرد با مساحت ۵0 × 2۱.۵ مترمربع 
بزرگ ترین استخر شنای چهارمحال و بختیاری به لحاظ 

ابعاد و رعایت استانداردهای بین المللی است.
قاسم سلیمانی در مراس��م افتتاحیه استخر سرپوشیده 
شنای در دانشگاه شهرکرد با اشاره به 8 شهریورماه سال 
60 و انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت دو تن از یاران 
انقالب ش��هیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: امروز همه 

دولتمردان باید ادامه دهنده راه شهیدان و امام خمینی 
)ره( بوده و روحیه انقالبی خود را حفظ نمایند و عملکرد 

خود را به سمع و نظر مردم برسانیم.
وی با اش��اره به افتتاح ۱۵ طرح در شهرکرد به مناسبت 
هفته دولت، افزود: استخر شنای ش��هرکرد به مساحت 
3 هزار مترمربع که در س��ال 87 کلنگ زنی ش��ده بود 
بااعتباری معادل 3 میلیارد و ۵00 میلیون تومان افتتاح 

شد.

شایان شامحمدی، سرپرست دانش��گاه شهرکرد اظهار 
کرد: استخر شنای دانشگاه شهرکرد یکی از 4 پروژه این 
دانشگاه بوده که امیدواریم با عنایت استاندار و مسئوالن 
بتوانیم تا س��ال آینده آن را به بهره برداری برسانیم.وی 
افزود: پروژه س��اخت کتابخانه مرکزی دانش��کده علوم 
انسانی و پژوهشگاه زیست فناوری از دیگر پروژه های در 
دست اجرای این دانشگاه است که با تخصیص اعتبار در 

آینده تکمیل و بهره برداری می شوند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ۱4 پ��روژه 
 عمرانی در شهرستان شهرکرد با صرف اعتباری معادل 
۱43 میلیارد و ۹00 میلیون تومان در ش��هرکرد افتتاح 
می شود.قاسم س��لیمانی، اظهار کرد: ۱4 پروژه عمرانی 
با صرف اعتب��اری معادل ۱43 میلی��ارد و ۹00 میلیون 
تومان در شهرکرد افتتاح می ش��ود.وی افزود: این تعداد 
پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۱34 نفر را 
فراهم می کند.استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این 
تعداد پروژه در حوزه کشاورزی شامل کشتارگاه صنعتی، 
آبیاری ه��ای نوین و در حوزه راه و شهرس��ازی ش��امل 
بهسازی خیابان ها و تأمین برق پروژه های مسکن مهر در 

شهرستان شهرکرد است.
س��لیمانی خاطرنش��ان ک��رد: امیدواریم با مش��ارکت 
سرمایه گذاران بتوانیم در س��ال های آینده شاهد افتتاح 
پروژه هایی با اشتغال زایی باالتری در سطح استان باشیم 
و بتوانیم نرخ بیکاری در اس��تان که متأسفانه باالست را 

کاهش دهیم.

رئی��س پلی��س راه چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: مالکان 
خودروهای سواری کرایه، مینی بوس و میدل بأس ملزم به 
نصب طرح پالک و برچسب اطالعیه معرفی سامانه پیامکی 
۱۱0۱20 در قسمت داخلی اتاق خودروها هستند.سرهنگ 
حمزه رفیعی اظهار کرد: مالکان خودروهای سواری کرایه، 
مینی بوس و میدل بأس ملزم به نصب طرح پالک و برچسب 
اطالعیه معرفی سامانه پیامکی ۱۱0۱20 در قسمت داخلی 
اتاق خودروها هس��تند.وی افزود: به منظور جلب مشارکت 
مردمی در افزایش ایمنی س��فر و کاهش تصادفات، سامانه 

نظارت مردم��ی ۱۱0۱20 در ناوگان س��واری های کرایه، 
مینی بوس و می��دل بأس در حمل ونقل مس��افر جاده ای از 
اول شهریورماه امسال اجرایی ش��ده است.رئیس پلیس راه 
چهارمحال و بختی��اری گفت: با اجرای ای��ن طرح، فعالیت 
تمامی خودروهای گفته ش��ده منوط ب��ه نصب طرح پالک 
و برچسب اطالعیه معرفی سامانه در قس��مت داخلی اتاق 
خودرو خواهد بود.رفیعی تصریح کرد: مس��افران می توانند 
تخلفات رانندگان را که شامل صحبت کردن با تلفن در حین 
رانندگی، عدم استفاده راننده یا مسافران از کمربند ایمنی، 

خستگی و خواب آلودگی راننده، رانندگی خطرناک )سرعت 
غیرمتعارف و یا سبقت های نابهنگام( و اشکاالت فنی خودرو 
که ادامه سفر را با خطر مواجه می کند به سامانه ۱۱0۱20 
پیامک کنند.وی افزود: مسافران عالوه بر تخلفات پیش گفته 
می توانند از رانندگان به دلیل رعایت مقررات و رفتار مناسب 
با ارس��ال پیامک به س��امانه مذکور قدردان��ی کنند.رئیس 
پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: عوامل پلیس راه از اول 
شهریورماه امسال از تردد خودروهای فاقد برچسب اطالعیه 

سامانه و طرح پالک جلوگیری می کنند.

۱۴ پروژه عمرانی در شهرکرد افتتاح می شود

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری خبر داد : 

آغاز طرح پیامکی ۱۱۰۱۲۰ پلیس راه در استان

بزرگ ترین استخر شنای شهرکرد افتتاح شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار 
593 شماره درخواست : 9310460365300017 شماره پرونده : 9309980365300513 
شماره بايگانی : 930514 نظر به اينكه پيمان عيدی وندی فرزند نورعلی به اتهام ضرب 
اين  از طرف  فرزند غالمرضا  حيدری  مجتبی  توهين حسب شكايت  و  عمدی  و جرح 
دادسرا در پرونده كالسه 930514د34 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه نيز به واسطه 
آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  نگرديده  ممكن  اقامت  محل  نبودن  معلوم 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
طرف  از  آگهی  نشر  هزينه  ضمن  در  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار 
دادگستری پرداخت می گردد.م الف:13054 شعبه 34 دادياری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو(
احضار

594 نظر به اينكه آقای حسين براتی فرزند مصطفی به اتهام خيانت در امانت نسبت به 
محصوالت لبنی حسب شكايت آقای مرتضی سعيدی فرزند شكرا... از طرف اين دادسرا 
به واسطه معلوم  نيز  ابالغ احضاريه  تعقيب است و  در پرونده كالسه 930619 تحت 
نبودن محل اقامت ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از 
اتهام  به  دادياری دادسرای اصفهان جهت پاسخگويی  تاريخ نشر آگهی در شعبه 38 
خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:13053 شعبه 38 دادياری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره سه(
ابالغ وقت رسیدگی

595 در خصوص پرونده كالسه 839/93 خواهان عباس توانگر با وكالت محسن نريمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت مهدی صانعی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
 برای مورخ 93/7/12 ساعت 9/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:13007 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

596 در خصوص پرونده كالسه 840/93 خواهان عباس توانگر با وكالت محسن نريمانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت مهدی صانعی تقديم نموده است وقت رسيدگی 
المكان به مجهول  توجه  با  است  گرديده  تعيين   برای مورخ 93/7/12 ساعت 10صبح 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:13008 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای

حل اختالف اصفهان
بالغ وقت رسیدگی

597 در خصوص پرونده كالسه 93-880 خواهان حيدر هاشمی دادخواستی مبنی بر 
بدواً تامين خواسته و تقاضای مطالبه مبلغ 45/000/000 ريال به موجب يك فقره چك 
با احتساب خسارات وارده و هزينه های دادرسی  به شماره 92/6/10-143/250588 
طبق  تامين  و  احكام  اجرای  در  لغايت وصول  زمان سررسيد چك  از  تاديه  تاخير  و 
مواد 108و117 ق.آ.د.م و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و بانضمام هزينه نشر آگهی به 
طرفيت عباس موسوی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/20 ساعت 
8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نيلی  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 

كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:13040 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

598 در خصوص پرونده كالسه 828/93 خواهان مهدی تباشيری اصفهانی با وكالت 
خانم طباطبايی فخار دادخواستی مبنی بر مطالبه چك به طرفيت مجتبی حبيبی فرزند 
محمود تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/7/28 ساعت 10 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه  با  تعيين گرديده است 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
الف:13025  اتخاذ ميشود.م  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

599 در خصوص پرونده كالسه 55/93 خواهان حسين محمدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ يك ميليون و دويست و سی هزار تومان به انضمام خسارت تاخير تاديه 
به  لغايت اجرای حكم و هزينه دادرسی  تيرماه هزار و سيصد و نود و يك  تاريخ  از 
طرفيت حسن محمدی امينی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 
93/7/29 ساعت 5/15 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان خوراسگان انتهای خيابان مسجدعلی روبروی دانشگاه پيام نور مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود.م الف:12358 شعبه 35 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

600 در خصوص پرونده كالسه 858/93ش11 خواهان حميدرضا موسوی با وكالت 
خانم ليال راكی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت عبدا... يعقوبی تقديم نموده است 
تعيين گرديده  برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 ساعت 8/30صبح  وقت رسيدگی 
ماده برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با   است 

73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  اين  به 
عدم  در صورت  نماييد.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
 حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:12689 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

 9309980358200020 پرونده:  شماره   9310100354403014 ابالغيه:  شماره   601
شماره بايگانی شعبه: 930474 نظر به اينكه آقای محمد رحيمی و آقای شكرا... محمد 
زمانی شكايتی عليه آقای غالم رضا محمد رحيمی داير بر استفاده از سند مجعول و 
جعل تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 118 
دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان– خ چهارباغ باال– خ شهيد 
نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 118 ارجاع و به 
كالسه 9309980358200020 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/15 و ساعت 
08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 115 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی ميشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی  رسيدگی حاضر گردد 
غيابی به عمل خواهد آمد.م الف:12729 حسينی مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی 

كيفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

602 در خصوص پرونده كالسه 827/93ش7 خواهان ميالد دليلی شعاعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت شميمه پوربخش تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 
93/7/9 ساعت 8/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ابتدای خيابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
ميشود.م الف:12685 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ وقت رسیدگی
با  اصفهانی  تباشيری  پرونده كالسه 822/93ش11 خواهان مهدی  603 در خصوص 
وكالت خانم فرزانه طباطبايی فخار دادخواستی مبنی بر پرداخت وجه يك فقره چك به 
مبلغ پنجاه ميليون به انضمام مطلق خسارات و هزينه های دادرسی از جمله خسارات 
تاخير تاديه و حقالوكاله وكيل به طرفيت علی نيازی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
 روز شنبه مورخ 93/7/12 ساعت 9صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماييد.  اخذ  را  ضمائم  و 
 تصميم مقتضی اتخاذ ميشود. م الف:13023 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
احضار

محمود   -4 پور  بهزادی  علمدار   -3 امينی  قائد  محسن   -2 باقری  ليال   -1 چون   604
بر كالهبرداری  مبنی  فرزندان حسين  زاده  رامين خرم  و  فرزاد  عليه  صفوی شكايتی 
كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  و 
متهمان  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  91/44060304/140199/175ب1 
مجهول المكان  ميباشند حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهمان مذكور دعوت بعمل 
می آيد ظرف مدت يك ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود به اين مرجع 
نمود. خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادسرا  حضور  عدم  صورت  در  نمايند  مراجعه 

م الف:12746 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980362001403 پرونده:  شماره   9310100353101655 ابالغيه:  شماره   605
كاكاجان شكايتی  فرزند  نيك خواه  مهدی  آقای  بايگانی شعبه: 930481 چون  شماره 
عليه آقای محمد رسول بهجتی مبنی بر صدور چك بالمحل تقديم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده كه پرونده كالسه 9209980362001403 جهت رسيدگی به 
شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 339 ارجاع و 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/08/07 و ساعت 11:30 صبح تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن متهم و شكايت شاكی و دستور دادگاه طبق ماده 180 قانون 
آيين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود.م الف:12721 رحيمی مدير شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
اعالم می شود كه شاكی مهدی رجاء شكايتی را عليه مهران شعبانی  بدينوسيله   606
ايراد ضرب و جرح عمدی و تهديد طرح كه به شماره 921120  فرزند نصير دائر بر 
بازپرس  دستور  اجرای  در  عنه  مشتكی  بودن  مجهول المكان  به  نظر  است.  شده  ثبت 
محترم شعبه 19 دادسرای اصفهان و تجويز از ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار منتشر و به متهم مذكور ابالغ می شود 
تا يك ماه پس از انتشار جهت رسيدگی به شعبه 19 بازپرسی واقع در اصفهان خيابان 
جابرانصاری مجتمع شماره 3 مراجعه نمايد.م الف:12747 شعبه 19 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره سه(
احضار متهم

 9309980365600640 پرونده:  شماره   9310100353101658 ابالغيه:  شماره   607
شماره بايگانی شعبه: 930480 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
اتهام  به  فروتن  مهدی  برای   9309980365600640 كالسه  پرونده  در  كيفرخواست 
صدور چك بالمحل تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 

وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/10 ساعت 11:30 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.هزينه نشر 
عمومی  دادگاه   105 شعبه  منشی  سلطانی  می باشد.م الف:12724  دادگستری  عهده   به 

جزايی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980360000052 پرونده:  شماره   9310100353101656 ابالغيه:  شماره   608
شماره بايگانی شعبه: 930478 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
اتهام  به  نوبر  كيفرخواست در پرونده كالسه 9309980360000052 برای حميدرضا 
به  رسيدگی  كه  نموده  كيفر  تقاضای  نامشروع  طريق  از  مال  تحصيل  و  كالهبرداری 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/10 ساعت 09:00 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المكان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعيين 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيين  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی 
م الف:12723  می باشد.  دادگستری  عهده  به  نشر  هزينه  آمد.  خواهد  عمل  به   غيابی 

سلطانی منشی شعبه 105 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980364800621 پرونده:  شماره   9310100353101657 ابالغيه:  شماره   609
شماره بايگانی شعبه: 930479 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالسه 9309980364800621 برای حميدرضا نجفيان به اتهام 
صدور چك بالمحل تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/11 ساعت 11:30 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است 
در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.هزينه نشر 
عمومی جزايی  دادگاه   105 می باشد.م الف:12722 سلطانی شعبه  دادگستری  عهده  بر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  ايزدی  عليرضا  پرونده كالسه 93-405 خواهان  در خصوص   610
بر تقاضا صدور حكم اعسار نسبت به دادنامه 1131 مورخ 92/8/29 به طرفيت مجيد 
طاهری قهدريجانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/7 ساعت 10 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12702 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای دستور موقت 

612 شماره درخواست: 9310460371400003 شماره پرونده: 9209980350401595 
دادنامه شماره  به موجب  اينكه دستور موقت  به  بايگانی شعبه: 930090 نظر  شماره 
انتقال شش دانگ  9309970350400293 مورخ 93/2/27 مبنی بر جلوگيری از نقل و 
پالكهای ثبتی 390 الی 396-411-420-421-377-378-380 همگی مجزا شده از پالک 
ثبتی 4790/310 بخش 5 ثبت اصفهان در پرونده كالسه 930090ج ح/4 شعبه چهارم 
آقايان  و  بودن خانمها  به مجهول المكان  باتوجه  لذا  و  حقوقی اصفهان صادر گرديده 
سهيال فردوسيان و امير بديعی و پوران سركاری و رحيم كريميان و حسين ضيائی در 
محل جهت ابالغ دستور موقت شناسايی نگرديده ايد لذا مراتب در اجرای ماده 73 قانون 
آ.د.م يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به نامبردگان ابالغ 

می گردد.م الف:13045 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پژوهش جدیدی که توسط دانشمندان آلمانی انجام شده، 
نشان می دهد استفاده از یک مولکول خاص به صورت اسپری 
بینی، می تواند به مغ��ز کمک کند تا حافظه را در سراس��ر 
مراحل خواب عمیق بهتر نگه دارد. درنتیجه، دانش آموزان 
و دانشجویان زیادی که درس خواندن را برای روزهای آخر 
و یا شب قبل از امتحان می گذارند، می توانند امیدوار شوند 

ازاین پس نمرات بهتری کسب کنند.
دانش��مندان آلمانی قول داده اند که اس��پری بینی ساخت 
آن ها، درس خواندن آخر شب را بس��یار مؤثر می کند.این 
اثربخش��ی زمانی بیش��تر اس��ت که فرد، خواب خوبی هم 

داشته باشد.
محققان در این تحقیقاتی نش��ان دادند وقتی یک مولکول 
از سیس��تم ایمنی بدن به نام اینترلوکین-6 از طریق بینی 
اس��تفاده ش��ود، به مغز کمک می کند تا حافظه هیجانی و 
پردازشی خود را در طی مرحله REM خواب )حرکت سریع 

چشم در خواب( بهتر نگه دارد.

لیزا مارش��ال، نویس��نده همکار این مطالع��ه می گوید که 
درواقع او و همکارانش اولین شواهد مبنی بر نقش اساسی 
اینترلوکین- 6 را در شکل گیری حافظه بلندمدت در انسان ها 

که وابسته به خواب است، یافته اند.

وی و همکارانش، 17 مرد جوان سالم را دو شب در آزمایشگاه 
مورد آزمایش قراردادند. این افراد هر شب بعد از خواندن یک 
داستان هیجانی یا داستانی با موضوع غیرهیجانی، مایعی 
به صورت اس��پری بینی دریافت می کردند که دربردارنده 
اینترلوکین- 6 یا مایع پالس��بو بود. سپس خواب متعاقب 
مصرف این دارو و فعالیت الکتریکی مغز افراد موردمطالعه، 
سراسر ش��ب تحت نظر قرار گرفت. افراد روز بعد باید سعی 
می کردند تا بیشترین کلماتی که از هر یک از دو داستان به 

خاطر داشتند را بنویسند.
یافته ها نش��ان داد افرادی که اینترلوکین- 6 دریافت کرده 
بودند، کلمات بیشتری را به خاطر آوردند. به عقیده محققان، 
ازآنجاکه قباًل اینترلوکین- 6 تنها یک فراورده جنبی التهاب 
تلقی می ش��د و نه یک عامل اثرگذار در شناخت و حافظه، 
نتایج حاصله، می تواند یافته مهیجی در علوم بین رشته ای 
ارزیابی می شود و ش��اید تا چندی دیگر شوخی قرص شب 

امتحان اختراع شد جدی شود!

اسپری بینی کمک کننده به حافظه؟!

باالخره قرص شب امتحان اختراع شد!

صفحات خورشیدی، یکی از فناوری های نوینی هستند 
که انقالب��ی در انرژی های پ��اک ب��ه راه انداخته اند اما 
نس��ل بعدی پنل های خورش��یدی عالوه ب��ر نامرئی 
بودن، از قابلیت جذب دوچندان امواج مادون قرمز نیز 

برخوردارند.
انرژی خورشیدی، یکی از انواع انرژی های پاک و تجدید 
پذیر است. صفحات خورشیدی از ترکیبات نیمه هادی 
ساخته ش��ده اند که وظیفه آن ها تبدی��ل انرژی نورانی 

خورشیدی به انرژی الکتریکی است.
محققان دانشگاه میشیگان نوع جدیدی از صفحات خورشیدی را طراحی کرده اند که در 
عین شفاف بودن، می تواند انرژی بیشتری را جذب کند. پنل های خورشیدی جدید قادر 
به جذب امواج مادون قرمز هس��تند تا بعد از برخورد با صفحات موجب گرم شدن آن ها 
شوند.این امواج دسته ای از پرتوهای نامرئی خورشید هستند به همین دلیل برای چشم 

انسان نامرئی به نظر می رسند. 
صفحات خورشیدی جدید مجهز به نوارهای فتوولتائیک هستند. پنل های جدید کامال 
استاندارد بوده و از قابلیت نصب و استفاده در مزارع خورشیدی یا ساختمان ها برخوردار 

هستند.این روش جدید نسبت به روش های قدیمی سودمندتر است.

نوعی قورباغ��ه کوچک که در فصل س��رد ب��ه خواب 
زمستانی می رود، می تواند در کمک به انسان برای فتح 

فضا حیاتی باشد.
قورباغه که تا حدود 7.62 س��انتی متر رش��د می کند، 
برای ماه ها بدون رنج بردن از ضایعه عضالنی به خواب 
زمس��تانی فرو می رود.حفظ عضله در زیر گرانش صفر 
یکی از مش��کالتی اس��ت که پیش از اعزام فضانوردان 

برای ماموریت های آتی به مریخ باید بر آن غالب آمد.
به ادعای محققان حاضر در این مطالعه، نتایج حاصل در پیش گیری از ضایعه عضالنی در 
بیماران تختخواب نشین نیز موثر است.دانشمندان استرالیایی دانشگاه کوینزلند ژن های 
کلیدی را یافته اند ک��ه به قورباغه مزبور امکان اجتناب از ضایع��ه ماهیچه ای را به هنگام 

عدم فعالیتش می دهد.
چنانچه محقق��ان موفق ب��ه درک گذرگاه ه��ای س��یگنال دهنده و عام��ل مقاومت در 
مقابل ضایع��ه ماهیچه ای این قورباغه ش��وند، ای��ن گذرگاه ها ب��ه کاندیداهایی کارآمد 
ب��رای مطالعه ضایع��ه عضالن��ی در پس��تانداران تبدیل خواهند ش��د. ای��ن گذرگاه ها 
 در طراح��ی درمان های��ی ب��رای بیم��اران تخت خواب نش��ین ی��ا فضان��وردان کارآمد

 خواهد بود.

فتح فضا با کمک قورباغه ها!پنل های خورشیدی نامرئی می شوند

یک��ی از س��اده ترین 
و در دس��ترس ترین 
این ماسک ها اسپری 
گالب اس��ت. گالب 
مناف��ذ پوس��تی را 
می بندد، از شل بودن 
و افتادگ��ی پوس��ت 
جلوگیری می کند و 
هم اینکه نمی گذارد پوس��ت دچار جوش گردد. 
اس��پری گالب ازآن جهت که گالب قابض است 
برای درمان منافذ باز پوستی نیز بسیار کارا هست.

ماسک شوید و بابونه :
 از دیگ��ر ماس��ک های کارا و قاب��ل توصیه برای 
پوس��ت های جوش دار می توان به ماسک شوید 
و بابونه اش��اره کرد. جهت تهیه این ماس��ک یک 
قاشق غذاخوری از ش��وید و بابونه را در یک لیوان 
آب دم کنید و بعد این را صاف کرده و روزی دو سه 
بار پوست را با این مایع شستشو دهد. این ماسک 
بیشتر برای جوش های سرسفید و سرسیاهی که 
هنوز عمیق و فراگیر بر روی سطح پوست نشده اند، 

توصیه می گردد.
آرد گندم و سکنجبین:

 ضماد آرد گندم و س��کنجبین دیگ��ر توصیه ما 
برای پوس��ت های جوش دار هس��ت. جهت تهیه 
این ماس��ک قطره قطره س��کنجبین )در صورت 
نبودن سکنجبین از سرکه می توان استفاده کرد 
اما سرکه را می بایس��ت با آب مخلوط کرده چون 
ضماد با سرکه خالص بسیار تندوتیز می شود( را بر 
روی پودر آرد گندم اضافه کرده تا حدی که به قوام 
ماسک برسد. این ماسک را می توان برای پوستی 

استفاده کرد که خیلی التهاب ندارد.
رطوبت پوست

 بسیاری از متخصصین پوست و زیبایی معتقدند 
که مه تری��ن جنبه یک پوس��ت، جنب��ه رطوبت 
آن هس��ت تا آنجایی که رییس انجمن جراحان 
پوست آمریکا می گوید: اگر فقط قدرت خرید یک 
محصول آرایشی رادارید، فقط یک مرطوب کننده 
بخرید. توجه داش��ته باش��ید ک��ه درصورتی که 
محتوای آب پوس��ت طبیعی باش��د، پوست نرم، 
صاف، قابل ارتجاع و درخش��ان است. اما مواجهه 
ش��دن با آب وهوا یا باد گرم، استفاده مکرر از مواد 
ش��وینده و پاک کننده، ابتال به  خشکی پوست را 
درپی دارد.یکی از بهترین راهکارها برای کسانی 
می خواهند رطوبت را به پوست خود هدیه دهند 
این است که روزانه به میزان مناسبی آب بنوشند. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

داستان کفن دزد

آورده اند ک��ه کفن دزدی در بس��تر م��رگ افتاده بود،پس��ر 
 خویش را فراخواند، پس��ر به نزد پدر رفت گفت ای پدر امرت

 چیست ؟پدر گفت ،پسرم من تمام عمر به کفن دزدی مشغول 
بودم و همواره نفرین خلقی به دنبالم بود اکنون که در بس��تر 
مرگم و فرشته مرگ را  از نزدیک حس می کنم بار این نفرین 
بیش ازپیش بر دوشم س��نگینی می کنم.از تو می خواهم بعد 
از مرگم چنان کنی که خالیق مرا دع��ا کنند و از خدای یکتا 

مغفرت مرا خواهند. ..
پسر گفت ای پدر چنان کنم که می خواهم و ازاین پس مرد و 

زن را به دعایت مشغول سازم.

از بستگان خدا 
کودکی با پای برهنه روی برف ها 
ایس��تاده ب��ود و ب��ه ویتری��ن 

فروشگاهی نگاه می کرد.
زنی در ح��ال عب��ور او را دید و 
دلش س��وخت، او را ب��ه داخل 
فروش��گاه برد و برایش لباس و 
کف��ش خرید و گف��ت: مواظب 

خودت باش!
کودک پرس��ید: ببخشید خانم 
شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از 

بنده های خدا هستم.
کودک گفت: می دانستم با او نسبتی دارید!
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هفته دولت یادآور ش�هادت مردانی اس�ت که خدمت به خلق را عبادت 
، مردانه  می دانس�تند و تا آخرین نفس خود در راه پیش�رفت ایران اسالمی

مبارزه کردند.
سالروز ش�هادت ش�هیدان رجایی و باهنر و هفته دولت را گرامی می دارم 
و شکوفایی ش�هر تاریخی کاشان را در سایه تالش مس�ئوالن به مردم ایران 

بی این شهر تبریک عرض می کنم. نقال ص مردم متعهد و ا خصو اسالمی به 

        

هفته دولت گرامی باد  

سید محمد ناظم رضوی
شهردار کاشان
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