
صنعت آمریکا بهاء  طال را کدر می کند 
روی 
خوش قرعه
 به سپاهان 

تب موقت قیمت در ایام عید قربان  
 استاندار : مطمئنم زاینده رود 

زنده خواهد شد  3
 پلیس مدرسه در آبان ماه

3 فعال می شود
اجالس ICCN میراث فرهنگی 

ناملموس اصفهان را احیا می کند  5

سقوط آنتونف 140 برگردن 
گرما  افتاد

آتش نشانان هر روز در  جنگ با حوادث هستند

 جشن عاطفه ها 1۶ مهرماه 
در اصفهان برگزار می شود

 با 8 میلیارد تومان که نمی شود
 20 هزار بنا را اداره کرد

پیشنهاد وام 12 میلیونی خودرو 
و ۷ میلیونی کاال روی میز
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سفره های آبی کشور نجات 
پیدا می کنند 

ذخایر زیرزمینی احیا می شود

4

3 3

در حال حاضر مصرف آب در کشور از خطوط قرمز گذشته است چرا که در دنیا حدود 40 درصد آب در دسترس را به مصرف می رسانند 
در حالیکه این رقم در ایران به بیش از 80 درصد رسیده است 

کارشناس پیشگیری و حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان داوود 
عابدی در گفتگو با خبرنگار زاینده رود با توجه به سختی ها وشیرینی های کار آتش نشانی 
اظهار داش��ت: در کار ما تلخ و شیرین به نوعی به هم آمیخته اس��ت به این معنا که چون با 
حادثه سروکار داریم به هرحال تلخی خود را دارد اما در عین حال نجات جان یک انسان نیز 

بسیار شیرین است.وی افزود: مردم انتظار دارند که آتش نشان ها به موقع سر صحنه حادثه 
حضور پیدا کنند و این توقعی است که به واقع در س��ازمان آتش نشانی عملی می شود به 
این معنا که ثانیه ها نیز برای ما ارزشمند است و به محض تلفن زدن به شکل لحظه ای آتش 

نشانان اعزام می شوند.کارشناس پیشگیری و حریق سازمان آتش نشانی

 سامانه سیار گندزدایی آب 
در اصفهان ساخته شد

سامانه سیار گندزدایی پیشرفته به همراه آزمایشگاه سیار آب 
از سوی یک شرکت دانش بنیان در اصفهان ساخته شد.سامانه 
گندزدایی پیش��رفته »مولتی اکس��یدان بکو« توس��ط شرکت 
دانش بنیان »بهین آب زنده رود« مس��تقر در این شهرک و به 
سفارش شرکت آب و فاضالب اس��تان یزد طراحی شده است.

این سامانه گندزدایی پیشرفته در درون یک خودرو ون شهری 
جاسازی ش��ده اس��ت که در ش��رایط عادی، ش��رایط بحران و 
آزمایشگاه سیار س��نجش کیفیت آب کاربرد دارد.این سامانه، 
توانایی گندزدایی آب تا ظرفیت 70 لیتر بر ثانیه رادار است و در 

شرایط بحرانی با انتقال سامانه به محل موردنظر...
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای نوبت  دوم

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 

روابط عمومی شهردار ی شهر کرد

روابط عمومی شهردار ی شهر کرد

1- نام دستگاه مناقصه گذار : شهردار ی شهرشهر کرد
2- شرح مختصر موضوع مناقصه : مناسب س�ازی پیاده رو ها و معابر جهت افراد کم توان در سطح 

شهر 
3- آخرین مهلت و محل دریافت اسناد : 93/7/20- واحد امور مالی شهرداری شهر کرد

4- برآورد پروژه : اعتبار کل پروژه: مبلغ 1/472/592/128 ریال از  محل اعتبارات داخلی 
5- میزان سپرده شرکت در مناقصه : 80/000/000 ریال 

 6- مهلت تحویل پیش�نهادات : تا پایان وقت اداری مورخ 93/7/20- واحد دبیر خانه ش�هرداری 
شهر کرد 

7- زمان گشایش پیشنهادات : 93/07/22 
ضمنا متقاضیان جهت اطالع از جزئیات بیشتر این مناقصه با شماره تلفن 2224849-0381 واحد 

امور مالی تماس حاصل فرمایند و یا به شهرداری شهر کرد مراجعه نمایند.

1- نام دستگاه مناقصه گذار : شهردار ی شهر شهر کرد
2- شرح مختصر موضوع مناقصه :احداث پارک محله ای در 2 منطقه

3- آخرین مهلت و محل دریافت اسناد : 93/7/20- واحد امور مالی شهرداری شهر کرد
4- برآورد پروژه : اعتبار کل پروژه: مبلغ 1/772/071/511 ریال از  محل اعتبارات داخلی 

5- میزان سپرده شرکت در مناقصه : 90/000/000 ریال 
 6- مهلت تحویل پیش�نهادات : تا پایان وقت اداری مورخ 93/7/20- واحد دبیر خانه ش�هرداری 

شهر کرد 
7- زمان گشایش پیشنهادات : 93/07/22 

ضمنا متقاضیان جهت اطالع از جزئیات بیشتر این مناقصه با شماره تلفن 2224849-0381 واحد 
امور مالی تماس حاصل فرمایند و یا به شهرداری شهر کرد مراجعه نمایند.

چاپ نوبت دوم 

چاپ نوبت دوم 

در گفت وگو با آتش نشان اصفهانی مطرح شد 



سیاست خارجهيادداشت

الوروف: به ۹۵ درصد توافق هسته ای 
ايران دست يافته ايم

وزیر خارجه روس��یه گف��ت که بر س��ر نزدیک ب��ه ۹۵ درصد از 
موضوعات هس��ته ای ایران توافق صورت گرف��ت اما پنج درصد 

باقیمانده شامل دو یا سه موضوع بسیار سخت هستند.
س��رگئی الوروف، وزی��ر خارجه روس��یه، در مصاحبه با ش��بکه 
تلویزیونی بلومبرگ به بیان مواضع روسیه درباره مسائل منطقه ای 
و بین المللی باالخ��ص برنامه هس��ته ای ایران و بحران س��وریه 
پرداخ��ت.وی در ضمن گفت »ما به همراه چی��ن فرمول هایی را 
پیش��نهاد دادیم که می توانند مفید باش��ند. این پیشنهادها رد 
نشده اند. مشورت ها و مذاکرات ادامه خواهند داشت. ما هنوز چند 
ماه تا 24 نوامبر زمان داریم، من به صورت محتاطانه ای خوشبین 

هستم.«

 آمريکا ايدئولوژی را کنار گذاشته 
و با اسد همکاری کند

الوروف از آمریکا خواست که ایدئولوژی را کنار گذاشته و نیروهای 
خود را بشار اسد، رئیس جمهور س��وریه، متحد سازد تا با داعش 
بجنگند. وی گفت که جهان هم اکنون می داند کدام یک از اینها 
خطر بزرگتری هس��تند. »خوشحال هس��تم که باالخره جهان 
دریافت تروریسم تهدید بسیار بزرگتری از تداوم ریاست جمهوری 
اسد اس��ت، این برداش��ت اکنون به صورت اصولی پذیرفته شده 

است.«

جزاير سه گانه ايرانی جزء الينفک 
خاک جمهوری اسالمی است

نماینده ایران در مجم��ع عمومی، جزایر س��ه گانه ایرانی را جزء 
الینفک خاک کش��ورمان خواند و اظهارات وزی��ر خارجه امارات 
را دخالت در امور ایران برش��مرد و از مقامات این کشور خواست 
سوءتفاهمات موجود را از طریق گفت وگوی دوجانبه حل کنند.

وزیر خارجه امارات متحده عربی روز شنبه در سخنرانی خود در 
شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره 
به جزایر سه گانه جمهوری اس��امی ایران، نسبت به برافراشتن 
پرچم کشورمان در جزیره ابوموسی اعتراض و درخواست کرد که 
اختاف فیمابین در دیوان دادگستری بین المللی حل و فصل شود.

نماینده جمهوری اسامی ایران حاضر در جلسه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات، 
با تاکید بر حق حاکمیت س��رزمینی ایران بر جزایر ابوموس��ی، 
تنب کوچک و تنب بزرگ، این س��ه جزیره را جزء الینفک خاک 
جمهوری اسامی ایران دانست و در ادامه سخنانش، اظهارات وزیر 
خارجه امارات در این خص��وص را مصداق دخالت در امور داخلی 
ایران دانست و این اظهارات را رد کرد.وی در ادامه پاسخ به سخنان 
وزیر خارجه امارات، با اشاره به سیاست حسن همجواری جمهوری 
اسامی ایران با تمامی کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده 
عربی، مقامات این کشور را دعوت کرد تا سوء تفاهمات موجود در 
این خصوص را از طریق گفت وگوهای دوجانبه حل و فصل کنند.
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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز شنبه در حاشیه شصت و نهمین نشست 2
مجمع عمومی سازمان ملل با »آلفردو مورنو چارم« وزیر امور خارجه شیلی ماقات و گفت وگو 
کرد.روند مذاکرات هسته ای، تروریسم و افراط گرایی و فرصت های تقویت همکاری های دوجانبه 

از جمله موضوعات مورد گفت وگوی دو طرف بود.
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کارشناس ارشد مسایل استراتژیک گفت: روحانی مقدمات 
فاز دوم منزوی کردن افراطی گری را در س��طح منطقه ای 
رقم زد.محمد فرهاد کلینی، کارش��ناس ارش��د مس��ائل 
استراتژیک، با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور کشورمان 
در مجمع عمومی س��ازمان ملل خاطرنش��ان کرد: س��فر 
رئیس جمهور کشورمان به سازمان ملل با توجه به شرایط 
موجود در ش��یوه ادام��ه مذاکرات هس��ته ای و هم چنین 
تحوالت خاورمیانه بس��یار قابل توجه و پراهمیت بود.وی 
ادامه داد: در زمینه مذاکرات هسته ای و آخرین دور از آن، 
طرفین بر ادامه مذاکرات و استمرار تماس ها تاکید داشتند 
و بر این اساس تاش کردند تا بتوانند نقطه  نظرهای خود 
را صریح و جزیی تر مط��رح کنند. از این نظ��ر می توان به 
موضوعات مورد اختاف طرفین مانند رفع کامل تحریم ها 
و چگونگی وضعیت غنی س��ازی صنعتی ایران اشاره کرد  
در عین این که ن��کات قابل توجهی هس��تند ولی طرفین 
تاش کردند تا در حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان بین 
الملل در خصوص این اختاف نظره��ا تاش خود را ادامه 
دهند خبرهای ضد و نقیض از پیش��نهادات جدید آمریکا 
تا مواضع خاص فرانسه و تا خوش��بینی آلمان و روسیه را 
شاهد بودیم. به هر حال اگرچه در حل مسائل اساسی میان 
کش��ورهای ۵+1 وایران همچنان اختاف��ات مهمی حل 
نشده باقی مانده است ولی ارزیابی نهایی را بایستی در ادامه 
مذاکرات در دسامبر جستجو کرد و بدیهی است که مواضع 

و برداشت های رسانه ای نمی تواند ماک قضاوت باشد.

ايران فرصتی تاريخ�ی را در اختیار غرب قرار 
داد

کلینی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به این که 
آمریکا و ایران هر دو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان 
ملل ش��رایط فعلی را فرصت تاریخی ب��رای طرف مقابل 
خواندند، خاطرنشان کرد: این فرصتی است که جمهوری 
اسامی ایران به وجود آورده است و از زمان روی کارآمدن 
دولت جدید ش��اهد اقدامات رئیس جمهور برای به دست 
آوردن مشروعیت بیش تر مواضع جمهوری اسامی ایران 
در س��ازمان ملل هس��تیم.وی تاکید کرد: عاوه بر تاش 
های دولت برای کسب جایگاه قوی ایران در سازمان ملل 
همزمان آق��ای روحانی برای حل مس��المت آمیز موضوع 
هس��ته ای ایران س��عی کردند ب��رای پایان بخش��یدن به 
فشارهایی که از طریق تحریم های بین المللی بر ملت ایران 
تحمیل شده بود نیز راه حل  هایی از طریق مذاکرات بسیار 
فشرده و در چارچوب های مختلف از جمله دو جانبه و سه 

جانبه را بیاندیشد.
 از ای��ن منظر حض��ور در مجم��ع عمومی س��ازمان ملل 
فرصت ه��ا برای بازس��ازی ش��رایط و تاش ب��رای درک 
نزدیک ت��ر ایران ب��ا کش��ورهای مه��م جه��ان را فراهم 
ک��رد. این فرص��ت تاریخ��ی ارزش خاص خ��ود را دارد و 
این طور نیست که کش��ورهای غربی این فرصت تاریخی 
 را در اختی��ار ایران ق��رار بدهند بلکه کام��ا برعکس این

 امر است.در ابعاد منطقه ای این کارشناس ارشد همچنین 

اشاره کرد که چاک هاگل در دس��تورهای محرمانه خود 
تاکید می کند که باید ش��کاف اطاعاتی بی��ن پنتاگون و 
شناخت از ایران کاهش پیدا کند و این ناشی از عدم درک 
کافی از شرایط و تحوالت و سیاست های قوی منطقه ای 

ایران است که نمود خود را بیش تر کرده است.
نگاه ايران به مقابله با تروريسم نگاهی بنیادی 

است
کلینی در بخش دیگری از این گفت و گو در رابطه با بحث 
مقابله با گروه های تروریس��تی و اختاف نظرهای موجود 
میان ای��ران و آمریکا در این زمینه گف��ت: نگاه جمهوری 
اسامی ایران به بحث تروریسم نگاه بنیادی، زیرساختی و 
اساسی است و احتماال نمی خواهند که براساس روش های 

نمایش��ی و تاکتیک��ی به 
موضوع افراطی گری نگاه 
کنند. زیرا تروریس��می که 
ما امروز تحت عنوان نسل 
پنج��م و شش��م القاعده با 
آن روبرو هس��تیم ناش��ی 
از سیاس��ت های غل��ط و 
اشتباه هایی بود که بخشی 
از جریان ه��ای غرب��ی در 
آن نقش داش��تند و امروز 
جمهوری اس��امی ایران 
مسوول اش��تباه های آن ها 
نیست و قطعا این اشتباه ها 
بای��د تصحی��ح ش��ود.این 
کارش��ناس ارش��د مسائل 
اس��تراتژیک در پای��ان با 

اش��اره به س��خنرانی روحانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل، تاکید کرد: آقای روحانی در سخنرانی سال قبل خود 
بر ضرورت اعت��دال در روابط بین المل��ل و همچنین رفع 
افراطی گری در محیط بین الملل و منطقه ای تاکید داشتند 
در همین راستا امروز شاهد هستیم که جمهوری اسامی 
ایران فاز دوم دیپلماسی خود را که در چارچوب چگونگی 
ایجاد س��از و کار دقیق ، جامع و حقیقی نس��بت به مهار و 
منزوی کردن افراطی گری اس��ت را دنب��ال می کند و این 
موضوع در صحبت های آق��ای روحانی نیز کاما عیان بود 
و جا دارد کشورهای جهان نسبت به درک جامع تر نسبت 
به افراطی گری چشم هایشان را باز کنند و با چشمان باز به 
افراطی گری در منطقه ن��گاه کنند، زیرا این موضوع صرفا 
یک تهدید منطقه ای نیس��ت بلکه تهدید جهانی است. از 
سوی دیگر هم زمان شاهد کمپین 'دنیا بزرگتر از ۵ است ' 
هستیم که بیانگر تقویت دیپلماسی مردمی است. گویا این 
کمپین فعالیت خود را با برگزاری همایش در اس��تانبول، 
 بروکسل، برزیل و آفریقای جنوبی ادامه خواهد داد که قابل

 توجه است.

کلینی: روحانی منزوی کردن افراطی گری را رقم زد

نگاه بنیادین ایران به مقابله با تروریسم 

رایزنی ظریف و وزیر خارجه شیلی

همسر شهید طهرانی مقدم:

فرهنگ شهادت در تاريخ ايران 
ماندگار است

همسر شهید طهرانی مقدم با بیان اینکه به هیچ عنوان نمی توان 
فرهنگ ش��هادت را از تاریخ ایران پاک کرد گفت: پرچم س��رخ 
شهادت پیروزمندانه در باالترین ارتفاعات بشری برافراشته است.

فاطمه حیدری اصفهانی در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان و 
ایثارگران شرکت ذوب آهن اظهار کرد:  تا وقتی که نعمت تبعیت 
از اباعبداهلل )ع( در ایران وجود دارد شکست معنی و مفهوم پیدا 
نمی کند و شهدا جانشان را فدای بصیرت و آگاهیشان کردند.وی 
 با تاکید بر اینکه شهید تهرانی مقدم خود را شاگرد کوچک مکتب

 امام خمینی )ره( می دانست افزود: حاج حسن یاد گرفته بود همه 
چیزش را وقف رفتنش کند لذا از هیچ تاش و کوشش��ی دریغ 
نمی کرد.همسر شهید طهرانی مقدم تصریح کرد:  سه دهه تاش 
و کوشش این شهید او را به جایی رساند که رهبر معظم انقاب 
وی را دانشمندی برجسته، سرداری عالیقدر و پاسداری بی ادعا 
معرفی کرد.حیدری اصفهانی ادامه داد:  شهید طهرانی مقدم در 
مرزهای خارج از ایران نیز شناخته شده بود و ما او را زمانی فهمیدیم 
که سید حسن نصراهلل رهبر شیعیان لبنان خانواده طهرانی مقدم را 
به لبنان دعوت کرد و حدود یک ساعت از شجاعت، شهامت، دانش 

و توانمندی ایشان تعریف کرد.

کوهکن:

روحانی در سازمان ملل خط 
قرمزهای نظام را رعايت کرد

 دبیرکل جامعه اسامی نمایندگان ادوار مجلس گفت: سخنان 
رئیس جمهور در س��ازمان مل��ل قانع کننده ب��ود و در آن خط 
قرمزه��ای نظام رعایت ش��د.کوهکن اظهار کرد: من س��خنان 
رئیس جمهور را در صحن علنی سازمان ملل در مجموع مثبت 
ارزیابی می کنم؛ چرا ک��ه در چارچوب تعیین ش��ده نظام بود، 
البته بعضی ها به این مساله که بیان شده تنها راه حل مشکات 
مذاکره اس��ت ایراد گرفته اند، اما همان ط��ور که می دانید وقتی 
طرف های مقابل قصد دارند با فشار و تحریم ها ما را تحت فشار 
قرار دهند برای اینکه بگوییم تسلیم فشارها نمی شویم بهترین 
راه این اس��ت که مذاکره و ابه��ام زدایی کنی��م. وی در ادامه با 
اش��اره به س��خنان رئیس جمهور درباره افراطی گ��ری یادآور 
شد: باید ابتدا درباره ریش��ه های افراطی گری صحبت کنیم. در 
 گذشته کش��ورهای اس��تعمارگر با قدرت خود و اشغال نظامی

 بر مستعمره ها حاکم می شدند و وقتی نفس قضیه که حق و حقوق 
انسان هاست بدون نظر مردم کشوری تعیین شود همیشه اعتراضاتی به 
دنبال خواهد داشت. به طور طبیعی اگر به اعتراضات توجه نشود کم کم به 

سمت برخوردهای تند و افراطی سوق پیدامی کند.

فرماندار اردل:

شبکه آب شرب اردل فرسوده است
فرماندار شهرس��تان اردل با اشاره به اینکه ش��بکه آب شرب این 
شهرستان فرسوده اس��ت گفت: باید به تدریج و برحسب اولویت ها 
نسبت به ترمیم و اصاح شبکه آب شرب در سطح شهرستان اردل 

اقدام گردد.
 محمد نوذری اظهار داشت: تعهد اش��تغال شهرستان اردل برای 
سال جاری ۹73 نفر است که تاکنون 286 شغل ایجادشده و وارده 

سامانه رصد اشتغال گردیده است.
وی به اهمیت مشاغل خانگی در تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان 
اردل اش��اره کرد و افزود: برای تحقق این امر در سال جاری مبلغ 
یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون تومان تسهیات برای مشاغل 

خانگی به این شهرستان اردل اختصاص یافت.
فرماندار شهرس��تان اردل با اش��اره به وضعیت آب ش��رب در این 
شهرستان گفت: بااعتبار بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات 
ماده 12 س��تاد حوادث شهرس��تان جهت اصاح و ترمیم چهار و 
نیم کیلومتر از شبکه آب شرب ش��هرهای کاج، دشتک و سرخون 
انجام شده است. البته گفتنی است ارتقاء سطح سامت و بهداشت 
جامعه در گروه تاش همگانی و احس��اس مس��ئولیت تمام آحاد 

مردم است.
وی با اشاره به اینکه شبکه آب شرب شهرستان اردل فرسوده است 
گفت: باید به تدریج و برحس��ب اولویت ها نسبت به ترمیم و اصاح 

شبکه آب شرب در سطح این شهرستان اقدام گردد.
فرماندار شهرستان اردل همچنین با اشاره به اینکه تعداد 6 آبشخور 
دامی چشمه عشایری این شهرستان بازس��ازی و بهسازی شدند 
گفت: ارائه خدمات مناس��ب به عش��ایر و تأمین آب شرب سالم و 
بهداشتی برای آنان و واکسیناس��یون هدف دار و بازرسی دام های 

عشایر توسط دامپزشکی شهرستان اردل انجام خواهد شد.
نوذری بر اهمیت سامت و وضعیت بهداشتی مدارس تأکید کرد و 
افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل باید با توجه به شروع 
فصل مدارس بر عرضه مواد غذایی در مدارس این شهرستان نظارت 

جدی و مستمری داشته باشد.

 تشديد نظارت بر قیمت اجناس 
در بازارهای استان

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم تش��دید نظارت 
در بازارهای این اس��تان گفت: وضعیت بازار اس��تان در ش��رایط 
نامطلوبی نیست و باکمی نظارت بیشتر بهبود خواهد یافت.قاسم 
سلیمانی دش��تکی در نشست کمیس��یون تنظیم بازار اظهار کرد: 
اکنون قیمت برخی اجناس به ویژه در بخش میوه و تره بار در سطح 
بازار تفاوت دارد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بااین حال 
وجود این تغییر قیمت ها ناشی از کمبود و ضعف در بازرسی است 
که با تش��دید این امر هموار خواهد ش��د.وی بابیان اینکه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری و اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان باید در این زمینه بازرسی ها را افزایش دهند، گفت: 
وضعیت بازار استان در شرایط نامطلوبی قرار ندارد و باکمی نظارت 

بیشتر بهبود خواهد یافت.

هیئت مدیره انجمن خیران مسکن ساز چهارمحال و بختیاری 
بابیان س��اخت 102 واحد مس��کن توس��ط این انجمن در 
شهرکرد گفت: این واحدها اوایل سال آینده آماده واگذاری 
به متقاضیان می ش��ود.عبداهلل اس��امیدر مجمع عمومی 
انجمن خیران مسکن س��از چهارمحال و بختی��اری اظهار 
داشت: این واحدها با 13هزار و 377مترمربع زیربنا، در قالب 
2۵ بلوک در محله های 36 و 37 ش��هرک منظریه شهرکرد 
در حال ساخت است .وی پیش��رفت فیزیکی این پروژه ها را 
۵0 درصد عنوان کرد و گفت: برای ساخت این واحدها پنج 
میلیارد و110میلیون ریال کمک مردمی جذب شده که چهار 
میلیارد و 800میلیون ریال آن توسط یک خیر تهرانی و مابقی 

توسط خیران اس��تان تأمین شده است .اس��امی ادامه داد: 
تاکنون سازمان مسکن و شهرسازی 130 نفر را برای دریافت 

واحدهای مسکن خیری شناسایی و معرفی کرده است.
وی بابیان اینکه انجمن خیران مسکن س��از درصدد ساخت 
مسکن ارزان قیمت باکیفیت باالست افزود: آورده متقاضی 
هر یک از این واحدها حدود 3۵0 میلیون ریال برآورد شده 
است .وی ادامه داد: 2۵0 میلیون ریال از اعتبار موردنیاز هر 

واحد نیز از محل تسهیات بانکی تأمین می شود.
اسامی از راه اندازی سایت اینترنتی انجمن خیران مسکن ساز 
برای انعکاس فعالیت های این انجمن درآینده ای نزدیک خبر 
داد.رئیس سازمان راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری نیز 

در این مجمع، آورده هر متقاضی با کمک خیران برای ساخت 
هر واحد مسکن را حدود 400میلیون ریال عنوان کرد و اظهار 
داشت: این در حالی اس��ت که در زمان ساخت این واحدها، 
هیچ کدام از پروژه های مسکن سازمان راه و شهرسازی بیش 

از 200میلیون ریال آورده متقاضی نداشته است .
قاسم قاسمی بیان داش��ت: برخاف رسالت انجمن خیران 
مسکن ساز، مسکن های خیری با هزینه ای بیشتر از واحدهای 
دیگر در حال ساخت و واگذاری است.وی ادامه داد: انجمن 
خیران مسکن ساز بکوش��د با جلب مش��ارکت های بیشتر 
مردمی، هزینه س��اخت هر واحد را به 100میلیون برساند . 
قاس��می افزود: دعوت نیروی کار و پیمانکاران استان که در 
خارج از استان مش��غول به فعالیت هستند به عنوان اعضای 
هیئت امنای انجمن تأثیر بس��زایی در ساخت مسکن های 
باکیفیت و ارزان قیمت برای قشر ضعیف استان خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان های فارسان، اردل،کیار و کوهرنگ 
در مجلس شورای اس��امی نیز در این جلسه بربهره گیری 
ازتوان بسیج دانشجویی کشور برای ساخت وساز در مناطق 
روس��تایی و محروم تأکید کرد .حمیدرضا عزیزی فارسانی 
ادامه داد: با توجه به اینکه در برخی موارد فعالیت های خیری 
باعث ایجاد رانت سوءاستفاده افرادی خاص شده، این مسئله 
باید موردتوجه مسئوالن انجمن های خیری استان قرار گیرد .

وی گسترش فرهنگ مش��ارکت های مردمی برای ساخت 
مسکن اقشار کم درآمد را نیازمند عزم همگانی دانست.

آیین رونمایی از سردیس شش شهید شهرستان شهرکرد روز 
شنبه همزمان با هفته گرامی داشت دفاع مقدس در بوستان 
جانبازان برگزار ش��د.در این آیین که از س��وی شهرداری و 
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری ش��هرکرد برگزار شد،از 
سردیس شهیدان ایرج آقابزرگی نافچی ،سید کمال فاضل 
دهکردی ،حسنعلی ترکی هرچگانی ، محمدعلی اعتدالپور 
دهکردی،ابوالفتح نظری و کریم بیاتی اشکفتکی رونمایی 
شد.معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت:شهدا و خانواده آنان بزرگ ترین نعمت انقاب اسامی 
ایران می باش��ند.خدابخش م��رادی نافچ��ی در این آیین 
افزود:شهرداری ها عاوه بر ارائه خدمات به شهروند به امور 

فرهنگی و اجتماعی شهرها نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
وی تأکید کرد: بهره برداری از سردیس شش شهید در بوستان 
جانبازان و کنار کتابخانه عمومی حافظ ، یک حرکت فرهنگی 

و اجتماعی باارزش است و باعث می شود نسل های جوان با 
شهدا آشنا شوند.معاون هماهنگ کننده سپاه قمر بنی هاشم 
علیه السام نیز گفت:رزمندگان اسام در هشت سال دفاع 

مقدس شاخ ابرقدرت های شرق و غرب را شکستند.
سرهنگ پاس��دار علی س��عیدی  در این آیین افزود:شهدا 

گنجینه گران بهای انقاب اسامی می باشند و ترویج فرهنگ 
و شهادت برای نسل های جوان یک ضرورت است.

شهردار شهرکرد نیز گفت:فضای شهر شهرکرد برای معرفی 
شخصیت شهدا یک فرصت و ظرفیت مطلوب است. 

نوراهلل غامیان دهکردی  افزود:نصب سردیس شهدا در نقاط 
مختلف شهرکرد باعث معرفی ایثارگری رزمندگان به اقشار 

مختلف مردم می شود.
مجری سردیس شهدای شهرکرد نیز گفت:این سردیس ها 
از جنس فایبرگاس ساخته شده و در برابر باران برف و تابش 
نور خورشید مقاوم می باشند.حبیب نجفی دهکردی افزود: 
سردیس ها با بررسی شخصیت وزندگی شهدا از زمان کودکی 

تا دوران شهادت ساخته شده است.
چهارمحال و بختیاری در طول هشت سال دفاع مقدس دو 

هزار و 400شهید را تقدیم انقاب اسامی کرد.

هیئت مديره انجمن خیران مسکن ساز چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

سرديس شش شهید شهرکرد رونمايی شد

واگذاری 102واحد مسکن به اقشار کم درآمددر سال آینده

علی رئیسی مدير حراست 
دانشگاه شهرکرد شد

بنا به پیشنهاد سرپرست 
و  ش��هرکرد  دانش��گاه 
موافقت مرکز حراس��ت 
وزارت عل��وم تحقیق��ات 
و فناوري، علي رئیس��ي 
به عنوان مدیر حراس��ت 
دانشگاه شهرکرد منصوب 
شد.در حکم انتصاب مدیر حراس��ت دانشگاه شهرکرد 
توجه وی��ژه به حفظ کرام��ت و حرمت دانش��گاهیان و 
بهره مندي از تجربه هاي گرانس��نگ اساتید، محققان، 
کارشناسان، کارمندان و دانش��جویان در جهت اعتا و 
ارتقاء نظام اس��امي، از اهم وظایف حراس��ت دانشگاه 
ذکرش��ده و رعایت اصول قانون مداري، اعتدال گرایي، 
پایبندي به منشور اخاقي دولت تدبیر و امید، توجه به 
رهنمون هاي مقام معظم رهبري و حراست از ارزش ها، 
بیت المال، اطاعات و اخبار دانشگاه نیز ازجمله انتظارات 

از مدیر حراست عنوان شده است.

اجرای ۳ تئاتر با موضوع مقامت 
ايثار و پايداری در استان 

مس��ئول انجمن هنرهای 
نمایش��ی چهارمح��ال و 
ب��ه  گف��ت:  بختی��اری 
مناس��بت هفت��ه دف��اع 
مقدس تئاترهای خیابانی 
با موضوع مقاومت، ایثار و 
پایداری در شهرستان های 

شهرکرد، فارسان و لردگان اجرا می شود.
امید بس��یم اظهار کرد: تئاتر خیابانی ب��ا عنوان »نقطه 
سر خط« با موضوع دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع 
مقدس آغازش��ده و در حال اجراست.مس��ئول انجمن 
هنرهای نمایش��ی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای 
تئاتر »دریاقلی یک مجسمه نیس��ت« با موضوع شهید 
دریاقلی در شهرس��تان ل��ردگان و تئات��ر »چری« در 
شهرستان فارسان از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس 
در اس��تان است.بس��یم خاطرنش��ان کرد: با همکاری 
س��ازمان بس��یج هنرمندان تئاتر میدان��ی بانام »فصل 
ش��یدایی« با هنرنمایی بازیگرانی از تهران در شهرکرد 
اجرا می شود.وی افزود: این تئاتر با 60 الی 70 پرسوناژ 
اجرا می ش��ود و در آن از زمان خلقت انس��ان تا دوران 

معاصر به تصویر کشیده می شود.
مسئول انجمن هنرهای نمایشی چهارمحال و بختیاری 
گفت: اجرای تئاتر »فصل ش��یدایی« از 31 شهریورماه 
آغازشده و به مدت 10 شب در منطقه رحمیته شهرکرد 

اجرا می شود.
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 حضور در مجمع 
عمومی سازمان 

ملل فرصت ها برای 
بازسازی شرايط و 
تالش برای درک 
نزديک تر ايران 

با کشورهای مهم 
جهان را فراهم کرد



یادداشت

استاندار اصفهان:
مطمئنم زاینده رود زنده خواهد 

شد 
اس��تاندار اصفه��ان گفت: ب��ا مطالب��ه ای ک��ه از مردم 
به طورجدی درب��اره خش��کی زاین��ده رود و احیا ی آن 
مشاهده می ش��ود، مطمئن هس��تم که زاینده رود زنده 
خواهد شد.رسول زرگرپور اظهار کرد: به جای سوال های 

تکراری از طرح 9 ماده ای احیای زاینده رود بپرسید.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود ادامه داد: 
افرادی که دلشان برای احیای زاینده رود می تپد از تبیین 
صورت مس��ئله و راهکارهای عملی و تکراری آن پرهیز و 
ازاین پس از طرح 9 ماده ای تصویب ش��ده و در حال اجرا 
س��ؤال کنند.زرگرپور گفت: این روزها دولت راهکاری را 
انتخاب کرده و آن را به تصویب رسانیده است و افرادی که 
دلشان برای احیای زاینده رود می تپد یا راهکاری بهتر و 
عملی تر از طرح دولت تدوین کرده و بیاورند و یا از دولت و 

طرح آن حمایت کنند.
وی با اش��اره به اینکه صحبت راجع به صورت مس��ئله و 
راهکارهای آن وقت تلف کردن است، اظهار کرد: هر وقت 
استاندار را می بینید نپرسید زاینده رود چه شد بلکه سؤال 
کنید طرح 9 ماده ای در حال اجرا به کجا رسید.استاندار 
اصفهان ادامه داد: اگر ط��رح و برنامه ای قوی ندارید پس 
پشت س��ر طرح دولت باش��ید. با مطالبه ای که از مردم 
به طورجدی درباره خشکی زاینده رود و احیا ی آن می بینم 

مطمئن هستم که زاینده رود زنده خواهد شد.

 گذر مهارت پخت غذاهای
 بومی و محلی کشور در اصفهان

مسعود حس��ین میرزایی دبیر اجالس و جشنواره گفت: 
گذر مه��ارت پخت غذاه��ای بومی و محلی کش��ور طی 
برنامه های جش��نواره در محل باغ غدی��ر برگزار خواهد 
شد.حس��ین میرزایی گف��ت: در این نمایش��گاه مهارت 
پخت غذاها، شیرینی های بومی و محلی ایران از 16 تا 20 
مهرماه به نمایش درمی آید.دبیر اجالس و جشنواره تهیه و 
توزیع کتاب دوزبانه مهارت پخت غذاهای ایران را از دیگر 
برنامه های این نمایش��گاه عنوان کرد.وی اظهار داشت: 
غذاهای بومی و محلی حامل پیام های فرهنگی هستند و 
نقش به سزایی در افزایش ارتباط نسل ها و حفظ هویت 
فرهنگی ایفا می کنند.وی ادامه داد: عالوه بر آن، این غذاها 
نشان های از پیوندهای اجتماعی و همبستگی نیز به شمار 
می روند، غذاهای بومی و محلی ایران محمل مناسبی برای 

برنامه سازی در قالب های گوناگون به شمار می رود.

سامانه سیار گندزدایی پیشرفته به همراه آزمایشگاه سیار آب 
از سوی یک شرکت دانش بنیان در اصفهان ساخته شد.سامانه 
گندزدایی پیشرفته »مولتی اکس��یدان بکو« توسط شرکت 
دانش بنیان »بهین آب زنده رود« مس��تقر در این شهرک و 
به سفارش ش��رکت آب و فاضالب اس��تان یزد طراحی شده 
است.این سامانه گندزدایی پیش��رفته در درون یک خودرو 
ون شهری جاسازی شده اس��ت که در شرایط عادی، شرایط 
بحران و آزمایشگاه سیار سنجش کیفیت آب کاربرد دارد.این 
سامانه، توانایی گندزدایی آب تا ظرفیت 70 لیتر بر ثانیه رادار 

است و در شرایط بحرانی با انتقال سامانه به محل موردنظر به گندزدایی آب مصرفی 
می پردازد. مدیرعامل شرکت دانش بنیان بهین آب زنده رود دراین باره گفت: در کنار 

این سامانه و در درون خودرو یک آزمایشگاه سیار 
پیش بینی شده که در هر مکانی کاربر قادر به تعیین 
میزان کیفیت آب بر اساس سنجش در محل است.

سعید سامانی مجد افزود: این س��امانه همچنین 
دارای سیستم تأمین برق مستقل و مخازن مختلف 
ذخی��ره آب و نم��ک و مولیت اکس��یدان و تزریق 
است. وی اظهار کرد: این سامانه دارای کاربردهای 
متعددی در مواقع بروز بحران و تأمین آب بهداشتی 
برای آش��امیدن و مصرف، بروز حوادث در ش��بکه 
توزیع آب، اتصال چاه های آب به شبکه، گندزدایی سیار آب در روستاها و همچنین 

سنجش کیفی پارامترهای آب در محل است. 

معاون عمراني شهرداري اصفهان :

۶۰۰ پروژه در شهر اصفهان در حال اجراست 
معاون عمراني شهرداري اصفهان از اجراي 
600 پروژه در شهر اصفهان خبر داد و اعالم 
کرد: : هش��ت ویالي مرک��ز همایش های 
بین المللی اصفهان در مرحله ساخت است 
و سفت کاری آن تمام شده و تا پایان سال 
9۳ ویالها تکمیل می ش��ود.علیرضا قاري 
قرآن بابی��ان این مطلب گف��ت: از 1۵00 
میلیارد تومان بودجه ش��هرداري اصفهان 

در س��ال جاري 1200 میلیارد تومان به حوزه عمراني اختصاص دارد که ۸00 میلیارد 
 تومان آن س��هم بودجه خالص عمراني اس��ت. وي بابیان این ک��ه ۳90 طرح در مناطق

 1۵ گانه اصفهان در سال 9۳ پیش بینی شده که ۴0 درصدآن تاکنون اجرایي شده است 
اذعان داشت: با افزوده شدن طرح هایی که از گذشته در حال اجرا بوده، اکنون 600 طرح 
در حال اجراست. معاون عمراني ش��هرداري اصفهان به پیشرفت برنامه های عمراني در 
سال 9۳ اش��اره و بیان کرد:امس��ال در کنار پروژه هاي خردي که در محالت شهر اجرا 
می شود اجراي طرح های شاخص نیز ادامه دارد. وي با اشاره به طرح های شاخص در حال 
اجراي شهر اصفهان و پیشرفت فیزیکي آن ها تصریح کرد: پروژه احیاي میدان امام علي 
 )ع( که اکنون فعال است و بخشي از طرح های فاز دوم و فاز تکمیلي آن در حال اجراست. 
 A9 ،A7 قاري قرآن بابیان این که آزادسازي فاز تکمیلي این طرح ادامه دارد و پروژه های
و A10 در قسمت جلوخان در حال اجراست  افزود: با تکمیل آن ها محور کوچه ها رونیه به 
کوچه کمر زرین وصل می شود که اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است. 
وي افزود: اگر آزادسازی ها امسال تکمیل ش��ود فضاي جلوخان سال 9۴ به بهره برداری 
می رسد. معاون عمراني ش��هرداري اصفهان با اش��اره به این که تقاطع غیر همسطح در 
میدان 2۵ آبان پیش بینی شده است اذعان داشت: این طرح در حال طراحي است و تا دو 

ماه آینده اجرایي می شود. 
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مراكز مشاوره اصفهان به مناسبت هفته ازدواج، نیم بها شد
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: مراکز مشاوره تحت پوشش 
بهزیس��تی و اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، خدمات مش��اوره خود را به مناسبت هفته 
ازدواج به صورت نیم بها ارائه می دهند.محمد مسعود کریمی گفت: این خدمات در 1۸ مرکز 

زیرپوشش اداره ورزش و جوانان و نیز 10۵ مرکز مشاوره ای بهزیستی ارائه می شود. 
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کارشناس پیشگیری و حریق سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفه��ان داوود عاب��دی در گفتگ��و با 
خبرنگار زاینده رود با توجه به سختی ها وشیرینی های کار 
آتش نشانی اظهار داشت: در کار ما تلخ و شیرین به نوعی به 
هم آمیخته است به این معنا که چون با حادثه سروکار داریم 
به هرحال تلخی خود را دارد اما در عین حال نجات جان یک 

انسان نیز بسیار شیرین است.
وی افزود: مردم انتظار دارند که آتش نش��ان ها به موقع سر 
صحنه حادثه حضور پیدا کنند و این توقعی است که به واقع 
در سازمان آتش نشانی عملی می شود به این معنا که ثانیه ها 
نیز برای ما ارزشمند است و به محض تلفن زدن به شکل لحظه 
ای آتش نشانان اعزام می شوند.کارشناس پیشگیری و حریق 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه اولین گروه امدادی که به موقع سر صحنه حادثه  
حاضر می شود آتش نشانی است، تاکید کرد: برخی از مواقع 
به دلیل اس��ترس ناش��ی از حادثه آدرس دهی شهروندان 
صحیح نیست و آتش نش��ان  باید با هنر خود فرد حاضر در 
محل حادثه را آرام کرده و آدرس دقیق را  از وی بگیردوی با 
اشاره به اینکه شناخت تلفن های سه رقمی از اهمیت خاصی 
برخوردار است، بیان داشت: برخی از مردم نیز هنوز نمی دانند 
12۵ مربوط به حوادث و آتش نشانی است و در همین راستا 
چندین سال است س��ازمان آتش نشانی در زمینه فرهنگ 
سازی در این زمینه به ویژه از سنین کودکی اقداماتی انجام 
داده است اما نهادینه شدن این فرهنگ تا حدی زمان بر است.

عابدی با اشاره به خاطراتی از طول دوره  خدمت خود در آتش 
نشانی که خطر را به وضوح احساس کرده است، اضافه کرد: 

زمانی که در بخش عملیات  سازمان آتش نشانی بودم حادثه 
ای گزارش شد که مردی در زمان حفر چاه بیهوش شده بود.

وی اضافه کرد: اش��تباه این فرد این بود که برای نرم شدن 
انتهای چاه از گازوئیل استفاده کرده بود و عالوه بر دم چاه دم 

گازوئیل نیز باعث بیهوشی وی شده بود.
کارشناس پیشگیری و حریق سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان ابراز داشت: با یکی از پرسنل دیگر 
آتش نشانی وارد عملیات ش��دیم و پیش از وارد چاه شدن  
هوای چاه را تهویه و دو کپسول هوا در آن انداختیم.وی افزود: 
سختی این عملیات به دلیل تنگی چاه بود ضمن اینکه در آن 
زمان تجهیزات حجم بیشتری داشت و  امکان همزمان بردن 
آن وجود نداشت.عابدی تاکید کرد: زمانی که وارد چاه شدیم 
در حدود نیمه چاه دیدم صدایی از پایین می آید و زمانی که 
چراغ قوه را پایین انداختم متوجه شدم که فرد به هوش آمده 
است و گویی نور امیدی در دلش روشن شده است با سرعت 
زیاد از چاه شروع به باال آمدن کرد.وی ادامه داد: زمانی که  این 
فرد به من رسید دیدم حالش خوب نیست و سعی کردم به 
وی آرامش دهم؛ این فرد با پای خود از چاه بیرون آمد و  در 
بیرون چاه گفت: »من دیدم روحم از بدن من خارج ش��د«؛ 
حضور به موقع شما موجب نجات من ش��د به گونه ای که 
خودم توانس��تم از چاه بیرون بیایم.کارش��ناس پیشگیری 
و حریق سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه  از این قبیل حادثه ها برای ما زیاد 
است، گفت:  در حادثه ای دیگر پدر خانوده از جاده دلیجان 
اصفهان با ما تماس گرفت که »زمانی که مشغول صحبت با 
همسرش بوده ناگهان تلفن قطع شده است و با توجه به اینکه 
موبایل وی روشن است و صدای آب همچنان به گوش می 

رسد مطمئن هستم اتفاقی افتاده است.«وی افزود: ماموران 
آتش نشانی با دریافت آدرس خانه با حضور در محل متوجه 
می شوند که کسی درب منزل را باز نمی کند و به آنها اعالم شد 
که وارد منزل شوند که متوجه خانمی بیهوش در حمام و دچار 
گازگرفتگی شدند  و دو بچه کوچک  وی نیز در محیط منزل 

دچار گازگرفتگی شده بودند.
عابدی اظهار داشت: س��المتی اعضای خانواده به پدر نگران 
گزارش شد؛ اما مشکل اس��تفاده از لوله های آکاردئونی بود 
و حالت انفجاری آبگرمکن های دیواری باعث خارج ش��دن 
لوله و انتش��ار گاز در محیط  ش��ده بود.وی افزود: ش��اید اگر 
آتش نش��انان کمی دیرتر به محل حادثه می رس��یدند این 
افراد از میان م��ی رفتند؛ همه اینها نش��انه ارزش ثانیه ها در 
کار آتش نشانی است که سرعت عملیات در حوادث مختلف 
بس��یار خوب است.کارشناس پیش��گیری و حریق سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تمام 
 این موارد برای ما خاطره است چرا که هر حادثه با دیگری فرق

 د ارد والزم است بچه ها کارشناسی شده و با دقت  در حوادث 
عمل کنند که تا این س��اعت س��ربلند بوده اند و امیدواریم 
این روند ادامه داش��ته باش��د.وی افزود: مدیر ما سخنی دارد 
که همیش��ه به ما گوش��زد می کند که جنگ تحمیلی تمام 
ش��د اما آتش نش��انان هر روز در جنگ با حوادث هس��تند.

عابدی ابراز داش��ت:  در  مقابله حوادثی که در منازل رخ می 
دهد، آتش نشانان دارای دس��تورالعمل های کامل هستند 
و حتی در زمینه  اولویت در نجات دهی افراد بر اس��اس تاثیر 
ش��رایط بر افراد و موارد دیگر آموزش دی��ده اند.وی تصریح 
کرد: نکته  مهمی که دوس��ت دارم به همش��هریان گوشزد 
کنم این اس��ت که گرچه آتش نش��انان همچنین مجهز به 
طرح موج سبز هستند به این معنا که برای به موقع رسیدن 
 به محل حادثه  با هماهنگی الزم چراغ قرمزهای س��د راه رد

 می ش��وند اما در هنگام حوادث در آدرس دهی بسیار دقت 
کنند چرا که در به موقع رسیدن آتش نشانان بسیار تاثیرگذار 
است.کارشناس پیشگیری و حریق س��ازمان آتش نشانی و 
 خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین گرچه

 آتش نشانان هنگام ایجاد حوادث در ساختمان های مسکونی 
تمام ساختمان را جس��ت و جو می کردند اما  صحبت های 
صحیح ساکنان و همسایه ها در عملیات نجات  تاثیرگذار است 
و باید در این زمینه دقت  الزم را به خرج دهند.وی افزود: نکته 
دیگر اینکه در هنگام حوادث آتش نشانی افراد حادثه دیده در 
صورت امکان از محل خارج شوند و یا اگر احتمال استشمام 
دود هست به سمت پنجره ها و نقاط دارای اکسیژن بی خطر 
بروند.عابدی بیان داشت: هنگام وقوع آتش سوزی الزم است 
بالفاصله  شیر گاز بسته و برق  ش��ود که هرکدام از این موارد 
عامل ایجاد آتش بود از میان برداشته شود.وی افزود: از مردم این 
تقاضا را داریم که آموزش های  رایگان و داوطلبانه ای که آتش 
نشانی انجام می دهد، استفاده کنند چرا که ناآگاهی گاه باعث 

اقداماتی منجر به شدیدترشدن حادثه می شود.

گفت و گوی زاینده رود با یک آتش نشان:

آتش نشانان هر روز در  جنگ با حوادث هستند

یادداشت

 جشن عاطفه ها ۱۶ مهرماه 
در اصفهان برگزار می شود

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: 
جش��ن عاطفه ها 16 مهر به مدت ۳ روز با حضور گسترده مردم 
اس��تان در اصفهان برگزار می شود.بهرام س��وادکوهی با اشاره به 
برگزاری جشن عاطفه ها در اصفهان اظهار کرد: یکی از طرح های 
مهم کمیته امداد بوده که هرساله در آغاز فصل بازگشایی مدارس 
انجام می ش��ود که امس��ال این طرح 16 مهرماه به مدت ۳ روز با 
مشارکت صداوسیما، اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ورزش های 
همگانی،  سازمان دانش آموزی و بسیج در استان اصفهان برگزار 

می شود.

گردشگران با گرفتن روادید ۱5 روزه 
در فرودگاه وارد اصفهان می شوند

گردش��گران خارجی بدون مراجعه ب��ه نمایندگی های خارجی 
می توانند به مدت 1۵ روز از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
وارد این خطه تاریخی شوند. معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اس��تان اصفهان از افزایش 
سفر گردشگران خارجی به این استان در نیمه نخست سال جاری 
خبر داد و گفت : صدور روادید 1۵ روزه در فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان از اقدامات مؤثر درزمینه توس��عه صنعت گردشگری در 
این خطه تاریخی خواهد بود. حمیدرضا محقیق��ان اظهار کرد: 
در چهارماهه نخست سال جاری ۵0 هزار گردشگر خارجی برای 
دیدن اماکن تاریخی و جاذبه های اصفهان وارد این استان شدند. 
وی با اشاره به اینکه سفر گردشگران خارجی نسبت در چهارماهه 
نخست سال نسبت به سال گذشته 1۸0 درصد رشد داشته است، 
افزود: در 12ماه س��ال گذش��ته 110 هزار گردش��گر خارجی به 
اصفهان سفر کردند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیشترین گردشگران 
خارجی واردشده به اصفهان در چهارماهه نخست سال را به ترتیب 
از کشورهای عراق، ایتالیا، آلمان و فرانسه اعالم کرد. وی با اشاره 
به اینکه حدود 10 هزار تخت در اصفهان موجود اس��ت ، تصریح 
کرد: گردش��گران متقاضی زیادی در زمان های موردنظر خود به 
دلیل رزرو بودن تخت های اس��تان اصفهان نتوانس��تند وارد این 

استان شوند. 

 پليس مدرسه در آبان ماه
 فعال می شود

سرپرست واحد آموزش معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان اعالم کرد: پلیس مدرسه از آبان ماه در 100 مدرسه شهر 
اصفهان فعال می شود.سید امین مرتضوي بابیان این خبر گفت: 
طرح پلیس مدرسه در شهر اصفهان در بین 100 مدرسه اجرایي 
می ش��ود. وي افزود: 200 دانش آموز از بین 100 مدرس��ه براي 
آموزش مباحث ایمني به خصوص عبور و م��رور از عرض خیابان 
انتخاب می شوند. سرپرس��ت واحد آموزش معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداري اصفهان با اشاره به اینکه این طرح در مدارس 
حاش��یه خیابان های اصلي انجام می ش��ود، تصریح کرد: پلیس 
مدرسه در آبان ماه فعال می شود. مرتضوي از چاپ و توزیع 60 هزار 
بروشور حاوي مطالب آموزشي خبر داد و اظهار داشت: به منظور 
ترویج فرهنگ استفاده صحیح از وس��ایل حمل ونقل عمومي از 
ابتداي مهرماه چ��اپ و توزیع بروش��ورهاي فرهنگي در مدارس 

به خصوص در مدارس مناطق محروم آغازشده است.

 ۸۰۰ خيریه در استان
 فعاليت می کنند 

مدیرکل بهزیستي استان اصفهان با اشاره به اینکه فرهنگ کار خیر 
در این استان گسترش زیادي دارد، گفت: هم اکنون تعداد ۸00 

خیریه فعال در استان اصفهان وجود دارد.
سعید صادقي در همایش علمي کاربردي معاونین مشارکت های 
مردمي ادارات کل بهزیستي سراسر کشور ابراز داشت: بر اساس 
آخرین آمار، تعداد ۳00 هزار مددجو به صورت مستمر و غیرمستمر 
از خدمات اداره کل بهزیستي استان اصفهان بهره مند هستند. وي 
افزود: درمجموع در سال 92، تعداد 700 هزار نفر در سطح استان 
اصفهان از خدمات پیشگیري اداره کل بهزیستي استان بهره مند 
شدند. مدیرکل بهزیستي استان اصفهان با اشاره به حضور پررنگ 
خیرین در استان اصفهان گفت: هم اکنون تعداد ۸00 خیریه فعال 

در استان اصفهان وجود دارد. 

اعزام کاروان های زمينی به عتبات 
عاليات از دیروز

  اعزام کاروان های زمینی به عتبات عالیات از دیروز )یک ش��نبه( 
ششم مهرماه از سر گرفته مي شود.

دور جدید اع��زام کاروان های زمینی از روز شش��م مهرماه جاري 
آغاز و تا دهم آذرماه ادامه خواهد داش��ت. بر اساس این گزارش، 
هزینه سفرهای زمینی عتبات از 9۸0 هزار تومان تا یک میلیون 
و 60 هزار تومان است. گفتني است، کس��انی که در دوره جدیِد 
پیش ثبت نام های عتبات عالیات ش��رکت کرده و در قرعه کشی 
 atabat.haj.ir پذیرفته شده اند، می توانند با مراجعه به سامانه

برای انتخاب کاروان و قطعی کردن ثبت نام خود اقدام کنند.

5 شرور خطرناک در اصفهان 
دستگير شدند

       فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت: با تالش مأموران 
پلیس اصفهان، پنج شرور خطرناک و سابقه دار که با سالح سرد، 
آسایش مردم را در سطح ش��هر س��لب کرده بودند، شناسایی و 
دستگیر شدند.سرهنگ یاردوستی با اشاره به عزم جدی پلیس در 
برخورد با اخالل گران نظم عمومی گفت: در اجرای طرح ارتقاي 
امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و افراد قانون شکن، مأموران 
انتظامی کالنشهر اصفهان، تعداد پنج نفر شرور را در سطح پارک ها 

و محالت اصفهان، شناسایی و دستگیر کردند. 
وی بابیان اینکه این اف��راد دارای چندین فقره س��ابقه درزمینه 
قدرت نمایی با سالح س��رد و ایجاد رعب و وحشت برای ساکنان 
محله خود بودند، تصریح کرد: در بازرسی از آنان تعداد پنج تیغه 

قداره بزرگ کشف شد. 

اخبار کوتاه

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دالیل سقوط هواپیمای آنتونف 1۴0 در حوالی 
شهرک آزادی تهران در 19 مردادماه امس��ال را اعالم کرد و گفت: ازکارافتادن 
موتور هواپیما یکی از عوامل اصلی س��قوط بوده اس��ت.علیر ضا جهانگیریان در 
نشس��ت خبری در خصوص علت س��انحه هواپیمای آنتونف 1۴0 اظهار داشت: 
پس از س��انحه موتور هواپیما را به آزمایش��گاه منتقل کردی��م و قطعات آن در 
حضور متخصصین سازنده هواپیما باز شد، زیرا این متخصصین از کشور اوکراین 
آمده بودند و باید در قبال خرابی موتور پاسخگو باش��ند.وی با اعالم اینکه علت 
ازکارافتادن موتور موردبررسی قرار گرفت، افزود: یکی از دالیل ازکارافتادن موتور 
گرمای شدید آن روز بود به طوری که در 19 مرداد ساعت 9 صبح دما به بیش از 
۳۸ درجه رسیده بود؛ به همین جهت عملکرد موتور با افزایش دما کاهش می یابد.

جهانگیریان افزود: افزایش ارتفاع فرودگاه مهرآباد هم یکی از دالیل اختالل در 
عملکرد موتور بوده اس��ت که این دو عامل هر دو به عنوان عامل محیطی وجود 
داشتند.وی بابیان اینکه موتور یکی از عوامل اصلی و س��قوط این هواپیما بوده 
است، گفت: موتور ازکارافتاده را به آزمایش��گاه بردیم و موتور در حضور مقامات 
متخصص سازنده این هواپیما که از کشور اوکراین آمده بودند، باز شد.معاون وزیر 
راه تصریح کرد: علت ازکارافتادن موتور هواپیما با حضور شرکت طراح و سازنده 
تحت بررسی قرار گرفت، زیرا آن ها باید پاسخگوی این اتفاق باشند.جهانگیریان 
بابیان اینکه این هواپیما صبح آن روز از اصفهان تا تهران بدون اشکال پرواز داشته 
است، تصریح کرد: در تهران ساعت 9 و 20 دقیقه روی باند شروع به مسافرگیری 

می کند و دو ثانیه قبل از جدا ش��دن از زمین موتور س��مت راست دچار اشکال 
می شود و در یک ثانیه نیروی جلوبرنده به صفر می رسد.رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری، افزود: زمان بلند ش��دن از زمین تنها زمانی است که هواپیما به نیروی 

تراست نیاز دارد و همین زمان یک موتور از دس��ت می رود.وی تصریح کرد: اما 
این دلیل نمی شود که هواپیما س��قوط کند اما این شرایط، مشکلی برای خلبان 
به وجود می آید.جهانگیریان با تأکید بر اینکه خلبان به موقع از رفتن موتور آگاه 
نشده است، اظهار داشت: در زمان بلند شدن هواپیما، خلبان و کمک خلبان باید 
به بخش های مختلف هواپیما توجه داشته باشند اما ظاهراً چند لحظه ای متوجه 
ازکارافتادن موتور نش��ده اند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خلبان 
باید هواپیما را به سمت موتور چپ که موتور زنده هواپیما بود، سوق می داد، افزود: 
اگر یکی از موتورها از کار بیفتد، موتور دیگر 10 درصد تراست بیشتر پیدا می کند، 
ضمن آنکه وقتی موت��ور یک هواپیم��ا از کار می افتد، هواپیما به س��مت موتور 
خاموش پیچیده می شود.جهانگیریان بابیان اینکه مهم ترین کار خلبان این است 
که هواپیما را در مسیر مستقیم نگه دارد، بیان کرد: متأسفانه عواملی باعث شده 
که خلبان نتواند این کار را انجام دهد، زیرا هواپیما سرعت کافی را در زمان بلند 
شدن و زمان پرواز نداشت.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: نیروی مقاوم مؤثر 
بر هواپیما اجازه افزایش سرعت را نداده و یکی از موتورها هم ازدست رفته است، 
بنابراین خلبان نتوانست هواپیما را در مس��یر مستقیم نگه دارد و افزایش ارتفاع 
دهد، بنابراین در ۴۵ متر در سطح زمین به مدت یک و نیم دقیقه پرواز داشته و 
مدام هم به سمت راست منحرف شده است.وی با اش��اره به اینکه در این سانحه 
مجموعه ای از عوامل محیطی، خطای انسانی و اشکاالت فنی منجر به حادثه شده 

است، گفت: موتور یکی از عوامل اصلی سانحه بوده که ازکارافتاده است.
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دالیل سقوط آنتونف ۱4۰ پس از گذشت 49 روز اعالم شد

سقوط آنتونف ۱4۰ برگردن گرما  افتاد

توسط شرکت بنيان صورت گرفت 

سامانه سيار گندزدایی آب در اصفهان ساخته شد

SMS

 آگهي   مزایده عمومی واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان های 
شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر به صورت اجاره  بهای ماهیانه  

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 متقاضي�ان ش�رکت در مزای�ده م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه س�ایت دانش�گاه
  علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و یا با ش�ماره تلفن 37922۰9۰-۰3۱ واحد کميس�يون 

مناقصات تماس حاصل فرمایند. 

م الف 17498

فاطمه 
کازرونی



اخبار کوتاهيادداشت

 بررسی سبک معماری اصفهان 
در بناهای نوساز 

عضو انجمن انبوه سازان اس��تان اصفهان گفت: اصفهان تاللو 
معماری ایرانی اسالمی در دوران مختلف بوده است.

 مهدی ش��یخ س��جادیه گف��ت: اصفه��ان در دوران قبل ا ز 
 ورود اس��الم به دومحله دردش��ت و جویباره محدود بود و از

 جذابیت ها و ویژگی های خاصبی برخوردار نبود.
 وی افزود: با ورود اسالم به اصفهان این شهر رونق گسترده ای 
پیدا کرد و با همکاری و حضور مردم در زمینه های فرهنگی 
و عمرانی پیش��رفت نمود و بناهایی نظیر بازار به عنوان قطب 
اقتصاد،  مکتب ب��ه عنوان قطب  علم و دانش و کاروانس��را به 

عنوان قطب گردشگری احداث شد.
 شیخ سجادیه ادامه داد: اصفهان در دوران تاریخی مختلف از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و در سه قرن ده، دوازده و 
هفده به عنوان پایتخت انتخاب شد که در هر دوره ای بناهای 

قابل توجه و ارزشمندی خلق شده است.
 وی ادامه داد: نشانه های فرهنگ و تمدن اسالمی در بناهای 
اصفهان در دوران مختلف معماری اصفهان مشهود بوده است 

و آثار برجای مانده از آن دوران قابل توجه است.
 مهدی شیخ س��جادیه با اش��اره به اینکه در حال حاضر باید 
بررسی نماییم به چه میزان در بناهای نوساز به سبک معماری 
اصفهان توجه ش��ده اس��ت، گفت: الزم اس��ت در این زمینه 

نشست های مختلف آموزشی و پژوهشی برگزار شود.
 عضو انجمن انبوه سازان اس��تان اصفهان تصریح کرد: توجه 
به سبک معماری ایرانی اسالمی در هویت اصفهان به عنوان 

پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی تاثیر بسزایی دارد.

مطبوعات از مالیات معاف می شوند
معاون سازمان مالیاتی آخرین وضعیت تسلیم اظهارنامه فصل 
تابستان، پرداخت مالیات طال فروشان و میزان تحقق بودجه 
سازمان را تشریح کرد و ضمن رد اظهارات رئیس اتاق اصناف، 
در خصوص معافیت های جدید مالیات��ی و صندوق مکانیزه 

فروش توضیحاتی ارائه داد.
علیرضا طاری بخش  معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان 
امور مالیاتی در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه فصل تابستان 
سال جاری گفت: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، دوره 

مالیاتی برای مؤدیان مالیاتی سه ماهه تعیین شده است.
وی افزود:براس��اس حکم مق��رر در ماده 21 قان��ون مذکور، 
مؤدیان تکلی��ف دارند اظهارنام��ه ه��ر دوره مالیاتی را طبق 
نمونه تکمیل و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انقضاء هر 
دوره، با مراجعه به س��امانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی 
www.evat.ir تس��لیم و مالیات متعلق ب��ه دوره را پس از 
کس��ر مالیات هایی که در زمان خرید طبق مقررات، پرداخت 
کرده اند، محاسبه و به حساب های تعیین شده سازمان امور 

مالیاتی کشور پرداخت کنند.
وی با تاکید بر اینک��ه خاتمه مهلت تس��لیم اظهارنامه فصل 
تابستان سال جاری حداکثر روز سه شنبه 15 مهر ماه 1393 
خواهد بود،تصریح کرد:توصیه بنده به مؤدیان مالیات بر ارزش 
افزوده این اس��ت که نسبت به تس��لیم اظهارنامه و پرداخت 
مالیات در مهلت تعیین ش��ده اقدام کنند تا مش��مول جرایم 

مقرر در قانون نشوند.
وی از معافیت مالیاتی مطبوعات خبر داد و گفت: در صورت 
تصویب پیش نوی��س ارائه ش��ده در مجل��س ، روزنامه ها از 
پرداخت مالیات معاف می ش��وند. در این بین خبرگزاری ها 
هم می توانند از مالیات معاف شوند، زیرا نگاه آنها به موضوع، 

اطالع رسانی بوده و هدف کسب سود و منفعت نیست.
وی با بیان اینک��ه دارو و درم��ان از پرداخ��ت مالیات معاف 
هس��تند، یادآور ش��د: برخی از بخش های دارو و درمان نیز 
در قانون قبلی با ابهام مواجه بود ک��ه در قانون جدید اصالح 

شده است.

رويه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده 
در اصفهان اعمال نمی شود

عض��و کمیت��ه مالیاتی ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان گفت: در 
موضوع تقس��یط مالی��ات بر ارزش اف��زوده، وزی��ر اقتصاد و 
دارایی اختیار تقسیط چهار قس��ط را به سازمان امور مالیاتی 
 تفویض کرده اس��ت اما در اس��تان اصفهان ای��ن رویه اعمال

 نمی شود.
 علی ماه آورپور در جلسه کمیسیون پشتیبانی این اتاق افزود: 
اگر ارگان های نظارتی که در خود قانون مالیات هم دیده شده 
است فعال شود، برداشت های س��لیقه ای ماموران مالیاتی از 

قانون از بین می رود. 
وی خواه��ان تش��کیل کارگروهی ب��ا حضور نماین��ده اتاق 
بازرگانی، نماینده قوه قضاییه و نماینده دارایی برای بررسی 

دفاتر مالیاتی شد.
ماه آورپور تصریح کرد: به تع��داد مامورین مالیاتی خوانش و 
تفسیر از قوانین مالیاتی وجود دارد و این موضوع سبب شده 

که سرمایه گذاران از استان اصفهان خارج شوند.
به گفت��ه وی در اس��تان اصفهان بدترین و س��خت گیرترین 

تفسیر از قانون مالیاتی اعمال می شود. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه خواهان 
توجه به مشکالت بنگاه های کوچک و متوسط شد و گفت: در 
سیاست های حمایتی نباید فقط از واحدهای بزرگ تولیدی 
حمایت شود زیرا واحدهای متوس��ط و کوچک بخش عمده 

اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.
مشاور وزیر نیرو بیان داش��ت : تولید محصوالت کشاورزی به 
هر قیمتی هنر نیست بلکه ارتقای بهره وری با تولید محصول 
 بیش��تر با حداقل اس��تفاده از آب موجود ارزش��مند است و

 بهره برداران از آب باید به این باور برس��ند که مشکل آب در 
کشور جدی است و منابع آبی محدود هستند .

دکتر منهوچهری ب��ا بیان اینکه م��ردم در قبال خدمت بهتر 
حاضر به پرداخت قیمت تمام ش��ده آب هستند خاطرنشان 
س��اخت : با توجه به محدودیت منابع آب باید تعرفه مصرفی 
آب بها به قیم��ت واقعی آن نزدیک ش��ود و مطمئن��اً مردم 
حاضرند در مقابل خدمات بهتر و پایدار هزینه آن را بپردازند 
این درحالیست که منابع آب مختص به نسل های آینده هم 
 است و باید از اس��تفاده بی رویه ذخایر زیرزمینی جلوگیری

 شود .

4
    آغاز ساخت سایت کارگاهی شهرک صنعتی مبارکه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از آغاز ساخت سایت کارگاهی شهرک صنعتی 
مبارکه اصفهان خبر داد. این سایت با اعتباری بالغ بر 3۰ میلیارد ریال شامل ۶۸ قطعه زمین کارگاهی 

39۶ مترمربع احداث می شود.
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استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایران از اقتصاد 
 متکی به نف��ت باید عب��ور کن��د و درآمدهای نفت��ی را از

 هزینه های جاری جدا کند.سعید لیالز در نشست مقایسه 
تطبیقی ش��رایط اقتصادی و تاریخی معاصر، با اش��اره به 
اینکه هر زمان درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت موجب 
تغییرات سیاسی و اجتماعی در س��طح کالن و همچنین 
تغییر در ساختار اجرایی و اداری کش��ور شده است، اظهار 
داشت: در این شرایط حتی قوی ترین نهادهای حکومتی و 
اجرایی نتوانست جلوی خواسته های عمومی را در مصرف 
 درآمدهای نفتی بگیرد. وی خاطر نش��ان ک��رد: در تاریخ 
۷۰ س��اله اقتصاد ای��ران تاکن��ون پنج بار ش��اهد افزایش 
درآمدهای نفتی ایران بودیم و هیچ س��اختاری نتوانس��ت 

این درآمدها را س��امان دهی کند زی��را در طوفان افزایش 
درآمدهای نفتی ایس��تادگی هر س��اختاری حتی پارلمان 
به عنوان قوی ترین ساختار کشور به شکست می انجامید. 
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی مجموعه نفت ایران را 
بنگاهی اقتصادی خواند که نقش آن در درآمد ایران معادل 

2۰ برابر بزرگترین بنگاه اقتصادی در امریکاست. 
وی با تش��ریح رفتار م��ردم در زمان افزای��ش درآمدهای 
نفتی، گفت: براساس علم جامعه شناسی هر دوره پرکاری 
در فعالیت اقتصادی یک دوره آس��ودگی ی��ا رویکرد »بده 

بخوریم«ایجاد می کند. 
رويکرد دولت در کاهش ن�رخ تورم قابل تقدير 

است 
لیالز قدرت خرید قشر کارگر را نس��بت به سال ۸9 دارای 
۴۰ درصد کاهش دانست و تصریح کرد: جای تعجب است 
 که قدرت خرید مردم به ش��دت کاهش یافته اس��ت، تورم

 مواد غذای��ی در مرداد 92 در ح��دود ۶۰ درصد بوده و این 
مساله موجب شده که آثار تورم بیش از 3 برابر بر قشر ضعیف 

جامعه تاثیر داشته باشد. 
 وی همچنی��ن در بخش��ی از س��خنان خود به خش��کی 
 زاین��ده رود اش��اره و بی��ان ک��رد: خس��ارت ناش��ی از
  خشکی زاینده رود، پنج برابر تولید ناخالص ملی امروز ایران

 است.

در پی تصویب تغییر سقف وام خودرو و خرید کاال در کمیسیون 
اعتبارات بانک مرکزی پیش��نهاد افزایش وام خ��ودرو به 12 
میلیون تومان و کاال به ۷ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار 
رفته اس��ت.از مدت ها قبل بانک مرکزی در پ��ی گرانی کاال و 
خودرو و کم ارزش شدن وام های فعلی به فکر افزایش سقف وام 
های خرید کاال و خودرو افتاد.هر چند زمان بررسی های بانک 
مرکزی برای تغییر سقف وام خودرو و خرید کاال طوالنی شد اما 
سرانجام کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی گزارشی را در این 

خصوص آماده و به شورای پول و اعتبار ارسال کرد.
در این گزارش پیش��نهاد بانک مرکزی ب��رای تغییر و افزایش 
س��قف وام های خرید کاال و خودرو به سیاست گذاران پولی و 
بانکی قید شده بود و بناست شورای پول و اعتبار بعد از انجام 

بررسی های تخصصی به تصمیم مش��ترکی در اینباره برسد.
آنطور که با خبر شدیم بانک مرکزی پیش��نهاد داده است که 
س��قف وام خودرو از ۷ میلیون فعلی ب��ه 12 میلیون تومان و 
وام خرید کاال از ۴ میلیون فعلی ب��ه ۷ میلیون تومان افزایش 
یابد.البته این خبر مورد تایید عبدالناصر همتی رئیس شورای 
هماهنگی بانک ه��ای دولتی نی��ز اس��ت؛ وی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم گف��ت: صحبت اینکه 
وام خ��ودرو از ۷ میلیون ب��ه 12 میلیون تومان برس��د مطرح 
است؛ البته بنده اینها را شنیده ام و این موارد در بانک مرکزی 
در حال بررسی است.وی با بیان اینکه پیش��نهاد افزایش وام 
خرید کاال از ۴ میلیون به ۷ میلیون تومان مطرح است، تصریح 
کرد: هنوز البته بخش��نامه ای به بانک ها ابالغ نش��ده است و 
مش��ورتی با ما نکرده اند هر چن��د امیدواری��م از بانک ها هم 
نظر خواهی کنند.همتی با تأکید براینک��ه موافق افزایش وام 
خرید کاال و خودرو اس��ت، گفت: وام خودروی هفت میلیونی 
االن کاربرد ن��دارد چراکه دیگر کس��ی نمی تواند ب��ا این وام 
خودرو بخ��رد ولی 12 میلیون تومان حداق��ل 5۰-۶۰ درصد 
قیمت خودرو می ش��ود.به گزارش تس��نیم، هم اکنون سقف 
وام خودرو ۷ میلیون تومان اس��ت و نرخ سود آن طبق تعرفه 
بانکها در عقود مبادله ای محاسبه می شود. البته قباًل مسئوالن 
 بانک مرکزی از احتمال 2 برابر ش��دن وام خ��ودرو خبر داده

 بودند.

در پی تصويب تغییر سقف وام خودرو و خريد کاال

پیشنهاد وام ۱۲ میلیونی خودرو و ۷ میلیونی کاال روی میز 
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:

خسارت ناشی از خشکی زاينده رود ۵ برابر تولید ناخالص ملی

     معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: طرح احیا و تعادل 
بخشی به منابع آب زیرزمینی کشور با تصویب در شورای عالی 
آب، وارد فاز اجرایی می شود.رحیم میدانی اظهار داشت: در 
دور تازه فعالیت  های بخ��ش آب، باید مدیریت آن را به  طور 
همه  جانبه پیش ببریم و با انگیزه ای باال وقت بیشتری را برای 
پیش��برد امور اختصاص دهیم. وی با تاکید ب��ر لزوم اجرای 
هرچه بهتر برنامه احیا و تعادل  بخشی آب  های زیرزمینی، 
افزود: توجه ویژه باالترین مقام های نظام و دولت به موضوع 
آب فارغ از مسائل احساس��ی، هیجانی و تشکیل ۸ نشست 
شورای  عالی آب و حساسیت ویژه وزیر نیرو به موضوع آب، 
فرصت هایی است که در اختیار این بخش قرار گرفته و باید 
ساز و کار استفاده از این فرصت  ها به سرعت تدوین شود چرا 
که فرصت  ها به  سرعت از دس��ت می رود. معاون وزیر نیرو با 
تش��ریح ابعاد مختلف و اهمیت برنامه احیا و تعادل  بخشی 
منابع آب  های زیرزمینی، بر لزوم مشارکت گسترده و همه  
جانبه بخش  های مرتبط برای اجرای هرچه بهتر این طرح 
تاکید کرد. وی بی  توجهی به فعالیت  ه��ای پایه  ای و توجه 
بیش از حد به فعالیت  های زودبازده و پُر سر و صدا را یکی از 
آفت  های مدیریت در بخش آب توصیف کرد و بیان داشت: 
این فعالیت  ها از سوی انسان  های دلسوز نظام و دلسوز بخش 

آب پذیرفته نیست. 
میدانی تصریح ک��رد: با تش��بیه وضعیت س��فره  های آب 
زیرزمینی به یک بیماری مزمن، به تالش  های انجام  ش��ده 

برای درمان این بیماری پرداخت و تدوین طرح احیا و تعادل  
بخش��ی به آب  های زیرزمینی با حضور و نظارت مس��تقیم 
ش��خص وزیر نیرو را از جمله این تالش ه��ا توصیف کرد و 
اظهارداشت: خوشبختانه این طرح با حمایت گسترده  ای در 
شورای  عالی آب رو برو و با تغییر جزئی تصویب شد.وی یادآور 
شد: حال که این طرح به تصویب رسیده از همه برادرانی که 
سودای خدمت به بخش آب در سر دارند تقاضا می کنم همت 
بگمارند و هرچه ت��وان، علم، تجربه، مه��ارت و وقت دارند، 
برای اجرای این ط��رح اختصاص دهند. مع��اون وزیر نیرو 
تاکید کرد: این طرح به یاری همه نی��از دارد تا هرچه زودتر 
شاهد خبرهای خوبی در جهت افزایش سطح آب سفره  های 

زیرزمینی باشیم.
اقتصاد آب ش�اه بی�ت مديريت مص�رف آب در 

کشور است
دکترمنوچهری مش��اور وزیر نیرو در دیدار ب��ا مدیرعامل ، 
معاونین و مدیران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت 
: در حال حاضر مصرف آب در کشور از خطوط قرمز گذشته 
اس��ت چرا که در دنیا حدود ۴۰ درصد آب در دسترس را به 
مصرف می رس��انند در حالی که این رقم در ایران به بیش از 

۸۰ درصد رسیده است .

وی با بیان اینکه توازن میان عرضه و تقاضای آب در کش��ور 
وجود ندارد اظهار داشت : در سال های گذشته بهره برداری 
از منابع آبی بسیار محدود بوده به طوری که قرن ها جمعیت 
کش��ور در حدود ۴ الی ۶ میلیون نفر بوده و س��رانه مصرف 
حدود 5 الی 1۰ لیتر در ش��بانه روز بوده ام��ا هم اکنون این 
رقم به بیش از 2۰۰ لیتر در شبانه روز رسیده است که بیانگر 
افزایش مصرف می باشد این در حالی است که در سال های 
اخیر مصرف گرایی بسیار افزایش یافته در مقابل منابع آبی 
همچنان ثابت بوده اند و این امر تعامل میان عرضه و تقاضا 

آب را برهم زده است .

دکتر منوچهری ب��ه مص��رف 9۰ درص��دی آب در بخش 
کش��اورزی پرداخت و عنوان ک��رد : در قدی��م آب مصرفی 
در بخش کش��اورزی حدود 15 میلیارد مترمکعب بوده اما 
متأسفانه به دلیل سنتی بودن آبیاری در بخش کشاورزی و 
عدم استفاده از روش های نوین در آبیاری و افزایش جمعیت 
هم اکنون به بیش از 9۰ میلیارد مترمکعب در سال در بخش 

کشاورزی رسیده است .
مش��اور وزیر نیرو بحران کم آب��ی را تنها مخت��ص به وقوع 
پدیده خشکس��الی ندانس��ت و بیان کرد : بح��ران کم آبی 
موج��ود در اقصی نقاط کش��ور تنها 1۰ درص��د آن مربوط 
 به وق��وع پدی��ده خشکس��الی و تغیی��ر اقلیم می باش��د و 
9۰ درصد دیگر ب��ه علت مصرف زی��اد ، افزایش جمعیت و 

فعالیت گسترده صنعت است .
دکتر منوچهری راه برون رف��ت از بحران کم آبی را مدیریت 
مصرف برشمرد و بیان داشت : راهکار اساسی غلبه بر بحران 
کم آبی در کشور توجه ویژه به مقوله مدیریت مصرف است 
و در این راس��تا باید راندم��ان آبیاری در بخش کش��اورزی 
را باال ببریم و نی��ز از تجهی��زات مدرن جهت آبرس��انی به 
بخش های مختلف استفاده ش��ود بعنوان مثال اگر قیمت 
آب در بخش کش��اورزی واقعی ش��ود کش��اورزان اقدام به 
کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی نمی نمایند چرا که 
 کشت محصوالتی که آب بس��یار نیاز دارند مقرون به صرفه 

نمی باشد .

ذخاير زيرزمینی احیا می شود

سفره های آبی کشور نجات پیدا می کنند 

 کاه��ش قیم��ت ط��ال در ش��رایطي رخ م��ي ده��د که 
پیش بیني ها تایید مي کنند طي هفته هاي آینده همین 
 روال در بازارجهان��ي باقي م��ي ماند. س��ایت کیکتو نیز 
پیش بیني ک��رده به احتماال ۶۰ درص��د قیمت طال روند 
کاهش��ي خواهد داش��ت. در صورتي که قیمت ها در بازار 
جهاني کاهش پیدا کند، مقدم��ات افت بهاي طال در بازار 

داخلي نیز ایجاد مي شود.
فعاالن ب��ازار داخلي نقل م��ي کنند با توجه ب��ه احتمال 
کاهش نس��بي قیم��ت دالر ) با اف��ت کمت��ر از 5 تا 1۰ 
تومان( مقاومتي ب��راي افت بهاي طال وج��ود ندارد. تنها 
هفته آینده و به مناس��بت عید قربان، قیمت ها همزمان 
با افزای��ش تقاضا ق��دري افزای��ش مي یابد ول��ي همین 
روال نیز چن��دان پایدار نخواهد ب��ود.  تحلیل هاي معتبر 
نش��ان مي دهد ب��ازار جهان��ي وضعیت مناس��بي براي 
 س��رمایه گذاري روي طال پی��ش روي خود ن��دارد. طي 
دو هفته گذش��ته تحلیلگران کیتکو، به ص��ورت متوالي 
افت قیمت ها را پیش بیني کرده بودند. کارشناسان بازار 
 جهاني اعتقاد دارند، رشد ارزش دالر موجب شده تا تمایل

 س��رمایه گذاران ب��راي حض��ور در ب��ازار ط��ال کاهش 
پیدا کن��د. یک��ي از تحلیلگ��ران موسس��ه فیوچ��رز در 
ای��ن م��ورد م��ي گوی��د:» دالر فش��ار زی��ادي برقیمت 
طال وارد کرده اس��ت.« قیم��ت طال طي هفته گذش��ته 
به پایین ترین س��طح طي نه ماه گذش��ته رس��یده است. 

 گ��زارش های��ي ک��ه از ب��ازار جهاني مي رس��د، نش��ان 
مي دهد خرید دالر بیش از طال ش��ده است.اما همزمان با 
این جریان خبرهایي هم از اقتصاد امریکا منتشر شده که 
 تا حدودي مي تواند معادالت را تغیی��ر دهد. افزایش نرخ

 بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا طی سال آینده بیشتر از 
گذشته شده و این مساله نقش مهمی در افزایش ارزش دالر 
و کاهش قیمت طال داشته است. البته مقام های فدرال رزرو 
آمریکا در تازه ترین نشست خود قول داده اند تا نرخ بهره را 
در شرایط کنونی بدون تغییر حفظ کنند ولی این احتمال 
وجود دارد که نرخ بهره آمری��کا زودتر از انتظارات افزایش 
یابد. با این حال، می توان عوام��ل متعددی از جمله ، نرخ 
بیکاری، شاخص قیمت مسکن در بازار جهانی هم به لیست 
علت های کاهش قیمت طال اضافه کرد. براین اساس قیمت 
طال طي سه هفته متوالي روند نزولي را حفظ کرده است. 
طي ده روز گذشته بهاي طال در بازارجهاني 13 دالر کاهش 
داشته اس��ت.  در همین حال آیرا اپشتاین تحلیلگر ارشد 
اقتصادی تاکید می کند که در شرایط کنونی هیچ دلیلی 
برای افزایش قیمت طال وجود ن��دارد و با توجه به افزایش 
شاخص سهام و ارزش دالر قیمت طال به روند نزولی خود 
ادامه می دهد. براساس پیش بینی او، قیمت طال در هفته 
پیش رو به کمتر از 12۰۰ دالر خواهد رسید. در حال حاضر 

قیمت طال روي سطح 119۴ دالر مانده است.
اما از سوي دیگر برخي پیش بیني ها نیز نشان مي دهند 

که احتمال تغییر مع��ادالت در بازارجهاني وجود دارد. به 
تازگي چین بازار طالي ش��انگهاي را افتتاح کرده اس��ت. 
چین بیش��ترین میزان مصرف طال در جه��ان را به خود 
 اختصاص داده اس��ت. آغ��از فعالیت بازار ش��انگهاي نیز 
مي تواند به معامالت بازار جهاني رونق دهد. در بازار چین 
 معامالت طال نیز براس��اس پول واحد چی��ن، یوان انجام 
مي ش��ود. همین اقدام چیني ها نشان مي دهد، آنها قصد 
رقابت با دالر را دارن��د. در همین حال آلبرت چنگ، مدیر 
آسیای شرقی شورای جهانی طال  دربارۀ افتتاح بازار جدید 
طال در ش��انگهای می گوید:» این بازار می تواند به شمار 
قابل توجهی از بازیگران بین المللی امکان ورود به بازارهای 
چین و افزایش معامالت با چینی ها را بدهد. این کارشناس 
آسیا می گوید: شانگهای گلد اکسچنج قصد دارد درهایش 
 را به اعضای جدید جهانی برای ورود بدهد؛ اعضایی که یا 

سرمایه گذارند و یا تأمین کنندۀ طالی چین هستند.«
در صورتي که ب��ازار چین، ق��درت تغییر وضعی��ت بازار 
را داش��ته باش��د، حداقل در کوتاه مدت قیمت طال روند 
 صعودي را پیش مي گیرد. اما بررسي ها نشان مي دهد که 
سیاست گذاري هاي بانک مرکزي امریکا به سمتي پیش 
مي رود که امید براي بهبود قیمت ط��ال را از بین مي برد. 
یکي از نشانه هاي این اقدام فدرال رزرو هم سخنراني تازه 
رئیس بانک مرکزي امریکاس��ت. ژانت یلن، به تازگي ابراز 
 کرده که اقتصاد امریکا به سمت دوران درخشان خود پیش 
م��ي رود. در صورتي که پیش بیني هاي او محقق ش��ود، 
سرمایه گذاري ها بلند مدت به س��مت صنایع امریکا مي 
 رود و به همین نسبت از سرمایه گذاري در بازار طال کاسته

 مي شود. یلن در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این نشست 
برگزار شد، اعالم کرد که بانک مرکزی آمریکا از پایان ماه 
جاری سیاست تازه ای را در پیش خواهد گرفت که عبارتند 
از کاهش خرید اوراق قرضه. خرید اوراق قرضه، سیاس��ت 
حمایتی بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا طی دو سال 
اخیر به منظور حمایت از بازارهای مالی بوده اس��ت اما با 
افزایش رونق اقتصادی ظاهراً قرار است بانک مرکزی آمریکا 

تا اندازه ای چتر حمایتی خود را از بازارها بردارد.
 تنها امید فعلي بازار طال به روس��یه است. روسیه با وجود 
اینکه در بحران هاي مختلفي گرفتار شده ولي همچنان به 
خرید طال ادامه مي دهد. گزارش هاي شوراي جهاني طال 
هم نش��ان مي دهد روس ها طي شش ماه گذشته 5۴ تن 
 طال خریده اند. ذخیره طالي روس��یه 1۰9۴۷ تن برآورد 
مي ش��ود. ذخیره طالي چین نیز 1۰5۴1 تن اس��ت. در 
صورتي که خری��د طال در بازارجهاني از س��وي روس��یه 
ادامه پیدا کند، امیدها به بهبود وضعیت بازار نیز بیش��تر 
مي ش��ود ولي انواع پیش بیني ه��ا تایید م��ي کنند که 
 قیمت طال به شدت وابس��ته به وضعیت اقتصادي امریکا 

شده است. 

دومینوی کاهش قیمت جهانی به ايران می رسد

تب موقت قیمت در ايام عید قربان

صنعت آمریکا بهاء طال را کدر می کند
خودروسازان چینی 

کوچک تر از آن  هستند که 
به ايران دانش فنی منتقل 

کنند
در حالی که مدیرعامل شرکت خودروسازی جک 
چین از انتق��ال دانش فنی ب��ه صنعت خودروی 
ایران سخن گفته، برخی کارشناسان این اظهارات 
را » توه��م«  برآم��ده از » عوام فریبی« چینی ها 
می دانند.مدیرعامل ش��رکت خودروسازی جک 
چین اخیرا اظهار کرده که »دول��ت ایران انرژی 
زیادی را صرف خودروس��ازان ایرانی کرده است. 
ما برای بهبود دانش فنی و ارتقای توانایی شریک 
تجاری خود در ایران برنامه داریم«در این زمینه 
یک کارش��ناس صنع��ت خودرو، ش��رکت های 
خودروس��ازی چینی را کوچک تر از آن می داند 
که بخواهند ب��ه ایران دانش فن��ی منتقل کنند. 
به گفته ش��هرام آزادی، محدود ب��ودن صادرات 
خودروس��ازان چینی ب��ه چند کش��ور در حال 
توس��عه نش��ان دهنده کیفیت و س��طح دانش 
فنی خودروس��ازان چینی است.ش��هرام آزادی 
می گوید:  خودروس��ازان چینی هنوز در ابتدای 
راه خودروساز ش��دن بوده و هنوز به دانش فنی 

طراحی و تولید خودرو دست پیدا نکرده اند.
وی با بیان اینکه متاس��فانه خودروسازان چینی 
در حرف و پای می��ز مذاک��رات ادعاهای زیادی 
دارند، خاطرنش��ان می کن��د: ام��ا در همکاری 
مش��ترک خودروس��ازان ایرانی با خودروسازان 
چینی مش��خص ش��ده که آنها فاقد مستندات و 
صالحیت ه��ای الزم در حوزه طراح��ی و تولید 
خودرو هستند.عضو هیات علمی دانشگاه خواجه 
نصیرالدی��ن طوس��ی ادامه می ده��د: هیچ یکی 
از خودروس��ازان چین��ی تاکنون نتوانس��ته اند 
دان��ش فنی مربوط ب��ه طراحی و تولی��د خودرو 
را مستندس��ازی کنند و تنها ب��ه موفقیت هایی 
در ح��وزه کپی کاری و س��اخت خ��ودرو از روی 
خودروه��ای تولید ش��ده در کره، ژاپ��ن، اروپا و 
آمریکا دست یافته اند.وی اضافه می کند: مطمئنا 
حرکت خودروس��ازی چین در 1۰ سال اخیر رو 
به جلو بوده اس��ت اما آنها در س��طحی نیستند 
که بتوانن��د مدعی انتق��ال دانش فنی ب��ه ایران 
 بش��وند و هنوز در ابتدای راه خودروس��از شدن 

هستند.



یادداشت
مدارس ابتدایی و مراکز بهزیستی اصفهان با اجرای زنگ جشنواره به پیشواز بیست و 
هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم کودک اصفهان می روند.زنگ جشنواره از پنجم 
لغایت نهم مهرماه جاری در استقبال از بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان در مدارس ابتدایی و مراکز بهزیستی این شهر اجرا می شود. 
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یادداشتزنگ بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک در اصفهان
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

اجالس ICCN میراث فرهنگی 
ناملموس اصفهان را احیا می کند 

مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان اصفهان از 
حضور ۱۰ گروه موس��یقی و ۱۲ گروه نمایش اصیل، س��نتی 
و ایرانی در اجاس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
ناملم��وس ICCN خبر داد.حجت االس��ام محم��د قطبی 
برگ��زاری اج��اس و جش��نواره بین المللی می��راث فرهنگی 
ناملموس ICCN در اصفهان را یک��ی از بهترین اقدامات در 
حوزه فرهنگی دانست و اظهار کرد: برگزاری چنین اجاسی با 
 این عظمت، در تاریخ فعالیت های شهرداری اصفهان معدود و 

بی نظیر است. 
وی با اشاره به اهمیت برگزاری اجاس و جشنواره بین المللی 
میراث فرهنگی ناملموس ICCN در شهر اصفهان، عنوان کرد: 
این اجاس می تواند میراث فرهنگی ناملموس مان را به صورت 
پررنگ تر موردتوجه ق��رار داده و در احیای آن ها کمک بزرگی 
کند. مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی استان اصفهان 
ضمن تشکر از شهرداری اصفهان به دلیل میزبانی از اجاس و 
جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس ICCN گفت: 
برگزاری این اج��اس می تواند فرصت مناس��بی برای معرفی 
میراث فرهنگی ناملموس کشور ایران به ویژه شهر اصفهان به 

مردم دنیا باشد. 
قطبی ضمن اشاره به فعالیت های ارشاد اصفهان به نمایندگی 
از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی در اجاس و جش��نواره 
بین المللی می��راث فرهنگ��ی ناملم��وس ICCN ، دعوت از 
برترین گروه های نمایشی و موس��یقی اصیل، سنتی و ایرانی 
از سراسر کش��ور در این فس��تیوال را از مهم ترین برنامه های 
تدارک دیده ش��ده عنوان ک��رد. وی بابیان این ک��ه ۱۲ گروه 
نمایش در ای��ن اجاس حضور خواهند داش��ت، اف��زود: این 
گروه ها از بی��ن گروه ه��ای نمایش کل کش��ور و ب��ا توجه به 
پارامترهای موردتوج��ه در یک کار فرهنگ��ی ایرانی و اصیل 
شناسایی و به ش��هرداری اصفهان معرفی ش��ده اند. مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارش��اد اسامی اس��تان اصفهان بابیان این که 
در حوزه نمای��ش آیینی تعزیه نیز گروه های��ی برای حضور در 
اجاس دعوت ش��ده اند، اظهار کرد: با توجه به این که اصفهان 
یکی از پایگاه های تعزیه اس��ت، لذا نق��ش پررنگ تری در این 
بخش خواهد داشته و از ظرفیت آن بیشتر استفاده شده است. 
قطبی همچنی��ن از حض��ور ۱۰ گروه موس��یقی در اجاس و 
جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس ICCN خبر 
داد و گفت: کار شناس��ایی، امتیازبندی ، رتبه بندی و انتخاب 
گروه های موسیقی نیز در دو یا سه مرحله انجام شده ولی هنوز 
به صورت نهایی نام آن ها اعام نش��ده اس��ت. وی همچنین به 
مش��ارکت ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی در برگزاری 
اجاس زنان که امس��ال برای اولین بار به اجاس و جشنواره 
بین الملل��ی میراث فرهنگ��ی ناملموس ICCN اضافه ش��ده 
است اشاره کرد و بیان داشت: انتخاب و معرفی بانوان هنرمند 
 اصفهانی در این اج��اس به طور ویژه موردتوج��ه قرارگرفته

 است. 

بزرگداشت روز جهانی 
گردشگری در اصفهان 
که به عنوان پنجمین ش��هر تاریخی جهان 
شناخته شده و تنها ش��هری است که دارای 
س��ه اثر ثبت ش��ده جهانی اس��ت و باوجود 
تأکیداتی که در خصوص نقش گردش��گری 
در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اشتغال زایی 
دارد ب��ا حضور کم رنگ مس��ئوالن اس��تان 

اصفهان و با حاشیه های بسیار همراه بود.
تأخی��ر یک س��اعته و نیم��ه در برگ��زاری 
مراس��م و ناهماهنگی ها در نحوه اجرای این 
آیی��ن در بنای تاریخی چهلس��تون ازجمله 
حاش��یه های این مراس��م بود که ب��ا انتقاد 
بسیاری از میهمانان همراه بود.اجرای زنده 
موس��یقی س��نتی و پاپ به صورت زنده در 
کاخ چهلس��تون نیز یکی از حاشیه های این 
مراسم بود که با برخی از نظرات کارشناسی 
اداره کل میراث فرهنگی در خصوص پخش 
صدا و آس��یب آن به بافت این کاخ مغایرت 

داشت و نگرانی دوستداران میراث فرهنگی 
و خبرنگاران حاضر در این آیین بزرگداشت 

را برانگیخت.
توسعه استان بر مبنای گردشگری 

نهادینه شود
رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفه��ان که به 
علت ناهماهنگی های برگزاری این مراس��م 
و ب��ه دلیل نزدی��ک ش��دن به زم��ان اذان 
مغرب تنه��ا 3 دقیقه زمان برای س��خنرانی 
داش��ت حضور خود در این آیین را یادآوری 
حساسیت مدیریت استان نسبت به میراث 
فرهنگی و گردشگری به مسئوالن ذی ربط 
دانست و اظهار داشت: ۲ ماه پیش کارگروه 
میراث فرهنگی در اس��تان فعال شده است 
که با تش��کیل ای��ن کارگ��روه فعالیت های 
گردشگری در اس��تان متمرکزشده و با این 
اقدام از موازی کاری ها در حوزه گردشگری 

استان جلوگیری خواهد شد.
اس��تاندار اصفه��ان با اش��اره تدوین س��ند 

آمایش سرزمین استان اصفهان گفت: پس 
از بررسی این س��ند درمی یابیم که اصفهان 
دیگر ظرفیت توس��عه صنعت و کشاورزی را 
ندارد و فقط از طریق انجام کارهای خدماتی 
می توان نس��بت ب��ه توس��عه و درآمدزایی 

اصفهان توجه کرد.
وی گردشگری و صنعت توریسم را بهترین 
راهکار توس��عه اس��تان اصفهان با توجه به 
ظرفیت های موجود دانست و افزود: در این 
راستا باید راه کارهای اساسی برای نگه داری 

و حفظ میراث فرهنگی تبیین شود.
زرگرپور با اشاره به صحبت های مطرح شده 
درب��اره موضوع رودخانه رود و خش��کی آن 
خاطرنش��ان کرد: زمان ب��رای مطرح کردن 
این صحبت ها گذش��ته اس��ت و اکنون باید 
همه به دنبال پیگی��ری مصوبات 9 ماده ای 
احی��ای رودخانه زاینده رود باش��یم و من از 
همه اس��اتید  و کارشناس��ان می خواهم که 

طرح 9 ماده ای را پیگیر باشند.

محس��ن مصلحی، مدیرکل میراث فرهنگی 
اس��تان اصفهان نیز در ادامه بابی��ان اینکه 
امس��ال مجمع گردشگران اس��تان تدارک 
برنامه برگزاری روز جهانی میراث فرهنگی را 
دیده است، گفت: این مجمع شامل اتحادیه 
صنایع دس��تی، انجمن صنف��ی هتلداران، 
راهنمای��ان جهانگ��ردی و انجمن ه��ا و 
اتحادیه های فعال در حوزه میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری است.
 وی راهنمای��ان جهانگردی را در خط مقدم 
جبهه اصلی گردش��گری اصفهان دانست و 
افزود: ۲۰ س��ال پیش اکثریت افراد جامعه 
بافرهنگ و ادبیات گردش��گری آشنا نبودند 
و گردشگری را مس��اوی با تهاجم فرهنگی 
می دانس��تند و ما را س��رزنش می کردند اما 
کسانی که پا در عرصه گردشگری گذاشتند، 
پایدار ماندن��د و امروز صنعت گردش��گری 
فرصت��ی ب��رای تعام��ل، همدل��ی و صلح 
جهانی اس��ت. مدیرکل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری استان اصفهان 
بابی��ان اینکه ام��روز حوزه گردش��گری به 
صلح جهانی، تعامات و ارتباط بین ملت ها 
کمک می کند، افزود: راهنمایی گردشگری 
و جهانگردی بس��یار س��خت اس��ت و اما با 
پایداری صنعت گردش��گری این فرهنگ به 
دنیا منتقل ش��د و این ارتباط صمیمی بین 
ملت ها برقرار ش��د و دنیا به ظرفیت های 7 
هزارس��اله این مرزوبوم پی ب��رد.وی بابیان 
اینکه میزان گردش��گری در اصفهان رش��د 
چش��مگیری داش��ته به طوری که در س��ال 
گذش��ته اصفهان میزب��ان ۱۱۰ ه��زار نفر 
گردش��گری بوده، گفت: در س��ال 73-7۲ 
این میزان گردش��گر 3 هزار نفر در اصفهان 
بود اما با ارتباطاتی که در سال های گذشته 
ش��کل گرفت اثرات اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگی حض��ور گردش��گران در اصفهان و 
ایران مش��خص ش��د.مصلحی برنامه ریزی 
در ح��وزه زیرس��اخت ها و ح��وزه اقام��ت 
گردش��گران س��رمایه گذاری را ض��روری 
دانس��ت و ادام��ه داد: اکنون گردش��گران 
تقاضای خدمات خوددارن��د و باید در حوزه 
زیرس��اخت ها س��رمایه گذاری الزم ب��رای 
هتل 5 س��تاره در اصفهان ص��ورت بگیرد و 
هم چنین در حوزه توسعه منابع انسانی نیز 
در 3 حوزه میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 

و گردش��گری متخصصان خ��ود را آموزش 
دهیم و بخش های خصوصی و دولتی بسیج 
عمومی را تش��کیل دهند. تنها را برون رفت 
از مش��کات جامعه روی آوردن به صنعت 

گردشگری است.
کار انجام نش�ده در حوزه گردشگری 

بسیار است
وی با تأکی��د بر اینک��ه باید سیاس��ت ها و 

برنامه ریزی ه��ا تابع 
کارگروه گردش��گری 
باشند و نباید بخشی 
نگری ص��ورت گیرد، 
افزود: کار انجام نشده 
در حوزه گردشگری 
بسیار اس��ت و آینده 
ف��رم  و   اصفه��ان 
ای��ن ش��هر ب��ر پایه 
گردش��گری است و 
درواقع گردش��گری 
محور توس��عه استان 
ب��رای  ک��ه  اس��ت 
رس��یدن ب��ه ای��ن 
مه��م باید در مس��یر 
تولید عل��م، پرورش 
متخص��ص،  اف��راد 

ابتکار جدید در تغییر فرم اش��تغال در شهر 
و رس��یدن به محص��والت جدی��د در حوزه 

گردشگری حرکت کنیم
حفظ می��راث فرهنگ��ی مهم تری��ن عامل 
جذب گردشگر محسوب می شود اگر میراث 
فرهنگی برقرار بماند صنعت گردشگری به 
پایداری می رسد اما اگر نتوانیم این ابنیه را 
حفظ کنیم، چگونه می خواهیم پاسخ گوی 
نس��ل آینده باش��یم، باید توجه داش��ت که 
این ابنیه ه��ا ی��ک منب��ع و ارزش تاریخی 
هستند که هزاران گردشگر را به سمت خود 
می کشاند و منابع جدید در حوزه اقتصادی و 
اشتغال ایجاد می کند.وی بابیان اینکه حفظ 
جاذبه ه��ای می��راث فرهنگ��ی بزرگ ترین 
وظیفه این سازمان اس��ت ادامه داد: چطور 
می ش��ود با 8 میلیارد تومان ۲۰ هزار ابنیه 
تاریخ��ی را حفظ و حراس��ت ک��رد، انتظار 
می رود که قوانی��ن خوبی در ش��ورا تدوین 
شود و حمایت های جدی از میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری صورت پذیرد.

مسئوالن از برگزاری روز جهانی میراث فرهنگی در اصفهان شانه خالی کردند

با 8 میلیارد تومان که نمی شود 20 هزار بنا را اداره کرد

مریم 
یاوری

 اگر میراث 
فرهنگی برقرار 

بماند صنعت 
گردشگری به 

پایداری می رسد 
اما اگر نتوانیم این 

ابنیه را حفظ کنیم، 
چگونه می خواهیم 

 پاسخ گوی
نسل آینده باشیم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
7/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  3675هیات: آقای محمد اکبرزاده آرانی فرزندرضا به شماره شناسنامه 
70  )نسبت به 4دانگ(وخانم توران سویدی  فرزند عباس شماره شناسنامه 35 )نسبت 
به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 205/75مترمربع پالک 6فرعی  مجزی 
شده از 1و2و3و4وقسمتی از مشاعات از 1772 اصلی واقع اماکن بخش3  حوزه ثبتی 

آران وبیدگل  
بشماره  شکراله   فرزند  آرانی  بخت  نیک  اله  رحمت  هیات:آقای  شماره3680  رای  2ـ 
299)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  دلیری  ناهید  وخانم   475 شناسنامه 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 134/98مترمربع پالک 16فرعی مجزی شده 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  1846اصلی  از  مشاعات  از  از8و9وقسمتی 

وبیدگل  
بشماره  عباس  فرزند  آرانی  پور  سعیدحسینی  3251هیات:آقای  شماره  رای   -3
سعید  فرزند  آرانی  پور  حسینی  ابوالفضل  2دانگ(وآقای  به  )نسبت   456 شناسنامه 
شماره شناسنامه 6190042791  )نسبت به 2دانگ(وخانم محبوبه عباس زادگان فرزند 
عباس شماره شناسنامه 161)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  
173/85 مترمربع  پالک 1فرعي از1882و1883و1884 اصلی  واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندعباسعلی  بیدگلی  شبانیان  مسلم  هیات:آقای   3608 شماره  رای  4ـ 
 87 آقا شماره شناسنامه  فرزند محمد  بیدگلی  لیال شبانیان  شناسنامه 10379 وخانم 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/50مترمربع پالک 261 فرعی 
مجزی شده از6 فرعی از  1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بیدگلی  فرزند علیرضا  شماره  5- رای شماره   3605هیات:آقای عباسعلی شبانیان 
شناسنامه44  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  عنایتی  کبری  245وخانم  شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت135/63مترمربع پالک 326 فرعی 
مجزی شده از 6 فرعی از1965 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  علی  آقا  فرزند  آرانی  عنایتی  سیدرضا  آقای  3577هیات:  شماره  رای  6ـ 
شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  اقبالیان  فاطمه  وخانم  شناسنامه8516 
290)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/50مترمربع پالک 72فرعی 
مجزی شده  از 4 فرعی از 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

7ـ رای شماره 3202 هیات: آقای مجتبی یزدانی نیا فرزند اصغر  بشماره شناسنامه 
فرعی  پالک7656  مترمربع   138/35 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   10333
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  در مسعود  واقع  از 2637اصلی  فرعی  از 1189  مجزی شده 

آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3200هیات:آقای حسنعلی نجاری  آرانی فرزند رضا  بشماره شناسنامه 
  10049 شناسنامه  شماره  اله  رحمت   فرزند  آرانی  مقدم  آزادی  مریم  وخانم    688
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 210/75 مترمربع پالک 7657فرعی 
مفروزو مجزی شده  از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
شماره  عبدالحسین  فرزند  آرانی  مرادی  اکبر  علی  3593هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
در  376)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  علی  خنجرفرزند  زهرا  وخانم   102 شناسنامه 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 238/50 مترمربع پالک7665 فرعی مجزی شده 
از  1033 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  به  ناصر  فرزند  آرانی  محمودی  حسن  هیات:آقای   3488 شماره   رای  10ـ 
شناسنامه  شماره  تقی  فرزند  آرانی  پور  شوال  منیر  وخانم   10768 شناسنامه 
پالک  282/60مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  10802)بالمناصفه(در 

7666فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعود  آباد بخش3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره 3480 هیات:خانم اعظم زعفرانی  آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
128در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 218/75مترمربع پالک 7670فرعی مجزی 
آران  ثبتی  3حوزه  بخش  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی   2637 از  فرعی   1189 از  شده 

وبیدگل
بشماره  علی  ارباب  فرزند  آرانی  اوقانی  محمد  آقای  3620هیات:  شماره  12-رای 
 8 تقی شماره شناسنامه  فرزند محمد  آرانی  کبریا مسجدی  شناسنامه 5747  وخانم 
7674فرعی  پالک  210مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(در شش 
ثبتی  آباد بخش 3حوزه  واقع درمسعود  از 2637اصلی  فرعی   از 1189  مجزی شده 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی  خوابی  بی  مجید  هیات:آقای   3690 شماره  رای   -13
مترمربع  به مساحت 52/61  باب خانه  از یک  دانگ قسمتی  شناسنامه 357  در شش 
پالک7679فرعی مجزی شده از 1189 فرعی از 2637 اصلی   واقع درمسعود آباد  بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزنداحمد  آرانی  مقدم  رعیت  رسول  3654هیات:آقای  شماره   رای   -14
 431 شناسنامه  شماره  امراله  فرزند  آرانی  حقیقی  البنین  ام  وخانم    529 شناسنامه  
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 102/76مترمربع  پالک شماره7681 
فرعی  مجزی شده از 1189 فرعی از  2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی  آران وبیدگل 
آقا میرزا  بشماره  بیدگلی فرزند  ذبایح  15- رای شماره3616 هیات:آقای سیدحسین 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  عیاری  اعظم   خانم  و   6728 شناسنامه 
100)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 184/84مترمربع پالک شماره 

باقیمانده 95فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندمصطفی  بیدگلی   ناظمی  مجتبی  3242هیات:آقای  شماره  16-رای 
شماره  سیداحمد  فرزند  بیدگلی   حسینی  میر  سادات  زهرا  وخانم    315 شناسنامه 
شناسنامه 172)بالمناصفه(شش دانگ یک باب خانه به مساحت127/71مترمربع پالک 
2108فرعی مجزی شده از 1 فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
17- رای شماره 3569هیات:آقای  احمد حالجی بیدگلی فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 
248  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 125/51 مترمربع پالک 2114فرعی  مجزی 
شده از 3 اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از 

ورثه عیسی اربابی )مالک رسمی(
18- رای شماره8112هیات: آقای محمد علی عرب زاده آرانی فرزندمانده علی بشماره 
شناسنامه  6190004261 در شش دانگ یک باب انباری به مساحت 132/50مترمربع  
آباد   مسعود  در  واقع  2637اصلی  از   1178 از  شده  مجزی  7480فرعی  شماره  پالک 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  مجیدی  اعظم  3509هیات:خانم  شماره  رای   -19
پالک  77/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه8828 
حوزه   3 آبادبخش  درمعین  واقع  3اصلی  از  فرعی   436 از  شده  مجزی  2115فرعی  

ثبتی آران وبیدگل.
فرزندسید حسن بشماره  بیدگلی  آقای سید علی جوادیه  20- رای شماره3496هیات: 
شناسنامه  شماره  صادق  فرزتد  بیدگلی  حفیظیان  طاهره  وخانم   51 شناسنامه 
به مساحت 58مترمربع  پالک شماره  باب خانه  دانگ یک  9756)بالمناصفه( در شش 

2117فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  مهدی  فرزند  بیدگلی  پور  صالحی  فاطمه  3501هیات:خانم  شماره  رای   -21
شناسنامه  749  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/57 مترمربع پالک شماره 

2121فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره  3645هیات: خانم اشرف سادات میر عابدی نوش آبادی فرزند سیدمحمد 
شماره شناسنامه 125 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت136/72مترمربع پالک 
2123فرعی مجزی شده از1 فرعی از  3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه عیسی اربابی )مالک رسمی(
23-رای شماره 3642هیات:آقای سید حجت سیدی بیدگلی  فرزند سیدهالل  بشماره 
شناسنامه 50881  وخانم فاطمه دهقان زاده بیدگلی فرزند احمد علی شماره شناسنامه 
1-001382-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  132/5مترمربع پالک 2125  

فرعی  از 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 3640هیات:آقای علی کیانی بیدگلی   فرزند حسین بشماره شناسنامه 
282 وخانم منیره بهرامی  فرزند محمد اقبال  شماره شناسنامه 2189  )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/62مترمربع پالک 2126 فرعی از 3اصلی واقع 
در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی از ورثه عیسی اربابی 

وعلی مینایی )مالکین رسمی(
بشماره  عباس  فرزند  بیدگلی  فرد  سالمی  جواد  شماره3610هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه 169 وعطیه ذاکر فرزند ابوالفضل به شمار ه شناسنامه 1981 )بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  142مترمربع پالک 753فرعی مجزی شده از 

107فرعی  از  6اصلی واقع درحسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره  2812 هیات:خانم زهرا ناظمی بیدگلی فرزندامراله شماره شناسنامه 
8461 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 95/85 مترمربع  پالک شماره61فرعی 

مجزی شده از 2 فرعی از 235 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  موخر  مقنی  مهدی  آقای  3475هیات:  شماره   رای  27ـ 
به مساحت 74/50مترمربع پالک 62فرعی  باب خانه  شناسنامه168در شش دانگ یک 

مجزي شده  از3 فرعی 235اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  فرزندلطف  بیدگلی  ناظمی  شمسی  3603هیات:خانم  شماره  رای   -28
شناسنامه 268در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/80 مترمربع پالک 63فرعی  

مجزی شده از 2فرعی از 235اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
29- رای شماره8568هیات: آقای جواد فینی  بیدگلی فرزندغالمرضابشماره شناسنامه  
شناسنامه  شماره  حیدر  سید  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  فهیمه  وخانم   144
488)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135/45مترمربع  پالک شماره 
2054فرعی مجزی شده از147فرعی از 3اصلی واقع در معین آباد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
30- رای شماره 3264هیات :آقای عادل وجدانی فرزند مجید  بشماره شناسنامه162 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 132 مترمربع پالک 37فرعی  مجزی شده از 1فرعی 

از 285اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  عبداله  فرزند  بیدگلی  عباسیان  غالمرضا  آقای   : شماره3860هیات  رای   -31
فرزند غالمرضا  بیدگلی  عباسیان  ابوالفضل  به 2دانگ( وآقای  )نسبت  شناسنامه 303 
بیدگلی  قاضیان  و خانم زهرا  2دانگ(   به  )نسبت  شماره شناسنامه 619-001974-9 
به  خانه   باب  یک  دانگ  2دانگ(در شش  به  107)نسبت  علی شماره شناسنامه  فرزند 
از  2و9و10وقسمتی  از  شده  مجزی  11فرعی  شماره  پالک  132/5مترمربع   مساحت 

مشاعات از 436اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندمحمود    بیدگلی  ناظمی  رضا  علی  :آقای  3684هیات  شماره  رای   -32
شناسنامه  شماره  رضا  فرزند  بیدگلی  زاده  حاجی  زهره  وخانم   253 شناسنامه  
68)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 166/25 مترمربع پالک شماره 
12فرعی مجزی شده از 3فرعی از 692اصلی واقع در اماکن  بخش 3ثبتی آران وبیدگل

33ـ رای شماره  3856هیات : آقای صفر علی حامدآبادی   فرزندحسین  شماره شناسنامه 
7394وخانم زهرا نساج یگانه فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 8931)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت81/24مترمربع پالک 13فرعی از 1042اصلی واقع 

در اماکن   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  علی  فرزند  آرانی    زاده  هارون  احسان  :آقای  3614هیات  شماره  34-رای 
 19 شناسنامه  شماره  حسین   فرزند  آرانی  خارجی  هاجر  وخانم   80 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  132/45مترمربع پالک 5  فرعی 

از1257اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
35-رای شماره 3245هیات :آقای عباس رامی   فرزند نصراله بشماره شناسنامه 503  
)بالمناصفه(   1250121094 شناسنامه  شماره  مصطفی  فرزند  رامی  محبوبه  وخانم 
شده   مجزی  فرعی   8 پالک  101مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
3حوزه  بخش  اماکن  در  واقع  1665اصلی  و    1664 مشاعات  از  قسمتی  از3و11و7و 

ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/07/07 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/23                                  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 ابالغ رای 
7/132 شماره دادنامه: 9309970350300829 شماره پرونده: 9309980350300076 
اصفهان- نشانی  به  صادقی  حسن  آقای  خواهان:   930076 شعبه:  بایگانی   شماره 
سهر  صابری  ابراهیم  آقای  خوانده:  بار-تاالر6-غرفه17  تره  و  میوه  مرکزی  میدان 
با  دادگاه  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  فیروزانی 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
شماره به  چک  فقره  یک  استناد  به  خواهان  اینکه  به  نظر  دادگاه:  را  می نماید.   رای 

با  نموده  به مبلغ 60/000/000 ریال طرح دعوی  بانک ملی   916687-91/12/4 عهده 
مورد  و  مصون  اعتراض  و  ایراد  از  مذکور  مستند  اصالت  و  صحت  اینکه  به   توجه 
تکذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آن به خوانده نیز مسلم و وجود 
اصل چک در ید خواهان استقرار دین بر عهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در 
اشتغال ذمه مشارالیه و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر 
بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید 
نیافته  حضور   93/5/29 مورخ  دادرسی  جلسه  در  ابالغ  وصف  با  و  ننموده   ارائه 
 و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  استناد  به  تشخیص  وارد  را 
مواد  و  چک  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  مدنی  مسئولیت  قانون  1و2  مواد  و 
 60/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  310و313 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/250/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت   ریال 
حق  در  مرکزی  بانک  توسط  اعالمی  شاخص  براساس  دیرکرد  خسارت   پرداخت 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:16681 اسماعیلی رئیس شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/133 شماره دادنامه: 9309970350300728 شماره پرونده: 9309980350300296 
آقای  وکالت  با  محمد  ملک  رسول  آقای  خواهان:  شعبه:930296  بایگانی  شماره 
ابن  بست  کارگران-بن  باشگاه  باال-جنب  اصفهان-چهارباغ  نشانی  به  حبیبی  فریبرز 
آقای   -2 داوری  افشین  آقای   -1 خواندگان:  سینا-ط4-واحد21  اداری  سینا-مجتمع 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار:  الرشید همگی  مهدی هارون 
 دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان به استناد یک فقره چک 
مبلغ  به  جمعًا  عادی  فقره سند  یک  و  ملی  بانک  عهده   92/11/27-301575 به شماره 
82/775/000 ریال طرح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور 
و  و صدور  است  نگرفته  قرار  خواندگان  تکذیب  مورد  و  اعتراض مصون  و  ایراد  از 
ید خواهان  در  نیز مسلم و وجود اصل چک و سند عادی  به خواندگان  آنها  انتساب 
ذمه مشارالیهما  اشتغال  در  و ظهور  بخشیده  تحقق  را  عهده خوانده  بر  دین  استقرار 
و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن 
ننموده  ارائه  سررسید  تاریخ  در  خود  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  ننموده  ارائه  خویش 
به عمل  نیافته و دفاعی  ابالغ در جلسه دادرسی مورخ 93/5/15 حضور  با وصف  و 
اند لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص  نیاورده 
قانون  1و2  مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  مواد  استناد  به 
قانون چک و مواد 249و310و313و314  به ماده 2  الحاقی  مسئولیت مدنی و تبصره 
قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری و 
ماده 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
بابت  ریال   1/500/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 مبلغ 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 
و ایضًا حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 32/775/000 ریال بابت 
سند ابرازی و پرداخت مبلغ 2634000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
دیرکرد براساس شاخص اعالمی از تاریخ تقدیم دادخواست )تاریخ مطالبه( و پرداخت 
در حق  خواندگان(  از  یک  هر  مسئولیت  میزان  )به  قانونی  تعرفه  براساس  حق الوکاله 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:16688 اسماعیلی رئیس شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 اعالم آمادگی درانتخابات
 هیئت کشتی اصفهان

مقرر شده بود پس از اتمام ماه مبارک 
رمضان مجم��ع انتخابات��ی هیئت 
کشتی استان اصفهان برگزار شود اما 
چند روز پ��س از اتمام م��اه مبارک 
رمض��ان در حالی که هم��ه منتظر 
برگزاری مجم��ع انتخاباتی هیئت 
کشتی بودند، محمد باقر شایسته از 

ابطال ثبت نام کانیدا های هیئت کشتی داد.
محمدباقر شایس��ته پیرامون دلیل ابطال نام نویسی کاندیدا های 
ریاست هیئت کشتی استان اصفهان بیان کرد: ما اسامی افرادی را 
که کاندید شده بودند را به فدراسیون ارسال کردیم اما متأسفانه به 
دلیل این که در مدت زمان 3 ماه این انتخابات برگزار نشد، نام نویسی 

کاندیدا ها باطل شد و ما باید دوباره از کاندیدا ها نام نویسی کنیم.
حاال پس از گذش��ت حدود یک ماه اس��امی کاندیدا های ریاست 
هیئت کشتی اعالم ش��د و ایرج حیدری، علی فیض الهی، محمد 
رضا مجیری، رحمان رئیس��ی، مصطفی نوروزی، محسن طاهری 
و غالمرضا قربانی به عنوان کاندیدا های ریاس��ت هیئت کش��تی 

معرفی شدند.
شایسته خاطرنشان کرد: اما ما برای بهبود اوضاع کشتی اصفهان 
پیگیری های بس��یاری برای برگزار مجمع صورت دادیم تا هر چه 
زودتر این مجمع انتخاباتی برگزار ش��ود هم چنین در هفته آینده 
انتخابات هیئت کشتی شهرستان ها را برگزار می کنیم تا با مشخص 
ش��دن 5 نماینده ای که حق رأی در مجمع را دارند، هر چه زودتر 

مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان را برگزار شود.

اصفهان در رشته تریال 
دوچرخه سواری نایب قهرمان شد

رئیس هیئت دوچرخه س��واری استان 
اصفهان گفت: مسابقات دوچرخه سواری 
قهرمانی کشور با حضور ۱5 تیم برگزار 
شد که تهران، اصفهان و قزوین به ترتیب 

مقام اول تا سوم را کسب کردند.
کی��وان لیموی��ی پیرامون مس��ابقات 
دوچرخه سواری قهرمانی کشور اظهار 
کرد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشوردر رشته تریال، در 
مدت 2 روز در تاریخ 2 مهرماه با حضور ۱5 تیم ش��رکت کنند در 

پارک آبشار تهران برگزار شد.
وی تصریح کرد: این مسابقات در 2 رده سنی جوانان و بزرگساالن 
بود که متاسفانه به درخواست فدراسیون، هر استان فقط یک تیم را 
می توانست داشته باشد و ما به جای تقسیم 2 جوان و 2 بزرگسال، 4 

دوچرخه سوار خود را از بزرگساالن انتخاب کردیم.
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان افزود: از فدراسیون 
خواستیم که در سال آینده اجازه حضور 2 تیم استانی را به مسابقات 

تریال  بدهد.
وی خاطرنش��ان کرد: اصفهان و تهران پیشنهاد میزبانی مسابقات 
قهرمانی آس��یا را به فدراس��یون داده اند اما هنوز مشخص نیست 
کدام اس��تان را انتخاب کنند و تمام تالش هیئت دوچرخه سواری 
 اس��تان اصفهان پیش��رفت روزافزون این ورزش در سطح استان و

 کشور است.

تعطیلي ۱۲ روزه لیگ به دلیل 
همزمانی با روزهاي فیفا 

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
فوتبال ایران گفت: تعطیلی ۱۸ روزه 
نداریم بلکه در تاری��خ 24، 25 و 2۶ 
مهرماه جام حذفی با حضور ۱۶ تیم 
لیگ برتر با ۱۶ تیم صعود کننده از 
مراحل قبل در جام حذفی بازی می 

کنند.
غالمرضا بهروان اظهار داشت: بعد از برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر 
در تاریخ دهم و یازدهم مهرماه، تیم ملی کشورمان در تاریخ ۱2 مهر 
که مصادف با مسابقات فیفا است، براي حضور بهتر در مسابقات جام 
ملت های آسیا عازم پرتغال می شود و چند بازی تدارکاتی با تیم های 

پرتغالی برگزار می کند. 
وی افزود: در تاریخ 24 و 25 و احتم��االً 2۶ مهر ماه جام حذفی با 
حضور تیم های لیگ برتری برگزار می شود که طی آن شانزده تیم 
صعود کرده از لیگ های دس��ته اول و دوم و ۱۶ تیم لیگ برتری با 
هم به رقابت می پردازند، همچنین در تاریخ 3 و 4 آبان هم مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی را داریم. در تاریخ 2۹ و 3۰ مهر ماه هم 

هفته ۱2 لیگ برتر آغاز می شود. 
بهروان گفت: بنابراین با توجه به برگزاری اردوی تیم ملی و برگزاری 
مسابقات جام حذفی، تعطیلی رقابت های لیگ برتر منطقی بوده و 

ما چاره ای به جز این کار نداشتیم. 

 گواردیوال: فکر نتیجه گرفتن 
در مسکو هستیم

پپ گواردیوال س��رمربی اسپانیایی 
بایرن مونیخ در پی برتری 2 بر صفر 
ش��اگردانش در خانه اف س��ی کلن 
گفت: از اولین پیروزی خارج از خانه 
خ��ود در فصل ج��اری بوندس لیگا 
خوشحالیم. کسب این پیروزی کار 
س��اده ای نب��ود چ��ون کل��ن تیم 
سازمان یافته خیلی خوبی بود. به هر حال مالکیت توپ را به خوبی 
در اختیار داش��تیم و تمرکز خودمان را از دس��ت ندادیم و مقابل 
ضدحمالت آنها را مهار کردیم. ما در کلن به هدف مان رسیدیم و حاال 

به فکر نتیجه گرفتن در مسکو هستیم.
آرین روب��ن، مهاجم هلن��دی باواریایی ها نیز اظهار داش��ت: کلن 
با تمام��ی نفرات خود به ش��کل اتوبوس��ی دفاع می کرد و چش��م 
به ضدحم��الت دوخته ب��ود. آنها در ای��ن بازی س��عی نکردند به 
طور مس��تقیم ب��ه دروازه ما حمل��ه کنند و ای��ن کار را ب��رای ما 
دش��وار کرد. در این ب��ازی س��خت کوش بودیم و به ان��دازه کافی 
 روی دروازه کلن خل��ق موقعی��ت کردیم پس شایس��ته این برد 

بودیم.

6
مجیدی: برای سالمتی مظلومی دعا کنید

فرهاد مجیدی بازیکن پیشین تیم استقالل به همراه برادرش به عیادت غالمحسین مظلومی 
پیشکسوت این باشگاه رفت. مجیدی پس از عیادت از مظلومی در صفحه شخصی خود در 

اینترنت نوشت؛ برای مظلومی دعا کنید.

سپاهان بعد از انجام بازی این هفته در مقابل پرسپولیس 
باید در س��ه بازی متوالی به دیدار تیم هایی برود که در 

انتهای جدول رده بندی حضور دارند.
هرچند که حس��ین فرکی س��رمربی جدید سپاهان از 
مجموع س��ه مس��ابقه ای که هدایت این تیم را برعهده 
داش��ته فقط 5 امتیاز بدس��ت آورده اما خوشبختانه با 
توجه به نتایجی که بقیه مدعیان در صدر جدول بدست 
آورده اند هن��وز فرصت بس��یار زیادی برای رس��یدن 
س��پاهان به صدر جدول و حتی کسب عنوان قهرمانی 
نیم فصل هم وجود دارد و شاگردان فرکی اگر بتوانند در 
بازی این هفته سه امتیاز کامل را از پرسپولیس دریافت 
کنند در ادامه لیگ کار آنچنان س��ختی برای کس��ب 
امتیازات کامل نخواهند داشت. فرکی و شاگردانش در 
پایان هفته دهم فقط چهار امتیاز با تیم صدرنشین لیگ 
فاصله دارن��د که جبران آن در بازی های س��ه امتیازی 
خیلی هم س��خت و غیر قابل باور نیس��ت. سپاهانی ها 
بعد از میزبانی پرسپولیس در سه هفته منتهی به پایان 
نیم فصل به ترتیب مهمان راه آهن، میزبان اس��تقالل 
خوزستان و میزبان نفت مسجد س��لیمان هستند که 
اتفاقاً هر س��ه تیم در پایان هفته دهم در بین تیم های 
انتهای جدول لیگ حضور دارند و ب��ا توجه به کیفیت 
فنی شان بعید به نظر می رسد که تا قبل از رویارویی با 
سپاهان جایگاه آنچنان بهتری نسبت به امروز پیدا کرده 
باشند. البته شاید نتایج عجیب و غیرقابل پیش بینی در 

فوتبال ایران حدس در مورد نتایج این سه بازی را کمی 
مشکل کرده باش��د اما کیفیت فنی سپاهان به گونه ای 
هس��ت که بتواند از این س��ه گانه لیگ برتری ۹ امتیاز 

کامل را بدست آورد.
س��ه بازی و ۹ امتیاز کامل آن هم در برابر تیم هایی نه 
چندان قدرتمن��د بهترین فرصت ب��رای فرکی خواهد 
بود تا س��پاهان را به صدر جدول لیگ برس��اند البته به 
شرطی که زردها در بازی این هفته مقابل پرسپولیس به 
امتیاز کامل دست پیدا کنند و با روحیه ای خوب راهی 
بازی های سه هفته نس��بتاً ساده تر خودش��ان بشوند. 
البته س��پاهان در هفته آخر نیم فصل یک بازی سخت 
هم با سایپا در شهر کرج برگزار خواهد کرد که با توجه 
به برگزاری رقابت قرمز و آبی در هم��ان هفته و تقابل 
تراکتورسازی با نفت تهران می توان این امید را داشت 
تا سپاهان با این قرعه خوب بتواند عنوان قهرمانی نیم 
فصل را بدست آورد که زیاد هم دور از دسترس حسین 

فرکی و تیمش نیست.
رکورد عجیب سبزها در لیگ چهاردهم

پیروزی ذوب آهن برابر استقالل دومین برد شاگردان 
یحیی گل محمدی بود که البته ب��ه مانند بازی مقابل 

پیکان باز هم در ورزشگاه فوالدشهر به ثبت رسید.
س��ال ها قبل و در جری��ان برگ��زاری رقابت های لیگ 
آزادگان در دهه ۷۰ تیمی از استان گیالن و شهر تالش 
به نام چوکا در سطح اول فوتبال ایران حضور داشت که 

آمار بسیار جالبی از خود به جا گذاش��ته بود و با اینکه 
در بازی های خانگی تیمی قدرتمند و شکس��ت ناپذیر 
بود در مقابل توفی��ق آنچنانی در بازی ه��ای بیرون از 
خانه نداش��ت و به همی��ن خاطر مطبوع��ات آن زمان 
لقب" قلعه عقاب ها" را برای ش��هر تالش در نظر گرفته 
بودند که البته این طلسم بعدها شکسته شد و در نهایت 
چوکا به لیگ های پایین تر سقوط کرد.اما بعد از گذشت 
س��ال ها این بار نوبت به ذوب آهن رسیده تا در حالتی 
خفیف تر خاطره چوکای تالش را زنده کند. ش��اگردان 
یحیی گل محم��دی همانطور که در خانه خودش��ان 
تیمی شکس��ت ناپذیر بوده اند در مقابل در بازی هایی 
که بی��رون از اصفهان برگزار کرده ان��د توفیق آنچنانی 
بدست نیاورده اند و این مسئله برای تیمی که قرار است 
خودش را از انتهای جدول رده بندی نجات دهد اتفاق 
خوبی نیس��ت. در جدول امتیازات لیگ برتر تا به امروز 
دو برد برای ذوب آهن به ثبت رسیده که دست بر قضا 
هر دو پیروزی هم در شهر اصفهان و در برابر تیم هایی 
مثل پیکان و استقالل بدست آمده است و در مقابل هر 
چهار باخت شاگردان گل محمدی در بیرون از خانه و در 
مقابل تیم های صبا، پرسپولیس، سایپا و گسترش فوالد 
بوده است و همین مسئله باعث ش��ده تا شاگردان گل 
محمدی از لحاظ امتی��ازی در جدول رده بندی صعود 
آنچنان زی��ادی را تجربه نکنند.به هر ح��ال در فوتبال 
روز دنیا فرمول موفقیت در این چنین مسابقاتی که به 
صورت دوره ای برگزار می شود پیروزی در داخل خانه و 
حداقل کسب یک تساوی در خارج از خانه است که هنوز 
از سوی تیم گل محمدی به مرحله اجرا نرسیده است. 

ذوب آهنی ها هنوز پنج بازی تا پایان نیم فصل اول لیگ 
فرصت دارند و اگر قرار اس��ت که در بازی های خارج از 
خانه همچنان تیمی بدون آزار باشند پس باید تحت هر 
شرایطی امتیازات بازی های خانگی را بدست آورند تا از 

این طریق جبران مافات کرده باشند.
شاید بازی این هفته با نفت تهران که در فصل گذشته 
نشان داد پتانسیل بسیار خوبی برای باختن به ذوب آهن 
دارد بهترین فرصت برای گل محمدی و تیمش باش��د 
تا بردن در بیرون از اصفه��ان را هم آغاز کنند و فقط به 

پیروزی های داخل خانه دلخوش نباشند.

خبرها از احوال نمایندگان اصفهانی فوتبال

رکورد عجیب سبزها در لیگ چهاردهم

روی خوش قرعه به سپاهان 
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بوبکا: دو ومیدانی ایران 
در مسیر پیشرفت است

اشتباه سهوی داورسبب 
شکست گیتی پسند شد

ورزشکار پرآوازه اوکراین و رکوردار پرش با نیزه جهان گفت: دو و 
میدانی درایران در مسیر پیشرفت قرار دارد و مدال نقره لیال رجبی 
در بازی های آسیایی، موفقیت بزرگی برای این کشور و زنان دونده 
ایرانی است. سرگئی بوبکا که مدال های نفرات برتر رشته پرتاب 
وزنه زنان بازی های آسیایی 2۰۱4 از جمله لیال رجبی را اهدا کرد، 
افزود: از دیدن موفقیت رجبی خیلی خوشحال شدم و کسب این 
مدال نقره را به مردم ایران تبریک می گویم.دارنده ش��ش طالی 
پرش بانیزه جهان وقهرمان المپیک اضافه کرد:کس��ب این مدال 
موفقیت بزرگی برای ایران به شمار می رود و نشان می دهد دو و 

میدانی ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد.
بوبکا گفت: نس��بت به آینده این رش��ته ورزش��ی درایران بسیار 
خوشبین هس��تم و دو و میدانی کاران برجسته ای مانند احسان 

حدادی را می شناسم.

س��رمربی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان گفت: متأس��فانه 
گیتی پس��ند در دیدار با دبیری با اشتباه س��هوی داور، گل چهارم 
را دریافت کرد و جریان بازی به نفع دبیری برگشت.محمد کشاورز 
شامگاه شنبه پس از شکست تیم گیتی پسند اصفهان برابر دبیری 
تبریز درباره بازی اظهار کرد: بازی خوبی بود و تیم ما خوب حمله کرد 
خوشبختانه توانستیم بیش از ۱5 و یا ۱۶ موقعیت ایجاد کنیم حتی 
چندین توپ ما به دیرک دروازه اصابت کرد؛ متأسفانه ما نتوانستیم 
از فرصت هایمان استفاده کنیم و به همین دلیل شکست خوردیم.

وی بیان کرد: گیتی پسند در مجموع بازی خوبی انجام داد و  توانست 
به خوبی در هر 2 نیمه فشار خوبی را به دروازه دبیری وارد کند اما 
متأسفانه توپ های ما گل نشد و شانس هم ما را یاری نکرد به همین 
دلیل نتوانستیم پیروز میدان باشیم و متأسفانه با اشتباهی که داور 

انجام داد تیم دبیری به گل چهارم دست پیدا کرد.

قضاوت ۲ داور ایرانی درکشتی
2 داور ایرانی در مسابقات کشتی بازی های آسیایی اینچئون قضاوت 
خواهند کرد.اکبر طهماسبی و اردوان صاحب 2 داور ایرانی تعدادی از 
مسابقات کشتی بازی های آسیایی را قضاوت خواهند کرد.طهماسبی 

و صاحب به عنوان داور وسط در این بازی ها قضاوت می کنند.

ثبت چهارصدمین گل مسی
لیونل مسی مهاجم میانی آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، شنبه شب 
چهارصدمین گل خود را به ثبت رساند.مسی این 4۰۰ گل را در 524 
بازی به ثمر رسانده است. از این تعداد گل، مسی 35۸ گل را با پیراهن 

بارسا و 42 گل را با پیراهن تیم ملی آرژانتین به ثمر رسانده است.

بسکتبال ایران شگفتی آفرید
 خبرنگارروزنامه خلق چین باابرازشگفتی ازپیشرفت بسکتبال ایران گفت: این 
تیم شانس اول قهرمانی است. جینتای شیلو در حاشیه مسابقه روز یکشنبه تیم 
های بسکتبال ایران و چین افزود:ما می دانستیم که تیم ملی بسکتبال چین مقابل 
ایران شانسی برای پیروزی ندارد، اما فکر نمیکردیم چین اینقدر ضعیف بازی کنه.

بازگشت رحمتی و عقیلی در اختیار کی روش

کفاشیان: برای فرهاد مجیدی برنامه ای نداریم

 ،AFC تاج: طبق اعالم
معتبرترین لیگ متعلق به 

کره جنوبی است
رئیس س��ازمان لیگ گفت: 
طبق اع��الم کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا، لیگ کره جنوبی 
معتبرترین لیگ قاره آس��یا 
اس��ت.مهدی تاج در نشست 
مطبوعاتی ضمن تبریک هفته 
دفاع مقدس، اظهار داشت: یاد و خاطره هشت سال شهدای 
دفاع مقدس را به خصوص ش��هید همت، خراز و کاظمی را 
گرامی می داریم و همچنین حصر آبادان را گرامی می داریم. 
امیدوارم بتوانیم از روز عرفه استفاده کنیم.وی ادامه داد:  چند 
مطلب باعث اهمیت است یکی بحث سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیاست که جلسه ای که در امارات برگزار شد، طبق آنچه 
که AFC در فیفا اعالم کرده معتبرترین لیگ متعلق به کره 
جنوبی است که بر اساس یازده محور در رده اول قرار گرفته 
ما به سایر رده بندی های انجام شده توسط روزنامه های دیگر 
کاری نداریم.تاج در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: دیگر 
مهمترین مسئله برای رده بندی لیگ ها موضوعات فنی است. 
س��ال قبل ژاپن رده اول را داشت و ما با ۹۰5 امتیاز لیگمان 
در رده دوم تمامی لیگ های آسیا بود. اکنون این رده بندی 
تغییر کرده اس��ت. در حال حاضر لیگ کره ب��ا ۹5.2۱ اول 
است،  عربستان صعودی با ۸۷.۸3 دوم است و ایران با ۸3.۱5 
در مکان سوم قرار گرفت. ژاپن که سال قبل اول بود اکنون 
در رده چهارم قرار گرفته، ازبکستان، استرالیا، امارات، چین 
قطر و اردن در رتبه های بعدی قرار دارند.وی در ادامه تصریح 
کرد:  قرار است در مرحله گروهی تبلیغات محیطی بازی ها 
به خود باشگاه ها داده شود. همانطور که گفتم عملکرد فنی 
و نتایج در رده بندی تأثیر زیادی دارد، اگر نمایندگان ما در 
لیگ قهرمانان آس��یا از گروه های خود باال می آمدند اکنون 
رده دوم لیگ های آسیا را به خود اختصاص داده بودیم حتی 
اگر یکی از نمایندگان ما فینالیست می شد ما رتبه نخست 
لیگ ها را به خود اختصاص می دادیم. دیگر مسئوالن آسیا 
از فاز ورزشگاه، نور و کیفیت جایگاه ها خارج شدند، به بحث 
نتیجه و کیفیت فنی می پردازند. ما در جلسه هیأت رئیسه 
تمهیداتی را بررسی کردیم تا با اختصاص آنها به باشگاه ها 
شرایط حضور پرقدرت تر نمایندگانمان را فراهم کنیم. به طور 
مثال تمهیداتی را برای گرفتن بازیکنان غربی به باشگاه ها 
در نظر می گیریم تا حضوری قدرتمندتر در لیگ قهرمانان 

آسیا داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تصمیم گرفتن در مورد برخی 
مسایل در اختیار من و کی روش نیست، باید تابع قانون باشیم.

این روزها بح��ث ، دس��تیاران ایران��ی کارلوس  ک��ی روش و 
برنامه های تیم ملی مورد توجه رسانه های ورزشی قرار دارد، به 
همین دلیل برای بیان برخی ناگفته ها به سراغ علی کفاشیان، 
رئیس فدراسیون فوتبال ایران رفتیم تا مسایل شفاف تر بیان 

شوند.
در خصوص عل��ی کریمی به عنوان دس��تیار 

کی روش صحبت کنید. عده ای 
می گویند ک��ی روش به 

خاط��ر محبوبی��ت 
کریم��ی او را به 

تیم ملی آورد.

کریمی سال های سال در زمین فوتبال بوده و با فوتبال آشنایی 
کامل دارد و االن هم که بازی را کنار گذاشته، عالقه دارد به کار 
مربیگری وارد شود. پس چه بهتر که چنین بازیکن بزرگی زیر 
نظر یک مربی بزرگ کار کند تا مربیگری را هم به نحو احسن 
یاد بگیرد. آیا درس��ت اس��ت که او را هم از فوتبال دور کرده و 
از توانایی هایش اس��تفاده نکنیم. پس باید او به بهترین شکل 
مربیگری را یاد بگیرد و این کار خوبی اس��ت. اگر ۱۰ نفر دیگر 
مانند کریمی را هم می توانستیم به تیم ملی بیاوریم، این کار 
را می کردیم تا کار را یاد بگیرن��د. چون این یک اقدام ارزنده، 
مؤثر و خوب است چون این دسته از افراد مانند علی کریمی، 
آینده های فوتبال کشور هس��تند. اگر می شد ۱۰ نفر دیگر را 
هم می آوردیم تا بتوانیم برای آینده آنها را بسازیم.پس دعوت 
کریمی به عنوان مربی تیم ملی ارتباطی به محبوبیتش 

نداشت؟
خیر؛ مگر بازیکن محبوب در ایران کم داریم؟ بازیکن محبوب 

اما باید یک روز فضا به زیادی داریم 
آنها داده شود تا بتوانند 
کار مربیگری را به نحواحس��ن یاد 
بگیرند و م��ا امروز این فض��ا را به 

وجود آورده ایم.
فرهاد مجیدی هم در لیست کی روش 

بود؟

مجیدی هم بازیکن بزرگی ب��ود. او هم در حال طی کردن 
دوره  های مختلف مربیگری است و برای آینده نیز برای آنها 
برنامه هایی داریم اما در حال حاضر در تیم ملی خیر. برای 

مجیدی هم در آینده برنامه هایی داریم.
یعنی مربی بع�دی که ک�ی روش گفت پ�س از جام 

ملت های آسیا می آید، مجیدی نیست؟
خیر؛ هنوز مشخص نیست. نفرات دیگری هم وجود دارند 

که مدنظر کی روش هستند.
یعنی پرونده مربیان ایرانی تا قبل از جام ملت ها بسته شد؟

 درس��ت اس��ت و مرب��ی ایران��ی دیگ��ری اضاف��ه نخواه��د
 شد.

 پس از نتایج ناامید کننده تیم امی�د، وینگادا با امیدها 
ادامه می دهد؟

فعال که هست؛ البته باید نظر کمیته فنی را مشاهده کرده و اگر 
الزم باشد تغییراتی را خواهیم داد. فردا در این مورد ارزیابی ها و 

بررسی ها را انجام خواهیم داد.
در مورد لیس�ت تیم ملی نظرتان چیس�ت؟ سیاس�ت 
فدراسیون در خصوص بازیکنانی مانند مهدی رحمتی، 

هادی عقیلی و مجتبی جباری چیست؟
ما سیاستی نداریم. سیاست های این موضوع را کی روش تعیین 
کرده و خود وی تشخیص می دهد که چه بازیکنی می تواند در 

تیم ملی باشد و چه بازیکنی نمی تواند.

کی روش قبل از جام جهانی گفته بود که احتمال دارد این دسته 
از بازیکنان منتقد می توانند پس از ج��ام جهانی دوباره به تیم 

ملی برگردند.
کی روش به ان��دازه کافی از بازیکن��ان ش��ناخت دارد و ما در 
 این خص��وص دخال��ت نمی کنیم. از نظ��ر ما تم��ام بازیکنان

 یکی هستند.
با توجه ب�ه ماندن ک�ی روش، ق�ول قهرمان�ی در جام 

ملت های آسیا را می دهید؟
بازیکنان ما تالش خود را می کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند اما 
فوتبال است اتفاقات آن غیرقابل پیش بینی اما تالش می کنیم 

تا نتیجه و مقام خوبی را کسب کنیم.
اگر با کی روش در جام ملت ها نتیجه نگیریم،  مش�کلی 

برای فسخ قرارداد با وی نخواهیم داشت؟
مشکلی نیست. از نظر فنی بررس��ی کرده و سپس نطر خود را 

اعالم می کنیم.
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مزایده 
884 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجرائیه کالسه 900285 له آقای 
علیرضا وفایی با وکالت آقای علی نقدی به طرفیت خانم سونیا ضمیران به نشانی خ 
پ3  راست  سمت  فرعی  اولین   19 ویال-کوچه  اصفهان  رزمندگان-روبروی  رباط-خ 
هزینه   – تادیه  تاخیر   – خواسته  اصل  بابت  ریال   1/190/792/024 مطالبه  بر  مبنی 
دادرسی و هزینه کارشناسی و مبلغ 120/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعا 
بهمبلغ 1/190/912/024 ریال و مبلغ 30/440/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
الی 10 صبح  نظر دارد جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخ 93/7/27 از ساعت 9 
واقع در اصفهان-خیابان نیکبخت-طبقه سوم دادگستری کل استان اصفهان به منظور 
فروش 16/911 حبه از 36 حبه مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 14457/1402بخش 4 
پاسارگاد  دبستان  محمدی  گل  پارک  غربی  ضلع  دوم  رباط  نشانی  به  اصفهان  ثبت 
می باشد  پاسارگاد  غیرانتفاعی  مدرسه  به صورت  اکنون  هم  فوق  ملک  نماید.  برگزار 
دارای عرصه 198 مترمربع و اعیانی حدود 360 مترمربع که با اسکلت بتنی و سقف 
تیرچه و بلوک به صورت سه طبقه و دارای 7 کالس درس و دفتر مدرسه و آبدارخانه 
و سرویس بهداشتی و انباری می باشد سایر مشخصات شامل کف موزاییک-درب و 
پنجره آلومینیوم – نمای سیمانی – بدنه حیاط سرامیک و گرمایش بخاری و سرمایش 
کولرآبی و مشترکات آب و برق و گاز قدمت ساختمان حدود 6 سال می باشد ارزش 
سه دانگ پالک مذکور با مساحت و مشخصات فوق الذکر و جمیع جهات موثر در قیمت 
گذاری مبلغ 2/600/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که 16/073 حبه معادل مبلغ 
1/190/912/024 ریال است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی ملک 
مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:15196 مدیر اجرای احکام 

شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 
مزایده 

926 اجرای احکام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی شماره 
فیمابین خانم  ثبتی 15191/4906 بخش 5 اصفهان  بر فروش پالک  دائر  248/92ح28 
ملوک خانم همایونی نژاد و پروین سادات مقصودی با وکالت آقای اسماعیل رفیعی – 
سید میرعبدا... مقصودی – مهین السادات مقصودی به آدرس خیابان بزرگمهر-خیابان 
خانم  طرفیت  به  فرامرزی-پالک24  جهانگیر-کوی  شمالی-کوی  اصفهانی  حمزه 
فخرالسادات مقصودی و سید مرتضی مقصودی به آدرس نایین – خیابان آیت – جنب 
راهنمایی و رانندگی رضایی –منزل اصغر گرامی زاده نایینی و آدرس سید مرتضی 
خیابان هزارجریب-کوی بهار-بلوک17-مقابل شرکت توسعه و نوسازی هدایت-طبقه 
)3( در نظر دارد جلسه مزایده ای را در تاریخ 93/7/27 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای 
نیکبخت-ساختمان دادگستری-طبقه دوم-اتاق214  احکام دادگستری واقع در خیابان 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقع در اصفهان – 
بازدید  فرامرز-پالک24  جهانگیری-شماره31-کوی  اصفهانی-کوی  حمزه  خیابان 
میزان  به  کارشناسی  مبلغ   %10 که  دارند  را  مزایده  در  شرکت  حق  کسانی  نمایند 
438/300/000 ریال را طی یک فقره چک تضمینی یا واریز به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171290210008 به همراه داشته باشند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را ارائه نمایند 
در  کارشناسی  نظریه  می باشد  نژاد  همایونی  خانم  ملوک  خانم  تصرف  در  ملک  و 
خصوص پالک ثبتی شماره 15191/4906 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان-خ حمزه 
آقای  مالکیت  مورد  آبی24  فرامرز-پالک  کوی  جهانگیر)شماره31(  اصفهانی-کوی 

نسبت   به  مقصودی  سید میرعبدا...  آقای  و  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  مشاع  حبه   20

7
4 نسبت  به  مقصودی  پروین مرتضی  خانم  و  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  مشاع  20حبه 
نسبت  به  مقصودی  به السادات  السادات مقصودی  مهین  و خانم  10 حبه مشاع 

7
2
باستثناء  مشاع  10حبه  به نسبت  مقصودی  فخرالسادات  خانم  و  اعیانی  ثمینه 

نسبت  10حبه مشاع باستثناء ثمنیه اعیانی و خانم ملوک خانم همایونی نژاد بابت ثمنیه 
اعیانی به استحضار می رساند: محل وقوع ملک به صورت یکبابخانه قدیمی ساز به 
مساحت 146/10 مترمربع عرصه و حدود 100 مترمربع اعیانی طبقه همکف و یکباب 
اطاق خواب بر روی پارکینگ و یکباب زیرزمین انباری به مساحت حدود 15 مترمربع 
 – فلزی  کابینت  با  آشپزخانه  آجری  نمای   – آجر  و  آهن  سقف  باربر  دیوارهای  با 
آبگرمکن و کولرآبی دارای انشعابات خدماتی الزم قابل سکونت است. لذا بهای شش 
دانگ پالک مذکور با توجه به موقعیت و بافت منطقه وقوع و میزان ساخت و همچنین 
لحاظ نمودن امتیازات مربوطه و سایر شرایط و عوامل موجود موثر در قضیه در زمان 
بالغ بر چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و سه میلیون ریال  مباشرت به کارشناسی 
برآورد اعالم می گردد که به عنوان قیمت پایه مزایده محسوب می گردد.م الف:15248 

مدیر دفتر شعبه 28 حقوقی اصفهان 
مزایده 

پرونده  خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   7/66
به  ابوطالبی  احمدرضا  آقای  علیه  پور و  ابوالقاسم رفیعی  آقای  له  3770/91 ش ج/3 
دوم  ورودی  گلها-بهارهشت  مسکونی  محمدطاهر-مجتمع  چمران-خ  اتوبان  آدرس 
پالک254 که بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 57/320/000 ریال اموال به 
شرح الف- 1(فرش ماشینی 350 شانه زمینه کرم فاقد مارک و 500 شانه سرمه ای 
مارک شیخ صفی، 2( مبل راحتی چوب و پارچه سه نفره و تک نفره، 3( میز تلفن قهوه 
ای چوبی، 4( سماور افسون 4 لیتری ثبت 84، 5( ماشین برقی کودک 20 نارنجی رنگ 
فاقد باطری، 6( سطل زباله پالستیکی، 7( تختخواب چوبی دو نفره بدون کفی +تشک 
دو نفره، 8( جا قرآنی خاتم با قرآن، 9( 4 عدد ظرف پیرکس، 10( ساعت دیواری یک 
+مقدار  خالی  کیف   )12 آ.ای.گ503،  جاروبرقی   )11 معمولی،  عدد  یک  تبلیغاتی  عدد 
پالستیک +تعدادی تشک، 13( وارم سیلور، 14( بشقاب و پیش دستی سرمه ای طرح 
چینی 30 تکه، 15( میز اطو، 16( ظروف بلور )شیشه ای( که این لیست جمعًا به مبلغ 
4/700/000 ریال و ب- 1( دوچرخه بچگانه + روروک پالستیکی شکسته بچه، 2( یک 
جفت کمد بچه چوبی به عرض تقریبی 60 سانت قهوه ای رنگ که دربهای آن جدا شده 
بود+دو عدد پاتختی چوبی، 3( یک عدد پشتی )مخده( کرم رنگ پارچه طرح مخمل + 
تعدادی بالش و روانداز و زیرانداز کهنه، 4( بند فلزی + کتری فاقد دسته در یک ظرف، 
5( ظروف آلومینیومی و پالستیکی + قابلمه نسوز اسقاطی +تعدادی فنجان نعلبکی لب 
پریده و مقداری چینی، 6( ویدئو ال جی مدل 530، 7( مقداری لباس مندرس فاقد ارزش، 
8( لوازم نظافت + دو عدد گل مصنوعی + قاشق و چنگال +مقداری خرده ریز که همگی 
توسط  ریال   6/100/000 مبلغ  به  ب  و  الف  لیست  جمعًا  و  ریال   1/400/000 مبلغ  به 
واقع  طرفین  از  هیچیک  تعرض  مورد  و  است  گردیده  ارزیابی  دادگستری  کارشناس 
نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 93/7/27 در ساعت 12تا11 صبح 
نیکبخت برگزار  اختالف اصفهان واقع در خیابان  احکام شورای حل  اجرای  در محل 
با واریز  نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده 
10 درصد مبلغ کارشناسی شده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه 
فیش آن به این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود.م الف:17141 مدیر اجرای احکام شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

7/104 شماره: 103/93/563/347-1393/7/5 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ 
یکبابخانه به شماره 604 فرعی واقع در کوی رودخانه پالک21-اصلی بخش 12 کاشان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای غالمعلی عارضی فرزند عباس و غیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1393/7/29 در 
ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
این آگهی به کلیه  لذا به موجب  عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. 
مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین  تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. 
به  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  ثبت معترض ظرف یک  پرونده های معترضی  تکلیف 

تقدیم  گواهی  قضائی  ذیصالح  مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  اداره 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1393/07/07 زرگری کفیل 

ثبت اسناد و امالک جوشقان 
اجراییه

پرونده:  بایگانی  شماره   9204002003001156/1 پرونده:  شماره   7/105
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003002326 ابالغیه:  شماره   9201947/1
سید  فرزند  عمادی  فخرالدین  سید  آقای  به  بدینوسیله   9204002003001156/1
دریاچه-کوچه  باغ  اصفهان-خیابان  نشانی  به   1587 شناسنامه شماره  به  ا...  کرامت 
الله-پالک343 بدهکار پرونده کالسه 9204002003001156/1 که برابر گزارش اداره 
پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شماره 323246-
92/07/25 عهده بانک ملت شعبه سه راه حکیم نظامی بین شما و بانک قوامین شعبه 
حکیم نظامی اصفهان مبلغ 135/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر 
و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  بدون 

م الف:16967 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
اجراییه

پرونده:  بایگانی  شماره   139304002003000444/1 پرونده:  شماره   7/106
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139305102003002396 ابالغیه:  شماره   9300760/1

فرزند  نیلفروشان  حسن  محمد  آقای  به  بدینوسیله   139304002003000444/1
متری   7  200 بزرگمهر-کیلومتر  پل  نشانی  به   2930 شماره  شناسنامه  به  محمدعلی 
جاده کارخانه قند-پالک23 بدهکار پرونده کالسه 139304002003000444/1 که برابر 
چک  برابر  که  می گردد  ابالغ  نگردیده اید  شناخته  اصفهان  نشاط  پست  اداره  گزارش 
شماره 615/668941-92/12/20 عهده بانک صادرات شعبه میدان جمهوری بین شما و 
آقای حسن ادب جو مبلغ یکصد میلیون ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر 
و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  محسوب 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  بدون 

م الف:16968 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
احضار 

7/107 شماره درخواست: 9310460359600003 شماره پرونده: 9309983812400045 
شماره بایگانی:930933 نظر به اینکه آقای وحید اکبرپور در پرونده کالسه 930933ب17 
به اتهام شرکت در سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد آمد. م الف:17073 حق شناس بازپرس شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع5(
 احضار 

7/108 شماره درخواست: 9310460359600004 شماره پرونده: 9309985851600242 
شماره بایگانی:930934 نظر به اینکه آقای حمید قنبری در پرونده کالسه 930934ب17 
به اتهام شرکت در سرقت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ شریعتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد آمد. م الف:17074 حق شناس بازپرس شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع5(
 ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980361700742  ابالغیه: 9310100361704835 شماره  7/109 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930754 خواهان مرتضی صدیقی دادخواستی به طرفیت خوانده 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  محمدی  حسین 
دادگاه   28 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980361700742 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/25 و ساعت 11:45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
پس  خوانده  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
دادگستری  حقوقی)خانواده(  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  گردد.م الف:17076 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980351500611  ابالغیه: 9310100351503656 شماره  7/110 شماره 
نظری  ثامن-محمدحسین  اعتباری  تعاونی  خواهان ها   930629 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  سهرابی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  توکلی 
دادگاه   15 به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351500611 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/18 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف:17087 رحیمی مدیردفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  سعیدی  علی  آقای  خواهان   439/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/111
ایاب و  مالیاتی و عوارض شهرداری  بدهی های  انتقال سند و  بر مطالبه هزینه  مبنی 
ذهاب و کلیه هزینه های دادرسی جهت انتقال سند مقوم به 50 میلیون ریال به طرفیت 
مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  جاللیان  مرتضی  آقای 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16/30 ساعت   93/8/17
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 26 شورای 
نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
شهرستان  اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   26 شعبه  م الف:17093 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/112 در خصوص پرونده کالسه 1047/93 خواهان حسن مظفری دادخواستی مبنی 
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  داستانی هفشجانی  میثم  به طرفیت  مطالبه  بر 
مورخ 93/8/15 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.م الف:17096 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980424200007  ابالغیه: 9310460424200001 شماره  7/113 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930007 خواهان شرکت عمران شهر جدید بهارستان دادخواستی 
فسخ  تنفیذ  و  تایید  خواسته  به  آبادی  کمال  شریعتی  مهدی  آقای  خوانده  طرفیت  به 
قرارداد تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
32 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان شهر جدید بهارستان 
خیابان الفت جنب ساختمان عمران بهارستان ارجاع و به کالسه 9309980424200007 
علت  به  است  شده  تعیین   11 ساعت  و   93/8/20 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17107 فرزی زاده 
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350800365  ابالغیه: 9310100350803815 شماره  7/114 شماره 
به طرفیت  دادخواستی  بایگانی شعبه: 930383 خواهان محمدصدیق سلیمانی  شماره 
خواندگان بابک مستوفی و محمدعلی موسائی پور به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350800365 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/24 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن بابک مستوفی و درخواست خواهان و 

به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف:17123 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350800316  ابالغیه: 9310100350803816 شماره  7/115 شماره 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  الماسی  بایگانی شعبه: 930332 خواهان جواد  شماره 
نادر خدری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9309980350800316 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3

آن 1393/08/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17125 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/116 شماره درخواست: 9310460350800005 شماره پرونده: 9009980350800505 
شماره بایگانی شعبه: 900506 آقای بهنام نصیری دادخواستی به خواسته تجدیدنظر 
خواهی از دادنامه 754-91/6/19 به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدیدنظر 
خوانده امرا... پارسا منش مجهول المکان می باشند به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 
دادگاه حقوقی   8 دفتر شعبه  به  دادخواست و ضمائم  ثانی  نسخه  دریافت  روز جهت 
اصفهان مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت 
پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. نشانی: اصفهان خ چهارباغ 
.315 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
م الف:17130 هاشمی مدیردفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7/117 در خصوص پرونده کالسه 1138/93 خواهان حسین چراغی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مجید رفیعی قهساره تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
93/8/17 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17132 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/118 در خصوص پرونده کالسه 93-1144 خواهان امیر خبازی دادخواستی مبنی بر 
تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 73-895ق51 به نام خواهان مقوم 
به مبلغ 20/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی به طرفیت عبدا... رجایی – روح ا... 
تعیین   10/30 93/8/24 ساعت  مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  ایمانی 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:17142 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/119 در خصوص پرونده کالسه 93-771 خواهان اصغر نادری دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده به انجام تعهدات به طرفیت مهدی عباسی تشنیزی تقدیم نموده است 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   9/30 ساعت   93/8/25 مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17144 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صدیقی  مرتضی  خواهان   1059/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/120
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بشکار  ارسطو  و  ابوذر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
برای مورخ 93/8/20 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود.م الف:17145 شعبه هشتم  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  صدیقی  مرتضی  خواهان   1058/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/121
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوذر و ارسطو بشکار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  10صبح  ساعت   93/8/20 مورخ 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود.م الف:17146 شعبه هشتم  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   822/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/122
است  نموده  تقدیم  پردار  کوروش   – نوروزی  احمدرضا  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  93/8/19 ساعت 9صبح  مورخه  برای  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17147 

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

دادخواستی  صدیقی  مرتضی  خواهان   1060/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/123
مبنی بر مطالبه به طرفیت ابوذر و ارسطو بشکار تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 93/8/20 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود.م الف:17148 شعبه هشتم  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/124 در خصوص پرونده کالسه 824/93 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- بتول مرشدی 2- علی یاردادی 3- یدا... تقی زاده 4- عبدا... 
9/30صبح  ساعت   93/8/19 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  یاردادی 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – سجاد 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17150 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه 

7/125 شماره اجراییه: 9310420350500337 شماره پرونده: 9209980350501386 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921476 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090350501332 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350500456 1- خواندگان 
1- حسین اسدی فرزند محمدعلی 2- محمدعلی شادمان فرزند حسن 3- اشرف اسدی 
به  به نشانی مجهول المکان متضامنا محکومند  فاطمه شادمان همگی  فرزند محمد 4- 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/025/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و واخواست و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/10 لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له بانک توسعه تعاون به نشانی اصفهان-خ فیض-روبروی 
درمانگاه مالهادی سبزواری-اداره شعب توسعه تعاون و 2- پرداخت 5/000/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 16247 شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
7/126 شماره دادنامه: 9309970351900951 شماره پرونده: 9109980351902016 
نشانی  به  سوالری  شمس  اعظم  خانم  خواهان:   912104 شعبه:  بایگانی  شماره 
محسن  آقای  خوانده:  قربانیان-پ1  حسن  ش  بست  مطهری-بن  ش  کردآباد-ک 
شیخی دارانی به نشانی خ وحید- ک ش آزمون-پ97 خواسته: صدور حکم طالق به 
درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم اعظم شمس به طرفیت آقای محسن شیخی به خواسته صدور گواهی عدم امکان 
تاریخ  در  داشته  اعالم  خواهان  که  بدین شرح  اجرای صیغه طالق  منظور  به  سازش 
89/9/15 به عقد دائم خوانده درآمدم و حاصل آن یک فرزند بوده ولیکن نامبرده اعتیاد 
مضر به موادمخدر داشته و نفقه پرداخت ننموده و حدود یکسال زندگی مشترک را رها 
نموده و رفته است دادگاه با توجه به دادخواست خواهان – رونوشت مصدق نکاح نامه 
قبلی و عدم ارسال  طرفین- عدم حضور خوانده در جلسات رسیدگی علیرغم دعوت 
الیحه و نظریه داوری و مرکز مشاوره- گواهی گواهان و سایر قرائن موجود دعوی 
خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی حکم به حضور خوانده در 
یکی از دفاتر طالق جهت مطلقه نمودن خواهان را صادر و چنانچه الزام وی ممکن نبوده 
نمودن خویش  مطلقه  به  نسبت  دادگاه  هماهنگی  با  تا  داده می شود  اجازه  به خواهان 
اقدام نماید نوع طالق با توجه به بذل مهریه به میزان 366 سکه بهارآزادی خلع بوده 
و حضانت فرزند با زوجه می باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل 
دادگاه عمومی  اقبالی دادرس شعبه 19  این شعبه می باشد.م الف:16256  واخواهی در 

حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/127 کالسه پرونده: 943/92 شماره دادنامه: 104-93/2/20 مرجع رسیدگی: شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رضا خنجری فرزند حسن نشانی: اصفهان- 
خ هاتف-کوچه یخچال-مقابل مسجد امام صادق)ع(-لوازم خانگی نور خوانده: اسدا... 
با  مهر-پالک213  جانقربان-کوچه  کشاورزی-کوچه  خ  نشانی:  فتح ا...  فرزند  محمدی 
عنایت به محتویات پرونده ونظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شور: دعوی رضا خنجری فرزند 
مبلغ 34/000/000  مطالبه  به خواسته  ا...  فتح  فرزند  اسدا... محمدی  طرفیت  به  حسن 
708530-90/5/20و706105-90/5/10و707235- شماره  چک  چهارفقره  وجه  ریال 

خسارات  مطلق  انضمام  به  کشاورزی  بلوار  سپه  بانک  90/5/10و90/5/5-555704 
با توجه بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره  قانونی، 
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  از سوی 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبنی بر اینکه آقایان حاج قاسم رجائی 
بالوجه/ نمایند  پرداخت  را  مذکور  چکهای  وجه  نموده اند  تعهد  ترکی  حمید  حاج  و 

بالدلیل تلقی می گردد بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
که  وصول  تاریخ  تا  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در دادگاههای عمومی اصفهان خواهد بود.م الف:16579 شعبه 22 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

7/128 شماره دادنامه: 9309970353700959 شماره پرونده: 9209980351701586 
شماره بایگانی شعبه: 930284 متهم: آقای میثم صحتی به نشانی مجهول المکان اتهام: 
با عنایت به محتویات  یا رجوع از سوی مرد گردشکار: دادگاه  عدم ثبت ازدواج دائم 
به صدور رای می نماید. رای  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
واقعه  ثبت  عدم  بر  دائر  فرزند جمشید  میثم صحتی  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه: 
ازدواج دائم با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-

گزارش ریاست محترم شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان-مفاد دادنامه شماره 
921814-92/10/21 صادره از شعبه مذکور و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه 
دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده 
49 قانون حمایت خانواده متهم موصوف را با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
حق  در  نقدی  جزای  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  هشتاد  پرداخت  به   1392 مصوب 
صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی 
دادگاه  در  تجدیدنظر  قابل  بیست روز  آن ظرف  از  دادگاه پس  این  در  واخواهی  قابل 
 111 شعبه  دادرس  حسینی  می باشد.م الف:16603  اصفهان  استان  تجدیدنظر  محترم 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

7/129 شماره دادنامه: 9309970351800710 شماره پرونده: 9209980351800974 
شماره بایگانی شعبه: 921061 خواهان: مریم السادات حسام نژاد به نشانی اصفهان-
راست- دست  نصیری-  اکبر  بنگاه  از  محمدآباد-بعد  خمینی-ک  امام  اشکاوند-بلوار 

کوچه سوم-داخل کوچه درب اول-طبقه دوم-منزل سید خوانده: آقای روح ا... عسگری 
گردشکار:  زوجه  درخواست  به  طالق  حکم  خواسته: صدور  مجهول المکان  نشانی  به 
مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با   دادگاه 
السادات  مریم  خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به 
به  و  اسماعیل  فرزند  عسگری  روح ا...  آقای  طرفیت  به  مهدی  سید  فرزند  نژاد  حسام 
ضمن  شروط  از  بعضی  تحقق  لحاظ  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  خواسته 
ترتیب  شماره  به  نکاحیه  سند  مصدق  تصویر  پرونده  محتویات  به  توجه  با  العقد، 
طرفین  زوجیت  بر  داللت  که  اصفهان   164 شماره  دفتر   1378/8/4 مورخ   11036
تحت  بر  مبنی   92/11/6-152 شماره  به  زندگی  نوید  کمپ  از  استعالم  دارد،جوابهای 
درمان بودن خوانده از تاریخ 92/1/17 لغایت 1392/2/7 و از کمپ ندای نور از تاریخ 
 91/5/26 لغایت 91/6/12 و با مالحظه اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و دفاعی به عمل نیاورده و اینکه خواهان نصف مهریه خود را بذل نموده 
و با عنایت به اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب طرفین درجهت سازش و اصالح 
ذات البین موثر واقع نگردیده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 
26و27و28و29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به احراز بند هفتم از 
قسمت ب شروط ضمن العقد و حق اعمال وکالت در طالق برای خواهان صادر می نماید 
فلذا خواهان می تواند ضمن قبول مابذل از ناحیه خوانده و مراجعه به یکی از دفاتر طالق 
نسبت به مطلقه نمودن خود به نوع طالق خلع با توکیل غیر اقدام نماید و رعایت صحت 
شرایط اجرای صیغه طالق به عهده مجری آن است و عده زوجه پس از طالق سه طهر 
می باشد و حضانت فرزند مشترک به نام حسین 12 ساله در اجرای ماده 1173 قانون 
مدنی به عهده مادر می باشد و پدر مکلف است ماهانه مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار 
ریال بابت نفقه او با افزایش ده درصد به عنوان تورم ساالنه در حق خواهان پرداخت 
نماید و هر دو هفته یک مرتبه روز جمعه از ساعت 9 صبح لغایت ساعت 19 همان روز 
حق مالقات با او را خواهد داشت رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.م الف:16624 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
 9209980359602056 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970353400920  شماره   7/130
نشانی  به  رنانی  حسینی  مهدی  سید  آقای  شاکی:   930272 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  کفیرانی  قاسمی  سجاد  آقای  متهم:  هفتم-پ45  اول-ک  شریعتی  کهندژ-ک 
مجهول المکان اتهام: سرقت خودرو پراید گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
دائر بر  نام آقای سجاد قاسمی جنیرانی فرزند محمدتقی  به  اتهام متهم  در خصوص 
آقای سید مهدی  انتظامی 983/53د45 حسب شکایت  به شماره  پراید  اتومبیل  سرقت 
میرحسینی رنانی نظر به اینکه اتومبیل مذکور از متهم فوق االشاره کشف نگردیده و 
فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی مفید علم و یقین و حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 
37 قانون اساسی رای بر برائت متهم مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان 
اصفهان می باشد.م الف:16626 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
7/131 شماره دادنامه: 9309970352800885 شماره پرونده: 9209980363001807 
اللهی به نشانی اصفهان-خ  شماره بایگانی شعبه: 930450 شاکی: آقای حسین فضل 
مجهول المکان  نشانی  به  آبادی  نیک  طاووسی  رضا  آقای  متهم:  الله-پ51  مصلی-خ 
اتهام: ضرب و جرح غیرعمدی حین رانندگی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای رضا طاووسی فرزند علی دائر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر 
به ورود صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای حسین فضل اللهی، با توجه به اظهارات 
متهم  اینکه  و  شهود  شهادت  انتظامی،  مرجع  گزارش  قانونی،  پزشکی  گواهی  شاکی، 
نهایی حاضر نشده  مقدماتی و رسیدگی  تحقیقات  مراحل  از  در هیچیک  ابالغ  علیرغم 
و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه مستنداً به مواد 462و710و449 
قانون مجازات اسالمی جدید و ماده 717 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و با 
به پرداخت یک و  از درآمدهای دولت وی را  قانون وصول برخی  رعایت ماده سوم 
نیم درصد دیه کامله بابت صدمات وارده شاکی )آسیب نسوج نرم مچ دست راست و 
حارصه آرنج راست( در حق وی و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می نماید این رای غیابی و ظرف ده روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
استان اصفهان است. نظر  تجدید  تجدیدنظر در محاکم  قابل  آن  از  بیست روز پس  و 

م الف:16679 تقی یار رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
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هی��چ پ��دری هدی��ه ای بهت��ر از ادب نیک��و ب��ه 
فرزندش نداده است.

 بوییدن این گیاه، حافظه 
را تقویت می کند 1231
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محققان آمریکایی ماهیتابه هوشمندی مجهز به حسگرهای 
مختلف طراحی کرده اند که از س��وختن غذا پیش��گیری 

می کند.
 ماهیتابه هوشمند SmartyPans مجهز به حسگرهای 
وزن، حرارت، رطوبت س��نج و زمان سنج اس��ت که به طور 
مس��تقیم اطالعات را به تلفن همراه یا تبلت کاربر ارس��ال 

می کند.
 اطالع��ات در خصوص مدت زم��ان پخت، می��زان کالری 
مواد غذایی یا درجه حرارت ماهیتابه توسط بلوتوث به تلفن 

همراه ارسال می شود.
با اس��تفاده از برنامه نرم افزاری مخصوص، کاربر می تواند از 
راه دور بر روند پخت غذا نظارت داشته و از کاهش آب غذا یا 

توقف زمان پخت اطالع پیدا کند.
ماهیتابه از جنس آلومینیوم و تفلون س��اخته شده و کامال 

نچس��ب بوده و قادر به تحمل حرارتی بال��غ بر 650 درجه 
سانتیگراد است.

حسگرها توسط یک پوشش سرامیکی ضدآب در زیر الیه 
تفلون قرار داده شده اند و انرژی مورد نیاز حسگرها توسط 

باتری پنج ولتی قابل شارژ تأمین می شود.
برای اس��تفاده از ماهیتاب��ه دو حال��ت recipe mode و 
metrics mode در نظر گرفته شده است؛ در حالت اول 
اطالعاتی مانند میزان مواد م��ورد نیاز برای پخت هر غذا بر 
اساس تعداد نفرات و کالری مش��خص، مدت زمان پخت، 
رطوبت ظرف و درجه حرارت توس��ط سیس��تم مشخص 

می شود.
در حالت دوم اطالعات پخت غذا از جمله کاهش میزان آب 
یا حرارت بیش از حد به صورت لحظه ای به تلفن همراه کاربر 

ارسال می شود.
محققان به دنبال جذب سرمایه برای تولید تجاری ماهیتابه 
هوشمند SmartyPans هستند و انتظار می رود که این 
محصول از اکتبر 2015 با قیم��ت 189 دالر به بازار عرضه 

شود.

 پایانی بر سوزاندن غذا با ماهیتابه هوشمند 

 نخستین مدارگرد هندی مشهور به »مام«وارد مدار مریخ
 شد.

پرتاب این مدارگرد در ماه نوامبر سال گذشته میالدی انجام 
شد و پس از حدود یک سال، این مدار گرد  به مدار خود در 

سیاره ی سرخ رسید.
فضاپیم��ای م��ام با ی��ک دوربی��ن و چه��ار اب��زار علمی 
دیگ��ر، مام��ور مطالع��ه  س��طح و اتمس��فر مریخ ش��ده 
 اس��ت و داده ه��ای خ��ود را ب��ه زمی��ن ارس��ال خواهد 

کرد.
 این مدارگ��رد 74 میلی��ون دالری، نام هن��د را به عنوان 
چهارمین کش��ور موف��ق در زمینه ارس��ال موفقیت آمیز 

مدارگرد به مریخ، ثبت کرد.

محقق��ان آمریکای��ی و یونایی قص��د دارند با اس��تفاده از 
جدیدتری��ن و پیش��رفته ترین لباس غواصی، اکتش��افات 
جدیدی را در محل کشف قدیمی ترین رایانه آنالوگ جهان 

انجام دهند.
در ح��ال حاضر غواصان ب��ا لباس های موج��ود می توانند 
تا عمق 60 مت��ری نفوذ کنند؛ اما لب��اس غواصی جدیدی 
که توس��ط محققان مرکز تحقیق��ات Nuytco در کانادا 
طراحی شده است، امکان نفوذ به عمق 150 متری دریا را 

فراهم می کند.
لباس غواصی Exosuit با ظاهری شبیه لباس فضانوردان، 
از جنس آلومینیوم ساخته شده و از 18 مفصل در قسمت 
دست و پاها تشکیل شده اس��ت؛ این فناوری دارای چهار 
پیشرانه 1.6 اسب بخار در قسمت پشت لباس برای حرکت 
راحت تر غواص در عمق دریا با س��رعت متوس��ط اس��ت.

باستان شناس��ان آمریکایی و یونانی قصد دارند با استفاده 
از این لباس غواصی، اکتشافات جدیدی را در محل کشف 

قدیمی ترین رایانه آنالوگ جهان انجام دهند.
نخستین رایانه آنالوگ جهان سال 1900 میالدی در اطراف 

جزیره آنتیکیترا در یونان کشف شد.

در فرودگاه بیرمنگام از بار یک مس��افر آسیایی یک کدوی 
س��بز 1.2 متری به وزن 25 کیلوگرم مطابق تصویری که 

مشاهده می کنید، کشف و ضبط شد.
ظاهرا مسافر بنگالدشی این کدو را همراه با 94 هزار بوکس 
س��یگار بداخل انگلیس قاچاق کرده بود ک��ه در فرودگاه 
بیرمنگام کش��ف ش��د.ماموران محیط زیس��ت همچنین 
ماهی و برخی کاالی قاچاق دیگر نیز از بار مسافر آسیایی 

به دست آوردند.
 907 ب��رگ مخص��وص ب��رای تهی��ه س��یگار وی��ژه 
هن��دی نی��ز از ای��ن محمول��ه ب��ه دس��ت آمد.برخی از 
 کاالی کش��ف ش��ده به البراتوار ب��رای آزمایش ارس��ال

 شده است.

 مدارگرد هند وارد مدار
 مریخ شد

طراحی لباس پیشرفته 
غواصی برای نفوذ به عمق دریا 

 کدوی سبز 25 کیلویی 
در فرودگاه بیرمنگام

استشمام کردن گیاهان می تواند به بیماران کمک 
کند ک��ه داروی خود را س��ر وقت مص��رف کنند و 
یا حتی ب��ه افراد فرام��وش کار کمک کن��د تا تولد 

دوستانشان را سر وقت تبریک بگویند.
تحقیقات نیز نش��ان می ده��د که روغ��ن عصاره 
رزماری، سطح هوشیاری را افزایش داده و به تقویت 
حافظه بلند مدت کمک می کند.ارتباط رزماری با 
حافظه از مدت ها پیش مطرح شده است به طوری 
که شکس��پیر این مس��ئله را در نمایشنامه هملت 
هم مطرح کرده اس��ت. این گیاه در علم پزش��کی 
مدرن به عنوان مس��کن خفیف و مشکالت هاضمه 
و میگرن به کار م��ی رود.یک تیم از روانشناس��ان 
دانشگاه نورثومبریا در نیوکاسل بریتانیا اثرات روغن 
عصاره رزماری را بررس��ی کردند.دکتر مارک ماس 
که قرار اس��ت نتایج این تحقیق��ات را در همایش 
انجمن روانشناسی بریتانیا اعالم کند گفت: مزایای 
استفاده از عطرها از طریق تحقیقات علمی مشخص 
می ش��ود.وی افزود: در این تحقیق ما روی حافظه 
مربوط ب��ه آینده متمرکز ش��دیم، حافظ��ه ای که 
دربرگیرن��ده توانایی به خاط��ر آوردن رویدادهایی 
اس��ت که قرار اس��ت در آینده رخ دهد و کارهایی 
که قرار اس��ت در آینده س��ر وقت انجام شوند. این 
توانایی برای علمکرد روزانه حائز اهمیت است.روغن 
عصاره رزماری در اتاقی آزمایش شد که در آن یک 
دستگاه خوشبو کننده هوا وجود داشت تا 5 دقیقه 
پیش از ورود افراد مورد آزمایش روشن شد.66 نفر 
در این تحقیقات شرکت کردند که به طور تصادفی 
تع��دادی از آنها در اتاق��ی با عطر رزم��اری و اتاقی 
بدون هیچ عطری قرار گرفتن��د.در هرکدام از اتاق 
ها شرکت کنندگان آزمایشی که مربوط به ارزیابی 
عملکرد حافظه مربوط به آینده بود را انجام دادند.

این آزمایش ها دربرگیرن��ده کارهایی چون پنهان 
کردن اشیاء و درخواس��ت رای یافتن آنها در پایان 
جلس��ه آزمایش��ی نیز بود. همه آزمایش شوندگان 
سالمت و بزرگسال بودند.نتایج این آزمایش ها نشان 
می داد که عملکرد ش��رکت کنندگان در اتاقی که 
عطر رزماری در آن به مشام می رسد درباره کارهای 
مربوط به حافظه آین��ده بهتر از عملکرد ش��رکت 
 کنندگانی بوده اس��ت که در اتاق ب��دون عطر قرار

 داشتند.

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

» طعم هدیه«
 روزی فردی جوان هنگام عب��ور از بیابان، به چش��مه آب زاللی 
رس��ید. آب به قدری گ��وارا بود که مرد س��طل چرم��ی اش را پر 
 از آب ک��رد ت��ا بتوان��د مق��داری از آن آب را برای اس��تادش که
  پی��ر قبیله ب��ود بب��رد. م��رد ج��وان پ��س از مس��افرت چهار

 روزه اش، آب را ب��ه پیرمرد تقدیم کرد. پیرم��رد، مقدار زیادی از 
آب را الجرعه سر کش��ید و لبخند گرمی نثار مرد جوان کرد و از 
او بابت آن آب زالل بسیار قدردانی کرد. مرد جوان با دلی لبریز از 
شادی به روستای خود بازگشت. اندکی بعد، استاد به یکی دیگر 
از شاگردانش اجازه داد تا از آن آب بچشد. شاگرد آب را از دهانش 
بیرون پاشید و گفت: آب بسیار بد مزه اس��ت. ظاهرا آب به علت 
ماندن در سطل چرمی، طعم بد چرم گرفته بود. شاگرد با اعتراض 
از استاد پرس��ید: آب گندیده بود. چه طور وانمود کردید که گوارا 
است؟ استاد در جواب گفت: تو آب را چشیدی و من خود هدیه را 
چش��یدم. این آب فقط حامل مهربانی سرشار از عشق بود و هیچ 

چیز نمی تواند گواراتر از این باشد.

یك زوج موفق!
دلی��ل  ک��ردم:  موف��ق س��وال  زوج  ی��ک  از  روز  ی��ک 
 موفقی��ت ش��ما در چیس��ت؟ چ��را هی��چ وق��ت ب��ا ه��م دعوا 

نمی کنید؟
آقا پاس��خ داد: من و خانم��م از روز اول حد و ح��دود خودمان را 
مشخص کردیم و قرار شد خانم بنده فقط در مورد مسائل جزئی 
حق اظهار نظر داش��ته باش��ه و من هم به عنوان یک آقا در مورد 

مسائل کلی نظر بدهم!
 گفتم: آفرین! زنده باد! تو آبروی همه  مردها را خریده ای! من بهت 
افتخار می کنم. حاال این مسائل جزئی که خانمت در مورد اونها حق 

اظهارنظر داره، چی هست؟
 آقا گفت: از روز اول قرار شد خانم بنده فقط در مورد مسائل جزئی 
نظر بده و تصمیم بگیره، مسائل بی اهمیتی مثل این که ما چند تا 
بچه داشته باشیم، کجا زندگی کنیم، کی خانه بخریم، ماشین مان 
چه باشد، چی بخوریم، چی بپوشیم و با کی رفت  و  آمد کنیم و ... 
گفتم: پس اون مس��ائل کلی که تو در موردش نظر می دی، چی  

هست؟
 آقاهه گفت: من در مورد مسائل بحران خاور میانه، نوسانات دالر، 

قیمت نفت و... نظر می دهم.

دوشنبه  7 مهر  1393 |4 ذی الحجه   1435
شماره 1413 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلس�ی در نظر دارد به اس�تنادآئین نامه اجرائی بند )ج( ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه ذیل اقدام نماید:

1- موضوع مناقصه : انجام کلیه عملیات آماده سازی ، محوطه س�ازی، دیوار کشی و فضای سبز سایت گردشگری - جهانگردی واقع در 
شهر جدید مجلسی بصورت تهاتر با زمین 

2- مبلغ برآورداولیه : 31/000/000/000 ریال 
3- مدت زمان اجرا ی کار : 12 ماه 

4- شرایط مناقصه گر : دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه 
 5- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدین ش�رایط می توانند حداکثر تا تاریخ 93/7/8 جهت دریافت اس�ناد ارزیابی به امور

 قرار دادهای این شرکت مراجعه نمایند.
6- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : متقاضیان پس از تکمیل اسناد ، حداکثر تا تاریخ 93/7/22 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیر خانه شرکت تحویل داده و رسید آنرا دریافت نمایند.
7- نش�انی کارفرما  : اصفهان - کیلومتر 20 جاده مبارکه  بروجن - ش�هر جدید مجلس�ی - بلوار ارم- ش�رکت عمران مجلسی تلفن : 

52472733-031 دورنگار : 52472214-031 صندوق پستی : 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده نهائی می باشد.

نوبت  دوم 

م الف 17191 موسسه خیریه دیابت اصفهان

بیماران دیابتی
آیا می دانید شانس قطع پا در

 20 برابر بقیه است ؟

جشن پروانه ها ویژه جشنواره فیلم های کودک و نوجوان 

س:ایمنا
]عک
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