
بنزین اروپایی در اصفهان تولید می شود
دبیرخانه 
هنرهای 
 تجسمی باید
 در اصفهان دایر 
شود

با شمارش معکوس راه اندازی مجتمع بزرگ بنزین سازی
نیمی از فرآورده های لبنی 

چهارمحال و بختیاری صادر می شود 2
 مستند رزمندگان دفاع مقدس

36 در گلپایگان ساخته می شود
 مربی خارجی یا مربی

 داخلی ؟ !

اوباما آماده دیدار با 
رئیس جمهور ایران است

ممنوعیت رانندگی با وسیله نقلیه 
فاقد پالک انتظامی یا پالک غیرمجاز

پرونده آیین» باران خواهی« برای 
ثبت جهانی بررسی می شود

بهره برداری از چهار لینک 
رادیویی وایرلس در اصفهان

بازار خریدوفروش مسکن 
خوابیده است 

ود 
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چشم زاینده رود آبان ماه روشن می شود 4
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با جاری شدن آب
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استقبال گرم اصفهان از 
بازگشایی مدارس

رئیس سازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گفت: 
50 شرکت خصوصی در سطح ش��هر اصفهان با نظارت 
سازمان تاکسیرانی وظیفه جابجایی 67 هزار دانش آموز 

را در سطح شهر اصفهان بر عهده دارند.
حسن سقایی با اش��اره به آغاز فصل بازگشایی مدارس 
اظهار داشت: در این راستا س��ازمان تاکسیرانی اصفهان 

وظیفه جابجایی 67 هزار دانش آموز سطح شهر...

3

ایران سرور کشورهای منطقه خواهد شد

تمرین های تاکتیکی ایران
 مورد توجه دنیا است 

3

8

4

     وزیر نیرو با تأکید بر اینکه در شورای عالی آب 
۱5 طرح جدید برای بازگشت کشور به شرایط 
مناسب در بخش آب تصویب شده است، گفت: 
ذخایر آب پشت دریاچه های سدها افت کرده و 

کشور در بحران آب قرار دارد.
حمید چیت چیان با اش��اره به اینکه در شورای 
عالی آب مصوب شد به جای اینکه دولت بر روند 
مصرف آب کنترل داش��ته باش��د، تشکل های 

مردمی این کار را در چارچوب قانون انجام..

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: با اختصاص زمین مناس��ب و بودجه های 
اختصاص یافت��ه، نخس��تین س��الن تخصصی 
موس��یقی و تئاتر اصفهان س��اخته می ش��ود.

حجت االس��الم محمد قطبی شامگاه پنجشنبه 
در مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره 
تئاتر اس��تان اصفهان اظهار کرد: وضعیت تئاتر 
خوب است و با توجه به برنامه هایی که اجرا شد، 

بار دیگر امید در وجود ما زنده شده که ما...

فرمانده ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 
و بختی��اری بابیان اینکه برگ��زاری رژه و نمایش��گاه دفاع مقدس 
توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال جاری بر عهده ارتش 
جمهوری اس��المی ایران خواهد بود، گفت: اکنون کشور ایران در 
منطقه حرف نخس��ت را می زند و دور از دس��ترس نیست که  با 

لحاظ کردن مدیریت جهادی مدنظر رهبر معظم انقالب در تمامی 
عرصه ها روزی سرور کشورهای منطقه شویم.به گزارش خبرنگار 
زاینده رود امیر سرتیپ دوم رضا جهادی ارسی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه به منظور تشریح برنامه های ارتش به  مناسبت هفته 

دفاع مقدس اظهار داشت: گرچه جنگ...

قیمت آب وضعیت اقتصادی 
پیدا می کند 

ساخت نخستین سالن تخصصی 
موسیقی و تئاتر اصفهان 

صرفه جوئی در مصرف برق ، اقتصاد 
و سالمتی خانواده و حفظ 

منابع انرژی برای نسل های آینده را 
تضمین می نماید.

 روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان اصفهان

 آیا می دانید جمعیت 

دیابتی 
دنیا هر 20 سال 2 برابر میشود؟

موسسه خیریه دیابت اصفهان
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اخبار کوتاهيادداشت

 جهاد فرهنگی اولويت جامعه
 امروز ايران اسالمی 

مسئول شورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان 
گفت: اگر در دوران هشت سال دفاع مقدس وظیفه ما حضور 

در میدان جنگ بود امروزه جهاد فرهنگی در اولویت است.
 حجت االس��ام محمدرضا صالحیان اظهار ک��رد: امروز باید 
قدردان خانواده های شهدا و جانبازان باشیم زیرا که شهیدان 
با دادن خون خود این نهضت را به پیروزی رساندند و در مسیر 
این نهضت هر مشکلی که از سوی دشمن به وجود می آمد با 
رشادت های مجاهدان فی سبیل اهلل خطرات دفع می شد و ما 

اکنون شاهد یک نظام قدرتمند و باعزت در جهان هستیم.
وی با تأکید بر اینکه همه باید در قیامت یک س��ند و حجتی 
داشته باشیم، اذعان کرد: فرمایش��ات مقام معظم رهبری در 
جامعه و امامان جمع��ه در هر منطقه برای م��ا حجیت دارد 
و با توجه به پیچیدگی های مس��ائل سیاس��ی دنیای امروز و 
دسیسه های دشمنان اسام، وجود والیت فقیه و ائمه جمعه 

برای مردم یک امر حیاتی است.

صدها سال ديگر دشمنان جرات 
مقابله با ايران را ندارند 

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دفاع مقدس دستاوردهای 
بس��یاری به هم��راه داش��ت گفت: م��ردم در دف��اع مقدس 

همبستگی و اطاعت از رهبری خود را نشان دادند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: دوران دفاع مقدس 
دارای دستاوردهای زیادی برای ما بود که همچنان نیز ادامه 
دارد چنانچه در این ایام مردم همبستگی و اطاعت از رهبری 
خود را نشان دادند.وی در ادامه بیان داشت: صدها سال دیگر 

نیز دشمنان جرات مقابله با ملت ایران اسامی را ندارند.
امام جمعه اصفهان در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه 
دش��منان در آن دوران فکر می کردند که می توانند در مدت 
چند روز کشور را از پا دربیاورند و انقاب اسامی را سرکوب 
کنند که مردم و ملت ایران در مدت هشت سال با ایثارگری و 
شهدایی که تقدیم به اسام و انقاب کردند اجازه ندادند یک 
وجب از خاک کشورمان به تصرف دشمن و بیگانگان دربیاید.

میرزاده درباره افزايش شهريه  
دانشگاه آزاد پاسخ می دهد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعام این 
خبر که رئیس دانشگاه آزاد امروز  برای پاسخگویی به سؤاالت 
نمایندگان کمیس��یون آموزش و تحقیقات به مجلس خواهد 
آمد، گفت: در این جلسه در رابطه با افزایش شهریه ها از میرزاده 
سؤال می شود. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار گروه 
دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: حمید میرزاده رئیس دانشگاه 
آزاد امروز)یکشنبه 30 ش��هریور( برای پاسخگویی به سؤاالت 
نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس خواهد آمد.
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هیئت های پارلمانی از کش��ورهای نیجریه و کنیا به دعوت رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 2
سیاست خارجی مجلس شورای اسامی و رئیس کمیسیون کشاورزی هفته جاری به تهران 

سفر می کنند.
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یک مقام آمریکایی در مورد دور جدید مذاکرات ایران و گروه 
۱+۵ در نیویورک گفت: دو طرف تعهد خود را برای دس��ت 
یافتن به توافق جامع در مذاکرات هسته ای نشان داده اند و 

احتمال دست یافتن به پیشرفت وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ، این مقام آمریکایی 
حاضر در مذاکرات که خواست نامش فاش نشود، روز جمعه 
گفت: مذاکرات اولیه در دو روز گذشته نشان داد طی هفته 

جاری و آتی شاهد روند امیدوارکننده ای خواهیم بود.
هفتمین دور جدی��د مذاکرات ای��ران و۱+۵ از  )جمعه ۲۸ 
ش��هریور( در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل آغاز شد.
این مقام آمریکایی در پاسخ به س��ؤالی در این مورد که آیا 
شش کشور طرف مذاکره کننده ایران به تمدید ضرب االجل 
تا ۲۴ نوامبر )3 آذر( برای رس��یدن به توافق نهایی تمایلی 

دارند یا خیر، گفت: هنوز بس��یار زود است که در مورد روند 
دور فعلی مذاکرات قضاوت کرده یا آن را ناموفق بدانیم.

این مقام آمریکایی همچنین در بخش دیگری از س��خنان 
خود گفت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آماده دیدار 
با حسن روحانی در حاشیه سفر وی به نیویورک برای شرکت 
در نشس��ت مجمع عمومی اس��ت هرچند برنام��ه از پیش 

تعیین شده ای برای چنین دیداری وجود ندارد.
ایران و گروه ۱+۵ سال گذش��ته )۲۱۴ نوامبر ۲0۱3/ 3 آذر 
۱3۹۲( به توافقی موقت درزمینه هس��ته ای دست یافتند 
که بر اساس آن طرفین باید برای رس��یدن به توافق جامع 

هسته ای تاش کنند.
ای��ن توافق موس��وم ب��ه برنام��ه اقدام مش��ترک ش��ش 
 ماه بعد در مذاک��رات وین، برای ش��ش م��اه دیگر تمدید 

شد.
هیئت ه��ای مذاکره کنن��ده ای��ران و ۱+۵ درب��اره راه حل 
جام��ع هس��ته ای تاکنون ش��ش ب��ار در ش��هر وی��ن بر 
س��ر میز مذاکره نشس��ته اند و در پنجمی��ن دور مذاکرات 
 ن��گارش مت��ن پیش نوی��س توافقنام��ه جام��ع آغ��از

 شد.
 در شش��مین دور مذاکرات در وین، طرفین مذاکره کننده 
تصمی��م گرفتن��د با توج��ه ب��ه فرارس��یدن ضرب االجل 
ب��رای دس��ت یافتن ب��ه تواف��ق جام��ع در ۲۹ تی��ر )۲0 
 ژوئی��ه(، گفت وگوه��ا را ب��ه م��دت ۴ م��اه دیگ��ر تمدید

 کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در پی دیدار با 
مسئول اروپایی مذاکرات هس��ته ای در نیویورک گفت: 
درصورتی که طرف مقاب��ل آمادگی اتخ��اذ تصمیمات 
سخت را داشته باشد امکان رسیدن به توافق حتی قبل 
از 3 آذر وجود دارد.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان دیروز در محل نمایندگی جمهوری اسامی 

ایران در نیویورک با   وزیر امور خارجه نروژ دیدار کرد.
در ای��ن ماقات آخری��ن تحوالت مربوط ب��ه مذاکرات 
هس��ته ای میان جمهوری اس��امی ایران و کشورهای 
۱+۵ و همچنین تح��والت منطق��ه ای و همکاری های 
دوجانب��ه فی مابین موردگفتگو ق��رار گرفت. ظریف در 
این ماقات اظهار داش��ت: درصورتی ک��ه طرف مقابل 

آمادگی اتخاذ تصمیمات س��خت را داشته باشد امکان 
رس��یدن به توافق حتی قبل از 3 آذر وج��ود دارد.وی با 
اش��اره به آخرین تحوالت مربوط به عراق اظهار داشت: 
در شرایطی که امنیت عراق در مرکز و شمال این کشور 
توسط گروه تروریس��تی داعش مورد تهدید قرار گرفت 
جمهوری اس��امی ایران کمک های خ��ود را بافاصله 
روانه آن کشور کرد.وزیر امور خارجه کشورمان رویکرد 
برخی از کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای در برخورد 
با تحوالت منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه و به ویژه 
س��وریه و عراق را به دوراز واقع بینی توصی��ف کرد و بر 
ضرورت اصاح این رویکرد و توجه به خواست و انتخاب 
ملت ها تأکید ک��رد. وی تهدید گروه های تروریس��تی 

فعال در منطقه را جدی دانس��ت و افزود از این سیاست 
توهم آمیز که با تقویت یک گروه تروریستی قادر به دفع 
تهدیدات گروه تروریس��تی دیگری باش��یم باید پرهیز 
کرد. بورگه برنده وزیر امور خارجه نروژ  نیز در این دیدار 
ضمن تصریح بر نفوذ و نق��ش منحصربه فرد جمهوری 
اس��امی ایران در منطقه اظهار داش��ت اگر هشیاری و 
دخالت به موقع ایران در مقابله با تهدید گروه داعش نمی 
بود این گروه بر بس��یاری از مناطق مهم و اس��تراتژیک 
س��وریه و عراق س��لطه می یافت. وی رواب��ط دوجانبه 
بین دو کشور را روبه پیش��رفت و گسترش توصیف کرد 
و افزایش تماس های فی مابین را فرصتی مناس��ب برای 
تقویت مناسبات فی مابین در حوزه های مختلف دانست.

يک مقام آمريکايی:

برای قضاوت درباره مذاکرات زود است

ظريف در ديدار همتای نروژی:

اگر 1+5 آماده تصمیمات سخت باشد قبل از 3 آذر توافق می کنیم

اوباما آماده دیدار با رئیس جمهور ایران است

سفر هیئت های پارلمانی کنیا و نیجریه به تهران

حفظ اسکاتلند با چنگ و دندان بريتانیا؛

اروپا نفس راحتی کشید

 مردم اس��کاتلند با رفتن به پ��ای صندوق های رأی به 
استقال از بریتانیا»نه« گفتند.

به نقل از پای��گاه خبری راش��ا تودی، مرم اس��کاتلند 
روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته )۱۸ س��پتامبر( به پای 
صندوق های رای رفتند تا برای اس��تقال از بریتانیا و 
یا ادامه اتح��اد تصمیم بگیرند که ب��ا توجه به رأی ۵۵ 
درصدی مخالف، در برابر ۴۵ درصد رأی موافق، کمپین 

خیر به استقال پیروز شد.
الکس س��الموند، وزیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند 
در جمع خبرنگاران گفت: ما در رأی گیری اس��تقال 
باختیم اما اس��کاتلند همچن��ان می توان��د ابتکارات 

سیاسی به خرج دهد.
 برای من به عنوان رهبر، زمان به پایان رسیده است اما 
برای اسکاتلند این کمپین ادامه می یابد و رؤیاهای ما 

هرگز نمی میرد.
س��الموند درباره اینکه چه کس��ی قرار است جایگزین 
وی ش��ود، گف��ت ک��ه ش��ماری از سیاس��تمداران 
 واجد صاحی��ت هس��تند و نامزد رهبری اس��کاتلند 
هس��تند.وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه دالیل 
استعفایش چیست، گفت: من باید تصمیم می گرفتم 
که آیا بهترین گزینه برای رهبری اس��کاتلند هستم یا 
خیر و به این نتیجه رس��یدم که فرص��ت را در اختیار 
دیگران بگذارم.نیکوال اس��ترجن، مع��اون وزیر اول و 
معاون رهبر حزب ملی اس��کاتلند بهترین گزینه برای 
جانشینی سالموند به عنوان رهبر حزب در نظر گرفته 
می شود.الکس سالموند در ادامه سخنانش تأکید کرد: 
باوجوداینک��ه م��ا در رفراندوم موفق نش��دیم اما حال 
وست مینس��تر باید به وعده هایی که پیش از برگزاری 
رفراندوم اس��تقال می داد، عمل کن��د چراکه موضع 

اسکاتلند بسیار قوی است.

معاون استانداری استان:

 طرح جامع گردشگری
 چهارمحال و بختیاری تدوين می شود

مع��اون اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری گفت: ط��رح جامع 
گردشگری چهارمحال و بختیاری تا ۲ ماه آینده تدوین می شود و 

این استان می تواند در گردشگری فعال تر باشد.
 گودرز امیری در جش��نواره روستاگردی یاس��ه چای اظهار کرد: 
گردشگری از صنایع کم هزینه و با درآمدزایی باالست که می تواند 
در اشتغال زایی نس��بت به دیگر س��رمایه گذاری ها سهم بیشتری 
داشته باشد.وی افزود: خوش��بختانه با باز شدن محورهای منتهی 
به خوزستان و روان شدن محور ارتباطی شهرکرد – اصفهان حجم 
گردشگران ورودی به استان نس��بت به گذشته رشد چشمگیری 
داشته است.معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
در تعطیات اخیر بیش از ۱/۵ میلیون گردشگر به استان وارد شد 
و حتی در برخی از شهرستان ها بیش از ظرفیت و گنجایش آن ها 
شاهد ورود گردش��گر بودیم و حتی خدمات رسانی در برخی نقاط 
کاری سخت بود.امیری خاطرنش��ان کرد: چهارمحال و بختیاری 
می تواند در توسعه گردشگری فعال تر باشد که بدین منظور طرح 

جامع گردشگری این استان تا ۲ ماه آینده تدوین می شود.
وی با اشاره به ابعاد وسیع گردشگری افزود: بسیاری از روستاهای 
اس��تان در کنار جاذبه ه��ای گردش��گری فراوان، صنایع دس��تی 
منحصربه فردی نیز دارند که می توان در کنار گردشگری به رونق 
این صنایع دستی بومی نیز توجه ش��ود.معاون عمرانی استانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: رونق صنایع دس��تی در کنار صنعت 
گردشگری در استان به خوبی موردتوجه قرار نگرفته و امیدواریم در 
کنار گردشگری بتوانیم صنایع دستی بومی را نیز به مسافران معرفی 
کنیم.امیری گفت: بخش خصوصی می تواند برای اقامت مسافران 
و توسعه گردشگری نیز ورود یابد و افراد متقاضی به انجام این امر 
می توانند به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان مراجعه کنند.

 بیمارستان ولی عصر )عج( بروجن
 به تجهیزات درمانی مجهز شد

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسامی گفت: 
به منظور سرویس دهی مناس��ب به بیماران بستری در بیمارستان 

ولی عصر )عج( بروجن تجهیزات درمانی جدید خریداری شد.
 امیرعباس س��لطانی اظهار کرد: پس از جلس��ه با وزیر بهداشت و 
با پیگیری ه��ای فراوان یک دس��تگاه آنواناالیزر، دو دس��تگاه فلم 
فوتوتر، 3 دستگاه سلکانتر، ۴ دستگاه بادگاز، ۲ دستگاه ونتیاتور 
نوزادان ب��رای بخش )NICU( ب��ه بیمارس��تان ولی عصر )عج( 
بروجن اختصاص داده ش��د.وی افزود: افزایش اعتبار هتلینگ این 
بیمارستان از مبلغ ۲ میلیارد و ۲70 میلیون ریال به ۵ میلیارد ریال 
رسید.نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسامی، 
تصریح کرد: پیگیری تأمین پزشک متخصص موردنیاز بیمارستان 
بروجن در حال انجام و امید است با شروع به کار پزشکان متخصص، 

نیاز بیماران کاسته شود.

مدیرکل امور اقتص��ادی و دارایی چهارمح��ال و بختیاری: 
در دو س��ال اخیر س��رمایه گذاری داخل��ی در چهارمحال و 
بختیاری با مشکات اساسی برخورد کرده است که مشکل 
 کمبود آب در واحدهای صنعتی از اصلی ترین این مشکات

 است.
تیمور فتاحی در همایش علمی – تخصصی سرمایه گذاری 
و توس��عه پایدار، اظهار کرد: توس��عه پایدار کشورها درگرو 

سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری در امر تولید است.
وی افزود: سرمایه گذاری به دو شکل داخلی و خارجی انجام 
می شود و هر دو نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه کشور 

مفید است.

مدیرکل امور اقتص��ادی و دارایی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: س��رمایه گذاری داخلی به این دلیل که در جریان آن، 
سرمایه گذار داخلی همراه با اطاعات بومی و محلی وارد کار 

می شود مهم به حساب می آید.
فتاحی افزود: در سرمایه گذاری خارجی نیز به این دلیل که 
امکان آوردن پول و تکنولوژی هم زمان باهم موردحمایت قرار 

می گیرد، دارای اهمیت است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، به دلیل مشکاتی که 
در ورود ارز وجود دارد باید از سرمایه گذاران داخلی حمایت 
چند برابر به عمل آی��د تا واحدهای صنعتی دچ��ار رکود و 

کسادی نشود.
مدیرکل امور اقتص��ادی و دارایی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: در دو سال اخیر سرمایه گذاری داخلی در چهارمحال 
و بختیاری با مشکات اساسی برخورد کرده است که مشکل 
کمبود آب در واحدهای صنعتی از اصلی ترین این مشکات 

است.
فتاحی افزود: با توجه به اس��تعام های صادرش��ده از سوی 
دستگاه های اجرایی به عنوان مجوز سرمایه گذاری، در حال 
حاضر بیشترین استعام هایی که تاکنون پاسخ داده نشده و 
یا پاسخ منفی به آن ها داده شده ناشی از عدم وجود منابع الزم 

آب در واحدهای صنعتی است.
وی بابیان اینکه مشکات موجود در تأمین منابع مالی دیگر 

مشکل سرمایه گذاران این 
استان است، گفت: به دلیل 
شوکی که به ارز وارد شد و 
به دنبال آن ن��رخ ارز ۲ تا 3 
برابر شد، سرمایه در گردش 
 واحدهای صنعت��ی نیز به 

۲ برابر افزایش یافت.
مدی��رکل ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی چهارمح��ال و 
بختی��اری تصری��ح کرد: 
ازآنجاکه سیس��تم تأمین 
منابع مالی نتوانست خود را 

با این شرایط سازگار کند، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و 
تولیدی استان دچار مشکل شدند و بسیاری از این مشکات 

هنوز هم ادامه دارد.
فتاحی افزود: مش��کل دیگ��ر س��رمایه گذاران داخلی این 
اس��تان سس��ت بودن فرهنگ س��رمایه گذاری و پذیرفتن 
ریسک س��رمایه گذاری اس��ت.وی تصریح کرد: باید تاش 
شود با فرهنگ س��ازی صحیح در این زمینه سرمایه گذاری 
را رونق بخش��ید تا به دنبال آن مش��کات اشتغال، بیکاری 
 و معض��ات اجتماعی ناش��ی از عدم اش��تغال در اس��تان 

بهبود یابد.

معاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: نیمی 
از فرآورده های لبنی چهارمحال و بختیاری به اس��تان های 

خوزستان، اصفهان، مرکزی و قم صادر می شود.
  مح��راب فرجی اظهار کرد: س��ال گذش��ته تولید ش��یر و 
مواد لبنی در چهارمحال و بختیاری ۲6۲ هزار و 600 تن بود 
که از این میزان بیش از ۱3۴ هزار تن به مصرف داخل استان 

رسیده است.
وی افزود: ۱۲۸ هزار و 3۵0 تن از شیر و فرآورده های لبنی 
تولیدشده در استان به خوزس��تان، اصفهان، مرکزی و قم 

صادرشده است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: تاکنون ۴۱۲ مج��وز بهره برداری پرورش 

بهبود گاو شیری با ظرفیت نزدیک به 3۲ هزار رأس گاو در 
استان صادرشده است.

فرجی با اش��اره به صدور مجوز تأس��یس ۵0 پروانه مرکز 
 جمع آوری ش��یر در استان، خاطرنش��ان کرد: از این تعداد 
۲۹ پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 76 تن ش��یر در روز 

تاکنون صادرشده است.
دلی��ل  ب��ه  بختی��اری  و  اف��زود: چهارمح��ال  وی 
داش��تن واحده��ای پ��رورش گاو ش��یری ف��راوان و 
ش��رایط آب و هوای��ی مناس��ب نزدی��ک ب��ه نیم��ی از 
 م��واد لبن��ی تولیدش��ده را ب��ه خ��ارج از اس��تان ص��ادر 

می کند.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
 بختیاری گفت: سرانه مصرف ش��یر و مواد لبنی در استان

 ۱۵0 کیلوگرم به ازای هر نفر است.

مديرکل اقتصاد و دارايی چهارمحال و بختیاری:

معاون جهاد کشاورزی استان:

نیمی از فرآورده های لبنی چهارمحال و بختیاری صادر می شود

سست بودن فرهنگ سرمایه گذاری ؛چالش واحدهای صنعتی استان 

تصرف معابر عمومی در فارسان 
پیگرد قانونی دارد

ش��هردار فارس��ان گف��ت: 
تصرف معابر عمومی، تجاوز 
ب��ه حق��وق ش��هروندی 
محس��وب می ش��ود و ب��ا 
متخلف��ان پیگ��رد قانونی 
ق  صاد محمد . د می ش��و
اس��امی در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی با اشاره به 
معضل انس��داد معابر عمومی در فارس��ان و تعرض به 
حقوق شهروندی، اظهار کرد: ش��هرداری مطابق قانون 
نس��بت به رفع س��د معبر و جمع آوری آن ها به ش��دت 
برخورد می کند.وی افزود: ش��هرداری بر اساس قانون 
مکلف است نسبت به رفع سد معبر و جمع آوری عوامل 
مزاحم اقدام کند و ما در این خصوص اقدام خواهیم کرد.

شهردار فارسان گفت: اگر اصناف مختلف، افراد و گروه ها 
با قرار دادن اجناس و کااله��ای خود در معابر عمومی و 
محل های تعریف ش��ده به عنوان مایمل��ک عموم مردم 
مسیرهای تردد را مس��دود کنند، متصرف و متجاوز به 
حقوق شهروندی محسوب می شوند و با این قبیل افراد 
مطابق قانون برخورد می شود.اسامی بابیان اینکه طبق 
قانون شهرداری به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال معابر 
داده نشده است، تصریح کرد: کسبه و واحدهای صنفی 
اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن کاال استفاده کنند، 
چراکه پیاده روها از معابر عمومی هس��تند و بر اس��اس 

قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند.

برداشت 1200 تن انار از باغات 
چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمح��ال و 
بختیاری گف��ت: پیش بینی 
می شود در س��ال جاری یک 
هزار و ۲00 تن محصول انار از 
باغات این اس��تان برداشت 
شود.سید طاهر نوربخش در 
نشست شورای برنامه ریزی س��ازمان جهاد کشاورزی این 
اس��تان با اعام این خب��ر اظهار کرد: بیش��تر محصول انار 
تولیدشده در استان چهارمحال و بختیاری در داخل استان 
به مصرف می رسد و قسمتی از این محصول نیز برای تولید 
رب انار اختصاص داده می ش��ود.نوربخش بی��ان کرد: رب 
تولیدی انار در استان چهارمحال و بختیاری به خصوص در 
منطقه دورک معروف به دورک اناری در شهرس��تان کیار 
زبانزد خاص و عام است.وی گفت: بیشترین سطح کشت انار 
در این استان در شهرستان کیار است که محصول تولیدی 

در این استان از کیفیت باالیی برخوردار است.

در دو سال اخیر 
مشکل کمبود 

 آب در
 واحدهای صنعتی 

 از اصلی ترين 
اين مشکالت است

بین الملل



یادداشت

مدیرکل ارشاد اصفهان:

ساخت نخستین سالن تخصصی 
موسیقی و تئاتر اصفهان 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان 
اصفهان گفت: با اختصاص زمین مناس��ب و 
بودجه های اختصاص یافته، نخس��تین سالن 
تخصصی موس��یقی و تئاتر اصفهان س��اخته 
می شود.حجت االسام محمد قطبی شامگاه 
پنجشنبه در مراسم اختتامیه بیست و ششمین جش��نواره تئاتر استان 
اصفهان اظهار کرد: وضعیت تئاتر خوب است و با توجه به برنامه هایی که 
اجرا شد، بار دیگر امید در وجود ما زنده شده که ما نیز می توانیم در کنار 
تئاتر کشور فعالیت کنیم.وی بیان کرد: ما باید در تئاتر به حوزه محتوا توجه 
داشته باشیم زیرا یک تئاتر اثربخش باید غنی باشد و با توجه به این که بعد از 
انقاب تحول و نوزایی در محتوا صورت گرفته، از همین رو انتظار می رود در 
راستای محتوا در تئاتر یک مسیر علمی طی شود و اسطوره های کهن را با 
بهره گیری از تئاتر به جامعه انتقال دهیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی 
تصریح کرد: تئاتر باید اسطوره های ایرانیان را در قالب درام دربیاورد و آن ها 
را به صورت نوزایی به شکل امروزی درآورند؛ خوشبختانه تحوالت خوبی 
در این دوره از مس��ابقات وجود دارد که در تدوین نمایش��نامه ها صورت 

می گیرد.
وی افزود: ما باید در کنار محتوا به تکنولوژی نیز توجه کنیم زیرا متأسفانه 
تا امروز هم توجه ویژه ای نس��بت به این موضوع نش��ده است؛ متأسفانه 
باوجود این که اصفهان حدود 320 هزار دانشجو دارد، تنها 3 درصد از این 

دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های هنر هستند.
قطبی خاطرنشان کرد: هنر هم همانند رشته های دیگر برای پیشرفت نیاز 
به تکنولوژی دارد؛ امروزه صنعت، پزش��کی و مهندسی پیشرفت خود را 
مدیون تکنولوژی هستند و ما باید تکنولوژی را در راستای آن قرار دهیم که 
محتوا و مفهوم راحت تر در اختیار مخاطب قرار گیرد و مخاطب از هنر لذت 
ببرد.وی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسامی به تازگی زمینی به مساحت 
25 هزار متر در حوالی اتوبان شهید آقا بابایی به دست آورده که مجوز آن 
برای ساخت سالن نمایش و موسیقی اتخاذشده و امیدوار هستیم که هرچه 
 زودتر با اضافه شدن آن به تئاتر، کمک قابل توجهی به این رشته مهم هنری

 صورت گیرد. 

ممنوعیت رانندگی با وسیله نقلیه فاقد 
پالک انتظامی یا پالک غیرمجاز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تأکید کرد: بر اساس 
ماده 2 آیین نامه راهور، هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک 
متصل که درراه ها حرکت می کنند و همچنین وسایل نقلیه موتوری 
کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای پاک انتظامی باشند.سرهنگ 
غامی اظهار کرد: برابر ماده 2 آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی، هر 
وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که درراه ها حرکت 
می کنند و همچنین وسایل نقلیه موتوری کشاورزی، صنعتی و عمرانی 
باید دارای پاک انتظامی باشند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان، در 
خصوص شماره گذاری و پاک وسیله نقلیه، گفت: بر اساس آیین نامه 
راهور و قوانین و دستورالعمل های موجود، شماره گذاری پاک وسیله 
نقلیه با توجه به کد ملی به نام اشخاص صادر می شود و مالک، جوابگوی 
هرگونه تخلفات پاک فوق اس��ت. وی افزود: با توجه به اعمال نمره 
منفی برای تخلفات حادثه ساز و ثبت آن در سوابق گواهینامه اشخاص، 
هنگام فروش وسیله نقلیه باید نسبت به فک پاک اقدام شود در غیر 
این صورت مالک پاک در خص��وص اعمال و تخلفات پاک مربوطه 

پاسخگو خواهد بود. 

 اقامه نماز باران برای
 خشکسالی های اخیر

مدیرکل محیط زیست استان تهران با توجه به خشکسالی های اخیر 
از رئیس شورای سیاس��ت گزاری ائمه جمعه کشور درخواست اقامه 
نماز باران کرد.محمدهادی حیدر زاده با اشاره به اینکه بحران کم آبی 
و خشکسالی نه تنها به محیط زیست و اقتصاد لطمات جبران ناپذیری 
وارد خواهد کرد بلکه مستقیماً سامت و بهداشت عمومی را هدف قرار 
می دهد، تصریح کرد: بر پایه اخبار واصله از هواشناسی کشور کاهش 
تعداد روزهای بارانی در پایی��ز حکایت بر این دارد که ت��ا پایان آبان ماه 
فقط شاهد دو روز بارش باران در کانشهر تهران خواهیم بود و با توجه به 
گزارش ها موجود از ذخایر آبی در استان تهران این به معنی فاجعه ای است 

که قطعاً مشکاتش در آینده نزدیک پدیدار خواهد شد.
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برگزاري طرح » مهر تحصيلي« در استان 
     معاون فرهنگ��ي، اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: روز 
پنجشنبه 2۷ شهریورماه جاري و در راستاي اجراي امینانه نیات واقفین خیراندیش، 
طرح “مهر تحصیلي” در شهرس��تان های، گلپایگان، سمیرم، لنجان و نواحي یک و دو 

اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان برگزار شد.
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رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: 
50 ش��رکت خصوصی در س��طح ش��هر اصفهان با 
نظارت سازمان تاکسیرانی وظیفه جابجایی 6۷ هزار 

دانش آموز را در سطح شهر اصفهان بر عهده دارند.
حسن سقایی با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس 
اظهار داش��ت: در این راس��تا س��ازمان تاکسیرانی 
اصفهان وظیفه جابجایی 6۷ هزار دانش آموز سطح 

شهر اصفهان را بر عهده دارد.
وی بابیان اینکه به صورت میانگی��ن و به ازای هر 4 
دانش آموز یک عدد س��رویس مدرس��ه الزم است، 
افزود: بر این اساس برای جابجایی دانش آموزان شهر 

اصفهان به 16 هزار و ۷50 خودرو نیاز است.
رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان بابیان 
اینکه 10 هزار و 3۷۷ تاکس��ی زرد در س��طح شهر 
اصفهان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه این تعداد 
تاکس��ی  تنها دارایی سازمان تاکس��یرانی اصفهان 
برای جابجایی مسافران و دانش آموزان سطح شهر 
است ضروری اس��ت که از ظرفیت بخش خصوصی 
برای ساماندهی سرویس های مدارس استفاده شود.

وی با اش��اره به فعالیت 50 شرکت خصوصی برای 
س��اماندهی س��رویس های م��دارس در اصفه��ان 
اف��زود: تم��ام فعالیت ای��ن ش��رکت ها تحت نظر 
س��ازمان تاکس��یرانی اس��ت و تمام رانندگان این 
ش��رکت ها نیز به همراه وضعیت خودروهایش��ان 
 باید تأییدیه از سوی س��ازمان تاکسیرانی را داشته

 باشند.
س��قایی بابیان اینکه پیش بینی می شود یک سوم 
دانش آموزان شهر اصفهان در س��ال جاری توسط 
تاکسی های زرد و دوسوم آن ها توسط خودروهای 
شخصی جابجا شوند، اظهار داش��ت: برای نظارت 
بر روی فعالیت س��رویس های مدارس شهرس��تان 

اصفهان هماهنگی های الزم بین سازمان تاکسیرانی، 
پلیس راهور، آموزش وپرورش و سازمان اتوبوسرانی 

صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه 11 اکیپ از س��ازمان تاکس��یرانی 
اصفهان در میدان ه��ا اصلی ش��هر وظیفه نظارت 
بر روند فعالی��ت رانندگان س��رویس های مدارس 
را به صورت ویژه ت��ری انجام می دهن��د، ادامه داد: 
در این راستا از تمامی ش��هروندان تقاضا داریم در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف از رانندگان سرویس 
 مدارس م��وارد تخلف را به س��ازمان تاکس��یرانی

 اطاع دهند.
رئیس س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان 
ادامه داد: ش��هروندان می توانند شکایات خود را به 
شماره 20000261 پیامک کرده و یا با شماره های 
35688100 ، 35688008 و 35688009 ب��ا 

سازمان تاکسیرانی در میان بگذارند.
تشکیل ستاد مهر از امروز 

معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداري اصفهان  
گف��ت : همزمان ب��ا آغاز س��ال تحصیل��ی جدید 
به منظور مدیریت بهتر ترافیک و خدمات رس��انی 
 ن��اوگان حمل ونقل عمومی، س��تاد مهر تش��کیل 

می شود. 
وی می افزاید: در این راس��تا امس��ال نیز »س��تاد 
مه��ر« از  ام��روز )30 ش��هریور(تا 13 مهرم��اه به 
م��دت 14 روز فعال می ش��ود ت��ا هماهنگی های 
 الزم با نهادهای مس��ئول و دخی��ل در امر ترافیک

 انجام گردد. 
معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداري اصفهان 
تصریح می کند: 11 گش��ت بازرس��ی متش��کل از 
نماینده ه��ای راهور، تاکس��یرانی، اتوبوس��رانی و 
حمل ونقل و ترافیک در دو شیفت صبح و بعدازظهر 

فعال می شود. 
صلواتی خاطرنش��ان می کن��د: کنت��رل و نظارت بر 
حمل ونقل عمومی، رفع گلوگاه های شهری، رسیدگی 
سریع به شکایات مردمی و شناس��ایی نقاط با حجم 

سفر باال از سوی 11 اکیپ سیار انجام خواهد شد. 

30 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان می شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: مهرماه امسال 30 دس��تگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفهان اضاف��ه می ش��ود و در چرخه 
حمل ونقل عمومی شهر سرویس دهی به شهروندان 

را انجام می دهند.
س��ید عباس روحانی با اش��اره به برنامه این شرکت 
برای افزای��ش تع��داد اتوبوس های فعال در س��طح 
ش��هر اظه��ار ک��رد: ب��ر اس��اس برنامه ریزی ه��ای 
ص��ورت گرفت��ه، 30 دس��تگاه اتوب��وس دیگ��ر 
 در مهرم��اه امس��ال ب��ه ای��ن ن��اوگان اضاف��ه

 می شوند.
وی بابیان اینکه قرارداد خرید 50 دس��تگاه اتوبوس 
برای شهر اصفهان در پایان سال گذشته منعقدشده 
اس��ت، اضافه کرد: قرار است که 30 دس��تگاه از این 
اتوبوس ها ط��ی روز های آینده تولی��د و به ما تحویل 
داده ش��ود تا این اتوبوس ها را وارد چرخه حمل ونقل 

عمومی شهر کنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
تصریح کرد: البته 20 دس��تگاه از ای��ن اتوبوس ها از 
ابتدای امس��ال به مرورزمان وارد ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان شده است.
وی به ض��رورت باز س��ازی تع��دادی از اتوبوس های 
فعال در سطح شهر اش��اره کرد و ادامه داد: درصدی 
از اتوبوس های فعال در سطح شهر نیازمند باز سازی 
هس��تند و 50 م��ورد از دس��تگاه های اتوبوس فعال 
 در سطح ش��هر اصفهان در فصل تابس��تان بازسازی 

شده اند.روحانی با اش��اره به اینکه البته برخی از این 
اتوبوس ها در حد وس��یع نیازمند باز س��ازی بوده اند 
و درمجموع می��زان نیاز این اتوبوس ها به باز س��ازی 
متفاوت بوده اس��ت، تأکید کرد: این اتوبوس ها پس 
از باز س��ازی به صورت مجدد در چرخ��ه حمل ونقل 
عمومی ش��هر به کار گرفته می ش��وند.وی با تأکید 
ب��ر اینکه به ص��ورت معم��ول در فصل تابس��تان به 
دلیل تعطیلی مدارس تع��داد اتوبوس های فعال در 
س��طح ش��هر نیز کاهش می یابد، افزود: در تابستان 
امس��ال نیز حدود 900 دس��تگاه اتوبوس در سطح 
شهر س��رویس دهی به ش��هروندان را انجام داده اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: البته تع��داد ای��ن اتوبوس ها در ش��هریورماه 
افزایش می یابد و از ابتدای مهرم��اه نیز 100 درصد 
 اتوبوس های ناوگان اتوبوس��رانی در سطح شهر فعال 

هستند.

 با آغاز سال تحصیلی 30 دستگاه اتوبوس  جدید  وارد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان می شود

50 شرکت جابجایی 67 هزار دانش آموز اصفهانی را بر عهده دارند/ تشکیل ستاد مهر از امروز 
استقبال گرم اصفهان از بازگشایی مدارس

یادداشت

افزایش 200 درصدی اقامت 
گردشگران خارجی در ایران

معاون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری گف��ت: در س��ه م��اه ابت��دای امس��ال اقام��ت 
 گردش��گران خارجی نس��بت به س��ال 92، 200 درصد افزایش 

داشته است.
مرتضی رحمانی موحد در دومین جشنواره روستاگردی در یاسه چا 
با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدای امسال اقامت گردشگران خارجی 
نسبت به س��ال 92، 200 درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: 
در س��ال جاری ورود گردش��گران خارجی  یک ماه و نیم به جلو 
افتاده و سفرهای تورهای خارجی از هم اکنون به کشور آغازشده 
است.رحمانی موحد با اش��اره به اینکه اقامتگاه بوم گرایی یکی از 
توانایی ها برای جذب گردش��گران خارجی و داخلی اس��ت بیان 
داشت: شیوه نامه این طرح تهیه شده و در حال حاضر این مورد در 
استان های اصفهان، کاشان و استان های کویری در حال اجرا است.

وی بابیان اینکه نگاه دولت در راستای ایجاد زیرساخت ها ازجمله 
راه، اقامتگاه های گردشگری و غیره است، بیان داشت: اعتبارات و 
بودجه های الزم به مناطق کمتر توسعه یافته در حوزه گردشگری 

در اولویت است.

 دبیرخانه هنرهای تجسمی باید
 در اصفهان دایر شود

معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی با اشاره به برتر بودن اصفهان درزمینه هنرهای تجسمی 
گفت: دبیرخانه هنرهای تجسمی ایران باید در این شهر دایر شود 
چراکه اصفهان درزمینه هنرهای تجسمی ممتاز بوده و هنرمندان 
زیادی از این رش��ته در اصفه��ان زندگ��ی می کنند.هنرمندان 
پیشکس��وت اصفهان نخس��تین هم اندیشی پیشکس��وتان هنر 
اصفهان را با حضور استاد محمود فرشچیان، حسین نوش آبادی 
مع��اون حقوقی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی و رس��ول زرگر 
پور اس��تاندار اصفهان برگزار کردند.حس��ین نوش آبادی معاون 
حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
گفت: اص��والً هنرمندانی که رفتارش��ان درگرو افکارش��ان بوده 
 است و آثارش��ان اعتقاداتش��ان را بیان می کند، همیشه ماندگار 

هستند.
وی با اش��اره به برتر بودن اصفهان درزمینه هنرهای تجس��می 
اف��زود: دبیرخان��ه هنرهای تجس��می ای��ران باید در این ش��هر 
دایر ش��ود چراکه اصفه��ان درزمینه هنرهای تجس��می ممتاز 
 ب��وده و هنرمن��دان زی��ادی از این رش��ته در اصفه��ان زندگی 

می کنند.

 مستند رزمندگان دفاع مقدس
 در گلپایگان ساخته می شود

فرمان��ده س��پاه ناحیه گلپای��گان گف��ت: در راس��تای برگزاری 
کنگره بزرگداش��ت ش��هدا، تدوین و س��اخت فیلم��ی از اعزام 
رزمن��دگان دف��اع مقدس در شهرس��تان ب��ا ضمیم��ه تصاویر 
 ش��هدا به عنوان مس��تندی ماندگار از دفاع مق��دس نیز صورت

 می گیرد.
محمد اسماعیل علیشاهی با اش��اره به برگزاری یادواره شهدای 
این شهرستان اظهار کرد: از برگزاری نخستین کنگره بزرگداشت 
شهدای شهرس��تان 11 س��ال می گذرد و برگزاری این کنگره و 
انجام کاری عمیق و تأثیرگذار از مطالبات مردم و خانواده ش��هدا 
بود که با عنایت پروردگار محقق ش��د.وی با اشاره به تغییر زمان 
برگزاری کنگره گفت: کنگره بزرگداشت سرداران و 3۷2 شهید 
شهرستان » امامزادگان عشق « با یک هفته تأخیر در ساعت 8:30 
صبح روز 1۷ مهر در آس��تان مبارک امامزاده هفده تن با حضور 
آحاد جامعه و خانواده معظم شهدا برگزار می شود.فرمانده سپاه 
ناحیه گلپایگان گفت: برگزاری این کنگره بزرگ موجی معنوی 
در شهر ایجاد کرده و عاوه بر کمیته های 8 گانه، همه اقشار برای 
برگزاری این مراسم بسیج شده اند تا این کنگره عظیم به بهترین 
 شکل برگزارشده و زمینه رونق فرهنگ و معنویت در شهرستان 

فراهم شود.

قرص  ضدبارداری ناباروری نمی آورد
یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان تأکید کرد که 
مصرف قرص های ضدبارداری بدون تجویز پزشک عوارض ناگواری به 
همراه دارد و پزشکان اغلب مصرف این قرص ها را بیشتر از چهار سال 

توصیه نمی کنند.
دکتر الهام نقشینه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عوارض قرص های 
ضدبارداری، گف��ت: ایجاد آکن��ه، افزایش وزن و مش��کات عصبی 
از مواردی اس��ت که در برخ��ی افراد ب��ا مصرف این قرص ه��ا ایجاد 
می ش��ود. البته ان��واع جدید این قرص ه��ا عارضه کمت��ری دارند اما 
بااین وجود مص��رف بیش از چهار س��ال آن ها توصیه نمی ش��ود.این 
متخصص زنان با بیان اینکه مصرف قرص های ض��د بارداری به هیچ 
وجه منجر به ناباروری فرد نمی شود، تصریح کرد: مصرف قرص های 
ضد بارداری بر عملکرد ماهانه تخمک گذاری موثر است و تنها موجب 
 تاخیر در تخمک گ��ذاری در همان ماه خواهد ش��د و در ماه های بعد

 بی تاثیر است.
نقشینه ادامه داد: اگرچه برخی زنان پس از مصرف این قرص ها با تاخیر 
بارور می شوند اما این امر ارتباطی با مصرف بیش از اندازه قرص ها ندارد، 
بلکه عوامل پیش زمینه ای وجود دارد که با مصرف این قرص ها باروری 

را با تاخیر مواجه می کند. 
در مجم��وع قرص ه��ای ضدب��ارداری منج��ر ب��ه ناب��اروری کامل 
نخواه��د ش��د.وی اضافه ک��رد: ن��وع جدی��دی از قرص ه��ای ضد 
بارداری وارد بازار ش��ده که بس��ته به ترکیبات آن از عوارض کمتری 
 برخ��وردار اس��ت و کمت��ر موج��ب افزای��ش وزن مصرف کنندگان

 می شود.
این عضو هی��ات علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان ب��ا بیان 
اینک��ه مص��رف خودس��رانه قرص های ضد ب��ارداری ممکن اس��ت 
موجب لخته ش��دن خ��ون در مغز و قلب ش��ود، ادام��ه داد: مصرف 
قرص ه��ای ضد ب��ارداری ب��ه هیچ وج��ه به زن��ان باالی 40 س��ال 
توصیه نمی ش��ود؛ چراک��ه می توان��د منجر ب��ه ایج��اد لخته خون 
 در قس��مت های مختلف ب��دن مانند پاه��ا، ریه و حتی قل��ب و مغز

 شود.نقش��ینه اف��زود: مصرف ای��ن قرص ها ب��ه افرادی که س��ابقه 
فامیل��ی انعقاد خ��ون داش��ته باش��ند توصی��ه نمی ش��ود، چراکه 
 مص��رف ای��ن قرص ه��ا انعق��اد خ��ون را در ای��ن اف��راد تش��دید 

می کند

اخبار کوتاه

SMS

آذرماه صورت می گیرد 

 پرونده آیین» باران خواهی« برای ثبت جهانی
 بررسی می شود

معاون رئیس جمهور

با انتقال آب دریای خزر مخالفم

پرونده آیین »باران خواهی« برای ثبت جهانی  سال 2014،  
 فهرس��ت میراث فرهنگی ناملموس به یونس��کو ارس��ال

 شد.
فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آث��ار تاریخی، فرهنگی و 
طبیعی سازمان میراث فرهنگی گفت: آیین  »باران خواهی«،  
اواخر بهمن سال گذشته در فهرست آثار ملی کشورمان به 

ثبت رسید. 
وی افزود: پرونده آیین »باران خواهی« روس��تای»کبوران 
تفرش« از میان 11 پرونده ای که ایران پیش از اجاس میراث 

ناملموس یونسکو پیشنهاد داده بود،  برای ثبت جهانی سال 
2014 به یونسکو ارسال شد.

 نظری تصریح کرد: پرونده آیین » باران خواهی«  در اجاس 
میراث ناملموس یونس��کو که در آذر س��ال 2014 در قطر 

برگزار می شود، برای ثبت جهانی بررسی خواهد شد.
مسعود حسین میرزایی دبیر اجاس و جشنواره، آیین باران 
خواهی  در ایران را از مناس��ک و آیین هایی ی با قدمت باال 
دانست و افزود: مراسم باران خواهی یا دعای باران درنتیجه 
ارتباط بین انسان و اعتقادات و نیایش های او با خالق است که 
در مناطق مختلف کشور با توجه به جغرافیای بومی به طرق 

مختلف اجرا می شود .
حس��ین میرزایی اظهار امیدواری کرد برگ��زاری اجاس 
و جش��نواره 2014 اصفهان گام های مثبتی در پیش��برد 
 ثب��ت پرونده ه��ای آث��ار ناملموس کش��ور در یونس��کو 

بردارد.
شایان ذکر اس��ت اجاس و جش��نواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس)ICCN2014( با محوریت شهرداری 
اصفهان از 16 ت��ا 20 مهرماه در کانش��هر اصفهان برگزار 

خواهد شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان محیط زیست بر 
مخالفت خود با پروژه انتقال آب از دریای خزر تأکید کرد.

معصومه ابتکار اظهار کرد: در م��ورد انتقال آب از دریای 
خزر به فات مرکزی تصمیم جدیدی گرفته نشده و هیچ 

موافقتی صورت نگرفته است.
وی مخالفت جدی خود را با انتق��ال آب بین حوضه ای 
اعام کرد و گفت: آب باید به صورت درست مدیریت شود.

وی در مورد احتمال توافق وزارت نیرو و محیط زیست بر 
سر انتقال آب از دریای خزر به فات مرکزی گفت: در این 
مورد هیچ اظهارنظری نمی توان کرد؛ خیلی موافق بحث 

انتقال آب نیستم چراکه منابع آبی باید مدیریت شود.
رئیس سازمان محیط زیس��ت با تأکید بر این که مشکل 

کنونی مربوط به عدم مدیریت درس��ت منابع آب است، 
گفت: در حال حاضر در مازندران منابع آبی خوبی هست 

اما با مشکل آب مواجهیم. 
به گون��ه ای که نه فاض��اب تصفیه می ش��ود و نه منابع 
آب به درس��تی مدیری��ت می ش��ود؛ ع��دم مدیری��ت 
درس��ت منابع آب مشکلی اس��ت که در سال های اخیر 
 ب��ا آن مواجهی��م و باید مصرفم��ان به درس��تی تنظیم 

کنیم.
ابتکار با تأکید بر این که سرانه مصرف آب در تهران حدود 
دو برابر متوس��ط جهانی اس��ت گفت: الگوی کشاورزی 
نیز در کشور نادرست اس��ت و بخش عمده ای از منابع از 
دست می رود بنابراین الگوی کشاورزی باید اصاح شود 

و چاره ای جز این نداریم.
وی با تأکید بر این که از همه جا آب منتقل کردیم تأکید 
کرد: با شرایط کنونی انتقال بین حوضه ای آب منطقی 

نیست.
معاون رئیس جمه��ور در مورد پرت آب در کش��اورزی 
با اش��اره به این که کاره��ای خوبی ب��رای کاهش پرت 
آب صورت گرفته گفت: مصوب��ات دولت حامی ارتقای 
سیستم های آبیاری است  به گونه ای که دولت 85 درصد 
برای  آبیاری تحت فشار تسهیات می دهد و اعتباراتی در 

این زمینه پیش بینی کرده است.

خاطرات رزمندگان حکم جعبه سیاه جنگ را دارد
گفت: خاطرات رزمندگان و خانواده های شهدا حکم جعبه رئیس دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری کشور 
جهادی شکل گیرد. محمدقاس��می پور اظهار داشت: از س��یاه جنگ را دارد که برای ثبت آن ها باید یک حرکت 
جنگ اس��ت که باید ب��ا برنامه ریزی جامع ب��رای حفظ دست دادن زمان، تهدید بزرگی برای فراموشی خاطرات 
تاریخ شفاهی جنگ باید آکادمیک شود، افزود: هم اینک ارزش های دفاع مقدس اقدام کنیم.وی بابیان اینکه تدریس 
ساماندهی و بازنگری دارد.رش��ته ادبیات پایداری در دانشگاه ارائه ش��ده که نیاز به 
مقدس گفت: حوزه هنری در تمام اس��تان ها »شب های قاسمی پور در مورد برنامه های حوزه هنری در هفته دفاع 
کرد.خاطره« را با حضور ی��ادگاران دفاع مقدس برگزار خواهد 
مقدس درگی��ر کرد تا ب��ا آگاه��ی از سرگذش��ت وقایع وی تصری��ح کرد: نس��ل ج��وان را بای��د با هفت��ه دفاع 
را در زندگی ش��خصی پیدا کنند.رئی��س دفتر مطالعات جبهه های جنگ بتوانند جواب بس��یاری از سؤاالت خود 

 ادبیات پایداری حوزه هنری کش��ور گفت: این دفتر هیچ گاه نگاه مناس��بتی به وقایع هشت س��ال دفاع مقدس ندارد و به طور پیوس��ته برای حفظ ارزش های این دوران 
تاش می کند.
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اخبار کوتاهيادداشت

بندر خشک تنها راه نجات اقتصاد 
اصفهان است

یک عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: در حال حاضر و 
با شرایط موجود بندر خش��ک تنها راه نجات اقتصاد اصفهان 

است.
 رضا برادران اصفهان��ی بابیان اینکه اصفه��ان به عنوان یکی 
از قطب های صنعتی کشور می تواند ش��اهراه اصلی واردات و 
صادرات و تجارت ایران باش��د، اظهار کرد: پروژه بندر خشک 
یکی از موضوعاتی است که می تواند گام مؤثری دررسیدن به 

این هدف محسوب شود.
وی با اشاره به اینکه این اس��تان تمامی زمینه های الزم برای 
رونق اقتصادی در کش��ور را دارد، افزود: ایجاد بندر خش��ک 

راهکاری برای رفع بیکاری و بحران ناشی از آن است.
این عضو اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان تأکی��د کرد: با توجه 
به اینکه این اس��تان ظرفیت بس��یاری برای اجرای این طرح 
دارد، احداث بندر خشک می تواند استان اصفهان را درزمینه 

اقتصادی ارتقا دهد.

تولید 130 هکتار گیاهان زينتی 
گلخانه ای در استان 

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان بالغ بر 130 هکتار انواع گل و گیاهان زینتی 
در گلخانه ها تولید می شود. احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: 
در سال جاری در استان اصفهان یک هزار و 75 هکتار از انواع 
محصوالت گلخانه ای کشت ش��د.وی افزود: این میزان سطح 
زیر کشت ش��امل 950 هکتار انواع گوجه فرنگی، خیار، فلفل 
و بادمجان گلخانه ای می ش��ود که تولیدی برابر 90 هزار تن 
داشته باش��د.مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اش��اره اینکه تولید محصوالت گلخانه ای 6 درصد 
رشد داشته است، اضافه کرد: امس��ال با توجه به میزان تولید 
محصوالت، اس��تان اصفهان رتبه چه��ارم تولید محصوالت 

گلخانه ای سبزی و صیفی را به خود اختصاص داده است.

بهره برداری از چهار لینک راديويی 
وايرلس در اصفهان

مدیر امور دیسپاچینگدر اصفهان گفت: چهار لینک رادیویی 
وایرلس در اصفهان با هزینه ای بالغ ب��ر 150 میلیون ریال به 
بهره برداری رسید.محمدمهدی عسگری اظهار داشت: ایجاد 
بستر مخابراتی پشتیبان برای ارتباطات شبکه یک امر مهم در 
شرکت های بزرگ است، که در این رابطه واحد ارتباطات امور 
دیس��پاچینگ برای باال بردن قابلیت اطمینان در بسترهای 
ارتباطی و ایجاد مسیر پشتیبان لینک های فیبر نوری شرکت 
اقدام به خری��د، نصب و راه ان��دازی چهار لین��ک رادیویی با 
هزینه ای بالغ بر 150 میلیون ریال کرده است. وی افزود: دفتر 
ارتباطات امور برق شهرستان اصفهان لینک رادیویی با پهنای 
باندMbps 50 راه ان��دازی کرده و در اختی��ار دفتر فناوری 
اطالعات برای بهره برداری قرارداد. مدیر امور دیسپاچینگدر 
ادامه داد: در همین راستا نیز لینک های پشتیبان وایرلس برای 
امور شمال با پهنای باند Mbps 60، امور مرکز با پهنای باند 
Mbps 50 و امور شمال غرب با پهنای باند Mbps ۴0 نصب 
و راه اندازی و در ادامه برای بهره برداری در اختیار دفتر فناوری 

اطالعات قرار گرفت.

اسفنديار گرواند مدير امور مناطق 
شرق بانک سپه کشور شد

اسفندیار گرواند مدیر بانک سپه استان اصفهان طی حکمی 
از سوی مدیرعامل بانک سپه به عنوان مدیر امور مناطق شرق 
بانک سپه کش��ور منصوب شد. اس��فندیار گراوند پیش ازاین 
مدیریت ش��عب منطق��ه اصفه��ان، مدیر ش��عب همدان و 
مازندران بوده و در زمان مس��ئولیت خود در این س��ه استان 
به عنوان مدیر نمونه ش��عب مناطق کشور انتخاب شده است.

وی از مهر 92 تا 25 ش��هریور 93 به عنوان مدیریت ش��عب 
اصفهان را بر عهده داشت.15 استان کشور شامل استان های 
،اصفهان،فارس،خراسان رضوی،خراس��ان شمالی،خراسان 
جنوبی، گلس��تان، بوش��هر، هرمزگان، مرکزی، سیس��تان و 
بلوچستان، س��منان، کهگیلویه و بویراحمد،یزد چهارمحال 
بختیاری و کرمان در حوزه مدیریتی امور مناطق شرق بانک 

سپه کشور قرار دارند .

 مشکالت صنايع شیمیايی برای
 تهیه مواد اولیه

رئیس انجمن ش��یمیایی و س��لولزی خانه صنع��ت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفه��ان گفت: بخ��ش زی��ادی از صنایع 
استان اصفهان را صنایع شیمیایی تشکیل می دهند. منصور 
جمشیدی بابیان اینکه صنایع ش��یمیایی طیف گسترده ای 
از تولیدات را شامل می ش��وند، گفت: این صنایع بسته به نوع 
تولیدات خود ص��ادرات دارند و با توجه ب��ه اهمیت آن ها در 
اقتصاد استان و کشور، باید به مسائل آن ها رسیدگی شود.وی 
مشکل عمده بس��یاری از واحدهای این صنعت را عرضه مواد 
اولیه پلیمری در بورس دانست که تهیه آن را برای تولیدکننده 

دشوار کرده است. 
وی با اشاره به اینکه به دالیلی مانند تحریم ها واردات بعضی 
مواد اولیه سخت شده است، گفت: این موضوع دست دالل ها 
را به این بخش باز ک��رد. درعین حال کاالی مش��ابه هم وارد 
می شود که به تولید داخلی ضربه زده است.جمشیدی بابیان 
اینکه در ماه های ابتدایی سال جاری با رکود مواجه بوده ایم، 
کش��ورهای هم جوار را بازارهای خوب صادرات��ی برای ایران 
توصیف کرد و گفت: ترکیه با ارائ��ه اجناس مرغوب بازارهای 

این کشورها را تصاحب کرد. 
رئیس انجمن ش��یمیایی و س��لولزی خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفهان با اش��اره به نبود ماشین آالت به روز،  
تصریح کرد: بعضی ماش��ین آالت به کاررفت��ه در این صنعت 
از چین وارد می ش��ود که بس��ته ب��ه س��رمایه تولیدکننده 
باکیفیت های مختلف ساخته می ش��ود و متأسفانه در بعضی 

موارد به دلیل نبود قطعه، کار تعطیل می شود. 

4
چین جدی ترین رقیب پسته ایران

رئیس اتحادیه تعاونی های پسته کرمان از نصف شدن تولید پسته کرمان به دلیل خشکسالی های اخیر 
خبر داد و گفت: درگذشته ایران باالترین رکورد در تولید و صادرات پسته را داشت که اخیراً آمریکا گوی 
سبقت تولید را از ایران ربود و اکنون هم رقبا فاصله زیادی با ما دارند اما چین پس از آمریکا جدی ترین 

رقیب تولید پسته ایرانی است .
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مدیرعام��ل ف��والد مبارک��ه اصفه��ان گف��ت: توج��ه به 
استانداردهای زیس��ت محیطی در این شرکت نه فقط یک 
الزام بلکه رویکردی اخالقی و وجدانی است. بهرام سبحانی 
در جلسه کمیته مدیریت شرکت افزود: تمام کارکنان فوالد 
مبارکه وظیفه دارند به عنوان یک مس��ئول مباحث مربوط 
به راهکارهای ارتقای سیس��تم های زیس��ت محیطی را در 
شرکت دنبال کنند.وی از مسئوالن نگهداری این تجهیزات 
خواست تا نسبت به هرچه بهتر کردن عملکرد این سیستم ها 
لحظه ای فروگذاری نکنند.وی با اش��اره به اقدامات صورت 
گرفته در شرکت فوالد مبارکه درزمینه کاهش مصارف آب 
اظهار کرد: قرار بود طبق قرارداد اولیه برای تولید ۴/2 میلیون 
تن در این ش��رکت ۴0 میلیون مترمکعب آب تا پایان خط 
نورد سرد بدون داشتن خطوط رنگی، گالوانیزه و قلع اندود از 
رودخانه زاینده رود آب برداشت شود.مدیرعامل فوالد مبارکه 
ادامه داد: اما اکنون مشاهده می کنیم که این شرکت باوجود 
احداث و بهره برداری از خطوط گالوانیزه، رنگی و قلع اندود 
و به طورکلی با اجرای تمام طرح های توسعه خود برداشت 
آب را با تولی��د 5/2 میلیون تن ب��ه 23 میلیون مترمکعب 
کاهش داده است.وی تأکید کرد: این کاهش 6۴ درصدی 
موفقیتی بزرگ اس��ت و به الگویی خردمندانه برای س��ایر 
صنایع به ویژه صنعت فوالد کشور مبدل شده است.سبحانی 

یادآوری کرد: ظرفیت رودخانه زاینده رود یک میلیارد و 300 
میلیون مترمکعب است که با احتساب برداشت 23 میلیون 
مترمکعبی فوالد مبارکه در هرسال، حدود یک و نیم درصد 
کل ظرفیت زاینده رود به فوالد مبارکه وارد می شود که این 
مقدار بسیار ناچیز است.وی افزود: درعین حال طبق اعالم 
سایت وزارت نیرو 92 درصد آب کشور به بخش کشاورزی، 
شش درصد مصارف خانگی و حدود دو درصد آب کشور هم 
در کل صنایع مورداستفاده قرار می گیرد که از این دو درصد 
نیز مقدار کم��ی در بخش صنعت فوالد کش��ور به گردش 
درمی آید.مبارکه اصفهان با تولید حدود شش میلیون تن 
فوالد خام از شرکت هایی است که درزمینه تولید ورق های 

فوالدی فعالیت می کند.

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اصفه��ان گفت: در حال 
حاضر بازار خریدوفروش مس��کن در اصفهان حال خوبی 
ندارد و اکثر مال��کان اجاره دادن ملک خ��ود را به خواب 

سرمایه ترجیح می دهند.
رس��ول جهانگی��ری بابیان اینک��ه در ح��ال حاضر فصل 
نقل و انتقاالت در بازار مس��کن به روزهای پایانی نزدیک 
 شده است، اظهار داش��ت: ازاین رو در حال حاضر بیش از 

90 درصد از مستأجران شهر اصفهان جابجا شده اند.
وی در ادامه در خصوص نرخ اجاره بها در ش��هر اصفهان و 
میزان افزایش آن بیان داشت: ما نمی توانیم نرخ اجاره بها 
را رسماً اعالم کنیم چراکه اگر مالک و مستأجری بخواهند 

با همدیگر به توافق برس��ند، ممکن است با اعالم این نرخ 
به اختالف برسند.

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان در ادامه بابیان 
اینکه در ح��ال حاضر ب��ازار خریدوفروش مس��کن حال 
خوبی ندارد و اکثر مال��کان اجاره دادن مل��ک خود را به 
خواب سرمایه ترجیح می دهند، ادامه داد: در این راستا در 
سال جاری متقاضیان اجاره مسکن با مشکل کمتری در 

خصوص پیدا کردن منزل موردنیاز روبرو بودند.
 وی با اش��اره به کاهش رهن و افزایش تمایل به اجاره نیز 
بیان داشت: با توجه به کاهش سود بانکی بسیاری از مالکان 
نس��بت به افزایش اجاره بها تمایل دارن��د و کمتر رهن را 

افزایش داده اند.
جهانگیری در ادامه با اش��اره به افزایش مشاوران امالک 
غیرمجاز در سطح ش��هر اصفهان همزمان با فصل نقل و 
انتقاالت اشاره کرد و اظهار داشت: نظارت بر روی فعالیت 
مشاوران امالک سطح شهر اصفهان به شدت انجام می شود 
ولی مشاوران امالک غیرمجاز فصلی در برخی از محالت 
فعال می شود و پس از پایان نقل وانتقال به کار خود پایان 
می دهند.وی ادامه داد: شهروندان باید در هنگام مراجعه به 
مشاوران امالک از مجاز بودن فعالیت آن مطمئن باشند و 
این امر با توجه به مشاهده پروانه فعالیت امکان پذیر است.

90 درصد از مستأجران اصفهانی جابجا شده اند 

بازار خريدوفروش مسکن خوابیده است 
مديرعامل فوالد مبارکه: 

رويکردی اخالقی به استانداردهای زيست محیطی 

     وزیر نیرو با تأکید بر اینکه در شورای عالی آب 15 طرح 
جدید برای بازگشت کش��ور به شرایط مناسب در بخش 
آب تصویب شده است، گفت: ذخایر آب پشت دریاچه های 

سدها افت کرده و کشور در بحران آب قرار دارد.
حمید چیت چیان با اشاره به اینکه در شورای عالی آب 
مصوب شد به جای اینکه دولت بر روند مصرف آب کنترل 
داشته باشد، تشکل های مردمی این کار را در چارچوب 
قانون انجام دهند، اظهار داش��ت: یکی دیگر از مصوبات 
شورای عالی آب این بود که از سال آینده بخش عمده ای 
از اعتب��ارات وزارت نی��رو به بخش آب ه��ای زیرزمینی 

اختصاص داده شود. 
وی افزود: نص��ب کنتورهای هوش��مند، برق��ی کردن 
چاه های آب، بس��تن چاه��ای غیرمج��از و جلوگیری از 
برداشت آب بیشتر از پروانه از دیگر مصوبات این نشست 

بود. 
چیت چی��ان ادام��ه داد: به طور متوس��ط ب��ارش باران 
35 درص��د کاهش یافت��ه و موجب کاه��ش ذخایر آب 
پش��ت دریاچه های سدها ش��ده اس��ت. ما در سال های 
گذشته دست روی دست نگذاش��تیم زیرا در این مدت 
نیز طرح های خوبی درزمینه اجرای تصفیه خانه ها، سد و 

آبیاری های نوین اجراشده است. 
وی تأکید کرد: بیش��تر همت مدیران بخ��ش آب برای 
مدیریت آب سطحی بوده و از آب زیرزمینی غفلت شده، 

به طوری که 5۴ درص��د آب از مناب��ع زیرزمینی تأمین 
می شود. 

وزیر نیرو گفت: اگر 20 درصد از منابع دینامیک را کاهش 
دهیم به جایی می رس��یم که از منابع استاتیک استفاده 
نکنیم و 5 درصد دیگر هم باید کمتر برداشت کنیم برای 

اینکه سالی 5 میلیارد مترمکعب داشته باشیم تا بتوانیم 
ذخایره استاتیک را که برداشت شده جبران کنیم. 

چیت چیان افزود: 15 طرح دیگر نیز در شورای عالی آب 
تصویب شده که می تواند کمک کند تا ما به وضعیت قبل 
در حوزه آب برگردیم. ایران کشور کم آبی است و بخشی 

از اس��تان ها در مناطق خش��ک و مابقی در نیمه خشک 
قرار دارند که در این زمینه نه فقط کش��وری خش��ک با 
 منابع آب کم داریم، بلکه سال گذشته میزان بارندگی از 

250 میلی متر به 2۴2 میلی متر کاهش پیدا کرد. 
وی تأکید کرد: در محاس��باتی که انجام ش��ده 10 سال 
پیش 130 میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر داش��تیم 
که اکنون این منابع ب��ه 120 میلیارد مترمکعب کاهش 
پیداکرده و این در حالی اس��ت که جمعیت زیاد شده و 

بخش صنعت و معدن نیز توسعه داشته است. 
وزیر نیرو گفت: به ازای هر فرد ایران��ی یک هزار و 550 
مترمکعب آب تجدیدشونده داریم که در دنیا این حجم، 
6 هزار و ۴00 مترمکعب است. هر کش��وری در دنیا که 
کمتر از 6 هزار و 700 مترمکعب داشته باشد، در بحران 
آب قرار دارد و ما باید این واقعی��ت را به مردم بگوییم تا 
چاره اندیشی ش��ود و ما را همراهی کنند. وی ادامه داد: 
یک کشور یا یک منطقه چه منابع آب زیادی داشته باشد 
یا منابع کم، اگر ۴0 درصد از منابع آب تجدیدش��ونده را 
اس��تفاده کند، ناپایداری آب ایجاد می شود که اکنون ما 
دو برابر وضعیت بحران را اس��تفاده می کنیم و از جهت 
میزان بهره برداری مناب��ع موجود هم در وضعیت بحران 
هستیم. چیت چیان خاطرنش��ان کرد: بازار آب در 609 
دشت کشور اجرا می شود تا قیمت آب وضعیت اقتصادی 

پیدا کند و از هدر رفت آن جلوگیری شود.

1۵ اقدام فوری برای خروج کشور از بحران آب

قیمت آب وضعیت اقتصادی پیدا می کند 

معاون وزیر نفت با اش��اره ب��ه آغاز تولید کاتالیس��ت های 
بنزی��ن س��از ایران��ی از آغ��از ش��مارش معک��وس برای 
راه ان��دازی مجتم��ع بنزی��ن س��ازی پاالیش��گاه نف��ت 
 اصفه��ان و عرضه بنزین ی��ورو چهاردر نص��ف جهان خبر 

داد.
از ابتدای سال جاری تاکنون با بهره برداری نهایی و تکمیل 
از برخی از طرح های بنزین س��ازی ظرفی��ت تولید بنزین 
ایران ب��ه بی��ش از 65 میلیون لیتر در روز رس��یده اس��ت 
که پیش بینی می ش��ود با بهره برداری از س��ه طرح جدید 
 ظرفیت تولید بنزی��ن از مرز70 میلیون لیت��ر در روز عبور 

کند.
یکی از مهم ترین مجتمع های بنزین س��ازی که ش��مارش 
معکوس ب��رای بهره برداری از آن آغازش��ده اس��ت مربوط 
به ط��رح بنزین س��ازی پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان بوده 
که هم اکن��ون تمامی مراحل س��اختمان، نص��ب و پیش 
 راه اندازی این مجتمع عظیم بنزین سازی به پایان رسیده 

است.
در شرایط فعلی مهم ترین مش��کل پیش روی این مجتمع 
بنزین سازی در نصف جهان تأمین کاتالیست های موردنیاز 
واحدهای فرآیندی این طرح پاالیش��گاهی بوده که پس از 
تحریم آمریکا، تولید کانالیس��ت ایرانی توسط متخصصان 

داخلی در حال انجام است.
مجتمع بنزین سازی پاالیش��گاه نفت اصفهان از سه واحد 
فرآیندی ش��امل واح��د تصفی��ه هیدروژنی نفت��ا، تبدیل 
کاتالیستی با احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده 

است.
در حال حاضر واح��د فرآین��دی تصفی��ه هیدروژنی نفتا 
با ظرفیت 60 هزار بش��که به ط��ور کامل راه ان��دازی و در 
م��دار بهره ب��رداری قرارگرفت��ه و ش��مارش معک��وس 
راه اندازی واحدهای تبدیل کاتالیس��تی و آیزومریزاسیون 
 درمجموع ب��ا 57 هزار بش��که ظرفیت فرآوری آغازش��ده

 است.
افزایش درجه آرام س��وزی و ع��دد اکتان بنزی��ن تولیدی 
ب��ه 98 از ویژگی ه��ای ای��ن ط��رح عظیم بنزین س��ازی 
اس��ت که با راه ان��دازی این پ��روژه عماًل پاالیش��گاه نفت 
 اصفه��ان از واردات م��واد اکت��ان اف��زا خودکف��ا خواهد

 شد.
از س��وی دیگر با افزایش ای��ن محدودیت ه��ای خارجی، 
ً ش��رکت آمریکای��ی UOP تحت فش��ارهای  اخی��را
کاخ س��فید در ط��رح بنزی��ن س��ازی پاالیش��گاه نف��ت 
اصفه��ان حاض��ر ب��ه تحوی��ل کاتالیس��ت های موردنیاز 
ای��ن پروژه پاالیش��گاهی نش��د ت��ا عم��اًل به دلی��ل عدم 

تحویل ای��ن کاتالیس��ت و م��واد فزودنی بهره ب��رداری از 
 این پروژه پاالیش��گاهی ب��ا تأخیرهایی دس��ت وپنجه نرم 

کند.
عباس کاظمی مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران بابیان اینکه آخرین مراحل تولید 

و تأمین کاتالیس��ت بنزین 
س��ازی مجتم��ع بنزین��ی 
پاالیش��گاه نف��ت اصفهان 
در حال انجام است، گفت: 
پیش بینی می شود تا پایان 
مهرماه عملی��ات بارگذاری 
کاتالیس��ت در این مجتمع 
انج��ام س��ازی   بنزی��ن 

 شود.
معاون وزیر نف��ت با تأکید 
ب��ر اینک��ه از پائی��ز س��ال 
ج��اری تولی��د بنزی��ن با 
اس��تاندارد ی��ورو چه��ار 
اتحادیه اروپا در پاالیشگاه 
اصفهان آغاز خواهد ش��د، 
تصری��ح ک��رد: ازای��ن رو 

با آغ��از تولید بنزی��ن اروپای��ی، عرض��ه و توزی��ع بنزین 
ب��ا اس��تاندارد ی��ورو چه��اردر کالنش��هر اصفه��ان و 
 س��ایر ش��هرهای ب��زرگ ای��ن اس��تان آغ��از خواه��د

 شد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به آماده س��ازی خط��وط لوله 
و انبارهای نف��ت اصفهان ب��رای عرضه و توزی��ع بنزین با 
اس��تاندارد ی��ورو چه��ار، بی��ان ک��رد: هم اکن��ون ب��رای 
نخس��تین ب��ار به ص��ورت آزمایش��ی ای��ن کاتالیس��ت 
واحده��ای بنزی��ن س��ازی پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان 
 در داخ��ل و توس��ط متخصص��ان ایرانی طراح��ی و تولید

 می شود.کاظمی پیش ازاین با اشاره به تحریم تحویل برخی 
از کاتالیس��ت های بنزینی توسط ش��رکت UOP آمریکا 
برای تکمیل طرح بنزین سازی پاالیش��گاه اصفهان، بیان 
کرده بود: با توجه به تحریم های اعمال ش��ده با مش��ارکت 
سازندگان داخلی تولید این کاتالیس��ت بنزینی در داخل 
کشور آغازشده اس��ت.با بهره برداری از طرح بنزین سازی 
پاالیش��گاه نفت اصفه��ان با ظرفی��ت تولی��د روزانه بیش 
 از س��ه میلیون لیتر بنزی��ن با اس��تاندارد ی��ورو ۴ فراهم

 می شود.

با شمارش معکوس راه اندازی مجتمع بزرگ بنزين سازی اصفهان

بنزین اروپایی در اصفهان تولید می شود
با جاری شدن آب:

چشم زاينده رود آبان ماه 
روشن می شود

رئیس مجمع نماین��دگان اصفه��ان در مجلس 
گفت: به همه مردم استان اصفهان مژده می دهیم 
که پس از مدت ها تالش مسئوالن اجرائی استان و 
بنا بر قول وزیر نیرو، آب رودخانه زاینده رود آبان 
ماه امس��ال بازگشائی می ش��ود. عباس مقتدائی 
با اش��اره به قول مس��ئوالن برای بازگشائی آب 
زاینده رود اظهار کرد: مسئوالن استان اصفهان در 
تالش هستند با برگزاری جلسات مختلف بهترین 
زمان بازگشائی آب رودخانه را مشخص کنند که 
این مهم ت��ا 15 آبان ماه محقق و اطالع رس��انی 
الزم به کش��اورزان برای فراهم ک��ردن مقدمات 
کشت محصوالت انجام می شود.وی بابیان اینکه 
اعضای مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس، 
نشست های مختلفی برای بررسی مسائل کالن 
استان ازجمله مشکالت حوضه آبریز زاینده رود 
برگزار کردن��د، اف��زود: برگزاری نشس��ت های 
جداگانه ای با حضرت آیت اهلل مظاهری از مراجع 
تقلید و رئیس ح��وزه علمیه اصفه��ان و آیت اهلل 
طباطبایی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان و جلساتی با برخی دیگر از شخصیت های 
علمی- فرهنگی استان از فعالیت های نمایندگان 
در اصفهان بود.رئیس مجم��ع نمایندگان مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
محور اصلی و اساس��ی نشست 2 روز پیش که در 
محضر حضرت آی��ت اهلل مظاهری برگزار ش��د، 
تمرکز بر موضوع آب و بازگشائی زاینده رود بود، 
تصریح کرد: توصیه ها و ارش��اد های رئیس حوزه 
علمیه اصفهان به مع��اون اول رئیس جمهور که 
مدتی پیش به اصفهان س��فرکرده بودند بس��یار 
تأثیرگذار بود و قرار شد رایزنی های ما در محضر 
حضرت آیت اهلل مظاهری برای پیگیری قول های 
مقامات کش��وری در این حوزه ادام��ه پیدا کند.

وی به نشس��ت اعضای مجمع نمایندگان مردم 
استان در مجلس با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان با محوریت مباحث آب مسائل 
فرهنگی، مالیات و بیمه هم اشاره کرد و گفت: در 
نشس��تی دیگر هم با آیت اهلل فقیه ایمانی استاد 
برجس��ته اخالق حوزه علمی��ه اصفهان مباحث 
فرهنگ و دیگر مسائل مربوط به استان را بررسی 

کردیم. 

با بهره برداری از 
طرح بنزين سازی 

پااليشگاه نفت 
اصفهان با ظرفیت 
تولید روزانه بیش 
از سه میلیون لیتر 
بنزين با استاندارد 

 يورو 4 فراهم
 می شود

به ازای هر فرد 
ايرانی يک هزار 

و ۵۵0 مترمکعب 
آب تجديدشونده 

داريم که در دنیا 
اين حجم، ۶ هزار 
و 400 مترمکعب 

است
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا  آگهی   779

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

محمدی  زاده  صدیقه  خانم   93/4/15-139360302031000738 شماره  1-رای 
فرزندعلی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی 1فرعی از 3195 اصلی 
واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 96/50متر مربع خریداری عادی ازفاطمه 

موسی کاظمی مالک رسمی 
2-رای شماره 139360302031000773-93/4/17 آقای عباس حیدری فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 305 فرعی از 20038-
20041 اصلی واقع در نائین بخش 2 ثبت نایین به مساحت 151/50متر مربع خریداری 

رسمی مشاعی 
محمدی  سلطانی  عصمت  خانم  شماره93/4/17-139360302031000774  3-رای 
از  ثبتی قسمتی  احداثی در پالک  تابی  نخ  فرزندشیخ ملک ششدانگ  مفروزی کارگاه 
4578 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت 181/55متر مربع خریداری 

ازصاحب شهریاری محمدی مالک رسمی بصورت رسمی مشاعی
فرزند  نائینی  فروتن  کیوان  آقای  شماره93/4/17-139360302031000776  4-رای 
حسین 4/7-20 سهم مشاع از 72 سهم  ششدانگ زمین مزروعی  پالک ثبتی 51  اصلی  
واقع درکشتزار جزیسر بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 1798/44 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از صدیقه شهدادی مالک رسمی 
کوهستانی  رمضانعلی  آقای   93/2/14-  139360302031000210 شماره  5-رای 
جزالنی فرزند علی ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 
19774 اصلی واقع در روستای جزالن بخش 2 ثبت نایین بمساحت 220/55 مترمربع 

خریداری رسمی مشاعی ازوراث علی کوهستانی
6-رای شماره 139360302031000814- 93/4/26 خانم سکینه زندوانی فرزند حسین 
ششدانگ مفروزی یکباب انباراحداثی درپالک ثبتی قسمتی از 14 فرعی از 3320-3319 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین بمساحت 362/60 مترمربع خریداری عادی از 

محمد حسن اسد پورمالک رسمی
7-رای شماره 139360302031000823- 93/4/26 آقای رمضان حاتمی موسی آبادی 
ثبتی  درپالک  شده  بنا  احداث  درآن  که  زمینی  قطعه  مفروزی  عباس ششدانگ  فرزند 
قسمتی از 497 اصلی واقع در روستای موسی آباد بخش 19 ثبت اصفهان الحاقی به 

ثبت نایین بمساحت 228 مترمربع خریداری عادی از رضاقربانی وقربانعلی حیدری
8-رای شماره 139360302031000824-93/4/26 آقای رمضان حاتمی موسی آبادی 
 497 از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  عباس  فرزند 
نایین بمساحت  الحاقی به ثبت  اصلی واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان 
422 مترمربع خریداری عادی از مالکین رسمی آقایان عیسی باقری و صمد زمانی و 

قربانعلی حیدری وحسین ببران ویداله عسکری
9-رای شماره 139360302031000952-93/5/26 آقای حسن خابوری فرزند نورعلی 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 188 فرعی از 20038-
رسمی  خریداری  مترمربع   102/40 بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی   20041

مشاعی 
بادی  خابوری  نورعلی  آقای   93/5/26  -139360302031000953 شماره  10-رای 
فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع ازششدانگ  یکباب خانه مفروزی احداثی در پالک ثبتی 
قسمتی از188 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 

235/45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
11-رای شماره 139360302031000954-93/5/26 خانم معصومه نظری گل اشکنانی 
فرزند علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی احداثی درپالک ثبتی 
قسمتی از 188 فرعی از 20038-20041 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 

235/45 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
مقدم  رضاخجسته  محمد  آقای   93/5/26-  139360302031000955 شماره  12-رای 
احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  72 سهم ششدانگ  از  مشاع  6/7-30 سهم  حیدر  فرزند 
در پالک ثبتی قسمتی از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین 

بمساحت ششدانگ 213/50 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
13-رای شماره 139360302031000956- 93/5/26 خانم صغری مدبر فرزند محمد 
رضا 1/7-41 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در پالک 
ثبتی قسمتی از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع در نایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت 

ششدانگ 213/50 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
14-رای شماره 139360302031000957–93/5/26 آقای محمد علی پوربافرانی فرزند 
حسینعلی یکدانگ مشاع ازششدانگ مفروزی  یکباب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 739 فرعی از 19627 اصلی واقع درنایین بخش 2 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 137 

مترمربع خریداری رسمی ازمحمدرضا خجسته مقدم
15-رای شماره 139360302031000958-93/5/26 خانم فاطمه خجسته مقدم فرزند 
ثبتی  پالک  در  احداثی  یکباب خانه  مفروزی  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنج  محمد رضا 
بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درنایین  واقع  اصلی   19627 از  فرعی   739 از  قسمتی 

ششدانگ 137 مترمربع خریداری رسمی ازمحمدرضا خجسته مقدم
16-رای شماره 139360302031000979- 93/5/27 موقوفه وراث فاطمه بنیادی و... 
بنمایندگی اداره اوقاف وامور خیریه نایین ششد انگ خانه پالک ثبتی 452 اصلی واقع 
طرف  از  وقف  مترمربع   134/50 بمساحت  نایین  ثبت   1 بخش  نایین  پنجاهه  درمحله 

وراث فاطمه بنیادی 
مهدی  بن  علی  محمد  موقوفه   93/5/27  -139360302031000980 شماره  17-رای 
مهدیزاده بنمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی 

804 اصلی واقع درکشتزارجزیسر بخش 2 نایین بمساحت 924 مترمربع
یحیایی  اسماعیل  موقوفه   93/5/27  –  139360302031000981 شماره  18-رای 
ثبتی 1948  نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی 

اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 1181 مترمربع
یحیایی  اسماعیل  موقوفه   93/5/27  -139360302031000982 شماره  19-رای 
ثبتی 1756  نایین ششدانگ زمین مزروعی پالک  وامورخیریه  اوقاف  اداره  بنمایندگی 

اصلی واقع درکشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 897/25 مترمربع
20-رای شماره 139360302031000983 – 93/5/27 آقای حسین رضایی کمال آباد 
از  قسمتی  ثبتی  پالک  در  احداثی  مرغداری  سالن  مفروزی  ششدانگ  شیرعلی  فرزند 

مترمربع   9556/90 بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  گزال  درمزرعه  واقع  اصلی   4154
خریداری رسمی مشاعی از مالک رسمی شیر علی رضایی

ماندگی  نوروزی  محمد  آقای   93/5/27  -139360302031000984 شماره  21-رای 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک واحد  مرغداری  احداثی درپالک 
بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  ماندگی  درروستای  واقع  اصلی   3543 از  قسمتی  ثبتی 
ششدانگ 982/25 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی آقای سید محمد موسوی و 

خریداری رسمی ازخانمها اشرف واقدس نائینی غروی فرزندان عبدالرحیم
ماندگی  نوروزی  صمد  آقای   93/5/27  –  139360302031000985 شماره  22-رای 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک واحد  مرغداری  احداثی درپالک 
بمساحت  نایین  ثبت   3 بخش  ماندگی  درروستای  واقع  اصلی   3543 از  قسمتی  ثبتی 
ششدانگ 982/25 مترمربع خریداری عادی ازمالک رسمی آقای سید محمد موسوی و 

خریداری رسمی ازخانمها اشرف واقدس نائینی غروی فرزندان عبدالرحیم
آباد  جالل  عابدی  اله  فرج  آقای   93/5/27-139360302031000987 شماره  23-رای 
فرزند حسن نسبت به 10/46-391  )سیصد ونود ویک سهم وده چهل وششم( مشاع از 
13496 سهم ششدانگ اولیه زمین مزروعی باستثناء ربعیه اعیانی به پالک ثبتی قسمتی 
ازباقیمانده 48 فرعی از 31 اصلی واقع در کشتزارجزیسر بخش 2 نایین پس از کسر 
فروعات خارج شده باقیمانده بمساحت ششدانگ 8088/89 مترمربع خریداری عادی مع 

الواسطه از علی باقریان نائینی
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/6/30

م الف:267 رسول زمانی نائینی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین 

 مزایده 
دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای  احکام شعبه 6  اجرای   240239
وکالت  با  نصراصفهانی  احمد  آقای  دعوی  150-93ج6  شماره  پرونده  درخصوص 
خ  2-نبش  غدیر-الوند  شهر-بلوار  اصفهان-سپاهان  آدرس  به  مزروعی  مسعود 
کاشف-پ77 به طرفیت شرکت تیس به آدرس اصفهان-خ کاوه-بعد از ترمینال نرسیده 
به پل چمران جنب سازمان قطار شهری پروژه کنترل سیگنا لینگ شرکت تیس در روز 
دادگستری  اجرا واقع در  این  پنج شنبه مورخ 93/07/10 ساعت 8الی9 صبح در محل 
نیکبخت طبقه 3 اتاق 309 قسمت جرای شعبه شش حقوقی اصفهان جهت فروش اموال 
باقی  اعتراض  از  دادگستری که مصون  نظریه کارشناس رسمی  براساس  که  شرکت 
مانده با توجه به عوامل موثر در قضیه ارزش وسایل فوق الذکر به آدرس کارگاه شرکت 
بتیس واقع در خیابان کاوه-جنب ترمینال کاوه-سازمان قطار شهری پروژه سیگنالینگ 
طریق  از  و  برگزار  گردیده  ارزیابی  ریال   727/174/720 مبلغ  به  جمعا  شهری  قطار 
مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی اعالمی 
مراجعه و از آن بازدید نموده تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت کارشناسی فوق االشاره 
و  به شماره 2171290210008  اصفهان  دادگستری  ملی  بانک  نزد  به حساب سپرده 
قیمت کارشناسی  از  نمایند. مزایده  اجرا در مزایده شرکت  این  به  ارائه فیش واریزی 
کابلها:  مشخصات  بود.  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و  شروع 
 XLpe مشخصات  با  متر   1016 متراژ  به  ابهر  شرکت  تولیدی  مسی  کابل  قرقره   -1
25+50*3  2- یک قرقره کابل مسی با مشخصات فنی XLpe 10*5 به متراژ 1014 متر.

م الف:9024 فانی مدیر اجرای احکام شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

734 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالسه 431/92ج15 له غالمعلی صادقی علیه احمد حسن نژاد و مرتضی حسن 
نژاد در روز چهارشنبه مورخ 1393/07/23 ساعت 8:30 صبح در محل این اجرا )اتاق 
345 طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت( جهت فروش 23/497 حبه از 
72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی 4790/1و27/4790 بخش 5 به نشانی بلوار کشاورز-
خیابان کشاورزی-کوچه19 شهید اسدا... فیاض-پالک137 که اکنون در تصرف محکوم 
علیه می باشد برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی مذکور 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشد. منزل مورد بازدید کلنگی و قدیمی ساز یک طبقه به شماره ملک 
ابعاد سند مالکیت و نقشه  4790/27و4790/1/27 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان طبق 
آن  مساحت  نشینی  عقب  از  پس  که  مترمربع   680 تقریبی  مساحت  به  عرصه  هوایی 
معادل حدود 610 مترمربع می گردد و دارای یک جلد سند مالکیت شش دانگی که تحت 
شماره 132691 در صفحه 372 دفتر 707 به نام آقای احمد حسن نژاد ثبت و صادر 
گردیده است که در قسمت شمال پالک یک ساختمان با سقف تیرآهن و آجر و دیوار 
آجری که سطوح داخل آن گچ و رنگ شده و کف ایوان و ساختمان موزاییک و درب و 
پنجره خارجی پروفیل فلزی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز که در آن زندگی می 
کنند و دربی به ساخت و دربی به حیاط دارد و در قسمت میانی پالک یک ساختمان 
ساختمان  یک  جنوبی  قسمت  در  و  آجری  دیوار  و  آجر  و  تیرآهن  سقف  با  مخروبه 
خشت و گلی و کف حیاط موزاییک و قسمتی خاکی قسمتی باغچه است که دربی به 
گذر دارد که اعیانی آن فاقد ارزش است بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعیت محل و 
نوع ساختمان و قدمت آن و مساحت عرصه و استعالم شهرداری منطقه13 به شماره 
13/92/14970 مورخ 1392/10/07 حداکثر ارتفاع ساختمان پیشنهادی در بازنگری دو 
طبقه روی پیلوت پروانه ساخت می دهند و دارای بدهی به شهرداری می باشد با توجه 
به مراتب فوق و سایر عوامل دیگر تاثیرگذار ارزش روز بازار مسکن ارزش ششدانگ 
عرصه و اعیان با لحاظ کردن اشتراکات جمعًا به مبلغ 15/500/000/000 ریال)پانزده 
تومان(  میلیون  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  یک  معادل  ریال  میلیون  پانصد  و  میلیارد 
ارزیابی و اعالم نظر می گردد.م الف:14319 مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9100400200400934 پرونده:  شماره   139303902004000125 آگهی:  شماره   779
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9102278 شش دانگ یک باب خانه پالک شماره 
در  واقع  شده  جدا  اصلی  شماره  از  آنهم  که   6686/6 پالک  از  شده  مجزی   6686/8
شهید  سلمان-کوچه  اصفهان-خوراسگان-خیابان  آدرس:  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
-13971 کدپستی  شماره  به  راست  سمت  بست  یاسر-بن  صبوری)شماره6(-کوچه 
81597 که سند آن در صفحه 89 دفتر دوم خروجی امالک با شماره چاپی 541760 ذیل 
ثبت شماره 18372 و صادر شده است با حدود: شمااًل دیواری است به قطعه 6686 به 

طول 10/59 متر شرقًا بدیوار بدیوار اشتراکی با قطعه 6686 )باقیمانده( به طول 13 متر 
جنوبًا دیواری است به 6686/6 به طول 11/46 متر )قسمتی از غرب مجاور است( غربًا 
دیوار است به راهرو و جدیداالحداث به طول 13 متر که طبق نشر کارشناس رسمی 
پالک فوق ملک مذکور دارای 141 مترمربع عرصه که از طرف شمال به طول 10/59 
متر به پالک مجاور و از طرف شرق به طول 13 متر به پالک مجاور از طرف جنوب به 
طول 11/46 متر قسمتی به پالک مجاور و قسمتی به بن بست و از طرف غرب نیز به 
طول 13 متر به کوچه بن بست اصل پالک محدود میگردد ملک فوق به صورت یک منزل 
مسکونی 3 طبقه نوساز و هر طبقه 141 مترمربع زیربنای مسکونی جمعًا دارای 425 
مترمربع اعیانی میباشد ساختمان با اسکلت بتنی، سقف تیرچه و بلوک سطوح داخلی 
سفیدکاری و نقاشی و گچ بری، کف موزاییک، دربهای داخلی چوبی و درب و پنجره ها 
آلومینیوم، بدنه سرویسها و آشپزخانه کاشی، آشپزخانه ها اپن و کابینت آلومینیوم و 
سنگ، گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی، پله ها سنگی، نمای بیرونی انجام نشده 
برق  انشعاب  دو  و  مشترک  گاز  و  فاضالب  و  آب  انشعابات  دارای  همچنین  و  است 
میباشد ملکی آقای محسن چنگانیان که طبق سند رهنی شماره 1386/10/24-2634 

دفترخانه 907 تهران در رهن شرکت قاسم ایران میباشد و فاقد بیمه میباشد از ساعت 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع  الی 12 روز شنبه مورخ 1393/07/19 در   9
در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده میشود. 
مزایده از مبلغ پایه 2/785/500/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب 
و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
تعطیلی  در صورت  و  میگردد  منتشر  و  درج   1393/06/30 مورخ  اصفهان  چاپ  رود 
روز مزایده به روز بعد موکول میگردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید.م الف:14540 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ رای افراز 

2018 شماره:93/3562/33/و-93/6/25 پیرو آگهی ابالغ وقت معاینه محلی افراز مندرج 
شماره  قرار  بدینوسیله   1393/5/15/1367 چاپ  شماره  به  زاینده رود  روزنامه  در 
دادخواست  رد  بر  مبنی  اردستان  وامالک  اسناد  ثبت  اداره   1393/6/19-93/17835
افراز آقای سعید ذاقلی تجره فرزند محمدعلی از پالک ثبتی شماره 12834 که قبل از 

استانداردسازی 7191/15 بوده واقع در اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان که با اختیار حاصله از مواد 5 آیین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مارالذکر صادر گردیده و طبق ماده 6 آیین نامه مذکور در یک نوبت به 
آقای عباس پاکدین شناسنامه 7197 و فاطمه پاکدین شناسنامه 7192 فرزندان مرحوم 
اعتراضی  ابالغیه چنانچه  نامعلوم می باشد  آنها  آدرس  داشته  اعالم  که خواهان  یدا... 
دارند به استناد ماده دو قانون فوق الذکر ظرف مدت ده روز پس از انتشار اعتراض خود 
را به دادگاه عمومی اردستان تسلیم و رسید آن را به این اداره ارائه نمایند.م الف:302  

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
حصر وراثت

2019 خانم صغری اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 305 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 164/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 93/6/20 تاریخ  در   620-006538-1 بشناسنامه  مختاری  حسین  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
انجام تشریفات  با  صغری اسماعیلی فرزند احمدرضا ش.ش 305 )مادر متوفی(.اینک 
مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف باغبادران
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ پالک شماره 2/444 واقع در فضل آباد بخش 
پرویز و  فرزند  آقاي سیدحسین کسائي  بنام  ثبتی  پرونده  که طبق  ثبتي شهرضا  یک 
غیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 

تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  برطبق  و  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت 
مرقوم درروز 1393/7/22 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به 
موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد0 

تاریخ انتشار:93/6/30 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

در  واقع    2/14248 شماره  پالک  طبقه  دو  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
فضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم لیال مجاهدي فرزند 
محمدحسن درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز 1393/7/27 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا 
به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون  یابند0  در محل حضور 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف 
اداره گواهی تقدیم دادخواست را  این  مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به 
ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد 

تاریخ انتشار:  93/6/30 سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
اجراییه

 9200055 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002132000053/1 پرونده:  شماره   1093
رفیعی  مهدی  محمد  آقای  به  بدینوسیله   139305102132000062 ابالغیه:  شماره 
دولت  ساکن  برخوار  از  صادره   517 شماره  شناسنامه  محمد  فرزند  آبادی  دولت 
ابالغ می شود که بانک ملی شعبه اردستان به استناد سند رهنی شماره  آباد برخوار 
ریال   764/500/000 مبلغ  وصول  جهت  اردستان  رسمی  اسناد   51 دفترخانه   78235
علیه شما  مقررات  طبق  بدهی  کامل  تسویه  روز  تا  متعلقه  تاخیر  انضمام خسارت  به 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش 1393/1/25 محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه 
مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 
م الف:303  استیفا خواهد شد.  دولتی  و حقوق  بستانکار  طلب  آن  فروش  از حاصل   و 

عصاری مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 
ابالغ رای 

2034 کالسه پرونده: 487/93 شماره دادنامه: 902-93/6/8 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
بزرگ- اصفهان-بازار  نشانی:  خیرالهی  ایرج  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 

مجهواللمکان  نشانی:  قنبری  ایوب  خوانده:  خیرالهی  صدر-فروشگاه  پاساژ  مقابل 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
ایوب قنبری به  ایرج خیرالهی به طرفیت آقای  حل اختالف: در خصوص دعوی آقای 
خواسته مطالبه مبلغ 1/850/000 ریال وجه چک به شماره 719550-80/2/25 به عهده 
با توجه به محتویات پرونده و بقای  بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
310و313  مواد  استناد  به  که  رسد  می  نظر  به  ثبات  خوانده  علیه  خواهان  دعوی   لذا 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 1/850/000 ریال بابت اصل خواسته و 195/000 ریال بابت 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی   هزینه 
می  اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )80/2/25( موصوف  چک 
 نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
الف:15149 شعبه پنجم حقوقی مجتمع  در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

2035 کالسه پرونده: 329/93 شماره دادنامه: 250-93/5/26 مرجع رسیدگی: شعبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی به نشانی اصفهان-محمودآباد-خ 
گچ-سنگبری نسیم خوانده: صباح رحیمی به نشانی: مجهواللمکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مختار عباسی به 
طرفیت صباح رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 
733774 1/1079 به عهده بانک ملی ایران شعبه دیواندره به انضمام مطلق خسارات 
از  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی، 
سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
نسل  نشریه  در  )درج  قانونی  ابالغ  به  توجه  با  خوانده  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه 
این  به  ای  دفاعیه  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در   )93/4/21 مورخ  فردا 
شورا ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
و حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   165000 و  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  پنجاه 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
الف:15156  م  باشد.  می  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

رفیعی قاضی شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2036 کالسه پرونده: 328/93 شماره دادنامه: 351-93/5/26 مرجع رسیدگی: شعبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مختار عباسی به نشانی اصفهان-محمودآباد-خ 
گچ-سنگبری نسیم خوانده: رامین ملک نگاه به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی مختار عباسی به 
طرفیت رامین ملک نگاه به خواسته مطالبه مبلغ 34/950/000 ریال وجه چک به شماره 
608758 مورخ 80/7/30 و 608761 مورخ 80/6/22 و 608757 مورخ 80/9/28 به عهده 
بانک تجارت شعبه مرکزی دیواندره به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی )درج در نشریه نسل فردا مورخ 93/4/21( در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شورا ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال 
بابت اصل خواسته و 195000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:15157 رفیعی قاضی شعبه 16 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2037 شماره پرونده: 93-442 شماره دادنامه:945-93/6/1 خواهان: محسن وثوقی به 
 نشانی اصفهان-خیابان هشت بهشت غربی-ابتدای خیابان ملک شمالی-مغازه ماشین های
چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  ترابی  رسول  خوانده:  اداری 
شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا   گردشکار: 
دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت   آتی 
ریال   7/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ترابی  رسول  طرفیت  به  وثوقی  محسن 
وجه یک فقره چک به شماره 1494/759991/55 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
 صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
ثابت  را  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام   در 
دانسته و مستندا به مواد 310و313و307و315  قانون تجارت و 198و515و519و522 

بابت اصل  ریال  مبلغ 7/000/000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  آ.د.م حکم  قانون 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   160/000 و  خواسته 
سررسید چک )92/10/25( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی به مبلغ 200/000 
ریال درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس  از 
حل  شورای  حقوقی   13 شعبه  م الف:15158  میباشد.  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2038 کالسه پرونده: 606/92ش ح36 شماره دادنامه: 354-93/5/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 36 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مرتضی آزاد تمیارتی فرزند زین 
فرزند  احمدی  حسین   -1 خواندگان:  شمالی-تیمیارت  اصفهان-براآن  نشانی  العابدین 
ا... 3-  حیدرعلی نشانی اصفهان-براآن شمالی-جاجا و 2- مرتضی ترابی فرزند فتح 
احمد مظفری فرزند عیدی محمد هردو به نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال 
سند رسمی خودروی سواری پراید گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
خواهان با تقدیم دادخواست به طرفیت خواندگان باال اظهار نموده که اتومبیل سواری 
پراید مدل 1381 به شماره 751ج66-ایران13 را از خوانده ردیف اول خریداری کرده 
و خوانده ردیف دوم نیز اتومبیل را از ید ما قبل )خوانده ردیف سوم( خریداری نموده 
و حسب گزارش واصله از پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا.اصفهان مرکز شماره گذاری 
مالکیت اتومبیل موضوع به نام خوانده ردیف سوم می باشد و خواندگان ردیف اول 
و سوم دعوی در جلسه رسیدگی حاضر شده اند و خوانده ردیف دوم نیز با وصف 
ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز مورخ 93/2/17 در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند و باتوجه به اظهارات خواهان و خواندگان 
خواهان  تصرف  در  دعوی  مورد  اتومبیل  اینکه  و  وی  قولنامه  و  سوم  و  اول  ردیف 
می باشد و از طرف خواندگان دفاع وایراد موثری به عمل نیامده است و فقط خوانده 
ردیف سوم ادعای طلب )مبلغ دو میلیون ریال( را کرده است لذا دعوی خواهان راثابت 
قانون  مواد 10و219و221و223  به  استناد  با  را  ردیف سوم  داده وخوانده  تشخیص 
انتقال رسمی سند  مدنی و 198 ق.آ.د.م به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و 
مالکیت اتومبیل موصوف در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود.م الف:15162 

شعبه 36 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/1-940 دادنامه:  شماره  پرونده:539-93  کالسه   2039
اصفهان-خیابان  نشانی  میرزایی  محمود  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  13شورای 
نشانی  زاده  جمال  ناصر  خوانده:  شرقی-کوچه24-فرعی3-پالک42  بهشت  هشت 
پرونده  به محتویات  عنایت  با  مطالبه وجه طبق رسید عادی  المکان خواسته:  مجهول 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای محمود میرزایی به طرفیت ناصر جمال زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
18/655/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 93/3/21 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
باعنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض وتکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
18/655/000 ریال بابت اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای 
خواهان  حق  در  ریال   80/000 مبلغ  به  آگهی  نشر  هزینه  و  باشد  می  احکام  محترم 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
 قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15167 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/1-939 دادنامه:  شماره  پرونده:541-93  کالسه   2040
اصفهان-خیابان  نشانی  میرزایی  محمود  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  13شورای 
هشت بهشت شرقی-کوچه24-فرعی3-پالک42 خوانده: مهدی طریحی نشانی مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
محمود میرزایی به طرفیت مهدی طریحی به خواسته مطالبه مبلغ 22/531/350 ریال طبق 
رسید عادی مورخه 93/3/22 به انضمام مطلق خسارات قانونی باعنایت به محتویات 
ماندن  در جلسه رسیدگی و مصون  اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده  پرونده 
خواسته از هرگونه تعرض وتکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
لذا شورا به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/531/350 ریال 
بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/4/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشد و هزینه نشر آگهی به مبلغ 80/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15168 شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350601360 پرونده:  شماره   9309970350600847 دادنامه:  شماره   2041
شماره بایگانی شعبه: 921538 خواهان: شرکت تولیدی صنعتی اصفهان درسای خاص 
مدیریت محمدحسین دروش با وکالت آقای سید مهدی محبوبی و خانم مهناز حکمت 
کاخ  میر-ابتدای خیابان آب250)مصلی(-نبش  به نشانی اصفهان-خیابان  روان همگی 
احمدرضا  آقای  خوانده:  اول شماره12  طبقه  پارسیان  آباد شرقی-ساختمان  سعادت 
خسارت  مطالبه   -2 خواسته  تامین   -1 ها:  خواسته  مجهول المکان  نشانی  به  رعنائی 
دادگاه  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه   -4 دادرسی  خسارات  مطالبه   -3 تادیه  تاخیر 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
وکالت  با  خاص(  )سهامی  در  اصفهان  صنعتی  تولیدی  شرکت  دعوی  خصوص  در 
خانم مهناز حکمت روان و آقای سید مهدی محبوبی بطرفیت آقای احمدرضا رعنایی 
فرزند محمداسمعیل به خواسته مطالبه مبلغ 726/192/000 ریال وجه پنج فقره چک به 
عهده  787319/47و787320/37و787321/23و787322/60و787327/41  های  شماره 
ازتوجه  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  اراک  ملت  بانک 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته 
باشد اقامه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 726/192/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ  10/493/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه های عدم پرداخت 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و و پس از آن ظرف 
 مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. م الف: 15169 

محمدی رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اصفهان
اخطار اجرایی

2042 شماره:92-1402 به موجب رای شماره 1908 تاریخ 92/12/26 شعبه 5 شورای 
توتونچی  حسن  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
)چک  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
121143/637377/23-1389/12/28( بابت اصل خواسته و یکصد و ده هزار ریال بابت 
تاریخ سررسید چک موصوف  از  تادیه  و  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی  هزینه 
احکام.  اجرای  عشر  نیم  احتساب  با  آگهی  نشر  هزینه  و  تاریخ وصول  تا   89/12/28
پروین-خیابان  اصفهان-خیابان  نشانی  به  شادیانیان  مسعود  له  محکوم  مشخصات 
اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  ارغوان.  بست  آباد-بن  معراج-عباس 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15171 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

اخبار کوتاه

اصفهان میزبان مسابقات واترپلو
واترپل��وی  نوجوان��ان  مس��ابقات 
کش��ور)متولدین ب��االی ۱۳۷۷( از تاریخ 
۲۹ مهر تا ۲ آبان در ش��هر اصفهان برگزار 
می ش��ود.این رقابت ها در اس��تخر انقالب 
انجام خواهد شد و اس��کان ورزشکاران در 

سرای ورزشکاران اصفهان هست.
مسابقات بر اساس قوانین بین المللی واترپلو )FINA( برگزار می گردد 
و به تیم های اول، دوم و سوم مس��ابقات، مدال، کاپ و حکم قهرمانی 
اهداء می گردد.به منظور بهره مندی هیئت های شنای سراسر کشور از 
توانمندی های بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان 
باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی در این مسابقات بالمانع هست. 

شمشیرباز اصفهانی از صعود بازماند
در ادامه رقابت های شمشیربازی روز نخست 
بازی های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون دومین 
نماینده ایران در اس��لحه اپه هم از گردونه 
رقابت ه��ا ح��ذف ش��د. محم��د رضایی 
شمش��یرباز اصفهانی و دارنده م��دال برنز 
بازی های آس��یایی ۲۰۰۶ دوح��ه، پس از 
کسب ۵ پیروزی و یک شکست در مرحله اول این مسابقات، باوجود 
ارائه نمایشی درخور توجه با شکست ۱۵ بر ۱۱ از حریف ژاپنی از صعود 

به جمع ۸ نفر برتر بازماند. 
پی��ش از رضای��ی، عل��ی یعقوبی��ان دیگ��ر شمش��یرباز اس��لحه 
 اپه کش��ورمان ب��ا ی��ک پی��روزی مقاب��ل نماین��ده مغولس��تان و

 ۵ شکست برابر شمشیربازانی از قرقیزستان، قزاقستان، کره جنوبی، 
ویتنام و قطر، از دور رقابت ها کنار رفته بود. گفتنی است، محمدرضایی 
در بخش تیمی این مسابقات، روز اول مهرماه در ترکیب تیم ملی اپه 
ایران که متشکل از رضایی، طاهر عاش��وری، علی یعقوبیان و صادق 

عابدی است به میدان خواهد رفت. 

تیم تیراندازی مردان ایران هفتم شد
در روز نخست بازی های آسیایی اینچئون 
کره جنوبی و در رقابت های تیراندازی بانوان 
در رشته تپانچه۱۰ متر بادی برگزار شد، تیم 
سه نفره کشورمان متشکل از الهام هریجانی، 
سارینا قرابت، سارا میرابی با ۱۱۶ امتیاز در 
رده نهم جای گرف��ت. همچنین، تیم ملی 
تپانچه ۵۰ متر مردان با ترکیب ابراهیم برخورداری، ابراهیم رحیمی 
سنگری و محمد احمدی به مصاف حریفان رفت   که دراین رقابت ها 
احمدی یازدهم، برخورداری نوزدهم و رحیمی سی و ششم شدند و 

تیم ایران درمجموع به عنوان هفتمی دست پیدا کرد. 

ملی پوشان والیبال ایران  امروز راهی 
کره جنوبی می شوند

تیم ملی والیبال ایران امروز )یکشنبه(با پایان 
مسابقات قهرمانی مردان جهان برای حضور 
دربازی های آس��یایی راهی ک��ره جنوبی 
می ش��ود.تیم ملی والیبال ایران که بعد از 
رقابت ه��ای قهرمان��ی جه��ان، بازی های 
آس��یایی را پیش رو دارد س��اعت ۱۲:۴۰ 
دقیقه ظهر امروز از فرودگاه ورشو به مسکو پرواز می کنند تا ازآنجا به 
سئول و س��پس اینچئون بروند. اس��لوبودان کواچ سرمربی تیم ملی 
والیبال از ترکیب معمول ۱۲ نفره ایران در رقابت های قهرمانی جهان 
برای اینچئون اس��تفاده می کند که ش��امل س��عید معروف، مهدی 
مهدوی، س��ید محمد موس��وی، ش��هرام محمودی، فرهاد قائمی، 
پوریافیاضی، امی��ر غفور، می��الد عبادی پور، فره��اد ظریف، آرمین 
تش��کری، عادل غالمی و مجتب��ی میرزاجانپور اس��ت. بدین ترتیب 
عبدالرضا علی��زاده و س��امان فائ��زی از تیم ج��دا و فردا ب��ه تهران 

برمی گردند. 
مس��ابقات والیبال هفدهمی��ن دوره بازی های آس��یایی از دیروز در 
اینچئون آغاز  شده و تیم ملی والیبال ایران روز سوم مهرماه در نخستین 

مسابقه خود برابر هنگ کنگ به میدان می رود. 
تیم ملی کشورمان در دوره قبلی بازی های آسیایی )۲۰۱۰ گوانگ ژو( 

به مدال نقره دست یافت.

صعود ۴ پله ای ایران در آخرین 
رده بندی فیفا

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی 
فیفا با ۵۷۲ امتیاز و چهار پله صعود نسبت 
به ماه گذش��ته، در رده ۴۴ دنیا و اول آسیا 
قرار گرفت. ای��ن رنکینگ فیفا  ب��رای ماه 

سپتامبر است که اعالم شد. 
در  آگوس��ت  م��اه  در  ای��ران  تی��م 
 رتب��ه ۴۸ جه��ان و پ��س از ژاپ��ن در رده دوم آس��یا ایس��تاده 

بود.
رده بندی ده تیم بر تر دنیا؛

۱ � آلمان ۱۷۶۵ امتیاز
۲ � آرژانتین ۱۶۳۱ امتیاز
۳ � کلمبیا ۱۴۸۸ امتیاز

۴ � هلند ۱۴۵۶ امتیاز
۵ � بلژیک ۱۴۴۴ امتیاز
۶ � برزیل ۱۲۹۱ امتیاز

۷ � اوروگوئه ۱۲۴۳ امتیاز
۸ � اسپانیا ۱۲۲۸ امتیاز
۹ � فرانسه ۱۲۰۲ امتیاز

۱۰ � سوییس ۱۱۷۵ امتیاز
رده بندی ۱۰ تیم بر تر آسیا: 

۱ � ایران ۵۷۲ امتیاز، ۴۴ جهان
۲ � ژاپن ۵۵۷ امتیاز، ۴۸ جهان

۳ � ازبکستان ۵۳۰ امتیاز، ۸۵ جهان
۴ � کره جنوبی ۵۰۱ امتیاز، ۶۳ جهان

۵ � اردن ۴۵۰ امتیاز، ۶۹ جهان
۶ � امارات ۴۳۰ امتیاز، ۷۳ جهان
۷ � عمان ۴۲۱ امتیاز، ۷۶ جهان

۸ � عربستان ۴۰۲ امتیاز، ۸۲ جهان
۹ � استرالیا ۳۹۰ امتیاز، ۸۴ جهان
۱۰ � عراق ۳۵۷ امتیاز، ۹۰ جهان

6
رژه کاروان ایران با پرچمداری بهداد سلیمی

 در مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی , کاروان اعزامی کشورمان با پرچمداری بهداد سلیمی 
وزنه بردار فوق سنگین ایران رژه رفتند. 

بازی های آسیایی اینچئون ازدیروز تا ۱۲ مهرماه برگزار می شود.

فوتب��ال ای��ن ورزش پرطرفدار 
در جهان، پس از کش��تی که در 
ایران از آن با عنوان های »ورزش 
ملی« و »ورزش اول ایران« نام برده می شود، ورزش دوم 
است. بااین حال بسیاری از فوتبال به عنوان »ورزش اول« 
و »پرطرفدارترین ورزش ای��ران« نام می برند. فوتبال در 
زندگی بسیاری از ایرانیان نفوذ کرده است. روزنامه های 
فراوان مربوط به فوتبال، روزانه در ایران منتشر می شوند 
و دیدارهای لیگ های معتب��ر اروپایی نیز به صورت زنده 

از شبکه های تلویزیون به صورت رایگان پخش می شود.
می گویند فوتب��ال جنگ زمان صلح اس��ت و می گوییم 
کاش چنین نبود. برای درک چرایی این خواس��ته کافی 
است آرامش والیبال را در انتخاب والسکو یا آمدن کواچ 
ببینید و آن را با ت��الش برای تمدید ق��رارداد کی روش 
مقایس��ه کنید و ببینید که برای آن ق��رارداد والیبالی ها 
تصمیم می گیرند و برای ای��ن قرارداد فوتبالی ها ته صف 

تصمیم سازان هستند!
آنچه در ورزش��گاه بلو هوریزنته و مقاب��ل آرژانتین رقم 
خورد درواقع نمای کاملی از استعداد فوتبال ایران بود که 
مقابل لئونل مسی و هیگواین و ماسکرانو و همه بزرگان 

فوتبال دنیا به نمایش جهانی رسید.
در آن دیدار شیران پارسی کاری کردند که نایب قهرمان 
جهان مات و مبهوت مانده بود. البته که مسی تیر آخر را 
زد اما ایران آن قدر عالی بود که آن شب باوجود شکست 
برخی از مردم ای��ران به خیابان ها ریختند. ش��اید برای 

ضربه سر دژاگه بود، ش��اید برای پنالتی که داور 
صرب آن را ندیده بود، شاید برای ...
هرچه که بود نماد استعداد ایران 

بود اما پرسش��ی بزرگ وجود 
دارد ب��رای مردم ای��ران و آن 
پرسش این است: باوجوداین 
همه خواهندگی و شایستگی 

چ��را فوتبال ای��ران مثل 
والیب��ال و بس��کتبال و 

کشتی رش��د نمی کند و به 
سطح اول فوتبال دنیا نمی رسد و حتی 

برخی مواقع به ویتنام هم می بازد؟
پاس��خ به این پرس��ش در برکناری 

آق��ای گل جه��ان اس��ت در 
هفته هفت��م و دخالت ش��دید 

سیاس��یون در فوتب��ال و ع��دم دخالت 
همین سیاس��یون در والیبال و کش��تی 

و بس��کتبال! ج��رم دایی 
در  جوانگرای��ی ش��دید 

پرس��پولیس بود یعنی دریکی از سیاس��ی ترین دو تیم 
ایران! و نتیجه نگرفتن تا هفته هفت��م این برکناری هم 

نمادی بود از دلیل عدم توفیق در سطح اول بین الملل.
اجازه بدهی��د از زاویه ای دیگر به این ماج��را نگاه کنیم؛ 
در والیبال سال ها کار انجام شد و هیچ کس کاری به کار 
پایه های والیبال نداشت. شکست های والیبال برای کسی  

مه��م 
ت��ا  نب��ود 

روزی ک��ه والس��کو را 
آوردن��د و یک مرتبه با آن 

کار پایه ای والس��کو کاری 
کرد کارستان اما بازهم کسی 

با آن ها کاری نداشت.
والس��کو رفت و فدراس��یون 
والیبال ک��واچ را آورد. یک مربی 
میلیاردی دیگر جانشین مربی 
قبل��ی میلیاردی ش��د و بازهم 
کس��ی کاری با والیبال نداشت 

اما س��ه ماه بود که فدراس��یون 
می خواس��ت ق��رارداد ک��ی روش را 

تمدید کند. در طول این س��ه ماه وزیر و وکیل 
و نماینده مجلسی نمانده که در این موردنظر 
ندهن��د و برای فدراس��یون تخصصی فوتبال 

تعیین و تکلیف نکنند!
درواقع برای تمدید قرارداد کی روش باید از هفت خوان 
رستم عبور کرد اما برای قرارداد والسکو و یا کواچ کسی 
چیزی نمی گوید و فدراسیون تخصصی والیبال به سادگی 

تصمیم خودش را می گیرد.
تفاوت همین جاس��ت که فوتبالی ها به س��بب وحشت 
از اتفاقی که ب��رای دایی رخ داد و هرم��اه هم برای یکی 
دیگر در فوتبال رخ می دهد، سازندگی را سر دار می برند 
و تنها به نتیجه گیری در همین امروزشان می اندیشند و 
تازه به همان هم که می اندیش��ند باید نظر سیاسیون را 

هم بدانند!
کاش فوتب��ال، جن��گ زم��ان صلح نب��ود ت��ا این همه 
سیاسی نباشد. ش��اید در آن صورت تیم های پایه ای هم 
می توانستند رشد کنند. ش��اید در آن صورت تیم دایی 
برای سال بعد ۱۰ تا ملی پوش به تیم ملی می داد اما مربی 
پرسپولیس را غیرورزشی ها انتخاب می کنند و مربی تیم 

ملی را هم ایضاً!
سرمربی های تیم ملی طی سال های اخیر همگی درجایی 
به جز فدراسیون تخصصی فوتبال انتخاب شده اند و تمام 
برکناری تیم های بزرگ که سازنده تیم های ملی هستند 
نیز درجایی باالتر از باشگاه ها انتخاب می شوند و البته که 
در چنین شرایطی صعود این فوتبال قوانین گیتی را به 

هم می ریزد.

فوتبال این جنگ زمان صلح

ورزشی محبوب مردم مغضوب سیاسیون!
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فان خال: رونالدو را 
می خواهم

پالتینی ساعتش را 
پس نمی دهم

لوییس فان خال سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد انگلیس از 
عالقه خود برای بازگشت کریس��تیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم 
رئال مادرید به این تیم خبر داد. فان خال معتقد اس��ت باش��گاه 
رئال مادرید از فروش این مدافع میانی ۲۹ ساله خودداری خواهد 
کرد.در هفته های اخیر ش��ایعاتی درباره ترک این ستاره پرتغالی 
از باشگاه رئال مادرید وجود داشت.بازیکنی که در سال ۲۰۰۹ با 
رقمی به ارزش ۸۰ میلیون پوند، از منچستریونایتد به رئال مادرید 
پیوست.رامون کالدرون رییس سابق باشگاه رئال مادرید ادعا کرده 
است رونالدو به سبب سیاست های باشگاه در زمینه نقل وانتقال 

احتماالً عالقه ای به ادامه حضور در برنابئو نخواهد داشت.
سرمربی هلندی شیاطین س��رخ در پاسخ به س��والی درباره این 
ش��ایعات گفت: ما تمایل داری��م رونالدو را بازگردانی��م، اما بعید 

می دانم رئال مادرید بخواهد او را بفروشد.

به دنبال اهدای ساعت های لوکس کنفدراسیون فوتبال برزیل به اعضای 
کمیته اجرایی فیفا و یک مقام از هر یک از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی 
۲۰۱۴ فیفا خواس��تار بازگرداندن ۶۵ س��اعت اهدایی شد، بااین حال 
رئیس اتحادیه فوتبال اروپا قصد ندارد هدیه خود را بازگرداند.  بازرسان 
کمیته اخالقی فیفا ارزش این س��اعت ها را در ب��ازار ۲۵ هزار فرانک 
سوئیس معادل ۲۶ هزار و ۶۰۰ دالر تعیین کردند.در همین حال میشل 
پالتینی رئیس اتحادیه اروپا که از انتقاد علنی فیفا از مقامات فوتبالی 
که ساعت های گران قیمت را در جام جهانی پذیرفته بودند، خشمگین 
است، گفت بجای بازگرداندن ساعتی که کنفدراسیون فوتبال برزیل به 
او هدیه داده است، مبلغ ۲۷ هزار دالر به بنیادهای خیریه اهدا خواهد 
کرد.فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز پنجشنبه اعالم کرد تا ماه 
آینده مسئوالن فوتبال برای بازگرداندن ساعت ها به فدراسیون برزیل 

فرصت دارند در غیر این صورت با اقدام انضباطی روبرو می شوند.

قطعی برق دربازی های آسیایی!
دی��روز و در روز اول  در زم��ان برگ��زاری مس��ابقات 
مرحله مقدماتی بازی ه��ای بدمینتون برق ورزش��گاه 
»گییانگ«برای چند دقیقه  قطع شد و بازی ها برای مدتی 
متوقف شد.این بازی ها بین تیم هنگ کنگ و تایوان، هند 

و ماکائو و همچنین مالدیو و اندونزی در حال انجام بود.

ژاوی: ناامیدم شدم
مدافع میانی تیم بارس��لونا عنوان کرد که از تصمیم دل بوسکه 
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا ناامید ش��ده است. ژاوی برای 
نخس��تین بار بعد از جام جهانی۲۰۱۴ برزیل و شکست تحقیر 
آمیز ۵ بر یک اسپانیا برابر هلند در دیدار گروهی صحبت کرده 

است.او بخاطربازی نکردن جلوی شیلی احساس ناامید کرد. 

فالکائو: الگوی من مارادونا است
مهاجم کلمبیایی منچستریونایتد مس��ی و رونالدو را بهترین بازیکنان 
حال حاضر فوتبال جهان می داند.رادامل فالکائو آخرین ستاره جذب شده 
منچستریونایتد در زمان نقل و انتقاالت تابستانی است. او در تیم موناکو 

بازی های زیبایی را به نمایش گذاشت.

گزارشی از عملکردطالیی پوشان در مقابل صبای قم 

 نیازسپاهان به بازنگری

مربی خارجی یا مربی داخلی ؟ !
 در ورزش فوتب��ال م��ا هم��واره 
حرف وحدیث های اینکه مربی خارجی 
بهتر اس��ت یا مرب��ی داخل��ی تمامی 
نداردوتاحشر ادامه دارد.اصفهان نیز از این امر مستثنی نبوده 
بعد از رفتن زالنکو کرانچاروآمدن حس��ین فرکی که به حق از 
وجاهت اعتبار خاصی در جامعه ورزش مربیان فوتبال کشورمان 
برخوردار هست این فرضیه عینیت پیداکرده است تا این سؤال 
مطرح ش��ود که ،چه اش��کالی داردکه مربی خارجی باشد یا 
داخلی ؟مهم دستیابی به هدف های موردنظر باشگاه و هواداران 
تیم است ،چه فرقی می کند توسط مربی خارجی تحقق پیدا 
کند یا مربی داخلی! مهم رسیدن به اهدافی است که پیش از 
عقد قراردادبامربی موردنظر درمیان گذاشته می شود، مسلماً 
مسئوالن باشگاه به دنبال کسب قهرمانی هستند،البته همه  
مابه یاد داریم که درگذشته نه چندان دورهم ما با مربیان داخلی 
به توفیقات مهمی دست پیدا کردیم ، تیم ذوب آهن با منصور 
ابراهیم زاده و تیم س��پاهان با امیر قلعه نوعی به قهرمانی جام 
حذفی کشور و لیگ برتر کشور  نائل شدند وهردوتیم آسیائی 
ش��دندوبازی های بس��یار خوبی هم ارائه کردند.صادقانه باید 
اعتراف کنیم که ما درفوتبال مربیان بادانش وکاردان فراوانی 
داریم ، مربیانی مثل محمود یاوری،رس��ول کربکندی ، دکتر 
ذوالفقارنسب،منصور ابراهیم زاده، افشین قطبی ، حسین فرکی 
مجید جاللیو... که درگذشته وحال کار آیی و توانمندی های 
باالی خودش��ان را به منصه ظهور گذاشته اندکم نداریم! بهتر 
است قدری منصفانه به قضایا نگاه کنیم ،قدر داشته هایمان را 
بدانیم و از اتفاقات رویدادهای اخیردرسطح مربیان فوتبال پند 
بگیریم و پول بیت المال را بیهوده هدر ندهیم،اگر هم قراراست از 
تجارب مربیان خوب خارجی سود ببریم و از دانششان بهره مند 
شویم بهتر است که درکنارمربیان جوان آینده دارمان باشدکه 
در سال های آتی می خواهیم از وجودش��ان حداکثر استفاده 
را ببریم مثل کارزیباوپسندیده ای که مسئوالن باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان انجام دادندوبادعوت از مربیان ایتالیائی کالس 
اصول پیشرفته مربیگری فوتبال برای مربیان بازیکنان جوانی 
که دارای مدرک مربیگری )B(یا لیسانس تربیت بدنی بودند را 
راه اندازی کرد که بسیار س��ودمند بود چراکه حضورمدرسان 
بادانش وتحصیلکرده ای مثل پروفسورکامولزه جانکارلواستاد 
دانشگاه تورین که سابقه مربیگری درسری A((ایتالیا راداراست 
همچنین پروفسور اس��تفانودوتادیورئیس کمیته فنی واحد 
جوانان فدراسیون فوتبال ایتالیا مدرس��ین این کالس بودند 
که بی گمان درراس��تای باال بردن دانش مربیان جوان آگاهی 
 آنان از علم پیش��رفته فوتب��ال جهان اطالع��ات ذی قیمتی

 را ارائه کردند.
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سپاهان اصفهان  یک صبای قم    یک
ش��هدای  ۹۳ورزش��گاه  پنجشنبه۲۷شهریورماه

فوالدشهر)هفته نهم لیگ برترکشور(
گل ها:دقیق��ه ۱۴مارکوآوریلوآیویل)صب��ا( دقیق��ه 

۸۲لوسیانوپریرا)سپاهان(
داور: ش��اهین حاج بابایی  کمک داوران:حسن یوسفی 

وایوب غالم زاداه
اخطار:ای��وب کالنتری)۲۹(نهردادطهماس��بی)۴۴(

محسن بیات)۶۸()صبا(حسین پاپی )۸۳(عبداله کرمی 
)۹۳( ) سپاهان (

بگزارش زاین��ده رود همان طورکه ازقب��ل قابل حدس 
بود تغییرات درکادر فنی وعدم ش��ناخت کافی حسین 
فرکی  س��رمربی جدیدازبازیکنان س��پاهان ونداش��تن 
تاکتی��ک موردنیازدرمقابل��ه باتیم جنگنده ویکدس��ت 
صبا که روز پراقبالی راپش��ت سرگذاشت حمالت همه 
جانبه زردپوش��ان س��پاهان   ب��ا اینکه ب��ازی درزمین 
فوالدئش��هراصفهان برگزارشددرنیمه نخست بی نتیجه 
ماندولی شاگردان تیز هوش صمد مرفاوی روی ضدحمله 
واستفاده ازغفلت مدافعان سپاهان دردقیقه ۱۴به وسیله 
مارکوآوریلوبه گل رس��ید واین مهم درحالی میسر شد 
که درتمام دقایق نیمه نخس��ت س��پاهانی ه��ا مالکیت 
بیش��تری برتوپ ومی��دان داش��تندامابی دقتی درزدن 
ضربات نهای��ی به ویژه توپی راکه لوس��یانوباضربه س��ر 
وبافاصله بسیارکمی ازکناردروازه به بیرون فرستادوضربه 
س��ر ش��جاع خلیل زاده دردقیقه ۳۷بااختالف ناچیزی 
ازب��االی دروازه صباگذش��ت  باعث گردی��د تاموقعیت 
 های طالیی ب��ه هدربروند، طالیی تری��ن فرصت گلزنی

 

س��پاهانی ها دقیقه ۴۵ب��ود که باواکنش بس��یارخوب 
طهماس��بی دروازه بان ش��جاع وبی باک صبا ازدس��ت 
رفت، ابتدا شوت رس��ول نویدکیارادفع کرد ودربرگشت 
توپ روی پ��ای وریاغفورجفت وجورش��دکه باش��وتی 
سهمگین دروازه صبارا به خطر انداخت اما عکس العمل 
 عالی طهماس��بی که باپرواز بلندی همراه بود درست در

لحظه ای که توپ م��ی رفت زیرط��اق دروازه صباجای 
بگیرد باضربه دست راست توپ راازباالی دروازه به خارج 

فرستادتا نیمه اول باتک گل صبابه پایان برسد.
باش��روع نیمه دوم دوتیم باهمان ترکی��ب اولیه پای به 
میدان گذاش��تند وهمانن��د نیم نخس��ت ودرحالی که 
هواداران سپاهان بی وقفه به تشویق پرداخته بودندتوپ 

ومیدان دراختیار ش��اگردان فرک��ی قرارگرفت که پس 
ازحضور درهیئت فوتبال اس��تان وثبت ق��رارداد اولین 

کار مربیگری خودرادرتیم سپاهان رسما آغاز کرده بود.
این نیمه هم درپی ب��ازی هجومی و حم��الت بی وقفه 
س��پاهانی ها که بارها فرصت گلزنی پیداکردن تادقیقه 
 ۸۲گلی نداش��ت وفرصت ها یکی پ��س از دیگری هدر 
می رف��ت به خصوص توس��ط پاپ��ی که پ��اس عرضی 
خلعتب��ری را باب��ی دقت��ی ازکن��ار دروازه صبابی��رون 
فرس��تادوبازیکنان صباهمچنان درالک دفاعی فرورفته 
بودند،تعویض حمودی باسوکای دردقیقه ۵۵ودوتعویض 
پیاپی درتی��م صبا دردقای��ق۶۳و۶۶ تغیی��ری در روند 
بازی ندادوتیم س��پاهان س��راپاحمله بازی رادنبال کرد 
تاسرانجام از روی س��انتر حاج صفی ازنقطه کرنروضربه 
سرلوسیانوگل تسوی به دس��ت آمد تا صبائی ها ازالک 
دفاعی بی��رون بیاین��دو ب��ازی دو تیم س��رعت گرفته 
وزیبات��ر شود،داورمس��ابقه ۵دقیقه وق��ت اضافی برای 
نیمه دوم درنظرگرفت ودرست درلحظات پایانی شوت 
س��نگین وغافلگیرانه خلعتبری می توانست سه امتیاز 
کامل این بازی را نصیب س��پاهان کن��د اما تیر عمودی 
دروازه صب��ا این ش��انس راهم اززردپوش��ان س��پاهان 
 گرفت واین مس��ابقه حساس باتس��وی یک،یک خاتمه 
یافت.درحاش�یه:اعتراض یکی از بازیکنان سپاهان به 
رای داور ودخالت بی مورد بازیک��ن صبا می رفت باعث 
درگیری وجنجال شود که الحمدا... با پادرمیانی کادرفنی 
وتنی چند از بازیکنان دوتیم غائل��ه راختم به خیرکرد. 
 غائله ای که هرگز درشان ورزش به ویژه ورزش اصفهان

 نیست!

 اصغر 
قلندری

گروه 
ورزش
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مفاد آرا
1030 شماره:93/358/ص-93/6/23 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره 

ثبت اسناد و امالک قمصر
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیآت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
امالک موردتقاضا بشرح  و  متقاضیان  .لذا مشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  نوبت  اطالع عموم در دو  بمنظور  زیر 
از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند
از  بشماره شناسنامه288  محمدعلی  فرزند  مبارز  آقا  :علی  هیات   546 1-رای شماره 
مترمربع  بمساحت 237/43  یکباب خانه  ملی 1262208580 ششدانگ  کاشان بشماره 

بشماره1952 فرعی مفروز و مجزی از 900 فرعی از 36 اصلی 
2-رای شماره547 هیات :محمدرضا الهامی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه920 از 
باغچه خانه بمساحت 942/03  یکباب  شهرضا بشماره ملی 1198940948  ششدانگ 

مترمربع بشماره2586فرعی مفروز و مجزی از 259 فرعی از 49 اصلی
بشماره  محمدعلی  سید  فرزند  طاهری  نظام  سادات  :حمیده  هیات  شماره377  3-رای 
ساختمان  یکباب  ششدانگ   1262390214 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه1594 
 25 از  فرعی   171 از  مجزی  و  مفروز  فرعی  بشماره1366  مترمربع  بمساحت274.55 

اصلی
شناسنامه1495  بشماره  فرزندحسن  طیبه  هیات:سمیه  375و376  شماره  4-رای 
بشماره  علی  فرزند  خداشناس  محمدرضا  و   1262389224 ملی  بشماره  کاشان  از 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  ملی1261820053  بشماره  کاشان  از  شناسنامه1138 
بمساحت 504/15 مترمربع بشماره1365  فرعی مفروز و مجزی از 171 فرعی از 25 

اصلی )بالمناصفه(
از   4067 شناسنامه  بشماره  فرزندقاسم  قمصری  شماره327هیات:اقدس  5-رای 
مترمربع   186/62 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   0054928222 ملی  بشماره  تهران 

بشماره1951 فرعی مفروز و مجزی از 965 فرعی از 36 اصلی 
50727از  شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  شافوری  :ناهید  هیات  شماره328  6-رای 
 234/35 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   1260497305 ملی  بشماره  قمصرکاشان 

مترمربع بشماره1950 فرعی مفروز و مجزی از 965فرعی از 36 اصلی 
7-رای شماره563 هیات :ذبیح اله توفیقی قمصری فرزندنصراله بشماره شناسنامه47 
مترمربع  بمساحت334/98  یکبابخانه  1262523605 ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از 

بشماره2585فرعی مفروز و مجزی از 1700فرعی از 49 اصلی
8-رای شماره330هیات :رمضانعلی کیوانی قمصری فرزندعلی اکبر بشماره شناسنامه 
61از قمصرکاشان بشماره ملی 1262587867 ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 44/80 

مترمربع بشماره1949فرعی مفروز و مجزی از 592فرعی از 36 اصلی 
بشماره  فرزندسیدعلی  حجازی  اخوان  سادات  هیات:فاطمه  و561  شماره560  9-رای 
شناسنامه 7659از کاشان بشماره ملی 1260582930 و مرتضی ناظم پور فرزندحسین 
یکبابخانه   ملی1262195837ششدانگ  بشماره  کاشان  از   576 شناسنامه  بشماره 
بمساحت 314/15 مترمربع بشماره103فرعی مفروز و مجزی از 58 فرعی از 26 اصلی 

)بالمناصفه(
از  شناسنامه1  بشماره  شمسعلی  فرزند  تصویری  شماره544هیات:طاهره  10-رای 
مترمربع   174/24 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1262618551 ملی  بشماره  کاشان 

بشماره59 فرعی مفروز و مجزی از 27 فرعی از 2 اصلی
11-رای شماره574  هیات:هما موسوی قمصری فرزندسیدموسی  بشماره شناسنامه3  
مترمربع  بمساحت741.95  یکبابخانه   ششدانگ  ملی1262563437   بشماره  ازکاشان 

بشماره1956 فرعی مفروز و مجزا از517    فرعی از 36  اصلی
12- رای شماره557و558  هیات:عباس وطنخواه فرزنداحمد  بشماره شناسنامه5809 
بشماره  عباس  فرزند  وطنخواه  محمدرضا  و  ملی1260564487  بشماره  ازکاشان 
یکبابخانه   ششدانگ   1263469795 ملی  بشماره  کاشان  از   15731 شناسنامه 

بمساحت391.55 متر مربع  بشماره 104فرعی مفروز و مجزا از26  اصلی)بالمناصفه(
بشماره  فرزندآقاسیداحمد   قمصری  موسویان  هیات:نگار  شماره331  رای   -13
شناسنامه16  از  قمصرکاشان بشماره ملی 1262556627  ششدانگ یکباب باغچه خانه  
بمساحت 2748/58 مترمربع بشماره1368فرعی مفروز و مجزا از654فرعی از25 اصلی

شناسنامه107  بشماره  فرزندحسن  آذرکسب  هیات:شمسیه  شماره336  رای   -14
مترمربع   بمساحت137.4  یکبابخانه   ششدانگ   1262524202 ملی  بشماره  ازکاشان 

بشماره2589فرعی مفروز و مجزا از66 فرعی از 49 اصلی
15- رای شماره562هیات:محمد خوشدلی فرزنداسداله بشماره شناسنامه670 ازکاشان 
بشماره  مترمربع  بمساحت305  یکبابخانه  ششدانگ   1262288266 ملی   بشماره 

1955فرعی مفروز و مجزا از 318فرعی از36  اصلی
بشماره  حسینعلی  فرزند  قمصری  قنائی  مهدی  هیات:   526 شماره  16-رای 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1260838099 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه4103 

89.06 مترمربع بشماره 1954 فرعی مفروز و مجزی از663 فرعی 36 از اصلی
شناسنامه0   بشماره  فرزندهادی  قمصری  قنائی  شماره529هیات:ابوالفضل  رای   -17
یکبابخانه بمساحت 93.36  مترمربع  از کاشان بشماره ملی 1250177359 ششدانگ 

بشماره 1953 فرعی مفروز و مجزی از  659 فرعی 36 از اصلی
18- رای شماره545 هیات: فاطمه خبازی نیاسر فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه15  
 115.97 بمساحت  انباری  یکباب  ششدانگ   1262973341 ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 2588 فرعی مفروز و مجزی از  1348 فرعی49  از اصلی 
19- رای شماره 570 هیات:محمدرضا بخردی نژاد فرزند علی  از کاشان بشماره ملی   
فرعی   2587 بشماره  مترمربع   233.59 بمساحت  قدیمی  خانه  1250141745ششدانگ 

مفروز و مجزی از 384و385و386  فرعی 49 از اصلی
20- رای شماره 569 هیات:فریبا سرکاری فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 48 
مترمربع   245.94 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1262675820  بشماره  کاشان  از 

بشماره 1367 فرعی مفروز و مجزی از 1724  فرعی  از36 اصلی
بشماره  اله  فتح  فرزند  کاشانی  فخرئی  هیات:زهره  565و566  شماره  رای   -21
شناسنامه551 از کاشان بشماره ملی 1262259584ومحمدرضا رشادی فرزند حسین 
یکبابخانه  1261596684  ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از   1404 شناسنامه  بشماره 
از26  فرعی   از  58  و مجزی  مفروز  فرعی  بشماره 106  مترمربع  بمساحت 560.20 

اصلی )بالمناصفه(
22- رای شماره542 و 543هیات:انیس سادات ایزد پرست فرزند  سیدحسین  بشماره 
شناسنامه4147 از کاشان بشماره ملی 1260838544 و رضا کربالئی قمصری فرزند 
ششدانگ   1260835820 ملی  بشماره  کاشان  از   3876 شناسنامه  بشماره  محمد 
یکبابخانه بمساحت 292.57 مترمربع بشماره 2591 فرعی مفروز و مجزی از  1426 

فرعی از 49 اصلی )بالمناصفه(
23- رای شماره 538 و 539و540و541 هیات: معصومه راستی قمصری فرزند محمد  
بشماره شناسنامه     43از کاشان بشماره ملی 1262580579 و زهرا نجفی راد فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4382 از کاشان بشماره ملی  1260840948 و فاطمه نجفی راد 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 50 از کاشان بشماره ملی 1262675847 وملیحه نجفی 
راد فرزند محمد بشماره شناسنامه 41 از کاشان بشماره ملی1262693098  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 743.40 مترمربع بشماره 2590 فرعی مفروز و مجزی از  1421 

فرعی  از 49اصلی )بالسویه(
بشماره  حسین  فرزند  قمصری  ساده  فرزانه  هیات:  536و537  شماره  رای   -24

شناسنامه1096  از تهران بشماره ملی 0064050513 و مهدی آدمیان قمصری فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 3047 از تهران بشماره ملی  0052746038ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 169.48 مترمربع بشماره 1957 فرعی مفروز و مجزی از  131 فرعی  از36 

اصلی )بالمناصفه(
25- رای شماره 531 هیات: علی صمدی فرزندآقاحسین  بشماره شناسنامه4325 از 
کاشان بشماره ملی1260558630 ششدانگ یکبابخانه بمساحت285.5  مترمربع بشماره 

105 فرعی مفروز و مجزی از 26 اصلی
26- رای شماره549 هیات: یاسر آقائی قمصری فرزندحسین بشماره شناسنامه274 
از کاشان بشماره ملی 1263537472 ششدانگ یکبابخانه بمساحت140.25  مترمربع 

بشماره250  فرعی مفروز و مجزی از 178  فرعی  از16 اصلی
بشماره  محمد  فرزند  قمصری  حمامی  مرضیه  هیات:  و556   555 شماره  27-رای 
شناسنامه 3710 از کاشان بشماره ملی1260834166 و حسین آقائی قمصری فرزند 
حسینعلی شماره شناسنامه 31 از قمصر کاشان بشماره ملی 1262622591  ششدانگ 
یکبابخانه ومغازه بمساحت 1445.22 مترمربع بشماره 249  فرعی مفروز و مجزی از  

178 فرعی  از16 اصلی )بالمناصفه(
از    910 شناسنامه  بشماره  آقا  فرزندعلی  محمدکهتری  هیات:   567 رای شماره   -28
مترمربع  بمساحت399.85  یکبابخانه  ششدانگ   1261578260 ملی   بشماره  کاشان 

بشماره  1369فرعی مفروز و مجزی از   564فرعی  از25 اصلی
از  شناسنامه180  بشماره  محمد   فرزند  اناری  شیدوش  شماره576هیات:  رای   -29
مترمربع  بمساحت406.92  یکبابخانه  ششدانگ   4132092836 ملی  بشماره  بروجرد 

بشماره 1961 فرعی مفروز و مجزی از 304  فرعی  از 36 اصلی

 553 بشماره شناسنامه  فرزند حسین  زاده  تقی  فاطمه  هیات:    573 رای شماره   -30
از کاشان بشماره ملی 1261732200  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195.37 مترمربع 

بشماره1960  فرعی مفروز و مجزی از  430فرعی  از 36 اصلی
31- رای شماره572 هیات: بشارت یتیمی قمصری فرزندحبیب اله بشماره شناسنامه5  
از کاشان بشماره ملی 1262580196 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.30 مترمربع 

بشماره 1959 فرعی مفروز و مجزی از  219 فرعی  از36  اصلی
32- رای شماره530 هیات: مصطفی تمنایی فر فرزندعلی آقا بشماره شناسنامه 103 
مترمربع   203.10 بمساحت  یکبابخانه  ملی1261656733 ششدانگ  بشماره  کاشان  از 

بشماره 108  از26 اصلی
شناسنامه791  بشماره  عباس  فرزند  چی  ابریشم  مهدی  شماره527هیات:  رای   -33
مترمربع   419.51 بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  ملی1261554681  بشماره  کاشان  از 

بشماره 107 فرعی مفروز و مجزی از 23  فرعی  از26 اصلی
بشماره  حسینعلی  فرزند  هنروری  مجتبی  شماره552و553و554هیات:  رای   -34
از کاشان بشماره ملی 1260837947 و قدسی رزاقیان فرزند حسن   شناسنامه4088 
وحسینعلی  ملی1262576504  بشماره  کامو  و  جوشقان  از  شناسنامه21  بشماره 
 1262532981 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه43  بشماره  فرزندعلی  هنروری 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 534.37 مترمربع بشماره 2597 فرعی مفروز و مجزی 

از 1و2و5و6و7و8  فرعی  از49 اصلی )بالسویه(
بشماره شناسنامه12   فرزندحسین  قمصری  مال  علی شاه  رای شماره333هیات:   -35
مترمربع   148.70 بمساحت  یکبابخانه  ملی1262661153 ششدانگ  بشماره  کاشان  از 

بشماره2595  فرعی مفروز و مجزی از1585 فرعی از49 اصلی
36- رای شماره332هیات:کاظم شاه مال قمصری فرزند حسین  بشماره شناسنامه18 
از کاشان بشماره ملی 1262687616  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 158.75 مترمربع 

بشماره 2596 فرعی مفروز و مجزی از  1585 فرعی  از49  اصلی
بشماره  محمد   فرزند  قمصری  کربالئی  معصومه  شماره528هیات:  رای   -37
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1260831620 ملی  بشماره  کاشان  از  شناسنامه3457 

120.22 مترمربع بشماره 2594 فرعی مفروز و مجزی از 641  فرعی  از49 اصلی
38- رای شماره564 هیات:شمسی باصفا فرزندحسین بشماره شناسنامه 59  از میمه 
بشماره  مترمربع  بمساحت165.32  یکبابخانه  ششدانگ   6229814341 ملی  بشماره 

2593 فرعی مفروز و مجزی از190   فرعی  از49 اصلی
بشماره  محمود  فرزندسید  تقریری  السادات  هیات:شریف   329 شماره  –رای   39
بمساحت  یکبابخانه  ملی 1261833465 ششدانگ  بشماره  کاشان  از  شناسنامه 1179 

238.93 مترمربع بشماره1958 فرعی مفروز و مجزی از965  فرعی از36  اصلی
شناسنامه51  بشماره  امراله  فرزند  قمصری  رفیعی  هیات:علی   548 شماره  رای   -40
از کاشان بشماره ملی  1262693195 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 263.67 مترمربع 

بشماره 1673فرعی مفروز و مجزی از  400فرعی از 252 اصلی
41- رای شماره 559 هیات:ماشااله میرزائی زنجانبرفرزند نادر بشماره شناسنامه 2 
از کاشان بشماره ملی 1262430607  ششدانگ یکبابخانه بمساحت243.59 مترمربع 

بشماره 994فرعی مفروز و مجزی از  728و729 فرعی از201  اصلی
42- رای شماره 571 هیات:محمدتقی غالمی زنجانبر فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 
ازکاشان  بشماره ملی  1262442435  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 234.60 مترمربع 

بشماره993 فرعی مفروز و مجزی از  687فرعی از201  اصلی
 7 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  جهق  صادقی  هیات:حسین   568 شماره  رای   -43
یکبابخانه بمساحت 145.55 مترمربع  از کاشان بشماره ملی 1262429994 ششدانگ 

بشماره 669فرعی مفروز و مجزی از  318و319فرعی از203 اصلی
44-رای شماره 550 هیات:رمضانعلی کریم پور قمصری فرزندعلی بشماره شناسنامه 
48 از کاشان بشماره ملی 1262580625 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 320.17 مترمربع 

بشماره 2590 فرعی مفروز و مجزا از 1421 فرعی از 49 اصلی 
45-رای شماره 575 هیات: اعظم شهسواری قمصری فرزند اکبر بشماره شناسنامه 96 
از قمصر کاشان بشماره ملی 1262581109 ششدانگ دوباب مغازه و محصور جنب 
آن بمساحت 103.37 مترمربع بشماره 2592 فرعی مفروز از 1610 فرعی از 49 اصلی
46-رای شماره 534 و535 هیات: جوادجوادیان فرزند حیدر بشماره شناسنامه 412 
بشماره  محمد  فرزند  کاشانی  ریاحی  مریم  و   1261516427 ملی  بشماره  کاشان  از 
بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ   1262193818 ملی  بشماره  کاشان  از   374 شناسنامه 
 26 از  فرعی   25 از  شده  مجزا  و  مفروز  فرعی   109 شماره  پالک  مترمربع   378.52

اصلی )بالمناصفه(
47 –رای شماره 486 هیات: احمدرحمانی فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 758 از 
کاشان بشماره ملی 1260771652 ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر بمساحت  

72825.9 مترمربع پالک شماره یک فرعی از 52 اصلی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول: 1393/06/30
تاریخ انتشار دوم: 1393/07/15

م الف:948 لطفی مفرد رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 
ابالغ رای 

 9209980350601144 پرونده:  شماره   9309970350600860 دادنامه:  شماره   2043
شماره بایگانی شعبه: 921283 خواهان: آقای حسن میزبانی به نشانی اصفهان-پاساژ 
المکان  مجهول  نشانی  به  ابراهیمی  جعفرعلی  آقای  خوانده:  لرد-پ116  افتخار-کفش 
با  تایید فسخ قرارداد 2- مطالبه خسارات دادرسی گردشکار: دادگاه  خواسته ها: 1- 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوای آقای حسن میزبانی به طرفیت آقای 
جعفرقلی ابراهیمی به خواسته اعالم فسخ قرارداد عادی مورخ 74/2/31 به همراه مطلق 
خسارات دادرسی با این شرح که خواهان مدعی است در ازای فروش یک آپارتمان سه 
فقره چک به شماره های 229788و229789و229790 از خوانده دریافت کرده و در 

قرارداد تصریح شده که چنانچه هر یک از چکها منجر به عدم پرداخت شود قرارداد 
قابل فسخ است وحالیه نظر به اینکه هیچ یک از چکها پاس نشده تقاضای فسخ قرارداد 
را نموده است در حالیکه این ادعا را دادگاه مقرون به صحت نمی داند چرا که حسب 
اظهارات خواهان در صورت جلسه مورخ 93/5/14 این دادگاه خواهان پس از آنکه سه 
فقره چک مذکور منجر به عدم پرداخت شده اقدام به تحویل آن به خوانده و دریافت 
اینکه تحقق فسخ  به  از نظر دادگاه نظر  از خوانده نموده است و  چند فقره چک دیگر 
منوط به عدم پرداخت صرفًا سه فقره چک مذکور شده و اقدام خواهان به استرداد این 
چکها به صادرکننده و دریافت چکهای جدید به معنای اقساط ضمنی حق فسخ و تایید 
مجدد معامله با خوانده می باشد لذا دادگاه حق فسخ خواهان را ساقط شده دانسته و 
مستندا به ماده 450 قانون مدنی حکم بر بطالن دعوای خواهان صادر و اعالم می نماید 
 این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در نزد محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.

م الف:15172 میرحسینی دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه   93/5/29-834 دادنامه:  386/93 شماره  پرونده:  2044 کالسه 
محمد  فرزند  مبارکه  مرادی  محمدجواد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  هشت شورای 
نشانی اصفهان-خ کاوه-خ فالطوری-مجتمع فرهنگیان-بلوک صبا-ط4-پ5 خواندگان: 
مجهول  نشانی  به  دو  هر  خدا  رحم  فرزند  پور  فردی  شهین   -2 طاهری  علیرضا   -1
المکان خواسته: مطالبه مبلغ جمعًا دویست و سی و نه هزار تومان بابت خسارت ناشی 
انضمام هزینه دادرسی  به  انتظامی 12158-627  به شماره  از تصادف موتورسیکلت 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
فرزند  مبارکه  مرادی  دعوی محمد جواد  در خصوص  قاضی شورا:  رای  نماید.  می 

محمد به طرفیت خواندگان 1- علیرضا طاهری 2- شهین فردی پور فرزند رحم خدا 
به خواسته مطالبه مبلغ جمعًا دویست و سی و نه هزار تومان بابت خسارت ناشی از 
با  دادرسی  هزینه  انضمام  به  انتظامی 12158-627  به شماره  موتورسیکلت  تصادف 
در جلسه رسیدگی  اظهارات خواهان  و  پرونده  و محتویات  مدارک  و  اسناد  به  توجه 
تقصیر خوانده  و کروکی  راهور  پلیس  از  پذیرفته  انجام  استعالم  باالخص مالحظه  و 
قانونی نشر آگهی  ابالغ  به عدم حضور خوانده علیرغم  با عنایت  ابرازی و  فاکتور  و 
دربر  را  ایشان  ذمه  برائت  که  دفاعیه  الیحه  هرگونه  ارایه  عدم  و  رسیدگی  جلسه  در 
داشته باشد شورا دعوی خواهان را به استناد ماده 2و3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 
198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 
2/265/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهی و مبلغ 170/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص مازاد خواسته به 
دلیل عدم ارائه مدارک کافی و مستند به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می گردد و نسبت به خوانده ردیف دوم به استناد بند4 ماده 
84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
بیست  و  همین شعبه  در  واخواهی  قابل  ازابالغ  پس  روز  بیست  مدت  و ظرف  غیابی 
 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می باشد.م الف:15174 شعبه هشت حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجراییه 

 9209980350601021 پرونده:  شماره   9310420350600264 اجراییه:  شماره   2045
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921154 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/02/18 مورخ   9309970350600275
پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  هوشنگ  فرزند  بخشی  حمیدرضا 

مبلغ 69/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/384/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
 -1 لهم  محکوم  حق  در  دادنامه  اجرای  لغایت  پرداخت  عدم  های  نامه  گواهی  صدور 
چهارراه  به  جابرانصاری-نرسیده  اصفهان-خ  نشانی  به  رسول  فرزند  عبادی  مجید 
اصفهان-خمینی  نشانی  به  رمضانعلی  فرزند  علیرضائی  الهام   -2 رزمندگان-پ285، 
مبلغ  پرداخت  و  دوم-واحد4  امیر-ط  ملت-ساختمان  بانک  قدس-جنب  شهر-میدان 
3/460/000 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائید.م الف:15175 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 9109980350701142 پرونده:  9310420350700212 شماره  اجراییه:  2046 شماره 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 911157 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  درویشی  ا...  ولی  علیه  محکوم   9209970350700959 مربوطه  دادنامه  شماره 
محکوم  شرقی-پ5  جعفرصادق-بوستان6  امام  اصفهان-کوی  نشانی  به  مرادحسین 
است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/455/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول وجه آن در حق محکوم له هوتن 
سعدحکیمان فرزند همایون به نشانی اصفهان-خ امام خمینی-مجتمع تجاری الماس-

طبقه5-واحد514 و پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم 
علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
متعسر  اجرائیه  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
اجرای محکومیت  نحوه  قانون  مفاد  و همچنین  مدنی مصوب 79/1/21  دادرسی  آئین 
های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:15188 شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350900098 پرونده:  9309970350900468 شماره  دادنامه:  2047 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920100 خواهان: آقای علیرضا صومی به نشانی خ پروین-جنب 
لوستر ایران-ساختمان 110 خواندگان: 1- آقای علی سهیلی پور 2- آقای محمدباقر 
به  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه  گردشکار:  طلب  مطالبه  خواسته:  پناهی 
آقای  دادگاه: در خصوص خواهان  رای  نماید.  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  شرح 
علیرضا صومی به طرفیت خواندگان آقایان 1- علی سهیلی پور 2- محمدباقر پناهی 
انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
وفتوکپی  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  باشد  می  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
پرداخت  عدم  گواهینامه  و  ملی  بانک  عهده   91/12/29-651938 شماره  چک  مصدق 
بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی 
مطرح شده وعدم ارائه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید 
خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته و 
به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/017/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می کند خسارات 
تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان 
اجرامحاسبه می شود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در این دادگاه وظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است.م الف:15191 

اصالنی رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980365101661 پرونده:  شماره   9309970354700850 دادنامه:  شماره   2048
لباف- به نشانی خ صمدیه  نادری  بایگانی شعبه: 930006 شاکی: خانم زهرا  شماره 

به  مرادی  اکرام  خوانده  متهم:  امینی-پ159  بست  جوانی-بن  شهیدعلی  ک44-کوچه 
نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق همسرش گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای اکرام مرادی فرزند شرف دائر بر ترک انفاق موضوع 
کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت خانم زهرا 
نادری تحقیقات مامورین انتظامی و عدم حضور و دفاع ازناحیه متهم اتهام انتسابی را 
محرز و مسلم می داند مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:15193 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350501181 پرونده:  شماره   9309970350500489 دادنامه:  شماره   2049
شماره بایگانی شعبه: 921248 خواهان: آقای اکبر محسنی پور به نشانی اصفهان-شهر 
ایثار-مجتمع ساحل-واحد نگهبانی آقای خسروی یا منزل رحیمی  بهارستان-فاز2-خ 
بلوک 4 خوانده: آقای محسن اصفهانیان به نشانی مجهول المکان خواسته: اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواست آقای اکبر محسنی پور 
 80/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  )اصفهانی(  اصفهانیان  محسن  آقای  طرفیت  به 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  انضمام خسارات  به  فقره سفته  ریال وجه هشت 
به  عنایت  با  و  است  ذمه خوانده  اشتغال  مبین  که  پیوستی  تصاویر مصدق مستندات 
عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاعی مبین ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198و519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/807/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/30 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این 
عمومی  دادگاه   5 شعبه  رئیس  زباندان  الف:15195  باشد.م  می  اعتراض  قابل  دادگاه 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980351300821 پرونده:  9309970351300769 شماره  دادنامه:  2050 شماره 
بایگانی شعبه: 920943 خواهان ها: 1- آقای عبدا... استخری 2- آقای مهدی  شماره 
عباسی-مجتمع  اصفهان-چهارباغ  نشانی  به  روزبهانی  باقر  آقای  وکالت  با  استخری 
اسدا...  آقای   -1 یک-طبقه سوم-واحد20 خواندگان:  آسانسور شماره  سیتی سینتر- 
شهبازی بروجردی با وکالت آقای مهدی ابراهیمی خوراسگانی به نشانی اصفهان-خ 
کاخ-ط2- اداری  قوامین-مجتمع  موسسه  اعتصامی-روبروی  پروین  خ  جی-ابتدای 

واحد3 2- آقای احمد شهبازی بروجردی 3- آقای احمد رستمی مرندی همگی به نشانی 
ابطال   -2 غیرمنقول( 89/05/21،  )مالی  قرارداد  ابطال   -1 ها:  المکان خواسته  مجهول 
قرارداد )مالی غیرمنقول(89/04/28 گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
در  دادگاه:  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص دعوی عبدا... استخری و مهدی استخری با وکالت باقر روزبهانی به طرفیت 
احمد  و  ابراهیمی  مهدی  وکالت  با  بروجردی  اسدا... شهبازی  و  مرندی  احمد رستمی 
شهبازی بروجردی به خواسته ابطال قرارداد مورخ 89/4/28 و ابطال قرارداد 89/5/21و 
ابطال سند انتقال شماره 5056 مورخ 92/7/16 دفتر اسناد رسمی شماره 233 اصفهان 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و مستندات 
ابرازی خواهان و دادنامه صادره به شماره 9009970351300532 مورخ 90/05/23 
شعبه سیزده حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9209970351300182 مورخ 92/2/17 
شعبه سیزده حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9209970351301145 مورخ 92/8/19 
شعبه سیزده حقوقی اصفهان و دادنامه شماره 9209970370601605 مورخ 92/12/21 
شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و اینکه خوانده اسدا... شهبازی و 
وکیل وی دفاعی که موثر در دعوی باشد از خود به عمل نیاورده اند و خواندگان احمد 
رستمی مرندی و احمد شهبازی بروجردی علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
اند لذا دادگاه دعوی خواهانها را وارد تشخیص علیهذا  آگهی در دادگاه حاضر نشده 
دادگاه حکم به ابطال قرار مورخ 92/4/28 و ابطال قرارداد 89/5/21 و ابطال سند انتقال 

شماره 5056 مورخ 92/7/16 دفتر اسناد رسمی شماره 233 اصفهان و به استناد ماده 
519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون 
و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل درحق خواهان 
صادر و اعالم مینماید و درخصوص دعوی اسدا... شهبازی با وکالت مهدی ابراهیمی 
به طرفیت عبدا... استخری و مهدی استخری و احمد شهبازی و احمد رستمی مرندی 
به خواسته اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه شماره 9009970351300532 مورخ 
90/05/23 صادره از شعبه سیزده حقوقی اصفهان با توجه به محتویات پرونده و اینکه 
دادنامه مذکور در جریان رسیدگی توسط عبدا... استخری و مهدی استخری و وکیل 
آنان به عنوان مستند دعوی به دادگاه ارائه گردیده است و در دادنامه صادره مذکور در 
خصوص قرارداد مورخ 89/4/23 حکم به تایید فسخ معامله صادر گردیده است وکیل 
اسدا... شهبازی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض ثالث طاری نموده است لیکن با مطالعه 
پرونده کالسه 903/91 شعبه 13 حقوقی اصفهان و پرونده کالسه 920987 شعبه 21 
تجدیدنظر  جریان  در  مذکور  دادنامه  که  گردیده  مالحظه  اصفهان  استان  تجدیدنظر 
خواهی ارائه گردیده است و اسدا... شهبازی و وکیل وی در مرحله تجدیدنظر توانسته 
اند نسبت به دادنامه ارائه شده مذکور اعتراض ثالث مطرح نمایند که این کار را انجام 
نداده اند و با توجه به اینکه اسدا... شهبازی و وکیل وی در مرحله تجدیدنظر پرونده 
مذکور از دادنامه صادره مطلع گردیده اند در پرونده حاضر امکان طرح اعتراض ثالث 
استخری  مهدی  و  عبدا...  وکیل  دفاعیات  به  توجه  با  و  ندارد  آنان وجود  برای  طاری 
دادگاه دعوی اعتراض ثالث طاری به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته علیهذا دادگاه 
به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می 
غیابی  مرندی  احمد رستمی  و  بروجردی  احمد شهبازی  مورد  در  رای صادره  نماید 
می  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  و ظرف 
باشد و در مورد سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:15197 طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980360000561 پرونده:  شماره   9309970354300514 دادنامه:  شماره   2051
گلستان-بلوار  خ  نشانی  به  میالد حبیبی  آقای  بایگانی شعبه: 920667 شاکی:  شماره 
اصفهان- خانه  نشانی  به  آمنه  مجید  آقای  متهم:  جعفری-پ3  رحیم  ش  پرستار-ک 
چهارراه نیروی هوایی-خ ارغوان-ک14متری اتهام: ضرب و جرح با چاقو گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید آمنه که سایر مشخصات وی در دسترس 
نمی باشد دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای میالد حبیبی دادگاه باعنایت 
عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  الذکر  فوق  خصوصی  شاکی  شکایت  به 
وانقالب اصفهان گواهی پزشکی قانونی مندرج در پرونده مودای اظهارات گواهان در 
مقدماتی  تحقیقات  جلسات  در  وی  حضور  عدم  و  متهم  بودن  متواری  دادگاه  جلسه 
روزنامه  در  آگهی  نشر  طریق  از  وی  احضار  علیرغم  از خود  دفاع  دادرسی جهت  و 
کثیراالنتشار نتیجه تحقیقات معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم دانسته به استناد بند ج ماده 
265 تبصره 2 ناظر به بند الف ماده 302 و مواد 297و304و481 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1370 )قانون حاکم در زمان وقوع جرم( و تبصره ماده 614 کتاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت دو درصد 
دیه کامل بابت دو ناحیه جراحت دامیه در نواحی بازوی چپ و ساعد چپ ظرف یکسال 
از تاریخ وقوع جرم و از حیث جنبه عمومی جرم )به جهت وسیله ارتکاب جرم( نامبرده 
نماید رای صادره غیابی و  اعالم می  تعزیری محکوم و  به تحمل شش ماه حبس  را 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد.م الف:15205 رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980365501146 پرونده:  شماره   9309970353200559 دادنامه:  شماره   2052
شماره بایگانی شعبه: 921564 شاکی: آقای محمدعلی کشاورز دستجردی به نشانی 
به  سنچولی  عبدالسعید  آقای  متهم:  یاس3-پ24  اطلس2-ک  شهر-آزاگان-خ  ملک 
توجه  با  دادگاه  گردشکار:  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد  اتهام:  المکان  مجهول  نشانی 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
امیر  فرزند  قدیم  عبدالسعید سنچولی  آقای  اتهام  دادگاه: در خصوص  نماید. رای  می 
به  مهسان  بوس  مینی  دستگاه خودروی  یک  با  رانندگی  امر  در  احتیاطی  بی  بر  دائر 
شماره انتظامی 222ع78ایران23 و برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی آقای 
با  غیرعمدی  بدنی  صدمه  ایراد  به  منجر  محمد  فرزند  دستجردی  کشاورز  محمدعلی 
به  توجه  با  دادگاه  این  اصفهان  در شهر   92/7/4 در مورخ  گواهینامه  نداشتن  وصف 
تحقیقات معموله گزارش مامورین انتظامی شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی نظریه 
کارشناس تصادفات مبنی بر اعالم تقصیر از سوی متهم و به جهت عدم رعایت حق 
دادسرا و جلسه  از طرفی عدم حضور متهم در محل  رانندگی و  تقدم عبور در حین 
دادگاه علی رغم ابالغ قانونی و عدم ارائه هرگونه دفاع در جهت اتهام مذکور و توجهًا 
به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذه بزه انتسابی 
را محرز دانسته مستندا به مواد 559و569و710و714 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و مواد 717و718 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم 
به پرداخت دوازه و نیم صدم دیه کامله و سه هزارم دیه کامله بابت کبودی اطراف چشم 
راست حارصه خلف ساعد راست وخلف مچ دست راست شکستگی استخوان درشت 
آسیب  ارش  راست  پای  ساق  دامیه  راست  پای  ساق  خلف  حارصه  راست  پای  نی 
نسج نرم ناشی از تعبیه پیچ و پالک پای راست در حق علی کشاورز دستجردی فرزند 
محمد و همچنین تحمل چهار ماه حبس تعزیری و محرومیت از رانندگی باوسایل نقلیه 
موتوری به مدت سه سال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مجدداً ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد.م الف:15210 الهی نژاد دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980350601026 پرونده:  شماره   9309970376500469 دادنامه:  شماره   2053
نشانی  به  رضایی  محسن  آقای  تجدیدنظرخواه:   930396 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان-خ پروین-جنب پارک-بلوار مکتبی-ک مینا-پ34-واحد یک تجدیدنظرخوانده: 
دادنامه  به  نسبت  خواسته:  تجدیدنظر  المکان  مجهول  نشانی  به  داستانی  ایمان  آقای 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   93/02/21 مورخ   9309970350600283 شماره 
اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
به دادنامه شماره  دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محسن رضایی نسبت 
9309970350600283-93/2/21 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان متضمن 
بطالن دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی نظر به اینکه استشهادیه 
تقدیمی اظهارات نامبرده در جلسه دادرسی دادگاه بدوی و تصویر قرارداد تنظیمی با 
شرکت البرز اعسار نامبرده از پرداخت یکجای هزینه دادرسی را محرز و ثابت مینماید 
فلذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را 
نقض و حکم از پرداخت یکجای هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید و با توجه به 
اینکه مدعی اعسار دارای شغل و درآمد می باشد لذا مقرر می دارد هزینه متعلقه به 
صورت اقساط ماهیانه پنج میلیون ریالی از تاریخ 93/9/17 به بعد پرداخت گردد. رای 

صادره قطعی است.م الف:15211 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ابالغ رای 

2054 کالسه پرونده: 93-388 شماره دادنامه: 702-93/4/31 تاریخ رسیدگی: 93/4/25 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- فتح ا... مرادی 
اکبر رمضانی هر دو به نشانی اصفهان-ملک شهر-خ مطهری-خ آزادگان-کوچه   -2
مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  آبادی  دولت  ملکی  حسن  خوانده:  برنا 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی فتح ا... مرادی 
باصیری و اکبر رمضانی به طرفیت حسن ملکی دولت آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
سی وهفت میلیون ریال بابت خسارات ناشی از سانحه تصادف به انضمام خسارات 
دادرسی خواهان بااستناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در قرار تامین دلیل 
وقوع  در  تقصیر خوانده  از  که حاکی  پیوستی  کروکی  و  14 شوراها  اصداری شعبه 
سانحه تصادف دارد مدعی گردیدند در اثر سانحه تصادف خساراتی به خودرو کامیون 
باری شماره 77223ع13 وارد گردیده و اسناد مالکیت خودرو به نام خواهان ردیف 
حضور  جلسه  در  آگهی  نشر  نحو  به  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  باشد  می  دوم 
قانون  198و515و522  و  مدنی  مسئولیت  قانون  1و2  مواد  مستندا  فلذا شورا  نداشته 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 ریال هزینه 
دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
ردیف دوم صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
مالکیتی  چون  اول  ردیف  خواهان  در خصوص  و  باشد  می  اصفهان  حقوقی  عمومی 
نسبت به خودرو مذکور ندارد مستندا ماده 84و89 قانون مذکور قرار رد دعوی صادر 
می گردد و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:15233 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 



امام على علیه السالم : اگر همت واالى اصالح 
مردم را در س��ردارى، از خودت آغ��از كن، زيرا 
پرداختن تو به اصالح ديگ��ران، درحالی كه خود 

فاسد باشی بزرگ ترين عيب است.
خوراکى های برطرف کننده 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

هفته گذشته، یک ماهی طالیی 10 ساله به نام جورج که به 
خاطر رشد توموری در سرش با خطر مرگ روبرو بود، تحت 

عمل جراحی قرار گرفت.
صاحب این ماهی طالیی که 10 س��ال است از او نگهداری 
می کند، به بیمارس��تان حیوانات لورت اسمیت در ملبورن 
اس��ترالیا مراجعه ک��رد و از متخصصان آنجا درخواس��ت 
کرد ماهی طالی��ی او را عمل کنند. دکتر تریس��تان ریچ از 
دامپزش��کان برجس��ته این مرکز نیز به صاحب این ماهی 
طالیی پاسخ مثبت داد و درنهایت این ماهی در هفته گذشته 
مورد عمل جراحی ق��رار گرفت.به گ��زارش رویترز، دکتر 
ریچ برای آم��اده کردن جورج )ماهی طالی��ی( برای عمل، 
او را درون تنگی از آب محتوی مواد بیهوش کننده قرارداد. 

جورج پس از مدتی شنا کردن بیهوش شد و به خواب رفت. 
سپس دکتر ریچ لوله ای کوچک دردهان جورج قرارداد تا آب 

و اکسیژن را به او منتقل کند، مواد بیهوش کننده را که روی 
آبشش های جورج رسوب کرده بود، شست؛ سپس تومور را 
برداشت و زخم را با چهار بخیه بست. پس از پایان این عمل 
که 45 دقیقه به طول انجامید، آنتی بیوتیک و داروی مسکن 
به جورج داده شد و این ماهی طالیی خوش شانس به واحد 
ریکاوری منتقل شد که البته چیزی جز یک تنگ معمولی 
آب نبود. پس از چند دقیقه جورج شروع به شنا کردن کرد.

صاحب این ماهی طالی��ی نیز پس از پرداخ��ت 300 دالر 
هزینه عم��ل جراحی به همراه ماهی طالیی 10 س��اله اش 
به خان��ه بازگش��ت. ای��ن عم��ل جراحی هرچن��د خیلی 
عجیب وغریب به نظر می رس��د، اما نخس��تین نمونه از این 

نوع نیست.

عمل جراحى 900/000 تومانى برای زنده ماندن ماهى طالیى 

فرمانده ارش��د نظامی آج��ا در اس��تان های اصفه��ان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه برگزاری رژه و نمایشگاه دفاع 
مقدس توسط ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال جاری بر عهده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهد بود، گفت: اکنون کشور ایران 
در منطقه حرف نخس��ت را می زند و دور از دس��ترس نیست که  با 
لحاظ کردن مدیریت جهادی مدنظر رهبر معظم انقالب در تمامی 
عرصه ها روزی سرور کشورهای منطقه ش��ویم.به گزارش خبرنگار 
زاینده رود امیر س��رتیپ دوم رضا جهادی ارسی در نشست خبری 
با اصحاب رس��انه به منظور تش��ریح برنامه های ارتش به  مناسبت 
هفته دفاع مقدس اظهار داشت: گرچه جنگ سخت با دالورمردی 
جان برکفان نظام به پایان رس��یده اس��ت اما  جنگ نرم در تمامی 
عرصه ها ادامه دارد و س��ربازان دالور این عرصه نیز قلم به دستان و 

اصحاب رسانه هستند.
وی با اشاره به رس��الت مهم اصحاب رس��انه در این جنگ نرم بیان 
داشت: اکنون بیش از 110 رسانه تصویری بر ضد جمهوری اسالمی 
کار می کنند که هرروز با دالرهای رژیم صهیونیس��تی نیز بر تعداد 
آن ها افزوده می ش��ود اما خبرنگاران ما نیز آن چنان عالمانه در این 
عرصه عمل کردند که دشمنان در استراتژی و راهبرد خود  تاکنون 
موف��ق نبودند.فرمانده ارش��د نظامی آجا در اس��تان های اصفهان، 
یزد و چهارمح��ال و بختیاری بابی��ان اینکه مردم ای��ران با حضور 

خود در عرصه 22 بهمن تمام نقشه های دشمنان را نابود می کنند، 
ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اس��المی ایران، س��پاه پاس��داران، 
نیروی انتظامی و بس��یج با وحدت کلمه در حریم والیت و با توجه 
 به پش��توانه 8 س��ال دفاع مقدس در حال حفاظت از این مرزوبوم

 هستند.
وی بابیان اینکه اکنون به جایی رسیده ایم که تمرین های تاکتیکی 
ما موردتوجه تمام دنیا اس��ت، بیان داشت: هشت سال دفاع مقدس 

تجربه نبود بلکه نمادی  از حماسه مقاومت و پشتوانه نظام ما بود.
امیرجهادی ابراز داش��ت:نحوه جنگ ما با دش��منان هرروز در حال 
تغییر اس��ت و در قبال این تغییرات ما نیز راهبردها و تکنیک هایی 
در ح��وزه جنگ بوم��ی طراح��ی کردیم ک��ه در تصور دش��منان 
به هیچ عنوان نمی گنج��د.وی اضافه کرد: پیش از انقالب اس��المی 
ایران،  بازی هایی میان بلوک غرب و شرق و یارگیری آن ها در جهان 
حاکم و سیاست های محافظه کارانه و تندرو در منطقه حاکم بود اما 
انقالب اسالمی ایران معادالت این گروه ها را بر هم زد و غرب متوجه 
 ش��د که اگر جلوی این انقالب را نگیرد این س��یالب آن ها را با خود

 می برد.
فرمانده ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری تأکید کرد: بر این اساس نخستین کار دشمنان نظام ایجاد 
اختالف سیاس��ی میان انقالبیون بود که در ای��ن راه عالوه بر اینکه 
افرادی مانند بنی صدر قائله های خیانت بار زیادی برای کش��ورمان 
آفریدند ترورهای بی ش��ماری برای تضعیف دول��ت نوپای انقالب 
اسالمی پایه ریزی شد اما با توجه به هوشیاری امام خمینی )ره( همه 

این دست اندازها پشت سر گذاشتیم و پرچم انقالب پررنگ تر شد.
وی افزود: البته در این میان دشمنان نیز کوتاه نیامدند و با یک جنگ 
نیابتی به سرکردگی صدامی که تمایل داش��ت جای عبدالناصر را 

در رهبری جهان عرب بگیرد سعی کردند جلوی انقالب را بگیرند.

امیر جهادی ارسی بیان داشت: بدین ش��کل جداسازی خوزستان 
از ایران پایه گذاری ش��د و صدام راهبرد اصلی خود را فتح خرمشهر 
و در ادام��ه نفوذ به اهواز و جداس��ازی کامل این اس��تان قرارداد اما 
مقاومت جانانه ملت ایران جل��وی این خواس��ته را گرفت.وی ابراز 
داشت:  مهم ترین کار ارتش در زمان جنگ سدکردن راه دشمنان با 
مقاومت جانانه بود به گونه ای که از تیپ تفنگداران دریایی خرمشهر 
کسی برنگشت و این درست درزمانی انجام شد که هسته های اولیه 
سپاه تازه تشکیل شده بود و بسیج نیز تازه شکل گرفته بود.این مقام 
مسئول بیان داشت: در ادامه جنگ سپاه، ارتش و بسیج دست به دست 
هم دادند و با انسجام و وحدت خود دشمن را در ادامه شکست داده و 
ضربات بسیاری به آن ها زدیم.فرمانده ارشد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در هیچ تفکری 

در جهان جنگ پذیرفته شده نیست، بیان داشت: آنچه دفاع ما در این 
جنگ را مقدس کرد ایثار فداکاری و ازخودگذشتگی مقاومت علم و 
توسعه ای بود که این دفاع مقدس برای ما در پی داشت .وی با اشاره 
به فرمایشی از رهبر انقالب که جنگ برای ما نعمت بود، گفت: ما در 
جنگ یاد گرفتیم که س��الح و تجهیزات را خودمان بسازیم و امروز 
بهترین و به روزترین پهپادها و سالح های جنگی راداریم و همه این ها 
دلیل بر آن است که رهبر انقالب بر لفظ دفاع مقدس تأکید کردند.

امیر جهادی ادامه داد: ایشان دراین ارتباط فرموده اند که هفته دفاع 
مقدس درواقع سالگرد مقاومت دلیران ایران از روی شهامت، ایمان 
و آگاهی است.وی تأکید کرد: اکنون کش��ور ایران در منطقه حرف 
نخست را می زند و دور از دسترس نیست که  با لحاظ کردن مدیریت 
جهادی مدنظر رهبر معظم انقالب در تمامی عرصه ها روزی س��رور 
کشورهای منطقه شویم بنابراین در این راستا باید دست به دست هم 
دهیم  تا حول محور والیت به قله های اوج و پیشرفت و توسعه دست 
پیدا کنیم.وی با اشاره به مهم ترین دس��تاوردهای ارتش در آستانه 
دفاع مقدس بیان داشت: ساخت خودروهای تاکتیکی کرایس جدید 
، جیپ تاکتیکی بهور، نفربر چندمنظوره ضدتانک صیاد، س��اخت 
انواع چترهای پرش نظامی در داخل که فناوری آن در اختیار چند 
کشور محدود در دنیاست و هواپیمای بدون سرنشین در کالس های 
مختلف ازجمله دستاوردهای ارتش جمهوری اسالمی ایران است.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین ساخت سالح های دوش پرتاب 
جدید، بالن های چندمنظوره سلیمان نبی، انواع ماکت های فریبنده 
در راس��تای پدافند غیرعامل، طراحی و س��اخت شبیه س��ازهای 
متنوع از دیگر دس��تاوردهای ارتش در آس��تانه هفته دفاع مقدس 
اس��ت.وی با اش��اره به افتتاح مرکز علمی کاربردی ارتش در آینده 
نزدیک بیان داش��ت: برای ایجاد  پودمان های نظامی و رشته های 
علمی در این مرکز سال هاس��ت که فعالیت هایی انجام شده است و 

این دانش��گاه می تواند تحولی در س��طح نام منطقه ایجاد کند 
 و افرادمی توانند تا سطح دکترا در رش��ته موردنظر خود تحصیل

 کنند.
جهادی تصریح کرد: این مرکز در میان 8 مرکز علمی کاربردی کشور 
بیشترین گزینش را داشته اس��ت .در ادامه نشست حجت االسالم 
س��ید عباس قرش��ی هماهنگ کننده های عقیدتی سیاس��ی های 
آجا در منطق��ه اصفه��ان درباره اه��م برنامه های ارت��ش در هفته 
دفاع مقدس اظهار داش��ت: برگ��زاری رژه و نمایش��گاه ویژه دفاع 
مقدس در سال جاری بر اساس مصوبات کشوری و استانی بر عهده 
ارتش جمهوری اس��المی ایران اس��ت.وی افزود: بر این اساس یک 
نمایشگاه در سه راه حکیم نظامی در مجتمع مسکونی یاس برگزار 
می ش��ود که تجهیزات نظامی و محصوالت فرهنگی  ارتش در آن 
به نمای��ش درمی آید.هماهنگ کننده های عقیدتی سیاس��ی های 
آجا در منطقه اصفهان بیان داش��ت: همچنین برگزاری نمایشگاه 
دفاع مقدس در شاهین شهر و س��ایت نظامی مهدیه، مراسم رژه در 
شهرهای اصفهان، کاشان، ش��هرضا، از دیگر برنامه های ویژه ارتش 
در این هفته اس��ت.وی ادامه داد: امس��ال برای نخستین بار مراسم 
 رژه ای در شاهین ش��هر در بعدازظه��ر روز 31 ش��هریورماه برگزار

 می شود.

یک روبات هوش��مند 
تمام��ی  ن��د  می توا
کاره��ای خان��ه حتی 
شس��تن ظرف چینی 
ش��کننده را به بهترین 

شکل انجام دهد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
 ، ن ا ر ن��گا خبر
پژوهش��گران اولی��ن 
روبات خانگی که قادر به شستشوی انواع ظروف است را 
تولید کرده اند.گفتنی است، این روبات محصول یک پروژه 
دانشگاهی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان است و می تواند 

انواع بشقاب ها و حتی فنجان ها را شسته و خشک کند.
 بررس��ی ها نش��ان می دهند، این روب��ات از 3 کامپیوتر 
مجزا تشکیل ش��ده که هرکدام بر روی بخشی از عملکرد 
او نظارت دارند.این روبات ق��ادر به یادگیری مهارت های 
جدید است و هزینه ساخت آن در حدود 350 هزار پوند 
است. این روبات می تواند در کاربردهای صنعتی، پزشکی 
و حتی خانه داری به کار رود و کارشناس��ان ساخت آن را 

تحولی در عرصه صنعت روبوتیک اعالم کرده اند.

"پت��را واتس��روم" ط��راح 
 Solvatten دس��تگاه 
است با استفاده از سیستم 
UV آب ه��ای آل��وده را 
تصفیه می کند. این وسیله 
به شکل دبه ای است که به 
دو بخش تقسیم شده است 
و هر بخش آن می تواند 5 
لیت��ر آب را در خود جای 
دهد.مش��کل تأمی��ن آب آش��امیدنی ب��ا رش��د جمعیت و 
آلودگی های محیط��ی بس��یار در نقاط مختل��ف دنیادیده 
می ش��ود. بس��یاری از مردم کش��ورهای مختلف مخصوصاً 
کش��ورهای محروم آفریقایی با این مشکل دست وپنجه نرم 
می کنن��د.در جدیدترین طرح برای تصفی��ه آب های آلوده، 
محققان دس��تگاهی را س��اخته اند که می تواند به کمک نور 
خورشید آب های آلوده را تصفیه کرده و آب آشامیدنی سالم 
در اختیار ش��ما قرار دهد.برای اس��تفاده از این وسیله کافی 
اس��ت آن را با آب پرکنید و در معرض نور آفتاب قرار دهید. 
اشعه UV که از نور خورش��ید تابیده می ش��ود به دستگاه 

خورده و باعث تصفیه شدن آن می شود.

تحقیقات ص��ورت گرفته 
توسط محققان ژاپنی نشان 
می ده��د، ب��ز ن��ر ب��رای 
جلب توجه جن��س ماده و 
ارس��ال س��یگنال عشق، 
رایحه بس��یار پرق��درت از 
موهای س��رخود س��اطع 
می کند. محققان دانشگاه 
توکی��و در تحقیقات خود 
دریافته اند، بزهای نر در هنگام جفت گیری رایحه ای شبیه بوی 
مرکبات به نام ethyloctanal-4 از موهای سرخود در هوا 
منتشر می کنند که باعث جلب توجه جنس ماده می شود.در 
ترکیب این رایحه، یک ماده شیمیایی جدید شناسایی شد که 
پیش ازاین هرگز در طبیعت مشاهده نشده بود.محققان اقدام 
به ایزوله کردن رایح��ه ethyloctanal-4 کرده و س��پس 
بزهای م��اده را در معرض ای��ن ترکیب بوی ف��رار قراردادند.

به صورت لحظه ای، اسکن مغزی بر روی بزهای ماده انجام شد 
که نشان می دهد، این رایحه به سرعت بر مغز آن ها اثر گذاشته 
 و باع��ث فع��ال ش��دن سیس��تم های تولیدمث��ل حی��وان

 می شود.

با خرید این روبات ماشین 
ظرفشویى را دور بیندازید

 تصفیه کردن آب های کثیف 
با نور خورشید

ایران سرور کشورهای منطقه خواهد شد

تمرین های تاکتیکى ایران مورد توجه دنیا است
برگزاری رژه و نمایشگاه دفاع مقدس توسط ارتش جمهوری اسالمى ایران

 خواستگاری به سبک
 بزهای نر!

غذاهای محتوی س��یر و پیاز بی نهایت خوشمزه 
هس��تند اما موجب بوی بددهان می شوند و این 
مش��کل بس��یاری از افراد اس��ت که راهی برای 
برطرف کردن آن نمی دانن��د. در این جور مواقع 

چه باید کرد؟
زمان��ی که ب��ا خ��وردن غذاهایی حاوی س��یر، 
پیاز یا ادوی��ه کاری دهان بدبو می ش��ود، باید از 
خوشبوکننده های دهان استفاده کرد و البته این 
کار را به کرات انجام داد، یعن��ی تقریباً هر نیم تا 
یک ساعت یک بار تا زمانی که ماده غذایی مقصر 
از جریان خون پاک ش��ود که معم��والً این روند 

حدود 24 ساعت به طول می انجامد.
لیمو: خوردن ی��ک قاچ لیمو معج��زه می کند. 
می توانید از لیمو به عنوان چاش��نی غذا استفاده 
کنید یا حتی به لیوان آب خود مقداری آب لیموی 
تازه بیفزایید، آب نبات ه��ای لیمویی نیز همان 
خاصیت رادارند با این مزیت که همیشه می توانید 

با خود همراه داشته باشید.
جعفری یا س�ایر چاشنى های س�بز: وقتی 
در رس��توران پاس��تای س��یر یا همبرگر پر پیاز 
س��فارش می دهید، کنارغذای اصلی چند برگ 
جعفری می گذارند که در عین تزیین ظرف غذا، 
بوی بددهان ناشی از س��یر و پیاز نیز رفع شود. 
جویدن برگ های تازه جعفری موجب آزادسازی 
روغن های آن می ش��ود که حس تازگی به دهان 
می دهد. ریحان و رز ماری )اکلیل کوهی( اثری 

مشابه دارند.
سیب: عالوه بر سیب می توان به گالبی و هویج 
هم اشاره کرد. این خوراکی ها دارای فیبر زیادی 
هستند که جویدن آن ها باعث ترشح بیشتر بزاق 
دهان ش��ده مانند یک اس��کراب دهان را تمیز 

می کند.
انواع توت و البته خربزه، هندوانه، پرتقال و سایر 
میوه های سرش��ار از ویتامین C مانع از فعالیت 
میکروب مولد بوی بددهان می شوند. صبح ها پس 
از بیدار شدن از خواب و شب ها قبل از خوابیدن، 
پیاله ای پر از میوه با سس ماست نوش جان کنید 

تا دیگر نگران بوی بددهان خود نباشید.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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داستان کوتاه باورها ...
اس��تفان کاوی )از سرش��ناس ترین چهره های علم موفقیت( 
احتماالً با الهام از همین حرف انیش��تین است که می گوید:» 
اگر می خواهید در زندگی و روابط شخصی تان تغییرات جزیی 
به وجود آورید به گرایش ها و رفتارتان توجه کنید؛ اما اگر دلتان 
می خواهد قدم های کوانتومی بردارید و تغییرات اساس��ی در 
زندگی تان ایجاد کنید باید نگرش ها و برداشت هایتان را عوض 
کنید .«او حرف هایش را با یک مثال خوب و واقعی، ملموس تر 
می کند:...» صبح یک روز تعطیل در نیویورک سوار اتوبوس شدم. 
تقریباً یک سوم اتوبوس پرشده بود. بیش��تر مردم آرام نشسته 
بودند و یاسرشان به چیزی گرم بود و درمجموع فضایی سرشار 
از آرامش و س��کوتی دلپذیر برقرار بود تا اینکه مرد میانسالی با 
بچه هایش سوار اتوبوس ش��د و بالفاصله فضای اتوبوس تغییر 
کرد.بچه هایش دادوبیداد راه انداختند و مدام به طرف همدیگر 
چیز پرتاب می کردند. یکی از بچه ها با صدای بلند گریه می کرد و 
یکی دیگر روزنامه را از دست این وآن می کشید و خالصه اعصاب 
همه مان توی اتوبوس خردشده بود.اما پدر آن بچه ها که دقیقاً 
در صندلی جلویی من نشسته بود، اصالً به روی خودش نمی آورد 
و غرق در افکار خودش بود. باالخره صبرم لبریز ش��د و زبان به 
اعتراض باز کردم که: »آقای محترم! بچه هایتان واقعاً دارند همه 
را آزار می دهند. ش��ما نمی خواهید جلویشان را بگیرید؟« مرد 
که انگار تازه متوجه ش��ده بود چه اتفاق��ی دارد می افتد، کمی 
خودش را روی صندلی جابجا کرد و گفت: بله، حق با شماست. 
واقعاً متأسفم. راستش ما داریم از بیمارستانی برمی گردیم که 
همسرم، مادر همین بچه ها نیم ساعت پیش در آنجا مرده است. 
من واقعاً گیجم و نمی دانم باید به این بچه ها چه بگویم. نمی دانم 
که خودم باید چه کار کنم و ... و بغضش ترکید و اشکش سرازیر 
 شد.«استفان کاوی بالفاصله پس از نقل این خاطره می پرسد:

» صادقانه بگویید آی��ا اکنون این وضعی��ت را به طور متفاوتی 
نمی بینید؟ چرا این طور است؟ آیا دلیلی به جز این دارد که نگرش 
شما نسبت به آن مرد عوض شده است؟ « و خودش ادامه می دهد 
که:اگرچه تا همین چند لحظه پیش ناراحت بودم که این مرد 
چطور می تواند تا این اندازه بی مالحظه باشداما ناگهان با تغییر 
نگرشم همه چیز عوض شد و من از صمیم قلب می خواستم که 

هر کمکی از دستم ساخته است انجام بدهم .«
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