
کم آبی اقتصاد را به زمین می زند 
آسمون
 ریسمون وینگادا 
برای نتایج ضعیف 
دراینچئون!

بحران آب چه شغل هایی را از بین می برد؟
افزایش 25 درصدی شهریه

3  جدید مهدهای کودک 
سینمای دفاع مقدس از نیازهای 

امروز دنیاست  5
 کوچک ترین شهید رزمنده

7 دفاع مقدس از بلندای ایران

 افزایش 2 تا 24 هزار تومانی
 قیمت بلیت قطار از 11 مهر

 کره و خامه جایگزین پالم در تولید 
لبنیات پرچرب می شوند

 مردم اصفهان در معرض کبد چرب
 و ام اس قرار دارند

استاندار :نباید اجازه دهیم 
گسست فرهنگی  ایجاد شود 
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نیروگاه منتظری اصفهان 
سوخت مازوت می خواهد  

به  دلیل افت فشار گاز در زمستان

فرماندار اصفهان خبر داد 

آغاز بهار تعیلم و تربیت بر دانش آموزان میهن اسالمی گرامی باد
4

4 3

مواد سوخت مازوت این نیروگاه از اسفند سال گذشته بنا به دستور مقام قضایی پلمپ شد و هم اکنون برای 
تامین سوخت از گاز استفاده می شود

 شهردار اصفهان :تاکسی که پر باشد، بوق نمی زند 
  متولدین جدید در فهرست افتخار می کنم برای منافع مردم استیضاح شوم

یارانه بگیران هستند 
شهردار اصفهان گفت: هنوز نتوانسته ایم 
ش��ریک چینی ش��هربازی رویاها را در 
خصوص اجرای مصوبه شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان راضی کنیم.ب��ه گزارش 
خبرن��گار زاین��ده رود، س��ید مرتض��ی 
س��قاییان ن��ژاد یکش��نبه در نشس��ت 
خب��ری با خبرن��گاران با اش��اره به آغاز 
فصل بازگش��ایی مدارس و فعالیت های 
ش��هرداری اصفهان در این زمینه اظهار 

داشت: معاونت های مختلف شهرداری اصفهان 20 برنامه مختلف را 

در راستای استقبال از مهرماه در دستور 
کار خ��ود ق��رار داده اس��ت.وی افزود: 
اجرای تعمی��رات عمران��ی پیاده روها، 
جمع آوری نخاله های در مسیر مدارس 
و لکه گیری آسفالت خیابان ها، تعمیر و 
تکمیل مبلمان شهری ازجمله اقدامات 
صورت گرفت��ه در ش��هرداری اصفهان 
برای استقبال از ماه مهر است و فعالیت 
17 هزار خوردو برای سرویس مدارس و 

فعالیت یک هزار و 200 دستگاه خودروی اتوبوس..

     فرماندار اصفهان گفت: متولدین جدید نیاز به مراجعه و ثبت نام در س��امانه ندارند و به صورت خ��ودکار آمار متولدین جدید در 
فهرست پرداخت یارانه ها قرار می گیرد.فضل اهلل کفیل به منظور بررس��ی روند پاسخگویی به مراجعان امور یارانه ها و نحوه تشکیل 
پرونده متقاضیان در محل فرمانداری از واحد یارانه ها بازدید کرد و با تعدادی از مراجعان به گفت وگو پرداخت. وی با اشاره به مراجعه 

تعداد قابل توجهی از شهروندان برای رفع مشکالت یارانه ای خود خواستار تسریع در رفع مشکالت و پاسخگویی به مراجعان شد.
 فرماندار اصفهان با تأکید بر حذف برخی از مراحل زمان بر و دست و پا گیر و ارائه روش های قانونی برای بهتر شدن مراحل تشکیل 
پرونده و تسریع در کار، اظهار داشت: با اصالح برخی از مراحل انجام کار مراجعان و یا تشکیل پرونده ها می توان ضمن تسریع در انجام 

کار، زمینه رضایت مراجعان را فراهم کرد. وی ضمن گفت وگو با چند تن از مراجعان و استماع...
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موسسه خیریه دیابت اصفهان

آیا می دانید 

دیابت نوع 2
 دربچه های چاق و دارای اضافه وزن

 رو به افزایش است ؟

 روابط عمومی شهرداری و
 شورای اسالمی شهر مبارکه 

پاييز با خود شور مي آورد و قاصدك ها خبر 
بازگشايي مدارس  را مي دهند، امروز اولين 

 روز از ماه مهر و شروع فصل پاييز،
 ماه تحصيل، تالش، مشق و مدرسه است ....

 
سال تحصیلیآغاز 

 آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن مبارک

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضالب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکاردارای  رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

عملیات اجرایی لوله گذاری فاضالب باقیمانده کرکوند ) ارزیابی کیفی ( 93-3-267
جاری
فوال د

13/437/814/468470/000/000

5/831/371/35824/000/000عمرانیتوسعه شبکه فاضالب در محدوده شهر خوراسگان93-3-270

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 1393/07/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز سه شنبه  مورخ 1393/07/15

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030



اخبار کوتاهيادداشت

روحانی به نیويورک رفت
حس��ن روحانی رئیس جمهور ای��ران صبح دیروز دوش��نبه 
فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد ترک کرد.در این مراسم 
حجت االسالم محمدی گلپایگانی به نمایندگی از مقام معظم 
رهبری و همچنی��ن جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور، 
چیت چی��ان وزیر نیرو، قاضی زاده هاش��می وزیر بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی، واعظی وزی��ر ارتباطات و فناوری 
 اطالع��ات نیز حضور داش��تند.رئیس جمهور را در این س��فر 
محم��د نهاوندی��ان رئی��س دفت��ر رئیس جمهور، حس��ین 
فریدون دستیار اجرایی رئیس جمهور، آشنا مشاور فرهنگی 
رئیس جمه��ور و همچنین س��تاری معاون علم��ی و فناوری 

رئیس جمهور همراهی می کنند.

 رژه نیروهای مسلح اصفهان 
برگزار شد

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح اصفهان 
با حضور مقامات استانی در میدان ارتش این شهر انجام شد.

رژه نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، هالل احمر 
و کش��اورزان در قال��ب نیروه��ای زمینی دریای��ی و هوایی، 
صبح دی��روز در اصفه��ان برگزار ش��د.این مراس��م با حضور 
استاندار اصفهان، نماینده ولی فقیه، فرمانده آجا در اصفهان و 
فرماندهان سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان وبا مانور چتربازان 

بر فراز میدان ارتش صورت گرفت.

ايران و آمريکا درباره تهديد داعش 
گفتگو کردند

یک مقام آمریکایی گفت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 
روز یکش��نبه در مذاکراتی س��طح باال با محمدجواد ظریف 
همتای ایرانی خود در نیویورک ، به طور مستقیم درباره تهدید 
داعش گفتگو کرد.این مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا 
افزود : کری نشستی بیش از یک ساعته را با ظریف در یک هتل 
برگزار کرد. آن ها در این نشست درباره پیشرفت در مذاکرات 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهان و همچنین تهدید ناشی 

از داعش گفتگو کردند.

 دو سامانه جديد پدافندی
 رونمايی شد

همزمان با آیین رژه یگان های نمونه نیروهای مسلح، ابتدای 
صبح دوش��نبه از دو س��امانه جدید رادار »فت��ح ۲« و پهپاد 
»صادق ۱« قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(، با حضور 
دکتر »حس��ن روحانی« رئیس جمهوری و مقامات ارش��د و 
عالی رتبه لشکری و کش��وری رونمایی ش��د.رادار »فتح ۲« 
راداری کاماًل بومی و ملی با برد بلن��د و مجهز به فناوری های 
روز دنیا و قابلیت شناسایی هواپیماهای خودی از دشمن و نیز 

توانایی کشف هواپیماهای بدون سرنشین و ریزپرنده است.
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حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این پیام خطاب به " عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود" 2
ابراز امیدواری کرد که در پرتو وحدت و همدلی و با بهره گیری از مشترکات عمیق دینی، فرهنگی 

و تاریخی دو ملت،  همکاری های برادرانه میان دو کشور به طور روزافزون گسترش یابد.
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رئیس جمهور بابیان این که ما ملت صلح ایم و قصد تحمیل 
جنگ به هیچ کش��وری را نداش��ته و نداری��م، اظهار کرد: 
بااین وجود ما از فشار دشمن هیچ هراسی نداریم و در برابر 
تجاوز ایس��تادگی می کنیم.رئیس جمهور صب��ح دیروز در 
سخنرانی خود پیش از آغاز رژه نیروهای مسلح به مناسبت 
هفته دف��اع مقدس با گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس و 
بزرگداشت یاد ش��هدا، جانباران، ایثارگران و خانواده های 
آن ها، اظه��ار کرد: وحدت، انس��جام، قدرت و ایس��تادگی 
ملت ام��روز در س��ایه رهنمودهای رهبر انقالب اس��المی 
شکل گرفته است.وی در ادامه افزود: ما دیدیم در هفته های 
گذشته چگونه دل های همه مردم به این قلب تپنده کشور 
متصل بود و م��ردم ارادت و دلدادگی خ��ود را به خوبی در 
برابر این بزرگم��رد نش��ان دادند.رئیس جمهور همچنین 
بابیان این که هفته دفاع مقدس هفته درس آموزی برای ما 
و برای دشمنان ما است  اظهار کرد: ملت ایران در برابر انواع 
سالح های دشمن و اتحاد آن ها با ایستادگی خود اجازه نداد 
خواب دشمن برای ذلت و تسلیم ملت تحقق یابد. جوانان، 
ارتشیان، سپاهیان، نیروی انتظامی و بسیج همه در کنار هم 
قرار گرفتند و فرامین امام راحل را سرمشق خود قراردادند. 
 از عصر روز 3۱ ش��هریور س��ال 59 و همزمان با صدور پیام 
امام )ره ( همه لباس رزم پوشیدند و به سوی جبهه ها حرکت 
کردند.روحانی بابیان این که در کمتر از ۲4 س��اعت از آغاز 
تجاوز رژیم عراق به ایران خلبانان نیروی هوایی ارتش پاسخ 

مناس��بی به متجاوزان دادند و همزمان هوانیروز، تانک ها، 
توپخانه ه��ا و رزمندگان در صفی واح��د در برابر متجاوزان 
ایستادند.وی در ادامه با اشاره به این که دشمن فکر می کرد 
که اگر متحد ش��وند و پول های مرتجعین ب��ه کمک آن ها 
بیاید می توانند انقالب را به شکست منجر کنند، اظهار کرد: 
مقاومت مردم ایران باعث شد که نقشه های آن ها شکست 
بخورد. اما دشمن از اشتباهات خود درس نگرفت و آن ها را 
تکرار کرد. ملت ایران در دوران جنگ از سالح های غربی و 
شرقی ازجمله سالح شیمیایی ارسالی غرب و ماهواره های 
جاسوسی و تبلیغات آن ها نهراسیدند و راه خود را ادامه دادند 
و توانستند پیروزی های متعددی را به دست آورند. گرچه در 
این راه بهترین فرزندان کشور تقدیم شد و خسارات مادی 
به مردم وارد ش��د. اما گویی ملتی جدید، کش��وری جدید 

باروحیه ای نو و باقدرتی جدید آفریده شد.
روحانی در ادامه بابیان این که ظاهر هشت ساله دفاع مقدس 
یک دفاع بود، خاطرنشان کرد: اما باطن آن بازدارندگی در 
برابر همه توطئه ها بود. اما دشمن درس الزم را نیاموخت و 
به بهانه مسئله هسته ای جنگ هشت ساله ای را از نوع جنگ 
اقتصادی و تحریم به ملت تحمیل کرد. بااین وجود ملت ایران 
در این هشت ساله ایستادگی کرد و به جهانیان اعالم کرد که 
ما به دنبال سالح کش��تارجمعی نیستیم اما برای پیشرفت 
علمی، دستیابی به توسعه و احقاق حقوق خود هرگز در برابر 
فشارهای غرب سر فرود نمی آوریم. اکنون ملت با مقاومت 

خود توانسته است با تورم و رکود فاصله بگیرد و قدمی را برای 
رونق اقتصادی بردارد.

به گفته وی امروز نیروهای مس��لح و اق��وام و مذاهب همه 
به صورت یکپارچه و در س��طحی واحد و تحت لوای قانون 

اساسی و دولتی واحد در برابر دشمن ایستادگی می کنند.
روحانی همچنین با اش��اره 
به این که ما نمی خواهیم با 
ایجاد جنگ و فروش سالح 
سفره خود را رنگین کنیم، 
گف��ت: برخی کش��ورهای 
غربی س��فره های خود را با 
خون ملت های دیگر رنگین 
می کنند اما ما سفره خود را 
با تالش، کوش��ش، اقتصاد 
پ��اک و نان ح��الل رنگین 
می کنی��م. م��ا قصد جنگ 
و تجاوز نداری��م اما در برابر 

تجاوز ایستادگی می کنیم.
روحانی در ادامه خاطرنشان 
کرد: دولت همه تالش خود 
را ب��رای تقوی��ت نیروهای 
ایج��اد رف��اه  مس��لح و 

خانواده های ش��هدا و ایثارگر را به کار گرفته است. در طول 
مهرماه امسال ۱700 میلیارد تومان از معوقات این خانواده ها 

به آن ها پرداخت می شود.
وی همچنین بابیان این ک��ه امروز نیروهای مس��لح ایران 
قویترین نیروهای مسلح منطقه هستند، خاطرنشان کرد: 
ما به این نیرو افتخار می کنیم و ب��ا همه توان از آن حمایت 
می کنیم و تردید نداریم که همه مردم پشتوانه قوی نیروهای 

مسلح و نیروهای مسلح پشتوانه قوی نظام و کشور هستند.
رئیس جمهور با اش��اره به وجود ناامنی و آشوب در منطقه، 
گفت: ایران نقطه ثبات خاورمیانه است و به مظلومان همواره 
کمک کرده و می کند. خوشبختانه ملت های منطقه در برابر 
تروریس��م و زیاده خواهی ابرقدرت ها ایستادگی می کنند و 

دولت و نیروهای مسلح ایران نیز کمک آن ها خواهند بود.
روحانی در پایان با اش��اره ب��ه پیروزی ها م��ردم در عراق، 
سوریه، غزه، فلس��طین، یمن و افغانس��تان، گفت: ما همه 
متحد باید باشیم و در پی به اهتزاز درآوردن پرچم توحید، 
اس��الم، اس��تقالل و ایس��تادگی در سراس��ر دنیای اسالم 
 هستیم. اگر این ایستادگی ادامه یابد نصرت نهایی از آن ما 

خواهد بود.

31 ش�هريورماه 58بود ک�ه آغاز جنگ تحمیل�ی رقم خورد ام�ا اگر با 
ديدگاهی به ج�ز جنگ به اين واقع�ه بنگريم متوج�ه زيبايی هايی می 
ش�ويم که اين دوران هشت س�اله ب�رای کش�ورمان برايم�ان رقم زد، 
دفاعی مق�دس ک�ه انس�ان هايی باروح هايی ب�زرگ پ�رورش داد که 
ش�ايد تا همیش�ه تاريخ در جهان بی نظیر باقی بمانند، همان هايی که 
مصداق  اين  گفتار امام موس�ی کاظم)ع( ش�دند که ش�خصی از اهل 
قم م�ردم را به ح�ق می خوان�د و در اطراف او کس�انی جمع می ش�وند 
 که چن�ان قطعه ه�ای آه�ن مقاوم ان�د از جنگ خس�ته نمی ش�وند و
نمی ترس�ند و هیچ باد س�رکش تندی،آن ها را تکان نمی دهد؛ به خدا 
توکل می کنند و عاقبت از آن متقین است .در آستانه سالگرد اين دفاع 
ارزشمند و مقدس با جمشید محمدی يکی از رزمندگان دفاع مقدس به 

گفتگو نشسته ايم که در ذيل می خوانید.
آقای محمدی دوست داريم در ابتدا از خاطرات روزهای حماسه و دفاع 

مقدس برايمان بگويید.
اگر اجازه دهید من دلم می خواهد کمی از خاطرات عملیات خیبر و بدر برایتان 
بگویم که کمتر درباره آن ها صحبت شده است و اگر دقت کنید بسیاری از شهدایی 
که طی این دو سال ها پیکر مطهرشان تشییع می شود مربوط به نواحی مجنون 
و نقاطی اس��ت که در طول این دو عملیات شهید شدند اما ما به پیکر مطهرشان 
دسترسی نداشتیم تا پس از براندازی صدام که دولت عراق به ما اجازه تفحص در 
این مناطق را داد.همین جا دلم می خواهد خطاب به افرادی که پس از تفحص این 
شهدا و اعالم تشییع پیکر آن ها این شبهه را در اذهان ایجاد کردند که چگونه پس 
از گذشت سال ها از زمان جنگ هنوز پیکر شهیدی باقی مانده است و با این حرف ها 
زخمی بر دل دوستان شهدای جنگ تحمیلی زدند اعالم کنم که پس از جنگ ما 
به بسیاری از پیکرهای این شهیدان دسترسی نداشتیم چراکه این اجساد در خاک 
عراق بودند و به همین دلیل پس از براندازی صدام این امکان به ما داده شده است 

که با تفحص گاه به گاه این مناطق به اجساد دست پیدا کنیم.
اگر دقت کنید تا پیش از براندازی صدام در اردوهای جنوب کشور تنها از طالییه 
بازدید می شد و ما امکان نداشتیم وارد منطقه آبی هور ش��ویم اما اکنون امکان 

بازدید دریایی نیز  برای گروه های راهیان نور فراهم شده است.
درواقع بخشی از هور که شبیه دریایی بس��یار بزرگ است و جزایر مجنون نیز در 
آن قرار دارد متعلق به عراق است اما پس از تشکیل حکومت اسالمی در عراق ما 
می توانیم در هور نیز گردش کنیم و نقاطی که رزمندگان در آنجا فعالیت می کردند 
را به بازدیدکنندگان نشان دهیم و گاه در این بازدیدها شهدایی نیز تفحص شده اند.
عملیات خیبر و بدر چگونه شکل گرفت و دلیل تأکید شما بر منطقه هور 

چیست؟
توضیح پیرامون این عملیات طوالنی خواهد شد اما به ذکر این نکته بسنده می کنم 
که این دو عملیات را می توان مقدمه ای بر پیروزی بزرگ عملیات والفجر 8 ، عبور 
از رودخانه اروند و عملیات فتح فاو به شمار آورد چراکه هر دو این عملیات در یک 
منطقه آبی بزرگ انجام ش��د.این عملیات زمانی در جنگ به کمک ایران آمد که 
ایران به نوعی در منطقه خشکی زمین گیر شده بود و امکان پیروزی در عملیات 
را نداشت و با طراحی این عملیات آبی و عبور از هوری که به هیچ عنوان در مخیله 
دشمنان نمی گنجید، تجربه بزرگی رقم خورد که عالوه بر زمین گیر کردن دشمن 

به طراحی عملیات مهم دیگر نیز کمک شایان توجهی کرد.

برای این دو عملیات ماه ها شناسایی منطقه آبی هور تا خاک عراق انجام شده است، 
شما ببینید در عملیات بدر زمانی که رزمندگان پا به زمین خشک نهادند پشت 
سر آن ها 45 کیلومتر آب قرار داشت؛ بنابراین در مخیله دشمن عبور از این حجم 
عظیم آب حتی خطور نمی کرد.من یک کلمه می گویم هور و ممکن است برای شما 
یک دریا تداعی شود اما دقت کنید که این هور به عظیم معروف است،  شب های 
س��رد و تاریکی دارد و  گش��ت های دش��من نیز در این منطقه مدام رفت وآمد 
می کردند.قبل از عملیات برای آشنایی با محل رزمندگان مدتی در ایستگاه های 
سیار روی هور مستقر بودند،  حیوان های مختلفی در حاشیه هور وجود داشتند 
ازجمله موش های بزرگ این مناطق و جزایر مجنون بس��یار معروف هس��تند و 
گاهی ش��ب ها که  دوس��تان خواب بودند و این موش ها روی پل های ایس��تگاه 
سیار می دویدند انس��ان احس��اس می کرد که غواصی از نیزار باالآمده و روی پل 
می دود و این موضوع ترسی در دل ها ایجاد می کرد. از همه این ها گذشته پشه ها 
و موش های مجنون خیلی معروف بودند و در فاصل��ه میان عملیات خیبر و بدر 
که ما  برای حفظ جزایر مجنون در این نقطه مسافر بودیم این پشه ها اشکمان را 
درمی آوردند؛ ما با گازوئیل صورتمان را سیاه می کردیم و حتی سوراخ های بینی را 
هم می بستیم و عینک  بر چشمانمان زدیم اما از پس این پشه ها بر نمی آمدیم؛ اآلن 
از هر رزمنده ای که در این منطقه بوده بپرسید خاطرات خیلی جالبی از زندگی 
مسالمت آمیز با موش ها و غیر مسالمت آمیز با پشه ها دارد)می خندد(ببینید این 
مس��ئله به قدری جدی بود که نیروهای خط را در منطقه مجنون س��ریع عوض 
می کردند چراکه به اندازه یک عملیات این پشه ها گاه از بچه ها توان می گرفتند؛ 
شاید این امر غیرممکن به نظر برسد اما موضوعی است که رزمندگان به خوبی آن 
را در فاصله میان عملیات بدر و خیبر که برای حفظ مجنون در این جزایر مستقر 

بودیم، حس کرده اند.
يک تجربه ناب  از اين روزها برايمان تعريف می کنید؟

 عملیات بدر یک تجربه مهم برای ما بود که اگر چیزی را به واقع از خدا بخواهیم 
به واقع به ما می دهد و اگر غافل شویم ... )مکث می کند(؛ 

اجازه دهید در ای��ن مورد توضیح بیش��تری دهم، یادم هس��ت در عملیات بدر 
فرماندهان ما می گفتند که باید در پاس��گاه های لب هور  س��وار قایق بش��وید و 
40 کیلومتر هور، نیزار و کمین عراقی ها را بدون هیچ گونه جان پناهی پشت سر 
بگذارید تا به خشکی برسید؛ تنها باید از خدا بخواهیم که پای ما به خشکی برسد 
و دیگر مابقی قضیه حل است.بر همین اساس ما فکر می کردیم تنها مشکل ما آب 
است و تا حدی این عبور باورنکردنی بود که زمانی که ما پا روی خشکی گذاشتیم 
ش��هید غالمرضا آقاخانی فرمانده گردان موس��ی بن جعفر به "حسین خرازی" 
فرمانده دالور لشکر امام حسین )ع(  اعالم کرد که ما روی خشکی هستیم حسین 
با ناباوری از وی می پرسید" شوخی می کنی؟!!" و فرمانده مان برای اثبات این امر 
شاسی بی سیم را توی زمین فرومی کرد و قسم می خورد که ما به خشکی رسیدیم 
؛ یعنی خطی که ما باورمان نمی شد پایمان به خشکی آن برسد تنها با سه شهید 
شکسته شد.اما نکته مهم این است که ما در عملیات بدر چقدر پیشروی کردیم؟؛ 
واقعیت این است که ما نتوانستیم ۱00 متر بیشتر جلو رویم چراکه ما تنها از خدا 
خواستیم پایمان به خشکی برسد و فکر می کردیم مابقی راه با خودمان است، شاید 
این تحلیِل من از این عملیات باشد اما ما در عملیات بدر به این باور رسیدیم که 
خدایا در همه چیز ما تنها زمانی موفق هستیم که دست تو همراه ما باشد و اینکه 

باید همه چیز را از خدا بخواهیم و به توانایی های خود  مغرور نشویم.
اینجا بود که یک سال بعد در عملیات والفجر 8 بچه ها گفتند خدایا هم رد شدن از 
اروند با تو و هم پس ازآن و این امر را به خدا سپردند  که آن پیروزی عظیم به دست 

آمد و گارد ریاست جمهوری صدام را به  خاک و خون کشاندیم.  
 خاطرات جالبی از عملیات بدر و حال و هوای رزمندگان و امدادهای الهی 

معروف میان رزمندگان داريد؟
من از لحظه رسیدن به لب خشکی در عملیات بدر خاطرات جالبی دارم؛ ببینید 
زمانی که ما در عملیات بدر پس از پشت سر گذاشتن هور به خشکی رسیدیم سه 
روز بود که نخوابیده بودیم و نماز و غذایمان را نی��ز در قایق می خوردیم، ازاین رو 
وقتی رسیدیم به سیل بند عراق، مس��ئوالن به ما تذکر دادند که "مراقب باشید 
خوابتان نبرد چراکه ممکن است عراق پاتک کند و باید هشیار باشید"  اما همه 
ما خوابمان برد!من یادم هست زمانی که به خشکی رسیدیم من دو تا سه ضربه با 
سرنیزه به زمین نزده بودم که خوابم برد؛ ناگهان دیدیم صدای رگبار می آید و همه 
با وحشت از خواب پریدیم  و متوجه شدیم که حسین یکی از دوستانمان حاشیه 
نیزار را که پر از نیزار و قورباغه بود به رگبار بسته و خطاب به آن ها می گه:"قوری 
قوری ها المصب ما سه شبه نخوابیدیم این قدر دم گوش ما قور قور نکنین، برین 
یه جای دیگه"جالب است صدای تیربار حسین ما را بیدار کرد اما ناگهان از جلوی 
خاکریز نیز صدای تیراندازی باال رفت و ما متوجه  شدیم که عراقی ها دوال دوال تا 
پشت خط ما آمده اند درحالی که کل خط ما خواب بودند؛ آری قورباغه ها حسین 
را بیدار کردند و حسین ما را ؛ اگر این اتفاق که به واقع امداد الهی بود رخ نداده بود 

هیچ کدام از ما برنگشته بودیم و من در اینجا لحظه به لحظه وجود خدا را دیدم.
از صحنه های شهادت دوستانتان در اين عملیات خاطره خاصی داريد که 

در ذهنتان مانده باشد؟
یکی از دوستان بود که دو تا از پاهایش قطع شده بود و کنار آب افتاده بود؛ ببینید ما 
در این عملیات کنار آبی بودیم که نمی توانستیم از آن بیاشامیم چراکه پر از لجن و 
زالو بود، یک سری قرص خاص به ما داده بودند برای ضدعفونی آب و ما از بس تشنه 
بودیم قمقمه ها را داخل آب می کردیم و این قرص ها را در آن می انداختیم و تکان 

داده و سر می کشیدیم و تصور می کردیم زالوها را هم می کشد.
زمانی که من  به این فرد که بدنش پر از خون بود رسیدم، متوجه شدم که خود را 
به سختی تا دم هور کشانده و داشت از  شدت تشنگی از آب هور می آشامید و من 

نمی توانستم برایش کاری کنم.
نیم ساعت بعد که برگشتم متوجه شدم که س��ر این فرد کامل در آب فرورفته و 
شهید شده است، تنها کاری که توانستم بکنم این بود که وی را در گوشه ای قرار 

دهم؛ از این صحنه ها در این عملیات زیاد بود
شما چند سالتان بود که در اين عملیات شرکت داشتید؟

خب طبیعی اس��ت که من نیز همانند بس��یاری از افراد در س��ن نوجوانی بودم 
به گونه ای که گاهی شهید خرازی وقتی کاری که می خواست را انجام نمی دادیم به 
ما به شوخی می گفت که "من گفتم اجازه ندهند بچه ها بیان جبهه!" تا ما را برای 
انجام آن کارها ترغیب کند.یادم هست یکی از دوستان ما بود که خیلی درس خوان 

بود؛ خب ما هم همسن وی بودیم و از مدرسه فرار کرده و به  جبهه آمده بودیم.
نکته مهم اینکه کتاب جزو الینفک زندگی علیرضا شده بود به گونه ای که کتاب 
فیزیک سر سفره نیز همراهش بود؛ حتی وقتی می رفتیم آموزش بلم سواری برای 
عملیات بدر  کتاب را با خودش می آورد، من هم به شوخی کتاب را پرت می کردم 

آن طرف و می گفتم اینجا جای این قرتی بازیا نیست رضا، بذار کنار کتاب را.
یک جمله معروف داشت علیرضا و همیشه به ما می گفت که "بچه ها یه جور زندگی 
کنید که انگار خدا قراره هزار سال بهتون عمر بده ولی کاری کنید که خدا عاشقتان 
بشه" و واقعاً خودش این کار را کرد.زمانی که قرار شد بریم برای عملیات به ما گفتند 
مهمات تا جایی که می توانید بردارید چراکه 40 کیلومتر آب پیش روی شماست 
و ممکنه  مهمات دیر برسه، من نیز دو تا نارنجک با کش به فانوسقه مان بستیم 
و احساس می کردم  که شق القمر کردم که ناگهان دیدم علیرضا بازهم کتاب را 
لوله کرده و گذاش��ته کنار کمربندش،  واقعاً عصبانی شدنم و گفتم رضا خجالت 
بکش داری میری تیر بخوری شهیدش��ی به جای این کتاب دو تا نارنجک بردار؛ 
نگاهی به من کرد و از من پرسید "جمشید جون تو چند تا نارنجک برداشتی؟" ، 
نگاه کردم به فانوس شقه اش و دیدم خودش چهارتا نارنجک برداشته  است و من 

واقعاً خجالت کشیدم.
شهادت علیرضا خیلی ساده اما تاثیرگذار بود؛ درواقع از سنگر آمد بیرون برود برای 
کاری ناگهان گلوله مستقیم تانک خورد به رضا، فقط یک مشت خون پاشید توی 
صورت ما، رضا و کتابش رفتند و هنوز برنگشتند، در واقع خدا رضا را با خودش برد!!

یادی از شهید خرازی شد، دوست داریم خاتمه کالم ما صحبت هایی از خاطرات 
ایشان باشد.درباره شهید خرازی صحبت بسیار شده است؛ اما می توان بگویم که 
مهم ترین خصوصیت وی با خدا بودن و حساس بودن بر بیت المال بود، یادم هست 
که حسین خیلی نوشابه مشکی دوست داشت و زمانی که نوشابه می آوردند دو تا 
می گرفت اما همیشه پول یکی از آنها را جداگانه خودش حساب می کرد چون بر 
حالل و حرام حساس بود.  شب های بسیاری زمانی که بچه ها خواب بودند باالی 
سرش��ان می آمد، پتوهایی که از آنها کنار رفته بودند رویش��ان می کشید و کف 
پایشان را می بوسید که تا مدت ها کسی از این مسئله اطالع نداشت؛ خدا می داند 
چقدر بچه ها دوستش داشتند، رفتنش پشت بسیاری از ما را شکست گرچه از آن 
دنیا نیز هوای ما را دارد و گاه راهنماییمان کرده است؛ درست با همان اقتدار زمان 
جنگ یک فرمانده که به سربازش دستور می دهد که چگونه عمل می کند؛ خداوند 

بر مقاماتش بیفزاید و ائمه مشهورش کند.یادش به خیر

رئیس جمهور: نمی خواهیم با ايجاد جنگ و فروش سالح سفره خود را رنگین کنیم

گفت وگوی زاينده رود با يکی از رزمندگان  دوران دفاع مقدس 

شهید خرازی  به شوخی می گفت:»من گفتم اجازه ندهند بچه ها بیان جبهه!«

باطن  دفاع مقدس بازدارندگی در برابر همه توطئه ها بود

رئیس جمهور روز ملی عربستان را تبریک گفت

محقق آمريکايی :

 ادعاهای دروغ  هسته ای
 بهانه ای برای جنگ اقتصادی 

»گرت پورتر« نویس��نده و محقق آمریکایی،  مقدمه زیر را 
به صورت اختصاصی برای نسخه فارس��ی کتاب »بحران 
س��اختگی« نگاشته اس��ت. این کتاب توس��ط انتشارات 
خبرگزاری فارس به چاپ رس��یده و روز ش��نبه 5 مهرماه 
با حضور تعدادی از ش��خصیت های داخل��ی و بین المللی 
رونمایی خواهد شد.او می گوید:مردم ایران منافع مستقیم 
و منحصربه فردی در رابطه با مطالب نوشته ش��ده در این 
کتاب دارند. زندگی  آنان به ش��دت تحت تأثیر توطئه های 
آمریکا و اسرائیل برای انتشار یک روایت نادرست از برنامه 
هس��ته ای ایران قرارگرفته و کتاب حاضر دقیقاً به همین 
مطلب می پردازد. این روایت نادرس��ت، به توجیهی برای 
برخی اقدامات علیه اقتصاد ایران تبدیل ش��ده که هدف از 
آن ها، مجازات این کش��ور به خاطر بی اعتنایی به آمریکا و 

ائتالفی بین المللی است که علیه تهران شکل گرفته است.
در دل ای��ن »بح��ران س��اختگی« ک��ه کت��اب حاضر به 
تش��ریح آن می پردازد، طنز تلخی نهفته اس��ت: آمریکا و 
متحدانش اتهام تالش برای دس��تیابی به سالح هسته ای 
را علیه کش��وری مطرح می کنند که تنها کش��وری است 
 که بر اس��اس فقه ش��یعه اداره می ش��ود و دهه هاس��ت

 بر اساس اصول شرعی همه تس��لیحات کشتارجمعی را 
ممنوع کرده است. اهمیت و جدی بودن این ممنوعیت، در 
مطالبی که در کتاب آمده مشخص شده و توضیح داده ام که 
چگونه به دلیل فتوای آیت اهلل خمینی]ره[ علیه تسلیحات 
ش��یمیایی، ایران نتوانست دس��ت به حمالت شیمیایی 
تالفی جویانه علیه عراق بزند. این حقیقت تاریخی بود که 
مرا متقاعد کرد ایران، درواقع همان طور که همیشه تأکید 

داشته، گزینه تولید تسلیحات هسته ای را رد کرده است.
بیشتر خوانندگان این کتاب کاماًل با نقش قدرت  سلطه گر 
آمریکا در خاورمیانه و جهان که سیاس��ت واش��نگتن در 
قبال برنامه هسته ای ایران را ش��کل داده،  آشنا می شوند. 
من تالش ک��رده ام مطالب مبس��وطی را دراین ب��اره ارائه 
دهم ک��ه علی رغم قصد ایران برای اس��تفاده از س��وخت 
هسته ای کش��ورهای اروپای غربی، چرا و چگونه سیاست 
ایجاد مانع بر س��ر راه برنامه هس��ته ای نوپای ایران شکل 
گرفت.گرچه روشن است که این روایت نادرست از برنامه 
هسته ای ایران، درواقع به منظور توجیه یک جنگ اقتصادی 
مستبدانه، ناعادالنه و خصمانه علیه ایران ساخته وپرداخته 
شده اس��ت. من خوش��حالم که داستان پش��ت پرده این 
کمپین آمریکا علیه اقتص��اد ایران، اکنون در دس��ترس 
 خوانندگان در ایران و دیگر ایرانی ها در سراسر جهان قرار

گرفته است.

ما به دنبال سالح 
کشتارجمعی 

نیستیم اما برای 
پیشرفت علمی، 

دستیابی به توسعه 
و احقاق حقوق 

خود هرگز در برابر 
فشارهای غرب سر 

فرود نمی آوريم
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برگزار کنکور سراسر ۹۴ در خردادماه 
ادر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با کنکور سراسری سال آینده آمده 
است: نظر به اینکه ماه مبارك رمضان در سال ۱۳۹۴، از اواخر خردادماه آغاز مي شود، لذا 
بر اساس برنامه زماني پیش بینی شده، آزمون سراسري سال آینده در صبح و بعدازظهر 
روزهاي پنج شنبه ۲۱، جمعه ۲۲ و صبح شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. 
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یادداشت

 مردم اصفهان در معرض کبد چرب
 و ام اس قرار دارند

عضو فرهنگستان علوم پزشکی و استاد علوم دارویی گیاهی 
گفت: به دلیل آلودگی آب وهوا در اس��تان اصفهان به فلزات 
سنگین مردم اصفهان در معرض جدی کبد چرب و ام اس قرار 
دارند.فریبرز معطر اظهار داشت: بهترین راهکار پیشگیری از 
بیماری کبد چ��رب و ام اس براثر آلودگی هوا و آب اس��تفاده 
از گیاه خارمریم )سیلین مارین( اس��ت که فرآورده آن به نام 
قرص »لیورگل« در تمام داروخانه ها موجود اس��ت.وی بیان 
داشت: این دو بیماری عوامل متعددی دارد اما در فضای امروز 
که آلودگی شدید هوا و آب به فلزات سنگین همچون سرب و 
به ویژه منوکس��ید کربن در اصفهان وجود دارد با خطر جدی 

بیماری کبد چرب و ام اس روبروایم.
عض��و فرهنگس��تان علوم پزش��کی و اس��تاد عل��وم دارویی 
گیاهی ادام��ه داد: در حال حاضر در س��طح دانش��گاه علوم 
پزش��کی نگران��ی از بروز ای��ن دو بیم��اری وج��ود دارد.وی 
با اظه��ار اینکه مص��رف قرص لی��ورگل برای پیش��گیری از 
بیماری کبد چرب و ام اس برای افراد س��الم توصیه می شود، 
اعالم ک��رد: همچنین اس��تفاده از این قرص ب��رای بیماران 
 تاالس��می و بیمارانی ک��ه مش��کالت خونی دارن��د، توصیه 

می شود.

افزایش 25 درصدی شهریه  جدید 
مهدهای کودک 

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیستی با تشریح ش��هریه های جدید 
مهدهای کودك کش��ور گفت: به طور متوس��ط ۲5 درصد شهریه ها در 
کل کشور افزایش یافته اس��ت که میانگین افزایش از سال گذشته کمتر 
بوده اس��ت.دکتر محمد نفریه اظهار کرد: شهریه گروه سنی نوپا و نوباوه 
۲۴ درصد افزایش یافته که این میزان در گروه س��نی شیرخوار مقداری 
بیشتر بوده است. هزینه ناهار برای مهدکودك هایی که این وعده غذایی 
را ارائه می دهند نیز 50 هزار تومان است؛ اما برای لوازم التحریر شهریه ای 
پیش بینی نش��ده و والدین باید لوازم التحریر را خودش��ان تهیه کنند و 
مهدکودك ها حقی ندارند بابت تأمین لوازم التحریر وجهی دریافت کنند.

وی افزود: 5 فعالی��ت فوق برنامه مانند فعالیت های فرهنگی، ورزش��ی، 
آموزش یک زبان خارج��ی می تواند در مهدکودك ها ارائه ش��ود و برای 

هرکدام از آن ها 5 درصد به شهریه پایه افزوده می شود. 

 برگزاری همایش »خیرین ازدواج«
 با حضور معاون اول رئیس جمهور 

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان 
گفت: اولین همایش خیرین ازدواج سراسر کشور هفتم مهرماه 
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار 
می شود.دکتر بهمن بهمنی با اعالم این خبر اظهار کرد: دکتر 
محمود گ��ودرزی  وزیر ورزش و جوانان، برخی از مس��ئوالن 
کش��وری، منتخبان خیرین کل کش��ور و برخی از اس��اتید 
دانش��گاه در این همایش حضور دارن��د.وی همچنین درباره 
موضوع این همایش گفت: در این همایش از اساسنامه مجمع 

خیرین ازدواج رونمایی می شود.

پسران نوجوان مداح می شوند
     فرهنگسرای آیه، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نس��بت به برگزاری کانون مداحان ویژه پسران نوجوان 
اقدام نموده است.مدیر این فرهنگسرا گفت: این کانون با برگزاری 
کارگاه های آموزشی مداحی در ترویج فرهنگ مداحی اهل بیت )ع( 
ویژه پسران نوجوان همت نموده است. دیباجی افزود: این کارگاه ها 
با حضور مربیان مجرب و کارآزموده و همراه با برنامه های آموزشی و 
اردوهای فرهنگی و تفریحی برگزار می شود. عالقه مندان می توانند 
جهت شرکت در این کارگاه ها به فرهنگسرای آیه، واقع در خیابان 
آتشگاه،  خیابان  بهشت، کوی شماره ۲۹ مراجعه کرده و یا با شماره 

۷۳5۳۲۷5 تماس حاصل فرمایند.  

کره و خامه جایگزین پالم در تولید 
لبنیات پرچرب می شوند

درحالی که بر اساس مکاتبات صورت گرفته با کارخانه های لبنی، 
روغن پالم از امروز) اول مهر( در تولیدات شیر و فرآورده های لبنی 
حذف می شود، عضو انجمن صنفی صنایع لبنی از جایگزین شدن 
خامه و کره به عن��وان چربی طبیعی به ج��ای روغن های گیاهی 
همچون پالم خبر داد.پس از افش��اگری وزیر مبنی بر استفاده از 
روغن پالم در لبنیات پرچرب و معرفی و برخورد متخلفان در این 
زمینه، صنایع لبنی در نشس��ت مشترکی با س��ازمان استاندارد، 
سازمان غذا و دارو و دیگر دس��تگاه های نظارتی متعهد شدند از 
پایان شهریور، روغن پالم و هرگونه چربی گیاهی را از خط تولید 

انواع محصوالت لبنی خود حذف کنند.

SMS

شهریور نفس های آخرش را کشید و مهر از ماه رسید هوا هم 
تقریباً پاییزی شده  پاییزی که بوی مدرسه می دهد. چه بوی 
قشنگی گرفته آسمون ، همیش��ه اول مهرماه حال و هوایی 
خاص داره ، خاط��رات ماه مهر خاط��ره ای قدیمی از زندگی 
گذشته ماست، خاطراتی پر از بوی باران، بوی پاك کن، بوی 
دفترهای نو، زنگ تفریح، گچ های  رنگ��ی و تخته پاك کن و 
البته س��ادگی های کودکی .مهر که آغاز می شود همزمان با  
بازگشایی مدارس، اغلب ما به یاد خاطرات مشترکی از زمان 
مدرس��ه خودمان می افتیم. برخی از این خاطرات مشترك 
هس��تند، مثل خاطره ما از روپوش و کی��ف و کتاب هایمان، 
معلم هایمان  یا مداد و پاك ک��ن و لوازم تحریرمان.هفته اول 
مهر، برای همه ما در هر رده سنی که باشیم یادآور خاطرات 
فراوانی است ، خاطراتی که درگذر این همه سال شاید کمرنگ 
یا بی رنگ ش��ده باشند، اما یادآوری ش��ان هنوز هم برایمان 

دلنشین است.
سرود بازآمد بوی ماه مهرماه مدرس��ه ، دورانی را به یادمان 
می آورد ک��ه در آن صفا، صمیمیت و یکرنگ��ی حرف اول را 

می زد و امروز مائیم و  دل تنگی آن روزها.
دلت پر می زند برای کتاب فارس��ی و از برکردن شعرهایش 
برای راه مدرسه، برای رفقای همکالسی، برای گوشه حیاط 
و پاتوق صبحگاهی، برای اس��ترس درس پرس��یدن، برای 
معلم ها و برای دل شوره ها.دلت برای همه چیز تنگ می شود ، 
برای صف بستن ها ، پشت نیمکت ها نشستن ، مداد مشکی و 
قرمز در دست گرفتن، غلط نوشتن... پاك کردن...  پاك کن 
... مدادتراش، جامدادی رنگی ، زن��گ تفریح ، دویدن ، بازی ، 
آبخ��وری ، لقمه  نون پنیر و گردو ، س��طل ب��زرگ کنار درب 
کالس که مدادهامونو می تراشیدیم و روزهایی که انشاءهای 
قشنگ می نوشتیم و قهر و آشتی های کوچک داشتیم و البته 
این صدا که »آی بچه مرش��د،  دوباره مدرسه اش دیر شده!...  

حاالچیکار کنه؟...«
اینک��ه زنگ ه��ای ورزش و توپ ه��ای ورزش��ی، والیب��ال ، 
 بس��کتبال، هندب��ال  ک��ه زالل تری��ن لحظ��ات ب��ود.
اول مه�ر روز تجدی�د میع�اد م�ا ب�ا معصومی�ت 

کودکی هایمان
اول مهر روز تجدید میعاد ما ب��ا معصومیت کودکی هایمان 

است، روزی که در آن با حس��رت آرزو می کنیم که ای کاش 
می ش��د همه  بزرگی هایمان را بدهیم و یک خیال آس��وده  

کودکانه بخریم.
دیش��ب دانش آموزان دور و اطرافم را می دیدم که به عشق 
مدرس��ه و اول مهر کیف و کتاب و دفتر خود را آماده کرده و 
لباس های فرم خود را به کناری گذاش��تند و خیلی زودتر از 
شب های پیش به رختخواب رفتند.کیف  های دانش آموزان 
امروز عالوه بر انواع مداد، خ��ودکار، پاك کن و لوازم فانتزی 

دیگر مملو از تنقالت نیز هست .
هرروز صبح از همان ابتدا وقتی ک��ه بچه ها را از خواب بیدار 
می کنیم تا پایان ش��ب دائ��م تذکر می دهی��م »زود باش، 

زود باش’ اآلن سرویس 

می رس��د« زود صبحانه ات را بخور، اگر وق��ت نکردی توی 
سرویس بخور و دوباره شب که می شود می گوییم، زود باش 
مسواك بزن، بخواب فردا جامی مانی به سرویس نمی رسی.

صبح زود همه از خانه خارج می شویم، هرکدام سر یک کوچه 
منتظر سرویس می مانیم، اما وقتی سوار سرویس می شویم، 
خوابمان می ب��رد، نمی دانیم کی رس��یدیم، چقدر هم توی 
ترافیک مانده ایم و خس��تگی و کوفتگی از همان ابتدا صبح 
تا شب با ما همراه اس��ت.اما فرزند خانواده خسته وکوفته با 
سرویس از راه می رسد، کلید می اندازد در را باز می کند، دیگر 
مادرش مثل مادرهای قدیمی به استقبالش نمی آید، چون 
سرکار است، کیفش را به گوشه ای پرتاب می کند، غذایی که 
مادرش از شب گذشته آماده کرده، داخل ماکروویو می گذارد 
تا ناهار آماده ش��ود.تلفن های تکراری مادر و انواع و اقس��ام 
سفارش ها ناهار را بخور، س��اعت را کوك کن، به موقع بیدار 
ش��و، امانش را بریده، مادر نزدیکی های عصر خسته وکوفته 
به خانه می آید، مشغول آش��پزی و رفت وروب خانه می شود 
و هرچه کودك با لحن گرم و باانرژی از گذران یک 
روز خود در مدرسه می گوید، مادر  خسته مشغول 
به کار است.مادر تنها سرش را تکان می دهد و ادای 
یک شنونده خوب را درمی آورد و تمام سعی اش این 
است، ناهار فردا و شام امشب را باهم یکسره آماده کند 
و اغلب موارد کودك خانواده هم به دلیل اینکه پدر مجبور 
است برای تأمین پول سرویس و اجاره و دیگر امور یک ماهه 
خانه، در دو شغل  کار کند و دوساعتی هم مسافرکشی کند از 
دیدن فرزندان محروم است.این روزها ما پدران و مادران فقط 
کار می کنیم، تا زندگی مان تأمین شود و از خیلی چیزهای 
دیگر غافل ش��ده ایم و تمام نیاز فرزندانمان را در تأمین نیاز 

مادی آن ها می دانیم.
 بیاییم اگر ش��ده حتی به بهانه بازگش��ایی مدارس، قدری 
از مش��غله های روزانه خ��ود را کاهش دهیم و بیش��تر برای 

فرزندانمان وقت بگذاریم.

بزرگ ترها و دلتنگی های ماه مهر 

پاییزی که بوی مدرسه می دهد
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ش��هردار اصفهان با اش��اره به برگزاری بیس��ت و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان در مهرماه امسال 
تأکید کرد:  تمام تالش ما این اس��ت که در کنار جش��نواره 
کودك جشن های کودکانه در محالت شهر اصفهان به ویژه 
مناطق مح��روم برگزار کنیم و ب��ر این اس��اس از عموهای 
فتیله ای دع��وت کرده ایم تا ب��ا حضور در مح��الت محروم 
شهر اصفهان ازجمله رهنان، خوراسگان و زینبیه به اجرای 

برنامه های شاد بپردازند.
وی بابیان اینکه 6۱۹ اثر از 6۳ کش��ور دنیا در این جشنواره 
 ش��رکت کرده اند، اب��راز داش��ت: در س��ال ج��اری اعتبار

 500 میلیون تومانی  برای 50 فیلمنامه اختصاص داده شده 
که نسبت به سال گذش��ته ۱0 برابر شده است و این حرکت 
فرصتی در راس��تای حرکت آفرینی برای  فیلمنامه نویسان 

اصفهانی است.
ش��هردار اصفهان در ادامه با اش��اره به آغ��از اجالس میراث 
فرهنگی ناملموس) ICCN (از ۱6 مهرماه نیز بیان داشت:  
تاکنون بیش از 50 کشور از سراسر دنیا آمادگی خود را برای 

حضور در این اجالس اعالم کرده اند.
وی بابیان اینکه پیام جشنواره صلح و گفتمان بین تمدن ها و 
مردم است،  ادامه داد: این اجالس در دو روز برگزار می شود 
و اجالس زنان نیز برای نخس��تین بار در حاشیه این اجالس 
به عنوان به یک��ی از میراث های ناملموس برگزار می ش��ود 
چراکه می خواهی��م نقش زن��ان را در جمهوری  اس��المی 

مشخص کنیم.
س��قائیان نژاد در ادامه با اش��اره به راه اندازی خانه بیداری 
اس��المی در اصفهان گفت: این خانه با پشتوانه تمدنی ادوار 

تاریخی و تمدنی ما را برای همگان مطرح می کند.
شهردار اصفهان بابیان اینکه منزل استاد همایی در اصفهان 
نیز به خانه ش��عر و فرهنگ اصفهان تبدی��ل و در مهرماه با 
حضور یکی از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور افتتاح 
می شود، اظهار داشت: ازآنجایی که شهر اصفهان در دوره های 
مختلف میزبان شعر و ادب ایران بوده است و این خانه مکانی 

برای ترویج فرهنگ شعر خواهد بود.
وی در ادام��ه بابی��ان اینک��ه تم��ام پروژه های انجام ش��ده 
و ی��ا در حال اج��رای ش��هرداری اصفهان بر اس��اس برنامه 
زمان بندی شده و بر اساس برنامه اصفهان ۹5 پیش می رود، 
افزود:  تاکنون از خ��ط  ۲0.۲ کیلومتری مترو ۹ ایس��تگاه 
در این مسیر راه اندازی ش��ده اس��ت و تنها ۲ عدد ایستگاه  

باقی مانده  است.
سقائیان نژاد ابراز داشت: ایستگاه میدان امام حسین و میدان 
انقالب نیز در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد و ایستگاه 
میدان شهدا نیز تا پایان سال و ایستگاه تختی تا اواسط سال 

۹۴ آماده می شود.
راه اندازی یک هزار خانه خورشیدی در کشور

س��قاییان نژاد با اش��اره به طرح  راه اندازی ی��ک هزار خانه 
خورشیدی در اصفهان افزود: اصفهان در این زمینه پایلوت 
شهرهای مختلف کشور قرارگرفته است و با همکاری وزارت 
نیرو، دانشگاه صنعتی و ارگان های مربوطه دیگر به زودی هزار 

خانه مجهز به انرژی خورشید می شود.
وی با اش��اره به بهره برداری از بزرگ ترین آکوریوم کشور در 
ناژوان تا پایان سال تأکید کرد: ناژوان اصفهان پردیس قوی 
فرهنگی با مساحت یک هزار و ۲00 هکتار، بسیار زیبا و مجهز 
به تله سیژ، پارك آبی، پارك پروانه ها، خزندگان و پرندگان 
است و در برنامه های شهرداری  اصفهان جایگاه ویژه ای دارد.

ش��هردار اصفهان در ادامه بابیان اینک��ه تاکنون 8۴ درصد 
از پروژه ه��ای برنامه اصفه��ان ۹5 به بهره برداری رس��یده 
است، ادامه داد: تمام این پروژه ها با انحراف یک درصدی به 

بهره برداری رسیده است.
 وی با اش��اره به برخی از پروژه های ش��هرداری اصفهان در

 6 ماه دوم سال جاری نیز بیان داشت: احداث ساختمان تئاتر 
اصفهان، احداث باغ س��وم خانه علوم، آغاز عملیات احداث 
تقاطع غیر هم سطح ۲5 آبان، آغاز عملیات میدان استقالل، 
اح��داث ۲0 آب نما در ش��هر اصفهان، احداث دو ایس��تگاه 
آتش نش��انی و احداث ۳0 مرکز فرهنگی در سطح اصفهان 

ازجمله برنامه های شهرداری در 6 ماهه دوم سال ۹۳ است.
  سقائیان نژاد در ادامه جلس��ه در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
مبنی بر ط��رح مباحث��ی همچ��ون امپرات��وری اقتصادی 
در ش��هرداری و تخلفات مختلف��ی که با حض��ور وزیر راه و 
شهرسازی موردبررسی قرارگرفته است، تأکید کرد:  نمی دانم 
امپراتوری اقتصادی در ش��هرداری به چه معناست؛ معنای 
واقعی این کلمه را باید از افرادی که این لفظ را به کاربرده اند 

پرسید.
وی بابیان اینکه از لفظ امپراتوری می توان دو برداشت کرد، 
افزود: در یک معنا با توجه به اینکه شهرداری های کشور در 
سال جاری بیش از ۳5 هزار میلیارد تومان بودجه نقدی و 50 
هزار میلیارد تومان نیز بودجه غیر نقدی داشتند را می توان 

به تعبیری امپراتوری اقتصادی بیان کرد و به تعبیری دیگر 
این حرف را می توان به این معنا تعبیر کرد که قشر خاصی بر 

پول شهرداری ها حاکمیت دارند.
ش��هردار اصفهان  تأکید کرد: ش��ش ارگان بر فعالیت های 
شهرداری نظارت می کنند و با توجه به این مسئله امپراتوری 

قدرت و ثروت در شهرداری معنا ندارد.
وی با اش��اره به فعالیت ۳5 ساله خود درصحنه های سیاسی 
اظهار داشت: در خصوص ثروت و قدرت باید قبل از انتخاب 
شهردار بحث شود و طرح کردن این بحث ها در حال حاضر 
جنبه سیاس��ی داش��ته و جز تش��ویش اذهان عمومی سود 

دیگری ندارد.
س��قاییان نژاد تصریح کرد: آن هایی که چنین حرف هایی را 
می زنند باید با س��ند و مدرك به میدان بیایند و اگر مدرکی 
در دست دارند حتی الزم نیس��ت آن را به من ارجاع دهند و 
می توانند مس��تقیماً حرف خود را با مراجع قضایی در میان 

بگذارند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به اینکه تش��ویش ایجاد کردن 
آسان اس��ت اما به قول ما اصفهانی ها تاکس��ی که پر باشد، 
بوق نمی زند بلکه تاکس��ی خالی بوق می زند، اظهار داشت: 
اگر این مباحث مطرح می شود باید مدارك آن به ارگان های 
نظارتی ارائه شود من همانند شیر در میدان ایستاده ام ولی 

اگر مدرکی نیس��ت نباید در 
بین مردم تشویش ایجاد کرد.

دکتر سقائیان نژاد ادامه داد: 
ش��ورا و ش��هرداری دو ثقل 
هس��تند که باید باهم تعامل 
داش��ته باش��ند و نتیجه این 
تعامل، اعتماد مردم خواهد 

بود. 
ش��هردار اصفه��ان عن��وان 
کرد: اخیراً بحث��ی در رابطه 
با انتخاب ش��هردار از سوی 
م��ردم به مجلس ارائه ش��ده 
که شهرداران کالنشهرها از 
س��وی مردم انتخاب ش��وند 
این در حالی است که شورا دو 
وظیفه اصلی تصویب بودجه 

و انتخاب شهردار را بر عهده دارد.
وی در ادامه بابیان اینکه باید فضای تعاملی بین ش��هرداری 
و شورای شهر باید ایجاد شود، افزود: شورای اسالمی شهر و 
شهرداری دو مرکز ثقل هس��تند که اگر باهم تعامل داشته 

باشند می توانند درنتیجه اعتماد مردم را جلب کنند.
شهردار اصفهان بابیان اینکه در ۱0 سال فعالیت خود در دوره 
اول تا سوم شورای اسالمی شهر اصفهان به دلیل تعاملی که 
بین شهرداری و شورا وجود داشت به میزان قابل توجهی در 
راستای جلب اعتماد مردم اقدامات الزم انجام شده بود، افزود: 

باید توجه داشته باشیم که این اعتماد مردم در دوره جدید 
نباید کم شود و باید ارتقا یابد.

سقاییان نژاد رابطه شورای شهر و شهرداری را به رابطه مادر 
و فرزندی تشبیه و گفت: قانون فعالیت های شورا و شهرداری 
را از همدیگر مس��تقل کرده و بهتر است هر کس در جایگاه 

خودش به وظیفه قانونی اش عمل کند.
وی در ادامه  در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص بررسی 
برخی از تخلفاتش با حضور یکی از وزیران و برخی از اعضای 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان نیز گفت: این روالی عجیب 
نیست بلکه هرچند وقت یک بار جلساتی در خصوص مسکن 
و شهرسازی با حضور وزیر مسکن و شهرسازی برگزار می شود 

که رئیس شورای شهر نیز در این جلسات حضور دارد.
س��قائیان نژاد ادامه داد: بر این مبنا طرح برخی از مشکالت 
شهر اصفهان در جلس��ه با وزیر راه و شهرس��ازی و در قالب 
ش��ورای عالی شهرس��ازی اتفاق قابل توجهی نیست اما اگر 
برخی از مسئوالن تا حاال وزیر ندیده اند و یک بار دیدار با وزیر 

برایشان این قدر اهمیت دارد به من ربطی ندارد.
وی تصریح کرد: بررس��ی تخلفات در حض��ور وزیر محاکمه 
قانونی نبوده و امری عادی است، بیان حرف های کلی فایده ای 
ندارد و ضروری است هر کس حرفی درباره من می زند با سند 

و مدرك حرف بزند.
افتخار می کنم برای منافع مردم استیضاح شوم

س��قائیان نژاد با انتقاد از برخ��ی از افراد ب��رای متهم کردن 
شهرداری اصفهان به عدم اعتقاد به اجرای مصوبات شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: این صحبت های پوپولیستی را 

باید دور انداخت و این مباحث تنها پایگاه سیاسی دارد.
وی تصریح کرد: من به عنوان شهردار اصفهان افتخار می کنم 
که برای دفاع از منافع ش��هروندانم استیضاح و یا عزل شوم، 

من را از استیضاح نترسانید.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به توهین های برخی از منتقدان 
خود در مجامع مختلف گفت: من در پاس��خ به این سخنان 

تنها سکوت کرده ام.
وی از نمایندگان مردم اصفهان در ش��ورای اس��المی شهر 
خواس��ت تا با محوریت کار برای مردم با شهرداری اصفهان 

همکاری کنند.

این مقام مسئول درباره اختالف شهرداری و شورا در تعیین 
نرخ بلیت شهربازی رؤیاها بیان داشت: در حال حاضر بسیاری 
از مسئوالن باال رتبه اصفهان اعتقاد برجذب سرمایه در استان 
دارند و این در حالی اس��ت که برخی دیگر ب��ا اعتقاداتی که 

دارند سرمایه گذاری را به دنبال خواهند داشت.
س��قاییان نژاد تأکید کرد:  ش��هرداری برای انجام مذاکره با 
ش��ریک چینی برای تعیین ن��رخ بلیت ش��هربازی رؤیاها از 
اعضای شورای ش��هر اصفهان خواست تا در جلسات مذاکره 
حضورداشته باشند اما هیچ یک از اعضای شورای شهر حاضر 

به حضور در این مذاکرات نشدند.
وی بابیان اینکه هنوز نتوانس��ته ایم شریک چینی شهربازی 
رؤیاها را در خصوص اجرای مصوبه ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان در خصوص تعیین نرخ بلیت ورودی این شهربازی 
قان��ع کنیم، ادام��ه داد: البته باید توجه داش��ته باش��یم که 
ش��ریک چینی برای اجرای این پروژه عالوه ب��ر تکنولوژی 
۱۱.۳ میلیون ی��ورو که معادل 50 میلیارد تومان می ش��ود 
س��رمایه گذاری کرده و به راحتی نمی توان ای��ن خدمات را 
نادیده گرفت.ش��هردار اصفهان بابیان اینکه به دنبال اجرای 
مصوبه شورای اسالمی ش��هر اصفهان در خصوص شهربازی 
رؤیاها هستیم، ادامه داد: اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان 
توجه داشته باشند که چنانچه ش��ریک چینی شکایت کند 
و این مس��ئله به حقوق بین الملل کشیده ش��ود و به دنبال 
آن ش��هربازی رؤیاها به تعطیلی برسد چه کسی پاسخگوی 
ش��هروندان خواهد بود.وی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری  
مبنی بر اینکه دخالت برخی از مدیران ش��هری در انتخابات 
هیئت رئیسه شورای شهر ،  بیان داشت: این موضوع را باید از 
اعضای شورای شهر پیگیری کنید اما توجه داشته باشید که 
در حال حاضر در شورای ش��هر ۴ فراکسیون وجود دارد که 
هرکدام از این فراکسیون ها نیز نمایندگان و طرفدارانی هم در 
شهرداری و هم در سطح شهردارند.وی بابیان اینکه با توجه به 
فراکسیون های موجود در شورای شهر تنها با ائتالف می توان 
امور را اداره کرد، اف��زود: تا قبل از اینکه ه��ر اتفاقی صورت 
پذیرد تضارب افکار ایجاد می شود و در انتها هر یک از اعضای 
شورای شهر با توجه به استقالل رأیی که دارند می توانند نظر 

خود را ارائه دهند.

شهردار اصفهان  عنوان کرد 

تاکسی که پر باشد، بوق نمی زند 
افتخار می کنم برای منافع مردم استیضاح شوم

امپراتوری قدرت و ثروت در شهرداری معنا ندارد  بهره برداری از بزرگ ترین آکوریوم کشور در ناژوان /
شهردار اصفهان گفت: هنوز نتوانسته ایم شریک چینی شهربازی رویاها را در خصوص اجرای مصوبه 
شورای اسالمی شهر اصفهان راضی کنیم.به گزارش خبرنگار زاینده رود، سید مرتضی سقاییان نژاد 
یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس و فعالیت های شهرداری 
اصفهان در این زمینه اظهار داشت: معاونت های مختلف شهرداری اصفهان 20 برنامه مختلف را در 
راستای استقبال از مهرماه در دستور کار خود قرار داده است.وی افزود: اجرای تعمیرات عمرانی پیاده روها، جمع آوری 
نخاله های در مسیر مدارس و لکه گیری آسفالت خیابان ها، تعمیر و تکمیل مبلمان شهری ازجمله اقدامات صورت گرفته 
در شهرداری اصفهان برای استقبال از ماه مهر است و فعالیت 17 هزار خوردو برای سرویس مدارس و فعالیت یک هزار و 

200 دستگاه خودروی اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی شهر اصفهان از دیگر اقدامات در این زمینه است.

 سقاییان نژاد :
شورا و شهرداری 

دو ثقل هستند که 
باید باهم تعامل 
داشته باشند و 

نتیجه این تعامل، 
اعتماد مردم 

خواهد بود 

س:ایمنا
]عک

گروه 
جامعه 



اخبار کوتاهيادداشت

دواستخر ذخیره آب دق سرخ  
انارک به بهره برداری رسید

مدیر جهادکشاورزی نایین، بهره برداری ازدواستخر ذخیره آب 
کشاورزی در منطقه دق سرخ انارک خبرداد.

 احمد رضا باقریان گفت: ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی 
با اس��تفاده از ورقه هایی از جن��س پلی اتیلن ب��ا حجم های 
 4000 و 2000 متر مکع��ب در یکی از مزارع دق س��رخ این 

شهرستان احداث و به بهره برداری رسید.
وی افزود: این دو اس��تخر با هزینه دو میلیارد و 200 میلیون 
ریال احداث ش��ده که ی��ک میلی��ارد و 700 میلی��ون ریال 
تسهیالت بانکی و 500 میلیون ریال آورده شخصی بوده است.

وی در ادامه اظه��ار امیدواری نمود از این اس��تخرها عالوه بر 
ذخیره سازی آب برای پرورش نیز ماهی استفاده شود.

شهر کویری انارک در75کیلومتری شرق نایین قراردارد.

 برداشت ۳۸ هزار تن سیب گالب
 از باغات استان 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
پیش بینی می شود ۳۸ هزار تن سیب گالب از بیش از ۳500 

هکتار از باغات استان اصفهان برداشت شود.
احمدرضا رئیس زاده در این باره، اظهار داش��ت: این میزان از 
۳ هزار و 750 هکتار باغ در مناطق مس��تعد اس��تان برداشت 

خواهد شد. 
وی همچنین از آغاز برداشت سیب گالب از باغ های شهرستان 

های سمیرم، شهرضا، نجف آباد و اصفهان خبر داد. 
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: 
ارقام معرف سیب گالب در استان شامل گالب اصفهان، گالب 
کهنز و سیب س��لطانی یا سیب چهار اس��ت. وی بیان داشت: 
امسال متوسط برداشت سیب گالب در واحد سطح حدود ۱0 

تن برآورد شده است.

برگزاري نمايشگاه نوشت افزار 
ايراني- اسالمي در اصفهان

عضو هیئت مدیره مجم��ع مراکز تولید و توزیع نوش��ت افزار 
ایراني، اس��المي گفت: با هدف ترویج فرهن��گ بومي ایراني، 
اسالمي در اقالم مختلف نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان، 
اولین نمایش��گاه نوش��ت افزار ایراني، اس��المي از تاریخ 22 
ش��هریورماه جاري لغای��ت ۱۱ مهرماه در ب��اغ غدیر اصفهان 
برپا ش��ده اس��ت.مهدي کالنتري ابراز داش��ت: در آس��تانه 
 س��ال تحصیلي جدید و بازگش��ایي مدارس، اولین نمایشگاه 
نوشت افزار ایراني، اس��المي در اصفهان برپا شده است. وي با 
اشاره به اینکه نمایشگاه نوشت افزار ایراني، اسالمي در تهران و 
برخي شهرهاي کشور نیز برپا شده، افزود: هدف از برگزاری این 
نمایشگاه، ترویج فرهنگ بومي ایراني، اسالمي در اقالم مختلف 

نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان است. 

دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ريلی 

افزايش 2 تا 24 هزار تومانی قیمت 
بلیت قطار از 11 مهر

 ۳0درصد قطارها افزايش قیمت ندارد
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ 
شده از ۱۱ مهرماه حدود ۳0 درصد بلیت قطارها بدون افزایش 
قیمت و مابقی با رشد قیمتی 2 تا 24 هزار تومانی روبرو خواهند 
شد.  غالمحس��ین عبداللهی اظهار داش��ت:  با توجه به اجرایی 
شدن اصل 44 قانون اساس��ی در حوزه ریلی و واگذاری آن به 
بخش غیر دولتی، دولت عماًل وظای��ف حاکمیتی و نظارتی را 
برعهده دارد و عملیات حمل و نقل ریلی مسافر به طور کامل بر 

عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه  بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی 
و پوشش کامل هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری باید به 
منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند افزود: افزایش قیمت 
بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینه های ساالنه 
)قیمت واقعی( از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است .

دبیر انجم��ن صنفی حم��ل و نقل ریلی با اش��اره به ش��یوه 
قیمت گذاری تکلیفی از سوی دولت ، ثابت ماندن و یا افزایش 
حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری  را از جمله موضوعات 
مورد اختالف دول��ت و بخش خصوصی  برش��مرد و گفت: از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه 
حمل و نقل ریلی شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نبوده ایم و 

این مساله شرکت های مذکور را دچار زیان کرده است.
وی با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن 
شرکت های بخش خصوصی از س��رمایه گذاری مجدد در این 
حوزه می شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی حجم 
عمده ای از جابجایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود از 
ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت 
قیمت های تکلیفی و واقعی  حیات شرکت های خصوصی حمل 

و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود .
عبداللهی افزود: پیرو همین مسأله طی جلساتی که با متولیان 
راه آهن و نمایندگان بخش خصوصی برگزار ش��د مقرر ش��د 
به منظور ارایه خدم��ات مطلوب تر قیمت بلی��ت قطار از ۱۱ 
مهر ماه س��ال جاری افزایش یابد.وی بیان کرد: بخش دولتی 
 برابر اصل 44 قانون اساسی نمی تواند از این پس دراین حوزه 
س��رمایه گذاری مس��تقیم داشته باش��د، بخش خصوصی به 
منظور ارایه س��رویس و خدمات با کیفیت ت��ر و مطلوب باید 
بتواند متناس��ب با افزایش تورم در جامعه نس��بت به افزایش 
قیمت خدمات خود اق��دام کند .  دبیر انجم��ن صنفی حمل و 
نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ ش��ده از ۱۱ مهرماه حدود 
۳0 درصد بلیت  قطارها بدون افزایش قیمت و مابقی با  رش��د 
قیمتی 2 تا 24 ه��زار تومانی روبرو خواهند ش��د.عبداللهی با 
اش��اره به اتمام پیک سفرهای تابس��تانی اضافه کرد: موافقت 
راه آهن به منظور اجرایی شدن این افزایش قیمت از ۱۱ مهر ماه 
 نمی تواند توفیقی چندانی را برای شرکت های بخش خصوصی 

حاصل کند.

4
سکه در اصفهان ۹۱۶ هزار تومان معامله شد

با ثبات و تغییرات جزئی بهای دالر و اونس جهانی نسبت به چند روز گذشته هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی امروز در بازار اصفهان ۹۱۶ هزار تومان معامله شد.دیروز در بازار اصفهان هر نیم سکه 4۶۱ هزار 

تومان، ربع سکه 2۶0 هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۹ هزار تومان اعالم شد. 
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فرماندار اصفهان گفت: متولدین جدید 
نیاز ب��ه مراجع��ه و ثبت نام در س��امانه 
ندارند و به صورت خودکار آمار متولدین 
جدید در فهرست پرداخت یارانه ها قرار 
می گیرد.فضل اهلل کفیل به منظور بررسی 
روند پاسخگویی به مراجعان امور یارانه ها 
و نحوه تشکیل پرونده متقاضیان در محل 
فرمانداری از واحد یارانه ها بازدید کرد و 

با تعدادی از مراجعان به گفت وگو پرداخت. وی با اشاره به مراجعه تعداد قابل توجهی 
از شهروندان برای رفع مشکالت یارانه ای خود خواس��تار تسریع در رفع مشکالت و 

پاسخگویی به مراجعان شد.
 فرماندار اصفهان با تأکید ب��ر حذف برخی از مراحل زمان بر و دس��ت و پا گیر و ارائه 
روش های قانونی برای بهتر ش��دن مراحل تش��کیل پرونده و تس��ریع در کار، اظهار 
داش��ت: با اصالح برخی از مراحل انجام کار مراجعان و یا تشکیل پرونده ها می توان 
ضمن تسریع در انجام کار، زمینه رضایت مراجعان را فراهم کرد. وی ضمن گفت وگو 
با چند تن از مراجعان و اس��تماع مش��کالت آن��ان نکاتی را در زمینه اطالع رس��انی 
 جامع، برخورد مناسب با مراجعان و تسریع در انجام امور به مسئوالن واحد یارانه ها

 متذکر شد. 

      مدیرعام��ل نی��روگاه تولی��د ب��رق ش��هید
 محمد منتظ��ری اصفه��ان گفت: ب��ه دلیل افت 
فش��ار گاز در زمس��تان این نیروگاه ب��رای تامین 
برق اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
 مجبور ب��ه اس��تفاده از س��وخت مازوت اس��ت.

س��ید محس��ن افتخاری در جمع خبرن��گاران با 
اشاره به پلمپ انبارهای س��وخت مازوت نیروگاه 
ش��هید منتظری به دلیل مسائل زیست محیطی، 
اظهار داش��ت: در فصل س��رما که با افت فشار گاز 
روبه رو هستیم به ناچار برای تولید برق استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری باید از س��وخت 
مازوت اس��تفاده کنی��م. وی با بی��ان اینکه بیش 
از ۶0 درص��د ب��رق اصفهان و اس��تان چهارمحال 
بختیاری از این نیروگاه تأمین می ش��ود، افزود: در 
فصل س��رما چنانچه این نیروگاه نتواند از سوخت 
م��ازوت اس��تفاده کن��د در تولید برق با مش��کل 
 روبه رو می ش��ود. مدیرعامل نی��روگاه تولید برق 
ش��هید محمد منتظ��ری اضاف��ه ک��رد: بنابراین 

مقامات قضایی اس��تان اصفهان برای جلوگیری از 
قطعی برق در اس��تان های فوق باید مجوز موقت 
اس��تفاده این نیروگاه از س��وخت مازوت در فصل 
س��رما را بدهن��د. وی یادآور ش��د: مواد س��وخت 
مازوت این نیروگاه از اس��فند س��ال گذشته بنا به 
دستور مقام قضایی پلمپ ش��د و هم اکنون برای 
تامین سوخت از گاز اس��تفاده می شود. افتخاری 
 با بیان اینک��ه نیروگاه ش��هید محم��د منتظری

 4.5 درصد برق کشور را تولید می کند، تصریح کرد: 
روزانه ۱0 میلیون مترمکع��ب گاز در این نیروگاه 
برای تولید برق استفاده می شود. وی از راه اندازی 
فازهای دیگر پ��ارس جنوبی در س��ال آینده خبر 
داد و گفت: با راه اندازی این فازها، مش��کل کمبود 
گاز رفع و امکان گازس��وز ش��دن دائم��ی نیروگاه 
شهید منتظری فراهم می شود. مدیرعامل نیروگاه 
تولید برق ش��هید محمد منتظ��ری اصفهان بیان 
داشت: راندمان این نیروگاه ۳4 تا ۳5 درصد است و 
برنامه هایی در پیش داریم که بتوانیم این راندمان 
را به 4۸ تا 50 درصد برس��انیم. وی ب��ا بیان اینکه 
آالیندگی این نیروگاه زیر حد اس��تاندارد جهانی 
است، تاکید کرد: نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
هم اکنون هیچگونه آالینده زیست محیطی ندارد. 
به رغم مرکزیت آلودگی این مکان، متاسفانه شهر 
اصفهان از اینجا آلوده تر است، زیرا خودروها بیش 
از ۶0 ت��ا 70 درصد آلودگی را تولی��د می کنند اما 

همگان آلودگی شهر را به نیروگاه نسبت داده اند. 

به  دلیل افت فشار گاز در زمستان؛

نیروگاه منتظری اصفهان سوخت مازوت می خواهد  
مقامات قضايی استان مجوز موقت صادر کنند 

فرماندار اصفهان اعالم کرد:

  متولدين جديد در فهرست
 يارانه بگیران هستند 

 پتانسیل آبی هر ایرانی در شروع این قرن شمسی ۱۳ هزار 
مترمکعب بوده که درس��ال ۱۳40 به 5500 مترمکعب 
کاهش یافته و درسال ۱۳5۶ و در آستانه انقالب به ۳400 
مترمکعب رسیده و در س��ال ۱۳۶7 به 2۱00 و در سال 
۱۳۸۶ به ۱۹00 مترمکعب رسیده است و اگر همین روند 
ادامه پیدا کند طبق پیش بینی ها در سال ۱400 به کمتر از 
۱400 مترمکعب در سال خواهد رسید و این به معنی ورود 
به بحران آبی اس��ت.  بخش مهمي از منابع آبي ایران در 
کشاورزي هدر می رود. ۹2 درصد آب کشور در این بخش 
مصرف می شود ولي بازدهي استفاده از آب کشاورزان تنها 
۳۶ درصد برآورد شده است. بررسی ها تأیید می کند حتي 
در اس��تان های که اقتصاد آن ها نیز به کش��اورزي متکي 
نیس��ت، همچنان بیشترین س��هم مصرف آب به همین 
بخش کش��اورزي تعلق دارد.بر اساس آمار رسمی و اعالم 
وزیر نیرو و مسئوالن ارشاد وزارت نیرو در حال حاضر ۱2 
کالنشهر کشور ازجمله اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، 
شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مش��هد، همدان و یزد با 
بحران کم بود آب روبه رو هستند و در شرایط » تنش آب« 
به سر می برند. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو گفته در 
این ۱2 کالن شهر کشور با کمبود ۱25 میلیون مترمکعب 

آب روبه رو هستیم.
آماره��ا وزارت نیرو همچنین نش��ان می ده��د عالوه بر 
کالنشهرها 5۱۳ شهر کش��ور نیز با کم بود منابع آب در 
تابس��تان امس��ال روبه رو بودند. آمارهای بح��ران آب در 
کش��ور در حالی رنگ و ب��وی جدی تر به خ��ود می گیرد 
که ب��ه گ��زارش وزارت نی��رو درب��اره کاه��ش میانگین 
 بارندگ��ی کش��ور از 250 میلی مت��ر ب��ه 240 میلی متر

 ) کاه��ش ۸ درص��دی؛ میانگی��ن ب��ارش جهان��ی 
۸50 میلی متراس��ت( و ذخای��ر س��دهای کش��ور توجه 
ک��رد. هم اکن��ون حجم آب 52 س��د کش��ور ب��ه کمتر 
از ۳0 درصد رس��یده اس��ت و حج��م آب 20 س��د مهم 
 کشور ازجمله س��د زاینده رود ، س��فیدرود و گلستان که 
۹ درصد ظرفیت مخازن کشور را تشکیل می دهند به ۳0 
تا 40 درصد کاهش یافته است.عالوه بر آب های جاری و 
رودخانه ها منابع آب های زیرزمینی کشور هم در شرایط 
بسیار بدی به سر می برند و حجم آب زیرزمینی کشور به 
دلیل برداشت بی رویه به ش��دت کاهش یافته است و این 
موضوع باعث شده بسیاری از دش��ت های کشور با خطر 
نشست مواجه باش��ند. بر اس��اس آمارهای رسمی تعداد 
چاه هاي در دست بهره برداری کش��ور از حدود 50 هزار 
حلقه در چهار دهه پیش به بیش از ۶50 هزار حلقه رسیده 
است و برداشت آب از ۹ میلیارد مترمکعب نیز به بیش از 

۶0 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
اخبار منتشرشده نشان می دهد که در برخی از استان های 
کشور ازجمله اصفهان و آذربایجان شرقی استانداران ستاد 
مدیریت بحران آب تشکیل داده اند. استاندار اصفهان از بروز 
احتمال اختالل در سیستم توزیع آب در این استان خبر 
داده است و اس��تاندار آذربایجان شرقی هم هفته گذشته 
وضعیت آب و برق در این استان را بحرانی اعالم کرده است. 
او در جلسه مدیریت بحران استان گفت:» از همین ساعت 

وضعیت برق و آب استان بحرانی اعالم می شود.«
هم اکنون بسیاری از روستاهای کشور با بحران شدید آب 
روبه رو هستند. مسئوالن وزارت نیرو و شرکت آبفا اعالم 
کرده اند که بحران کم آبی روستاها شدیدتر از شهرها است. 
معاون هماهنگی و پش��تیبانی آبفا اعالم کرده است برای 
تکمیل هزاران مجتمع آبرسانی نیمه تمام در روستاهای 
کشور و حل بحران آب روستایی بیش از ۱50 هزار میلیارد 
تومان بودجه نیاز است در شرایطی که کل بودجه آبفای 

روستایی کشور در سال گذشته 200 میلیارد تومان بوده 
اس��ت. به اعتقاد کارشناسان اگر مش��کل آب روستاهای 
کشور حل نشود به زودی شاهد موج جدیدی از مهاجرت ها 
از روستاها به ش��هرهای بزرگ تر و کالنشهرها و افزایش 

جمعیت شهرهای بزرگ خواهیم بود.
البته قطع و جیره بندی آب در حالی در برخی از شهرهای 
کوچک و بزرگ و روستاهای کش��ور شروع شده است که 
پیش ازاین مس��ئوالن وزارت نیرو از ق��ول رئیس جمهور 
نقل کرده بودند که دکتر روحانی با قطع و جیره بندی آب 
مخالفت کرده است و از مسئوالن وزارت نیرو خواسته تا 
موضوع کاهش و کمبود آب آش��امیدنی را با راه حل های 
دیگر در طول تابستان مدیریت و برطرف کنند.حمیدرضا 
جانباز مش��اور وزیر نیرو گفته بود خط قرمز وزارت نیرو 

امسال جیره بندی آب در شهرهای کشور است.
تحقیقات س��ازمان ملل نش��ان می دهد تا س��ال 2025 
تعداد کش��ورهایی که از کمبود آب رن��ج می برند به ۳0 
کش��ور می رس��د که از بین آن ها ۱۸ کش��ور در منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا جای گرفته و ایران نیز یکی از 

این کشورهاست. 
همچنین بررسی های کارشناس��ان نشان می دهد که در 
مناطق کم آب و خشک درس��ال های پرباران درمجموع 
میزان تنش، درگیری و دعاوی قضایی کمترازسال های 
کم باران است. بر همین اس��اس بررسی های پرونده های 
قضایی درباره درگیری و مناقشات سرآب نشان می دهد 
که در تابستان ها که خشکسالی تأثیر بیشتری دارد و منابع 
آبی محدود تراست پرونده های قضایی بیشتری دراین باره 

تشکیل می شود.
از سوی دیگر مشکل کم آبی می تواند تأثیرات گسترده ای 
را بر روند افزایش مهاجرت و تغییر مشاغل به دنبال داشته 

باشد. کارشناسان و مسئوالن برای نمونه 
از اصفهان نام می برند معتقدند خش��ک 
شدن آب زاینده رود طی سال های گذشته 
و نبود آب کافی برای کشاورزی در حاشیه 
رودخانه باعث از بی��ن رفتن برخی مزارع، 
تغییر شغل کشاورزان و مهاجرت آن ها به 

شهر اصفهان شده است.
ای��ران ازنظ��ر جغرافیای��ی در بخ��ش 
نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به 
شکلی که میانگین بارش در ایران حدود 
250 میلی متراست درحالی که میانگین 
جهانی حدود ۸50 میلی متراس��ت یعنی 
بیش از س��ه برابر ایران. البته ایران عالوه 
بر جای گرفتن در منطقه نیمه خش��ک و 
خش��ک جهان با مش��کل مدیریت منابع 
آب مواجه است. بر اساس آمارهای جهانی 

ایران ازنظر مدیریت منابع آب در جایگاه ۱۳۱ جهان قرار 
دارد.

در حال حاضر ات��الف منابع آب در ای��ران در بخش های 
کشاورزی و شهری بس��یار باالتر از استانداردهای جهانی 
است. به اعتقاد کارشناسان در شرایط کنونی بزرگ ترین 
ضربه ای که به کشور وارد می ش��ود از ناحیه اتالف منابع 
آب درزمینه کشاورزی سنتی است. کارشناسان معتقدند 
ایران با حرکت به سوی کشاورزی مکانیزه و فاصله گرفتن 
از کشاورزی سنتی و آب یاری س��نتی می تواند قدم های 
بلندی در نجات ذخایر آب کش��ور بردارد و عالوه بر آن از 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب های مهم که در سال های 
گذش��ته به دلیل برداش��ت بی رویه آب خشک شده اند، 
جلوگیری کند و دست به احیا این دریاچه ها بزند. عالوه بر 

این تشویق مردم به کاهش مصرف و تغییر الگوی مصرف 
آب اقدام دیگری است که باید در اولویت مسئوالن وزارت 
نیرو قرار گیرد. شاید تشویق و کاهش هزینه آب مشترکان 

کم مصرف بتواند در این راه اقدامی مناسب باشد.  
آب چه نقشی در توسعه بخش صنعتی و اقتصادی 

دارد؟
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان رابطه بی��ن توس��عه صنعتی 
اقتصادی با ش��رایط آبی یک کش��ور مس��تقیم است به 
شکلی که کش��ورهایی همچون برزیل با ۸200 میلیارد 
مترمکعب، روس��یه با 4200 میلی��ارد مترمکعب، کانادا 
با 2۹00 و چی��ن با 2۸00 میلیارد مترمکعب پتانس��یل 
آب تجدیدشونده س��االنه اس��تفاده از این توانمندی در 
بخش صنعتی درس��ال های گذشته توانسته اند با جهش 
بسیار زیاد توسعه اقتصادی روبه رو باشند.توسعه صنعتی 
از راه ان��دازی کارگاه های کوچک تا ایجاد ش��هرک های 
صنعتی و کارخانه های بزرگ مادر مانند پتروشیمی  فوالد 
بدون منابع آب امکان پذیر نیست و از همین رو به اعتقاد 
کارشناسان کشورهایی می توانند در آینده ازنظر صنعتی 
به سوی توسعه گام بردارند که منابع آبی کافی در اختیار 
داشته باشند و سهم مناس��بی از منابع خود را به توسعه 
صنعتی اختصاص دهند. موضوعی که در توس��عه صنایع 
ایران رعایت نمی شود؛ از یک سو در حاشیه شهرهایی که 
وضعیت چندان مطلوبی ازنظر منابع آبی ندارند، صنایع ای 
ایجاد می شود که وابستگی بسیاری به آب دارند 
و از سوی دیگرهم دولت سهمی مناسب از منابع 
آبی کش��ور را به صنایع اختص��اص نمی دهد. 
درحال  حاضر سهم آب مراکز صنعتی در ایران 
حدود 2/۶ میلیارد مترمکعب در س��ال اس��ت 
درحالی که طبق استاندارد جهانی این عدد باید 
2۸/۶ میلیارد مترمکعب باشد یعنی حدود ۱۱ 

برابر بیشتر.
بررسی ها نشان می دهد تنها با مدیریت یکپارچه 
منابع آب کشور، داشتن چشم انداز مدیریت آب 
طی سال های آینده، اصالح و تغییر روش های 
آبیاری کشاورزی از روش سنتی به روش مدرن 
و صرف جویی در مناب��ع آب در تمام بخش ها و 
اختصاص سهم بیشتر منابع آب به بخش صنعتی 
می توان به توسعه صنایع امیدوار بود. تحقیقات 
انجام شده در تعدادی از مراکز صنعتی هم حتی 
نشان می دهد که در این مراکز هم با اتالف منابع آب روبه رو 
هس��تیم؛ برای مثال مطالعه روی مدیریت منابع آب در 
پاالیشگاه تهران نشان داد، می توان میزان آب مصرفی در 
این پاالیشگاه) روزانه 20 هزار مترمکعب( در بخش های 
مختلف مانند تولید بخ��ار، تزریق به بخش خنک کننده، 
شستش��وی واحدها و مصارف دیگر را به اندازه ۳5 درصد 
کاهش داد یا بررسی دیگری در کارخانه قند اصفهان نشان 
داد می توان میزان آب مصرفی را به شکل قابل توجهی با 

مدیریت منابع در این کارخانه کم کرد.
بحران آب از اقتصاد تا جامعه چه مشکالتي را 

ايجاد می کند؟
مشکل کمبود آب، نبود آب سالم و انتقال آب از یک منطقه 
و استان به شهر منطقه دیگر به چالش های جدی در کشور 

تبدیل ش��ده اس��ت. بحران هایی که البته باوجود شواهد 
متعدد داستان های مختلف هنوز توسط مسئوالن جدی 
گرفته نشده است اما به اعتقاد کارشناسان این مشکالت 
می تواند پیامدهای اجتماعی بسیاری در آینده نه چندان 
دور به دنبال داشته باشد، کما اینکه درحال حاضر هم در 
برخی مناطق کشورتنش های مربوط به آن دیده می شود.

بررسی های کارشناسان نشان می دهد که در مناطق کم 
آب و خشک درسال های پرباران درمجموع میزان تنش، 
درگی��ری و دعاوی قضایی کمترازس��ال ه��ای کم باران 
اس��ت. بر همین اساس بررس��ی های پرونده های قضایی 
درباره درگیری و مناقشات س��ر آب نشان می دهد که در 
تابستان ها که خشکسالی تأثیر بیشتری دارد و منابع آبی 
محدود تراست پرونده های قضایی بیش��تری دراین باره 
تشکیل می شود.از سوی دیگر مشکل کم آبی و آلودگی آب 
آشامیدنی می تواند تأثیرات گسترده ای را بر روند افزایش 
مهاجرت و تغییر مشاغل به دنبال داشته باشد. ایران با پنج 
کش��ور عراق )کارون(، ترکمنس��تان )اترک(، آذربایجان 
)ارس(، ارمنستان )ارس( افغانستان ) هیرمند( رودخانه 
مش��ترک دارد و طبق آمارهای وزارت نیرو ساالنه حدود 
۱2میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانه های مرزي وارد 
کشورمي شود و این می تواند بستری برای تنش و اختالف 
باشد،.افغانستان درسال های گذشته با تغییر مسیر و زدن 
سد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند را نداده و این موضوع 
باعث خشک شدن رودخانه هیرمند و دریاچه هامون در 
ایران و بروز مشکل شدید کم بود آب در منطقه سیستان 
و بلوچس��تان ش��ده اس��ت و اختالف هایی رابین ایران و 

افغانستان به وجود آورده است .
اما از طرف دیگر به جز مش��کالت احتمالی س��ر حق آب 
با همس��ایگان، ایران در منطق��ه ای ازنظ��ر جغرافیایی 
قرارگرفته که بین کش��ورها اختالفات شدید سر منابع و 
تقسیم بندی آب وجود دارد. در غرب ایران عراق، سوریه 
و ترکیه بر س��ر تقس��یم بندی آب رودخانه های دجله و 
فرات اختالف دارند، در جنوب ش��رقی پاکس��تان و هند 
س��رحق آب رود سند مش��کل دارند و در ش��مال شرقی 
درآسیای میانه هم بین کشورهای ازبکستان، قرقیزستان 
و تاجیکستان سرحق آب و زدن چند سد تنش وجود دارد 
و قرار گرفتن ایران بین این کش��ورها خود می تواند یک 
مشکل ازنظر جغرافیای سیاسی باشد.»عادل درویش«، 
روزنامه نگار عرب و نویسنده کتاب »جنگ آب: نبردهای 
آتی در خاورمیانه« معتقد اس��ت جنگ بعدی میان یمن 
ش��مالی و جنوب��ی به احتمال زیاد برس��رآب رقم خواهد 
خورد و کش��ورهای دیگری ه��م در خاورمیان��ه درگیر 
جن��گ آب خواهند ش��د. او گفته:» تجربه م��ن از اولین 
جنگ خلیج فارس میان عراق و کویت این است که منابع 
طبیعی همواره در بطن درگیری ه��ا وجود دارند«.  طبق 
تحقیقات سازمان ملل تا س��ال 2025 تعداد کشورهایی 
 که از کمبود آب رنج خواهند برد به ۳0 کشور می رسد که

 ۱۸ کش��ور از می��ان آن ه��ا در خاورمیان��ه و ش��مال 
آفریق��ا ج��ای گرفت��ه و ای��ن می توان��د حساس��یت 
منطق��ه خاورمیانه ک��ه ایران ه��م در آن ج��ای گرفته 
 ب��رای بروز»جن��گ آب« ی��ا »جن��گ پنه��ان« را در

دهه های  آینده نشان دهد.

بحران آب چه شغل هايی را از بین می برد؟

دلواپسی  فعاالن اقتصادی برای آينده
کم آبی اقتصاد را به زمین می زند 

حجم آب سد 
زاينده رود ، 
سفیدرود و 
 گلستان که 

9 درصد ظرفیت 
مخازن کشور را 

تشکیل می دهند 
به ۳0 تا 40 درصد 
کاهش يافته است

 بحران کم آبی از سال ها قبل در کشور جدي شده بود ولي در حال حاضر و با توجه به هشدارهاي مديران اقتصادي 
و سیاسي کشور خشکسالي و بحران کمبود آب وارد مراحل پیچیده تری شده است.

درصورتی که ابعاد تأمین آب موردنیاز مردم و در مرحله بعدي صنايع کشور دچار مشکل جدي شود، اقتصاد کشور 
با بحران های مختلفي مواجه می شود.

 به گزارش خبرآنالين بررسی های منابع آب کشور نشان می دهد ايران ازنظر منابع و وضعیت ذخاير آبی در آينده 
با مشکالت بیشتری روبه رو خواهد شد و اگر کشور با افزايش جمعیت روبه رو شود درسال های آينده ازنظر تأمین 
آب در وضعیت بحرانی قرارمی گیرد. در90 سال گذشته با رشد جمعیت از حدود10 میلیون نفردرسال 1۳00 به بیش 

از75 میلیون نفر در سال 90 سرانه سهم آب کشور به ازاي هرنفرهم به شدت کاهش يافته است.



یادداشت

مس��وول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: 52 هزار گردشگر خارجی در سه ماه نخس��ت امسال از استان اصفهان 
دیدن کردند. با توجه به توانمندی گردشگری استان اصفهان این رقم نشانه کمبود در 

جذب گردشگر است. 
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52 هزار گردشگر خارجی از اصفهان دیدن کردند
هفتیادداشت

 گروه موسیقی نغمه اصفهان
 مدال طال گرفت

     گ��روه موس��یقی نغمه اصفه��ان، در چهارمین فس��تیوال 
موس��یقی فولکلور جهانی 2۰۱۴ در کش��ور بلغارستان مدال 

طال، ۹ دیپلم افتخار، تندیس زرین و جایزه ویژه کسب کرد.
گروه نغمه به سرپرستی مسعود اهتمام در مدت ۱۰ شب 2۴ 
اجرای متفاوت و متنوع را در پنج شهر اجرا کرد و توانست مدال 
طالی این فستیوال را در بخش گروه س��ازی از آن خود کرد. 
اجرای آواز سنتی، سازهای دف، سنتور، نی، کمانچه، کوزه و 

تار از جمله برنامه های گروه موسیقی نغمه بود. 

 13 مهر روز مجسمه ساز
 نامگذاری می شود

      بر اساس پیشنهاد انجمن مجسمه س��ازان ایران قرار است 
۱۳ مهرماه س��الروز تولد ابوالحس��ن خان صدیقی بزرگترین 
مجسمه ساز معاصر کش��ورمان به عنوان روز مجسمه ساز در 

تقویم رسمی کشور ثبت شود.
نوشین دخت صدیقی دختر مرحوم ابوالحسن صدیقی یکی از 
مشاهیر مجسمه سازی معاصر ایران با اعالم اینکه ۱۳ مهر روز 
مجسمه ساز نام می گیرد افزود: وضعیت کنونی هنر مجسمه 
سازی ایران بسیار دلگرم کننده است .به همین مناسبت باید 

روزی را به نام این هنر در تقویم رسمی کشور ثبت کرد. 
وی اظهار داشت: از آنجایی که پدرم مجسمه سازی کالسیک 
بود سالروز تولد ایشان از سوی انجمن مجسمه سازان انتخاب 

شد تا به نام روز مجسمه ساز ثبت شود. 

رضا یزدانی »خاک غیرت« را خواند
»رضا یزدانی« به تازگ��ی آهنگی با نام »خ��اک غیرت« را به 
مناس��بت هفته  دفاع مقدس خوانده اس��ت. این قطعه که به 
سفارش مرکز موسیقی و سرود صدا وسیما ساخته شده است، 
در ایام هفته دفاع مقدس در قالب نماهنگ پخش خواهد شد.

 رضا یزدانی در این قطعه عالوه بر خوانندگی کار آهنگسازی 
را نیز انجام داده است. ش��عر »خاک غیرت« را مجید بابازاده 

سروده و نماهنگ این اثر را هم حسین حجازی ساخته است.
رضا یزدان��ی همچنین چندی پیش به هم��راه مازیار فالحی 
در س��الن همایش های بین المللی برج می��الد به روی صحنه 
رفت و برای جانبازان و رزمندگان هش��ت سال دفاع مقدس 
به اجرای برنامه پرداخت. یزدان��ی در آن اجرا قطعه »میراث 
 اجدادی« را برای اولین بار خوان��د و آن را به جانبازان تقدیم 

کرد.
بنابراین گ��زارش، همچنی��ن نماهنگ »ظلمت ش��کنان« با 
آهنگسازی کامران میرزایی، شعر علیرضا کار بخش و صدای 
س��تار س��هرابی کاری از امیر عس��گری  و آهنگ »شهید« با 
آهنگسازی و شعر رس��ا رییس��ی، از تولیدات مناسبتی مرکز 
موسیقی و س��رود صداوس��یما در هفته دفاع مقدس است که 
برای بهره برداری و پخش در اختیار شبکه های مختلف رسانه 

ملی قرار گرفته است.

9 سالن سینمایی میزبان جشنواره 
کودک و نوجوان هستند

 مس��ئول اکران و س��الن های نمایش بیس��ت و هش��تمین جشنواره
 بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان از برگزاری این جش��نواره 
در 8 س��الن خبر داد.محمدتقی نوری گفت: برنامه ریزی پخش فیلم 
های جش��نواره در تهران در حال انجام است اما سالن ها و سانس های 
پخش فیلم ها مشخص شده است. او ادامه داد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته، دو سالن سینما قدس، دو سالن مجموعه فرهنگی هنری 
فرشچیان، سینما ساحل، سینما سپاهان، تاالر ، حوزه هنری و سینما 
فرهنگیان، میزبان بیست و هشتمین دوره جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان اصفهان هستند. وی ادامه داد:سانس های پخش آثار کودک و 
نوجوان از ساعت 8 صبح آغاز شده و هر سالن ۶ سانس را ارائه می کند. 

نبیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از ۱۱ 
لغایت ۱۴ مهر ماه در شهر اصفهان برگزار می شود. 

 ماجرای نام »ایران« در کارتون
 پلنگ صورتی

۴2 س��ال پی��ش پلن��گ صورت��ی در کارت��ون پرطرف��دار خ��ود از 
اردک ماجراجوی��ی میزبان��ی می کن��د ک��ه از س��فر دور دنیا برگش��ته 
و روی چمدان��ش از بی��ن کش��ورهایی ک��ه رفت��ه، ن��ام »ای��ران« نی��ز 
 خودنمای��ی می کن��د. در قس��مت ۱۱۷ کارت��ون پلنگ صورت��ی به نام 
»Pink Quackers«، محصول ۱۹۷2 گربه الغر کوهی صورتی رنگ که 
نمایانگر رابطه کاریکاتوری آدم ها در عصر خود است، میزبان اردکی می شود 
که از سفر دور دنیا برگشته و چمدانی را هم به این نشانه همراه خود دارد.

در تصویری از این چمدان کوچک، نام چند کشور روی آن برچسب شده 
که در بین آن ها ایران به وضوح دیده می شود.جوجه اردک، نماد یک انسان 
ماجراجو و جهانگرد اس��ت که به ایران، یونان، انگلی��س، مکزیک، ایتالیا، 
پاریس و ژاپن سفرکرده که این ماجراجویی مایه ی شگفت پلنگ صورتی 
شده است.این کارتون محبوب در دهه ۶۰ تا 8۰ میالدی خلق شد و بسیار 
خوش درخشید، تا آنجا که یک قسمت از مجموعه آن در سال ۱۹۶۴ جایزه 
اس��کار گرفت. اما صرف نظر از موضوع داستان، نکته آن است که ایران ۴۰ 
سال پیش آن چنان شاخص و شناخته شده بود که از این کارتون محبوب 
سر درآورد.ایران همواره به عنوان مقصد فرهنگی برای گردشگران شناخته 
می ش��د، اما نوع برخورد با صنعت گردش��گری و نگاه هایی توأم با بدبینی 
نسبت به گردشگران خارجی در دهه ۶۰ به واسطه اوضاع داخلی کشور و آغاز 
جنگ تحمیلی و بعدها سوء مدیریت ها در این حوزه و البته سیاه نمایی ها 
و تبلیغات منفی رسانه های غربی موجب شد جایگاه ایران در گردشگری 
با افت چشمگیری مواجه ش��ود.اما از س��ال ۹2، پس از انتخابات ریاست 
جمهوری با تغییر سیاست ها، اکنون موجی از گزارش های مثبت درباره ایران 
و به ویژه اوضاع گردشگری کشور در رسانه های غربی ایجادشده که با توجه 
به منفعل بودن ایران در عرصه تبلیغات، می طلبید مسئوالن بهره برداری 
بهتری از این تبلیغات خودجوش داشته باشند تا حاال که بودجه ای برای 

خرج کردن و تبلیغ ندارند، این خالء را به این شکل پر کنند.

 اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: آث��ار و مفاخر ب��زرگ با 
هویت سازی فرهنگی مانند سدی آهنین از گسست 
فرهنگ��ی در جامع��ه جلوگی��ری می کند.  رس��ول 
زرگرپور  در دیدار اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
اس��تان اصفهان افزود: نباید اجازه دهیم که گسست 

فرهنگی در جامعه بوجود آید. 
اس��تاندار اصفهان اظهار ک��رد: بین س��لوک و رفتار 
مردم در کش��ورهای با تمدن کهن و کشورهای تازه 
تاسیس و بدون سابقه فرهنگی و تمدن فاصله وجود 
دارد.وی با اشاره به اینکه بس��یاری از آثار گرانبهای 
مفاخر کش��ور هنوز چاپ و ش��ناخته نش��ده است، 
افزود: قص��ور و کوتاه��ی در این زمینه باعث ش��ده 
 اس��ت که نس��ل جوان، بس��یاری از مفاخر کشور را

 نشناسد.
وی با اشاره به شکل گیری تمدین شیعی در اصفهان 

گفت: این اس��تان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایرانی اس��المی مطرح اس��ت اما تصویر امروزی آن 
ب��ا تصویری که نش��اندهنده ای��ن افتخارات باش��د، 
متفاوت اس��ت.زرگرپور تصریح کرد: ناهنجاری های 
اجتماعی، اعتیاد، بزهکاری و وضعیت عمومی امروز 
جامعه نش��اندهنده فاصله گرفتن از تاریخ باش��کوه 
اصفهان شده است.استاندار اصفهان افزود: ناهنجاری 
های اجتماعی در ش��هرهایی که فاقد ریشه و تمدن 
همچنین تاریخ و سابقه فرهنگی هستند شاید خیلی 
دور از ذهن نباش��د ول��ی در اصفهان با آن س��ابقه و 
 تمدن طوالنی و فرهنگ ساز بودن آن عجیب به نظر 
می رسد.زرگرپور با اش��اره به رشادت های مردم این 
استان در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: استان 
اصفهان با دارابودن ۶ درصد از جمعیت کش��ور، ۱۱ 
درصد ش��هدا و جانبازان و ۴۰۰ فرمان��ده رده باالی 

جنگ را در خود جای داده اس��ت که باید این تاریخ 
باش��کوه مورد توجه نس��ل جدید قرار گیرد.استاندار 
اصفهان با تاکید بر اینکه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
اس��تان اصفهان باید با برگزاری جلس��ات مس��تمر، 
آثار و مفاخر اس��تان را معرف��ی کند، اف��زود: تغییر 
 افراد نبای��د خللی در سیس��تم این انجم��ن بوجود

 آورد. 
در این جلسه هفت دستگاه حقوقی مرتبط به عنوان 
هیات اجرایی تعیین و اعضای هیات علمی و اعضای 
هیات امنای انجمن آث��ار و مفاخر فرهنگی اس��تان 

اصفهان مشخص شدند. 
همچنین مقرر ش��د؛ همای��ش مقام ادب��ی اصفهان 
در آینده نزدیک با نظ��ر هیات علم��ی، تایید هیات 
 امن��ا و برنام��ه ری��زی هی��ات اجرای��ی در اصفهان

 برگزار گردد.

دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
در شهرستان لنجان از آیین افتتاحیه این جشنواره با حضور 
مسئوالن و هنرمندان دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع 
مقدس در این شهرستان خبر داد.علی اکبر محمودی دبیر 
اجرایی سیزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت 
در شهرس��تان لنجان با اعالم این خبر گفت:این جشنواره 
امسال همزمان با تهران در سراسر کشور پذیرای هنرمندان 
و عالقه مندان به فیلم و سینما خواهد بود.مسئول کانون 
بس��یج هنرمندان شهرستان لنجان با اش��اره به اهمیت و 
جایگاه مقوله مقاومت و سینمای آن در جهان امروز افزود: 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت یکی از تاثیرگذارترین و 
جریان سازترین رویدادهای سینمای کشور بوده و هست 
و سینمای ایران امروز در جهان، حرف متفاوت ، نگاه ویژه 
و پیش��نهاد قابل ارائه ای به جهان دارد.وی ادامه داد: آثار 
سیزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت دیدگاه 
و نگرش��ی را در درون و پس زمینه خ��ود معرفی می کند 
که برخاس��ته از آرمان های انقالب اس��المی است و برای 
مخاطب جهانی خود حرفی مورد نیاز و بدیع و جدید است.

محمودی در ادامه با اشاره  به جمله ای از سید شهیدان اهل 
قلم سید مرتضی آوینی »شاید جنگ خاتم یافته باشد اما 
مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت ...« تصریح کرد: سینمای 

دفاع مقدس سینمای عدالتخواه و ظلم ستیز است و جزو 
نیازهای امروز دنیاست.دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره 
بی��ن المللی فیلم مقاوم��ت در شهرس��تان لنجان تبیین 
فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه های انقالب اسالمی 
و هشت سال دفاع مقدس، ترویج، اشاعه و تعمیق فرهنگ 
ایثار،شهامت و دفاع و ارج نهادن به ارزش ها و میراث عظیم 
ملت ایران را از اهداف محوری برگزاری این جشنواره عنوان 
کرد و بیان کرد :برگزاری جشنواره فیلم مقاومت و اکران آن 
در همه شهرستان های استان اصفهان آن هم در یک سطح 

بین المللی قطعا پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه از تالش برای هموار نمودن بس��تر الزم برای 
اکران همزمان فیلم های برگزیده س��یزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت در  شهرس��تان لنجان خبر داد 
 و عنوان کرد:فیلم های برگزیده س��یزدهمین جش��نواره 
بین المللی فیلم مقاومت ، ازس��وم تا شش��م مهر ماه سال 
جاری به همت س��ازمان بس��یج هنرمندان و با همکاری 
سپاه ناحیه مقاومت بس��یج لنجان ، اداره فرهنگ و ارشاد 
شهرستان لنجان و کانون بسیج هنرمندان این شهرستان 

اکران خواهد شد.
محمودی اذعان نمود: تالش مي شود براي اکران عمومي 
این فیلم ها، از سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای بهمن ، سالن 
آمفی تئاتر فرهنگسرای شهرداری زرین شهر ، سالن آمفی 
تئاتر فرهنگسرای شهرداری زاینده رود، سالن آمفی تئاتر 
فرهنگسرای شهرداری ورنامخواس��ت ،پایگاه های بسیج 
طالب ، مراکز فرهنگی و هنری و تلویزیون های  شهر این 
شهرستان استفاده شود.ش��ایان ذکر است؛آیین افتتاحیه 
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2 مهرماه 
سال جاری ساعت ۱۰صبح در س��الن همایش فرمانداری 
شهرس��تان لنجان  با حضور مس��ئوالن و هنرمندان دفاع 

مقدس برگزار خواد شد.

استاندار اصفهان عنوان کرد

دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

سینمای دفاع مقدس از نیازهای امروز دنیاست 

نباید اجازه دهیم گسست فرهنگی  ایجاد شود 
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تحدید حدود اختصاصی 
قطعات  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/5/2-103/93/1364/337 شماره:   240485
از شماره 1-  به شماره پالک 1803 فرعی  زمین مزروعی و مشجر معروف سودان 
اصلی واقع در اوره جزء بخش 9 که به نام سید ابراهیم یحیازاده طباطبائی فرزند سید 
صادق و غیره در جریان ثبت می باشد که علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/08/06در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار 
می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنا 
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
 96 م الف:  انتشار:1393/07/01  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا   تحدیدی 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز اصفهان 
اجرایيه 

 9209980361701018 پرونده:  شماره   9310420361700134 اجراییه:  شماره   281
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 921027 بموجب درخواست  شماره 
ذوالقرنین  ضرغام   -1 علیهم  محکوم   9309970361700075 مربوطه  دادنامه  شماره 
تبریز-صوفیان-سنگ  نشانی  پور  حاجی  رحیم   -2 مجهول المکان  نشانی  علی  فرزند 
فروشی سخا-روبروی پارک اول شهر محکوم هستند به متضامنًا به پرداخت یکصد 
میلیون ریال )100/000/000( بابت اصل خواسته و همچنین هزینه های دادرسی طبق 
پرداخت  هنگام  لغایت   )91/4/20( سررسید  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه 
محکوم  حق  در  بالمناصفه  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  شاخص  تغییر  براساس 
لهم 1- مصطفی عالمی فرزند محمدعلی 2- عباسعلی بلوری فرزند رمضانعلی هردو 
نشانی اصفهان-محمودآباد-خ26-فرعی26-عدل بلوری2 ضمنًا محکوم علیهم محکوم 
علیه  محکوم  باشند.  می  دولتی  االجرای  بابت حق  ریال   5/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
به  ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا  از  ابالغ اجرائیه:1- پس  ازتاریخ  مکلف است 
موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائید. دودی نیا مدیر دفتر شعبه بیست وهشتم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(

شهرستان اصفهان 
مزایده اموال غيرمنقول

771 شماره درخواست: 9310460372100011 شماره پرونده: 8809980351100658 
اصفهان  حقوقی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای   900267 شعبه:  بایگانی  شماره 
احمد   -1 خانمها  و  آقایان  لهم  900267ج11  کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص   در 
2- رسول 3- عفت شهرت هر سه نفر ربانی و خانم عصمت طغیانی مبنی بر مطالبه 
 مبلغ 5/670/329/696 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و 
ربانی  رضا  آقای  طرفیت  به  دولتی  االجرای  حق  بابت  ریال   105/392/400 مبلغ   نیز 
نظر  در  ششم-پ139  آریا-طبقه  اول-ساختمان  مالصدرا-ک  اصفهان-خ  ساکن 
منظور  به   09:00 ساعت   93/7/23 مورخه  چهارشنبه  روز  در  مزایده ای  جلسه   دارد 
اصفهان   20 بخش   117/289 ثبتی  پالک  شماره  به  ملک  قطعه  یک  ششدانگ   فروش 
که کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض 
طرفین باقی مانده اعالم نموده پالک یاد شده به شماره ثبت 10347 دفتر 49 صفحه 
و  شده  واقع  اسپارت  روستای  شمالی  برآن  در  اصفهان   20 بخش   116 بخش   116 
مساحت آن در سند مالکیت 13740 مترمربع ذکر شده پالک مذکور همراه با چند پالک 
دیگر در محدوده وسیعی با دیوارهای گلی قدیمی معروف به باغ میرزا حسین ربانی 
قسمتهایی  در  آن  قدیمی  گلی  دیوارهای  که  مذکور  باغ  و  شده  واقع  طرفین(  )مورث 
موجود است در شمال خیابان امام خمینی اسپارت روبروی مدرسه شهدای اسپارت 
قرار دارد با این توضیح که در نقشه ضمیمه تهیه توسط آقای مهندس معرفت کارشناس 

رسمی پالک مذکور با توجه به طول ابعاد و حدود اربعه که در سند مالکیت درج شده 
از  یک  قطعه  مالکیت  سند  در صفحه سوم  ولیکن  دارد  مطابقت  الف  نقشه   4 قطعه   با 
نقشه الف ذکر شده و در هر صورت حدود اربعه پالک 117/289 با قطعه 4 نقشه الف 
ارائه شده از سوی محکوم لهم مطالبقت دارد و مشخصات پالک ارزیابی شده توسط 
ضمنا  ندارد  مطابقت  پالک  موقعیت  پالک  موقعیت  با  قبلی  کارشناس  نادرخانی   آقای 
ارزیابی  است.  شده  ذکر  بهمن  نام  به  پرانتز  در  و  رضا  نام  به  قطعه  نقشه  روی   بر 
 ملک یاد شده با توجه به عوامل موثر از جمله حاصلخیزی خاک منطقه و دارا بودن 
سند ششدانگ و غیره و از طرف دیگر مساحت نسبتا زیاد آن و دیگر عوامل متوسط 
مساحت  مساحت  مترمربع   13740 بهای  و  ریال   320/000 مترمربع  هر  قرار   از 
و  نود  و  سیصد  و  )چهارمیلیارد  ریال  جمعا4/396/800/000  سند  در  شده  ذکر 
مستحدثات  و  دیوار  از  متصوره  حقوق  تمام  با  ریال(  هزار  هشتصد  و  میلیون  شش 
به  توجه  با  که  می گردد  اعالم  و  برآورد  غیره  و  محل  در  چاه  از  مشترک  حقابه  و 
بررسی محلی توسط محکوم علیه نیز در تصرف نامبرده می باشد. در اطاق 318 طبقه 
نیکبخت برگزار می نماید ضمنا   سوم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خ شهید 
درصد  ده  حداقل  که  نمایند  شرکت  مزایده  در  می توانند  کسانی  می گردد   متذکر 
باالترین  که  است  فردی  مزایده  برنده  و  داشته  همراه  به  نقدا  را  شده  ارزیابی  قیمت 
واقع  محل  از  می توانند  خرید  طالبین  و  نماید  پیشنهاد  را  کارشناس  نظریه  از   قیمت 
در آدرس اعالم شده بازدید نمایند.م الف:14493 خزایی مدیر اجرای احکام شعبه 11 

دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9109980350700296 پرونده:  شماره   9310110371700558 نامه:  شماره   885
شماره بایگانی شعبه: 920530 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
احکام  اجرای   11 شعبه   930044 کالسه  پرونده  خصوص  در  مزایده ای  جلسه  دارد 
قلی  ناصر  علیه  چمگردانی  کرمی  مهدی  له  ح/7  ج   920530 کالسه  پرونده  و  حقوقی 
االنبیا-پ83  خاتم  مسجد  پلیس-مقابل  توحید-چهارراه  اصفهان-خ  نشانی  به  جنتی 
هزینه  و  تادیه  تاخیر  و  اصل خواسته  بابت  ریال  مطالبه جمعًا 928299708  بر  مبنی 
دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین هزینه های اجرا که پس از مزایده تعیین می شود 
اجرا  این  محل  در  صبح   10 الی   9 ساعت  از   1393/07/14 مورخ  دوشنبه  روز   در 
قطعه  حبه   72 از  حبه   4/18 فروش  جهت  اصفهان  کل  دادگستری   3 طبقه   313 اتاق 
زمین به شماره پالک ثبتی 40/369 بخش 14 ثبت اصفهان به نام محکوم علیه ناصر 
طلوع-پالک جنوبی  بوعلی-کوچه  امام خمینی-کوچه  اصفهان-خ  نشانی  به  قلی جنتی 
می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان ارزش کل 72 حبه )ششدانگ( 
مبلغ  آن  حبه   4/18 ارزش  متناسبًا  گردیده.  ارزیابی  ریال   16/000/000/000  مبلغ 
می رسد. فروش  به  حبه   4/18 مقدار  فوق  مزایده  در  و  می باشد  االشاره  فوق   مطالبه 

لذا طالبین خرید  نماید  باقی مانده برگزار  اعتراض  از  ضمنًا نظریه کارشناس مصون 
آن  از  و  مراجعه  مربوطه  زمین  نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   5 از  می توانند 
 بازدید و با تودیع 10 درصد در مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
شماره  به  مزایده  موضوع  زمین  مزایده:  موضوع  اوصاف  بود.  خواهد  مزایده  برنده 
فوق الذکر  نشانی  به  مترمربع   935 مساحت  به  اصفهان  ثبت   14 بخش   40/369
 می باشد شمااًل 14/50 متر مرز مشترک با پالک 367 فرعی – شرقًا بطول 58/50 متر 
مرز مشترک با پالک 370 فرعی جنوبًا بطول 17/5 و غربًا به طول 58/5 می باشد و 
در حال حاضر به صورت زمین و بدون انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب می باشد 
حبه   2/34 مقدار  مزبور  مزایده  در  ضمنًا  می باشد  مسکونی  مزبور  زمین  کاربری   و 
ریال   519/508/203 مطالبه  بر  مبنی   920530 پرونده  بابت  االشاره  فوق  پالک   از 
مطالبه  به  مربوط  حبه   72 از  حبه   1/84 مقدار  و  مدنی  احکام  اجرای  هفتم  شعبه 
408/791/505 ریال در حق بهروز کریمی شعبه 11 اجرای احکام حقوقی دادگستری 

اصفهان می باشد.م الف:15181 مدیر اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

 9109980351800803 پرونده:  شماره   9310113766200856 نامه:  شماره   1099
دادگستری  )خانواده(  احکام حقوقی  اجرای  بایگانی شعبه: 930073 شعبه 18  شماره 
رامشگر  فاطمه  خانم  له  ج18  ح   930073 پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان 
و علیه آقای محمد حسینی مقدم به خواسته 175 عدد سکه بهارآزادی – یکصد مثقال 
طالی ساخته شده 18 عیار و 11/788/160 ریال نقد بابت اصل خواسته و هزینه های 
دادرسی کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ 1/958/408 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
جلسه مزایده ای به منظور فروش یکباب منزل نیمه ساز فاقد پالک ثبتی و دارای برگ 
خرید امالک مورخ 83/3/7 به نام محکوم علیه با کد نوسازی به شماره 14-102534 

دانشگاه-خیابان  فلکه  خمینی-جنب  امام  اصفهان-خ  نشانی  به   2 منطقه  شهرداری  از 
بعثت- مقابل امالک بعثت- انتهای کوچه -دست راست با عرصه حدود 165 مترمربع 
)طبقه60-(  اول  سقف  پوشش  و  بتنی  ستون  و  فنداسیون  شامل  فیزیکی  پیشرفت  با 
با  با تیرچه و بلوک و اجرای گچ و خاک سطوح دیوارها و دیوارکشی اطراف حیاط 
نصب درب ماشین رو به مساحت اعیانی حدود 106 متر و شصت صدم مترمربع که 
توسط کارشناس کل ملک به مبلغ 815/600/000 ریال ارزیابی و هم اکنون در تصرف 
محکوم علیه می باشد برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به محل جهت 
بازدید حاضر شده و جهت شرکت در خرید به تاریخ 93/7/14 ساعت 9/30 صبح در 
دفتر این اجرا اتاق 217 طبقه دوم ساختمان دادگستر کل استان اصفهان خیابان شهید 
نیکبخت حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل ده درصد مبلغ تقویمی را فی المجلس به 
 حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را نیز متقبل شود.م الف:16237 

باقرزاده مدیر شعبه 18 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 
آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه خانم پروین شاملي فرزند محمدعلي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو ونیم دانگ 
ثبتي شهرضا شده که سند مذکور ذیل  ازششدانگ پالک 1/3814 واقع در بخش یک 
ثبت 18853 درصفحه 193 دفتر167 بنام صدیقه براهیمي صادر گردیده و با انتقال مع 
الواسطه و بموجب سند رسمي شماره 51109 – 68/7/30 دفتر دو شهرضا به پروین 
شاملي انتقال گردیده و بموجب سندرسمي 6830 – 84/11/10 دفتر673 تهران در رهن 
بانک پارسیان مي باشداینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده است 
که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
نسخه  دو  در  معترض  نزد  آن  وجود  بر  مبني  جلسه  گرددصورت  ارائه  معامله  سند 
تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
آگهي فقدان سند مالكيت

ارائه دو برگ استشهاد محلي که  با  اینکه آقاي علیرضا شهرام فرزند حسین  به  نظر 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه ونیم دانگ از 
ششدانگ پالک 3814 / 1 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده که سندمذکورذیل ثبت 
18854 در صفحه 196 دفتر 167 بنام علیرضا عظیمي صادرگردیده سپس و بموجب 
انتقال  شهرام  علیرضا  به  دفتریک شهرضا   60/10/17  –  69033 شماره  رسمي  سند 
گردیده وبموجب سندرسمي 6830 – 84/11/10 دفتر673 تهران در رهن بانک پارسیان 
المثني نموده است که دراجراي  نامبرده درخواست صدورسندمالکیت  اینک  مي باشد 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین 
یا  و  نشده  اي  اشاره  آن  به  فوق  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت 
از  ده روز پس  مدت  بایست ظرف  مي  باشد  نزد خود مي  مالکیت  مدعي وجود سند 
انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود.واگرسند مالکیت یا سند 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  اصل  و  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/8-383 دادنامه:  شماره  پرونده:232/93  کالسه   282
اصفهان-خ  نشانی  عرب  باقر  محمد  آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   28
نشانی  دادگر  مریم  خانم  خوانده:  اسالمی-پالک264  نهضت  بست  زینبیه-سودان-بن 
مجهول المکان خواسته: مطالبه ارش مورد معامله از باب عیب گردشکار: پس از ارجاع 
نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: خواهان محمدباقر عرب به طرفیت خوانده خانم مریم 
و  کارشناس  نظر  جلب  با  معامله  مورد  ارش  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  دادگر 

خسارات را مطرح و اظهار می دارد طبق مبایعه نامه 93/2/9 خودرو پراید به شماره 
نموده  خریداری  ریال   93/500/000 مبلغ  به  خوانده  از  را  141ل53-ایران43  انتظامی 
که پس از تحویل متوجه رنگ شدگی خودرو شده است و مقرر بوده خوانده مقداری 
خواهان  اظهارات  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  که  نماید  مسترد  را  معامله  ثمن  از 
مطروحه  دعوی  بوده  اعتراض  از  مصون  که  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  و 
تلقی و مستندا به مواد 515و519و198 قانون آیین دادرسی مدنی  محمول بر صحت 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال بابت اصل دین و مبلغ 
1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسی را صادر و 
اعالم می نماید که رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
 در همین شعبه و سپس قابل اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15247 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

283 کالسه پرونده: 93-426 شماره دادنامه: 862-93/5/28 تاریخ رسیدگی: 93/5/11 
مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حامد قلی پور شهرکی 
نشانی شهرکرد-بلوار امام رضا-کوی پلیس-ک104-پ33 خواندگان: 1- بشیر کاکاوند 
نشانی مجهول المکان 2- امیرحسین رنج کش نشانی اصفهان-خ حکیم نظامی-نرسیده 
این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  اسپرت  فلزی-آرین  پل   به 
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 آقای حامد قلی پور شهرکی فرزند حجت ا... به 
طرفیت بشیر کاکاوند فرزند حجت و امیرحسین رنج کش فرزند احمدرضا به خواسته 
به شماره 77ج737ایران71 طبق نظریه  پارس  پژو  به خودرو  مطالبه خسارات وارده 
به  استناد  با  خواهان  کارشناسی  هزینه  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  کارشناس 
 نظریه کارشناس رسمی دادگستری در اجرا قرار تامین دلیل اصداری شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان و کروکی پیوستی مدعی گردیده در اثر وقوع تصادف خساراتی 
به نحو نشر آگهی  قانونی  ابالغ  با وصف  نیز   به خودرو وی وارد گردیده و خوانده 
ننموده  ارائه  دفاع خویش  بر  مبنی  نیز  نداشته و الیحه ای   در جلسه رسیدگی حضور 
لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا مواد 1و2 قانون مسئولیت 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و   مدنی 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون 
دادرسی  هزینه  ریال   165/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  هشتصد   و 
کارشناسی  هزینه  ریال   1/500/000 مبلغ  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه   و 
در حق خواهان صادر و در خصوص خوانده ردیف دوم که مالک خودرو مقصر در 
و  صادر  دعوی  رد  قرار  مذکور  قانون   84 ماده   4 بند  مستندا  بوده  تصادف   سانحه 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  و  می گردد   اعالم 
واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:15258 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس 

284 ریاست محترم شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان احتراما در خصوص پرونده 
93214 موضوع دادخواست خانم زهرا طحانی به طرفیت آقای محمد احمدی به خواسته 
لغایت صدور   91/1/1 از  نفقه زوجه  تعیین  بر  مبنی  قرار صادره  به  نظر  نفقه  مطالبه 
خواهان  گردید  کسب  الزم  اطالعات  و  مذاکره  خواهان  با  پرونده  مطالعه  حکم ضمن 
اظهار داشتند خوانده مجهول المکان می باشد و از او 5 سال است اطالع ندارم لذا نظر 
به شئونات زندگی زوجه و عوامل موثر در تعیین نفقه زوجه نفقه ذیل برآورد می گردد: 
نفقه  ریال،   58/000 روزانه  نفقه   91/12/30-91/1/1 تاریخ  از  زهرا طحانی  خانم  نفقه 
ماهیانه 1/740/000 ریال، نفقه معوقه 21/228/000 ریال. از تاریخ 92/1/1 -92/12/29 
 25/550/000 معوقه  نفقه  ریال،   2/100/000 ماهیانه  نفقه  ریال،   70/000 روزانه  نفقه 
ریال. از تاریخ 93/1/1-93/6/10 نفقه روزانه 85/000 ریال، نفقه ماهیانه 2/550/000 
و  هشتصد  و  میلیون  شصت  معوقه:  نفقه  ریال.جمع   14/025/000 معوقه  نفقه  ریال، 
تاریخ  از  طحانی  زهرا  خانم  نفقه  کارشناسی:  نتیجه   )60/803/000( ریال  هزار  سه 
91/1/1 تا 93/6/10 مبلغ 60/803/000 ریال تعیین و در صورت استحقاق از 93/6/11 
هزینه های  شامل  شده  تعیین  نفقه  می گردد.  برآورد  ریال   2/550/000 مبلغ  ماهیانه 
پزشکی درمانی نمی باشد. حسب امر آن مقام محترم کارشناسی به صورت معاضدت 
می باشد.م الف:15260  دادگستری  عهده  به  هزینه  پرونده  قاضی   می باشد.طبق دستور 

شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

موتوری

 پیروزی تیم ملی هندبال
 ایران بر کویت

تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار 
خود دربازی های آسیایی 2014 برابر 

کویت به برتری رسید.
تیم ملی هندبال ایران که بیش از این 
در اولین دیدار برابر هنگ کنگ به یک 
برتری پرگل به پیروزی رسیده بود، این 
بار مقابل کویت نیز پیروز شد تا راهی 

دور بعد شودو
تیم هندبال ایران این مسابقه را با نتیجه 29بر 25 به نفع خود به 

پایان رساند و به عنوان سرگروه به دور بعد صعود کرد.
س��رمربی تیم ملی ایران بعدازاین پیروزی گفت که تیم ایران در 
ابتدای مسابقه باکویت خوب نبود اما در ادامه خوب بازی کرد و 

درنهایت پیروز شد.
ماچک افزود: مهم این بود که صعود کنیم و این اتفاق افتاد. 

چالش ذوبی ها برابر استقالل
بر اس��اس اعالم س��ازمان لیگ، قاسم 
حدادی ف��ر، هافبک تی��م ذوب آهن 
اصفهان به دلیل محرومیت دیدار برابر 
اس��تقالل ته��ران را از دس��ت داد.در 
آس��تانه دی��دار تیم ه��ای ذوب آهن 
اصفهان و استقالل تهران در چهارچوب 
هفته ده��م لی��گ برتر فوتب��ال جام 
خلیج فارس، قاسم حدادی فر به دلیل 
3 اخطاره شدن در مصاف برابر گس��ترش فوالد تبریز نمی تواند 
تیمش را در دیدار برابر استقالل تهران همراهی کند.پیش ازاین 
نیز عدم حضور س��ینا عش��وری به خاطر ابط��ال کارت معافیت 
سربازی در این بازی اعالم ش��ده بود.ذوب آهن که در این فصل 
باوجود جذب بازیکنان و کادر فنی خوب، عملکرد خوبی نداشته، 
حاال با از دست دادن قاس��م حدادی فر کار سختی برابر استقالل 

دارد.
آبی پوشان تهرانی نیز پس از شکس��ت برابر نفت تهران و فوالد 
خوزستان برای کس��ب پیروزی خارج از خانه به اصفهان می آید 

و این مسئله کار را برای شاگردان گل محمدی سخت می کند.
تیم های استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان جمعه 4 مهر 1393 

ساعت 17:20 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار می شود.

درخشش اصفهانی ها درمسابقات 
ایروبیک ژیمناستیک

رئیس هیئت ژیمناس��تیک اس��تان 
اصفهان گفت: ژیمناست های اصفهانی 
در مس��ابقات ایروبیک ژیمناستیک 
قهرمانی کشور به عناوین ارزشمندی 
دست پیدا کردند.اصغر نکوگل اظهار 
ک��رد: مس��ابقات کش��وری ایروبیک 
ژیمناستیک در رده  های سنی نونهاالن 
و نوجوانان به میزبانی استان آذربایجان 
غربی برگزار شد.رئیس هیئت ژیمناستیک استان اصفهان تأکید 
کرد: در رده سنی نونهاالن، احسان اکبری و در رده سنی نوجوانان 

مجتبی قرخلو به عنوان سومی دست پیدا کردند.
وی با اشاره به عنوان نخس��ت تیم اصفهان در پنج نفره نونهاالن 
تأکید کرد: درمجموع تیمی نونهاالن نیز، ورزش��کاران اصفهانی 
بر سکوی سوم ایس��تادند.نکوگل افزود: در رده سنی نوجوانان، 
ورزشکاران اصفهانی درخشش قابل توجهی داشتند و درمجموع 
این رده سنی باالتر از سایر استان  ها، به عنوان قهرمانی دست پیدا 

کرد و بر سکوی نخست ایستاد.

 پرداخت حق سفره
 کشتی گیران ملی پوش

سخنگوی فدراسیون کشتی از پرداخت 
مبلغ حق س��فره ملی پوشان تیم های 
کش��تی آزاد و فرنگ��ی در رقابت های 
کشتی قهرمانی جهان خبر داد. علیرضا 
رضایی دیروز دوشنبه گفت: فدراسیون 
کش��تی از مهرماه س��ال جاری طبق 
مصوبه ح��ق س��فره کش��تی گیران 
ملی پ��وش را آغاز می کن��د.وی اظهار 
داشت: طبق این مصوبه هر یک از ملی پوشان آزاد و فرنگی که هم 
در رقابت های جهانی ازبکس��تان و هم دربازی های آسیایی کره 
جنوبی در ترکیب تیم ملی باشند، ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان 

دریافت می کنند.
رضایی تصریح کرد: به آن دس��ته از کش��تی گیرانی که تنها در 
رقابت های جهانی به میدان رفته اند، ماهیان��ه مبلغ دو میلیون 
تومان پرداخت می شود و البته حق س��فره به کشتی گیرانی که 

صرفاً در بازی های آسیایی شرکت می کنند، تعلق نمی گیرد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: حق س��فره تنها به کسانی که در 
رقابت های انتخاب��ی تیم ملی حضورداش��ته و فرایند انتخابی را 
طی کرده اند، پرداخت می ش��ود. این مبالغ در طول یک س��ال 
انجام می ش��ود و فاصله زمانی آن از رقابت های جهانی امسال در 

ازبکستان تا رقابت های جهانی سال آینده خواهد بود.

سوپر لیگ والیبال ایران۱۶ مهرماه 
قرعه کشی می شود

فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران 1۶ 
مهرماه قرعه کش��ی می شود.به نقل از 
روابط عموم��ی فدراس��یون والیبال، 
فدراس��یون والیبال برای برگزاری هر 
چه بهتر مسابقات باش��گاه های برتر، 
دسته یک و زیرگروه مردان وزنان ایران 
در س��ال جاری که ب��ه ن��ام زنده یاد 
»حسین معدنی« برگزار خواهد شد، 
آماده می ش��ود. بر این اساس، نشس��ت های توجیهی و آمادگی 
 داوران، ناظ��ران و مربی��ان ای��ن لیگ ه��ا در مهرم��اه برگ��زار 

خواهد شد. 

۶
آزادکاران عازم اینچئون می شوند

علی بیات سرپرست تیم ملی کشتی آزاد گفت : این تیم امشب)سه شنبه ساعت 21( عازم 
بازی های آسیایی 2014 می شود.وی ادامه داد: ملی پوشان خوشبختانه ازنظر روحی و روانی 

خوب هستند مسابقات کشتی آزاد 5 تا 7 مهرماه برگزار می شود.

آیا بازیکن��ان تیم 
امید دو ش��ب در 
پرس��ه  دهک��ده 

می زدند؟
»قهرمانی های من 
از قهرمانی ه��ای 
تم��ام منتق��دان 
بیش��تر اس��ت!«؛ 
او این را می گوید 
و کنفران��س را ت��رک 
می کند؛ به این امید که شاید منتقدان، دست از انتقاد 
بکش��ند، ولی وینگادا فراموش کرده که اس��کوالری با 

قهرمانی جهان هم از تیم ملی برزیل اخراج شد.
تیم مل��ی امید خوش ش��انس بود ک��ه نتایج ضعیفش 
حدفاص��ل افتخارآفرین��ی والیبالیس��ت ها و احتماالً 
مدال آوری روزه��ای آینده کاروان ای��ران در اینچئون 
قرارگرفت��ه تا ب��ه زودی هم��ه فراموش کنن��د، تیمی 
متشکل از اس��تعدادهای خوب فوتبال ایران در اوایل 
دهه نود شمس��ی قربانی بحران مدیریتی فدراس��یون 
فوتبال ش��دند و براب��ر تیم های درجه دو و درجه س��ه 

آسیایی شکست خوردند، حذف شدند. 
ش��اید این از خوش شانسی علی  کفاش��یان و مدیران 
فدراسیون فوتبال ایران باشد که روزهای پرکار ورزشی 
ای��ران در اواخر ش��هریورماه روی نتای��ج تیم امیدش 
س��رپوش گذاش��ته اس��ت ؛ اما این مانع نمی شود  این 
حقیقت بزرگ را ک��ه تیم های پایه فوتب��ال ما در این 
س��ال ها با تصمیمات اش��تباه هرروز وضعیت بدتری 

نسبت به گذشته پیداکرده اند، فراموش کنیم.
 اما اگر از اشتباهات فدراسیون فوتبال ایران در خصوص 
آماده سازی تیم ملی امید بگذریم، واکنش نلو وینگادا، 
س��رمربی پرتغالی تیم ملی به انتقادات بزرگان فوتبال 
ایران در این روز ها هم جای تعج��ب فراوانی دارد. اگر 

ش��ما س��رمربی تیم امید ایران بودی��د و هفت بازیکن 
بزرگسال به مس��ابقات آس��یایی اینچئون می بردید، 
پس از باخت به ویتنام و تس��اوی مقابل قرقیزس��تان، 
در کنفرانس مطبوعاتی چه می گفتی��د؟ آیا این نتایج 
را توجیه می کردی��د؟ آیا برای منتقدان خط و نش��ان 
می کش��یدید ی��ا س��رتان را پایی��ن می انداختید و 
یک عذرخواهی خش��ک وخالی نث��ار مردم 
ایران می کردید؟ کدام گزین��ه را انتخاب 
می کردی��د، اگر جای وین��گادا بودید و 

مفتضحانه را کس��ب می کردی��د؟ قطعاً ای��ن نتایج 
خط و نشان نمی کش��یدید، حتی برای آن هایی که در 
تهران موضع گرفته اند و از نمایش های عجیبتان انتقاد 

می کنند. 
نلو وین��گادا ام��ا نظری خالف هم��ه مربی��ان دارد. او 
درحالی ک��ه فوتبال ایران، 99 درصد ش��انس صعود را 
ازدست داده، 99 درصد از بازی های آسیایی حذف شده، 
در کنفران��س مطبوعاتی می نش��یند و علیه منتقدان 
صحبت می کند، آن ها را به یک رقابت دعوت می کند، 
یک رقابت حس��اس و به قول خ��ودش یک طرفه! او از 
قهرمانی هایش می گوید و به این نکته خاص و جالب هم 
اشاره می کند: »قهرمانی های من از قهرمانی های تمام 
منتقدان بیشتر اس��ت!« او این را می گوید و کنفرانس 
را ترک می کند. به این امید که ش��اید منتقدان، دست 

از انتقاد بکشند. 
پرسشی در ذهنمان شکل می گیرد که در این فوتبال، 
چند تن می توانند به انتقاد از عملکرد وینگادا بپردازند. 
علی پروی��ن، پورحیدری، مهدی مناجاتی، حش��مت 
مهاجرانی، امی��ر قلعه نویی، حس��ن حبیبی و چندین 
و چند مربی دیگ��ر که آمار قهرمانی هایش��ان در عصر 
جدید و قدیم سر به فلک می کشد. ازنظر وینگادا شاید 

این بزرگان هم در حدی نباشند که از او انتقاد کنند. 
 از نگاه وینگادا مالک انتقاد، قهرمانی و کس��ب عنوان 
است؟ این می تواند یکی از دالیل باشد اما دلیل اصلی 
نه. وین��گادا اما به ج��ای عذرخواهی، به ج��اده خاکی 
می زند، منتقدان را ب��ه یک جنگ دعوت می کند و این 
باعث تعجب می ش��ود. او  که یک مربی حرفه ای است، 
باید انتقادپذیر باشد و البته کمی سرسخت تا بتواند با 
تیم امید به موفقیت برسد. اگر این طور نباشد،  ای کاش 

همین امروز برود.
علی کفاش�یان: وینگادا را تا المپیک حفظ 

می کنیم/ حاال کی روش تابع ما است

رئیس فدراسیون فوتبال با اش��اره به ناکامی تیم امید 
ایران دربازی های آس��یایی گفت: متأس��فانه بازیکنان 
تیم امید این بازی ها را دست کم گرفته بودند بااین حال 
ما وینگادا را ت��ا المپیک حفظ خواهیم ک��رد چراکه از 

عملکرد سرمربی تیم امید راضی هستیم.
علی کفاشیان با اشاره به مسائل حاشیه ای پیرامون تیم 
امید کش��ورمان گفت: این حواشی واقعاً ناراحت کننده 
بود و متأسفانه حرکت زش��تی بود که از سوی یکی از 

اعضای تدارکات تیم امید سر زد.
وی در خصوص  اینکه سرنوش��ت این ف��رد چه خواهد 
شد بیان کرد: امیدوارم مش��کل حل شود. فعاًل وی در 
کره است و باید منتظر دادگاه کره بمانیم. البته سفارت 
ایران در کره به ما کمک می کند و امیدوارم که موضوع 

حل شود.
رئیس فدراس��یون فوتبال همچنین تأکید کرد: اینکه 
آیت اللهی را برای تقویت سرپرستی تیم امید آورده ایم 
را قبول ندارم. همچنین برخی مسائل نظیر اینکه گفته 
می ش��ود بازیکنان تیم امید دو ش��ب در دهکده پرسه 
می زدند مورد تأیید نیست چراکه آقای افاضلی کاماًل بر 

تیم امید اشراف داشت.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در خصوص کارلوس 
کی روش بیان کرد: برای ک��ی روش دنبال برنامه ریزی 
قوی تری هستیم. ضمن اینکه برای جام ملت ها به وی 
تأکید کردیم تا بازی های تدارکاتی مدنظر داشته باشد.

کفاش��یان با اش��اره به مبلغ قرارداد ک��ی روش گفت: 
مبل��غ ق��رارداد وی و همکارانش هم��ان 5/2 میلیون 
دالر اس��ت. برنامه مهم کی روش تغییر نس��ل فوتبال 
ایران برای جام جهانی روس��یه اس��ت. خوش��بختانه 
 این بار ما ب��ر کی روش مس��لط هس��تیم و او تابع نظر

 ما است.

امیدهای فوتبال ایران قربانی بحران مدیریتی فدراسیون

آسمون ریسمون وینگادا برای نتایج ضعیف دراینچئون!
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ورزش مچ اندازی 
مظلوم واقع شده است

مهاجم سپاهان در 
تیررس درخشان!

قهرمان اصفهانی مچ اندازی ایران و آسیا گفت: به صراحت می توانم بگویم، 
ورزش مچ اندازی در ایران بسیار مظلوم واقع شده زیرا کمیته مچ اندازی زیر 
نظر هیئت بدنسازی و پرورش اندام بوده، اما در کشورهای دیگر مچ اندازی 

به صورت فدراسیون مجزا است.
مهدی عبدالوند اظهار کرد: خوش��بختانه بنده جزو 8 نفر از قهرمانان فوق 
س��نگین جهان هس��تم که برای حضور در مس��ابقات جهانی بلغارستان 
دعوت شده ام.وی تصریح کرد: مسابقات جهانی مچ اندازی در تاریخ 7 مهر 
در بلغارستان برگزار می ش��ود و امیدوارم به آمادگی کامل برسم.قهرمان 
مچ اندازی ایران و آسیا، به مقام های کسب کرده خود اشاره کرد و افزود: از 
سال 8۶ تابه حال بدون شکست و قهرمان مچ اندازی ایران بوده ام و توانسته ام 
در سال 2010 در هندوستان و در س��ال 2011 نیز در قزاقستان قهرمان 
قهرمانان آسیا شوم اما به جز مسابقات 2013، که اسپانسر بنده دانشگاه آزاد 

بود، تمام هزینه مسابقات و اعزام ها با خودم بوده است.

حمید درخش��ان که این روزها تیمش نیاز به یک مهاجم گلزن دارد گفته 
مصدومیت رضا نوروزي در هفته هاي ابتدایي باعث ش��د تا پرسپولیس در 
خط حمله دچار مشکل شود. در حال حاضر نبود یک سانتر فوروارد گلزن در 
پرسپولیس احساس مي شود و مهاجمان فعلي این تیم هم نتوانستند خیال 
حمید درخشان را بابت داش��تن یک مهاجم گلزن راحت کنند. سرمربي 
پرسپولیس این روزها به شدت دنبال جذب یک مهاجم خارجي است و این 
درحالي است که گفته مي شود پرسپولیس مي خواهد نام رضا نوروزي را از 
فهرست خارج کند. جواهیر سوکاي مهاجم سپاهان یک گزینه مناسب براي 
پرسپولیس است و گفته مي شود این بازیکن در تیررس حمید درخشان قرار 
دارد. سوکاي در س��پاهان یک بازیکن نیمکت نشین است و شرایط خوبي 
ندارد. او قطعاً از پیش��نهاد پرسپولیس اس��تقبال خواهد کرد ولي مشکل 
سرخپوشان تهراني این است که نمي توانند به راحتي باشگاه سپاهان را بابت 

جذب این بازیکن راضي کنند.

۶بازیکن فوتبال بازداشت شدند
روز گذش��ته ۶ بازیکن ازجمله مهاجم یک��ی از تیم های 
مطرح کشور توسط شعبه شماره 2 دادگاه اهواز به دلیل 
کارت معافیت جعلی بازداش��ت ش��دند.از این تعداد دو 

بازیکن از تیم فوتبال فوالد نوین اهواز هستند.

تحقیر چلسی توسط سرمربی منچسترسیتی
مانوئل پلگرینی، سرمربی منچسترسیتی، پس از تساوی یک بر 
یک تیمش برابر چلسی، تیم خوزه مارینیو را تحقیر کرده و آن را به 
یک تیم کوچک تشبیه کرد.دیدار دو تیم منچستر سیتی و چلسی 

در ورزشگاه االتحاد با تساوی یک بریک به پایان رسید.

اردوی تیم ملی کاراته
آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم های ملی کاراته بزرگساالن در دو 
بخش بانوان و آقایان از صبح دیروز)دوشنبه 31 شهریورماه( در آکادمی 
ملی المپیک آغاز شد. این اردو تا روز پنجشنبه هفته جاری )زمان اعزام به 

بازی های آسیایی( ادامه خواهد داشت.

والیبال قهرمانی مردان جهان

نگاهی کوتاه به عملکرد ایران در جام هجدهم
باالخره لهستان قهرمان والیبال جهان شد

امید برای ورود به رالی مرک

رئیس فدراس��یون موتورس��واری و اتومبیلرانی ابراز 
امیدواری کرد تا ای��ران امتیاز ورود ب��ه رالی مرک را 
کس��ب کند.حمیدرضا مهرعلی درب��اره آخرین روند 
آماده س��ازی برگزاری رالی خاورمیانه در شیراز اظهار 
داشت: تمام ش��رایط را برای برگزاری مس��ابقه رالی 
مهیا کرده ایم و تاکنون تمام ناظران فدراسیون جهانی 
به ش��یراز  رس��یده اند.وی افزود: امکانات الزم از قبیل 
خدمات بیس��یم، حمل ونقل، اینترن��ت و جی پی اس 
برای برگزاری مسابقات تدارک دیده شده و مسئولیت 
فنی به هانی ش��عبان به عن��وان یکی از کارشناس��ان 
شناخته شده FIA سپرده ده است، امیدواریم با تالش 
برگزارکنندگان و کس��ب تجرب��ه الزم بتوانیم امتیاز 
ورود به رالی مرک را در سال آینده کسب کنیم.رئیس 
فدراس��یون اتومبیلرانی با اش��اره به حضور تیم های 
داخلی و خارجی گفت: تیم های متعدد داخلی در این 
رقابت شرکت خواهند کرد و از تیم های خارجی هم سه 
تیم اردن، قطر و لبنان در ای��ن رقابت حضور خواهند 
داشت. این رقابت با توجه به اینکه هنوز به طور رسمی 
در تقویم FIA قرار نگرفته رسمی نیست، برخی تیم ها 
می توانند شرکت نکنند و دلیل اینکه سه تیم خارجی 
در این رقابت حضور دارند، همین مسئله است.مهرعلی 
خاطرنشان کرد: با برگزاری مناسب این رقابت و کسب 
سهمیه، از سال آینده این رقابت در تقویم فدراسیون 
جهانی قرار می گیرد و تمامی تیم ها در این رالی حضور 
خواهند داش��ت.وی به حضور بانوان ایرانی هم در این 
رقابت اش��اره کرد و گفت: برای اولین ب��ار یک تیم از 
بانوان ایرانی هم در این رالی شرکت می کنند که در نوع 
خود جالب خواهد بود. تاکنون بانوان در این مسابقات 
حضور نداشتند و حضور بانوان ایرانی می تواند بازتاب 
گس��ترده و بین المللی در بعد فرهنگی و ورزشی برای 

کشورمان داشته باشد.
استارت رالی خاورمیانه پنج شنبه صبح از دروازه قرآن 
شیراز زده می شود و عصر روز جمعه به پایان می رسد.
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تیم ملی والیبال لهس��تان با شکس��ت برزی��ل در دیدار 
نهایی هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان 
جه��ان، کاپ قهرمانی و مدال طالی ای��ن رقابت ها را به 

خود اختصاص داد.
تیم ملی والیبال لهس��تان با شکس��ت برزی��ل در دیدار 
نهایی هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان 
جه��ان، کاپ قهرمانی و مدال طالی ای��ن رقابت ها را به 

خود اختصاص داد.
آخرین دیدار مس��ابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 
در شهر کاووس لهستان برگزار شد و ملی پوشان کشور 
میزبان با شکست سه بر یک برزیل به عنوان قهرمان این 

رقابت ها معرفی شدند.
ملی پوشان برزیل در ست اول این مسابقه 25 بر 18 به 
پیروزی رسیدند، اما درست های دوم تا چهارم به ترتیب 
با امتیازه��ای 25 بر 22، 25 ب��ر 23 و 25 بر 22 مغلوب 
میزبان این رقابت ها شدند تا به مقام نایب قهرمانی جام 

هجدهم اکتفا کنند.
لهستان در دوره قبل این رقابت ها )2010( رتبه سیزدهم 
را به دس��ت آورده بود و در این دوره با استفاده از امتیاز 

میزبانی موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
والیبال برزیل که قبل از شروع این مسابقات با سه مدال 
طال و یک نقره رتبه دوم افتخارآورترین تیم رقابت ها را 
بعد روسیه در پرونده کاری داشت، یک مدال نقره دیگر 

به افتخارات خود افزود.
تیم ملی والیبال آلمان نیز با شکس��ت فرانسه در دیدار 
رده بندی مس��ابقات قهرمانی مردان جهان مدال برنز و 

عنوان سومی این رقابت ها را به دست آورد.
ملی پوش��ان والیبال فرانس��ه در سه س��ت متوالی و با 
امتیازهای 25 بر 21، 2۶ بر 24 و 25 بر 23 مغلوب آلمان 
شد تا به رتبه چهارمی جهان در این رقابت ها اکتفا کند.

رده بندی نهایی 24 تیم ش��رکت کننده در هجدهمین 
دوره مس��ابقات والیبال قهرمانی مردان جه��ان به قرار 

زیر است:

قهرم��ان: لهس��تان/نایب قهرمان: برزیل/س��وم: آلمان/
چهارم: فرانسه/پنجم: روسیه/ششم: ایران/هفتم: کانادا و 
آمریکا/نهم: فنالند و صربستان/یازدهم: آرژانتین و کوبا/
سیزدهم: بلغارس��تان و ایتالیا/پانزدهم: استرالیا و چین/

هفدهم: بلژیک، کره جنوبی، مکزیک و ونزوئال/بیست و 
یکم: کامرون، مصر، پورتوریکو و تونس

 نگاهی کوتاه به عملکرد ایران در جام هجدهم

تیم ملی والیبال ای��ران در هجدهمین دوره مس��ابقات 
قهرمانی م��ردان جه��ان پنجمین حضور خ��ود در این 
رقابت ها تجربه کرد و با کس��ب مقام ششمی به کار خود 

پایان داد.
تی�م مل�ی والیب�ال ای�ران در دور مقدماتی 
رقابت ه��ای قهرمانی جهان موفق به شکس��ت تیم های 
ایتالیا، آمریکا، ونزوئال و بلژیک شد و برابر فرانسه مغلوب 

شد.
ملی پوش��ان ایران در مرحله دوم نیز تیم های آرژانتین، 
استرالیا و صربستان را شکست دادند و تنها شکست خود 
در این مرحله برابر لهستان میزبان پذیرفتند تا درنهایت 
با 7 پیروزی و دوشکست به مرحله سوم و شش تیم برتر 

جهان صعود کنند.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم ابتدا در یک مسابقه 
به دوراز انتظار سه بر صفر مغلوب آلمان شد و در دومین 
مسابقه نیز سه بر دو برابر فرانسه شکست را پذیرفت تا به 

چهار تیم برتر این رقابت ها راه نیابد.
تیم ملی والیبال ایران روز )شنبه( در آخرین مسابقه خود 
در هجدهمین دوره مس��ابقات قهرمانی مردان جهان به 
مصاف روسیه رفت و سه بر صفر مغلوب این تیم شد و به 

رتبه ششم جهان اکتفا کرد.
والیبال ایران در ای��ن دوره از رقابت ها، پنجمین حضور 
خود در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه کرد. بهترین 
رتبه ایران در ادوار گذشته این رقابت ها جایگاه نوزدهمی 
 بود ک��ه در ای��ن دوره 13 پله صع��ود در ای��ن رقابت ها 

داشت.
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یادداشت

۳ درصد گوشت قرمز کشور در 
چهارمحال و بختیاری تولید می شود

معاون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:۳ درصد 
گوشت قرمز کشور در این استان تولید می شود.

 مح��راب فرجی اظه��ار ک��رد: تولی��دات گوش��ت قرمز در 
چهارمحال و بختیاری ۳0 هزار و 450 تن در س��ال است که 
14 هزار و 500 تن آن به مصرف درون اس��تان و بخشی نیز 
به خارج از استان صادر می ش��ود.وی افزود: ۳ درصد گوشت 
قرمز کشور در این اس��تان تولید می شود و نزدیک به نیمی از 
گوشت قرمز شده در اس��تان صادر می شود و این سبب شده 
تا چهارمحال و بختیاری رتبه 1۳ در صادرات گوش��ت را در 
کش��ور به خود اختصاص دهد.معاون بهب��ود تولیدات دامی 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بخش عمده ای 
از صادرات گوشت قرمز از استان به صورت صادرات دام زنده 

به استان های اصفهان و خوزستان انجام می شود.

مدیر جدید امور برق شهرستان 
شهرکرد منصوب شد

مدیر جدید امور برق شهرستان شهرکرد طی حکم مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری، منصوب شد.

 س��ید روزبه هاش��می  هدف از تغیی��ر و تحول س��ازمانی را 
تس��هیل امور، دمیدن روح تازه، هموار کردن مس��یر خدمت 
و ارائه سیاس��ت ها و خط مش��ی ها با روش های نوین دانست. 
وی همچنین بر لزوم تکریم مخاطب، ضرورت اخالق مداری، 
ارتقاء و حفظ کرامت م��ردم در نظام اداری، روش های جدید 
ارائه خدمات شایسته به مردم و افزایش سطح رضایت مندی 

ارباب رجوع تأکید کرد. 

  پوشش سامانه دیجیتال 
چهارمحال و بختیاری در اولویت است

مدیرکل صداوس��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
توسعه زیرس��اخت های فنی و پوشش س��امانه دیجیتال در 
چهارمحال و بختیاری در اولویت کاری صداوس��یمای مرکز 
اس��تان اس��ت. علی رامک در دیدار با اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: برنامه س��ازی محتوای��ی با محوریت 
دین، اخالق، امی��د و آگاهی بخش��ی از مهم ترین برنامه های 
صداوس��یمای اس��تان اس��ت.وی افزود: در محور امید، باید 
جامعه را به آینده ای روشن امیدوار و در محور آگاهی بخشی 
باید دستاوردهای نظام و خدمات دولت را به مردم معرفی کرد.

مدیرکل صداوس��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
آسیب شناس��ی و ارتقای فرهنگ عمومی، توجه به کل استان 
در توسعه زیرساخت های فنی و پوشش سامانه دیجیتال در 
سراسر استان از طرح ها و اقدامات اولویت دار این مرکز است که 

اجرایی شدن آن ها حمایت استانداری را می طلبد.

 مرمت ۲ اثر تاریخی
 در چهارمحال و بختیاری 

معاون میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: دو اث��ر تاریخی 
رض��وی  عصارخان��ه 
فرخ ش��هر و پل کنرگ 
گندمان که در فهرست 
آثار ملی ای��ران به ثبت 
رسیده اند مرمت می شود. مصطفی هادیپوراظهار 
کرد: مرم��ت دو اث��ر تاریخی عصارخان��ه رضوی 
فرخ ش��هر و پل کن��رگ گندمان که در فهرس��ت 
آثار ملی ایران ب��ه ثبت رس��یده اند در حال انجام 
است.وی افزود: مرمت عصارخانه رضوی فرخ شهر 
ش��امل سبک س��ازی بام بن��ا، تعوی��ض تیرهای 
فرس��وده بااعتباری بالغ بر 400 میلی��ون ریال از 
محل اعتبارات ملی س��ال 92 ش��روع شد.معاون 
می��راث فرهنگ��ی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
این عصارخانه درگذش��ته به عنوان کارگاه محلی 

عصاره گیری مورداستفاده قرار می گرفت.
هادیپور خاطرنشان کرد: این بنا که متعلق به دوره 
قاجار اس��ت بعد از مرمت می توان��د به عنوان موزه 

تغییر کاربری یابد.
وی افزود: ای��ن اثر تاریخی در تاری��خ 89/11/18 
به ش��ماره ثبت 29585 در فهرس��ت آثار تاریخی 
ایران به ثبت رسیده است.معاون میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری گفت: پ��ل تاریخی کنرک 
در گندم��ان که مربوط ب��ه دوره قاجار اس��ت نیز 
بااعتباری بالغ ب��ر 100 میلیون ریال آغازش��ده و 
تاکنون 65 درصد پیش��رفت فیزیک داشته است.

هادیپور خاطرنش��ان کرد: عملیات اجرایی در این 
پل ش��امل برچیدن الحاقات نامناس��ب روی پل، 
استحکام بخش��ی موضعی پل، سبک س��ازی پل، 
دوغاب ریزی و انجام مرمت های حفاظتی و سازه ای 
است که عملیات تکمیلی اجرای سطح عبوری پل 

در حال اجراست. 
وی افزود: این پل بر روی رودخانه ای در این منطقه 
در ضلع جنوبی روس��تای کنرک واقع شده است. 
معاون میراث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: این اثر تاریخی در تاریخ 84/5/11 به شماره 
ثبت 12425 در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

اخبار کوتاه یادداشت طرح تفصیلی شهر بن تصویب شد
سرپرست معماری و شهرس��ازی اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری از 
تصویب طرح تفصیلی شهر بن خبر داد .جمعیت فعلی شهر بن بیش از 11 هزار نفر است 
و پیش بینی می شود که این جمعیت در افق 1400 به 1۳ هزار و 29۳ نفر افزایش یابد.
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مدیرکل بنیاد ش��هید ایثارگران چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به افتخارات این استان در دوران دفاع مقدس گفت: 
کوچک ترین شهید رزمنده دفاع مقدس از استان چهارمحال 

و بختیاری است.
قدرت اهلل رییسی گفت: اس��تان چهارمحال و بختیاری دو 
هزار و 400 شهید در دوران هشت سال دفاع مقدس تقدیم 
اس��الم کرد. وی اظهار کرد: همچنین این اس��تان بیش از 
500 آزاده سرافراز دارد که درراه اس��الم  و حفظ این نظام 
استقامت کردند.رئیسی بابیان اینکه شش هزار و 900 نفر 
از مردم این استان جانباز و ایثارگر هستند، افزود: ایثارگران 
در هشت س��ال دفاع مقدس با اهداء بخشی از جسم خود 
درراه اسالم و انقالب فداکاری کردند و اکنون برماست که به 
وظیفه خود در قبال آنان و جامعه اسالمی، عمل کنیم.1۳0 
نفر از س��رداران، امیران و فرماندهان دوران دفاع مقدس از 

چهارمحال و بختیاری بودند
به گفته وی، 1۳0 نفر از سرداران، امیران و فرماندهان هشت 
س��ال دفاع مقدس از چهارمحال و بختیاری بودند که این 

خود یکی از افتخارات استان به شمار می رود.
 رئیس��ی بابی��ان اینک��ه کوچک تری��ن ش��هید رزمن��ده 
دفاع مق��دس از این اس��تان اس��ت، تصریح کرد: ش��هید 
 ظفر خالدی از شهرس��تان ل��ردگان، کوچک ترین رزمنده

 دفاع مقدس بود که به مقام شهادت نائل شد.
ناج�ی آب�ادان از جوان�ان ش�هید اس�تان

 چهارمحال و بختیاری است
وی اظهار کرد: شهید دریاقلی سورانی، ناجی آبادان از جوانان 
این استان اس��ت که تندیس این شهید به زودی در ورودی 
روستای یانچش��مه با همکاری فرمانداری، شورای شهر و 
دهیاری بنا می شود.رئیس��ی به یکی از شیر زنان صبور این 
استان اشاره کرد و گفت: آمنه احمدی وردنجانی که هفت 
تن از محرم های خود را تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده، 
الگوی صبر و اس��تقامت بوده اس��ت.وی برگزاری مراس��م 
میهمانی الله ها در سوم مهرماه، عطرافش��انی و غبارروبی 
گلزار ش��هدا، همچنین دی��دار و سرکش��ی از ایثارگران و 
خانواده شهدا از مهم ترین برنامه های بنیاد شهید در طول 
هفته ایثار و شهادت است. شرکت جانبازان در رژه نیروهای 
مسلح، برگزاری مراسم های یادبود و یادواره شهدا در طول 
این هفته، برگزاری نمایشگاه های آثار شهدا، چاپ و توزیع 
ویژه نامه دفاع مقدس به تیراژ هزار جلد، اعزام پیام آوران ایثار 
به مدارس برای خاطره گویی از دیگر برنامه های بنیاد شهید 

استان در طول هفته دفاع مقدس است.
باغ موزه دف�اع مقدس ش�هرکرد در س�ال ۹۴ 

تکمیل می شود

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر دفاع مق��دس چهارمحال 
و بختیاری گفت: س��اخت باغ موزه دفاع مقدس ش��هرکرد 
بااعتباری معادل 50 میلیارد ریال از س��ال 89 آغازشده و 
تاکنون ۳4 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین اعتبار در 
سال 94 تکمیل می شود.سرهنگ عباس عباسی اظهار کرد: 
بنیاد حفظ آثار نه به عنوان یک مرکز اجرایی بلکه به عنوان به 
یک مرکز قرارگاهی و سیاست گذاری و برنامه ریزی مسئول 

حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس است.
وی افزود: اساساً هر جنگی با توجه به شرایط در محورهای 
متعدد گسترش می یابد که اولین محور، محور سیاسی است؛ 
هیچ جنگی بدون اهداف سیاسی نمی تواند معنا پیدا کند، 
زمینه ها و اهداف جنگ در حوزه های سیاسی شکل می گیرد 
و پیوستگی جنگ و سیاست نیز بر اساس همین مالحظات 
است و سیاست راهنمای جنگ است، هرجایی که سیاست 
به بن بست برسد جنگ آغاز می شود.مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشر دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با اشاره به محور 
نظامی گفت: محور نظامی جنگ در هر جنگی مطرح است و 
جوهر جنگ معطوف به ستیزه جویی و به کارگیری تجهیزات 
و ابزارهای نظامی برای کشتار است.عباسی خاطرنشان کرد: 
جنگ بدون استفاده از س��الح و کشتار معنا پیدا نمی کند، 
اساس پیوس��تگی جنگ و سیاست نتیجه درهم آمیختگی 
دو بعد سیاسی و نظامی اس��ت و توجیه برای تأمین اهداف 
سیاسی در همین راستا تحلیل می شود.وی با اشاره به محور 
فرهنگی جن��گ ادامه داد: هر جنگ��ی پیامدهای فرهنگی 
خاص خود را دارد و پیام��د هر جنگ در چارچوب تحوالت 
 سیاس��ی و اجتماعی آن قابل بازشناس��ی می تواند باش��د،

 بر اساس این رویکرد در هسته اصلی هر جنگ یک فرهنگ 
را می توان جس��ت وجو کرد.مدی��رکل بنیاد حف��ظ آثار و 
نش��ر دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با محور اندیشه 
اش��اره کرد و گفت: جریان س��ازی هر جنگی به پش��توانه 
تفکر و اندیش��ه آن جنگ که دوران بنیان ها و اصول فکری 
و اس��تراتژیک آن جنگ را ش��کل می دهد.عباسی تصریح 
کرد: نبرد اصل��ی در حوزه تفکر، اندیش��ه و اراده در جریان 
است و خلق حماس��ه های بزرگ و تعیین کننده در جنگ 
حاصل اندیش��ه های بزرگ اس��ت.وی افزود: روش دفاعی 
هر ق��وم و ملتی متأثر از برداش��ت ها و ذهنی��ت خاص آن 
 قوم اس��ت، لذا شکس��تن اراده ها در هر جنگ��ی می تواند 

حرف اول را بزند.

مدیرکل بنیاد شهید استان:

ناجی آبادان از جوانان شهید استان چهارمحال و بختیاری است

کوچک ترین شهید رزمنده دفاع مقدس از بلندای ایران
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
پرونده:9209980351401155  شماره   9309970351400460 دادنامه:  شماره   285
مهندس  بامدیریت  اصفهان  صادرات  بانک  خواهان:  شعبه:921155  بایگانی  شماره 
طالقانی-ط  فالورجان-خ  نشانی  به  اصفهانی  ناصری  مریم  خانم  وکالت  با  بهرامی 
نشانی  به  آباد  جالل  جالیی  رضاقلی  آقا   -1 خواندگان:  قوامین  موسسه  فوقانی 
نیک  مهدی  آقای   -2 شخصی  آباد-منزل  جالل  خمینی-روستای  امام  فالورجان-خ 
نفس به نشانی اصفهان-خ بهشت –ک کسرا-مجتمع کسرا 3- آقای لطف ا... جاللی نیا 
4- آقای قدرت ا... جاللی نیا همگی به نشانی اصفهان-پل مارنان-خ خیام-بن بست مهر-

پارک سبز-ط5-واحد61 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
رای  به صدور رای می نماید.  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص دادخواست بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم مریم ناصری 
فرزند  نیا  جاللی  لطف ا...   -2 رجبعلی  فرزند  نیا  جاللی  قدرت ا...   -1 آقایان  طرفیت  به 
رجبعلی 3- مهدی نیک نفس فرزند حسن 4- رضا قلی جالیی جالل آبادی فرزند کریم 
مبنی بر مطالبه مبلغ 138/886/301 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
وفق قرارداد بانکی با این توضیح که خوانده ردیف اول به موجب قرارداد بانکی شماره 
سایر  و  نموده  بانکی  تسهیالت  اخذ  به  مبادرت   89/12/19 مورخ   6601004962000
خواندگان ضمانت وی را نموده اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به ابقاء 
اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد 
اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و 
ننموده است مستند دعوی خواهان  ارائه  برائت ذمه خویش  و  پرداخت دین  بر  دلیلی 
محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان رادر دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً 
به مواد 515و198و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  را  خواندگان  تجارت  قانون  310و314  مواد  مدنی 
138/886/301 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 27/928/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس 
قرارداد بانکی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

م الف:15306 محمدی جرقویه ای رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980351401156  شماره   9309970351400461 دادنامه:  شماره   286
مهندس  مدیریت  به  اصفهان  صادرات  بانک  خواهان:  شعبه:921156  بایگانی  شماره 
بهرامی با وکالت خانم مریم ناصری اصفهانی به نشانی فالورجان-خ طالقانی-ط فوقانی 
موسسه قوامین خواندگان: 1- آقا علیرضا حیدری به نشانی اصفهان-خ امام خمینی-خ 
ولی  زرین شهر-خ  نشانی  به  عباس شمس  آقای   -2 نام  استاتیک  رنگ  مینو-خدمات 
عصر-ک محتشم-پ37، 3- آقای مهدی صفاریان به نشانی اصفهان-خ نظرغربی-ک 
با توجه به محتویات پرونده  خداوردی-پ18 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست بانک صادرات اصفهان با وکالت خانم مریم ناصری به طرفیت 
عباس  علی 3-  فرزند  علیرضا حیدری   -2 فرزند رمضان  مهدی صفاریان  آقایان 1- 
شمس فرزند احمد مبنی بر مطالبه مبلغ 79/200/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
با  به شماره 86003284 مورخ 86/4/20  اقساطی  قرارداد فروش  تادیه وفق  تاخیر  و 
سایر  و  نموده  بانکی  تسهیالت  اخذ  به  مبادرت  اول  ردیف  خوانده  که  توضیح  این 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  اند  نموده  را  وام  پرداخت  ضمانت  خواندگان 
ذمه  اشتغال  و  دین  استقرار  بر  داللت  که  خواهان  نزد  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر 
خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق 
تشخیص مستنداً به مواد 515و519و198و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
نحو تضامنی  به  را  تجارت خواندگان  قانون  امور مدنی مواد 310و314  در  انقالب  و 
 1/584/000 مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   79/200/000 مبلغ  پرداخت  به 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان  قابل  از آن ظرف 20 روز  این دادگاه و پس  در 
دادگاه عمومی   14 رئیس شعبه  ای  م الف: 15307 محمدی جرقویه  می باشد.   اصفهان 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

287 شماره دادنامه: 9309970351400625 شماره پرونده:9209980351401076 شماره 
 بایگانی شعبه:921076 خواهانها: 1- خانم شیما شاه زیدی 2- خانم شهره شاه زیدی
زیدی  شاه  مجتبی  آقای   -5 زیدی  شاه  شایسته  خانم   -4 زیدی  شاه  شیوا  خانم   -3
6- خانم شریفه شاه زیدی 7- خانم زهره حسین دانش با وکالت آقای خلیل بزرگمهر 
به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی حدفاصل چهارراه وکال و شیخ مفید-نبش 
رحمتی  سامان  آقای   -2 البرز  سنگ  بردیان  شرکت   -1 35-پ2-ط2خواندگان:  ک 
گواری 3- آقای سیامک جابری همگی به نشانی تهران-خ کارگر شمالی-بین فرصت و 
 نصرت-پ1078-ط1-کدپستی 1418837951 خواسته: مطالبه طلب گردشکار: دادگاه با 
صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
آقایان و خانمها 1- مجتبی شاه  دادخواست  دادگاه: در خصوص  رای می نماید. رای 
 زیدی فرزند اکبر 2- زهره حسین دانش فرزند مصطفی 3- شهره 4- شیوا 5- شایسته 
بزرگمهر  خلیل  آقای  وکالت  با  اکبر  فرزندان  زیدی  شاه  همگی  شیما   -7 شریفه   -6 
جواد  فرزند  گواری  رحمتی  سامان   -2 البرز  سنگ  بردیان  شرکت   -1 طرفیت  به 
به  ریال   7/500/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  محمدجواد  فرزند  جابری  سیامک   -3
 456650 شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  و  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام 
مرحوم  وجه  در  که  ریال  میلیارد  هفت  مبلغ  به  سپه  بانک  عهده   1392/7/19 مورخ 
اکبر شاهزیدی بوده و خواهانها به عنوان وراث وی مطالبه نموده اند و همچنین سند 
عادی مورخ 92/6/19 که به موجب آن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت خوانده 
با  دادگاه  اند  شده  چک  وجه  بر  عالوه   500/000/000 پرداخت  به  متعهد  اول  ردیف 
بر  داللت  که  نزد خواهان  مستندات  اصول  ابقاء  به  نظر  و  پرونده  محتویات  به  توجه 
ننموده است مستند دعوی خواهان محمول  ارائه  استقرار دین و اشتغال ذمه خویش 
به  مستندا  تشخیص  محق  شده  مطرح  دعوی  در  را  خواهان  دادگاه  تلقی  صحت  بر 
مواد 515و519و198و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  را  خواندگان  تجارت  قانون  310و314  مواد  مدنی 
بابت  پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و  7/000/000/000 ریال 
هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررسید 92/7/19 تا 
زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
اعتراض  قابل  از آن ظرف 20 روز  دادگاه و پس  این  قابل واخواهی در  ابالغ  از  پس 
اول را عالوه  استان اصفهان می باشد و همچنین خوانده ردیف  دادگاه تجدیدنظر  در 
ریال   500/000/000 مبلغ  پرداخت  به   92/6/19 مورخ  عادی  سند  به  توجه  با  آن  بر 
دادرسی  هزینه  ریال   10/000/000 مبلغ  پرداخت  همچنین  و  خواسته  اصل  عنوان  به 
و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
بانک مرکزی و از تاریخ 92/9/9 تا زمان وصول و در حق خواهان محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
 ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:15309 

محمدی جرقویه ای رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/6/11-265  شماره  ح35  667/93ش  پرونده:  کالسه   288
شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای فرشید فروزنده جونقانی نشانی: 
حبیب  آقای  خوانده:  شهر-بلوک13-واحد13  روشن  دشت-کوی  اصفهان-روشن 
مشورتی  نظریه  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مجهول المکان  نشانی:  مقدم  الیاسی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: دعوی آقای فرشید فروزنده جونقانی به طرفیت آقای حبیب الیاسی مقدم 
به خواسته مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ریال وجه چک شماره 212/2635614 عهده 
بانک توسعه تعاون به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی 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 
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه 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 شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
درحق  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس 
از  پس  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان 
حقوقی شورای   35 شعبه   15288 م الف:  می باشد.  شعبه  این  در  واخواهی  قابل   ابالغ 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/6/11-266  شماره  ح35  668/92ش  پرونده:  کالسه   289
شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای فرشید فروزنده جونقانی نشانی: 
اصفهان-روشن دشت-کوی روشن شهر-بلوک13-واحد3 خوانده: آقای حبیب الیاسی 
مقدم نشانی: مجهول المکان 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 آقای فرشید فروزنده جونقانی به طرفیت آقای حبیب الیاسی مقدم به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل و چهار میلیون ریال وجه چک شماره 812/077420 عهده بانک مسکن 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی 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 با توجه به ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 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 چهل و چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

م الف:15289 شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اجرایيه 

 9209980351500613 پرونده:  شماره   9310420351500219 اجراییه:  شماره   290
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بایگانی شعبه: 920617 بموجب درخواست  شماره 
فرزند  لرکی  بهنود   -1 علیهم  محکوم   9309970351500083 مربوطه  دادنامه  شماره 
محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  دو  هر  محمدحسن  فرزند  لرکی  ابراهیم   -2 ابراهیم 
هستند به 1- متضامنًا به پرداخت مبلغ سیصد و چهل و شش میلیون ریال بابت اصل 
مبنای  بر  که  تا زمان وصول  تاریخ سررسید 92/3  از  تادیه  تاخیر  خواسته خسارت 
تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از 
جمله هزینه نشر آگهی نه میلیون و پانصد و چهار هزار ریال بابت حق الوکاله و هفت 
میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد-حمید 
نوری به نشانی اصفهان-پل آذر-ابتدای خیابان توحید-پالک3. 2- پرداخت نیم عشر 
دولتی. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
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 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
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:15294 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9209980362601017 پرونده:  شماره   9309970353700732 دادنامه:  شماره   291
آتشگاه خ  نشانی  به  فر  آقای سروش سلیمی  بایگانی شعبه: 921440 شاکی:   شماره 

ملکی  سجاد  آقای   -1 متهمین:  پ33  ثارا...-  راه  سه  به  نرسیده   - سجاد  کوی   - 

 -1 اتهام ها:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  ملکی  امین  آقای   -3 بیگی  آقای رضا   -2
رسیدگی  ختم  دادگاه  گردشکار:  عمدی  وجرح  ضرب   -2 عادی  اشخاص  به  توهین 
در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را 
مشارکت  بر  دایر  امین  نام  به  فردی   -3 ملکی  2- سجاد  بیگی  1- رضا  آقایان  اتهام 
با عنایت  فر  آقای سیروس سلیمی  به  ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت  در 
انقالب اصفهان شکایت شاکی گواهی  از دادسرای عمومی و  به کیفرخواست صادره 
پزشکی قانونی اظهارات شهود و عدم حضور متهمان در دادسرا و در جلسه دادرسی 
مواد  به  مستنداً  و  دانسته  محرز  را  نامبردگان  به  انتسابی  جرایم  دادگاه  دفاع  جهت 
488-559-709-710 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 608 قانون تعزیرات 
مصوب 1375 هر یک از متهمان را از جهت توهین به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری 
و از جهت ضرب و جرح مشترکًا به پرداخت 3/7 درصد دیه کامل بابت حارصه روی 
بینی-دامیه مخاط دهان-حارصه خلف تنه و شکستگی نسج پوسیده دندان خلفی از قبل 
سیاه شده در حق شاکی ظرف یکسال از تاریخ وقوع بزه محکوم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در این دادگاه می باشد. م الف: 15315 

حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اجرایيه 

 9209980350800843 پرونده:  شماره   9310420350800225 اجراییه:  شماره   292
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920873 شعبه:  بایگانی  شماره 
محکوم   9209970350801740 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350802147
است  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  مراد  فرزند حسین  گلباغی  زارعی  فردین  علیه 
به پرداخت مبلغ 126/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی 
خسارت  انضمام  به  حق الوکاله(  ریال   4224000 و  دادرسی  هزینه  ریال   2597000(
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/5/24 لغایت زمان تادیه در حق محکوم له شرکت 
نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت-خ  به  منانی  انتخاب-امین  نوین  ارکان ساختار 
محمد  فرزند  امینی  محمودرضا   -1 آقایان  وکالت  با  کوثر  ابوریحان سوم-ساختمان 
شمالی-بعد  شیخ صدوق  اصفهان-خ  نشانی  به  دو  هر  یدا...  فرزند  داودی  مهدی   -2
از چهارراه نیکبخت-نبش کوچه شهید احمدی-ساختمان 49-ط1. رای صادره نسبت 
به خوانده غیابی بوده و حق االجرا 6/300/000 ریال می باشد که بر عهده محکوم علیه 
است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
مالی  بدهد.3-  به  پرداخت محکوم  برای  گذارد.2-ترتیبی  اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  روز 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:15321 هاشمی مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

293 کالسه:1239/92ش6ح به موجب رای شماره 1588 تاریخ 92/10/4 حوزه ششم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا احمدی 
GTX فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به الزام به فک پالک خودروی پراید 

به شماره انتظامی ایران13-946ج18 و همچنین پرداخت مبلغ 300/000 ریال هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان علی داتلی بگی فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان-بزرگمهر-خ 
همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  حسین-پ1.  امام  بست  شرقی-بن  بهشت  هشت 
مفاد  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15758 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 



امام علی )ع( می فرمایند :
 خوش رويي��ت دلي��ل ب��ر بزرگ��وارى نفس��ت و 
 فروتن��ى  ات خبردهنده  ا اخالق بلن��د مرتبه  ات

 مى  باشد.
 کاهش سطح قند خون

1132 با این گیاه مفید
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اینفینیتی با معرفی 
جدیدترین کانس��پت خود با نام Eau Rouge به جنگ 
بزرگان و مدعیان دنیای خودروهای سوپراسپرت رفته است.

 نمایشگاه خودرو ژنو امس��ال پر از س��ورپرایز برای عالقه 
مندان به خودرو است.اینفینیتی هم از این فرصت استفاده 
 Q50 کرده و طرح اولیه جدیدترین خودروی خ��ود با نام
Eau Rouge را به نمایش گذاشته است.مشخصات فنی 
خودرو بسیار جذاب است. یک موتور دوقلوی توربو شارژ 8. 
3 لیتری V6 که 370 اسب بخار نیرو تولید می کند و صدای 
گوش نوازی دارد!ش��تاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت این 
خودرو تنها در 4 ثانیه اس��ت و حداکثر سرعت آن به 290 

کیلومتر در ساعت می رسد.اینفینیتی 
که برند لوکس کمپانی نیسان است 
، معتقد اس��ت با م��دل جدید خود 
آمادگی رقابت ب��ا بزرگانی مانند بی 
ام و ، مرس��دس ، آئ��ودی و جگوار را 
دارد.برای وارد ش��دن ب��ه عرصه این 
رقابت بزرگ ، ایفینیتی باید حداقل خودرویی در س��طح 
بی ام و M3 تولید کند. با این موتور eau Rouge انتخاب 
هوشمندانه ای اس��ت اگر اعداد و ارقام اعالم شده صحیح 
 ls-f ، باش��د . این مدل س��ریعتر و قدرتمندتر از لکسوس
AMG c63 و جگ��وار XFR – s خواه��د بود.ای��ن خبر 
خوبی است زیرا وارد شدن رقبای جدید مانند اینفینیتی در 
عرصه رقابت  خودروهای اسپرت توقعات را باال برده و باعث 
عرضه محصوالت کارآمدتر می شود.ژان دی نیچان ، رئیس 
 eau : اینفینیتی در مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار داش��ت
rouge هم اکنون یک طرح است اما به طور قطع به مرحله 

تولید خواهد رسید. و این هیوالی سرخ توقعات دوستداران 
خودروهای اسپرت با کارایی باال را برآورده خواهد کرد.

زاین�ده رود:حاال می ت��وان ح��دس زد با خوان��دن این 
خبر چه حس��ی به ما درمقایس��ه کیفیت تولیدات داخلی 
خودرو دس��ت می دهد جایی که خودروساز جهانی سعی 
در برآورده ک��ردن رویاهای مش��تریان دارد خودروس��از 
 وطنی حتی نیازهای مصرف کنندگان  را به سختی اجابت 

می کند.

اینفینیتی , برند لوکس کمپانی نیسان
رقیبی برای بنز، ب  ام ، آئودی و بقیه! 

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا یک برچسب ارائه داده اند 
که با عرق بدن می تواند تلفن همراه را به طور کامل شارژ 
کند.یک تیم تحقیقاتی دانش��گاه کالیفرنیا برچس��بی 
طراحی کرده اند که با چسباندن آن به بدن وزرشکاران 
می تواند باتری گوشی همراه را به صورت کامل شارژ کند.

یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی گفت: این برچس��ب 
به صورت موقت بر بدن چسبانده ش��ده و قادر به تولید 
برق از عرق بدن انسان است که با میزان برق تولید شده 
می توان گوشی همراه را ش��ارژ کرد.وی در توضیح نحوه عملکرد این دستگاه افزود: انجام 
این کار بسیار ساده است؛ میکرو سنسورهای دستگاه قادر به دریافت الکترون های موجود 
در الکتات هستند.الکتات یک ماده شیمیایی در عرق بدن است و با فعالیت بیشتر کاربر، 
میزان آن در خون باال می رود؛ به این ترتیب به اندازه کافی برق تولید ش��ده و گوشی شارژ 
می شود و برق اضافی نیز در یک باتری کوچک که در برچسب جاسازی شده است، ذخیره 
می شود.به گفته این تیم تحقیقاتی، عملکرد این سیستم هیچ نیازی به ابزارهای جانبی ندارد 
و در بهترین حالت، این دستگاه قادر به تولید برق 70 میکرو وات در هر سانتی متر پوست 
است.این برچسب 10 تا 12 ساعت استفاده می ش��ود و محققان امیدوارند در آینده بتوان 

دستگاه های دیگری را نیز با این روش شارژ کرد.  

مهارت تایپ 10 انگشتی برای »محمد خورشید حسین« 
از هندوس��تان یک کار بس��یار کس��ل کننده است و او 
راهکاری جالب برای تایپ متون جدید و البته جالب پیدا 
کرده است. مهارت تایپ متون با 10 انگشت از آن دسته 
است که بسیاری عالقه دارند آن را فرا گرفته و متون خود 
را به س��رعت وارد رایانه کنند. برای کس��ب این مهارت 
تمرین و تکرار و تایپ متون مختلف عنصر بسیار مهمی 
است. این مرد پیش از این رکورددار تایپ حروف الفبای 
انگلیسی بود که این کار را تنها در 3.43 ثانیه انجام می 
داد اما این برای زمانی است که از انگش��تانش استفاده می کرد ولی حاال با استفاده از بینی 
همین کار را انجام می دهد و توانسته رکورد جدید را به نام خودش به ثبت برساند.او باید در 
کمترین زمان ممکن جمله ای طوالنی که به انتخ��اب گینس بود روی کیبورد بدون غلط 
تایپ می کرد. پیش از این رکورد مربوط به فرد هن��دی دیگری بود که در یک دقیقه و 33 
ثانیه این کار را انجام داده است ولی حاال با زمان 48.62 ثانیه این رکورد به خورشید حسین 
رسیده است.او بیش از دو سال است که روی این مهارت کار می کند و در این مدت چندین 
بار به بینی اش آسیب هم رسانده اس��ت. او می گوید هر کیبورد بینی خودش را نیاز دارد و 

برای بینی های بزرگ باید کیبورهای خاص و بزرگتری تعبیه شود. 

 ثبت رکورد سریع ترین تایپ با بینی شارژ تلفن همراه با عرق بدن

دم کرده ریشه این گیاه تب را پایین می آورد،قند 
خ��ون را تنظیم می کند.برای دفع س��نگ کلیه 

موثر است.
گل ختم��ی چین��ی ب��ا ذخی��ره حساس��یت 
س��لول های انس��ولین ب��ه کاه��ش س��طح 
 قندخ��ون در موش ه��ای دیابت��ی کم��ک 

می کند.
  گروه��ی از متخصص��ان هن��دی ب��ه بررس��ی

 مواد ش��یمیایی طبیع��ی گرفته ش��ده از گونه 
خاصی ختم��ی چینی پرداخته اند ک��ه به دلیل 
خ��واص درمانی اش ش��ناخته ش��ده و می تواند 
فاکتور درمانی بهتر و جدیدی برای مبتالیان به 

دیابت تولید کند.
دیاب��ت نوع 2 که توس��ط پزش��کان جه��ان به 
قاتل خاموش ش��ناخته ش��ده جزء بیماری های 
اصل��ی غیرقاب��ل واگی��ر ب��ه حس��اب می آید و 
موجب می ش��ود تع��داد قابل توجه��ی از مردم 
 دنی��ا بر اث��ر ابتال ب��ه آنجان خ��ود را از دس��ت 

بدهند.
به گفته پزش��کان در دیابت نوع 1 انس��ولین که 
هورم��ون تجزیه کننده گلوکز در بدن اس��ت به 
می��زان کافی تولید نمی ش��ود در حال��ی که در 
دیابت نوع 2 انس��ولین کافی تولید می ش��ود اما 
 به درس��تی قادر به انج��ام فعالیت های طبیعی 

خود نیست. 
متخصصان معتقدن��د »فرولیک اس��ید« تهیه 
ش��ده از برگ های این گیاه این امکان را دارد تا 
در درم��ان مبتالیان به دیابت کارایی بیش��تری 

داشته باشد.
به گزارش خلیج تایمز،  در نتایج این مطالعه آمده 
است »فرولیک اسید« می تواند در بهبود سطح 
 گلوکز خ��ون موش ه��ای دیابتی ط��ی دوره ای

 15 روزه تاثیر بگذارد.

صاحب امتياز : شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 گفتگوی جالب یک مهندس
 با مدیر!

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد 
قرار مهّمی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین 
بود پرسید: »ببخشید آقا ؛ من قرار مهّمی دارم ، ممکنه به من 

بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟«
 مرد روی زمین: »بله، شما در ارتفاع حدوداً 7متری در طول 
جغرافیایی 18'2487و عرض جغرافیایی 41'21 37هستید."

 مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید!
 مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟

 مرد بالن س��وار : »چ��ون اطالعاتی که ش��ما به م��ن دادید 
اگ��ر چه کام��ال ً دقی��ق بود ب��ه درد م��ن نمی خ��ورد و من 
 هنوز نم��ی دانم کجا هس��تم و ب��ه موقع به قرارم می رس��م

 یا نه؟«
 مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.
 مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟

 مرد روی زمین : چون ش��ما نمی دانید کجا هستید و به کجا 
می خواهید بروید. قولی داده اید و نم��ی دانید چگونه به آن 
عمل کنید و انتظار دارید مس��ئولیت آن را دیگران بپذیرند. 

 اطالعات دقیق ه��م به دردتان
 نمي خورد!!

سه شنبه  1 مهر  1393 |27 ذی القعده   1435
شماره 1408 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اصفهان 

س ها : ایمنا
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