
طرح ایجاد بندرخشک به دوراز فیگورهای تبلیغاتی
والدت حضرت 
 معصومه )س( را 
به تمامی شیعیان 
 جهان تهنیت 
می گوییم

گسترش صنعت پاک با در نظر گرفتن منافع محیط زیست 
 بازدید کمیسیون امنیت ملی 

مجلس از تأسیسات هسته ای نطنز  اتاق  فکر پیشگیری و مبارزه 2
با مواد مخدر در اصفهان   می�راث معنوی  میراث گذش�ته 35

را به رخ می کشد

آمادگی آلمان برای اجرای برنامه های 
پژوهشی احیای  زاینده ورد

موافقت با افزایش 2/5میلیونی 
سقف وام مسکن روستایی

فعالیت سه خوشه کسب و کار جدید 
در اصفهان آغاز شد

 شایعه ظهور درخشان مریخ
 در آسمان صحت ندارد
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 واگن های »وی آی پی «
روی ریل  راه آهن  استان 

نقره داغ رانندگان و راکبان متخلف در اصفهان 

هیچ مجوزی  برای تجمع امروز مردم صادر نشده است   

برای نخستین بار در کشور انجام می شود:

معاون استاندار اصفهان خبر داد :

43

2 3

 یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت توسعه و پیشرفت راه آهن است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان صدور هرگونه مجوز برای تجمع مردم اصفهان در اعتراض 
به وضعیت رودخانه زاینده رود در  امروز )ششم شهریورماه  ( را تکذیب کرد.

رسول یاحی گفت: هیچ مجوزی برای تجمع مردم ش��ریف اصفهان امروز  در زاینده رود صادر نشده و 
نیازی هم به این موضوع نیست.

وی اظهار کرد: تاکنون پیگیری های مدیریت استان به گونه ای بوده که روند پیگیری پرونده زاینده رود 
در محیطی آرام و در بستر منطق پیش رفته که پیشرفت های خوبی نیز داشته است.

معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار اصفهان بابیان اینکه درخواس��ت کنندگان این تجمع هدفشان 
رساندن صدای تشنگی مردم و شهر اصفهان به مسئوالن کشور بود که خوشبختانه با سفر معاون اول 
رئیس جمهور این موضوع به خوبی محقق ش��د و تصمیمات خوبی هم در این زمینه گرفته شد.وی با 

اشاره به اینکه مردم اصفهان همواره مردمی بافهم، تمدن و فرهنگ باال هستند، تصریح کرد: آن ها نیز 
در این مسیر مسئوالن استان را یاری می کنند تا در شرایطی آرام و به دوراز غوغا ساالری روند احیای 

رودخانه زاینده رود را پیگیری کنند.
یاحی ادامه داد: مدیریت استان با احتمال اینکه برخی افراد سودجو بخواهند از این موضوع سوءاستفاده 
کنند، خاطرنش��ان کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی با کنترل موضوع اجازه هرگونه سوءاس��تفاده به 
افرادی را که قصد دارند جو آرام استان را متشنج کنند نمی دهند و مطمئناً مردم شریف اصفهان نیز 
در این زمینه تابع قانون خواهند بود.از چندی پیش موضوع تجمع م��ردم اصفهان در امروز  در کنار 
یکی از پل های تاریخی استان مطرح بود که در برخی منابع عنوان می شد نمایندگان مجلس خواستار 

برگزاری این تجمع بودند، اما با سفر معاون اول رئیس جمهور و محقق شدن...

افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس 
مدارس درمهرماه 

   معاون اجرایی سازمان تاکس��یرانی شهرداری اصفهان 
از آغاز ثبت نام س��رویس های مدارس خب��ر دارد و اظهار 
داش��ت: نرخ س��رویس مدارس در س��ال جاری نسبت 
 به س��ال گذش��ته ۲۵ درصد افزایش یافته است.رمضان

 عسگری نژاد بابیان این مطلب گفت: مجوزهای الزم برای 
ثبت نام رانندگان سرویس های مدارس صادرشده است. 

وی با اشاره به اینکه لیست شرکت های مجاز تاکسیرانی 
برای آموزش وپرورش ارسال ش��ده اس��ت، تصریح کرد: 
ش��رکت های تاکس��یرانی در حال برنامه ریزی و ثبت نام 

سرویس های مدارس هستند. ...
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خدمات صنعت برق آرامش جامعه  و امید به آینده را نوید می دهد . 
 

 روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن
 انقالب اسالمی  استان اصفهان

با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واالمقام 
رجایی و باهنر، هفته دولت را به همه 

خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران تبریک می گوییم.
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

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

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

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

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

چاپ   اول    

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/821 مورخ 92/12/4 شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد عمليات ذيل را براساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط 

جهت شركت در مناقصه ذيل دعوت به عمل می آيد.

متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز يكشنبه مورخ 93/6/23 جهت اطالع از شرايط و 
شركت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمايند.

مبلغ سپرده شركت در مبلغ برآورد اوليه پروژه )ريال(شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
مناقصه )ريال(

تأمین و حمل و تخلیه آب مصرفی جهت فضای سبز شهرداری فوالدشهر با 1- 
3/000/000/000150/000/000تانکرهای سیار

حسین امیری شهردار فوالد شهر

93/17763

93/6/5

))آگهی مناقصه عمومی((
نوبت  دوم 



اخبار کوتاهيادداشت

هدف قرار دادن کشتی ايرانی توسط 
گشت ساحلی آمريکا در خلیج فارس

پنتاگون اع��ام کرد: گش��ت س��احلی آمری��کا در آب های 
خلیج فارس یک کش��تی ایرانی را هدف ش��لیک گلوله قرار 

داده است.
به نقل از ش��بکه خبری س��ی.ان.ان، دریاس��االر جان کربی، 
س��خنگوی پنتاگون در بیانیه ای از رویارویی یک قایق گشت 
ساحلی آمریکا با یک کش��تی ایرانی در خلیج فارس خبر داد.

س��خنگوی پنتاگون گفت: هیچ ش��واهدی مبنی ب��ر اینکه 
 کشتی ایرانی مورد اصابت این گلوله ها قرارگرفته باشد وجود

 ندارد.
پنتاگون مدعی شد قایق گشت ساحلی پس ازآنکه این کشتی 
ایرانی تفنگی را به سمت آن ها نشانه گرفته بود اقدام به شلیک 
گلوله کرده اس��ت درحالی که قایق آمریکایی در آب های آزاد 
در حال گش��ت بوده اس��ت.همچنین نیروی دریایی آمریکا 
اعام کرد: کشتی ایرانی پس از شلیک گلوله از سوی نیروهای 
آمریکایی پاسخی به آن نداده و صحنه را ترک کرده و ارتباطی 
نیز با پایگاه آمریکایی برقرار نکرده است.نیروی دریایی آمریکا 
عاوه بر این تأیید کرد که این کش��تی پرچ��م ایران را حمل 
می کرده و ایرانی بوده است. مقامات ایرانی تاکنون درباره این 

گزارش اظهارنظری نکرده اند.

 بازديد کمیسیون امنیت ملی مجلس 
از تأسیسات هسته ای نطنز

     عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، بابیان 
اینکه اعضای این کمیس��یون از تأسیسات هس��ته ای فردو، 
بوشهر، اراک و نطنز بازدید می کنند، گفت: این بازدید اوایل 
مهرماه انجام می ش��ود.ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون 
امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجه مجل��س از بازدی��د اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تأسیسات 
هس��ته ای نطنز، نیروگاه اتمی بوش��هر، آب س��نگین اراک و 
تأسیس��ات فردو خبر داد و گفت: این بازدید باهدف بررسی 
وضعیت این تأسیس��ات و حمایت از دانش��مندان هسته ای 

انجام می شود.

 دائمی کردن قانون استخدام
 نیروی انتظامی  توسط دولت

جهت تأمین نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس تبصره ای 
از الیحه تمدید مدت اجرای آزمایش��ی قانون استخدام نیروی 
انتظامی را اصاح کردند که بر اساس آن دولت موظف است برای 
دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی اقدامات قانونی الزم 
را ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب به عمل آورد.در جلسه 
علنی مجلس شورای اسامی بررسی الیحه تمدید مدت اجرای 
آزمایشی قانون اس��تخدام نیروی انتظامی جمهوری اسامی 
 ایران به مجلس، اعاده ش��ده از ش��ورای نگهبان موردبررسی

 قرار گرفت.
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معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهوری از برگزاری نشست خبری رییس جمهور 2
در عصر شنبه هشتم شهریورماه ۹۳ خبر داد.این نشست سومین کنفرانس خبری رئیس جمهور 
اس��ت. روحانی پیش ازاین در س��الگرد انتخابات ریاس��ت جمهوری در کنفرانسی خبری با 
خبرنگاران داخلی و خارجی، تصویری از سیاست داخلی و خارجی دولت یازدهم را تبیین کرد.
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معاون سیاسی و امنیتی اس��تاندار اصفهان صدور هرگونه 
مجوز برای تجمع م��ردم اصفهان در اعت��راض به وضعیت 
رودخانه زاینده رود در  امروز )ششم شهریورماه  ( جاری را 

تکذیب کرد.
رس��ول یاحی گفت: هیچ مجوزی برای تجمع مردم شریف 
اصفهان امروز  در زاینده رود صادر نشده و نیازی هم به این 

موضوع نیست.
وی اظهار ک��رد: تاکن��ون پیگیری های مدیریت اس��تان 
به گونه ای ب��وده که روند پیگی��ری پرونده زاین��ده رود در 
محیطی آرام و در بستر منطق پیش رفته که پیشرفت های 

خوبی نیز داشته است.
معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار اصفهان بابیان اینکه 

درخواست کنندگان این تجمع هدفش��ان رساندن صدای 
تشنگی مردم و ش��هر اصفهان به مس��ئوالن کشور بود که 
خوشبختانه با س��فر معاون اول رئیس جمهور این موضوع 
به خوبی محقق ش��د و تصمیمات خوبی هم در این زمینه 
گرفته شد.وی با اشاره به اینکه مردم اصفهان همواره مردمی 
بافهم، تمدن و فرهنگ باال هستند، تصریح کرد: آن ها نیز در 
این مسیر مسئوالن استان را یاری می کنند تا در شرایطی 
آرام و به دوراز غوغا ساالری روند احیای رودخانه زاینده رود 

را پیگیری کنند.
یاحی ادامه داد: مدیریت اس��تان با احتم��ال اینکه برخی 
افراد س��ودجو بخواهند از این موضوع سوءاستفاده کنند، 
خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و امنیتی با کنترل موضوع 

اجازه هرگونه سوءاستفاده به افرادی را که قصد دارند 
جو آرام استان را متش��نج کنند نمی دهند و مطمئناً مردم 

شریف اصفهان نیز در این زمینه تابع قانون خواهند بود.
از چندی پیش موضوع تجمع مردم اصفه��ان در امروز  در 
کنار یکی از پل های تاریخی استان مطرح بود که در برخی 
منابع عنوان می شد نمایندگان مجلس خواستار برگزاری 
این تجمع بودند، اما با سفر معاون اول رئیس جمهور و محقق 
شدن بخشی از سیاس��ت های مدیریت اس��تان در احیای 
رودخانه زاینده رود، مدیریت اس��تان با این تجمع مخالفت 
کرد تا همچنان پیگیری های قانونی و اداری این موضوع در 

بستری آرام صورت پذیرد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: جریان رسانه ای 
غرب تاش کرد ت��ا صدای م��ردم غزه به جایی نرس��د اما 
صداوس��یمای جمهوری اس��امی ایران با عملیات عظیم 

رسانه ای توانست این جریان یک سویه را بر هم بزند.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دس��تور خود در 
جلسه علنی مجلس گفت: همان طور که رهبر معظم انقاب 
نیز به آن اشاره داش��تند همه باید به دولت کمک کنیم تا 
دولت بتواند در جهت اصاح امور اقتصادی و معیشت مردم 

اقدامات عاجلی را به عمل آورد.
وی افزود: حل مشکل ازدواج و اشتغال جوانان و همچنین 
اعطای تس��هیات به وی��ژه پرداخت وام خوداش��تغالی به 
متقاضیان و حل مشکل مسکن ۳ موضوع مهمی است که 

امیدواری��م دولت در این زمین��ه اقدام��ات الزم را به انجام 
برساند.عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس 
اظهار داشت: از س��تاد هدفمندی یارانه ها درخواست دارم 
تا نسبت به رفع اشکاالت پرداخت نقدی یارانه ها به فوریت 

اقدام و نگرانی خانواده های ضعیف را برطرف کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: ایستادگی و مقاومت مردم 
غزه نتیجه داد و من این پی��روزی را به رهبر معظم انقاب، 
مردم غزه و همچنین ایران اسامی تبریک می گویم. وی در 
پایان با اشاره به مشکات حوزه انتخابی خود در بخش های 
مختلف از مسئوالن مربوطه خواس��ت تا اقدامات الزم را در 

جهت حل این مشکات صورت دهند.

معاون استاندار اصفهان:

حاجی دلیگانی در نطق میان دستور:

جريان يک سويه رسانه ای غرب در جنگ غزه بر هم خورد

هیچ مجوزی  برای تجمع امروز مردم صادر نشده است   

سومین کنفرانس خبری رئیس جمهور روز شنبه برگزار می شود

وزارت خارجه در بیانیه ای اعالم کرد:

 اراده پوالدين مردم غزه 
حماسه آفريد

وزارت ام��ور خارج��ه در بیانی��ه ای ضمن تبری��ک پیروزی 
فلس��طینیان و مردم غزه ب��ر متجاوزان صهیونیس��تی، این 
پیروزی را ناش��ی از اراده پوالدین مردم غ��زه و دالورمردان 
مقاومت اعام کرد.به نقل از اداره کل دیپلماس��ی رسانه ای 
وزارت ام��ور خارجه در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: ب��ار دیگر 
نشانه های نصرت الهی در سرزمین فلسطین به منصه ظهور 
رسید و ملت قهرمان فلسطین توانستند حماسه دیگری را در 
پیروزی خط مقاومت و به زانو درآوردن رژیم صهیونیستی در 

مقابل اراده پوالدین مردم و دالورمردان مقاومت بیافرینند.
وزارت امور خارجه در این بیانیه خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسامی ایران پیروزی مردم مقاوم فلسطین و غزه را به همه 
ملت های ش��ریف و آزاده به وی��ژه ملت و رهب��ران مقاومت 
فلس��طینی تبریک و تهنیت می گوی��د.در بیانیه وزارت امور 
خارجه همچنین آمده است: بدون شک تحمیل خواسته های 
برحق مقاومت به سردمداران صهیونیستی درنبرد نابرابر غزه، 
ثمره رشادت و ازخودگذشتگی هزاران شهید و مجروح است 
که توانس��تند پرچم مقاومت رابه رغم اقدامات غیرانس��انی 
صهیونیس��ت ها برافراش��ته تر از گذش��ته در مقابل چش��م 
جهانیان به اهتزاز درآورن��د.وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
این پیروزی ب��ار دیگر نش��ان داد که تنه��ا راه احقاق کامل 
حقوق مردم فلس��طین، تأکید بر خط مقاومت و پایداری در 
مقابل توس��عه طلبی رژیم صهیونیستی اس��ت و اشغالگران 
و غاصب��ان حقوق ملت فلس��طین در قبال چنی��ن روحیه و 
ایمان مس��تحکمی، چاره ای جز پذیرش شکس��ت نداشته و 

نخواهند داشت.
در این بیانیه تصریح شده است: جمهوری اسامی ایران ضمن 
تأکید بر استمرار حمایت خویش از مقاومت مردم فلسطین 
و با آرزوی علو درجات برای ش��هدای حمات ظالمانه رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه و طلب شفای عاجل برای مجروحان، 
با خانواده های شهدا، و مجروحان و آسیب دیدگان از حمات 
اخیر ابراز همدردی می کند و بر این باور است که این پیروزی، 
مقدمه و بشارتی برای آزادس��ازی نهایی همه سرزمین های 
اشغالی ازجمله قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیسم 

خواهد بود.

فردا راهپیمايی گردان های بیت المقدس 
در چهارو محال بختیاری

معاون اجرایی س��پاه حضرت قم��ر بنی هاش��م )ع( از راهپیمایی 
بسیجیان گردان های بیت المقدس استان چهارمحال و بختیاری 
در حمایت از مردم مظلوم غزه، همزمان با سراس��ر کشور در فردا 
خبر داد.عبدالمحمد سعیدی اظهار کرد: با توجه به جنایات بزرگ 
رژیم صهیونیس��تی در قتل عام مردم بی دف��اع و مظلوم و کودکان 
وزنان فلسطینی در نوار غزه، بسیجیان گردان های بیت المقدس، 
روز جمع��ه به س��مت مصاه��ای نماز عب��ادی سیاس��ی جمعه 
راهپیمایی می کنند. وی افزود: نمایش اقتدار بسیجیان گردان های 
بیت المقدس برای اعام آمادگی رزم��ی در دفاع از مرزهای کیان 
اس��امی و اعام حمایت از مردم س��تم دیده فلس��طین اشغالی 
همزمان با سراسر کشور، از حوزه های مقاومت بسیج در شهرهای 
مختلف استان چهارمحال و بختیاری به سمت میعادگاه های نماز 
عبادی سیاسی جمعه برگزار خواهد شد.سعیدی گفت: در شهرکرد 
نیز بسیجیان گردان های بیت المقدس حوزه حضرت رسول )ص( 
و حوزه حضرت صاحب الزمان )عج(، رأس ساعت 12 از مسیرهای 
مسجد جامع و خیابان مولوی شهرکرد به طرف مصای بزرگ امام 

خمینی )ره( حرکت می کنند.

برگزاری دوره آموزشی »آفتابگردان ها« 
در بام ايران

سومین دوره آموزش��ی »آفتابگردان ها« ویژه ش��اعران جوان در 
خصوص شعر دوران انقاب اسامی از س��وی موسسه شهرستان 
ادب در شهرکرد برگزار شد.س��ومین دوره آموزشی آفتابگردان ها 
ویژه شاعران جوان در خصوص شعر دوران انقاب اسامی از سوی 
موسسه شهرستان ادبی به میزبانی شهرکرد برگزار شد.در این دوره 
بیش از 60 شاعر جوان از سراس��ر کشور شرکت کردند و از اساتید 
برجسته شاعر کشور بهره مند شدند.مدیر دفتر شعر حوزه هنری در 
این خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: شعر مانند بسیاری 
از بخش ها دارای دو قس��مت اس��ت که یک قس��مت آن استعداد 
و ذوق اس��ت و دیگری اس��تمرار و تربیت اس��تعداد و به کارگیری 
آن.داوودی اظهار داشت: در سال های بعد از انقاب اقدامات خوبی 
در خصوص آمورش و جهت دهی شاعران انجام شد اما بعد از مدتی 
این مهم رها ش��د.وی بیان کرد: این خاء آموزشی در حوزه شعر 
همیشه احساس می ش��ود و باید در این راس��تا برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: ش��عر انقاب دارای پایگاه مردمی است و بیشترین 
ش��اعران این حوزه از محروم ترین مناطق کشور هستند و انقاب 
 یک عنوان فراگیر اس��ت و همه بخش های حوزه ش��عر را ش��امل 

می شود.

پروژه گوهر شیر سامان افتتاح می شود
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از 

افتتاح پروژه گوهر شیر سامان در هفته دولت خبر داد.
سید نعیم امامی اظهار کرد: این پروژه بااعتباری حدود 10 میلیارد 
ریال در س��امان راه اندازی ش��د که برای 17 نفر نیز اشتغال ایجاد 

می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد گفت: تا دو ماه آینده همه تخت های بیمارستان های 
استان تعویض و تخت های نو بر اساس اس��تانداردهای روز 
جایگزین آن ها می ش��ود و همه ۹ بیمارستان استان در حد 

سه ستاره می رسند.
حمید رییسی بر لزوم ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان های 
استان تأکید و تصریح کرد: با توجه به بسته هتلینگ و ارتقای 
کیفیت خدمات در طرح نظام تحول سامت در این استان 

همه بیمارستان ها در حال تعمیرات اساسی هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: اکنون تعمیرات بیمارستان های این 
استان به صورت کامل در حال اجراست که پیش بینی می شود 
تا دو ماه آینده همه تخت ها تعویض و تخت های نو بر اساس 
استانداردهای روز جایگزین آن ها شود تا همه ۹ بیمارستان 

استان در حد سه ستاره برسند.
رییس��ی با اش��اره ب��ه اج��رای طرح تح��ول س��امت در 
ح��وزه بهداش��ت، اف��زود: اکن��ون 40 خان��ه بهداش��ت 

 و ۳2 پ��روژه بهداش��تی دیگ��ر در اس��تان در ح��ال
 اجراست.

وی بابیان اینکه پیش بینی می ش��ود 40 خانه بهداشت این 
استان تا 22 بهمن س��ال جاری افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار گی��رد، گفت: اعتبار پیش بینی ش��ده ب��رای تکمیل و 
 بهره ب��رداری از ای��ن تع��داد پ��روژه 100 میلی��ارد ری��ال

 است.
رییسی اظهار کرد: این تعداد خانه بهداشت اکثراً با زیربنایی 
۹0 متر در دست س��اخت هس��تند و از پیش��رفت فیزیکی 
5 تا 28 درص��دی برخوردار هس��تند که اعتب��ار موردنیاز 
آن ها تأمین شده اس��ت.وی از رش��د 22 درصدی اعتبارات 
جاری دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد در سال جاری خبر 
داد و یادآور ش��د: کس��ری بودجه ۹5 میلیارد تومانی سال 
گذشته مش��کاتی را برای بهداش��ت و درمان ایجاد کرده 
 بود که امروز این میزان به 50 میلی��ارد تومان کاهش یافته

 است.

رییس��ی بابیان اینکه در حال حاضر 7 هزار نیرو در دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد فعالیت می کنند، اظه��ار کرد: از 
 این میزان دو هزار و 500 نفر قراردادی هس��تند که ساالنه

 400 میلی��ارد ریال از درآمدهای دانش��گاه صرف پرداخت 
حقوق و مزایای آن ها می شود.

وی همچنین از ساخت مرکز بهداشتی درمانی هفشجان خبر 
داد و گفت: مرکز بهداش��تی درمانی شبانه روزی درجه یک 
 شهر هفش��جان توس��ط خیرین س��امت در حال ساخت

 است.
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه برتر در 

اجرای برنامه تحول نظام سالمت
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد ب��ا اج��رای برنامه تح��ول نظام 
س��امت درروند ثبت پرونده ها در س��امانه س��پاس وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی و ارس��ال گزارش ها، 
 از س��وی وزارت متب��وع به عن��وان دانش��گاه برت��ر معرفی

 شد.
 مرتضی هاش��م زاده در جلسه س��تاد تحول نظام سامت 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در راس��تای اجرای برنامه تحول نظام س��امت 
درروند ثبت پرونده ها در س��امانه س��پاس وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزش��کی و ارس��ال گزارش ها و پرونده ها، 
 از س��وی وزارت متبوع به عنوان دانش��گاه برتر معرفی شده 

است.
وی با اظهار خرس��ندی از افزایش چشم گیر رضایت مندی 
مردم اس��تان از رون��د ارائه خدم��ات درمانی ب��ه بیماران 
بس��تری با اجرای برنامه تحول نظام سامت، افزود: با توجه 
به ت��اش و همکاری مؤث��ر تمامی پرس��نل و کادر درمانی 
برای ارائ��ه خدماتی هر چ��ه مطلوب ت��ر، ایج��اد انگیزه و 
 رضایت من��دی در آنان نی��ز بای��د مدنظر مس��ئوالن قرار 

گیرد.

مدیرکل تعزی��رات حکومت��ی چهارمح��ال و بختیاری از 
محکومیت میلیونی برای قاچاق موتورسیکلت در شهرکرد 

خبر داد.
محمود اسماعیلی اظهار کرد: در پی اعام جرم پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان از فردی به اتهام ارتکاب قاچاق کاال 

)موتورسیکلت( پرونده ای تشکیل و به شعبه ویژه رسیدگی به 
جرائم قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شهرکرد 
ارجاع شد.وی خاطرنشان کرد: فرد متخلف عاوه بر ضبط 
کاال به مبلغ 40 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 

دولت محکوم شد.

تا 2 ماه آينده

قاچاقچی موتورسیکلت در شهرکرد به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

بیمارستان های چهارمحال و بختیاری سه ستاره می شوند

معاون عمرانی چهارمحال و بختیاری:

صنعت گردشگری کشاورزی 
در استان فعال شود

مع��اون عمران��ی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
گردشگری کش��اورزی باید به عنوان صنعتی که در 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و توسعه آن مؤثر 
باش��د موردتوجه قرار گیرید چراکه می تواند برای 
روستاهای چهارمحال و بختیاری ارزش افزوده باالیی 
داشته باشد.گودرز امیری در پنجمین نشست دانش 
توسعه استان با موضوع زمین و توسعه پایدار اظهار 
کرد: امروز امنیت غذایی به یکی از مهم ترین مباحث 
اصلی جهان تبدیل شده است.وی افزود: زمانی پدران 
ما از اراضی زراعی حفاظت می کردند ولی امروز افراد 
زیادی با ترفندهای مختلف س��عی در خارج نمودن 
 اراضی از کاربری اصلی آن هستند تا درنهایت چنین 
زمینی را بایر خطاب کنند.معاون عمرانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: دلی��ل این دخ��ل و تصرف ها در 
کاربری اراضی به خاطر نداشتن عزم ملی در حفظ 
کاربری اراضی است که مردم و دستگاه های دولتی 
باید در این زمینه توجه ویژه داش��ته باشند.امیری 
دلیل دیگر این دخل و تصرف ه��ا در تغییر کاربری 
اراض��ی را ع��دم حاکمیت فرهن��گ عمومی حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغی دانست و تصریح کرد: 
پایین بودن به��ره وری در کش��اورزی دلیل تغییر 
کاربری اراضی است چراکه این موضوع باشد می شود 
وقتی تغییر کاربری اراضی زراعی برای کشاورز سود 
باالیی داشته باش��د به تغییر کاربری زمین خود تن 
دردهد.وی افزود: برای رفع این مش��کل باید قیمت 
محص��والت کش��اورزی به گونه ای تعیین ش��ود تا 
کشاورز انگیزه تولید محصوالت کشاورزی را داشته 
باش��د و به بیمه محصوالت کش��اورزی آن ها توجه 
بیشتری شود.معاون عمرانی چهارمحال و بختیاری 
گفت: تا زمانی که این موارد رعایت نشود نمی توان 
کش��اورز را از تغییر کاربری اراضی بر حذر داش��ت.

امیری تصریح کرد: امروزه صنعت گردشگری در دنیا 
به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است و می توان از این 

صنعت در چهارمحال و بختی ای نیز بهره برد.
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ستاد احیای امربه معروف در تمام مناطق اصفهان ایجاد می شود
روابط عمومی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان، معاون 
امور مناطق و بخش��های این ستاد گفت: بی تفاوتی نس��بت به رفتار اطرافیان در 
جامعه اسالمی خطر بزرگی برای اجتماع است و در مقابل اگر همه ما بر درستی 

کارهای یکدیگر نظارت داشته باشیم معضالت رایج در جامعه حل خواهد شد.

3
یادداشت

وزیر بهداشت خبر داد

پیشنهاد اختصاص ۱۵۰ میلیارد 
تومان برای درمان ناباروری

وزیر بهداش��ت از آغاز فرآیند نوسازی بیمارستان های دولتی 
خبر داد و درب��اره کمک هزینه درمان ناب��اروری نیز گفت: به 
سازمان مدیریت پیشنهاد داده ایم ۱۵۰ میلیارد تومان برای 
کمک به هزینه درمان ناباروری اختصاص دهد که امیدواریم 
عملی شود.سید حسن قاضی زاده هاشمی با موضوع بررسی 
عملکرد یک ساله وزارت بهداشت و درمان دولت یازدهم اظهار 
داشت: طرح تحول سالمت در آغاز راه است و مقدمه ای است 
برای تحولی که در نظام سالمت قرار است اتفاق بیفتد و یکی 

از هدف هایش کاهش پرداخت از جیب مردم است.
وی اف��زود: اج��رای این ط��رح زودت��ر از تاریخی اس��ت که 
رئیس جمهور قول داده به نتیجه رس��ید و اکن��ون مردم در 
شهرها ۱۰ درصد و در روس��تاها ۵ درصد هزینه های بستری 
را پرداخت می کنند.همچنین میانگین نشان می دهد که در 
این مدت بین 7.۵ تا 8 درصد پرداخت از جیب وجود داشته 
که در مقایسه با 37 درصدی که قبل از اجرای طرح پرداخت 
می شده رقم قابل توجهی اس��ت.وی ادامه داد: اکنون نظم و 
انضباط حاکم شده و اش��کاالت به تدریج در حال جمع شدن 
است، همکاران ما نهایت تالش خود را برای اجرای این طرح 
انجام می دهند و درصورتی که خدماتی در مراکز دولتی وجود 

نداشته باشد برای بیمار فراهم می شود.

رئیس دادگاه های عمومی و انقالب 
اصفهان معرفی شد

رئیس دادگاه ه��ای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان در 
مراس��می با حضور رئیس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان 
معرفی شد.در این مراسم که در دادگستری کل استان اصفهان 
برگزار ش��د، مهدی رحیمی به عنوان رئی��س جدید محاکم 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان معرفی شد و از زحمات 

حجت االسالم والمسلمین عابدی قدردانی شد.
همچنین در این مراسم محمد محمدی و حجت اله سعیدی 
ابواسحاقی و حس��ین مقضی به عنوان معاونان قضایی ایشان 
با حکم ریاس��ت قوه قضایی��ه منصوب و از س��وی رئیس کل 

دادگستری استان معرفی شدند.
رئیس کل دادگس��تری استان در این مراس��م به راهبردهای 
کالن ترسیم ش��ده برای دس��تگاه قضایی ک��ه از انتظارات و 

تأکیدات رهبر معظم انقالب است اشاره کرد.

 3۰ هزار مسافر تابستانی 
درباغ فدک اسکان یافتند

ش��هردار منطقه 7 اصفه��ان اظهار داش��ت: از عید س��عید 
فطر تاکنون ح��دود 3۰ هزار نفر در کمپ باغ فدک اس��کان 
داده ش��ده اند.احمدرضا مصور بابیان این مطلب گفت: بعد از 
ماه مبارک رمضان و آغاز دور دوم سفرهای تابستانی کمپ باغ 
فدک در این ایام پذیرای گردشگران داخلی است. وی افزود: 
از عید س��عید فطر تاکنون حدود 3۰ هزار نف��ر در کمپ باغ 
فدک اسکان داده شده اند. شهردار منطقه 7 اصفهان با اشاره 
به امکانات کمپ باغ فدک تصری��ح کرد: پارکینگ با ظرفیت 
8۰۰ خودرو، محوطه بازی و وسایل بازی کودکان و بازارچه 

ازجمله امکانات باغ فدک است. 

افزایش ۲۵ درصدی نرخ سرویس 
مدارس در سال جاری

     معاون اجرایی س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان از 
آغاز ثبت نام س��رویس های مدارس خبر دارد و اظهار داشت: 
نرخ سرویس مدارس در سال جاری نس��بت به سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش یافته اس��ت.رمضان عس��گری نژاد بابیان 
این مطل��ب گفت: مجوزه��ای الزم برای ثبت ن��ام رانندگان 
سرویس های مدارس صادرشده اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
لیست شرکت های مجاز تاکس��یرانی برای آموزش وپرورش 
ارسال شده است، تصریح کرد: شرکت های تاکسیرانی در حال 
برنامه ریزی و ثبت نام س��رویس های مدارس هستند. معاون 
اجرایی سازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر نرخ سرویس های 
مدارس نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. 

اخبار کوتاه
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شرط تأمین اجتماعی برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

اگر جزو مشاغل سخت هستید ثابت کنید 
مدرس و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان

شایعه ظهور درخشان مریخ در آسمان صحت ندارد

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به اعالم آخرین 
آمار از میزان بازنشس��تگی افراد تحت مش��اغل س��خت و 
زیان آور پرداخت و گفت: اگر فردی تصور می کند کار سخت 
و زی��ان آور دارد بعد از اتمام ۲۰ س��ال کار، م��دارک و ادله 
خود را به کمیته مشاغل س��خت و زیان آور در استان محل 

سکونتش ارائه دهد.
محمدحس��ن زدا با اعالم اینکه تا به امروز ۲۰۰ هزار نفر در 
قالب کمیته مش��اغل س��خت و زیان آور بازنشسته شده اند 

اظهار کرد: یکی از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی اخیراً 
با 37 سال سن بازنشسته شده است. تاکنون دو نفر راداریم 
که برخالف تمام قوانین و اصول بیمه گری در سطح جهان 
بازنشسته شده اند.وی افزود: بازنشسته کردن یک فرد در 37 
سالگی، یک اقدام حمایتی است و نه بیمه ای.معاون فنی و 
درآمد سازمان تأمین اجتماعی بابیان اینکه مشاغل سخت و 
زیان آور مشاغلی هستند که متصدی آن به دلیل قرار گرفتن 
در معرض آس��یب های جس��می و روحی زودتر مستهلک 
می ش��ود گفت: قانون گذار ب��رای جلوگیری از اس��تهالک 
زودرس یک انسان، قانون بازنشس��تگی در کارهای سخت 
و زیان آور را وضع کرده است. بر این اساس اگر شخصی ۲۰ 
سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور 
کارکرد، می تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.زدا درباره 
چگونگی احراز سخت و زیان آور بودن یک شغل عنوان کرد: 
یک کمیته فنی متش��کل از پنج نماین��ده از وزارت تعاون، 
کارگران، کارفرمایان، تأمین اجتماعی و وزارت بهداش��ت 

این درخواست ها را موردبررسی قرار می دهند.

مدرس و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: 
شایعه ظهور مریخ به درخش��ندگی و بزرگی ماه در آسمان 
پنجم شهریورماه به دالیل مختلف صحت ندارد اما این تاریخ 
زمان مناسبی برای رصد س��یارات درخشانی همچون مریخ 
و زحل است.عمران مرادی با توجه به شایعه منتشرشده در 
فضاهای مجازی مبنی بر اینکه در نیمه شب پنجم شهریورماه 
به دلیل درخشش س��یاره مریخ  به نظر می رس��د دو ماه در 

آسمان حضور خواهند داشت، اظهار داشت: در ابتدا الزم است 
بگویم که درباره مریخ و ماه دو پدیده نجومی مقارنه و مقابله 
مطرح است که دو مبحث مجزا از یکدیگر است.وی افزود: در 
مدار سیاره شمسی از سمت خورشید ابتدا سیارات عطارد، 
زهره، زمین سپس مریخ قرار دارد و بر این اساس زمانی که 
زمین میان مریخ و خورشید واقع ش��ود این حالت را مقابله 
گویند اما زمانی که خورش��ید بین زمین و مریخ واقع ش��ود 

پدیده مقارنه رخ می دهد.
مدرس و عضو هیئت امنای مرکز نجوم ادیب اصفهان تأکید 
کرد: از دیدگاه زمینی در پی پدی��ده مقارنه ما قادر به دیدن 
مریخ نخواهیم بود و بدترین ش��رایط رصدی برای مشاهده 
مریخ را پشت سر می گذاریم که گاه چندین ماه ادامه خواهد 

داشت.
وی ادامه داد: زمانی که زمین میان مریخ و خورشید قرار گیرد 
فضای پشتی سیاره مریخ کاماًل تاریک است و بهترین شرایط 
رصدی برای مشاهده مریخ را پیش روداریم که در اصطالح 

رصدی مقابله نام دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان 
اصفهان گفت: به منظ��ور کاهش تخلفات 
رانندگی و تخلفات موتورسواران متخلف و 
ساماندهی ترافیک شهری گروه ضربت در 
پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 

تشکیل شد.
س��رهنگ حس��ین غالمی رئی��س اظهار 
کرد:همزمان با تشکیل قرارگاه ساماندهی 
اقدامات ترافیکی، گروه ضربت پلیس راهور 
باهدف کاهش تخلفات رانندگان و تخلفات 

موتورسیکلت سواران در این پلیس تشکیل 
شد.

وی شاخص برخورد با موتورسیکلت سواران 
متخلف را 4 تخلف مهم ازجمله نداش��تن 
کاله ایمن��ی، عبورازچراغ قرم��ز، عبور از 
مکان های عبور ممنوع ی��ا حرکت خالف 
جهت و عبور از پیاده رو اعالم کرد و افزود: 
گروه ضربت با این تخلفات برخورد قاطعانه 
می کند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان بیان کرد: اگر موتورسواری 

از کاله ایمنی اس��تفاده ک��رده و به قوانین 
توجه کند، عوامل پلیس حق نگه داش��تن 
یا کنترل م��دارک و یا جریم��ه کردن آن 
را ندارند.ای��ن مق��ام انتظام��ی افزای��ش 
تخلف س��د معبر و توقف دوبل در س��طح 
کالن ش��هر اصفهان را یکی از دغدغه های 
م��ردم عنوان ک��رد و تصریح ک��رد: پلیس 
راهور برای پاس��خگویی به مطالبات مردم 
و درخواس��ت های پی درپی آن��ان اقدام به 
تش��کیل گروه ضربت کرده، تا با این گونه 

 تخلف��ات به طور قاط��ع و ج��دی برخورد 
کند.

محدوده مرکزی شهر اصفهان بر روی 
خودروها مسدود می شود

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان 
اصفهان از بس��ته ش��دن محدوده مرکزی 
شهر اصفهان برای توسعه طرح قطار شهری 
در روزهای آینده بر روی خودروها خبر داد.

سرهنگ حسین غالمی افزود: در روزهای 

آینده میدان امام حسین )ع( شهر اصفهان، 
از نب��ش خیابان ب��اب الرحمه ت��ا انتهای 

خیابان طالقانی بسته خواهد شد. 
وی علت این مسدود شدن را انجام عملیات 

توس��عه مترو ش��هر اصفهان اع��الم کرد و 
افزود: رانندگانی که قص��د ورود به خیابان 
چهارباغ عباسی رادارند بایستی از خیابان 
ب��اب الرحم��ه وارد خیابان ش��مس آبادی 
 ش��ده و از خیابان طالقان��ی وارد چهارباغ

 شوند. 
س��رهنگ غالمی خواس��تار هم��کاری و 
همراهی رانندگان با مأموران پلیس ش��د 
و گفت: توس��عه ش��بکه قطار شهری یکی 
از راه های بسیار مهم برای کاهش ترافیک 
اس��ت. وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری 
و همراهی م��ردم و توجه ویژه مس��ئوالن 
به زودی و در اس��رع وقت این پ��روژه مهم 
به سرانجام برس��د و همگان از مزایای آن 

بهره مند شوند. 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان خبر داد: 

نقره داغ رانندگان و راکبان متخلف در اصفهان

سرهنگ غالمی شاخص برخورد 
با موتورسیکلت سواران متخلف را 

4 تخلف مهم ازجمله نداشتن کاله 
ایمنی، عبورازچراغ قرمز، عبور از 
مکان های عبور ممنوع یا حرکت 

خالف جهت و عبور از پیاده رو اعالم 
کرد
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آگهي   استعالم  مزایده عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

واحد استعالم گزار: مركز آموزشی درمانی الزهرا )س( 
موضوع استعالم : اجاره محل مهد كودک 

مبلغ تضمين شركت در استعالم : 30/000/000 ريال 
نوع تضمين شركت در استعالم : فيش واريزی يا ضمانت نامه معتبر بانكی

مدت تضمين شركت در استعالم : ضمانت نامه بانكی سه ماه 
تاريخ توزيع اسناد استعالم : از روز پنج شنبه مورخ 93/6/6 لغايت روز سه شنبه مورخ 93/6/11 

محل توزيع اسناد  استعالم : اداره حقوقی و قرار دادهای مركز آموزشی درمانی الزهرا ) س ( 
آخرين مهلت تحويل اسناد استعالم از طريق حضوری : روز سه شنبه مورخ 93/6/18 به آدرس : خيابان صفه مركز آموزشی 

درمانی الزهرا ) س( - دبير خانه مركز 
 زمان و محل بازگش�ايی پيش�نهادهای رس�يده : روز چهار ش�نبه مورخ 93/6/19  راس س�اعت 10 صب�ح - اداره حقوقی و

 قرار دادهای مركز آموزشی درمانی الزهرا ) س(

م الف 13835 م الف 13931

مركز آموزشی درمانی كاشانی در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات به شرح زير 
به صورت مناقصه عمومی از طريق متقاضيان حقوقی اقدام نمايند.

1( واگذاری خدمات واحد لندری به صورت حجمی 
2( واگذاری خدمات واحد CSR به صورت حجمی 

متقاضيان شركت در مناقصه می توانند جهت كس�ب اطالعات بيشتر به سايت 
دانشگاه علوم پزش�كی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat /خدمات پش�تيبانی دانش�گاه به آدرس
مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 37922090-031 واحد كميس�يون مناقصات تماس 

حاصل فرمايند. 

فرماندار اصفهان از تشکیل اتاق فکربا هدف پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در شهرستان اصفهان خبر داد.
فضل اهلل کفیل در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان افزود: این اتاق به منظور تدوین الگویی جامع و 
عالمانه برای مقوله پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تشکیل می شود.وی اظهار کرد: با تشکیل اتاق فکر و شناسایی مشکالت 
و برنامه ریزی بر اساس تحلیل وضعیت موجود در جامعه، می توان ضمن ارائه الگویی مناسب، گام مؤثری در مبارزه با این 
بالی خانمان سوز برداشت.فرماندار در این جلسه به حجم باالی مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه مواد مخدر و اعتیاد 

اشاره کرد.وی افزود: با عملیاتی شدن تحقیقات و مطالعات انجام شده، توجه و پیگیری وضعیت رها شدگان از بند اعتیاد و 
فعال کردن سازمان های مردم نهاد در حوزه اعتیاد به ویژه با اولویت زنان به عنوان بخش حساس جامعه، بسیاری از معضالت 

ناشی از اعتیاد نیز از قبیل سرقت، قتل و دیگر موارد کاهش خواهد یافت.
کفیل با توجه به کاهش سن اعتیاد در زنان از خیرین اصفهان درخواست کرد نسبت به مشارکت و فعال کردن کمپ ترک 

اعتیاد مخصوص زنان اقدام شود.

اتاق  فکر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اصفهان تشکیل می شود



اخبار کوتاهيادداشت

فعالیت سه خوشه کسب و کار جديد 
در اصفهان آغاز شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از آغاز فعالیت 
سه خوشه کسب و کار جدید با س��رمایه گذاری این شرکت 

خبر داد.
محمد جعفری گفت: قرارداد سه خوش��ه کسب و کار کفش 
اصفهان، گالب و عرقیات کاش��ان و نس��اجی دهق امس��ال 
توسط شرکت شهرک های صنعتی اس��تان با عامالن توسعه 

خوشه های کسب و کار منعقد شده است.
وی افزود: خوش��ه های صنعتی را از جمل��ه الگوهای مؤثر در 
زمینه س��اماندهی صنایع کوچک و متوس��ط عن��وان کرد و 
گفت: در صورتی که برای توس��عه صنایع کوچک و خوشه ها 
برنامه ریزی کنیم، چرخه ارائه خدمات مورد نیاز آن ها نظیر 
 خدمات تکنولوژیک، بازاریابی و مالی نی��ز به جریان خواهد

 افتاد.
وی اف��زود: ه��م اکنون 70 خوش��ه کس��ب و کار براس��اس 
مزیت های نسبی منطقه در اس��تان اصفهان شناسایی شده 

است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم 
کرد: وی به زم��ان راه ان��دازی و آغاز فعالیت این خوش��ه ها 
اش��اره کرد و گفت: بر اس��اس برنامه ریزی ها، فرایند اجرایی 
 توسعه این خوش��ه های صنعتی، بین س��ه تا پنج سال طول 

می کشد. 

خروج ۶۰۰ هزار متر مکعب آب از 
چرخه تصفیه خانه؛ سبب قطعی آب

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان گفت: 
فرایندی که در تصفیه خانه باباش��یخعلی پیش آمد منجر به 
خارج شدن حجمی حدود ۶00 هزار مترمکعب آب از چرخه 
این تصفیه خانه از مدار شده بود و در نتیجه آب شهر اصفهان 

قطع شد.
هاش��م امینی اظهار ک��رد: در فرایندی ک��ه در تصفیه خانه 
باباشیخعلی پیش آمد منجر به خارج شدن این تصفیه خانه 
از مدار شده بود و در نتیجه آب شهر اصفهان قطع شد، اما این 
فرایند در کمترین زمان ممکن برطرف شد و تصفیه خانه پس 

از 14 ساعت وارد مدار شد.
وی افزود : ب��ه دنبال ایجاد مش��کل در فراین��د تصفیه خانه 
باباشیخعلی بخشی از آب شرب کالنشهر اصفهان و شهرهای 
مجاور که از طریق تصفیه خانه باباش��یخعلی تأمین می شد، 
قطع ش��د به طوریکه می توان گفت 5۶ شهر و 300 روستای 
طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ تح��ت تأثیر ای��ن فرایند قرار 
گرفتند، چراکه ساعت ۶:30 یکم شهریور آب ورودی به تصفیه 

خانه قطع شد.

کاهش 4۰ درصدی میزان تولید 
گندم در مبارکه

مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: میزان 
تولید گندم در شهرستان مبارکه نسبت به سال های پرآبی 40 

درصد کاهش داشته است.
مظفر مرادی اصفهان بابیان اینکه س��طح زیر کش��ت گندم 
در شهرستان مبارکه نسبت به س��ال گذشته افزایش داشته 
است، اظهار کرد: امس��ال سطح زیر کش��ت گندم با افزایش 
 یک ه��زار و 250 هکتار ب��ه 3 ه��زار و 250 هکتار رس��یده

 است.
وی اف��زود: افزای��ش قیمت خری��د تضمینی گندم نس��بت 
ب��ه س��ال گذش��ته، کش��اورزان را ترغی��ب ب��ه کش��ت 
 گندم ک��رد ک��ه ای��ن افزایش س��طح را ب��ه همراه داش��ته

 است.

موافقت با افزايش 2/5میلیونی سقف 
وام مسکن روستايی

معاون بازسازی مسکن روس��تایی بنیاد مسکن با بیان اینکه 
سقف وام مسکن روس��تایی هنوز 12،5 میلیون تومان است 
از موافقت مع��اون اول رئیس جمهوری با افزایش س��قف وام 
مس��کن روس��تایی به 15 میلیون تومان و ارائه آن به هیات 

وزیران خبر داد.
عزیزاهلل مهدیان گفت:سقف وام مسکن روستایی هنوز 12،5 
میلیون تومان است اما کمیس��یون مسکن مربوطه پیشنهاد 
افزایش س��قف وام مسکن روس��تایی به 15 میلیون تومان را 
به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده و جهانگیری نیز آن را 
تأیید و برای طرح در هیات وزیران آن را در نوبت رس��یدگی 

قرار داد.
وی ادامه داد:این پیش��نهاد به هیات دولت ارائه شده و حال 
اینکه چه زمانی مورد رس��یدگی و تصویب ق��رار گیرد از آن 

اطالعی ندارم.
مهدی��ان تاکی��د ک��رد: پیش��نهاد م��ا افزایش وام مس��کن 
روس��تایی به 18 میلیون توم��ان بود اما همی��ن مبلغ هم به 
 هر حال می تواند کمک حال س��اخت مس��کن در روس��تاها

 باشد.

 کاهش 3 هزار تومانی قیمت سکه
 در بازار اصفهان     

دیروز در بازار اصفهان نرخ هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی 
نسبت به روز گذشته 3 هزار تومان کاهش و 944 هزار تومان 

معامله شد.
نرخ فروش هر قطعه س��که طرح قدیم 944 هزار تومان، نیم 
س��که 474 هزار و 500 تومان، ربع س��که 2۶۶ هزار تومان و 
س��که گرمی 171 هزار تومان اعالم ش��د. همچنین نرخ هر 
گرم ط��الی زرد 18 عیار در ب��ازار داخلی 9۶ ه��زار و 500 
 تومان و نرخ ه��ر اونس طال در بازاره��ای جهانی 1285 دالر

 است. 
در همین ح��ال، صرافان ب��ازار ارز نرخ ه��ر دالر آزاد را برای 
فروش 3123 توم��ان، هر ی��ورو را 4150 توم��ان، هر پوند 
 را 5180 توم��ان و ه��ر درهم ام��ارات را 854 توم��ان اعالم

 کردند.

4
پلمپ ۷ واحد تولید فرآورده های غذایی در اصفهان

 مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان با اشاره به آغاز طرح ویژه نظارت بر واحدهای تهیه و تولید 
موادغذایی در اصفهان از اول شهریور ماه، اظهار داشت: با اجرای این طرح ماموران اداره بهداشت محیط 

تا کنون از 1000 واحد صنفی فعال بازرسی کردند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1386   aug 27 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1386 | پنجشنبه  6  شهریور 1393 | 1 ذی القعده    1435

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
گفت: کشور آلمان برای اجرای برنامه های پژوهشی احیای 
زاینده رود اعالم آمادگی کرده و درصدد اس��ت که این با 

طرح های علمی، مشکل زاینده رود را برطرف کند.
خس��رو کس��ائیان در دیدار با معاون خارجی نمایش��گاه 
هانوفر آلمان و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان یکی از 
سهامداران نمایشگاه اصفهان بوده و این مشارکت باهدف 
تقویت تعامالت تجاری و چرخش بهتر مبادالت اقتصادی 

در بخش خصوصی صورت گرفته است.
وی با اش��اره به این که تولید و صادرات 2 محور اساس��ی 
و مهم اقتص��اد بوده که در نمایش��گاه های جه��ان به آن 

توجه می ش��ود، افزود: ایده در نمایش��گاه وارد می ش��ود 
و پول و سرمایه از س��مت دیگر جذب می ش��ود، که این 
چرخه اقتصادی باید به ش��کلی متوازن اتفاق بیفتد و این 
سرمایه ای است که یک نمایشگاه در اختیار دارد، بنابراین 
نمایش��گاه ها هر چه به این س��مت پیش رون��د موفق تر 
هستند.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان بی��ان کرد: همچنی��ن همکاری های مش��ترک 
نمایش��گاه اصفهان و هانوفر می تواند بخش ماشین آالت 
نمایشگاه ها را تقویت کرده و هدف مهم انتقال تکنولوژی 
و معرفی فناوری های جدید جهانی در نمایشگاه را پوشش 
دهد.وی تصریح کرد: اصفهان درزمینه نساجی، سیمان، 
فوالد و متالورژی ظرفیت های گسترده ای برای همکاری و 
جذب سرمایه داشته، که باید تحقیقاتی درباره شناسایی 
فرصت های جذاب س��رمایه گذاری برای کشور آلمان در 
اصفهان صورت گیرد و پس از بررسی های الزم، اقدامات 
مشترک آغاز شود.کسائیان همچنین به دیدار اخیر خود 
با معاون وزیر علوم آلمان اش��اره داش��ت و گفت: در این 
جلسه مقرر ش��د کش��ور آلمان درباره احیای زاینده رود، 

پژوهش هایی انجام دهد.
گفتنی است در این جلسه مقرر ش��د اطالعات مربوط به 
تعداد شرکت های فعال در اصفهان، زمینه فعالیت و حجم 
تولیدات سالیانه به منظور بررسی همکاری های 2جانبه در 

اختیار طرف آلمانی قرار گیرد.

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفه��ان گفت: ب��ا رایزنی های 
انجام ش��ده، برای نخس��تین بار در س��طح کش��ور امکان 
 vip خدمات ده��ی ب��ه متقاضی��ان اس��تفاده از واگن ها
 در اصفه��ان همچ��ون مع��دود کش��ورهای دنی��ا فراهم

 می شود.
حسن ماسوری با اشاره به نشست صمیمی اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان با مسئوالن اداره کل راه آهن استان، 
بیان داش��ت: در این نشست که به مناس��بت هفته دولت 
برگزارشده است، سعی شد تا در بخش خدمات ایستگاهی، 
ایس��تگاه راه آهن با بهره گیری از معماری سنتی اصفهان، 

تجهیز و زیباسازی شود. 
وی با اشاره به اینکه با پیگیری به عمل آمده اکنون از بهترین 

و به روزترین واگن های مسافری در مسیر اصفهان-مشهد 
مقدس استفاده می ش��ود، ادامه داد: یکی از برنامه های در 
دس��ت اقدام این اداره کل  که با هماهنگ��ی مرکز صورت 
گرفته این اس��ت که در حال رایزنی با یکی از شرکت های 
مالک واگن های مسافری در ش��هر اصفهان هستیم که در 
این زمینه توافقات اولیه برای خرید و در مس��یر قرار دادن 
واگن های vip در مس��یرهای ریلی اصفهان صورت گرفته 
تا برای نخستین بار در سطح کشور امکان خدمات دهی به 
متقاضیان این واگن ها در اصفهان همچون معدود کشورهای 

دنیا فراهم شود.
 مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان افزود: خوشبختانه یکی 
از الویت ها و برنامه های اصلی دولت توس��عه و پیش��رفت 
راه آهن است بنابراین طبق مصوبه هیئت مدیره راه آهن، این 
بخش ریلی 20 درصد از بهره بانکی اخذشده توسط بخش 
خصوصی برای خرید واگن های مسافری و 1۶ درصد از بهره 
بانکی وام های دریافت ش��ده برای خرید واگن های باری را 

متقبل می شود. 
وی اضافه کرد: در بخش مسافری عالوه بر اینکه هیچ گونه 
مبلغ��ی از بخش خصوصی باب��ت حق دسترس��ی به ریل 
دریافت نمی ش��ود حتی لکوموتیو و خدمات ایس��تگاهی 
را ه��م به صورت رای��گان در اختیار بخ��ش خصوصی قرار 
 می دهد تا امکان خدمات رسانی بیش��تر به مردم را فراهم

 آورد. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد

آمادگی آلمان برای اجرای برنامه های پژوهشی زاينده ورد 
برای نخستین بار در کشور انجام می شود:

واگن های »وی آی پی « روی ريل  راه آهن  استان 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: به 
مناس��بت هفته دولت، 70 طرح با اعتباری بیش از 125 
میلیارد ریال در 8 منطقه اصفهان به بهره برداری رسیده 
است.حمیدرضا پیرپیران با اش��اره به این مطلب، اظهار 
داشت: در سال جاری شمار پروژه هاي برق رساني بزرگ 
و کوچک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان شامل 70 
طرح با اعتباري بیش از 125میلیارد ریال اس��ت که در 
هشت منطقه برق رسانی در راستای توسعه زیر ساخت ها، 
افزایش شبکه هاي زمیني، برق رساني به انشعابات جدید، 
ظرفیت سازي براي تامین برق مش��ترکان آینده ،جمع 
آوري شبکه هاي فرس��وده و جایگزیني آن با کابل هاي 

زمیني و خود نگهدار جمع بندي شده است. 
وی افزود: در اج��راي پروژه هاي یاد ش��ده بیش از 100 
کیلومتر کابل کشي جدید انجام، 35دستگاه انواع پست 
و ترانس تجهی��ز و راه اندازي بیش از 20 هزار انش��عاب 
در مجموعه ه��ا و واحد هاي مختل��ف خانگی، صنعتي و 
کشاورزي در مدار قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان ادامه داد: در این راستا، همکاري 
شایس��ته دیگر نهاد ها به ویژه ش��هرداري هاي مختلف 

ستودني است. 
وی تصریح ک��رد: کاهش تلفات ش��بکه، افزایش ضریب 
ایمني، کاهش خاموش��ي هاي ناخواس��ته، توسعه کمي 
وکیفي زیر س��اخت ها، توجه به مبلمان شهري، رعایت 
بیش��تر حریم خطوط ، ظرفیت س��ازي ب��راي پذیرش 
انش��عابات جدید، ایجاد قدرت مانور اعمال اصول پدافند 
غیر عام��ل، افزایش ضری��ب قابلیت اطمینان ش��بکه از 
اهدافي است که در اجراي طرح هاي یاد شده دنبال کرده 

ایم.پیرپیران گفت:این طرح ها در تمام مناطق شهری و 
روستایی گشایش می یابد.

همزمان با هفته دولت انجام شد:

بهره برداری از 7۰ طرح برق رسانی در شهرستان اصفهان

ب��ا نگاهی ب��ه موقعیت ویژه اس��تان 
اصفه��ان ب��ه لح��اظ مرکزی��ت و 
ش��اه راه کش��ورمی توانیم متصور ش��ویم ک��ه توجه به 
موضوع ایجاد بندرخش��ک تا چ��ه ان��دازه می تواند در 
بدس��ت آوردن منافع برای اس��تان و کش��ورمان مفید 
باش��د تا جایی که مسووالن وکارشناس��ان اقتصادی از 
 گذشته تا اکنون برلزوم اجرایی ش��دن این طرح تاکید

 دارند.
پیشینه ایجاد بندر خشک در دنیا به سال 1951 میالدی 
می رس��د که ب��ا وارد ش��دن کانتینر به عرص��ه واردات 
وصادرات و افزایش حجم دادوس��تد و ام��ور گمرکی و 
واردات و صادرات کاال، فعاالن عرصه تجارت دنیا به این 
فکرافتادند تا بنادر پشتیبانی را در مناطق دورتر از ساحل 
برای کاهش حج��م فعالیت و ترافی��ک کاری بنادر آزاد 

ایجاد کنند که در اصطالح بندر خشک نامگذاریشدند.
امروزه بندر خش��ک و ب��ه مکانی اطالق می ش��ود که با 
تجهی��زات ثابت و متح��رک جهت خدم��ات تجاری – 
اقتصادی ب��ه متقاضیان برای جابجای��ی، انبارش کاال و 
کانتینرهای صادراتی، واردات��ی، تحت کنترل و نظارت 
گمرک، با امکانات انبارداری، کارهای اداری و تشریفات 
ترانزیت و انتقال، در نقطهای دورتر از س��احل به وجود 

بیاید.
با توجه ب��ه اینکه ه��ر قطار ب��اری می ت��وان جایگزین 
40 ت��ا 50 کامی��ون ترانزی��ت در حم��ل محمول��ه 
های تج��اری باش��د فواید بندر خش��ک ب��رای کاهش 
 ترافیک جاده��ای و نیز کاه��ش هزینه ها پ��ر رنگ تر

 می شود.برخی کارشناس��ان نیز معتقدند که اگر تحریم 
برداشته ش��ود مبادالت دریایی کشور 10 برابر می شود 
و آن زمان اهمیت وجود بندر خش��ک اصفهان روش��ن 
می شود و این مهم نیازمند گسترش هرچه زودتر راه آهن 

اصفهان –بندرعباس است.
درتقسیم کلی بنادر خش��ک دور از ساحل, بندر خشک 

اصفهان هم درهمین ردیف طبقه بندی می ش��ود یعنی 
 این بنادر فاصله ای بیش از 500 کیلومتر تا دریا دارند و با 
ش��یوه های ریلی و هوایی ازبنادر کنار دریا پش��تیبانی 
کرده و سبب کاهش اثرات آالیندههای زیست محیطی 
می شوند.در آس��یا کش��ورهای هند، امارات، پاکستان، 
کامبوج و فیلیپین اقدام به ایجاد ای��ن بندر کرده اند که 
رشد اقتصادی خوبی را برایشان به همراه داشته است و 
 ایجاد بندر خشک اصفهان می تواند اولین تجربه در ایران

 باشد.

کشورها ی پیشرفته 1۰ سال تحقیق می کنند 
۶ ماهه می س�ازند /ما اول می س�ازيم بعد تحقیق 

می کنیم!
رئی��س ات��اق بازرگان��ی صنای��ع و مع��ادن اصفه��ان 
ه��م ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه ایج��اد منطق��ه 
ط��رح  بندرخش��ک  عن��وان  تح��ت  اقتص��ادی 
 خوب��ی اس��ت ک��ه ن��یاز ب��ه کار ف��راوان ب��رای ایج��اد

 زیرساخت های فراوان دارد، گفت: در خارج 10 سال تحقیق 
می کنند و ۶ ماهه پروژه می سازند ولی ما ۶ ماه تحقیق می کنیم 
تا با اطالعات ناکافی س��اخت طرح ها 30 س��ال طول بکشد.

خسرو کسائیان افزود: ما اول اقدام و بعد تحقیق می کنیم 
نبودن طرح های کارشناس��ی و آمایش سرزمینی ضرر 
زیادی به صنعت اصفهان زده اس��ت و جانمایی و ایجاد 
 پالن بخش س��اده کاراس��ت که در حال انج��ام و اتمام

 است.
وی یادآور ش��د: جذب س��رمایه گذاری برای این طرح 
عمده مانع ایجاد بندر خش��ک اس��ت و در س��ال های 
اخیر چند س��رمایه گ��ذاری عم��ده در اصفهان ش��ده 
که مس��ئوالن فکر می کنن��د درآمدزایی ای��ن چند ابر 
صنعت کافی اس��ت و دیگر توجهی به بخش خصوصی 
 ب��رای تولی��د س��رمایه و ث��روت ب��رای رف��اه جامع��ه

 ندارند.

وی معتقد اس��ت که اصفهان هنوز مرکز صنعت کشور 
است و باید روزانه شاهد شکوفایی صنعت و تولید در آن 
باشیم که بندر خشک زمینه ساز این کار است و گسترش 
صنعت پاک با در نظ��ر گرفتن منافع محیط زیس��ت را 

موجب می شود.

»بندر خشک« مطالبه اول صنعتگران باشد
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز، گفت: با توجه 
به نیاز اصفهان به مواد اولیه برای کارخانه های تولیدی، 
ایجاد بندرخشک تحولی در توس��عه اقتصادی اصفهان 
است.فتحااهلل معین، معتقد است که در حال حاضر ایجاد 
بندر خش��ک به مطالبه اصلی صنعتگران و تجار تبدیل 

نشده وتا وارد این مرحله نشود عملیاتی هم نمی شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این طرح در حد مطالعاتی 
روی کاغذ اس��ت که تنها با جا نمایی زمین در نزدیکی 
فرودگاه متوقف شده اس��ت و برای تحقق به همکاری 5 

دستگاه دولتی با بخش خصوصی نیاز دارد.
دیگر عضو شورای شهر اصفهان هم بر این باور است که 
این منطقه ویژه اقتصادی باید با نگاهی غیردولتی ایجاد 
ش��ود و فقط دولت در صدور مجوزها و ایجاد تسهیالت 
و باز کردن میدان تالش ب��رای بخش خصوصی صنعت 

یاری گر تحقق طرح باشد.

اس�تقبال مجمع نمايندگان از س�اخت بندر 
خشک به شرط نمايشی نشدن طرح

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بر این 
باور است که نباید طرح بندر خشک، حالت تشریفاتی و 
تبلیغاتی پیدا کند و باید همه بخش ها به صورت عملیاتی 
برای تحقق آن تالش کنند.حمیدرضا فوالدگر، بیان کرد: 
ایجاد این قطب اقتصادی برای پیوست اقتصادی شمال 
و جنوب کشور توس��ط اصفهان الزم است و سبب ایجاد 
س��رعت در حمل ونقل و صادرات. ترانزی��ت با کمترین 
هزینه مالی و زیس��ت محیطی می شود.وی خاطرنشان 
کرد: تاکن��ون مصوبهای یا پیش��نهادی در این رابطه به 
مجلس ارائه نشده ولی مجمع نمایندگان استان با روی 

باز از این طرح استقبالمی کنند.

دعوت از سرمايه گذاران و صنايع بزرگ برای 
مشارکت در ساخت بندر خشک

رئیس ش��بکه خانه های صنعت و معدن کش��ور نیز در 
خصوص ایجاد بندر خش��ک، گفت: ایجاد کارگروه ویژه 
برای ایجاد بندر خشک با دبیری اتاق بازرگانی و همکاری 
استانداری و رس��میت یافتن هیئت مؤسس و مدیره به 
س��اخت بندر کمک می کند.عبدالوهاب سهل آبادی  با 
اش��اره به محرومیت اصفهان از آب و بی��کاری به وجود 
آمده، تصریح کرد: باید با ایجاد بندر خشک این کمبودها 
جبران ش��ود و موجب خدمت به مردم زحمتکش شرق 

اصفهان شود.
وی، از کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به خصوص 
صنایع ب��زرگ پتروش��یمی و ف��والد و ذوب آهن برای 

مشارکت در اجرای این طرح عظیم دعوت کرد و گفت: 
اهمیت طرح توسط دولت درک ش��ود و برای ایجاد این 

نخستین منطقه اقتصادی خشک کشور کمک کند.
با توجه به اینکه یک بندر خشک استاندارد باید امکاناتی 
از قبیل؛ دفاتر خدمات نمایندگی کشتیرانی، واسطه ای 
حمل زمینی، خدمات بس��ته بندی کاال، خدمات حمل 
یکپارچ��ه کاال، خدمات مونت��اژ و پیش فروش، خدمات 

شستش��وی کانتینر، خدمات رهیابی تحت شبکه کاال، 
امکانات تعمیر کانتینر، خدمات پاک س��ازی و بهداشت 
محیط، سردخانه، باسکول و نیز امکانات اقامتی و رفاهی 
و پذیرایی داشته باشد، و اصوالً این مناطق توسط بخش 
خصوصی ایجاد می شود، میدان دادن به بخش ها و تشکل 
های خصوصی اقتصاد اصفهان برای ایجاد سرمایه گذاری 

برای بندر خشک اجتناب ناپذیر است.
در یک جمع بندی باید گفت ایجاد بندر خشک اقتصاد 
اصفهان و میه��ن را متح��ول می کن��د و اصفهان یکی 
از قطب های صنعتی کش��ور اس��ت که بای��د به مباحث 
تجاری آن توجه بیشتری شود. قطبی از اقتصاد ملی که 
شاهراه اصلی واردات و صادرات و تجارت ایران می تواند 
ارزیابی گردد و پروژه بندر خش��ک یک��ی از موضوعاتی 
 اس��ت که می توان��د گام مؤث��ری در نیل ب��ه این هدف

 باش��د.و به این طریق از موقعیت اس��تراتژیک ایران در 
منطق��ه به عنوان کریدور ش��مال – جن��وب ترانزیتی و 

حمل ونقل ترکیبی می توان سودها برد.
طرح ایجاد بندر خش��ک اصفهان ب��ه دوراز فیگورهای 
تبلیغاتی برخ��ی اف��راد, باید ب��ا هماهنگ��ی و اهتمام 
دستگاه های مرتبط به طور عینی به عمل برآید و نه فقط 

بر روی کاغذ نمایش داده شود.

گسترش صنعت پاک با در نظر گرفتن منافع محیط زيست 

طرح ایجاد بندرخشک اصفهان به دوراز فیگورهای تبلیغاتی

گروه 
اقتصاد

ايجاد بندر خشک اقتصاد اصفهان 
و میه�ن را متح�ول می کن�د و 
اصفهان يک�ی از قطب های صنعتی 
کش�ور اس�ت که بايد ب�ه مباحث 
تجاری آن توجه بیش�تری ش�ود. 
قطبی از اقتص�اد ملی که ش�اهراه 
و  ص�ادرات  و  واردات  اصل�ی 
تج�ارت اي�ران می توان�د ارزيابی 
گ�ردد و پ�روژه بندر خش�ک يکی 
از موضوعاتی اس�ت ک�ه می تواند 
 گام مؤث�ری در نی�ل به اي�ن هدف

 باشد



یادداشت

مصطفی رحمان دوست در نشست »چشم انداز ادبیات کودک در کشورهای عضو اکو« 
به وجود هشت هزار واژه فارسی در زبان ترکی استانبولی اشاره کرد. این نشست با سخنان 
دو نفر از چهره های ادبیات کودک و نوجوان کشور و با حضور رییس مؤسسه فرهنگی 
اکو، دبیر جشنواره تئاتر کودک و جمعی چند از فرهیختگان به میزبانی اکو برگزار شد.
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هفتیادداشتوجود 8 هزار واژه فارسی در زبان ترکی استانبولی

 جشن » من دختر ایرانی هستم«
در اصفهان برگزار می شود

مس��ئول دفتر ارتباطات مجموع��ه فرهنگی عاش��ورائیان از 
برگزاری جشن»من دختر ایرانی هس��تم« به مناسبت میالد 
حضرت معصومه )س( خب��ر داد.مهدی فرهن��گ با توجه به 
نزدیک ش��دن به روز دختران اظهار داشت: مجموعه فرهنگی 
عاش��ورائیان به مناس��بت میالد حضرت معصومه )س( و روز 

دختر اقدام به برگزاری جشنی کاماًل دخترانه کرده است.
وی افزود: س��خنرانی حجت االسالم ش��هاب مرادی، روحانی 
نام آشنا در میان جوانان و کارش��ناس برنامه های صداوسیما 
همچون این شب ها ، ش��ب های روش��ن، آیینه خانه و برنامه 
مردم ایران سالم  است.جشن »من دختر ایرانی هستم«  فردا 
)جمعه( در مجموعه ورزشی 22 بهمن واقع در خیابان دانشگاه 

روبروی آتش نشانی، از ساعت 10 صبح برگزار می شود.

افتتاح مرحله اول منطقه نمونه 
گردشگری تاالب گاوخونی 

     مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: به مناسبت هفته دولت مرحله اول منطقه نمونه 
گردش��گری تاالب گاوخونی ش��هر ورزنه واقع در شهرستان 
اصفهان افتتاح می شود.محسن مصلحی افزود : منطقه نمونه 
گردشگری تاالب گاوخونی در شهرستان اصفهان ، شهر ورزنه 
و در مساحتی بالغ بر 10 هکتار است. وی به راه اندازی امکانات 
رفاهی و گردش��گری در این مجموعه گردشگری اشاره کرد 
و افزود: »اح��داث مجموعه لجن درمان��ی«، »ایجاد امکانات 
حمام آفتاب« ، »اح��داث رصدخانه« ،” احداث مجموعه های 
پذیرای��ی” و »ارائ��ه امکانات س��افاری «ازجمله تس��هیالت 
گردش��گری در این منطقه است . وی حجم س��رمایه گذاری 
این پ��روژه را در منطقه نمونه گردش��گری ت��االب گاوخونی 
100000میلیون ریال توس��ط شرکت س��رمایه گذاری کویر 

واحه ذکر کرد. 

کاوش در شهر زیرزمینی سفید شهر 
آران و بیدگل آغاز شد

سرپرس��ت نمایندگی می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری آران و بیدگل از آغاز عملیات مطالعاتی و کاوش 

در شهر زیرزمینی سفید شهر از توابع آران و بیدگل خبر داد.
 عباس متولی اظهار داشت: کاوش در دو فاز بررسی و شناسایی 
آثار منطقه ای س��فید ش��هر و آغاز عملیات کاوش در ش��هر 
زیرزمینی با همکاری شهرداری این شهر و پژوهشگاه سازمان 
میراث فرهنگی انجام می ش��ود.وی خاطرنشان کرد: شواهد 
نش��ان می دهد این ش��هر زیرزمینی مربوط به دوره ساسانی 
اس��ت.متولی گفت: اعتبار موردنیاز برای اجرای مراحل اولیه 
 این عملیات کاوش با مساعدت شهرداری سفید شهر، به مبلغ

 600 میلیون ریال تخصیص یافته است.

 مدیر کمیته سینمایی جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان با اش��اره 
به حض��ور 50 فیلم از اس��تان 
اصفهان در این جشنواره گفت: 
امسال ش��اهد اتفاقات بدیع و 
جدید در جشنواره خواهیم بود 
و آثار اصفهانی از کیفیت بسیار 
خوبی برخوردار هس��تند. سید 
محمد طباطبایی ضمن تکذیب 
ش��ایعاتی مبنی بر عدم حضور 
جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان در اصفهان و برگزاری 
جشنواره در همدان تصریح کرد: 
با تفاهمی ک��ه مابین دبیرخانه 
جش��نواره و انجمن س��ینمای 
ج��وان اصفه��ان به عمل آمده 
است به مدلی جدید و بی نظیر 
در کشور دس��ت پیداکرده ایم.

دبیر کمیته سینمایی جشنواره 
بین الملل��ی فیل��م ک��ودک و 
نوج��وان گف��ت: از بی��ن 350 
فیلم نامه ارس��الی به دبیرخانه 
جشنواره 65 اثر انتخاب گردید 
که از بین ای��ن آثار منتخب 50 
اثر برتر به تولید رس��ید و تا به 
امروز فیلم ب��رداری 40 عدد از 
این آثار به پایان رسیده است و تا 
پایان شهریورماه جاری 10 فیلم 
کوتاه دیگر هم به پایان مرحله 
تصویربرداری خود می رس��ند.

وی س��طح آثار را ازنظر کمی و 
کیفی بسیار خوب ارزیابی کرد و 
افزود: وقتی برخی از این فیلم ها 
را در مراحل پایانی تصویربرداری 
مش��اهده کردم بهت زده شدم، 
کاره��ای تولیدی چ��ه ازنظر 
کارگردانی و فیلم نامه و چه ازنظر 
تصویربرداری نس��بت به سال 
گذشته بس��یار بهتر شده است 

و در جشنواره شاهد فیلم های 
خیلی خوبی خواهیم بود.

طباطبایی ضمن ابراز خرسندی 
از حمایت ه��ای جش��نواره از 
فیلمس��ازان برای ش��رکت در 
جشنواره اظهار کرد: حمایت از 
فیلمسازان فیلم کوتاه پیامدهای 
بسیار خوبی برای آینده سینمای 
ایران دارد زیرا در حقیقت پایه 
و اس��اس س��ینما و تولی��دات 
سینمایی فیلم کوتاه است و اگر 
فیملسازان فیلم کوتاه حمایت 
شوند برای آینده تجربیات کافی 
جهت تولیدات بلند سینمایی 
خواهند داشت.وی تصریح کرد: 
50 فیلمنامه ای که در دس��ت 
تولید اس��ت به تهیه کنندگی 
دبیرخانه جش��نواره اس��ت و 
فیلم ه��ای انجمن س��ینمای 
اصفهان مجری طرح این فیلم ها 
است که ش��امل آثار و تولیدات 
اعضای انجمن سینمای جوان 
و دیگر فیلمسازان است و حضور 
پرشور و موفق این فیلم ها آینده 
بسیار خوب اصفهان در عرصه 
س��اخت و تولید فیل��م را نوید 
می دهد.همچنین قطار شادی، 
همزمان با بیس��ت و هشتمین 
جش��نواره فیل��م ک��ودکان و 
نوجوانان در ش��هر اصفهان به 
حرکت درمی آید.ای��ن قطار با 
تزئینات مربوط به جشنواره به 
همراه تن پوش هایی که توسط 
افراد پوش��یده می ش��ود از 11 
مهرماه امسال به مدت چهار روز 
در سطح شهر اصفهان فضایی 
شاد را برای کودکان و نوجوانان و 
همه اقشار جامعه تدارک خواهد 

دید. 

مشاور مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی اصفهان با 
اش��اره به برگزاری اجالس میراث ناملموس معنوی 
در شهر اصفهان گفت: میراث معنوی یکی از مواردی 
است که تأثیر بسزایی در جذب توریسم دارد و با خود 

ناگفته های بسیاری را به همراه می آورد.
رضا برادران با اش��اره ب��ه برگزاری اج��الس میراث 
ناملموس معنوی در ش��هر اصفهان در مهرماه س��ال 
جاری و با حضور نماینده بیش از 50 کشور جهان در 
این همایش اظهار داشت: اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران انتخاب شده اس��ت اما به نظر 
می رس��د آن طور که بایدوش��اید میراث معنوی این 
استان به جهانیان شناسانده نشده است که برگزاری 
اجالس میراث معن��وی به عنوان نم��ادی از هویت و 
تاریخی است که برای هر قوم و تمدنی ارزشمند است 
و حفاظت و صیانت از آن از س��وی ه��ر ملتی باهدف 
حفظ و معرفی فرهنگ و تمدن خود به دیگران با تمام 

توان باید انجام شود.
وی ادام��ه داد: پاس��داری از میراث معن��وی درواقع 
وضعیت خاص خودش را دارد و با پاسداری از میراث 
مادی فرق دارد ب��رای اولی می توان حصار کش��ید، 
مرمت کرد و نگهبان گذاش��ت اما دوم��ی بین مردم 

ساری و جاری است و نمی توان مردم را در حصار نگه 
داش��ت. ما میراثی به عنوان ورزش پهلوانی داریم که 
بسیار گران بها است و باید به مردم دنیا شناسانده شود 
و یا گویش هایی که درنتیج��ه ورود تکنولوژی گاهی 
وقت ها باعث از بین رفتن آن ها می ش��ود همین االن 
این اتفاق می افتد و این باعث تأسف است ما باید از این 
میراث که پنهان در دوران های گذشته است باجان و 
دل پاسداری کنیم.مش��اور مدیرکل سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردش��گری استان اصفهان 
افزود: میراث معنوی انعکاس دهنده جامعه ای است 
که درگذشته بوده و اکنون در سیر برنامه های توسعه 
محور امروز، زیر بار تکنولوژی مانده و پنهان شده است. 
این میراث بسیار شکننده است چراکه بخش بزرگی 
از زندگی مردم امروز حتی در روستاها تحت تأثیر این 
پیشرفت ها قرارگرفته به عنوان مثال نسل جدید یک 
روس��تا ترجیح می دهند که دیگر از میراث گذش��ته 
تبعیت نکنند و آن را به نوعی بی کالسی می دانند و یا 
گاهی گویش های محلی را کنار می گذارند و این خود 
باعث از بین رفتن این میراث کهن خواهد ش��د.وی 
تصریح داشت: ما هم اکنون ورزش پهلوانی داریم که 
یکی از هنرهای رزمی ایرانی و ترکیبی از عناصر اسالم، 

عرفان و باورهای ایران باستان است. این هنر توانسته 
هنوز هم در زندگی مردم جاری باش��د. پس به نوعی 
ما می توانیم با شناس��اندن ارزش هایی که این میراث 
دارند آن ها را در جایگاهی رفیع حفظ و حراست کنیم. 

ارزش ه��ای می��راث 
معنوی باید در تمامی 
ابع��اد ارزش هویت��ی، 
ارزش ه��ای هن��ری یا 
فنی، اقتصادی، ارزش 
کاربردی و ارزش های 
آموزش��ی و اجتماعی 

تسری یابد.
ب��رادران ادام��ه داد: 
وقتی ک��ه از می��راث 
معنوی حرف می زنیم 
میراثی است که تنیده 
در رفتارهای انس��انی 
اس��ت. ای��ن موض��وع 
به خصوص در اصفهان 
که دارای پیش��ینه ای 
کهن اس��ت هم��واره 
مغفول مانده است.وی 

اظهار داشت: پایبندی به میراث کهن معنوی می تواند 
ناگفته های بس��یاری را در مورد جوامع روشن کند. 
ناگفته های��ی که برای کش��ورهای دیگر ام��ری نو و 
تازه خواهد بود و به بیشتر ش��دن توریست ما کمک 
خواهد کرد. ما در مورد میراث معنوی دارای س��ابقه 
طوالنی هستیم که ناملموس به ارث برده ایم و گاهی 
فراموش شده اس��ت ولی به نظر من بس��یار مهم تر از 
میراث مادی به ش��مار می رود. بازه��م به عنوان مثال 
میهمان ن��وازی ایران��ی و تکری��م میهم��ان ازجمله 
جاذبه هایی است که با شناخت و معرفی آن می توان 
نه تنها در توس��عه روابط دیپلماتیک گام های بلندی 
برداش��ت بلکه توجه جهانیان را برای حضور در ایران 
بیش از گذشته جلب کرد.مش��اور مدیرکل سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفهان افزود: این میراث معنوی است که باید به آن 
پرداخته شود. جاذبه ای که شاید بتوان به جرئت گفت 

تنها در ایران و تنها در میان اقوام ایرانی رایج است.

مشاور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی اصفهان 

میراث معنوی  میراث گذشته را به رخ می کشد 

 حضور 50 فیلم کوتاه اصفهانی در جشنواره فیلم
 کودک و نوجوان

  سوت  بنفش قطار شادی را 
یازدهم  مهر بشنوید 

ما در مورد میراث 
معنوی دارای 

سابقه طوالنی 
هستیم که 

ناملموس به ارث 
برده ایم و گاهی 

فراموش شده 
است ولی به نظر 
من بسیار مهم تر 
از میراث مادی به 

شمار می رود
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مفاد آرا
614 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012002733  راي  برابر 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس اسدي فرزند قدمعلي 
بشماره شناسنامه 541 صادره از فريدن در يك باب خانه به مساحت 172.11 مترمربع 
محرز  يار شفيعی  علی  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در   واقع   12/29 پالك 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1393/6/6

تاريخ انتشار نوبت دوم :1393/6/21
محمد سلمانی- رئيس ثبت فريدن

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقايان محمد حمزه عظيمی ميرآبادی به شماره شناسنامه 1221صادره از 
اصفهان به آدرس:اصفهان بهارستان فاز 3 مجتمع فرهنگيان طبقه سوم منزل شخصی 
به  اصفهان  از  صادره   1140 شناسنامه  شماره  به  ميرآبادی   عظيمی  محمد  وعلی 
آدرس:شهرضا - سروستان - بلوار فردوسی - مقابل اولين تقاطع - بلوك 9 - سمت 
راست طبقه دوم منزل شخصی وعباسعلی عظيمی به شماره شناسنامه 207 صادره 
از شهرضابه آدرس:اصفهان خيابان كاوه خيابان گلستان خيابان صفائيه بلوك بنفشه 
واحد 11 منزل شخصی  ومهدی عظيمی ميرآبادی به شماره شناسنامه 1199صادره از 
شهرضا به آدرس:شهرضا خيابان صاحب الزمان دبيرستان نظام وفا وخانم ها سمانه 
عظيمی ميرآبادی به شماره ملی 1198492112صادره از شهرضا به آدرس:شهرضا 
خيابان حافظ غربی فرعی 22 كوچه 10 پالك 25/1  منزل استيجاری ونرگس عظيمی 
 ميرآبادی به شماره شناسنامه 2461 صادره از اصفهان به آدرس:اصفهان - بهارستان - 
فاز 3 مجتمع فرهنگيان طبقه سوم منزل شخصی همگی فرزندان مرحوم سياوش عظيمی 
اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  واعالم  اجراء  مامور  گزارش  طبق  كه  ميرآبادی 
سندشهرضا  متن  ايدودرآدرس  نگرديده  واقع  شناسائی  مورد  مذكور  های  درآدرس 
نداشته  وجود  بشما  واقعی  ابالغ  امكان  وفا  نظام  دبيرستان  الزمان  صاحب  خيابان 
ازدواج  دفتر  به موجب سند شماره 2149 مورخ 1363/12/28  كه  ميگردد  ابالغ  است 
ميليون  يك  مبلغ  شما  مورث  ميرآبادی  عظيمی  سياوش  مرحوم  شهرضا  دو  شماره 
 وده هزار ريال اصداق خانم طلعت سليمانی باغسرخی نموده ايد كه بعلت عدم پرداخت 
را  روز  نرخ  به  صدوراجرائيه  تقاضای  سند  كننده  تنظيم  دفترخانه  توسط  نامبرده 
بايگانی  شماره  تحت   وپرونده  ارسال  اجرا  اين  صادروبه  اجرائيه  كه  است  نموده 
است  رسيدگی  وتحت  درجريان  شهرضا  وامالك  اسناد  ثبت  دراجرای    9200160
مدنی  1082قانون  ماده  به  تبصره  يك  الحاق  اجرائی  نامه  2آئين  ماده   وباستناد 
مهريه  1391وجه  سال  تورم  وشاخص  زوجه  درخواست  و   1377/2/13  مصوب 
مندرج سند ازدواج مذكور توسط اين اجراء مبلغ دويست وهشتاد ميليون وپانصدوبيست 
باستناد  لذا  است  يافته  افزايش  گرديد  ريال محاسبه  هزارويكصدوبيست وهشت   ودو 
يكنوبت  1387مراتب  سال  مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئين   18 ماده 
و گردد  ومنتشرمی  درج  شما  به  ابالغ  جهت  اصفهان  رودچاپ  زاينده   درروزنامه 
يافت.  خواهد  جريان  اجرائی  عمليات  انتشارآگهی  از  پس  روز  ده  مدت   ظرف 

محمدمهدي يوسفيان مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا 
آگهي ابالغ اخطاریه ماده 101

 بدينوسيله به آقای سيدمرتضي ميرشفيعي فرزند حسام الدين به شماره شناسنامه 159
ازحوزه دو شهرضامتولد 1342 وشماره ملي 1199762814 كه طبق آدرس  صادره 
متن سند و تقاضانامه ساكن: شهرضا خيابان حكيم صهبا كوچه شهيدهاشميان پالك 
103 منزل شخصي ابالغ مي گردددر موضوع پرونده هاي اجرائي به شماره بايگاني 
9200100 و 9200101 و 9200102  له بانك كشاورزي شعبه شهرضاو عليه شركت 
ثبتي  پالك  مازاد  و  اصل  تمامت ششدانگ  مي دارد  اعالم  سعادت گسترشهرضاوشما 
رهن  مورد  شما  ملكي  شهرضا  ثبتي  يك  آبادبخش  دراسالم  واقع   176/732 شماره 

و   1386/02/17 مورخ   20253 و   1384/12/11 مورخ   13588 شماره  رهني  اسناد 
كارشناس  شهرضاتوسط   145 شماره  رسمي  اسناد  دفتر   1386/4/17 مورخ   21473
است  گرديده  ارزيابي  ريال  ميليون  ميلياردوپانصد  پنج  مبلغ  به  دادگستري  رسمي 
پس  روز   5 مدت  راظرف  مراتب  داريد،  شده  انجام  ارزيابي  به  اعتراضي  چنانچه  لذا 
ازانتشار اگهي ضمن واريزمبلغ دوازده ميليون ريال بابت هزينه تجديدارزيابي به اين 
خواهدشد.  مزايده  شده  ارزيابي  مبلغ  به  موردرهن  نماييددرغيراينصورت  اعالم   اجرا 

محمد مهدی يوسفيان -  مسئول واحد اجرای اسناد رسمي شهرضا
ابالغ رای

613 كالسه پرونده: 64/93 شماره دادنامه: 786-93/5/14 مرجع رسيدگی: شعبه نهم 
اصفهان- نشانی  حقانی  ايرج  وكيل:  اكبری  اميرحسين  خواهان:  اختالف  حل   شورای 
فرهاد فوالدگر نشانی مجهول المكان خواسته:  ك گلستان-پ40 خوانده:   – نيكبخت  خ 
مطالبه با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای اميرحسين اكبری با وكالت ايرج حقانی به طرفيت آقای فرهاد 
به  به شماره 372036  ريال وجه چك  مبلغ 13/500/000  به خواسته مطالبه  فوالدگر 
عهده بانك ملی ايران شعبه بلوار رزمندگان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيزده ميليون و پانصد هزار 13/500/000 
ريال بابت اصل خواسته و 308/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )82/8/30( تا 
تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 

ميباشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

221 اجرای احكام شعبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجراييه كالسه 920461 له خانم 
طاهره ترابی به طرفيت فست فود قبيله به كارفرمايی آقايان مجتبی و مهرداد احمدی 
به نشانی چهارباغ باال-مجتمع پارك به مبلغ 37/418/293 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه كارشناسی و مبلغ 120/000 ريال بابت حق الدرج در 
روزنامه جمعا به مبلغ 40/038/293 ريال و مبلغ 500/000 ريال بابت حق االجرای دولتی 
در نظر دارد جلسه مزايده ای در روز چهارشنبه مورخ 93/6/26 از ساعت 9 صبح الی 
10 صبح واقع در اصفهان خيابان نيكبخت دادگستری كل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 
358 به منظور فروش اموال ذيل برگزار نماييد: 1- 2 عدد سرخ كن دين )DENA( مدل 
"SR42GN تمام استيل با متعلقات ابعاد 40 در 80 دو دستگاه به مبلغ 2/000/000 ريال.
2- ست غذاخوری شامل ميز رويه شيشه پايه فلز به عالوه 4 عدد صندلی چرم و فلزی 
به مبلغ 5/000/000 ريال. 3- مارينتور )مخلوط كن( مدل YA 809 تمام استيل كامل 
به مبلغ 4/000/000 ريال. 4- تلويزيون سام سونگ مدل LA 32 A33  j1  منصوب 
به  جمعًا  ريال.   3/500/000 مبلغ  به  می شود  استفاده  تابلو  عنوان  به  كه  مغازه   به 
مبلغ 32/500/000 ريال ارزيابی می گردد طالبين خريد می توانند 5 روز قبل به نشانی 
پايه  قيمت  درصد   10 نقدی  توديع  با  بازديد  و  مراجعه  قبيله2  كاخ  نبش  باال  چهارباغ 
كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 

خواهد بود.م الف:11626 امينی مدير اجرای احكام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان
تغييرات 

551 شماره: 93/2979/33/و-93/5/27 آگهی تغييرات شركت توليدی و ماشين سازی 
پيشتازان گاز كربنيك اردستان – با مسئوليت محدود به استناد صورت جلسه مجمع 
اردستان  كربنيك  گاز  پيشتازان  سازی  ماشين  و  توليدی  العاده شركت  فوق  عمومی 
مورخه   10260397273 ملی  شناسه  و   797 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با 
تغييراتی  و  اتخاذ  تصميماتی   1393/05/23 مورخه  اداره  اين  به  واصله   1393/04/11
به شرح زير در شركت به عمل آمده و در نتيجه مقرر شد كه شعبه ائی از شركت در 
به  استقالل-كدپستی 8195173161  ميدان  امام خمينی-جنب  خيابان   – اصفهان  شهر 

مديريت امير مهرداد بهرامی فرزند مجيد با كدملی 1271805049 افتتاح گردد.م الف:259 
عصاری رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

اخطار اجرایی
 13 حوزه   92/5/31 تاريخ   797 شماره  رای  موجب  به  كالسه:92-325ش13   537
شركت  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل   شورای 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  نشانی  به  ارس  كالكشن  تويس 
 11/672/000 ريال در حق محكوم له هادی هاشمی فرزند هدايت ا... به نشانی اصفهان-

خ شيخ صدوق-بانك ملت و انجام گارانتی و تعويض قطعات طبق قرارداد و استرداد 
به شماره  فقره سفته  دو  و  ريال  مبلغ 500/000/000  به  به شماره 504254/19  چك 
سريال 870301و870302 و مبلغ 34/000 ريال هزينه دادرسی. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12350 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

650 شماره درخواست: 9310460352100011 شماره پرونده: 9209980352100880 
طرفيت  به  دادخواستی  غالم  فرزند  حيدری  مريم  خواهان   920946 بايگانی:  شماره 
خوانده علی رضايی فرزند علی باز به خواسته صدور حكم طالق به درخواست زوجه 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست 
و يكم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 
ارجاع و به كالسه پرونده 9209980352100880 ثبت گرديده و به علت مجهول المكان 
دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده   بودن 
در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
نشر  تاريخ  از  هفته  يك  ظرف  خوانده  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی 
كه  خود  اقارب  از  نفر  يك  خود  كامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به   آگهی 
متاهل بوده و حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی 
نمايد.م الف:12750 شعبه بيست و يكم دادگاه عمومی  به عنوان داور معرفی  باشد را 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ 

651 آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به مصطفی – مرتضی – مجتبی 
شهناز هانی  زهرا همگی شهرت كازرونی و اميد نويد- صبا نويد –نصرت هانی –   –
– امام قلی شادمان – مژگان – ميترا – مهتاب همگی ملكان – حسينعلی غزالی – شاه 
بيگم غزالی مبنی بر اعتراض نسبت به مصادره تمامت عرصه و اعيان پالك 391/374 
بخش 9 ثبت اصفهان تقديم اين دادگاه نموده كه به كالسه 34/93داصل49 ثبت و برای 
روز پنج شنبه مورخ 93/7/24 وقت رسيدگی تعيين گرديده و بنا به دادخواست خواهان  
به ماده 73 قانون  و به لحاظ مجهول المكان بودن خواندگان و دستور دادگاه مستنداً 
آيين دادرسی مدنی مفاد دادخواست در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار منتشر و از 
خوانده دعوت می شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی جهت دريافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به اين دادگاه به نشانی چهارراه نظر دادگاه انقالب اسالمی 
نماييد.م الف:12704  مراجعه  سوم  نظر-طبقه  تجديد  ساختمان   -  49 –اصل   اصفهان 

مدير دفتر دادگاه ويژه اجرای اصل 49 در اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

652 شماره درخواست: 9310460352100012شماره پرونده: 9309980352100633 
شماره بايگانی: 930750 خواهان بتول مسعودی فرزند اسمعيل دادخواستی به طرفيت 
دادگاههای عمومی  تقديم  به خواسته طالق  ابوالقاسم  فرزند  فرامرز رضوانی  خوانده 
عمومی  دادگاه  يكم  و  بيست  شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459  ارجاع و به كالسه 
پرونده فوق ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 15/ديماه/1393 ساعت 09:00 تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكی  در  نوبت  يك 

دوم  نسخه  خود  كامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
گردد. رسيدگی حاضر  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم  دادخواست 

م الف:12749 شعبه بيست و يكم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
احضار

653 چون آقای قاسم كريمی شكايتی عليه آقای مجيد بنازاده مبنی بر خيانت در امانت 
برای  رسيدگی  وقت  ثبت  دادگاه  اين   930494 كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح 
لذا  اينكه متهم مجهول المكان  ميباشد  روز 93/10/21 ساعت 8/30 تعيين شده نظر به 
حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
می آيد جهت  بعمل  دعوت  مذكور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  كثيراالنتشار 
ابالغ شده  رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:13048 مدير دفتر شعبه 104 

دادگاه عمومی جزايی اصفهان
احضار متهم

 9309980358100140 پرونده:  شماره   9310100353502286 ابالغيه:  شماره   654
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930541 شعبه:  بايگانی  شماره 
نگهداری مشروبات  اتهام  به  ميثم كريمی  برای  پرونده كالسه 9309980358100140 
الكلی تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1393/10/08 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  
آيين  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بديهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:13049 

رستمی منشی شعبه 109 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980359302160 پرونده:  شماره   9310100353502287 ابالغيه:  شماره   655
شماره بايگانی شعبه: 930538 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
تقاضای  منزل  از  سرقت  اتهام  به  كاظمی  فرزاد  برای   9209980359302160 كالسه 
كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 
بودن  مجهول المكان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعيين   11:30 ساعت   1393/10/09
دادرسی  آيين  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  يك  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت  اتهام  از  دفاع 
م الف:13050  آمد.  خواهد  عمل  به  غيابی  رسيدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

رستمی منشی شعبه109 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

پرونده:9209980365101721  شماره   9310100353502272 ابالغيه:  شماره   656
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  كيفری  محاكم   930467 شعبه:  بايگانی  شماره 
جرح  و  ضرب  اتهام  به  طاهری  ابراهيم  برای   9209980365101721 كالسه  پرونده 
عمدی و توهين به اشخاص عادی و ضرب عمدی و ترك انفاق تقاضای كيفر نموده كه 
 رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/09/25 
ساعت 08:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی 
 به عمل خواهد آمد. م الف:13051 شعبه 109 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان

                                                   احضار 
657 نظر به اينكه آقای افشين قناعت فرزند حسن به اتهام خيانت در امانت نسبت به 
پيكان وانت 841ل35ايران13 حسب شكايت آقای عباسعلی رزاق دوست فرزند عزيزا... 
احضاريه  ابالغ  و  است  تعقيب  تحت  پرونده كالسه 930609  در  دادسرا  اين  از طرف 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون 
انتشار آگهی در شعبه 38 دادياری دادسرای عمومی  از تاريخ  ابالغ تا ظرف يك ماه 
حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خويش  اتهام  به  پاسخگويی  جهت  اصفهان 
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شعبه 38 دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 



یادداشت

6
مهدی تاج دچار عارضه قلبی شد

رییس سازمان لیگ فوتبال که روزسه شنبه درسازمان وظیفه عمومی حضور یافته بود تا 
درباره وضعیت بازیکنان دارای کارت معافیت جعلی هستند جلسه داشته باشد، دچارعارضه 
قلبی شد و بالفاصله به بیمارس��تان انتقال یافت. وی در حال حاضر در بخش سی سی یو 

بستری است.

شهرآورد امسال همسایه ها متفاوت از هرسال!

گزارشی از دربی دیار زاینده رود
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افتتاح مسابقات 
ورزشی دانش آموزان

3ووشوکار اصفهانی 
مسافر اینچئون

صبح دیروز آیین افتتاحیه مس��ابقات ورزش��ی و پنجمین جشنواره 
 ورزش ه��ای بوم��ی محلی دانش آموزان سراس��ر کش��ور ب��ا حضور 
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش در 
اصفهان برگزار شد.البته این مسابقات در حال حاضر در بخش پسران 
آغازشده و دانش آموزان پسر در مقطع ابتدایی و دوره متوسطه اول طی 
روزهای آتی در این مسابقات ورزشی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

پس از پایان یافتن مس��ابقات و جش��نواره ورزش های بومی محلی 
دانش آموزان سراسر کشور، مسابقات در بخش دختران به مدت چند 
روز در اصفهان برگزار می شود.این برنامه مهم ورزشی با حضور یک هزار 
دانش آموز پسر برگزار شد و مربیان و خانواده های این دانش آموزان در 
این مسابقات حضور داشتند و دانش آموزان پسر با شوق وذوق بسیاری 
در آیین افتتاحیه مسابقات ورزشی و پنجمین جشنواره ورزش های 

بومی محلی دانش آموزان سراسر کشور حضور پیداکرده بودند.

با انتخاب حمیدرضا الدور، تعداد ووشوکاران اعزامی اصفهان به بازی های 
آسیایی 2014 به سه ورزشکار افزایش پیدا کرد.

پس از برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو مردان، حمیدرضا الدور 
ووشوکار جوان اصفهانی موفق ش��د با برتری برابر حریفانش به عنوان 

ووشوکار اعزامی در وزن 75 کیلوگرم معرفی شود.
همچنین ترکی��ب دو نفره تیم ملی ووش��وی بانوان کش��ورمان را نیز 
خواهران منصوریان تشکیل می دهند که با برتری برابر تمامی حریفان، 
جواز حضور دربازی های آسیایی را به دست آوردند.از این جمع سه نفره، 
الهه منصوریان دربازی های آسیایی دوره قبل حضور داشت که توانست 
به مدال برنز دست پیدا کند.همچنین خدیجه آزاد پور دیگر ورزشکار 
اصفهانی شرکت کننده دربازی های آسیایی بود که موفق شد مدال طالی 
این رشته را کسب کند.هانیه رجبی و حمیده برخور تیم تالوی بانوان و 

احسان پیغمبری، تیم تالوی مردان ایران را تشکیل می دهند.

شایعه بازگشت قطبی به فوتبال ایران 
افشین قطبی که به تازگی از هدایت تیم شیمیزو اس پالس 
ژاپن برکنار ش��ده نامش برای بازگش��ت دوباره به ایران بر 
س��ر زبان ها افتاده و گفته می شود برخی مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس در نظر دارند پس از ناکامی های اخیر این تیم با 

قطبی وارد مذاکره شوند. 

لمپارد خداحافظی کرد

فرانک لمپارد بعد از 106 ب��ازی از تیم ملی فوتبال انگلیس 
خداحافظی کرد.وی آخرین بار در جریان تساوی بدون گل 
این تیم مقابل کاس��تاریکا در جام جهانی 2014، به عنوان 

کاپیتان پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد. 

چالش سطل آب یخ برای دایی
این روزها تب »چالش سطل آب یخ« در سرتاسر دنیا داغ داغ است. علی 
کریمی نیز روز سه شنبه با شرکت در چالش سطل آب یخ ضمن حمایت 
از بیماران مبتال به ALS از علی دایی و رضا عطاران و مازیار فالحی برای 
شرکت در چالش دعوت کرد. باید دید دایی مبارزه جویی کریمی را قبول 

می کند یا خیر؟!

نگاهی به مسیر ایران در مسابقات جهانی والیبال

مشکل همزمانی مسابقات ، با بازی های آسیایی اینچئون

 باتجربه های بازمانده از
بازی های آسیایی

 بازی های آس��یایی چند هفت��ه دیگر در حال��ی آغاز 
می ش��ود، که فدراس��یون دوومیدانی هنوز نتوانسته 
تصمیم نهایی را برای اعزام برخی از نامداران این رشته 

از جمله سجادی مرادی و هادی سپهرزاد اتخاذ کند.
فدراس��یون دوومیدانی که اردوها وبرنام��ه های خود 
را برای حض��ور در بازی های آس��یایی 2014اینچئون 
کره جنوبی، ازآبان ماه سال 92آغازکرده چندی پیش 
 اعالم کرد که دوومیدانی کاران تنها با رس��یدن به حد

نصاب های مورد نظر در مسابقات رسمی کشوری ، جواز 
حضور در بزرگترین رویداد قاره را خواهند گرفت.

می��ان دوومیدانی کاران ج��وان، تازه نف��س و با انگیزه 
ای چون محمد حس��ین ابارق��ی که توانس��ت در رده 
 جوانان رک��ورد 200 متر بزرگس��االن را کاهش دهد و 
محمد رضا وظیفه دوست با پرش��ی به ارتفاع دو متر و 
25 سانتیمتر ضمن جابجایی رکورد باشگاهی این ماده، 
حد نصاب ورودی به بازیهای آس��یایی را کس��ب کند، 
هستند ورزش��کاران پرمدال و با تجربه ای که موفق به 
کسب ورودی نشدند.یکی از عجیب ترین اتفاقات اخیر 
در دوومیدانی این است که نام هادی سپهرزاد و سجاد 
مرادی در فهرست دوومیدانی کاران اعزامی به بازیهای 

آسیایی 2014 اینچئون، به چشم نمی خورد.
مرادی و س��پهرزاد مردان نام آشنای دنیای دوومیدانی 
 هس��تند که پیش از ای��ن میادی��ن بزرگ��ی را تجربه 

کرده اند و افتخار آفرین بوده اند.
در حال حاضر بر اساس تصمیم فدراسیون دوومیدانی 
هادی سپهرزاد به علت عدم کسب تنها چند امتیاز در 
ماده سنگین و دش��وار دهگانه و سجاد مرادی به خاطر 
طوالنی شدن دوره مصدومیت در رقابت های داخلی طی 

ماه های اخیر، از اعزام به بازی ها بازمانده اند.
این درش��رایطی اس��ت که بارها س��جادمرادی مدعی 
شده که برای حضور در بازی ها و کسب مدال آمادگی 
کافی را دارد و تنها در پیست تارتان ورزشگاه اینچئون 
کره جنوبی حاضر اس��ت ک��ه کفش میخی ب��ه پا کند 
اما س��پهرزاد قهرمان اسبق دهگانه آس��یا با حضور در 
این میدان، احتم��اال آخرین حضور حرف��ه ای خود را 
در میادین ورزش��ی تجرب��ه خواهد کرد.به ه��ر روی با 
این تصمیم فدراس��یون دیگر نماینده ای درمواد نیمه 
استقامت و دهگانه نخواهیم داشت و این در حالی است 
که کمیته ملی المپیک برای کسب حتی یک مدال بیشتر 
درس��بد مدال های ایران، کار را با حساسیت دنبال می 
کند و به ورزش های پر مدالی چون دوومیدانی چش��م 

امید دوخته است.
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تیم ملی والیب��ال ایران برنامه ای بس��یار س��نگین را در 
مسابقات قهرمانی جهان پیش رو دارد.

ملی پوش��ان والیبال ایران برای حضور در عرصه حساس 
مسابقات جهانی در حالی راهی لهستان می شوند که یک 
تورنمنت فوق س��نگین را پیش رودارند. رویداد قهرمانی 
جهان با توجه به امتیاز و تأثیر بسیار زیادی که در رده بندی 
جهانی دارد از س��وی تمام تیم های بس��یار جدی گرفته 
می ش��ود. خصوصاً این که این رقابت ها هر 4 سال یک بار 
برگزار می ش��ود و در صورت نتیجه نگرفتن فرصتی برای 

جبران نیست.
نگاهی به گروه ایران

شاگردان کواچ در مرحله گروهی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، 
پورتوریکو و بلژیک همگروه هستند. میزبان بودن لهستان 
در این دوره از رقابت ها به ضرر ایران تمام شده چراکه طبق 
قاعده میزبان سرگروه شده و باعث شده دریکی از گروه ها 
دو تیم از جمع 4 تیم برتر جهان حضورداش��ته باشند که 
ازقضا قرعه به نام ایران درآمده و در گروه D تیم های آمریکا 

و ایتالیا قرارگرفته اند.
مسیر ایران در مسابقات جهانی

روی کاغ��ذ ایتالیا، آمری��کا، ایران و فرانس��ه چهار تیمی 
هستند که می توانند بدون دردس��ر از گروه صعود کنند. 
چراکه تیم های پورتوریک��و و بلژیک توان رویارویی با این 

چهار تی��م را ندارند، 
در این صورت ایران، 
آمری��کا،  ایتالی��ا، 
فرانس��ه و چهار تیم 
نخس��ت گ��روه اول 
که به احتم��ال زیاد 
لهس��تان، آرژانتین، 
صربستان و استرالیا 
خواهند ب��ود در یک 
گروه هش��ت تیمی 

قرار می گیرند.
اگر ای��ران در مرحله 
گروهی ب��ه تیم های 
ایتالیا و آمریکا باخته 

باش��د، در مرحله بعد این باخت ها لحاظ شده و کار برای 
صعود به مرحله بعد بسیار دشوار می شود. چرا که از گروه 
هش��ت تیمی فقط س��ه تیم صعود می کنند و این مساله 
به این معناس��ت که ایران باید هر چهار تیم گروه دیگر را 

شکست دهد.
مشکل همزمانی مسابقات جهانی با بازی های 

آسیایی اینچئون
ایران برای رسیدن به جمع ش��ش تیم پایانی رقابت های 

قهرمان��ی جهان 
بس��یار  کار 
دشواری پیش رو 
دارد، ام��ا اگر این 
اتفاق خجسته رخ 
ده��د، بازی های 
آسیایی اینچئون 
از دس��ت می رود 
چرا که بازی های 
آس��یایی پیش از 
مرحل��ه نهای��ی 
ش��روع می شود! 
ش��اگردان کواچ 
حتی اگ��ر به دور 
نهایی نیز راه پیدا نکنند، باید به فاصله کمتر از شش روز 
خودشان را به کره جنوبی برسانند که این مساله با توجه به 
خستگی مضاعف ملی پوشان پس از لیگ جهانی می تواند 
باعث افت عملکرد شود. این در حالی است که مسئوالن 
کمیته المپیک روی طالی والیبال به ش��دت حساب باز 
کرده اند.حال و هوای این روزه��ای والیبال ایران البته آن 
قدر امیدوار کننده نیست که بتوان روی تکرار درخشش 
در لیگ جهانی حساب باز کرد. اما نباید فراموش کرد که 

ایران با وجود عملکرد درخشان در دو دوره 
گذشته لیگ جهانی والیبال هنوز نتوانسته در بین ده تیم 
برتر رده بندی جهانی قرار بگی��رد و دلیل آن نیز عملکرد 
ضعیف در همین مسابقات قهرمانی جهان در سال 2010 
بوده است. قرار گرفتن در بین غول های جهان با پیروزی 
در یک یا دو بازی به دس��ت نمی آید، بلکه تورنمنت هایی 
مانند مس��ابقات قهرمانی جهان، ج��ام جهانی و المپیک 
هستند که با امتیازهای زیادی که دارند تکلیف تیم های 
برتر جهان را در رده بندی مشخص می کنند. کما این که 
والیبالیست های ایران تجربه پیروزی برابر تمام تیم های 
جهان غیر از روسیه را در کارنامه دارند، اما هنوز پایین تر از 
خیلی تیم هایی که چندین بار آنها را شکست داده اند، قرار 

گرفته اند )کوبا، کانادا، آلمان، لهستان و...(
خس��تگی ملی پوش��ان با توجه به تورنمنت س��نگین و 
سفرهای طوالنی که داشته اند قابل درک است، اما کاش 
فراموش نکنند که اگر در مسابقات امسال نتیجه نگیرند 
باید تا سال 2018 منتظر دوره بعدی رقابت ها باشند و در 
این چهار سال هر اندازه هم در لیگ جهانی هر سال خوب 
بازی کنند فایده چندانی ندارد. بی انگیزگی و خس��تگی 
ذهنی همیشه بدترین اثر منفی را روی ملی پوشان ایران 
داشته است. آفتی که اگر در لهستان سراغ تیم بیاید، تکرار 

نتایج خوب لیگ جهانی را سخت می کند.

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

نامجو مطلق سرمربی تیم آلومینیوم 
شد

با نظ��ر هیئ��ت مدیره باش��گاه 
آلومینی��وم المه��دی هرمزگان 
مجید نامجومطل��ق هدایت این 
تیم را در فصل جدید رقابت های 
فوتب��ال اول  دس��ته   لی��گ 

باش��گاه های کش��ور ب��ر عهده  
گرفت.هیئت مدیره این باشگاه 
پس از بررسی شرایط پنج گزینه 
 س��رمربیگری غالمرض��ا دلگ��رم، مجتب��ی خورش��یدی،

 حمید درخشان، اکبرمحمدی و مجید نامجو مطللق در نهایت 
بازیکن سابق استقالل را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال 
آلومینیوم انتخاب کرد.نامجومطلق س��ابقه پوشیدن پیراهن 
تیم مل��ی ایران، اس��تقالل ته��ران، پرس��پولیس و بازی در 
 کشورهای آس��یایی را در کارنامه دارد و در فصل گذشته در 
9 دیدار بر روی نیمکت طالیی پوش��ان هرمزگانی نشست و 
توانست آلومینیوم رده یازدهمی را در رتبه ششم گروه "ب" 

مسابقات لیگ دسته اول کشور قرار دهد.

منع حضور حاج صفی درلیگ جزیره
در حالی که گفته می شود احسان 
حاج صفی شرایط حضور در لیگ 
برت��ر انگلیس را ن��دارد روزنامه 
دیلی می��ل از فوالم ب��ه عنوان 
مقص��د احتمال��ی ای��ن بازیکن 

ایرانی نام برد.
ح��اج صفی ک��ه ای��ن روزها در 
تمرینات و بازی های س��پاهان 
حضور ن��دارد به ترکیه رفته ت��ا با اخذ وی��زای انگلیس برای 
انجام تست و بررسی شرایط حضور در لیگ جزیره راهی این 
 کشور ش��ود. با این حال خبر دیگری که در خصوص وضعیت

 حاج صفی مطرح می شود این است که او طبق قوانین وزارت 
کار انگلی��س در تیمی از لی��گ برتر این کش��ور نمی تواند به 

میدان برود. 
طبق قوانین وزارت کار انگلی��س تنها بازیکنانی می توانند در 
لیگ برتر، لیگ یک و چمپیون ش��یپ بازی کنند که حداقل 
در 70 صدر بازی های ملی کشورش��ان در 2 س��ال گذش��ته 
بازی کرده باشند. حاج صفی در 2 س��ال گذشته در کمتر از 
۳0 درصد از بازی های تیم ملی بازی کرده و حتی در صورت 
عقد قرارداد با هر باشگاهی قادر نخواهد بود ویزای کار کشور 

انگلیس را دریافت کند. 

 سرمربی تیم قوچان نژاد از کار
 برکنار شد

باش��گاه الکوی��ت پس از شکس��ت 
س��نگین برابر نماینده اندونزی در 
AFC کاپ س��رمربی این تیم را از 

کار برکنار کرد.
سران باشگاه الکویت پس ازشکست 
6 بر یک برابر نماینده اندونزی وکنار 
رفت��ن از دور رقابت ه��ا عبدالعزیز 
حماده سرمربی تیم را از کار برکنار 
کردند.این تیم کویت��ی در دیدار رفت با نتیجه س��ه بر دو به 
پیروزی رسید تا با یک مساوی در دیدار برگشت به نیمه نهایی 
صعود کند اما در دیدار برگش��ت این نماینده اندونزی بود که 
در یک بازی یکطرفه برابر حریف کویتی خود به پیروزی پرگل 
دست یافت.تک گل الکویت را در این دیدار رضا قوچان نژاد به 
ثمر رساند. الکویت یکی از پرافتخارترین تیم ها در کاپ آسیا به 
شمار می آید. این تیم قهرمان دو دوره اخیر این رقابت هاست.

سرمربی الکویت عالقه بسیار زیادی به بازی رضا قوچان نژاد 
داشت و با اصرار او بود که این بازیکن ایرانی راهی کویت شد 
تا جانشین نکونام در این تیم ش��ود. باید دید که قوچان نژاد 
با آمدن س��رمربی جدید همچنان در ترکیب اصلی به میدان 

می رود یا نه.

عملکرد وزارت ورزش و جوانان 
عادی است

مصطفی هاشمی طبا / رییس اسبق سازمان 

تربیت بدنی

در مدتی که از آغاز کار وزارت ورزش می گذرد ما شاهد روند 
کاری کامال عادی در این وزارت خانه بودیم.

 م��ن برنام��ه اج��را ش��ده جدی��دی را در وزارت ورزش 
مش��اهده نک��رده ام ک��ه ب��ا دوره ه��ای پیش ای��ن وزارت 
خانه فرق داش��ته باش��د؛ حت��ی درباره س��اخت وس��ازها. 
یک��ی از دالی��ل آن ه��م ای��ن اس��ت ک��ه مش��کالت مالی 
وج��ود دارد و وقت��ی هم اعتب��ارات کم می ش��ود نمی توان 
 کار خوب��ی را انج��ام داد. در زمانی ک��ه ما کار م��ی کردیم

 برنامه هایی مثل »آموزش های سراسری«، »مراکز ورزشی 
قهرمانی«، »طرح 1۳77 سالن ورزش��ی« و » آکادمی های 

کردیم اما در حال حاضر المپیک« را تنظیم واجرایی 
 ه��ا را مش��اهدههیچ یک از این برنامه 

خیل��ی از نق��اط  نمی کن��م که دلیل 
مش��کالت مالی ضعف ها می تواند 

هم باشد.

هفته شش��م مس��ابقات لیگ برتر فوتب��ال روز جمعه 
پیگیری می ش��ود و دو تی��م س��پاهان و ذوب آهن در 
بیس��ت و هفتمین دربی دو خود س��اعت 19به مصاف 

هم می روند.
س��رمربی س��ابق تیم ذوب آهن اصفهان درباره نتیجه 
شهرآوردهای گذشته 2 تیم سپاهان و ذوب آهن گفت: 
س��ال های قبل این هم آورد قابل پیش بینی نبوده اما 
ش��هرآورد امس��ال این 2 تیم، با توجه به جایگاه آن ها 
در جدول رده بندی، از حساس��یت بیشتری نسبت به 

گذشته برخوردار است.
رسول کربکندی پیرامون شهرآورد بین 2 تیم سپاهان و 
ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر اظهار کرد: شهرآورد 
اصفهان نیز مانند تمام شهرآوردها، از حساسیت باالیی 
برخوردار بوده و توجه بس��یار زیادی به این بازی است 

زیرا برای مردم اصفهان بسیار مهم تلقی می شود.
وی تصریح کرد: ش��هرآورد اصفهان، ب��ازی اثرگذاری 
در لیگ برتر ب��وده  و می دانیم که س��پاهان در 2 هفته 
گذش��ته نتوانس��ته بردی را در کارنامه خودش داشته 
باشد و ذوب آهن هم تا به اینجای کار نتوانسته طعم  برد 
را بچشد بنابراین  مشخص است که سپاهان در جدول 

وضعیت بهتری را نسبت به ذوب آهن دارد.
سرمربی س��ابق تیم ذوب آهن اصفهان افزود: این باراما 
دربی بیست وهفت فوتبال اصفهان در شرایطی برگزار 
می شود که هر دو تیم س��پاهان و ذوب آهن انگیزه های 
زیادی برای پی��روزی در این دیدار س��نتی و حیثیتی 

دارند.

هیجان لیگ چهاردهم در دیار زاینده رود
در دربی قبلی دو تیم که در هفته بیست وشش��م لیگ 
برتر س��یزدهم به انجام رسید، س��پاهانی ها با یک گل 
برابر حریف خود به پیروزی دس��ت پیدا کردند تا برای 
قهرمانی امیدوار شوند اما درنهایت در حسرت قهرمانی 

ماندند.
قدمت دربی دو تیم فوتبال دیار زاینده رود به سال های 
دور بازمی گ��ردد اما ب��ه دلی��ل اینکه آم��ار دقیقی از 
دیدارهای دو تیم ت��ا پیش از آغاز لی��گ برتر حرفه ای 
وجود ندارد، نمی توان در بحث آمار به نتایج رقم خورده 
درمجموع دیدارهای دو تیم اس��تناد ک��رده و ازاین رو 
دیدارهای این دو تیم در جام آزادگان و لیگ برتر مورد 

استناد قرارگرفته اند.
 برتری سپاهان در تعداد برد

دو تیم تاکنون 26 بار با یکدیگر دیدار کرده اند که نتیجه 
آن 12 برد برای طالیی پوشان، 9 برد برای ذوب آهن و 
پنج تساوی بوده است تا درمجموع سپاهانی ها سه برد 

از حریف خود پیش بیفتند.
در دیدارهای گذش��ته دو تیم 58 گل توسط بازیکنان 
دو تی��م به ثمر رس��یده که س��هم س��پاهان ۳5 گل و 
س��هم ذوبی ها 2۳ گل بوده اس��ت تا مشخص شود که 
سپاهانی ها روند تهاجمی تری نس��بت به حریف خود 

داشته باشند.
بیش��ترین برد متوال��ی در دربی اصفهان به س��پاهان 
اختصاص داشته و این تیم در چهار بازی رفت وبرگشت 
دو دوره اول لیگ برتر موفق به شکست تیم همشهری 

شده است.
 رجب زاده آقای گل دربی اصفهان

در بین برترین گل زنان برتر این دیدار، مهدی رجب زاده 
مهاجم تیم ذوب آهن با پنج گل زده در صدر جای دارد 
و همچنان نیز می تواند تعداد گل هایش را افزایش بدهد 
اما محرم نویدکیا به دلی��ل مصدومیت، امکان افزایش 

گل های زده اش در این بازی را نخواهد داشت.
محرم نویدکیا کاپیتان سپاهان و ادموند بزیک مهاجم 
س��ابق این تیم با چهار گل زده در رده های بعدی جای 
دارند، همچنین محمود کریمی نیز سه گل در این دیدار 

به ثمر رسانده است.
ایگور کاس��ترو مهاجم س��ابق ذوب آهن نی��ز در دربی 
اصفهان سه گل به ثمر رسانده و بهترین مهاجم خارجی 

این دیدار محسوب می شود.
محمود کریمی مهاجم س��ابق س��پاهان با گل دقیقه 
یک خ��ود در دی��دار رف��ت دومی��ن دوره لی��گ برتر 
سریع ترین گل دربی را به ثمر رساند و کیوان ساجدی 
از ذوب آهن در دور رفت لیگ پنجم و رس��ول نویدکیا 
از س��پاهان در دور برگش��ت لیگ پنجم با گل زنی در 
 دقیق��ه 9۳ دیرترین گل این مس��ابقه مه��م را به ثمر

 رساندند.
یعق��وب کریم��ی در آخری��ن دی��دار دو تی��م گل 
پیروزی بخ��ش س��پاهان را ب��ه ثم��ر رس��اند اما وی 
باوج��ود تمدی��د ق��راردادش، به ط��ور قرض��ی راهی 
 اس��تقالل ته��ران ش��د ت��ا در ای��ن دی��دار غای��ب

 باشد.
 کرانچار با ابراهیم زاده مساوی کرد

تاکنون 15 مرب��ی در این دی��دار روی نیمکت دو تیم 
نشس��ته اند، فرهاد کاظمی س��ه بار، اس��تانکو دو بار، 
تاوارس، قلعه نویی و بوناچی��چ هرکدام یک بار در زمان 
هدایت خود در سپاهان موفق به شکست دادن ذوب آهن 
شده اند و در مقابل رسول کربکندی سه بار، ابراهیم زاده 
چهار بار و مخت��ار بابایی و ذوالفقار نس��ب نیز هرکدام 
یک بار در زمان سرمربیگری خود در ذوب آهن، سپاهان 

را شکست داده اند.
همچنین زالتک��و کرانچار س��رمربی فعلی س��پاهان 
در 6 دربی فوتبال اصفهان س��رمربی زرده��ا بوده که 
 چهار ب��رد و دو تس��اوی حاص��ل رویاروی��ی وی بوده

 اس��ت.کرانچار تاکن��ون شکس��تی مقاب��ل ذوبی ه��ا 
نداش��ته و با چه��ار ب��رد در ای��ن دی��دار س��نتی، با 
 منص��ور ابراهی��م زاده در تع��داد برد مس��اوی ش��ده

 است.
یحیی گل محمدی سرمربی فعلی ذوب آهن فردا ) روز 
 جمعه( برای نخستین بار بر روی نیمکت تیمش خواهد

 نشست.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1380 | پنجشنبه  30  مرداد 1393 | 24 شوال   1435

7
	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ابالغ وقت رسيدگی
543 در خصوص پرونده كالسه 773/93 خواهان سجاد آقاجانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انجام تعهد به طرفيت بهنام ذهابی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
 يكشنبه مورخ 93/6/30 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   8 شعبه  الف:12339  ميشود.م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

شماره  به  تهران  حاير  شركت  خواهان   221-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   547
ثبت 35121 به مديرعاملی عباس ديانی و وكالت آقای عماد رجايی-فرهاد احمدی فر 
دادخواستی مبنی بر صدور حكم به محكوميت به مطالبه 40/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك با احتساب هزينه حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت 
زمان پرداخت به طرفيت محمدرضا فياض فر تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  عصر   4 ساعت   93/7/1 مورخ 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی پور–  اول ارباب –  به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   18 شعبه  الف:12352  م  ميشود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

مبنی  دادخواستی  خوشاب  فريد  خواهان   841-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   548
مهدی  طرفيت  به  پرايد  خودرو  دستگاه  يك  رسمی  سند  انتقال  به  خواندگان  الزام  بر 
برای مورخه 93/6/29 ساعت  است وقت رسيدگی  نموده  تقديم  توكلی  زارعی-مهدی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   11/30
واقع  شعبه  اين  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جرايد  در  مراتب  خواهان 
جنب ساختمان صبا –  روبروی مدرسه نيلی پور–  اول ارباب –   در خيابان سجاد – 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 كدپستی  پالك57 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی  را  دادخواست و ضمائم   ثانی 
حل  شورای  حقوقی   32 شعبه  الف:12355  م  ميشود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی 

اختالف شهرستان اصفهان 
احضار

617 چون آقای مرتضی شاه احمدی حيدری فرزند حسن شكايتی عليه خانم طاهره تاج 
توهين مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 920003  بخش مبنی بر مزاحمت تلفنی– 
اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز 93/10/14 ساعت 11 تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
م الف:12362  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ

 9209980358901400 پرونده:  شماره   9310100353302758 ابالغيه:  شماره   618
شماره بايگانی شعبه: 930535 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالسه 9209980358901400 برای حسين قلی زاده فرزند جان 
محمد به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/25 ساعت 10:30 صبح تعيين 
گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون  115و180  مواد  مقررات 
كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی 

به عمل خواهد آمد.م الف:12364 شعبه 107 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ

 9209980359601488 پرونده:  شماره   9310100353302761 ابالغيه:  شماره   619
شماره بايگانی شعبه: 930534 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالسه 9209980359601488 برای سيد محمود پور موسوی 
به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين 
تعيين  09:00 صبح  1393/08/26 ساعت  مورخه  برای  رسيدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه 
اجرای  به متهم و در  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المكان   با عنايت  گرديده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون  115و180  مواد  مقررات 
كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی 

به عمل خواهد آمد.م الف:12365 شعبه 107 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
 احضار

سهران  حسن  آقای  عليه  شكايتی  عباس  فرزند  رنانی  بشيری  رضا  آقای  چون   620
مبنی بر صدور چك بالمحل مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 921142ك112 اين 
اينكه  به  نظر  تعيين شده  93/8/4 ساعت 8/30 صبح  برای  ثبت وقت رسيدگی  دادگاه 
متهم مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
م الف:12368  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصميم  و  تلقی  ابالغ شده  احضاريه 

شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار 

621 شماره درخواست: 9310460354500025 شماره پرونده: 9209980358900706 
شماره بايگانی شعبه: 930567 چون خانم اكرم كريمی فرزند احمد شكايتی عليه آقای 
عزيزا... غريبی مبنی بر سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 930567 اين دادگاه 
ثبت وقت رسيدگی برای روز شنبه 93/8/3 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
مراتب  كيفری  دادرسی  آيين  قانون   180 ماده  استناد  به  می باشد  مجهول المكان  متهم 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
نمود.م الف:12370  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ   احضاريه 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
احضار 

622 شماره درخواست: 9310460354500027 شماره پرونده: 9309980365700080 
شكايتی  حسين  فرزند  صامتی  امين  آقای  چون   930574 شعبه:  بايگانی  شماره 
به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  چاقو  با  جرح  بر  مبنی  حائری  مجيد  آقای  عليه 
ساعت   93/8/4 يك شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  ثبت  دادگاه  اين   930574 كالسه 
 180 ماده  استناد  به  می باشد  مجهول المكان  متهم  اينكه  به  نظر  شده  تعيين  10صبح 
كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يكی  در  نوبت  يك  مراتب  كيفری  دادرسی  آيين  قانون 
مقرر  وقت  در  رسيدگی  می گردد جهت  دعوت  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی 

حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم  
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:12371 شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
ا... رنجبر به وكالت سعيد  623 در خصوص پرونده كالسه 93-404 خواهان حشمت 
وقت  است  نموده  تقديم  ناقه  رسول  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  تيموری 
رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/7/1 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:12687 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

سيد  وكالت  با  آرا  كيوان  هدی  خواهان   384-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   624
تقديم  گلستانی  حامد  سيد  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  موسوی  عليرضا 
نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/2 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12692 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
625 در خصوص پرونده كالسه 93-258 خواهان فاطمه جعفری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت ميثم فرهانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/7/1 
ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نيلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 23 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12696 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

626 در خصوص پرونده كالسه 93-129خواهان سعيد اميرانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت 1 فقره چك به شماره 798185 و تاخير تاديه از 
التاديه مطلق خسارات قانونی به طرفيت مهران شامگانی تقديم  الی يوم  مورخ موعيد 
نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/7/2 ساعت 4عصر تعيين 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
كدپستی  پالك57   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
اصفهان  اختالف  حل  23 شورای  اصفهان-شعبه  اختالف  حل  8165756441 شورای 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
 23 شعبه  م الف:12697  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسيدگی 

حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

627 در خصوص پرونده كالسه 834/92 خواهان مجتبی هنری فر دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مجيد قلی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ93/6/31 ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  10صبح 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:13014 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسيدگی

راضيه  628 در خصوص پرونده كالسه 231/93 خواهان مجتبی وحيد دستجردی – 
انتقال سند به طرفيت رضا رمضان پور تقديم  الزام به  موگويی دادخواستی مبنی بر 
تعيين   3/30 93/7/2 ساعت  مورخه  روز چهارشنبه  برای  وقت رسيدگی  است  نموده 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
كدپستی  پالك57   – جنب ساختمان صبا  نيلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
مراجعه  اختالف  حل  شورای   19 اصفهان-شعبه  اختالف  حل  شورای   8165756441
رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13034 شعبه 19 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/24-653  شماره  پرونده:1605/92  كالسه   629
هفت شورای حل اختالف خواهان: اصغر نيلوفری اصفهانی نشانی: سه راه سيمين-

جنب پمپ بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 وكيل: فرزانه طباطبايی نشانی: 
بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 خوانده: وحيد  سه راه سيمين-جنب پمپ 
اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی:  محمدی 
نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مينمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر نيلوفری 
باوكالت فرزانه طباطبايی به طرفيت آقای وحيد محمدی به خواسته مطالبه مبلغ سی 
و دو ميليون ريال وجه چك به شماره 892/06981189-91/7/30 به عهده بانك پست 
بقای اصول  و  پرونده  به محتويات  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانك 
مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 

تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و دوم ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و شصت هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و هزينه نشر آگهی و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )91/7/30( تا تاريخ اجرای حكم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد. م الف:12624 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شورای   8 حوزه   93/2/29 تاريخ   276 شماره  رای  موجب  به  كالسه:1705/92   630
عليرضا مرشدی  عليه  است محكوم  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
فرزند حسين به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال 
وجه چكهای 609471 مورخ 90/12/28 و 609461 مورخ 90/1/25 و 609464 مورخ 
91/2/25 بابت اصل خواسته و مبلغ 128/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی 

از تاريخ سررسيد و پرداخت نيم عشر در حق  طبق تعرفه و خسارت تاخير و تاديه 
فخار  فرزانه طباطبايی  باوكالت  تباشيری  له: مهدی  احكام. مشخصات محكوم  اجرای 
به نشانی سه راه سيمين-جنب پمپ بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:12652 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

631 كالسه پرونده:1974/92 شماره دادنامه:689-93/4/25 مرجع رسيدگی: شعبه هفت 
راه سيمين-جنب  نشانی: سه  اصفهانی  نيلوفری  اصغر  اختالف خواهان:  شورای حل 
پمپ بنزين-مجتمع آرش وكيل: فرزانه طباطبايی فخار نشانی: سه راه سيمين-جنب پمپ 
نشانی:  كرچگانی  رحمانی  اكبر  خوانده:  چهارم-واحد402  آرش-طبقه  بنزين-مجتمع 
مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر نيلوفری با وكالت فرزانه 
طباطبايی فخار به طرفيت آقای اكبر رحمانی كرچگانی به خواسته مطالبه مبلغ بيست 
به  246058-90/9/20و92/11/10-9004632967  شماره  به  چك  وجه  ريال  ميليون 
عهده بانك ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده 
لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و هجده هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چك موصوف )90/9/20و92/11/10( تا تاريخ اجرای حكم و هزينه نشر 
آگهی درحق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.  ظرف بيست روز 

م الف:12665 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

632 كالسه:92-1846 به موجب رای شماره 599 تاريخ 93/3/24 حوزه 3 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقای قدمعلی ابوطالبی 
فرزند قاسم به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت ماهيانه مبلغ 1/590/000 
ريال از تاريخ ثبت دادخواست 92/9/21 لغايت 92/12/29 جمعًا مبلغ 5/300/000ريال و 
از تاريخ 93/1/1 ماهيانه مبلغ 2/100/000 ريال به صورت مستمر و يكصد هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و 2/400/000 ريال بابت نشر آگهی محكوم می نمايد و پرداخت 
 نيم عشر در حق دولت. مشخصات محكوم له: خانم فاطمه ابوطالبی به نشانی اصفهان-

خ بزرگمهر-ك 115 انقالب-كوچه شهيد رجايی-پالك9. ماده 34 قانون اجرای احكام: 

همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
يا مالی معرفی  يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  كه  در صورتی  و  باشد  ميسر  آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند 
دارايی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  بايد  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد. م الف:12682 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

633 شماره قرار: 77-93/1/19 كالسه: 92-1309 مرجع رسيدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا سالمی نشانی اصفهان-خيابان سروش-خيابان 
يدا...   -1 خواندگان:  چپ  سمت  اول-  رضايی-پالك  عليرضا  شهيد  مصلی-كوچه 
ابراهيمی سهرو فيروزانی 2- زهرا ابوطالبيان هر دو به نشانی مجهول المكان  خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگی 
اختالف:  رای شورای حل  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  ذيل  به شرح  و  اعالم  را 
ابراهيمی  يدا...   -1 به طرفيت خواندگان  عليرضا سالمی  دعوی خواهان  در خصوص 
خودرو  سند رسمی  انتقال  به  الزام  خواسته  به  ابوطالبيان  زهرا   -2 فيروزانی  سهرو 
سواری پژو ROA به شماره انتظامی 288د62-53 به انضمام مطلق خسارات وارده 
در خصوص  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده  محتويات  به  عنايت  با 
همچنين  و  خواهان  طرف  از  شده  ارائه  های  قولنامه  خودرو-مالحظه  مالك  آخرين 
اليحه  و  ندارد  حضور  رسيدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده 
دفاعيه ای ارسال ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به 
استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف اول يدا... 
ابراهيمی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو به شماره انتظامی 
288د62-53 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 104/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نيز 
هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجديد نظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده رديف دوم قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می گردد.م الف:12686 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/4/29-669 دادنامه:  شماره   399 پرونده:  كالسه   634
نشانی:  رحيمی  معصومه  وكيل:  خنجری  رضا  خواهان:  اختالف  حل  شورای  نهم 
اصفهان-خ شيخ صدوق-خ نيكبخت شرقی-بعد از بانك ملی-جنب امالك ساحل-طبقه 
به  عنايت  با  وجه  مطالبه  مجهول المكان خواسته:  نشانی:  دوم خوانده: سامان سليمی 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
خصوص  در  اختالف:  حل  شورای  قاضی  رای  مينمايد.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای رضا خنجری با وكالت معصومه رحيمی به طرفيت آقای سامان سليمی 
-79942/21 شماره های  به  چك  وجه  ريال   30/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

قانونی،  مطلق خسارات  انضمام  به  ملت  بانك  عهده  به  93/2/5و93/2/26-79943/58 
عدم  گواهی  و  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
آگهی  نشر  طريق  از  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
محكمه  و  مستند  دفاعيات  و  اليحه  هيچگونه  و  نداشته  حضور  رسيدگی  جلسه  در 
لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی ميليون ريال 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 532/000 ريال 
تاديه  بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير و 
تاريخ اجرای حكم درحق  تا  تاريخ سررسيد چكهای موصوف )93/2/5و93/2/26(  از 
خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
ميباشد.م الف:12688  اصفهان  عمومی حقوقی  محاكم  در  نظرخواهی  تجديد  قابل   روز 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسيدگی:  مرجع   93/4/31-415 دادنامه:  شماره   225/93 پرونده:  كالسه   635
بيستم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عتيق عميدی نشانی: خ زينبيه-ك پروين-ك 
غدير-بن بست ابراهيمی خواندگان: 1- رها رحيمی 2- شهين فلكی نافچی 3- مرتضی 
سرتاج 4- قاسم اسماعيلی 5- رضا منصوری همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: 
الزام به انتقال سند گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای عتيق عميدی به طرفيت 1- رها رحيمی 2- شهين فلكی نافچی 3- مرتضی 
سرتاج 4- قاسم اسماعيلی 5- رضا منصوری به خواسته الزام به انتقال رسمی سند 
خودرو پژو206 به شماره انتظامی 894ب54ايران13 نظر به اينكه برابر پاسخ استعالم 
واصله از راهور خوانده رديف اول مالك رسمی خودرو بوده كه حسب وكالتنامه های 
ضميمه به خواندگان واگذار تا نهايتًا برابر مبايعه نامه مورخ 92/6/15 به خواهان واگذار 
 شده و اينكه خواندگان با اطالع از جلسه دادرسی در شورا حاضر نگرديده و اليحه ای

حيث  من  اند  نشده  خواهان  ناحيه  از  ابرازی  مستندات  اصالت  منكر  و  ننموده  تقديم 
المجموع دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخيص مستنداً به مواد 10و219و220 قانون 
و  اسناد رسمی  دفترخانه  در  به حضور  اول  رديف  به محكوميت خوانده  مدنی حكم 
انتقال سند خودرو 206 به شماره انتظامی 894ب54ايران13 بابت اصل خواسته و مبلغ 
245/000 ريال هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد در خصوص 
دعوی خواهان به طرفيت ساير خواندگان نظر به اينكه نامبردگان سمتی در پرونده و 
دعوی مطروحه نداشته لذا در اين قسمت از خواسته قرار رد دعوی خواهان صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره غيابی است و ظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:12693 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

22 شورای  93/2/31 حوزه  تاريخ   152 رای شماره  موجب  به  636 كالسه:1162/92 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اسكندر عبدی نژاد 
اصل  بابت  ريال  ميليون  مبلغ چهل  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
از  خواسته و يكصد و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه 
له سپيده  تقديم دادخواست 92/12/17 و هزينه های نشر آگهی در حق محكوم  تاريخ 
يزدان پناه به نشانی اصفهان-خ رباط دوم-خ شهيد عادل-نبش بن بست ندا ساختمان 
نيك ط اول و پرداخت نيم عشر حق االجرای بابت سفته های شماره 431434و821779. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
يا ترتيبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:12694 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   22 حوزه  تاريخ93/2/20   115 شماره  رای  موجب  به  كالسه:1157/92   637
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اسكندر عبدی نژاد 
اصل  بابت  ريال  ميليون  مبلغ چهل  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
خواسته و يكصد و هشت هزار ريال هزينه دادرسی و خسارات تاخير تاديه از زمان 
 تقديم دادخواست 92/12/14 وهزينه های نشر آگهی در حق محكوم له سپيده يزدان پناه
 - نيك  ساختمان   - ندا  كوچه  نبش   – عادل  ش  دوم-خ  رباط  اصفهان-خ  نشانی   به 
به شماره های 821790و821791.  بابت سفته  نيم عشر حق االجرا  اول و پرداخت  ط 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
يا ترتيبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
آن  از  به  محكوم  استيفاء  و  حكم  اجرای  كه  كند  معرفی  مالی  يا  بدهد  به   محكوم 
بايد ظرف  نداند،  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  كه خود  در صورتی  و  باشد   ميسر 
مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، 
حل  شورای  يك  شماره  مجتمع  حقوقی   22 شعبه  م الف:12695  نمايد.  اعالم  صريحا 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

638 كالسه:92-1140 به موجب رای شماره 41 تاريخ 93/1/26 حوزه28 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه كيوان كيان فرزند رضا 
بابت اصل  پنجاه ميليون ريال  به پرداخت مبلغ  به نشانی مجهول المكان  محكوم است 
كارشناسی  هزينه  ريال(   1/500/000( ريال  هزار  پانصد  و  ميليون  يك  مبلغ  خواسته 
تقديم  تاريخ  از  پرداخت  تاخير  نيز خسارت  و  دادرسی  هزينه  ريال  هزار  يكصد  مبلغ 
دادخواست 92/11/28 لغايت اجرای احكام در حق خواهان مهدی تركيان فرزند حسين 
 شغل آزاد به نشانی اصفهان-فلكه شهدا-اول خ فروغی-سمت چپ-جنب لوستر فروشی

-پ36- منزل تركيان و نيم عشر اجرای احكام صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12698 

شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

639 كالسه:92-1246 به موجب رای شماره 1768 تاريخ 92/11/21 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن كالهدوزان 
مبلغ  پرداخت  به  بر محكوميت خوانده  به حكم  است  نشانی مجهول المكان  محكوم  به 
27/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام نيم عشر دولتی. مشخصات محكوم 
له: حسين رضا سننی به نشانی تهران-خ پروين-خ افراسيابی جنوبی-كوی حلمانی-
كوی43. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم 

نمايد.م الف:12700 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

640 كالسه:92-1245 به موجب رای شماره 1767 تاريخ 92/11/21 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهرداد كاله دوز به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ سی و سه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام نيم عشر دولتی. مشخصات محكوم له: حسين رضا سننی به نشانی 
اجرای  قانون  افراسيابی جنوبی-كوی حلمانی-پالك44. ماده 34  پيروزی-خ  تهران-خ 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:12701 

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

 45 شعبه  رسيدگی:  مرجع  دادنامه:93/5/12-726  شماره  پرونده:62-93  كالسه   645
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عليرضا كريمی فيض آبادی نشانی بهارستان-
خ طاووس8-پالك453-طبقه دوم خوانده: 1- قاسم اسماعيلی 2- زهرا اليقی هر دو به 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند 
قاضی شورا: در خصوص  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال 
دعوای عليرضا كريمی فيض آبادی به طرفيت 1- قاسم اسماعيلی 2- زهرا اليقی به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه سفته به شماره خزانه داری كل 845365 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنايت به بقای اصل مستندات در يد خواهان كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب 
307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخيص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون  198و515و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ پنجاه  و 
ميليون ريال بابت اصل خواسته و صد و چهارده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/1/20 لغايت تاريخ وصول 
كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران بر 
عهده اجرای محترم احكام ميباشد در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و 
ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديد نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان ميباشد و در خصوص خوانده رديف دوم خانم زهرا اليقی به 
لحاظ عدم واخواست سفته در جهت قانونی دعوی متوجه به ايشان نمی باشد مستندا 
الف:12705  ميگردد.م  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   84 ماده   به 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980363800423 پرونده:  شماره   9309970367300788 دادنامه:  شماره   646
اصفهان-خ24متری  نشانی  به  پناهی  علی  آقای  متهم:   930445 بايگانی شعبه:  شماره 
دادگاه پس  پايپ گردشكار:  عدد   2 نگهداری  اتهام:  الله-پ7  گركان-كوچه  دوم-محله 
از بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  ذيل  به شرح  متعال 
فاقد  متاهل  اصفهان  ساكن  لنجان  اهل   1353 متولد  غالمعلی  فرزند  پناهی  علی  آقای 
سابقه محكوميت كيفری داير بر نگهداری دو عدد پايپ با توجه به كيفرخواست صادره 
استعمال  آلت  دادسرا-كشف  در  متهم  دفاعيات  و  اقرار  انتظامی-  مامورين  و گزارش 
مواد و نظر به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و ساير اوراق و محتويات پرونده و 
جميع قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهكاريش محرز و مسلم ميباشد 
را  نامبرده  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  اصالح  قانون   20 ماده  به  مستنداً  دادگاه  لذا 
نقدی  پرداخت مبلغ ششصد هزار ريال جزای  به  پايپ های مكشوفه  عالوه بر ضبط 
و با احتساب ايام بازداشت قبلی محكوم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت ده 
الف:12718  م  ميباشد.  قطعی  سپس  دادگاه  اين  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس   روز 

پور رضائی رئيس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980358600400 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970353400809  شماره   647
شماره بايگانی شعبه: 930343 شاكی: آقای حسين داكوهيان به نشانی خ كاوه-خ ش 
درب سوم- پ11 متهم: آقای كمال عباسی  عادل پور- ك ارغوان-بن ش رمضانی – 
به نشانی مجهول المكان اتهام: سرقت سنگهای قيمتی گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
قيمتی حسب شكايت  بر سرقت سنگهای  مبنی  متواری  عباسی  كمال  آقای  بنام  متهم 
آقای حسين داكوهيان صرف نظر از اينكه شهود گواهی كرده اند كه مقداری سنگهای 
قيمتی را به شاكی مزبور تحويل داده است با توجه به محتويات پرونده حكايت از اين 
دارد كه طرفين با همديگر معامله در خريد و فروش سنگهای قيمتی داشته اند و اختالف 
در وزن آنها پيدا كرده اند لذا موضوع فاقد وصف جزايی ميباشد لذا مستنداً به اصل 
37 قانون اساسی رای بر برائت متهم مذكور صادر و اعالم ميگردد رای صادره ظرف 
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان 
اصفهان ميباشد.م الف:12719 مرادی رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
 9209980365301382 پرونده:  شماره   9309970353400793 دادنامه:  شماره   648
شماره بايگانی شعبه: 930292 شاكی: آقای محسن وطن دار به نشانی خ ابن سينا-
جنب مدرسه سيدالشهدا- پ257 متهم: آقای عباس پورياری به نشانی مجهول المكان 
اتهام: صدور چك بالمحل گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح 
محسن  آقای  شكايت  در خصوص  دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير 
دائر   1362 متولد  گرگعلی  فرزند  پورياری  عباس  آقای  عليه  رحيم  فرزند  دار  وطن 
به شماره چك 1426- ريال  ميليون  پانزده  مبلغ  به  بالمحل  فقره چك  يك  بر صدور 
به  عنايت  با  اصفهان  مدرس  شعبه  ملت  بانك  عهده   1392/8/25 مورخ   79850335
محتويات پرونده شكايت شاكی خصوصی فتوكپی مصدق چك و گواهی عدم پرداخت 
وانقالب اصفهان ساير  دادسرای عمومی  از  كيفرخواست صادره  عليه  بانك محال  از 
قرائن و شواهد موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز ميباشد مستنداً به مواد 
3و7و22 قانون اصالح موادی از قانون صدور چك مصوب 1382/6/2 مجلس شورای 
اسالمی متهم موصوف را به شش ماه حبس محكوم مينمايد رای صادره غيابی و ظرف 
 مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه ميباشد.م الف:12720 

مرادی رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
اخطار اجرایی

دوم  حوزه   93/2/20 تاريخ   265 شماره  رای  موجب  به  كالسه:2421/92ش2   649
سيد  عليه  محكوم  است  يافته  قطعيت  كه  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مرتضی طباطبائی فرزند حسن به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 
48/200/000 ريال بابت نفقه زوجه از 89/12/10 لغايت 91/6/31 بانضمام يكصد و ده 
هزار ريال هزينه دادرسی و يكصد هزار تومان هزينه كارشناسی و نيم عشر حق االجرا 
در حق محكوم لها: شهين نجار خدابخش به نشانی اصفهان-خ مدرس-خ مولوی-كوچه 
مسجدالمهدی-پ7. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی 
استيفاء محكوم  و  اجرای حكم  كه  كند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محكوم  برای 
به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:13004 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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همین چند روز پیش، »یولیا واسیلی اونا« پرستار بچه هایم را 
به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.

به او گفتم: - بنشینید یولیا.می دانم که دست وبالتان خالی 
است، اما رودربایس��تی دارید و به زبان نمی آورید. ببینید، 
ما توافق کردیم که ماهی س��ی روبل به شما بدهم. این طور 

نیست؟
- چهل روبل.

- نه من یادداشت کرده ام. من همیشه به پرستار بچه هایم 
سی روبل می دهم. حاال به من توجه کنید. شما دو ماه برای 

من کارکردید.
- دو ماه و پنج روز دقیقاً.

- دو ماه. من یادداش��ت کرده ام، که می شود شصت روبل. 
البته باید نه تا یکشنبه از آن کسر کرد.همان طور که می دانید 
یکشنبه ها مواظب »کولیا« نبوده اید و برای قدم زدن بیرون 

می رفتید. به اضافه سه روز تعطیلی...
»ولیا واس��یلی اونا« از خجالت سرخ ش��ده بود و داش��ت با 

چین های لباسش بازی می کرد ولی صدایش درنمی آمد.
- سه تعطیلی. پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه 
یکشنبه می گذاریم کنار... »کولیا«چهار روز مریض بود. آن 
روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب »وانیا« بودید. فقط 
»وانیا«و دیگر این که سه روز هم شما دندان درد داشتید و 
همسرم به شما اجازه داد بعد از ش��ام دور از بچه ها باشید. 
دوازده و هفت می شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی ها، 
آهان ش��صت منهای نوزده روبل می ماند چهل ویک روبل. 

درسته؟
چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود. چانه اش می لرزید. 
شروع کرد به سرفه کردن های عصبی. دماغش را باال کشید 

و چیزی نگفت.
... و بعد، نزدیک س��ال نو، ش��ما یک فنجان و یک نعلبکی 

شکستید. دو روبل کس��ر کنید. فنجان باارزش تر از این ها 
بود. ارثیه بود. اما کاری به این موضوع نداریم. قرار اس��ت به 
همه حساب ها رسیدگی کنیم و... اما موارد دیگر... به خاطر 
بی مباالتی ش��ما »کولیا« از یک درخت باال رفت و کتش را 
پاره کرد. ده تا کسر کنید... همچنین بی توجهی شما باعث 
شد کلفت خانه با کفش های »وانیا« فرار کند. شما می بایست 
چش��م هایتان را خوب باز می کردید. برای این کار مواجب 
خوبی می گیرید. پس پنج تای دیگر کم می کنیم... دردهم 

ژانویه ده روبل از من گرفتید...
یولیا نجوا کنان گفت: من نگرفتم.

- اما من یادداش��ت کرده ام... خیلی خوب. ش��ما شاید... از 
چهل ویک روبل، بیس��ت وهفت تا که برداری��م، چهارده تا 

باقی می ماند.
چشم هایش پر از اش��ک ش��ده بود و چهره عرق کرده اش 

رقت آور به نظر می رسید. در این حال گفت:

- من فقط مقدار کمی گرفتم... سه روبل از همسرتان گرفتم 
نه بیشتر.

- دیدی چه طور شد؟ من اصاًل آن سه روبل را از قلم انداخته 
بودم. س��ه تا از چهارده تا کم می کنیم. می ش��ود یازده تا... 

بفرمائید، سه تا، سه تا، سه تا، یکی و یکی.
ی��ازده روب��ل ب��ه او دادم. آن ه��ا را ب��ا انگش��تان ل��رزان 
 گرف��ت و ت��وی جیب��ش ریخ��ت و ب��ه آهس��تگی گفت:

متشکرم.
جا خوردم. درحالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم 

به قدم زدن در طول و عرض اتاق و پرسیدم:
- چرا گفتی متشکرم؟به خاطر پول.

- یعنی تو متوجه نشدی که دارم سرت کاله می گذارم و دارم 
پولت را می خورم!؟ تنها چیزی که می توانی بگویی همین 

است که متشکرم؟!
- درجاهای دیگر همین قدر هم ندادند.

- آن ها به شما چیزی ندادند! خیلی خوب. تعجب ندارد. من 
داشتم به شما حقه می زدم. یک حقه کثیف. حاال من به شما 
هش��تاد روبل می دهم. همه اش در این پاکت مرتب چیده 
شده، بگیرید... اما ممکن است کسی این قدر نادان باشد؟ چرا 
اعتراض نکردید؟چرا صدایتان درنیامد؟ ممکن است کسی 

توی دنیا این قدر ضعیف باشد؟
لبخند تلخی زد که یعنی "بله، ممکن است."

به خاطر بازی بی رحمانه ای که با او کرده بودم عذر خواستم 
و هش��تاد روبلی را که برایش خیلی غیرمنتظ��ره بود به او 

پرداختم. بازهم چند مرتبه با ترس گفت:
- متشکرم. متشکرم.

بع��د از ات��اق بی��رون رفت و م��ن م��ات و مبه��وت مانده 
 بودم ک��ه در چنی��ن دنیایی چ��ه راحت می ش��ود زورگو

 بود.

متشکرم؛ اثری از آنتوان چخوف
همه ما به س��مت اف��رادی که لبخن��د می زنند 
کشیده می ش��ویم. لبخند یک کش��ش و جذبه 
فوری ایجاد می کند. دوست داریم نسبت به آن ها 

شناخت پیدا کنیم.
   لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد

دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی 
کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.

 لبخند مسری است
لبخند زدن برایتان ش��ادی م��ی آورد. با لبخند 
زدن فض��ای محی��ط را ه��م ش��ادتر می کنید 
 و اطرافی��ان را مانن��د آهن رب��ا به س��مت خود

 می کشید.
 لبخند زدن استرس را از بین می برد

وقتی اس��ترس دارید، لبخند بزنید. ب��ا این کار 
استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود 

اوضاع وارد عمل شوید.
  لبخن�د زدن سیس�تم ایمن�ی ب�دن را

 تقویت می کند
به این دلیل عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود 
که ش��ما احس��اس آرامش بیش��تری دارید. با 
لبخند زدن از ابتال به آنفوالنزا و س��رماخوردگی 

جلوگیری کنید.
 لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد

وقتی لبخن��د می زنی��د، فش��ارخونتان به طرز 
قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان 

امتحان کنید.
 لبخن�د زدن اندورفی�ن، س�روتونین و 

مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که لبخن��د زدن با 
 تولید این س��ه ماده در بدن باعث بهبود روحیه

 می ش��ود. می توان گفت لبخند زدن یک داروی 
مسکن طبیعی است.

 لبخن�د زدن چهره ت�ان را جوان تر نش�ان 
می دهد

عضالتی که برای لبخند زدن استفاده می شوند 
صورت را باال می کش��ند. پس نیازی به کشیدن 
پوس��ت صورتتان ندارید، س��عی کنید همیشه 

لبخند بزنید.

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

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

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

 شارژ کننده سریع باتری 
تلفن همراه

دستگاهی ش��ارژ کننده باتری تلفن همراه طراحی شده است 
که در مواقع ض��روری به کمک افراد می آی��د.bKey یک نوع 
شارژ کننده سریع اس��ت و تقریباً به اندازه کلید ماشین، سبک 
و قابل حمل است و در مواقع اضطراری به کاربر کمک می کند 
تا دستگاه خود را ش��ارژ کند.این باتری پشتیبان فقط به پورت 
USB وصل می ش��ود البته به ط��ور کامل ش��ارژ نمی کند اما 
می تواند به ان��دازه کافی برای یک گفت وگ��وی 30 دقیقه ای با 
تلفن همراه، گوشی را ش��ارژ کند؛ درواقع یک جایگزین برای 
کاربران تلفن همراه است تا به مقصد برسند و بتوانند گوشی را 
یا نت بوک را ش��ارژ کنند و نکته دیگر اینکه، عمر این باتری به 

مدت 30 روز است.

مراقب ویروس ولنتاین باشید
کارشناس��ان امنیتی پیش بین��ی کرده اند ط��ی روز ولنتاین 
 می��زان انتش��ار بدافزاره��ا و ویروس ه��ا در سراس��ر جه��ان

 10 درصد افزایش یابد.شرکت تولیدکننده نرم افزارهای امنیتی 
Bitdefender هش��دار داد که با نزدیک شدن به روز ولنتاین 
س��ری جدید بدافزارها و ویروس های اینترنتی کاربران آنالین 
را هدف می گیرند.این ش��رکت امنیتی طی چند روز گذش��ته 
از کشف تعدادی ابزار اندرویدی خبر داده است که نصب دیگر 
نرم افزارهایی که نیازی به آن ها نیس��ت را به کاربران پیشنهاد 
 2014 Valentines Day می دهند.ازجمله این نرم افزارها
Wallpaper نام دارد که به صورت ناخواس��ته روی دستگاه 
موبایلی کاربران نصب می شود و قادر است به تمام آدرس های 
اینترنتی جست وجو شده توس��ط کاربر دسترسی پیدا کند و 
اطالعات جغرافیایی او را نیز در اختیار بگیرد.بدافزار دیگری که 
 Valentines طی این روزها باهدف ولنتاین فعالیت می کند
Day Frames نام دارد که امکان دسترسی به لیست دوستان 
و تمامی اطالعات آن ها را برای هکرها فراهم می آورد.ش��رکت 
Bitdefender هشدار داده است که این قبیل درخواست ها 
برای نصب نرم افزارهایی که به آن ها نیاز ندارید معموالً توسط 
شرکت های تبلیغاتی مدیریت می شوند و می توانند مشکالتی را 

برای کاربران به همراه داشته باشند.

پنجشنبه  6 شهریور  1393 |1 ذی القعده   1435
شماره  13865 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان گف��ت : در هفت��ه دول��ت 
40 پ��روژه در بخ��ش آب و فاض��الب با هزین��ه ای ح��دود 170 میلی��ارد ریال در 
ش��هرهای اصفهان ، اردس��تان ، بادرود ، چ��ادگان ، دولت آباد و برخوار ، س��میرم  
 ش��هرضا ، مبارک��ه ، کوهپای��ه ، فریدونش��هر ، نائین و نج��ف آباد به به��ره برداری

 می رسد .
مهندس هاش��م امینی با اش��اره به اجرای طرح های آبرس��انی اعالم کرد : آبرسانی 
به فریدونشهر ، آبرسانی به ش��هر برف انبار ، خط انتقال آب ش��هر عالمه مجلسی ، 
آبرس��انی به نیروگاه برق شرکت صعود گستر ، آبرس��انی به واحدهای صنعتی شهر 
قهجاورس��تان ، خط انتقال آب س��الن همایش های اصفهان ، آبرسانی به مجموعه 
104 واحدی فرهنگیان خوراس��گان از جمله طرح های آبرس��انی هس��تند که در 
هفته دولت به بهره برداری می رس��ند . این درحالیس��ت که پروژه های آبرسانی با 

هدف تأمین آب شرب ش��هرهای مذکور ، ارتقای کیفی آب شرب ، کاهش هدررفت 
 آب ، افزای��ش راندمان پمپ ها و توس��عه طرح های آبرس��انی در دس��تور کار قرار 

گرفت .
وی به ارائ��ه خدمات ش��رکت آب و فاضالب به پروژه های مس��کن مهر در س��طح 
اس��تان پرداخت و عنوان ک��رد : ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان از زمان 
اج��رای پ��روژه مس��کن مه��ر در اس��تان همچن��ان اق��دام ب��ه ارائه خدم��ات به 
ای��ن واحده��ا نموده اس��ت ب��ه ط��وری ک��ه در هفت��ه دولت نص��ب انش��عابات 
 آب فاز 2 مس��کن مه��ر زواره ، آبرس��انی ب��ه مخزن مس��کن مهر ش��هرضا صورت 

می گیرد .
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
تأمین آب شرب مشترکین در فصل تابستان باتوجه به عدم جاری بودن زاینده رود 

و کاهش آبدهی چاه های فلمن با محدودیت های عدیده ای مواجه بود بر این اساس 
حفر و تجهیز تعدادی چاه در دس��تور کار قرار گرفت که بهره برداری از چاه مولوی ، 
شیرخانه زینبیه ، شیرخانه دولت آباد ، فالطوری ، س��جزی ، اردستان ، محله دهنو 
خوراس��گان ، بادرود و خالدآباد ، ان��ارک ، تجهیز و راه اندازی چ��اه های اضطراری 
 در س��طح ش��هر اصفهان از جمله پروژه هایی ک��ه در هفته دولت به به��ره برداری

 می رسد این پروژه ها با هدف تأمین بخش��ی از نیاز آبی مشترکین در شهر و سطح 
 استان اصفهان می باش��د تا به نوعی از تبعات بحران کم آبی در سطح استان کاسته

 شود .مهندس امینی توزیع عادالنه آب و عدم قطع آب مشترکین را از جمله اهداف 
مهم شرکت خواند و بیان نمود : ذخیره آب ، تعدیل فشار و تعادل در شبکه آب از جمله 
اولویت های آبفای استان اصفهان است که در این راس��تا به منظور تعادل در شبکه 
 آب مخزن هزار مترمکعبی ش��هر کمه ، مخزن 5 هزار مترمکعبی شهر ونک ، مخزن

 2 هزار مترمکعبی بادرود ، چادگان ، منظریه شهرضا افتتاح می شود تا بدین ترتیب با 
 افزایش حجم ذخیره آب در زمان پیک مصرف و افزایش گرما تبعات تنش آبی کاهش 
یابد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به اجرای پروژه های فاضالب 
در سطح استان پرداخت و خاطرنشان ساخت : برخورداری از خدمات شبکه فاضالب 
یکی از مطالبات اساس��ی مردم در سطح استان اس��ت به این جهت آبفای استان در 
صدد اس��ت با بهره گیری از توانمندی بخ��ش خصوصی اجرای پروژه های ش��بکه 
فاضالب را تسریع بخشد . در این راس��تا در هفته دولت طرح های توسعه ای شبکه 
فاضالب ش��هر خورزوق ، دولت آباد ، حبیب آباد و نیز عملی��ات لوله گذاری کلکتور 
اصلی فاضالب شمال شرق ، تأسیس��ات فاضالب ضلع غربی چهارباغ باال ، جابجایی 
 تأسیس��ات فاضالب مس��یر غربی چهارباغ از کوچ��ه عطاءالملک به به��ره برداری

 می رسد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

بهره برداری از 40 پروژه آب و فاضالب استان با اعتباری 170 میلیارد ریال

 کمپانی پوالریس برای جش��ن س��الگرد 60 سالگی خود 
از یک طرح بی نظیر با س��ه چرخ رونمایی کرد. »اس��لینگ 
شات« خودرویی دو نفره اس��ت که دوچرخ در جلوی بدنه 
و یک چرخ در مرکز قس��مت انتهایی بدنه خ��ود دارد..این 
خودرو قرار است نگاه همه را به خود جلب کند و همچنین 
در مس��ابقات مختلف نیز کاپ های قهرمانی را درو خواهد 

کرد. این خودرو ی��ک اتومبیل معمولی نیس��ت بلکه یک 
موتورسیکلت فوق سریع است که حس اتومبیل را نیز در شما 
به وجود می آورد.این خودرو با یک موتور 2.4 لیتری باقدرت 
173 اسب بخار کار می کند. این قدرت موتور به همراه یک 
گیربکس 5 سرعته می تواند بسیار زیاد باشد. و روی یک بدنه 

آلومینیومی تبدیل به یک موشک در جاده ها خواهد شد.

 یک خودروی بی اعصاب با سه چرخ 
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