
دردسر های عظیم برای  کشیدن چک بالمحل
 فرد درگیر با مبادالت پولی  ازچک بی محل در امان نمانده است

سرلشکر ایزدی: قدرت موشکی 
ایران پشت دشمن را می لرزاند 2

وزیر نیرو اظهار می کند که از همه 
دنیا برای اصفهان آب آورده است 45

صدای پاشایی
 رودکی را به زانو درآورد

  راه اندازی آزمایشگاه حریق با 
همکاری فرانسوی ها در اصفهان 

استفاده از دستگاه فلزیاب 
غیرقانونی مجازات دارد 

خیابان آقانور اهلل نجفی 
وجه خلق الساعه نیست به هیچ 

نانوا یان اصفهانی به نشانه 
اعتراض نان را گران کردند 

 برای رسیدن به قله چاپ 
نیاز به تحول داریم
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۲۰۰ هزار بازنشسته کشور در نیمه دوم مهر ماه وام می گیرند 4

مدیرعامل سازمان صندوق بازنشستگی کشور اعالم کرد:
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اصفهان صاحب 3 منطقه 
ویژه اقتصادی می شود 

استاندار اصفهان گفت: بر اس��اس قانون باید ارگان های 
دولتی زمین هایی که بدون اس��تفاده مانده و در تصرف 
خود قرار داده ان��د را تحویل دهند.رس��ول زرگرپور در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: به عنوان مثال شهرک های 
صنعتی در ی��ک دوره از زمان زمین��ی را از دولت با این 
عنوان که پ��س از پنج س��ال طرحی را ب��ه بهره برداری 

می رسانند به تصرف درآورده اما این زمین به طرح...

4

 حراج جان در جاده های
 پر خطر اصفهان

قائم مقام سازمان امداد و نجات هالل احمر
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3

3

هیئت دول��ت یکش��نبه به ریاس��ت اس��حاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل 
جلس��ه داد و بر اتخاذ حبس زدایی و استفاده از 
روش های جایگزین حب��س برای کاهش تعداد 
زندانیان تأکید شد.گزارشی در خصوص وضعیت 
زندان های سراسر کشور ارائه کرد.هیئت وزیران 
با خطیر دانستن مأموریت س��ازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کش��ور، حل شایسته 

مشکالت را در گروه اتخاذ...

انگار قرار نیست گزافه گویی های مسئوالن کشور 
ذره ای امارات درباره سه جزیره ایرانی ابوموسی، 
تنب کوچ��ک و بزرگ پایان یاب��د! وزیر خارجه 
امارات متحده عربی روز )ش��نبه( با اش��اره به 
جزایر سه گانه جمهوری اسالمی ایران، نسبت به 
برافراشتن پرچم کشورمان در جزیره ابوموسی 
اعتراض و درخواست کرد اختالف فی مابین در 

دیوان دادگستری بین المللی حل وفصل شود.
وزیر خارجه امارات در سازمان ملل مدعی شده...

قائم مقام سازمان امداد و نجات هالل احمر بابیان اینکه بیشترین 
عملیات جاده ای این سازمان در اتوبان تهران � قم انجام شده است 
گفت: جاده های اس��تان اصفهان با ۸۳۴ مورد عملیات با اختالف 

فاحش نسبت به دیگر جاده ها حادثه س��ازترین جاده ها ی کشور 
محسوب می شوند.مجتبی سیف در نشس��ت خبری خود به ارائه 

آماری از عملکرد سازمان امداد و نجات هالل احمر ...

هیئت دولت بر حبس زدایی 
تأکید کرد

 اظهار ارادت همسایه ریز
 به اربابان عربی و غربی

07 08 08 29 56
ماه روز ساعت

 روز شمارآیین افتتاحیه اجالس 
بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

ثانیه دقیقه
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 شماره مجوز )313764(
1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حدود 3 کیلو متر لوله گذاری 3/4 اینچ و ساخت و نصب حدود 1۰۰۰ مورد 
و جابجایی حدود 1۰۰ مورد و جمع آوری حدود 5۰ مورد انش�عاب فوالدی در سطح اداره گاز خمینی شهرو 

نواحی تابعه 
۲- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/۰7/19 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 8۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتاد و دومیلیون ریال (کد فراخوان:1375494

مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پایگاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت گاز 
اس�تان اصفهان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  یا با ش�ماره تلفن های 

5-36۲71۰31-۰31  امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

نوبت  اول مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به ش�رح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط  واگذار نماید.

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

6/840/772/036265/300/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه فالورجان 93-3-278

2/794/899/348139/800/000جاریانجام خدمات عمومی منطقه فالورجان93-3-279

3/136/926/757155/000/000جاریعملیات خدمات مشترکین منطقه مبارکه93-3-280

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:3۰ روز شنبه مورخ 1393/۰7/19 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:۰۰: 8 صبح روز یک شنبه  مورخ 1393/۰7/۲۰

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

شماره تلفن :  ۰31-3668۰۰3۰

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



اخبار کوتاهيادداشت

توصیه های آيت اهلل   مظاهری  برای 
مبارزه با شبهه افکنی دشمنان

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: بدخواهان اسالم و تشیع، 
در حال ش��بهه افکن��ی در جامع��ه و به  ویژه در دانش��گاه ها، 
مراکز علمی و در مدارس هس��تند .آیت اهلل العظمی مظاهری 
در دیدار رئی��س و جمع��ی از اعضای هیئت مدی��ره انجمن 
علمی کالم حوزه علمیه ق��م اظهار کرد: اگرچه درگذش��ته 
محت��وای علمی حوزه ه��ای علمّیه غن��ی بوده، ام��ا فعالیت 
تخّصص��ی و متمرکز در رش��ته های مختلف علوم اس��المی 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی وارد حوزه های علمیه ش��ده 
و نتیجه مطل��وب آن وقتی به دس��ت می آید که ب��ه نوآوری 
علمی و تولید علم در همۀ رش��ته های علوم اسالمی منتهی 
 ش��ود.وی بابیان اینکه بدخواهان اس��الم و تش��یع، در حال 
ش��بهه افکنی در جامعه و به خصوص در دانش��گاه ها، مراکز 
علمی و در مدارس هس��تند، بی��ان کرد: اصل ش��بهاتی که 
 مطرح می شود، تازگی نداشته، ولی بدخواهان اسالم و تشیع،

 ش��بهات قدیمی و تاریخی خود را در قالبی جدید و ظاهری 
پرزرق وبرق و متناس��ب بافه��م و درک مخاط��ب خود بیان 
 کرده، و از این نظر توانس��ته اند، حتی در سطح دبستان ها نیز 
ش��بهه افکنی کنند، که برای تربیت دینی نسل آینده بسیار 

خطرناک است.

تعامل بیشتر مجلس و دولت الزمه 
تحقق اقتصاد مقاومتی

عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س گفت: افزای��ش تعامل 
مجل��س و دولت در ح��وزه مس��ائل اقتص��ادی الزمه تحقق 
اقتصاد مقاومتی است.حجت االس��الم س��ید ناصر موس��وی 
نماینده مردم فالورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اس��المی بابیان اینکه، اقتصاد مقاومتی اقدامی برای 
مقابله با تهدیدات اقتصادی دش��من اس��ت، گف��ت: تنها راه 
 پیروزی اقتص��ادی ملت ایران بر دش��من، توجه ب��ه اقتصاد 
مقاومتی است.وی افزود: الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی، پرهیز 
از ش��عارزدگی و توجه به اصل حمایت از تولید ملی است؛ لذا 
اگر قرار است به اقتصاد مقاومتی اهمیت بدهیم باید مشکالت 
تولیدکنندگان داخلی را رفع کرده و سیاست  های تشویقی را 
درباره آن ها اعمال کنیم.موسوی اس��تفاده از کاالهای تولید 
داخ��ل را از دیگر مؤلفه  ه��ای اقتصادی مقاومتی دانس��ت و 
تصریح کرد: انتظار داریم، مردم نیز با حمایت از کاالهای تولید 
داخل نقش خ��ود را در اقتصاد مقاومت��ی به خوبی ایفا کنند؛ 
البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید توجه داش��ته باشند که 
 همراهی مردم با آنان، منوط به افزایش کیفیت کاالی ایرانی

 است.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولت و 
مجلس هماهنگی های خوبی در حوزه اقتصاد داش��ته اند که 
امیدواریم این تعامل استمرار و افزایش داشته باشد و موجب 
تحقق سیاس��ت های کالن کش��ور در حوزه اقتصاد مقاومتی 

شود.
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'عباس عراقچی' عضو تیم ایران در مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 گفت که این گفت وگوها کمتر 2
از دو هفته دیگر در یک شهر اروپایی از سر گرفته می شود.اما اختالفات در خصوص موضوعات 

مهم هنوز باقی است.قرار است مذاکرات  تا سوم آذرماه به توافق نهایی برسد.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1414|  sep 30،2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

انگار قرار نیست گزافه گویی های مس��ئوالن کشور ذره ای 
امارات درباره س��ه جزیره ایرانی ابوموس��ی، تنب کوچک و 
بزرگ پایان یابد! وزیر خارجه امارات متحده عربی روز )شنبه( 
با اشاره به جزایر سه گانه جمهوری اسالمی ایران، نسبت به 
برافراش��تن پرچم کش��ورمان در جزیره ابوموسی اعتراض 
و درخواس��ت کرد اختالف فی مابین در دیوان دادگستری 

بین المللی حل وفصل شود.
وزیر خارجه امارات در س��ازمان ملل مدعی شده که ایران 
جزایر ما را اش��غال کرده و پرچم خود را ب��ه اهتزاز درآورده 
اس��ت و از جامعه بین المللی نیز خواسته به درخواست های 
آن ها پاس��خ دهد. ش��یخ عبداهلل بن زاید آل نهیان مدعی 
شده است، اس��تقرار صلح و ثبات در منطقه عنصر کلیدی 
دستیابی به امنیت جهانی است و این مهم، اولویت سیاست 

خارجی امارات متحد عربی است؛ بنابراین، دولت ما بار دیگر 
عدم پذیرش اشغال سه جزیره امارات توسط ایران را اعالم 
می کند. وزیر خارجه امارات همچنین افزوده است: ما تأکید 
می کنیم همه کارهای انجام گرفته توس��ط مسئوالن ایران 
برخالف قوانین بین المللی و ارزش های انسانی است. به همین 
منظور من اعالم می کنم که جمهوری اسالمی ایران به تازگی 
پرچم خود را در جزیره ابوموسی � که بنا بر تفاهم نامه 1۹۷1 
متعلق به امارات اس��ت قرار داده است. ش��یخ اماراتی ادامه 
داده است: کشورم به ش��دت به این کار ایران اعتراض دارد 
و آن را نقض کنن��ده تفاهم نامه 1۹۷1 می دان��د؛ بنابراین، 
بار دیگر از این تریبون از جامع��ه بین المللی می خواهیم به 
ایران اصرار ورزد که به درخواست های صادقانه و صلح آمیز 
امارات متحده عربی برای حل این مسئله چه از راه مذاکرات 

مستقیم یا ارجاع آن به دادگاه بین المللی پاسخ دهد. بنابراین 
گزارش، هرچند این گونه اظهارات متوهمانه و بی ارزش قطعاً 
حتی ارزش پاس��خ هم ندارد، بااین حال نماینده جمهوری 
اس��المی ایران حاضر در جلس��ه مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد نیز در پاس��خ به اظهارات وزیر خارجه امارات، با 
تأکید بر حق حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ابوموسی، 
تنب کوچک و تنب بزرگ، این س��ه جزیره را جزء الینفک 
خاک جمهوری اسالمی ایران دانست و در ادامه سخنانش، 
اظهارات وزیر خارجه امارات در این زمینه را مصداق دخالت 
در امور داخلی ایران دانس��ت و این اظهارات را رد کرد. باید 
گفت، این گونه سخنان از سوی مسئوالن اماراتی که گاهی 
گفته می ش��ود، تنها برای این اس��ت که بتوانند، با توجه به 
موقعیت ذره ای خود قدری جلب توجه کنند، اظهار ارادتی 
نیز به اربابان عربی و غربی خودشان داشته باشند. در همین 
زمینه، منصور حقیقت پور، نماینده مردم در مجلس شورای 
اسالمی و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی در مورد علت این گونه سخنان توسط مقامات اماراتی 
بیان داشت: این ها باید سرسپردگی خودشان به امریکایی ها، 
غربی ها و برخی کشورهای عربی را نشان بدهند، زیرا غربی ها 
در منطقه خاورمیانه به دنبال تنش و بی ثباتی هستند. این 
نماینده مجلس در مورد اینکه آیا مجلس تذکر یا هشداری 
به اظهارات اماراتی خواهد داد، بیان داش��ت: اماراتی ها باید 
مراقب رفتارشان باشند و حرفی بزرگ تر از دهانشان نزنند. 
البته سخنان این ها این قدر بی ارزش است که حتی نیاز ندارد 
به آن پاس��خ داده شود، چون این س��خنان هیچ گونه پایه و 
اساسی ندارد. اینجا اعالم می کنیم که اماراتی ها نباید بی خود 

با دم شیر بازی کنند

معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا گفت : 
 صنعت دفاعی ایران  امروز پیشرفت روزافزونی داشته است.

سرلشکر ایزدی در جمع کارکنان وزارت دفاع با گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس ب��ه بیان ناگفته ه��ای عملیات کربالی 
4 و 5 پرداخت و اف��زود: عملیات کربالی 4 و 5 ش��ب قدر 
انقالب اس��المی بود و ب��ه عینه صحنه های عاش��ورایی در 
این عملیات  قابل دیدن بود چراکه دش��من از تمام جوانب، 
منطقه عملیاتی را آتش باران می کرد.معاون امور راهبردی و 
اشراف فرماندهی معظم کل قوا بابیان اینکه دشمنان از زمان 

پیروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( 
تا کنون نمی  خواستند و نمی خواهند که ملت ایران مستقل 
باشد تا ش��عار »اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی« را 
تحقق بخشد، گفت:  از همین رو  تهاجم گسترده، کودتا ها و 
توطئه های مختلف علیه ایران آغاز شد و وقتی  دیدند  انقالب 
اسالمی در حال پیشرفت و تعالی است جنگ هشت ساله را به 
ملت ایران اسالمی تحمیل کردند تا از این طریق  جلوی نفوذ 
اسالم را بگیرند.سرلشکر ایزدی بابیان اینکه دشمنان بعد از 
دفاع مقدس نیز نبرد علیه ایران را ادامه دادند و با راه اندازی 

گروه های تکفیری، داعش و وهابی، تمام تالش خود را برای 
نابودی اسالم و نش��ان دادن چهره خش��ن از اسالم به کار 
بستند، افزود: به حمداهلل اسالم و آرمان های واالی انقالب 
اسالمی با محوریت والیت فقیه به سمت جهانی شدن حرکت 
کرده است.معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی معظم 
کل قوا  بابیان اینکه وزارت دفاع در دوران دفاع مقدس نقش 
ویژه ای داشته است، خاطرنشان کرد: صنعت دفاعی ایران 
 امروز پیشرفت روزافزونی داشته و  قدرت موشکی جمهوری 

اسالمی ایران پشت دشمن را می لرزاند.

اماراتی ها پايشان را به اندازه گلیم شان دراز کنند!

در جمع کارکنان وزارت دفاع

سرلشکر ايزدی: قدرت موشکی ايران پشت دشمن را می لرزاند

اظهار ارادت همسایه ریز به اربابان عربی و غربی

ادامه مذاکرات هسته ای

رئیس جمهوری:

امیدواريم در نشست کشورهای 
ساحلی دريای خزربه نتیجه 

مطلوب برسیم
ریئی��س جمهوری در ب��دو ورود به روس��یه گفت: در 
اجالس سران کشورهای حاش��یه دریای خزر مباحث 
متنوعی با سران کشورهای ساحلی دریای خزر خواهیم 

داشت و امیدواریم به نتایج قابل قبولی برسیم.
سخنرانی در اجالس س��ران کشورهای حاشیه دریای 
خزر و امضای اسناد، دیدار با رئیس جمهوری روسیه، 
ش��رکت در مراس��م نمادین رهاس��ازی نوزاد ماهیان 
خاوی��اری در س��احل رود ول��گا و مصاحبه با ش��بکه 
تلویزیون��ی راش��اتودی ازجمله برنامه های این س��فر 

دوروزه بود.

 معاون اجرايی رئیس جمهور  
وارد پايتخت افغانستان شد

محمد ش��ریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری 
اس��المی ایران به منظور ش��رکت در مراس��م تحلیف 
ریاست جمهوری 'اش��رف غنی احمد زی 'با استقبال 
مقام��ات بلندپایه این کش��ور و 'محمدرض��ا بهرامی' 
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در افغانس��تان، وارد 
کابل شد.'محمد شریعتمداری' معاون اجرایی رئیس 
جمهوری کشورمان صبح دیروز )دوشنبه( هنگام ورود 
به کابل گفت: خوشحالم که در کش��ور دوست و برادر 
افغانستان و در ش��هر زیبای کابل، حضور دارم.معاون 
اجرایی رئیس جمهوری پیش از س��فر به افغانستان با 
اعالم آمادگی کشورمان برای مش��ارکت اقتصادی در 
این کش��ور خصوصاً در انتقال تج��ارب در حوزه های 
مختلف از طریق ش��رکت های خصوصی، تأکید کرد و 
گفت: جمهوری اس��المی ایران روابط خود را با دولت 

آینده افغانستان گسترش خواهد داد.

 داعش زخمی های خود را
 اعدام می کند

منابع امنیتی استان دیالی عراق اعالم کردند که گروه 
تروریستی داعش اعضای مجروح خود را با تیر خالص 
اعدام می کن��د. یک منبع امنیتی اس��تان دیالی عراق 
اعالم کرد که تروریس��ت های عضو داعش دوس��تان 
مجروح خود را برای پنهان ماندن برنامه ها و توطئه های 

آینده این گروه، با تیر خالص اعدام می کنند.

 اختصاص 750 میلیارد ريال اعتبار
 به گردشگری استان 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری از تصوی��ب ۷50 میلی��ارد ریال 
اعتب��ار در س��ه مرحل��ه ب��رای بخ��ش گردش��گری چهارمح��ال و 
 بختی��اری در س��فر رئیس جمه��ور و هیئ��ت دول��ت به ش��هرکرد 

خبر داد.
قاسم سلیمانی دشتکی با هفته گردشگری در نشست با مدیران اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان چهارمحال 
و بختیاری ضمن تش��کر از مدیری��ت و کارکنان ای��ن اداره کل اظهار 
 داش��ت: تحرکات و فعالیت های این مجموعه محس��وس و ش��فاف

 است.
 وی تأکید کرد: حضور فراوان گردشگران در چهارمحال و بختیاری باعث 
رونق بازار و معرفی این استان به سایر نقاط و مناطق کشور شده است. این 
 استان دارای آب و هوایی بسیار مناسب و از طبیعت بکر و دست نخورده ای

 برخوردار است. 
وی تصریح کرد: باید پیشنهاد ها مربوطه در این حوزه سریع تر به سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارائه شود تا بتوان 250 
میلیارد ریال مربوط به مرحله نخست این اعتبار را در بودجه سال 13۹4 

دریافت کرد. 
س�ند گردش�گری چهارمح�ال و بختی�اری عملیات�ی

 می شود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری گفت: مطالعات اولیه تهیه س��ند گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری انجام شده و با تخصیص اعتبار الزم در سال 13۹4 عملیاتی 

می شود.
بهمن عسکری سوادجانی در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری که به 
مناسبت هفته گردشگری برگزار شد در هفته گردشگری بازدید از موزه ها 

و مراکز میراث فرهنگی این استان رایگان است.
وی تأکید کرد: در این هفته مراکز اقامت��ی چهارمحال و بختیاری نیز 
خدمات خود را به منظور جذب بیشتر گردشگر با 10 تا 40 درصد تخفیف 

ارائه می دهند.
وی افزود: در همین هفته کارگاه آموزشی روش های جذب و برخورد با 

گردشگران هم به صورت رایگان در شهرکرد برگزار می شود.
عسگری سوادجانی تصریح کرد: مطالعات اولیه تهیه سند گردشگری 
چهارمحال و بختیاری انجام شده و با تخصیص اعتبار الزم در سال 13۹4 

عملیاتی می شود.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: 
پارک علم و فن آوری چهارمحال و بختیاری امتیازهای 

باالیی را برای کارآفرینان موردتوجه قرار داده است.
رحی��م ابراهیم��ی اظه��ار داش��ت: ص��دور مجوزهای 
س��رمایه گذاری خارجی و مبادله های بین المللی، قرار 
گرفتن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری و اس��تفاده 
از هم جواری واحدهای فناوری ب��ا یکدیگر، بهره مندی 
از پش��تیبانی علم��ی متخصصان، برگ��زاری دوره های 

آموزش��ی، در اختیار قرار دادن دفتر کار و تجهیزات از 
قبیل اینترن��ت، خط تلفن و برخ��ی از ملزومات اداری، 
حمایت از تولید و خدمات بازاریابی، حمایت از شرکت ها 
برای ش��رکت در نمایش��گاه های داخلی و بین المللی از 

دیگر مزایای استقرار این پارک در استان است.
وی تصری��ح ک��رد: اف��راد خ��الق، مبتک��ر ن��وآور، 
فارغ التحصی��الن خوش فک��ر و کارآفرین دانش��گاه ها، 
مؤسس��ات فن��اوری و خدمات مهندس��ی پیش��رفته، 

واحده��ای تحقی��ق و توس��عه صنای��ع، مراک��ز 
تحقیقات��ی دولت��ی و خصوص��ی و س��ایر مؤسس��ات 
 دانش مح��ور مخاطبی��ن پ��ارک عل��م و فن��اوری

 هس��تند.ابراهیمی با اش��اره به اینکه کلی��ه محققین، 
نوآوران و کارآفرینان در قالب یک ش��رکت و واحدهای 
تحقی��ق و توس��عه ش��رکت های کوچک و متوس��ط با 
شرایط خاص می توانند به عضویت پارک درآیند، بیان 
داش��ت:واحد فناور باید روی یک ایده فناورانه متکی بر 
فناوری که دارای توجیه فنی و اقتصادی مبتنی بر بازار 
است متمرکزشده و دارای نمونه اولیه قابل تجاری سازی 
و تولید باش��د.وی ادامه داد: همگرایی بین سیاست ها، 
برنامه ها و فعالیت های واحد با پارک،داش��تن وضعیت 
حقوقی مشخص، داش��تن نیروی متخصص متناسب با 
زمینه فعالیت واحد، ارائه تائیدیه های محصول از مراجع 
ذی صالح، داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت مرتبط 
و ارائه برنامه کاری و تجاری مناس��ب برای استقرار در 
پارک بر اساس کاربرگ پارک از شرایط نحوه پذیرش و 

استقرار در پارک علم و فناوری است.
رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: 
بهره مندی از مزایای قانون مناطق آزاد در خصوص کار، 
معافیت مالیاتی و گمرکی، معرفی واحدهای فناور جهت 
دریافت تس��هیالت مالی ب��ا کارمزد پایی��ن به صندوق 
حمایتی کشور ، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 
 از مهم ترین مزایای استقرار در پارک علم و فناوری این

 استان است.

رئیس ح��وزه هنری چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: آلبوم 
موسیقی بختیاری از سوی حوزه هنری مجوز نشر گرفت.

 حجت اهلل شیروانی  افزود:این هفتمین آلبوم موسیقی حوزه 
هنری استان اس��ت که در دو سال اخیر مجوز انتشار گرفته 
است.وی گفت:این آلبوم موسیقی بختیاری با صدای میالد 
حیدری، آهنگ سازی سیامک حیدری و تنظیم پویا محسنی 
منتشر می شود.شیروانی افزود: این آلبوم با تکیه بر موسیقی 
مقامی و محلی چهارمحال و بختیاری تالش دارد موسیقی 
سنتی و مقامی را با تنظیم کالسیک اجرا کند و در نوع خود 

سعی در نوآوری در موسیقی مقامی استان دارد. 
به گفته وی،تاکنون حوزه هنری چهارمحال و بختیاری شش 
آلبوم موسیقی بانام های غریاز، وابات، شاراز، آوای شقایق، ویر، 

قوطی بیگیر بینشون را منتشر کرده که هرکدام به معرفی 
موسیقی مقامی و سنتی استان می پردازند.

رئیس حوزه هنری اس��تان افزود: یک��ی از هدف های اصلی 
حوزه هنری تکیه بر تولید آثار فاخر هنری موس��یقی وزنده 
نگاه داشتن موسیقی مقامی و س��نتی ایران زمین است که 
تالش می شود در حوزه هنری استان موسیقی سنتی و مقامی 

استان با انتشار آلبوم های مختلف به جهان شناسانده شود.
موسیقی بختیاری ازجمله موسیقی های ماندگار زاگرس است 
که در آن کار و تالش مردان وزنان بختیاری در گوش��ه های 

مختلف بیان می شود.

رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری

آلبوم موسیقی بختیاری مجوز نشر گرفت

امتیازهای ویژه پارک علم و فن آوری استان  برای کارآفرینان

تجديد میثاق
 دانشگاهیان دانشگاه شهرکرد

 با آرمان های امام و شهدا
همزمان با هفته دفاع مقدس دانشگاهیان دانشگاه شهرکرد 
با حضور در جوار قبور پنج ش��هید گمنام در این دانشگاه، 
با آرمان های امام و ش��هدا تجدید میثاق کردند.سرپرست 
دانشگاه ش��هرکرد، مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه و جمعی از دانشگاهیان پس از اقامه نماز 
ظهر و عصر در مس��جد امام علی )ع( دانشگاه، با حضور در 
جوار قبور مطهر پنج شهید گمنام این دانشگاه و غبارروبی، 
قرائت فاتحه و نثار گل، بار دیگر با آرمان های واالی حضرت 
امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و شهدا تجدید میثاق 

کردند.

 کاهش 13/1 درصدی ازدواج 
دراستان 

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاري از کاهش 13/1 
درصدی ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. 
عبدالرسول غزالی با اشاره به آمار ازدواج استان در شش ماهه 
اول امسال افزود: بر اساس آمارهای به دست آمده آمار ازدواج 
در استان نس��بت به همین مدت در س��ال گذشته کاهش 
داشته اس��ت. وي اظهار کرد: در ش��ش ماهه اول سال ۹2 
شش هزار و 133 مورد ازدواج در استان به ثبت رسید این 
در حالی است که این آمار در شش ماه اول امسال پنج هزار 
و 331 مورد بوده است که کاهش 13.1 درصدی ازدواج در 
استان را نش��ان می دهد. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: 
رنج سنی 42.۹ درصد از پسران در زمان ازدواج بین 25 تا 
2۹ سال و 3۷.3 درصد دختران بین 20 تا 24 سال در سال 

جاری بوده است.

راه اندازی مرکز تحقیقاِت قطب 
تولید ماهیان سرد آبی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی در قطب تولید ماهی کشور 

راه اندازی می شود.
رس��تم غیبی بابیان اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه اول  
تولید ماهیان سردابی کش��ور را دارد، افزود: در این استان 

ساالنه 18هزار تن ماهی قزل آال تولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 14 درصد از ماهیان سردابی 
موردنیاز کش��ور در اس��تان چهارمحال و بختیاری تولید 
می شود.غیبی پوشش نامناسب بیمه، عدم وجود ثبات قیمت 
بازار، عدم وجود زیرساخت های مناسب و هزینه باالی آب 
راه ها را از مهم ترین مش��کالت مزارع پرورش ماهی استان 
برشمرد و بر لزوم کمک به صاحبان مزارع در راستای ارتقای 

تولید و رفع این مشکالت تأکید کرد.



یادداشت

تأکید هیئت دولت بر حبس زدایی 
هیئت دولت یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری تش��کیل جلس��ه داد و بر اتخاذ حبس زدایی 
و اس��تفاده از روش ه��ای جایگزین حبس ب��رای کاهش تعداد 
زندانیان تأکید شد.گزارش��ی در خصوص وضعیت زندان های 
سراسر کشور ارائه کرد.هیئت وزیران با خطیر دانستن مأموریت 
س��ازمان زندان ه��ا و اقدامات تأمین��ی و تربیتی کش��ور، حل 
شایسته مشکالت را در گروه اتخاذ راهبرد مشترک قوه قضاییه 
و دول��ت دانس��ت.هیئت دولت از یک س��و بر اتخ��اذ رویکرد و 
حبس زدای��ی و اس��تفاده از روش های جایگزی��ن حبس برای 
کاهش تعداد زندانیان و از سوی دیگر بر تأمین نیازمندی های 
 زندانیان ازجمله خدمات بهداش��تی، اش��تغال و مددکاری در

حد استانداردهای مطلوب تأکید کرد.دکتر جهانگیری در این 
جلس��ه دولت را متعهد به تأمین نیازمندی های سازمان در حد 
اس��تانداردها دانس��ت و اظهار امیدواری کرد با کاهش تعداد و 
افزایش امکانات، شرایط مطلوب تر فراهم شود.معاون اول رئیس 
جمهوری همچنین بر رس��یدگی جدی به خان��واده زندانیان و 

پیشگیری از ابتالی آنان به آسیب های اجتماعی تأکید کرد.
در همی��ن راس��تا، هیئت وزی��ران پیش��نهادها و دیدگاه های 
مطرح شده از سوی اعضای دولت برای بهبود وضعیت زندانیان 
را جهت بررسی بیشتر و هماهنگی الزم با دستگاه های مسئول 
ازجمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، 
بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران و همچنی��ن رایزنی با 
قوه قضاییه، به کمیس��یون امور اجتماع��ی و دولت الکترونیک 

ارجاع داد.

 نمایشگاه بین المللی صنایع دستی
 در اصفهان برگزار می شود

دبیر اجالس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس 
گفت: هم زمان با برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی نا ملموس، نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در میدان 
امام علی )ع( برگزار می شود.مس��عود حس��ین میرزایی با اشاره 
به یک��ی از برنامه های اجرایی در راس��تای اجالس و جش��نواره 
بین المللی میراث فرهنگ��ی نا ملموس در اصفه��ان اظهار کرد: 
هم زمان با برگزاری این اجالس و جشنواره،  نمایشگاه بین المللی 

صنایع دستی در میدان امام علی )ع( برگزار  می شود.
وی با اش��اره به اینکه س��نجش مهارت پخت غذا های سنتی در 
محل باغ غدیر اصفه��ان یکی از برنامه های اجرایی در راس��تای 
برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی نا ملموس 
در اصفهان است، افزود: استان های مختلف در این برنامه حضور 
دارند و قرار اس��ت که پخت و آموزش غذا های مختلف کش��ور، 
پخت و آموزش غذا های خاص اصفهان و پخت نان های ایرانی و 

شیرینی های سنتی نیز در باغ غدیر اصفهان صورت بگیرد. 
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افتتاح  پروژه ۲۷۰ واحدی مسکونی مددجویان بهزیستی اصفهان 

با یاری و مساعدت خیرین و تالش همکاران بهزیستی در سطح استان اصفهان، مدیریت 
جهادی صورت گرفت تا در راس��تای کاهش محرومیت  در جامع��ه، گام های مؤثری 

برداشته شود. 
3

قائم مقام س��ازمان امداد و نجات هالل احمر بابیان 
اینکه بیش��ترین عملیات جاده ای این س��ازمان در 
اتوبان تهران � قم انجام شده است گفت: جاده های 
اس��تان اصفهان با ۸۳۴ مورد عملی��ات با اختالف 
فاحش نس��بت به دیگ��ر جاده ها حادثه س��ازترین 
جاده ها ی کشور محسوب می شوند.مجتبی سیف 
در نشس��ت خبری خود به ارائه آم��اری از عملکرد 
سازمان امداد و نجات هالل احمر در طرح تابستانه 

سال 9۳ پرداخت.

وی گف��ت: از تاری��خ 15 خرداد تا 5 مه��ر که طرح 
تابس��تانه اجراش��ده اس��ت 12 هزار و 912 مورد 
عملیات و خدمات امداد و نجات به مردم ارائه ش��ده 
اس��ت.وی به نجات 12 ه��زار و 700 نف��ر از مرگ 
حتمی در خالل اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: 
به بیش از 26 هزار مصدوم و 155 هزار حادثه دیده 
امدادرسانی شده است که در این میان ۸ هزار و 2۸0 
نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل و 2۸ هزار 

نفر آن ها به صورت سرپایی مداوا شده اند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان به شهروندان در خصوص 
نگهداری و تبلیغ استفاده از دستگاه فلزیاب غیرقانونی 

بدون مجوز از میراث فرهنگی هشدار داد.
عطاءاهلل شریفی گفت: با توجه به رشد جرائم فلزیاب و 
با اشاره به اینکه اخیراً تبلیغات غیرقانونی گسترده ای 
در خصوص فروش دس��تگاه فلزیاب در س��طح استان 
انجام گرفته همشهریان باید هوش��یار و مراقب باشند 
که فریب ش��رکت های فاقد مجوز و سودجو را نخورند.

وی اظهار کرد: برخی از شرکت های متخلف با تبلیغات 
گس��ترده در فضاهای مجازی اقدام به فریب و تشویق 
افراد برای خریداری دستگاه فلزیاب کرده و متأسفانه 
دیده شده برخی افراد با خرید فلزیاب اقدام به جرائم در 

حوزه میراث فرهنگی می کنند.فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان 
اصفهان تصریح کرد: بر اس��اس ماده واحد قانون اخذ 
مجوز برای س��اخت، خریدوفروش، نگهداری و تبلیغ 
اس��تفاده از دس��تگاه فلزیاب مص��وب 1۳79/12/15 
مجلس شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 
1۳۸2/12/16 در هیئت وزی��ران، هر گونه فعالیت در 
مورد دستگاه های فلزیاب و معدن یاب لزوماً باید با مجوز 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
انجام شود.وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری استان قاطعانه 
با افرادی که اق��دام به خریدوفروش دس��تگاه فلزیاب 
می کنند برخ��ورد خواهد ک��رد و طبق قوانی��ن آمره، 

متخلفان از مفاد قوانین مربوط ب��ه فلزیاب به ضبط و 
مصادره دستگاه فلزیاب محکوم می شوند.

ش��ریفی اضافه کرد: چنانچه دس��تگاه ف��وق در حین 
حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی و تاریخی 
مورداس��تفاده قرار گیرد، عالوه بر مجازات، مرتکب به 
یک تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده 562 قانون 

مجازات اسالمی محکوم می شوند. 
وی ادامه داد: به دلیل اینکه ماهیت خریدوفروش اشیای 
تاریخی و فرهنگی غیرقانونی اس��ت و متخلفان از این 
موضوع آگاهی کامل دارند، بنابراین بر این تصور هستند 
که مال باختگان کمتر به مراجع قانونی مراجعه می کنند 
که در بعضی موارد متأس��فانه این گونه هم هست و بر 
همین اساس تقلب در این زمینه در حال افزایش است.

آن چنانکه قائم مقام سازمان امداد و نجات هالل احمر 
می گوی��د، کل عملیات هوای��ی این س��ازمان 665 
مورد بوده که در جری��ان برخی از عملی��ات اقالم و 
تجهیزات امدادی توسط آن ها جابه جاشده و در اختیار 

حادثه دیدگان قرار داده شده است.
وی تعداد کل عملیات جاده ای کشور در سال جاری 
را 6 هزار و 7۳۳ مورد عنوان ک��رد و گفت: این مقدار 

در مقایسه با سال قبل 2/6 درصد رشد داشته است.
به گفته وی، بیشترین عملیات جاده ای به ترتیب در 
اس��تان های اصفهان با ۸۳۴ مورد، مازندران با 605 
مورد و خراسان رضوی با ۳۸۴ مورد به انجام رسیده 
اس��ت.اتوبان تهران � قم با 6۸ مورد عملیات جاده ای 
همچنان پرحادثه ترین جاده کشور است، به طوری که 
قائم مقام سازمان امداد و نجات دراین ارتباط می گوید 
بعد از اتوبان تهران � قم، ج��اده ارومیه � خوی با 59 
مورد و ک��رج � قزوین ب��ا 5۸ مورد حادثه س��ازترین 
جاده کشور به ش��مار می روند.وی همچنین از انجام 
۳۳9 مورد عملیات در کوهستان های کشور خبر داد 
و گفت: کوهستان های تهران با 6۴ مورد، مازندران با 
۴1 مورد و گلستان با ۳0 مورد بیشترین عملیات را به 
خود اختصاص داده اند.به گفته سیف، ارتفاعات دربند 
تهران با ۳۴ مورد عملیات همچنان رکورددار عملیات 
امدادی در کشور محسوب می شود.قائم مقام سازمان 
امداد و نجات هالل احمر تعداد کل عملیات دریایی و 
ساحلی کشور در سال جاری را ۳61 مورد عنوان کرد 
و گفت: استان مازندران با 170 مورد عملیات بیشترین 
عملیات را به خود اختصاص داده است و ساحل بابلسر 
با 6۸ مورد عملیات حادثه سازترین ساحل کشور به 

شمار می رود.

با834 مورد عملیات 

هشدار فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان 
استفاده از دستگاه فلزیاب غیرقانونی مجازات دارد 

حراج جان در جاده های پر خطر اصفهان

یادداشت

کشف گاوصندوقی پر از پول و طالی 
مسروقه در اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: اعضای یک باند 
که با اجاره کردن منزلی در اصفهان اقدام به سرقت می کردند در 
عملیات ویژه پلیس مرکز استان دستگیر و از آنان یک گاوصندوق 

بزرگ پر از پول و طالی مسروقه کشف شد.
حسین حسین زاده  اظهار کرد: مأموران انتظامی کالنشهر اصفهان 
در پی شناس��ایی و رصد فعالیت مجرمانه یک باند س��رقت منزل 
بالفاصله وارد عمل شده و اقدامات ویژه را برای انهدام و دستگیری 

اعضای آنان به اجرا گذاشتند.
وی با اش��اره به انجام تحقیقات وسیع و گس��ترده برای شناسایی 
محل تردد و مخفیگاه این افراد گفت: مأموران پس از شناس��ایی 
محل اختفای مجرمان با هماهنگی قضایی و در یک عملیات کاماًل 
منس��جم و ضربتی اعضای باند را که چهار نفر و در حال اوراق یک 

گاوصندوق مسروقه بودند، دستگیر کردند.

خیابان آقانور اهلل نجفی به هیچ وجه 
خلق الساعه نیست

ش��هردار اصفهان با تأکی��د بر این ک��ه خیابان آقان��ور اهلل نجفی 
به هیچ وجه خلق الساعه نیس��ت اظهار داش��ت: قضاوت هایی که 
در رابط��ه با اح��داث این محور در برخی رس��انه ها منتشرش��ده 
ناجوانمردانه است و درش��ان و منزلت اصفهان نیس��ت و باید در 
 این زمینه انص��اف و عدالت را ت��وأم با اطالعات درس��ت مدنظر

 قرارداد.دکت��ر س��ید مرتض��ی س��قاییان ن��ژاد در حاش��یه 
دی��دار ب��ا اهال��ی منطق��ه س��ه گف��ت: ای��ن منطقه یک��ی از 
مناطق��ی اس��ت ک��ه چش��م چ��راغ ش��هر اصفهان محس��وب 
می ش��ود؛چراکه بیش��تر آث��ار و بناه��ای تاریخ��ی ، مذهب��ی و 
 فرهنگی ازجمله مس��جد جامع، می��دان امام عل��ی )ع(، میدان 
امام )ره(،ب��ازار بزرگ،مراکز علمی و حوزه علمی��ه در این منطقه 
قرارداد و اگر اصفهان به عنوان پایتخت جهان اسالم انتخاب شده به 

دلیلشان و منزلت این منطقه است.
 وی با اشاره به این که منطقه سه به دلیل تراکم جمعیت و تجمع 
مراکز تجاری با مش��کالتی همچون، کمبود س��رانه فضای سبز ، 
ترافیک و سدمعبرروبه رو است افزود: ش��هرداری طرح هایی را با 
توجه به حساسیت ویژه این منطقه در نظر گرفته تا منطقه سه را از 

این مشکالت نجات دهد. 

الهیاری، مدیرکل جدید میراث 
فرهنگی استان شد

فریدون الهیاری با حکمی از سوی سلطانی فر، رئیس سازمان میراث 
فرهنگی کشور، به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان اصفهان منصوب شد.
 در ای��ن حکم آمده اس��ت: نظ��ر به تعه��د، تجربه و شایس��تگی 
جنابعال��ی، به موج��ب این حک��م به عن��وان مدی��ر کل میراث 
 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان ، منصوب

 می شوید.

اخبار کوتاه

SMS

 گروه جامعه : بهزاد بزرگ زاد در نشس��ت خبری به 
مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی  اظهار داشت: 
آتش نشانی سازمانی اس��ت که با حوادث کوچک و 
بزرگ مواجه می شود و آتش سوزی شرکت پاالیش 
نفت س��پاهان بزرگ ترین حریق در خاورمیانه بود 
که آتش نشانی اصفهان امسال با آن مواجه شد.وی 
بابیان اینکه این حریق توسط آتش نشانی اصفهان و 
با کمک نیرو های آتش نشانی شاهین شهر و پاالیشگاه 
ظرف مدت پنج ساعت مهار شد، ادامه داد : زمانی که 
این حریق به وقوع پیوست، تمام خبرنگاران سؤال 
می کردند که حریق ش��رکت پاالیش نفت سپاهان 
چه میزان خسارت داشته اس��ت.بزرگ زاد با اشاره 
به میزان بزرگی آتش سوزی ش��رکت پاالیش نفت 
سپاهان تأکید کرد: خبرنگاران باید از ما سؤال کنند 
که مهار ای��ن حریق از ورود چه میزان خس��ارت به 

استان اصفهان جلوگیری کرده است.
وی با تأکید بر اینکه درصورتی که این حریق به فرایند 
پاالیشگاه می رسید، هزینه های بزرگی را در استان 
باید پرداخت می کردیم، افزود: کار بزرگی در راستای 
مهار آتش س��وزی ش��رکت پاالیش نفت س��پاهان 
صورت گرفت و از ورود خسارات احتمالی سنگین به 
استان جلوگیری شد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفه��ان بابیان اینکه 
خبرنگاران، اصحاب رسانه و سایت فعال این سازمان 
در راس��تای انعکاس اخبار حوزه آتش نشانی سبب 
موقعیت و جایگاه بسیار باالی آتش نشانی اصفهان 
در کشور ش��ده اس��ت، افزود: خبرنگاران و اصحاب 
رسانه به صورت غیر مستقیم با انعکاس اخبار حوزه 
آتش نش��انی در پویایی و تحول این س��ازمان نقش 
 دارند.وی با اشاره به اینکه تحوالت صورت گرفته در 
حوزه س��ازمان آتش نش��انی به صورت غیر مستقیم 
توسط خبرنگاران و اصحاب رسانه تقویت شده است، 
گفت: نردبان 55 متری آتش نش��انی اصفهان آماده 
بارگیری و تحویل اس��ت و مباحث گمرکی آن باید 
برطرف ش��ود و با تحقق این موضوع این نردبان در 
آینده ای نزدیک به دست ما می رسد.بزرگزاد با اشاره 
به یکی از برنامه های اجرایی در این س��ازمان ادامه 
داد: با حمایت های ش��هرداری و برنامه ریزی هایی 
که انج��ام می دهیم، یک آزمایش��گاه حری��ق را با 
کارشناسان فرانسه و با هماهنگی های صورت گرفته 
با دانش��گاه صنعتی ش��ریف در اصفهان راه اندازی 
می کنیم.وی با تأکید بر اینکه س��ازمان آتش نشانی 
اصفهان در بسیاری از زمینه ها پیشی گرفته است، 
تصریح کرد: واحدی در اصفهان به نام واحد صنوف 
فعال اس��ت و در تمام مغازه ها و فروش��گاه هایی که 

ب��رای دریافت و تمدی��د پروانه فعالی��ت می کنند، 
مس��ائل ایمنی لحاظ می ش��ود.مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان با 
اشاره به فعالیت گش��ت های ایمنی در مجتمع های 
مس��کونی و پارکینگ های موجود در س��طح شهر 
اضافه کرد: گش��ت های ایمنی برای رس��یدگی به 
مباحث ایمنی در س��طح ش��هر فعال هس��تند.وی 
بابیان اینکه نیرو های آتش نش��انی به صورت مداوم 
زیرپوشش دوره های آموزشی و کالس های ورزشی 
قرار می گیرند، تأکید ک��رد: برگزاری این دوره ها در 
راستای ارتقای س��رعت عمل نیرو های آتش نشانی 
بس��یار مؤثر اس��ت.بزرگزاد با تأکید بر اینکه ایمنی 
یک زنجیره است، افزود: اصول شهر سازی، ترافیکی 
و راهور همراه با آتش نشانی زنجیره ایمنی را تشکیل 
می دهن��د.وی به انج��ام پهنه بندی خطر در ش��هر 
اصفهان اش��اره کرد و گفت: پهنه بندی خطر یکی 
از اصولی ترین کار های کارشناس��ی است که ما آن 
را در اصفهان انجام داده ایم.وی مطرح کرد: سازمان 
آتش نشانی تنها سازمانی اس��ت که دارای نقشه راه 
و استراتژیک است و تمام فعالیت های این سازمان 
به صورت استاندارد صورت می گیرد.وی با تأکید بر 
اینکه زمانی که به حادثه ای اعزام می ش��ویم، مردم 
فرار می کنند و فعالیت های م��ا را نمی بینند، ادامه 
داد: آتش نش��انان به دل حریق و ح��وادث می روند 
و از جان خ��ود می گذرند تا جان و مال انس��ان های 
دیگر را نج��ات بدهند.بزرگزاد بابی��ان اینکه تالش 
می کنیم که آتش نشانان را به مدرن ترین تجهیزات 
مجهز کنیم، تصریح کرد: درصدد نو س��ازی ناوگان 
آتش نش��انی هس��تیم و خودر و های با س��ن باال در 
این س��ازمان به خودرو های جدی��د و مدرن تبدیل 
می ش��وند.وی با اش��اره به اینکه درصدد خریداری 
موتور س��یکلت های چهار چرخ هستیم، اضافه کرد: 
تکنولوژی روز ب��ه روز جدید تر می ش��ود و حریق و 
حوادث نیز روز ب��ه روز افزای��ش می یابد.مدیرعامل 

س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان به فعالیت خودرو های آتش نش��انی اشاره 
و تأکید ک��رد: خودرو های آتش نش��انی دو منظوره 
هستند و این خودرو ها هم اطفائیه و هم خودرو های 
ام��داد و نج��ات هس��تند.همچنین در ادام��ه این 
نشس��ت حمید رضوانی مدیر س��تاد آتش نش��انی 
و خدمات ایمنی س��ازمان آتش نش��انی شهرداری 
اصفه��ان بابیان اینک��ه در س��ال ج��اری افزایش 
توان جس��می، علمی و س��رعت عم��ل امدادگران 
آتش نش��انی س��ازمان در دس��تور کار قرارگرفت��ه 
است، اظهار داشت: اس��تفاده از سیستم نرم افزاری 
برای ارتقای فعالیت های س��ازمان آتش نش��انی و 
امدادرس��انی به مردم نی��ز از دیگ��ر برنامه های در 
دستور کار این سازمان قرارگرفته است.وی با اشاره 
به فعالیت 22 ایس��تگاه آتش نش��انی در س��ازمان 
آتش نش��انی ش��هرداری اصفهان بیان داشت: تمام 
نیروهای س��ازمان آتش نش��انی اصفهان به صورت 
روزان��ه آمادگی جس��مانی خود را تقوی��ت کرده و 
در کوتاه ترین زم��ان ممکن به مح��ل حادثه اعزام 
می شوند.مدیر ستاد آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
سازمان آتش نشانی ش��هرداری اصفهان با تأکید بر 
اینکه ارتقای س��طح تجهیزات سازمان آتش نشانی 
با توجه به توسعه فضای شهری امری ضروری است، 
ادامه داد: با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان ها در 
شهر اصفهان تجهیزات آتش نشانی نیز باید به تناسب 
ارتقا یابد.وی با اش��اره ب��ه کاهش زمان رس��یدن 
نیروهای ام��دادی به مح��ل حادثه از زم��ان اعالم 
گزارش بیان داش��ت: در 6 ماه نخس��ت سال جاری 
میانگین زمان رسیدن به محل حادثه ۴ دقیقه و 1۴ 
ثانیه بوده اس��ت.رضوانی نیروهای امدادی سازمان 
آتش نش��انی اصفهان را 600 نفر اعالم کرد و افزود: 
این نیروهای امدادی با اس��تفاده از 1۸0 دس��تگاه 
 خودروی آتش نشانی در سطح شهر اصفهان فعالیت 

می کنند.
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آگهي فراخوان ارزیابی کیفی 
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی شماره 5۰/13۷84

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد ش��رکتهای پیمانکاری واجد صالحیت را جهت انجام کلیه فرآیند های خدمات 
مشترکین و لوازم اندازه گیری ، شامل فروش و خدمات پس از فروش انشعاب ، مرکز سمیع ، وصول مطالبات ، قرائت و 
توزیع ، نصب کنتور و تست لوازم اندازه گیری و همچنین آزمایشگاه کنتور در محدوده شهرستان اصفهان ) امور های 
هشتگانه اجرایی وابسته به شرکت توزیع برق شهرس�تان اصفهان ( به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت 

شناسایی و رتبه بندی نماید.
 بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه ش��رکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه دارند دعوت میشود 

اطالعات و مستندات در خواست شده را در پنج بخش به تفکیک زیر ارائه نمایند.
1- مستندات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، آگهی ثبت روزنامه ، صاحبان امضای مجاز ، کد اقتصادی و ...

2- مستندات معرف توان مالی شرکت شامل ترازنامه و...
۳- مستندات معرف توان عملیاتی شرکت شامل چارت سازمانی ، تعداد پرسنل مرتبط ، میزان تحصیالت ، سابقه کاری و ...
۴- رزومه کاری شرکت و سوابق کاری مرتبط همراه با تائیدیه های الزم و داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع فراخوان 

5- گواهینامه های اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکاری وزارت کشور ، گواهینامه تایید صالحیت و گواهینامه صالحیت ایمنی 
وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی

6- ارائه کتبی اعالم آمادگی 
کسب حداقل 70 امتیاز جهت قرار گرفتن شرکت در فهرست پیمانکاران ذیصالح ضروری است.

بدیهی است پس از از بررسی های الزم و در چار چوب ضوابط و مقررات ، اسناد و مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص 
کار فرما انتخاب خواهند شد توزیع میگردد و ارائه مدارک مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 

نمود.
مهلت ارسال مدارک از تاریخ 93/۷/۰9 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/۰۷/۲۲ خواهد بود این زمان قابل 

تمدید نبوده و مستنداتی که بعد از این زمان ارائه شوند بازگردانده خواهند شد.
الزم است مستندات به صورت حضوری به دفتر تدارکات شرکت به آدرس : اصفهان چهار باغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 

۳ توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول تحویل یا ارسال شود. 
اسناد ارزیابی از طریق مراجعه حضوری به واحد مناقصات این شرکت یا ازطریق سایتهای زیر قابل دریافت می باشد . 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳2216102-0۳1  واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
   http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir سایت  اینترنتی پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir سایت اینترنتی  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
  راه اندازی آزمایشگاه حریق با همکاری فرانسوی ها در اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

تردد خودروهای مناطق آزاد درکل 
استان ها غیرقانونی است

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه 
پایش گفت: با اخذ مالیات از خودروهای لوکس موافقم، تردد 
خودروهای مناطق آزاد در کل اس��تان ها غیرقانونی اس��ت. 
امسال تنها 133 دستگاه خودروی با حجم موتور باالی 2500 
سی سی وارد کشور شد که از این مقدار 33 دستگاه مربوط به 
سفارتخانه ها و مابقی مربوط به برخی مجوزهای خاص مانند 

قهرمانان ورزشی و جانبازان بود.
نعمت زاده با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: خوش��بختانه 
در سال 90 روند تولید خودرو داخلی به افزایش رسید و تولید 
خودروی سواری سبک به یک و نیم میلیون رسید. همچنین 
 در س��ال های 91 و 92 تولی��د خودرو به 700 هزار رس��ید و

 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرد و این کاهش تا 
6 ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.

وی افزود: خوش��بختانه با تالش برای تولی��د قطعات داخلی 
خودرو توانستیم، در 6 ماه نخست امسال درزمینه خودروهای 
سواری 75 درصد افزایش تولید و درزمینه انواع وانت ها نیز 70 

درصد تولید داشته باشیم.

بیش از 120هکتار زمین در اصفهان 
زير کشت کلزا رفت

بیش از 120 هکتار از مزارع شهرستان های برخوار، خوانسار، 
سمیرم، فریدن و بویین میاندشت به زیر کشت کلزا رفته است 

و عملیات کشت همچنان ادامه دارد. 
جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: کشت کلزا در این مزارع 
در راستای توسعه کشت کلزا و افزایش ضریب خوداتکایی در 

تولید دانه های روغنی انجام شد. 
در س��ال زارعی گذش��ته بیش از 300 هکتار از مزارع استان 
به زیر کش��ت این محصول رفت و 720 تن دانه از این مزارع 

برداشت شد. 
کش��ت دانه روغنی کل��زا در 1500 هکتار از اراضی اس��تان 
اصفهان در س��ال زراعی جدید از برنامه های جهاد کشاورزی 

این استان است. 
کلزا ب��ا حدود 45 درص��د روغ��ن و 35 درص��د پروتئین در 
کنجاله ازجمله بهترین دانه های روغنی درزمینه روغن کشی 

همچنین تغذیه دام و طیور است. 

راه اندازی نخستین بانک اطالعات 
تصويری فرش ايران

مدیر هیئت امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 
گفت: نخس��تین بانک اطالعات تصویری فرش ایران توسط 
جوان متخص��ص آران و بیدگل��ی راه اندازی ش��د و به زودی 

مورداستفاده قرار می گیرد.
حس��نعلی اس��ماعیلیان در آران و بیدگل با اش��اره به وجود 
واحدهای صنعتی قابل توجه تولید فرش در این شهرس��تان 
اظهار کرد: وجود بیش از 700 واحد صنعتی فرش ماش��ینی 
 با تولید ساالنه 45 میلیون مترمربع و فعالیت بیش از 6 هزار

 دار قال��ی در آران و بی��دگل، ل��زوم راه ان��دازی بانک جامع 
اطالعاتی فرش  را در این شهرستان ضروری کرد ه  است.

وی بابیان اینکه شهرستان آران بیدگل به قطب فرش ماشینی 
تبدیل شده، افزود : محمدحسین ارشدی بیدگلی، در طراحی 
این بانک اطالعاتی از سویی منفعت تولیدکنندگان را لحاظ 
کرده و از جانب دیگر خرید فرش را برای مش��تریان آسان تر 

کرده است.
مدیر هیئت امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 
بیان کرد: در این بانک اطالعاتی مشخصات کامل شرکت های 
تولید ف��رش در ای��ران و نوع محص��والت آنان به آس��انی در 

دسترس عالقه مندان است.

کنترل نظارتی در پايانه امیرکبیر 
اصفهان

مدی��ر پایان��ه حمل ونق��ل کاالی امیرکبیر اس��تان اصفهان 
گفت : به منظ��ور افزایش ایمن��ي و امنیت این پایان��ه ، اداره 
کل حمل ونقل و پایانه های اس��تان اصفهان اقدام به نصب و 
راه اندازی 10 دس��تگاه دوربین کنترل نظارتي با چرخ 360 

درجه  در پایانه امیرکبیر کرده است .
وي هدف از نصب این دوربین ها را افزای��ش امنیت در پایانه 
امیرکبیر، کاهش تخلفات، نظارت بر ورود و خروج رانندگان 
، جلوگیري از سرقت بار و مصرف و  خریدوفروش  مواد مخدر 
در محوطه پایانه عنوان کرد و افزود : با نصب این دوربین ها و 
بازخواني مجدد آن ها با همکاري نیروي انتظامي مي توانیم به 

تخلفات احتمالي رسیدگي نماییم.

رکودزنی درواحدهای احیاء فوالد 
مبارکه اصفهان

واحد احیاء مستقیم دو )شهید خرازی( فوالد مبارکه اصفهان 
موفق به کسب رکورد تولید ماهانه به میزان 176 هزار و 340 

تن آهن اسفنجی شد.
رئیس واحد احیاء مستقیم شماره دو فوالد مبارکه دراین باره، 
گفت: دستیابی به این رکورد، رشد 3۸ درصدی تولید را نشان 
می دهد. محمدرضا فتحی، رک��ورد قبلی ماهانه تولید در این 
واحد را 127 هزار و 359 تن اعالم کرد و افزود: این رکورد در 

مردادماه 1393 کسب شده بود. 
وی درباره چگونگی دس��تیابی به این رک��ورد، گفت: توانایی 
و تعصب مل��ی کارکنان و مش��ارکت مؤثر نیروه��ای تولید و 
تعمیرات واحد، مدیریت مناس��ب منابع و نیروی انس��انی و 
حمایت واحدهای خدمات فنی و پشتیبانی از عوامل مؤثر در 

کسب این رکورد است. 
احمد احمدیان افزود: رکورد قبلی این واحد ۸3 هزار تن تولید 

آهن اسفنجی بود که در اردیبهشت امسال تحقق یافت. 
وی نیز علل دس��تیابی به ای��ن موفقیت را ت��الش و توانایی 
فوالد گ��ران ناحی��ه، همدلی کارکن��ان تولی��د، تعمیرات و 
 خدمات فنی و پشتیبانی و برنامه ریزی منظم در تولید عنوان

 کرد.

4
برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

مدیر اقتصاد درمان و استانداردهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یازدهمین 
نمایشگاه دوساالنه صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 29 مهر تا دوم آبان 
ماه در اصفهان برپا می شود.محمد شماس،افزود: در این نمایشگاه آشنایی با آخرین تولیدات تجهیزات 

داخلی برای بازدیدکنندگان در نظراست.
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نانوایی های استان اصفهان در اعتراض به ثابت ماندن قیمت 
نان طی سه سال گذشته، به صورت خودسرانه به مدت 3 روز 
نان را گران کرده و س��پس با ورود اتحادیه، نان را به قیمت 

سابق برگرداندند.
محمدعلی خواجه رئیس اتحادیه نانوایی اس��تان اصفهان 
در این خصوص گفت: نانوایی های استان اصفهان به مدت 
سه روزبه شکل خودجوش قیمت نان را بر اساس نرخ های 

مصوب شورای نرخ گذاری استان به دست مردم  رساندند.
وی بابیان اینکه این گران ش��دن نان در حال��ی بود که از 
نانوایی ها خواهش کردیم به احترام گفته مسئوالن دست 
نگه دارند و هم اکن��ون نان ها به نرخ های س��ابق به فروش 
می رس��د، ادامه داد: امسال در ش��ورای نرخ گذاری استان 
اصفهان قیمت نان س��نگک با وزن 650 گرم ، 650 تومان 
شد.رئیس اتحادیه نانوایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 

قیمت نان قپی )نان س��بوس دار( ب��ا وزن 200 گرم، 250 
تومان، تافتون تنوری با وزن 200 گرم 250 تومان و تافتون 
ماشینی با وزن 200 گرم 225 تومان و نان طرح کمشچه با 
وزن 350 گرم 3۸0 تومان و نان بربری با وزن 400 گرم 425 
تومان، نان کمپاینی )حرارت غیرمستقیم( با وزن 450 گرم 
475 به تصویب رسید.خواجه با اعالم اینکه سه سال است 
که نرخ نان تغییر نکرده و همین امر س��بب اعتراض شدید 
نانوایی ها به این موضوع شده است، ادامه داد: درصورتی که 
سالی 25 درصد به ش��کل معقول به نرخ نان اضافه می شد 

دیگر شاهد این گالیه و گران شدن نان نمی شدیم.
وی اعالم کرد: این در حالی بود که مقرر ش��د اول مهرماه 
نرخ نان افزایش یابد که با مصاحبه معاون اول رئیس جمهور 
که نان گران نمی ش��ود موج دیگری از اعت��راض نانوایی ها 
در اصفهان ش��کل گرفت.خواج��ه بیان داش��ت: مصرف 
جوش ش��یرین در نان های سنتی در س��ال 91 حدود 10 
درص��د بوده که امس��ال به واس��طه تعلل دول��ت در اعالم 
به موقع نرخ بر اساس قیمت تمام شده س��ال 93 به حدود 
70 درصد افزایش یافته است.وی بابیان اینکه احقاق نکردن 
حق نانوایی ها س��بب افزایش آمار بیماری های گوارشی و 
سرطان های مختلف در کشور می ش��ود، بیان کرد: در این 
ش��رایط هزینه های هنگفتی بر مردم تحمیل شده و انجام 
سی تی اسکن وام .آر آی و آزمایش پوکی استخوان و افزایش 
آمار اشغال تخت های بیمارستانی از دیگر عواقب این شرایط 

خواهد بود.

وزیر نفت از فروش و وصول پول نف��ت فراتر از پیش بینی 
بودجه خبر داد و در رابطه با بازارهای صادراتی جدید نفت 
ایران گفت: به دلیل تحریم ها نمی توان بازارهای جدید و 

میزان نفت صادراتی را اعالم کرد.
بیژن نامدار زنگنه در نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی 
در جمع خبرنگاران گفت در رابطه ب��ا تفاهم نامه ایران و 
روسیه اقداماتی صورت گرفته که نشانه های آن به زودی 

مشخص خواهد شد.
وزیر نفت گفت: تفاهم نامه منعقدش��ده ایران و روس��یه 
در رابطه ب��ا هم��کاری اقتص��ادی، تجاری و فن��ی بوده 
اس��ت که در این تفاهم نام��ه مقررش��ده کاال و خدمات 
 موردنیاز دو کش��ور به صورت متقاب��ل از یکدیگر تأمین

 شود.
عضو هیئت دولت گفت: وصول بدهی های دولت از اموال 

بابک زنجانی با همکاری قوه قضائیه در حال انجام اس��ت. 
بدهی وی به دولت نسبت به امالک و دارایی های او کمتر 
است و البته نمی توان رقم دقیقی از وصول مطالبات دولت 

از بابک زنجانی ارائه داد.
او در رابط��ه ب��ا بازاره��ای صادرات��ی جدید نف��ت ایران 
یادآور ش��د به دلیل تحریم ها نمی ت��وان بازارهای جدید 
و میزان نف��ت صادراتی را اع��الم کرد ام��ا در یک جمله 
 میزان صادرات نفت قابل قبول و رویه آن روبه پیش��رفت

 است.
وزیر نفت در رابطه با پرون��ده گاز ایران و ترکیه بیان کرد: 
داوری صورت گرفته در مرحله اول به شور رفته است ضمن 
اینکه ترک ها تقاضای کاهش قیمت صادراتی گاز ایران را 
داشته مدعی شدند که ایران به تعهدات خود عمل نکرده 
و خواس��تار تغییر فرمول قیمت گاز ایران شده اند. در این 
رابطه ایران وکیل گرفته و ش��واهد حاکی از این است که 
ایران تخلفی نداش��ته و در مس��ائل گازی ام��کان چنین 
مش��کالتی وجود دارد اما نباید به ش��کل یک تخاصم به 

آن نگاه شود.
او از تعطیل��ی جایگاه ه��ای نامناس��ب س��وخت خب��ر 
داد و گف��ت: اگ��ر جایگاه��ی به خوبی کار نکن��د تعطیل 
خواهد ش��د اما باید به ای��ن نکته توجه ک��رد که کمبود 
جای��گاه عرضه س��وخت وج��ود دارد و ش��رایط قیمتی 
 برای آن ها به صرفه نب��وده که باید فض��ای رقابتی ایجاد 

شود.

وصول بدهی های دولت از اموال بابک زنجانی

جايگاه های نامناسب سوخت تعطیل می شوند
نان بايد سالی 25 درصد افزايش يابد

نانوا يان اصفهانی به نشانه اعتراض نان را گران کردند 

با وجود امضایی که بازکننده حس��اب جاری به نش��انه تعهد 
 نس��بت به ده ها بند و تبصره می زند بازهم آم��ار قابل تامل 

چک های برگش��تی نش��ان می دهد ک��ه کمتر تاج��ر و یا فرد 
 درگیر با مب��ادالت پول��ی و بانک��ی از چک های پاس نش��ده و

 بی محل در امان مانده است.با وجود اینکه طی سالیان گذشته 
دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی از سوی بانک مرکزی 
برای رفع مش��کالت و معضالت چک و کاه��ش آمار چک های 
برگشتی صادر و به نظام بانکی ابالغ شده است، اما در کنار اینکه 
تاکنون دس��تورالعمل جامعی در این زمینه در دستور کار قرار 
نگرفته، موارد قبلی هم نتوانسته مانعی محکم برای افزایش بی 
رویه تعداد چک های برگشتی باش��د.بنابر آخرین گزارش های 
بانک مرکزی، از اول امسال تا مرداد ماه بیش از یک میلیون و ۸۸4 
هزار فقره چک برگشتی در شبکه بانکی ثبت شده است که بیانگر 
آمار روزانه ای در حدود 12 هزار و 560 فقره چک برگشتی است.

اگرچه تهرانفرمعاون نظارت بانک مرکزی در مقایسه آمار امسال 
با سال گذشته از کاهش میزان برگش��تی ها خبر داده  اما باز هم 
کارشناس��ان معتقدند که وج��ود روزانه ح��دود 14 هزار چک 
برگشتی در سال گذشته و یا حدود 12.5 هزار فقره در سال جاری 
آمار مناسبی نبوده و نه تنها خبر خوبی برای سامانه بانکی نیست 

بلکه هزینه های فعالیت در این نظام را نیز افزایش می دهد و باید 
ریشه آن را در عواملی همچون نقص در قوانین چک و شبکه بانکی 
و یا حتی شرایط نامساعد اقتصادی جستجو کرد.همچنین برخی 
دیگر از کارشناسان عنوان می کنند که عملکرد نامناسب بانک ها 
و عدم مسئولیت پذیری آنها در قبال مردم در باال رفتن آمار چک 
های برگشتی بی تاثیر نیست و اغلب آنها در اعطای دسته چک 
دقت کافی را نداش��ته و در ادامه خود و س��ایر مشتریان را دچار 
مشکل می کنند.این در حالی است که با وجود اینکه بیش از این 
بخشی از قانون چک مورد اصالح قرار گرفت و بخش های دیگری 
از آن هم در دستور بررسی قرار دارد، معاون نظارت بانک مرکزی 
معتقد است که از نظر قانون و مقررات ضوابط سختی داریم و در 
بس��یاری از مقررات آمده اگر فردی چک برگشتی داشت، حتی 
مشمول یکی از کارهای معمول بانک ها)افتتاح حساب، دریافت 
دسته چک، دریافت تسهیالت و ...( نمی تواند باشد، ضمن آنکه 
دارندگان چک برگشتی در مقابل هر چک هفت سال از داشتن 
دسته چک محروم می شوند و اگر چک رفع سوء اثر نشده باشد، 
بس��یاری از عملیات بانکی نظیر دریافت تس��هیالت و گشایش 

حساب بانکی را نمی توانند انجام دهند.
تاکید بان�ک مرکزی به ارس�ال اطالعات چک های 

بدون موجودی حساب های بسته
اما در حالی که ممکن است چک به دالیل متفاوتی از قبیل عدم 
تطبیق در امضا، مغای��رت در مندرجات چ��ک، خط خوردگی 
و...پاس نشده و برگش��ت خورده و به بانک مرکزی ارسال شود، 
یکی از مهترین دالیل این موضوع که مورد توجه بانک مرکزی 
قرار دارد چک هایی است که به دلیل کس��ر یا فقدان موجودی 
برگشت می خورد.بر این اس��اس در روزهای اخیر بود که بانک 
مرکزی در تذکری مجدد به بانک ها در مورد ارس��ال اطالعات 
چک های برگشتی مربوط به سپرده های قرض الحسنه جاری 
بسته شده به س��امانه چک های برگش��تی این بانک یادآور شد 
که "صرفا چک هایی که به علت کسر یا فقدان موجودی برگشت 
شده اند به سامانه بانک مرکزی ارسال ش��ود".در این بخشنامه 
که از سوی بانک ها به شعب آنها ابالغ شده است آمده است که، 
براساس ماده )10( قانون صدور چک هر فرد با علم به بسته بودن 
حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند، عمل وی در حکم 

صدور چک بالمحل خواهد بود. با این اوصاف فردی که با علم 
به مسدود بودن حس��اب بانکی اش اقدام به صدور چک کند، 
اقدام وی جنبه کیفری داشته و بر اساس قوانین قضایی مرتکب 
جرم شده است. براساس ماده )4( این قانون بانک مکلف است در 
برگ مخصوصی که مشخصات چک، هویت و نشان کامل صادر 
کننده در آن ذکر شده باش��د علت و یا علل عدم پرداخت چک 
صریحا قید کند.بنابراین ارس��ال اطالعات چک های برگشتی 
مربوط به حساب های بسته ش��ده مغایرتی با قانون صدور چک 
نداش��ته و با توجه به اینکه در صورت بس��ته بودن، حساب فاقد 
موجودی اس��ت در صورت ارائه چک به ش��عبه بدیهی است که 
همه علت های برگشت باید در گواهینامه عدم پرداخت درج شده 
و مانند چک های برگشتی به علت کس��ر یا فقدان موجودی به 
سامانه ارسال شود.این بخشنامه که محدود به حساب های فعال 
نبوده و ناظر بر همه چک ها است متذکر می شود که هنگام ارائه 
چک مربوط به حساب جاری بسته شده به شعب، باید گواهینامه 
عدم پرداخت چک با ذکر علل عدم پرداخت یعنی"بس��ته بودن 
حساب و فقدان موجودی"صادر و اطالعات این قبیل چک های 
 برگش��تی حتما به س��امانه چک های برگش��تی بانک مرکزی

 ارسال شود.

دردسر های عظیم برای  صادرکنندگان چک بالمحل

استاندار اصفهان گفت: بر اساس قانون باید ارگان های دولتی 
زمین هایی که بدون اس��تفاده مانده و در تص��رف خود قرار 
داده اند را تحویل دهند.رس��ول زرگرپور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: به عنوان مثال شهرک های صنعتی در یک دوره 
از زمان زمینی را از دولت با این عنوان که پس از پنج س��ال 
طرحی را به بهره برداری می رس��انند به تص��رف درآورده اما 
این زمین به طرح نرس��ید که باید برگرداند.وی بیان داشت: 
برای مثال منابع طبیعی نهادی است که زمین های بسیار با 
متراژهای زیادی را در تص��رف دارد و اگر طرح و برنامه ای در 
این زمین ها به انجام نرسانده باشد، برابر قانون باید برگرداند.

اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: مواردی راداریم که زمین را 

برای طرحی در اختیار گرفتند و برنامه ای دیگر را در آن زمین 
پیاده سازی کردند.وی بابیان اینکه اصفهان جزو شش استان 
زمین خوار کشور است، اضافه کرد: بر این اساس برنامه ریزی 
کردیم که تیم پژوهش��ی با س��ر زدن به ارگان های مختلف 
زمین هایی که طی 10 سال گذشته برای طرح های مختلف 
به تصرف درآوردند اگ��ر آن طرح اجرایی نش��ده زمین را به 

دولت برگردانند.
زرگرپور اعالم ک��رد: نمونه های زیادی از تص��رف زمین ها و 
ساخت وس��ازهای غیرقانونی در حریم زاین��ده رود و منطقه 

جنوب اصفهان گزارش شده است.
بنزي�ن ي�ورو 4 ت�ا آخر آب�ان م�اه ب�ه اصفهان 

وارد می شود
استاندار اصفهان گفت: مقررشده بود که بنزین پاک و یورو 4 
تا آخر سال گذشته به اصفهان اختصاص یابد که این مسئله 
محقق نش��د و پس از تولید آزمایشی بنزین پاک در اصفهان 
تا آخر آبان ماه این نوع بنزین را در باک خودروهای اصفهان 
مشاهده می کنیم.وی با اشاره به آلودگی موتورسیکلت گفت: 
یک واحد موتورسیکلت 6 برابر خودرو آلودگی تولید می کند 
و 10 برابر آلودگی صوتی دارد.زرگرپور اظهار داشت: به همین 
منظور طرح س��اماندهی موتورس��یکلت در اصفهان به اجرا 
درمی آید.وی بابیان اینکه این طرح از آبان ماه در اس��تان به 
اجرا گذاشته می شود، ادامه داد: بسیاری از سرقت ها در استان 

از طریق موتورسیکلت ها انجام می گیرد.
احداث 3 منطقه ويژه اقتصادی در استان اصفهان

استاندار اصفهان همچنین به احداث منطقه ویژه اقتصادی 
در اصفهان اشاره کرد و بیان داش��ت: سال ۸۸ برای اصفهان 
س��ه منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رس��ید که تا سال 92 
هیچ اقدامی در این جهت انجام نگرفته است.وی بابیان اینکه 
یکی از این مناطق ویژه اقتصادی در کاش��ان به بهره برداری 
می رسد، ادامه داد: احداث کارخانه گیاهان دارویی در تیران 
و کرون و منطقه صنعت ریلی ازجمله مناطق ویژه اقتصادی 
استان اصفهان اس��ت.زرگر پور منطقه ویژه صنعتی حصا در 
شاهین ش��هر اصفهان را یکی دیگر از این مناط��ق نام برد و 
گفت: ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی استان اصفهان به قدری 
است که از هم اکنون سرمایه گذاران خارجی بسیاری درصدد 
س��رمایه گذاری در این منطقه به هنگام بهره ب��رداری از آن 

هستند.

 مدیر عامل سازمان صندوق بازنشستگی کشور گفت: در 
نیمه دوم مهر ماه پرداخ��ت وام ضروری 2 میلیون تومانی 
ویژه 200 هزار نفر از بازنشس��ته با کارم��زد چهار درصد 
با اقس��اط 36 ماهه آغاز خواهد ش��د.ایراندخت عطاریان 
در حاش��یه مراس��م کلنگ احداث س��اختمان خانه امید 
شهرستان خمیني شهر در اصفهان، اظهار داشت: میزان 
اعطای وام 4 درصدی بازنشستگی از ۸0 هزار نفر در سال 

گذشته، امسال به 200 هزار نفر افزایش یافته است. 

وی ادام��ه داد: اف��راد واج��د ش��رایط از طری��ق پیامک 
اطالع رس��اني مي ش��ود. مدیر عام��ل س��ازمان صندوق 
بازنشس��تگی کش��ور از تح��ت پوش��ش ق��رار گرفت��ن 
بازنشستگان در طرح بیمه طالیي خبر داد و افزود: بستری 
رایگان بیم��اران صعب الع��الج و داروه��اي بیماري هاي 
خ��اص و پذیرش در بی��ش از 550 بیمارس��تان و 1550 
 پاراکلینیک غیر بیمارس��تاني کش��ور از مزایاي این بیمه

 است. 

 وی تاکید کرد: ب��ه منظور بهبود وضعیت بازنشس��تگان
 5700 میلیارد ریال براي طرح بیمه بس��تري طالیي در 

کشور اختصاص یافته است. 
عطاریان با بیان اینکه تمام خدمات درمانی بازنشستگان 
با استفاده از بیمه طالیی از پرداخت هرگونه هزینه معاف 
هس��تند، گفت: تالش می کنی��م در پرداخ��ت هزینه ای 
خدمات پاراکلینی��ک اعضا صندوق نیز تس��هیالت الزم 

بیمه ای در نظر گرفته شود. 

استاندار اصفهان :

ارگان های دولتی زمین های تصرفی های بالاستفاده خود را تحويل دهند

مديرعامل سازمان صندوق بازنشستگی کشور اعالم کرد:

200 هزار بازنشسته کشور در نیمه دوم مهر ماه وام می گیرند 

اصفهان صاحب 3 منطقه ویژه اقتصادی می شود 
عضو کمیسیون برنامه وبودجه 

مجلس:

وزير نیرو اظهار می کند که از همه 
دنیا برای اصفهان آب آورده است

عضو کمیس��یون برنامه وبودجه مجلس با اشاره 
به بدقولی ه��ای وزیر نیرو و معاونان وی نس��بت 
به معضل آب اصفهان گفت: طی 12 س��ال اخیر 
آب اصفهان به اس��تان های دیگر بذل و بخشش 
شده است.حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به 
درخواست نمایندگان استان برای استیضاح وزیر 
نیرو، اظهار داشت: جلسه وزیر نیرو با نمایندگان 
استان اصفهان برگزار و مشخص شد معاونان وزیر 
نیرو حتی به صورت ش��کلی هم به تعهدات خود 
عمل نکرده اند.وی در ادامه تصریح کرد: استیضاح 
وزیر نیرو در 20 محور مط��رح بود و باوجوداینکه 
چندین جلس��ه با وزیر نیرو برگ��زار و محورهای 
اس��تیضاح و دالیل آن مطرح ش��د هیچ اقدامی 
در راس��تای برطرف ک��ردن نگران��ی نمایندگان 
درخواس��ت دهنده برای اس��تیضاح توسط وزیر 
انجام نگرفت.نماینده مردم شاهین شهر ، میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
در جلس��ه ای که 21 اردیبهشت ماه سال جاری با 
وزیر نیرو داشتم درخواس��ت آب رسانی به حوزه 
انتخابی خود را دادم البته اظه��ار کردم که کانال 
نکو آباد پیش از پاییز امکان آب رسانی دارد اما وزیر 
نیرو گفت که در پاییز از طریق این کانال آب رسانی 
انجام می شود اما اکنون با این توجیه که از طریق 
کانال نکوآباد نمی توان به این منطقه در پاییز آب 
رس��اند این پروژه مهم آب رسانی برای کشاورزی 
شمال اصفهان به طور رسمی تعطیل شده است.وی 
تصریح کرد: وزیر نیرو اظهار می کند که از همه دنیا 
برای اصفهان آب آورده است و مصرف آب اصفهان 
بیش ازحد اس��ت، این در حالی اس��ت که نه تنها 
از طریق طرح هایی که قرار ب��وده به اصفهان آب 
برساند آبی به این شهر نرسیده بلکه طی 12 سال 
اخیر آب اصفهان به استان های دیگر بذل و بخشش 
شده اس��ت.حاجی دلیگانی ضمن تأکید بر وجود 
مشکل آب شرب در اصفهان گفت: امروز با حضور 
حجت االس��الم ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و 
نمایندگان خواستار اس��تیضاح، جلسه ای با وزیر 
نیرو پیرامون مش��کل آب اصفهان و آب رسانی از 
طریق تونل گالب دو و بهش��ت آباد برگزار ش��د و 
امیدواریم این جلسه نتیجه ای در پی داشته باشد.



یادداشت

.به مناس��بت هفته دفاع مقدس دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری اس��تان 
اصفهان با همکاری نشر آرما )ناشر کتاب( ، دومین شب خاطره را با حضور سید حمیدرضا 

میرصادقی نویسنده کتاب” ۱۶۲۱” و ده نفر از همراهان دوره اسارتش برگزار شد
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کتاب» ۱۶۲۱« در دومین شب خاطره رونمایی شد
صدای پاشایییادداشت

 رودکی را به زانو درآورد
مریم یاوری: برگزاری کنسرت مرتضی پاشایی در اصفهان پس از 5 سال، شور و 
نشاطی را در بین طرفدارانش ایجاد کرده بود که تا قبل از برگزاری کنسرت و حضور 

این هنرمند روی سن کمتر کسی حضور این هنرمند را باور می کرد.
مرتضی پاشایی دراصفهان با اس��تقبال بی نظیر طرفدارانش و در با برگزاری سه 
سانس کنسرت روحی تازه به مردم شهر اصفهان داد و با حضور و اعالم عالقمندی 

خود به مردم اصفهان شور و نشاط خاصی را در سالن ایجاد کرد.  
حضور برخی از طرفداران پاشایی در محوطه خارج از تاالر رودکی نیز در نوع خود 
جالب توجه بود به گون��ه ای که به گوش دادن به صدای خواننده محبوبش��ان از 
پشت درب های تاالر بسنده کرده بودند.در این کنسرت پیمان عیسی زاده، حامد 
طاهری )گیتار بیس( ، صفا درمان )گیتار الکتریک(، محسن خاش )پرکاشن(، 
 روزبه پهلوانی نزاد )درامز( ،اشکان موسوی )ویولون(، انوشیروان تربتی ) کیبورد(، 
رضا لمعانی )گیتار آگوستیک(، مهران مریخ )کیبورد(، آرین قیطاسی )ساکسیفون( 
اعضای گروه ارکستر مرتضی پاشایی بودند که وی را در اصفهان همراهی می کردند 
و نکته قابل توجه انرژی فوق العاده اعضای کنسرت بود که در نوع خود بی نظیر 
بود."دروغ دوست داشتنی" نخستین قطعه اجرا شده توسط مرتضی پاشایی در این 
کنسرت بود که در آغازین لحظات اجرای آن قطعه پاشایی خطاب به مردم اصفهان 
گفت: "من در طول روز گذشته به قدری از اصفهانی ها انرژی گرفتم که امروز تمام 
مدت منتظر دیدار شما بودم و با این همه انرژی که از شما دریافت کردم قول می 
دهم که تمام آهنگ هایی" که دوست دارید را  امشب اجرا کنم."شور و نشاطی که 
پاشایی در طول اجرا  از خود نشان می داد انرژی مضاعفی را به افراد داخل سالن 
تزریق می کرد به گونه ای که در باور کمتر کسی می گنجید که این خواننده محبوب 
مردم ایران با بیماری دست و پنجه نرم می کند.»نگران منی« و»یکی هست« از 
دیگر قطعات اجرا شده در این کنسرت بود که با استقبال بیشتر حاضران در سالن 
مواجه ش��د به گونه ای که تمام حضار این دو آهنگ را با پاشایی به صورت کامل 
همخوانی می کردند.پاشایی در طول اجرای قطعات مختلف هر بار در کنار یکی 
از نوازندگان گروهش قرار گرفته و ضمن نمایش هنر وی به تماشگران با اشارات 
مختلف، آنها را وادار به هم خوانی با خود می کرد و به آنها برای ادامه کنسرت روحیه 
 و انرژی تازه می داد.این آهنگساز و خواننده کشورمان در ادامه ترانه های معروف و 
خاطره انگیز باید کاری کنی)یه امش��ب جای من باش(، ستایش، نفس و نبض 
احساس را اجرا کرد که تماشاگران  نیز با وی در بخش هایی از این ترانه ها همراهی 
کردند. مرتضی پاشایی پیش از اجرای این آهنگ با مطلع معروف » باز دوباره با 
نگاهت این دل کن زیرو رو شد، باز سرکالس قلبم درس عاشقی شروع شد؛ دل 
دوباره زیرو شد«  در این ارتباط خطاب به حضار بیان داشت: »به دلیل خاصی به 
این آهنگ عالقه ویژه ای دارم ضمن اینکه این اهنگ تندیس بهترین آهنگ سال 
را در  انتخاب های مردمی دریافت کرده است، مطمئنم با صدای شما زیباتر می 
شود؛ شما از من زیباتر می خوانید.«»نگران منی« یکی از جدیدترین ساخته های 
مرتضی پاشایی که به اعتقاد خودش در بدترین شرایط ساخته شده است نیز یکی 
از قطعه های اجرا شده در این کنسرت بود.پاشایی درباره آهنگ "نگران منی" افزود: 
یادم هست احسان علیخانی به من زنگ زد و گفت "آهنگ را تا دو روز دیگر برای 
تیتراژ ماه عسل برسان." این در حالی بود که صدایی گرفته داشتم اما به لطف خدا 
موفق شدم این آهنگ را آماده و به موقع به برنامه ماه عسل تحویل دهم."بیا برگرد" 
و " بغض" از دیگر قطعه هایی بود که توسط این هنرمند با استعداد کشورمان اجرا 
شد و مورد استقبال حضارخستگی ناپذیر و مشتاق داخل سالن قرار گرفت.میشه 
چرا که عاشق آنها هستم" با طرفدارانش خداحافظی کرد.گفتنی است که مرتضی 
پاشایی این بار به تهیه کنندگی شرکت موسیقی نسیم موج آرام به مدیریت پژمان 
کالنی و محمد بکرانی به اصفهان آمده بودند و باید توجه داشت که پژمان کالنی 

خود یکی از خوانندگان رسمی صدا و سیما و ترانه سرای بزرگ کشور است.

 راه اندازی تشکل خیرین
 سینمای کودک 

راه ان��دازی تش��کل خیرین س��ینمای ک��ودک، معرف��ی نهادهای 
شرکت کننده در بخش حامیان س��ینمای کودک و اسامی مهمانان 
خارجی جشنواره خبرهایی از بیست و هشتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان است.دبیر جشنواره در آیین آغاز داوری 
بخش حامیان سینمای کودک در دیدار با داوران این بخش پیشنهاد 
تأسیس »تشکل خیرین س��ینمای کودک« با مشارکت سازمان ها و 
نهادها را مطرح کرد.نمایندگان نهادها و مؤسس��ات مختلف در اولین 
گردهمایی خودکار داوری آثار جش��نواره بیس��ت و هشتم فیلم های 
کودکان و نوجوانان را آغاز کردند.مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره 
در این مراسم با گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس گفت: مشارکت در 
برپایی جش��نواره یک کار اساس��ی و زیربنایی و یک حرکت جهادی 
است که در مبحث فعالیت های س��ینمایی برای کودکان و نوجوانان 
صورت می گیرد.وی با اشاره به ضرورت تداوم مشارکت سازمان ها درراه 
فرهنگ سازی کودکان و نوجوانان و ارتقای فرهنگی نسل آینده افزود: 
پیشنهاد می کنم تشکلی را مثل تشکل »خیرین مدرسه ساز« که در 
آموزش وپرورش ایجادش��ده و موفق هم بوده، در س��ینمای کودک و 

نوجوان داشته باشیم. 
هنرمندان اصفهانی با 50 فیلم در جشنواره امسال حضور 

دارند
دبیر اجرایی جش��نواره بین الملل��ی فیلم کودک و نوج��وان، حضور 
5۰ فیلم تولیدی از س��وی هنرمندان اصفه��ان را از اتفاقات مهم این 
جشنواره قلمداد کرد.سید حسینعلی شهیدی گفت: امسال جشنواره 
فیلم کودک نسبت به س��ال های گذش��ته با تغییرات کمی و کیفی 
بنیادین و مهمی مواجه شده اس��ت که یکی از مهم ترین آن ها امکان 
ساخت و تولید 5۰ اثر سینمایی از س��وی هنرمندان اصفهانی اعم از 
نویس��نده، کارگردان، تهیه کننده و صدابردار اس��ت. وی افزود: این 
کار با حمایت جدی و مس��تقیم ش��هردار محترم اصفهان انجام شده 
و هدف از آن شناس��ایی اس��تعدادهای بالقوه در زمینه های هنرهای 
مرتبط با س��ینما و معرفی آن ها به همگان است.ش��هیدی همچنین 
از مشارکت مستقیم شبکه های سراس��ری تلویزیون در روند اجرای 
بخش های مختلف جش��نواره خب��ر داد و افزود: ضمن اینکه ش��بکه 
۲ تلویزیون سراس��ری کش��ور نس��بت به پخش این 5۰ فیلم اقدام 
خواهد کرد، تمامی شبکه های سراس��ری تلویزیونی در زمان برپایی 
جشنواره نیز حضور خواهند داش��ت و نسبت به ضبط و پخش برنامه 
به صورت مس��تقیم هم��کاری خواهن��د نم��ود. وی جابجایی مکان 
برگزاری مراس��م افتتاحیه و اختتامیه جش��نواره را از دیگر تغییرات 
مهم در برنامه امس��ال عنوان ک��رد و گفت: در س��ال های پیش این 
 مراس��م ها در مکانی برگزار می شد که مش��کالت بزرگی را به همراه 

داشت. 

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان گفت: 
ازجمله ضعف های اصلی صنعت چاپ این اس��ت که 
هنوز نتوانس��ته ایم ظرفیت های منابع انس��انی را در 
این حوزه فراه��م کنیم که این امر س��بب کندی در 
پیشرفت صنعت چاپ در اصفهان شده بنابراین توجه 
به تربیت و پرورش نیروه��ای توانمند در حوزه چاپ 

ضروری است.
حجت االس��الم محمد قطبی در همای��ش تجلیل از 
فعاالن صنعت چاپ استان اصفهان اظهار داشت: بیش 
از ٨۰۰ سال از آغاز حضور صنعت چاپ در زندگی بشر 
می گذرد و امروز دنیا ب��ه اوج تحوالت در این صنعت 
رسیده اما هنوز اتفاقات و تحوالت زیادی باید رخ دهد 

که به قله چاپ برسیم.
وی اف��زود: اصفه��ان ظرفیت ه��ای خوب��ی ازنظ��ر 
محوره��ای تعاملی ش��رق، غرب، ش��مال و جنوب و 
صنایع تکمیلی حوزه چاپ و گذشته تمدن ساز دارد و 
برای دستیابی به توسعه در صنعت چاپ حمایت های 

ارشاد و همت چاپخانه داران، امری ضروری است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان با 
اشاره به ضرورت تربیت و پرورش نیروهای توانمند با 
کارائی باال تأکید ک��رد: ازجمله ضعف های اصلی این 

صنعت این است که در دانشگاه ها هنوز نتوانسته ایم 
ظرفیت های منابع انسانی را فراهم کنیم که این سبب 
کندی در پیش��رفت صنعت چاپ در اصفهان ش��ده 
است.وی ابراز داشت: برای بدنه فعال چاپ دوره های 
پودمانی پیش بینی شده که به زودی ظرفیت  آن فراهم 
می شود که در این مهم باید فعاالن صنعت چاپ نیز 
کمک کنند.حجت االس��الم قطبی بابیان اینکه برای 
ارتقای وضعی��ت موجود باید در کاره��ای صنعتی و 
پیشرفته تحقیقات کافی  انجام شود، تأکید کرد: اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد با انعقاد تفاهم نامه ای با شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان و مرکز رشد فرهنگ هنر و 
رسانه را تأسیس کرده تا افرادی که ایده های جدید و 
یا مستعد انجام کارهای تحقیقاتی تخصصی هستند 
از معافیت های مالیاتی و گمرک و حمایت های قانونی 
نیز بهره مند ش��وند.وی بابیان اینک��ه در حوزه چاپ 
آفرینش گری نداش��ته ایم، گفت: درس��ت اس��ت که 
مشکالت مالیات و گرانی کاغذ امروز این قشر را آزار 
می دهد اما باید باهمت کافی شرایط تحریم امروز به 

خودکفائی برسیم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
بابیان اینکه پس از بررس��ی گردش مال��ی چاپ در 

دنیا، گردش مالی ایران به یک درصد هم نمی رسد، 
افزود: صنعت چاپ یکی از بهترین مقوله هایی است 
که می توان با آن در مقابل تهاجم دشمن مقابله کرد 
و  هجمه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن 

را کاهش داد.
مسئوالن حمایت های ملی و قانونی الزم را   

از چاپ انجام دهند
همچنین محم��د عل��ی انص��اری رئی��س اتحادیه 
چاپخانه داران اس��تان اصفهان در بخ��ش دیگری از 
این مراسم اظهار داش��ت: اصفهان همواره در صنعت 
چاپ نیز پیشگام بوده و نخستین چاپخانه اصفهان در 

کلیسای وانک وجود داشته است.
وی با اش��اره به اینکه در بخش آم��وزش حوزه چاپ 
هنوز عقب هستیم، ابراز داشت: مس��ئله آموزش در 
صنعت چاپ نیازمند به سرمایه گذاری و همت مدیران 
چاپ استان دارد.رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان 
اصفهان تأکید کرد: صنعت چاپ بس��یار ارزش��مند 
اس��ت و الزم اس��ت همه مس��ئوالن ذی ربط به این 
صنعت گوشه چشمی داشته باش��ند و حمایت های 
مالی و قانونی الزم را برای این حوزه انجام دهند.وی 
ادامه داد: به موجب قانون تمام چاپخانه  ها از پرداخت 
مالیات معاف هستند اما حق مسلم رعایت نشده و در 
سال جاری ٨ واحد چاپخانه سنتی اصفهان به دلیل 
مالیات ارزش برافزوده تعطیل شده است که الزم است 

توجه الزم در این زمینه انجام شود.
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: متأسفانه ترکیه عرصه کار چاپخانه داران داخلی 
را گرفته که الزم اس��ت هر چه سریع تر در این زمینه 
اقدام��ات عاجلی در نظر گرفته شود.حجت االس��الم 
احمد سالک اظهار داشت: در کل کشور کمبودهایی 
درزمینه تحقیقات و پژوهش زیر بنائی وجود دارد که 
صنعت چاپ نیز به این تحقیق و پژوهش نیاز دارد.وی 
افزود: با توجه به ظرفیت باالی دانشگاه های اصفهان 
باید در این زمینه اقدامات الزم انجام شود تا بسیاری از 
مشکالت حل شود.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی بابیان اینکه  اکنون متأسفانه ترکیه 
عرصه کار چاپخانه داران داخلی را گرفته است، بیان 
داش��ت: برای حمایت از صنعت چاپ در استان های 
مرزی و مح��روم در جدول حمایت��ی، 7۰۰ میلیارد 
تومان اختصاص دادیم که متأس��فانه در صحن علنی 

مجلس رأی نیاورد.
 وی ادام��ه داد: مارک برخ��ورداری که بر پیش��انی 
اصفهان وجود دارد موجب شده که به ناحق اصفهان را 

از بودجه ها حمایتی محروم می کنند.

قطبی در همایش تجلیل از فعاالن صنعت چاپ استان :

تربیت و پرورش نیروهای توانمند در حوزه چاپ ضروری است

برای رسیدن به قله چاپ نیاز به تحول داریم
جشنواره کودک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اجرايیه 
7/162 شماره اجرايیه: 9310420350600281 شماره پرونده: 9209980350601131 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   921269 شعبه:  بايگانی  شماره 
علیهما  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   93/03/17 مورخ   9309970350600457
1- محمدمهدی وکیلی فرزند علی به نشانی مجهول المکان 2- مجید کرد فرزند محرم به 
نشانی تهران-خ فاطمی-بعد از چهارراه کارگر-پ297-ط همکف به صورت تضامنی 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ يکصد و سی میلیون ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 2/605/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت )92/08/20( لغايت اجرای 
حکم در حق محکوم له علی هنری فرد فرزند مجتبی به نشانی سه راه سیمین-مجتمع 
آرش-ط چهارم-واحد402 با وکالت فرزانه طباطبايی فخار فرزند سید محمدجواد به 
نشانی اصفهان- سه راه سیمین-جنب پمپ بنزين-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 
اجرای  دولت.  در حق صندوق  عنوان حق االجرا  به  ريال  مبلغ 6/500/000  پرداخت  و 
گیرد.  تبصره 020 م 0306 ق.ا.د.م صورت  بودن آن وفق  به غیابی  توجه  با  دادنامه 
محکوم علیه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد لیکن 
برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید يا صورت خالف واقع از دارايی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 

توجه نمائید.م الف:16707 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرايیه 

7/163 شماره اجرايیه: 9310420350600280 شماره پرونده: 9109980350600947 
دادنامه  شماره  و  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   910971 شعبه:  بايگانی  شماره 
علیهم  محکوم  اصفهان  حقوقی  شش  شعبه   92/03/30 مورخ   9209970350600475
 -3 رضا  فرزند  کفرودی  محمدی  اصغر   -2 محمد  فرزند  کفرودی  غیاثی  ابراهیم   -1
اصفهان-ورزنه-روستای  نشانی  به  سه  هر  حسن  فرزند  کفرودی  غیاثی  ابوالفضل 
کفرود 4- علیرضا ملکی فرزند حسین به نشانی اصفهان-خ جی-کوچه تامین اجتماعی-

مبلغ سی و  پرداخت  به  به صورت تضامنی محکوم هستند  پ17)فعاًل مجهول المکان( 
)به  به عنوان اصل وام و کارمزد متعلقه و پرداخت هزينه دادرسی  پنج میلیون ريال 
میزان 705000 ريال( و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست )91/08/30( لغايت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق مهر امام 
رضا به مديريت غالمرضا مصطفی پور با وکالت آقای سید يوسف رهنما به نشانی 
اصفهان-خ هشت بهشت غربی-بین چهارراه ملک و گلزار)صندوق مهر امام رضا)ع(( 
اجرای  دولت.  در حق صندوق  عنوان حق االجرا  به  ريال  مبلغ 1/750/000  پرداخت  و 
دادنامه نسبت به محکوم علیهم )به جز آقای ابراهیم غیاثی( غیابی و وفق تبصره 2 م 
306 ق.ا.د صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است ازتاريخ 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 بايد ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده ايد لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید يا 
مفاد  از  قسمتی  يا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارايی 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:16708 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
7/167 کالسه پرونده: 9309970350600973 شماره دادنامه: 9309980350600183 
شماره بايگانی شعبه: 930209 خواهان: آقای ولی ا... توسلی با وکالت آقای مرتضی 
زارعی خوابجانی به نشانی اصفهان-خ کاوه-پل چمران-ساختمان اداری آفتاب-ط3-

واحد12 خوانده: آقای حسن سهران به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
چک 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تاديه گردشکار: دادگاه با 
به محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور  عنايت 
وکالت  با  علی  فرزند  توسلی  ا...  ولی  آقای  خواهان  دعوی  دادگاه:  رای  مینمايد.  رای 
آقای مرتضی زارعی به طرفیت آقای حسن سهرانی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه 
مبلغ 118/656/000 ريال وجه يک فقره چک به شماره 826871 مورخ 92/8/4 عهده 
و  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  خمینی شهر  امیرکبیر  خیابان  شعبه  ملی  بانک 
بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم  به  از توجه  تاديه  تاخیر  خسارت 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده دلیلی که حکايت از پرداخت دين 
با بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول 
بر صحت تشخیص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون 
آيین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ118/656/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/530/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
عدم  گواهینامه  تاريخ صدور  از  تاديه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه  برابر 
پرداخت 92/8/18 تا تاريخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه است و 
پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان خواهد بود.

م الف:16709 محمدی رئیس شعبه شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجرايیه 

7/168 شماره اجرايیه: 9310420351300249 شماره پرونده: 9209980351300014 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920018 شعبه:  بايگانی  شماره 
9310090351302185 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351300151 محکوم علیهم 
علی   -3 محمود  فرزند  امین  سعید   -2 مجهول المکان  نشانی  به  غفاريان  محمود   -1
آيت...  از چهارراه  باهنر-بعد  به نشانی خ رباط-خ  اکبر هر دو  فرزند  امامی  معتمدين 
خادمی-جنب مجتمع کوثر/شرکت اسپادانا و شهر آذين 4- بهجت السادات غفاريان به 
نشانی مجهول المکان 5- ناصر مهرابی نصیرآبادی فرزند الیاس 6- غالمحسین ممنون 
خادمی-جنب  آيت...  چهارراه  از  باهنر-بعد  رباط-خ  خ  نشانی  به  دو  هر  محمد  فرزند 
مجهول المکان  نشانی  به  غفاريان  اکبر  آذين7-  شهر  و  اسپادانا  کوثر/شرکت  مجتمع 
محکوم هستند به انتقال سند رسمی مقدار ده هزارم سهم مشاع از چهل و چهار هزار و 
چهارصد و چهل و چهار سهم يک حبه از پالک ثبتی 31 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان 
بابت  از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ يک میلیون ريال  نام خواهان در يکی  به 
هزينه دادرسی و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ريال بابت هزينه کارشناسی و پرداخت 
نشانی  به  عبدالرضا  فرزند  پور  اسالمی  کريم  له  محکوم  حق  در  وکیل  حق الوکاله 
اعالم  حق االجرا  پرداخت  و  صادر  تیر-پ5-ط4  هفت  رشحه-ک  جی-خ  اصفهان-خ 
می نمايد. محکوم علیه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده ايد لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید يا صورت خالف واقع 
از دارايی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:16713 امینی مديردفتر شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/169 شماره دادنامه: 9309970354100795 شماره پرونده: 9109980358601657 

شماره بايگانی شعبه: 911197 شاکی: آقای مرتضی ناظمی به نشانی خ شیخ طوس 
آقای   -2 نشانی مجهول المکان  به  آقای رضا سالمیان   -1 متهمین:  اول-ک28-پ145 
مستوجب  سرقت  اتهام:  کرناچی-ک102  کرمانشاه-شهرک  نشانی  به  فخاری  مهدی 
به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  تعزير 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا 
سالمیان)متواری( دائر بر مباشرت در سرقت تعزيری و نیز اتهام آقای مهدی فخاری 
ايرانی دائر بر معاونت در سرقت تعزيری  فرزند مرادعلی متولد 1372 باسواد شیعه 
ناظمی  مرتضی  آقای  شکايت  موضوع  کیفرخواست(  در  مندرج  عنوان  تغییر  )با  فوق 
فرزند براتعلی دادگاه با عنايت به تحقیقات ماموران باالخص اظهارات و مدافعات آقای 
مهدی فخاری بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانسته لهذا مستنداً به ماده 661 از 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم رديف اول را محکوم به تحمل 91 روز حبس 
تعزيری و تحمل 10 ضربه شالق تعزيری می نمايد و در خصوص رد مال با توجه به 
کشف اموال مسروقه دادگاه مواجه با تکلیف نیست و در خصوص اتهام متهم رديف 
دوم نیز هر چند شاکی خصوصی اعالم رضايت نموده است لکن باتوجه به غیرقابل 
گذشت بوده بزه ارتکابی نامبرده را مستنداً به ماده 43 از قانون مجازات مصوب 1370 
با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مزبور محکوم به پرداخت دو میلیون ريال جزای نقدی 
بدل از حبس و يک میلیون ريال جزای نقدی بدل از شالق در حق صندوق دولت می نمايد 
رای صادره در خصوص متهم رديف اول غیابی و ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ واقعی 
قابل اعتراض در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در مرجع محترم 
تجديدنظر و در خصوص متهم رديف دوم حضوری و ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در مرجع محترم تجديدنظر استان است.م الف:16715 ربیعی رئیس شعبه 115 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

7/170 شماره دادنامه: 9309970353800815 شماره پرونده: 9209980358500679 
نشانی  به  دهکردی  کبیريان  شهرزاد  خانم  شاکی:   930228 شعبه:  بايگانی  شماره 
اصفهان-خ هزارجريب-کوی خسروپور-بلوک20-پ195 متهم: آقای مجید رسولی به 
اعالم  را  دادگاه ختم رسیدگی  گردشکار:  انفاق  ترک  اتهام:  فعاًل مجهول المکان  نشانی 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
مجید رسولی فرزند محمدعلی فعاًل مجهول المکان داير بر ترک انفاق نسبت به همسر 
و فرزندان خود نظر به شکايت مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات مطلعین و 
انتسابی را محرز و مسلم  اتهام  تحقیقات محلی صورت گرفته و متواری بودن متهم 
دانسته و مستنداً به ماده 53 قانون حمايت از خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزيری صادر و 
اعالم می نمايد رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد.م الف:16718 توانگر رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
اخطار اجرايی

تاريخ 92/12/20 حوزه 14  7/171 شماره: 92-1630/4 به موجب رای شماره 1928 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته است محکوم علیه رضا رجبی 
فرزند امیر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ريال 
بابت بخشی از وجه چک به شماره )256044(به عهده بانک ملی و يکصد و ده هزار 
قانونی و هزينه نشر آگهی  تعرفه  بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  ريال 
تا  از تاريخ سررسید چک موصوف )82/4/15(  تاديه  طبق تعرفه و خسارت تاخیر و 
وکالت  با  محمد  فرزند  تهرانی  محمديان  اصغر  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاريخ 
مصطفی خدايی به نشانی خ مسجدسید-خ طیب-مجتمع مهتاب8-واحد8 صادر و نیم 
ابالغ  قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه  عشر حق االجرا. ماده 34 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:16720 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

7/172 شماره:92-1629/2ش14 به موجب رای شماره 1929 تاريخ 92/12/20 حوزه 
يافته است محکوم علیه رضا  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  14 شورای حل 
رجبی فرزند امیر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ريال بابت بخشی از چک به شماره )256045( به عهده بانک ملی و يکصد و ده هزار 

ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تاديه از تاريخ سررسید چک موصوف )82/5/15( تا تاريخ اجرای حکم 
در حق محکوم له اصغر محمديان تهرانی فرزند محمد با وکالت آقای مصطفی خدايی به 
نشانی اصفهان-خ طیب-مجتمع مهتاب8-واحد8 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:16721 شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

7/173 شماره: 92-1690 به موجب رای شماره 295 تاريخ 93/2/27 شعبه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته است محکوم علیه رضا رجبی فرزند امیر 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت قسمتی از 
وجه چک به شماره 256043 مورخ 83/3/15 و مبلغ 108/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید چک 
موصوف )83/3/15( لغايت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و همچنین مبلغ 
نیم عشربابت حق االجرا. مشخصات محکوم له: اصغر محمديان تهرانی فرزند محمد با 
 34 ماده  مهتاب8-واحد8.  طیب-مجتمع  اصفهان-خ  نشانی  به  خدايی  مصطفی  وکالت 
مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.
 م الف:16722 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

                                             اخطار اجرايی
7/174 شماره: 1620/92ش12 به موجب رای شماره 232 تاريخ 93/2/20 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت يافته است محکوم علیه رضا رجبی 
فرزند امیر به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ريال 
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   110/000 و  خواسته  اصل  بابت 
تاريخ سررسید چک  از  تاديه  و  تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  هزينه  و  قانونی  تعرفه 
شماره 256042-82/2/15 )پانزدهم ارديبهشت هشتاد و دو( تا تاريخ اجرای حکم در 
آقای مصطفی  با وکالت  آزاد  فرزند محمد شغل  تهرانی  حق خواهان اصغر محمديان 
و  می نمايد  اعالم  و  مهتاب8-واحد8 صادر  اصفهان-خ طیب-مجتمع  نشانی  به  خدايی 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  يا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:16723 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

7/175 شماره: 1575/92 به موجب رای شماره 1919 تاريخ 92/12/27 شعبه 5 شورای 
ترابی  محمود  علیه  محکوم  است  يافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
زيارتگاهی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ريال 
وجه چک 909478-89/7/10 بابت اصل خواسته و يکصد و ده هزار ريال بابت هزينه 
تاريخ  تا   89/7/10 موصوف  تاريخ چک  از  تاديه  تاخیر  همچنین خسارت  و  دادرسی 
وصول و هزينه حق الوکاله وکیل و نشر آگهی در حق خواهان سید محمد مرتضوی با 
وکالت مصطفی خدايی به نشانی اصفهان-خ مسجدسید-خ طیب-مجتمع مهتاب8-واحد8 
با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:16724 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 

س: ایمنا
]عک



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

بیک زاده ثابت کرد فوتبال فقط 
مادیات نیست

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: 
اقدام هاشم بیک زاده خداپسندانه بود و 
او با نش��ان دادن پالک یک شهید ثابت 
کرد فوتبال فقط مادیات نیست.داوود 
آذرن��وش رئی��س س��ازمان بس��یج 
ورزشکاران ، با اش��اره به حرکت هاشم 
بیک زاده پس از گلزنی به تیم ذوب آهن 
اظهار داشت: اقدام ارزشمندی که این 
بازیکن تیم استقالل انجام داد حرکتی معرفتی و نشان دهنده فهم 
این بازیکن بود و تربیت باالی خانوادگی مدافع استقالل را نشان داد. 
او به ارزش ها و رشادت های رزمندگان اسالم در 8 سال دفاع مقدس 
اشاره کرد و از نظر سازمان بسیج ورزش��کاران حرکتی ماندگار در 
لیگ برتر بود.وی تاکید کرد: اینکه یک ملی پوش دفاع مقدس را یک 
نماد ارزش��ی و همت ب��اال بداند و جان فش��انی رزمن��دگان را به 
تماش��اگران و بینندگان تلویزیونی یادآوری کند نشان دهنده این 
است که جوانان ما همه چیز را به خوبی می فهمند و قدردان زحمات 
آنان هستند. این حرکت زمانی ارزشمند می شود که می بینیم در 
هفته دفاع مقدس هستیم و مدافع استقالل با نشان دادن پالک یک 
رزمنده یادآور شهدای گمنام می شود هرچند بیک زاده با آن حرکت 
قوانین فوتبال را رعایت نکرد ولی برنده اخالق ش��د و مطمئنا این 

حرکت او سرلوحه کار ورزشکاران ما قرار می گیرد.

کوهنوردان آران و بیدگلی قله دینوا 
را فتح کردند

ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت هفت��ه 
دفاع مقدس و زنده نگه داش��تن یاد و 
خاطره ش��هدای هش��ت س��ال دفاع 
مقدس��اعضای گ��روه کوهن��وردی 
شهرستان آران و بیدگل پرچم مقدس 
جمهوری اس��المی ایران را بر فراز قله 
3050 متری دینوا به اهتزار در آوردند.

گ��روه کوهن��وردان آران و بیدگل��ی 
متشکل از 18 کوهنورد روز جمعه 4 مهرماه سال جاری موفق شدند 
در برنامه ای یک روزه از مسیر روس��تای رهق کاشان به قله دینوا 
صعود کنند.گفتنی اس��ت قله دینوا با 3050 متر ارتفاع در شمال 
غرب کاش��ان در روس��تای رهق قرار دارد. ش��هرت قل��ه به دلیل 
رصدخانه ی ملی است که برفراز این قله احداث شده است .عالوه بر 
قله دینوا، قله گرگش نیز یکی دیگر ازقللی اس��ت که درمنطقه ی 

کاشان دارای رصدخانه است.

 احتمال ضعیف کاهش محرومیت 
صادقیان 

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 
گفت: ما تخفیفات را یک بار داده ایم و آن 
را یک بار مورد بررسی قرار دادیم اما اگر 
قانونی باشد و درخواستی در این زمینه 

به ما برسد ما آن را بررسی می کنیم.
صالحی در خصوص اینکه  آیا درخواستی 
مبنی بر کاهش محرومیت پیام صادقیان 
به کمیته استیناف آمده یا خیر، گفت: 
هیچ پرونده ای به دست ما نرسیده ما یک بار این حکم او را بررسی 

کردیم و محرومیتش را از سه ماه به دو ماه کاهش دادیم. 
رئیس کمیته استیناف در مورد اینکه آیا می توانند مجددا درخواست 
تجدیدنظر بدهند، گفت: اگر قانون به آن ها اجازه بدهد، می توانند 
این کار را انجام دهند اما اینک��ه آیا نتیجه بگیرند یا خیر به اعضای 
کمیته اس��تیناف برمی گردد. وی در مورد اینک��ه احتمال کاهش 
محرومیت صادقی��ان ضعیف اس��ت چراکه یکبار به این مس��ئله 
رسیدگی شده، تصریح کرد: بله ما تخفیفات را یک بار داده ایم و آن را 
یک بار مورد بررسی قرار دادیم اما اگر قانونی باشد و درخواستی در 

این زمینه به ما برسد ما آن را بررسی می کنیم. 

 حضور وزنه برداران جدید
 در ترکیب تیم ملی

پ��س از عملک��رد ناموف��ق تی��م ملی 
وزنه برداری در بازی های آسیایی 2014 
اینچئون و مصدومیت چند وزنه بردار به 
احتمال زیاد تغییرات��ی در ترکیب تیم 
ملی وزنه برداری اعزامی به رقابت های 
قهرمانی جهان به وج��ود خواهد آمد.

بهمن زارع در مورد ترکیب تیم ملی با 
توج��ه ب��ه مصدومیت هایی ک��ه برای 
محمدرضا براری و بهادر موالیی حادث ش��د نیز گفت: در رابطه با 
ترکیب تیم ملی وزنه برداری در رقابتهای جهانی قزاقستان من با 
حسین رضازاده جلسه ای خواهیم داش��ت به جمع بندی برسیم. 
شاید الزم باشد از نفرات جدید برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت 

کنیم.

برای پرسپولیس یک گل کنار 
گذاشته ام

جواهیر سوکای مهاجم آلبانیای سپاهان، 
انگیزه زیادی برای بازی با پرسپولیس 
دارد و دنب��ال این اس��ت ت��ا در صورت 
حضور در زمین، دروازه ای��ن تیم را باز 
کند.سوکای در آستانه این بازی، برای 
سرخپوش��ان خط و نش��ان می کشد و 
می گوید که سرخپوشان باید فکر برد در 

اصفهان را از سرشان بیرون کنند. 
سپاهان مدتی است که از روزهای اوجش فاصله گرفته است. چرا؟ 

شاید خیلی ها این حرف مرا به حساب توجیه نتایج اخیر تیم مان 
بگذارند اما واقعا در این مدت تا دلتان بخواهد بدشانسی آوردیم. در 
همین بازی با تراکتور از آن همه توپ مان تنها یک توپ وارد دروازه 
شد و با بدشانس��ی تمام با یک گل به خودی دروازه مان باز شد. ما 

باید برنده این بازی می شدیم اما با بدبیاری به پیروزی نرسیدیم. 

6
استعفا درهیئت شمشیربازی اصفهان

فرهاد رضایی دبیرهیئت شمش��یربازی اس��تان اصفهان گفت: مرتضی یزدخواستی رئیس هیئت 
شمشیربازی اصفهان به دلیل مشغله کاری از سمت خود استعفا داده است واداره کل ورزش و جوانان 

به بنده برای سمت سرپرست هیئت پیشنهادهایی داشته اما من به دنبال پست و مقام نیستم.

امیر عابدینی ، با اش��اره به عملکرد خوب ورزش��کاران 
ایرانی در بازی های آس��یایی گفت: بای��د باور کنید که 
کابین��ه عباس��ی در وزارت ورزش گذش��ته خوب کار 
کرده است. بخشی از این نتایج ثمره کار محمد عباسی 
در وزارت ورزش اس��ت و بخش��ی هم مرب��وط به وزیر 
جدید و ش��اید بهتر اس��ت بگویم بخش عمده مربوط 
به کمیته مل��ی المپیک و وزارتخانه جدید اس��ت. باید 
از فدراسیون هایی که بدون س��ر و صدا و جوسازی کار 
می کنند و مربی��ان متخصص می آورند و روی س��کو 
می روند تا پرچم جمهوری اس��المی ب��ه اهتزاز درآید 
تقدیر کرد. من به عنوان خادم ورزش��ی دس��ت آنها را 

می بوسم.

ی  و

ادام��ه داد: ما در دوچرخه س��واری حرف ب��رای گفتن 
داش��تیم و قاطعانه مدال طال گرفتیم و در تیر و کمان 
توانایی هایمان را به رخ آس��یا کش��یدیم. در ش��نا اگر 
موفق نبودیم اما حضور خوبی داشتیم. در دوو میدانی 
حرف زدیم و م��دال گرفتیم. به ورزش ه��ای پایه مثل 
ژیمناس��تیک و دوومیدانی بها دادیم و این نش��انه این 
است که جمهوری اسالمی به هیجانات مثبت جوانان 

پاسخ مثبت می دهد.
عابدینی با اش��اره به عملکرد خوب بانوان در بازی های 
آس��یایی گفت: با همه محدودیت هایی که در طبیعت 
ماست، آنها توانستند با حفظ حرمت اسالمی بدرخشند 
و روی س��کو بروند ک��ه این نش��انگر ت��الش مربیان 
گمنام بانوان اس��ت و همچنین فرهنگ س��ازان که در 
عرصه فرهن��گ خوب کار کردن��د. البت��ه نتایج تلخ و 
بد هم داش��تیم. مثال فوتبال م��ا در فرود ب��ود نه فراز 
اما در رش��ته هایی مثل والیبال،  هندبال و بس��کتبال 
درخشیدیم. در کشتی هم که همیشه موفق بوده ایم اما 
در وزنه برداری ناکام بودی��م. با این حال قدرتمندترین 

مرد جهان مدال طال را برای ما کسب کرد.
عضو هیأت رئیسه س��ازمان لیگ با اش��اره به عملکرد 
فدراس��یون فوتبال گفت: کفاش��یان عمال از مدیریت 
در فوتبال اشباع شده است و باری به هر جهت تصمیم 
می گی��رد و پاس��خ های غیرمنطق��ی می ده��د. بدون 
بررس��ی حمای��ت از ای��ن و آن و به خص��وص مربیان 
خارجی جنجال به پا کردن برای عقد قرارداد، ش��فاف 
نبودن در مس��ائل بودج��ه و هزینه،اینها 
همه نشانگر آن است که کفاشیان در 
مدیریت فوتبال اشباع شده است. به 
همین دلیل برخی از اعضای مجمع 
به دنب��ال برکنار کردنش هس��تند 
یا حداقل بای��د در فدراس��یون فوتبال 
تغییراتی ایجاد ش��ود. ش��اید به برخی ظلم ش��ود اما 
رفتارهایی که در فدراس��یون می بینیم یعنی آنکه باید 
جابجایی در این فدراسیون انجام شود. به جز سازمان 
لیگ کدام کمیته فدراسیون فوتبال اکنون با موفقیت 
کار کرده اس��ت. بنابر این تغییر در فدراسیون ضروری 

است.
وی در مورد وضعیت باش��گاه پرسپولیس گفت: هیأت 
مدیره اکنون به آرامش رسیده و امیدوارم این آرامش 
ادامه پیدا کن��د، االن بای��د تصمیم گیری ها به تعویق 

بیفتد اما اگر این آرامش آتش زیر خاکس��تر باش��د در 
آن صورت باید تغییرات ساختاری در باشگاه داد. یکی 
دو جابجایی در هیأت مدیره ضروری به نظر می رس��د. 
اسپانس��ر نبای��د در تصمیم گیری ه��ا دخالت داش��ته 
باش��د و باید کنار باش��د. امیررضا خادم باید دس��تش 
را از این دو باش��گاه ب��ردارد و وزی��ر ورزش باید برای 
 تصمیم گیری این مسئله را به یک فوتبالی مثل سجادی

 بسپارد.وی در مورد حضور علی کریمی به عنوان مربی 
در تیم ملی گفت: انتخاب علی کریمی سمبلیک است. او 
می تواند در ابعاد مختلف به کی روش مشورت دهد زیرا 
فوتبال ایران و آسیا را می شناسد. کریمی یک اسطوره 
اس��ت و می تواند مردم را با فوتبال آش��تی دهد. بعد از 
ناکامی فوتبال، این تصمی��م، تصمیم خوبی بود اما اگر 
بحث رفتن کریمی به کالس مربیگری است باید بگویم 
کریمی بهترین کالس های دنیا را گذرانده اس��ت حاال 
اگر قرار است پای تخته هم برود و چیزی یاد بگیرد در 
آینده می تواند این کار را بکند و مشکلی پیش نمی آید، 
اگر از نظر قانونمندی مش��کلی پیش نیاید.عابدینی در 
مورد علت غیبتش در هیأت رئیس��ه س��ازمان لیگ در 
روز شنبه گفت: آنها می خواستند روز شنبه تصمیمی 
در مورد سربازها بگیرند که من هم به این دلیل در این 
جلسه حاضر نش��دم البته نظرم را برای آنها فرستادم و 
گفتم وقتی ق��وه قضائیه و نیروهای مس��لح وارد ماجرا 
شده اند دیگری لزومی ندارد که ما فوتبالی ها هم به این 
مسئله ورود کنیم. به خصوص اینکه پای 6-7 ملی پوش 
در میان اس��ت. وقتی که آنها تخلفی مرتکب شدند که 

به فوتبال ربطی ندارد چرا باید از فوتبال محروم شوند.

کفاشیان از مدیریت در فوتبال اشباع شده است

کریمی می تواند مردم را با فوتبال آشتی بدهد

عابدینی: تغییر و تحول در پرسپولیس ضروری است
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حریفان استقالل و 
پرسپولیس مشخص شدند

 مرد سرعت ایران
 در آسیا

حریفان تیم های فوتبال اس��تقالل و پرسپولیس در جام حذفی مشخص 
شدند.مراسم قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال 
کشور، در سالن کنفرانس روابط عمومی س��ازمان لیگ برگزار می شود. 
کمیته مسابقات اعالم کرد: نمایندگان تیم های سپاهان اصفهان، گل گهر 
سیرجان، فوالد خوزستان، پارسه تهران، تراکتورسازی تبریز، کارون اهواز، 
صبای قم، شهرداری اردبیل، سایپا، کیان بختیاری شهرکرد باید در محل 
قرعه کشی حاضر ش��وند.ضمنا فوالد نوین اهواز میزبان استقالل تهران، 
صنعت ساری میزبان ملوان، فجر سپاسی شیراز میزبان استقالل خوزستان، 
استقالل اهواز میزبان نفت تهران، راه آهن میزبان پاس همدان، گسترش 
فوالد میزبان شهدای ارتش اصفهان، ذوب آهن میزبان پیام چغادک بوشهر، 
پدیده مشهد میزبان خونه به خونه بابل، پیکان تهران میزبان  بهمن شیراز، 
نفت مسجد س��لیمان میزبان نیروی زمینی تهران و پرسپولیس میزبان 

کارگر بنه گز بوشهر است.

رضا قاسمي رکورددار دوي سرعت ایران با ایستادن در جاي پنجم 
به کار خود در ماده 100 متر مسابقات دو و میداني بازي هاي آسیایي 
پایان داد.رضا قاس��می دون��ده اصفهاني دوی 100 مت��ر ایران در 
بازی های آس��یایی در دیدار نهایی این ماده با زمان 10 ثانیه و 25 

صدم ثانیه در جایگاه پنجم قرار گرفت. 
قاسمی در نیمه نهایی چهارم شد اما با توجه به زمان خوب نسبت به 
دوندگان به فینال صعود کرد. در این ماده دونده قطری با ثبت زمان 
۹ ثانیه و ۹3 صدم ثانیه و شکستن رکورد آسیا قهرمان شد. دوندگان 

چین و ژاپن دوم و سوم شدند. 
پیش از این حسن تفتیان نیز درنیمه نهایی حذف شده بود. 

همچنین دقایقي پیش مریم طوس��ی دونده تیم ملی دو و میدانی 
ایران در فینال ماده 100 بازی های آسیایی هفتم شد. 

طوسی با زمان 11:73 از خط پایان گذشت. 

دوره آموزشی برای مدیران باشگاه ها
دوره آموزشی مدیران باشگاه های کشور 21 مهر مربوط به لیگ یک 
و مدیران باشگاه های دسته های پایین تر در تهران برگزار خواهد شد. 

اساتید مدیریت ایرانی در این دوره به تدریس خواهند پرداخت.

طالبیان به نشان نقره رسید
احمد رضا طالبیان کایاک سوار ملی پوش ایران در بازی های آسیایی 
اینچئون در مسافت هزار متر به مدال نقره دست پیدا کرد.وی در 
 پایان موفق شد عنوان دوم را پس از کایاک سوار ازبکستان با زمان

 3 دقیقه و 44 ثانیه و 155 هزام ثانیه به دست آورد.

هواداران میالن و خطر حمله قلبی
سرمربی میالن پس از تس��اوی تیمش مقابل چزنا گفت: شاید 
آن هایی که بازی ما را تماشا می کنند با خطر حمله قلبی روبرو 
هستند اما حداقل لذت می برند.فیلیپو اینزاگی خاطرنشان کرد: 

به عنوان یک مربی باید بازی به بازی تیم را بهتر کنم.

دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا

زورآزمایی  بارسلونا و پی اس جی در کنار برج ایفل

وقتی برای رسیدن به تیم ملی 
باید از پیچ پارتی گذشت!

حبیب گردانی مدافع تیم فوتبال تراکتورس��ازی تبریز ، در 
مورد تساوی یک بر یک تیمش در هفته دهم لیگ برتر مقابل 
سپاهان گفت: سپاهان تیم بسیار خوبی است ما در این دیدار 
خیلی خوب بازی کردیم و راه های نفوذ سپاهان را بستیم. 
آن طور که باید نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم. 
می توانس��تیم 3 امتیاز را بگیریم و اگر مهاجمان مان دقت 
می کردند با زدن گل به برتری می رسیدیم. خواست خدا بود 
که بازی به تساوی برسد. ان شااهلل در دیدارهای آینده تالش 

می کنیم تا به پیروزی برسیم.
وی در مورد اینکه گل سپاهان مشکوک به خطای آفساید 
بود، افزود: من در جریان بازی با خلعتبری صحبت می کردم 
و او گفت که هنگام زدن گل یک متر در آفساید بودم. به نظر 
می رسید کمک داور تمرکز خود را از دست داده است. البته 
اگر هدف ما مقام قهرمانی لیگ برتر است نباید این مسائل 

را مالک قرار دهیم. 
گردان��ی در ادام��ه تأکی��د ک��رد: امس��ال تیم ج��وان و با 
انگیزه ای داریم. رسول خطیبی )س��رمربی تراکتورسازی( 
که خودش هم اهل تبریز اس��ت برای تی��م زحمت زیادی 
می کش��د. امیدوارم تیم حاشیه نداش��ته باشد و مسئوالن 
 هم از ه��ر لحاظ از م��ا حمایت کنن��د تا بتوانی��م قهرمان

 شویم.
مدافع تراکتورسازی در مورد انتخاب علی کریمی همبازی 
سال قبل او در تراکتورسازی به عنوان مربی تیم ملی گفت: با 
کریمی تماس گرفتم و انتخابش را به او تبریک گفتم. کریمی 
برای فوتبال ایران خیلی زحمت کشیده و لیاقت بسیار زیادی 
دارد امیدوارم ایران با حضور او در جام ملت های آسیا نتایج 

خوبی بگیرد.
وی در پایان در مورد اینکه خیلی از هواداران تراکتورسازی 
می گویند ح��ق او بوده که به تیم ملی دعوت ش��ود، عنوان 
کرد:  برای رس��یدن به تیم ملی خیلی تالش کردم اما فکر 
می کنم هرکس آشنا و پارتی داش��ته باشد راحت تر به تیم 
 ملی می رس��د. 2-3 بازیکن ما لیاقت حض��ور در تیم ملی

 را داشتند.
 نمی دانم لیگ را چه طور می بینن��د و نفرات با چه معیاری 
دعوت می ش��وند. امس��ال و س��ال قبل بهترین بازی ها را 
انجام داده ام و شاید قسمت نیست به تیم ملی دعوت شوم. 
هرچه خدا بخواه��د همان اتفاق می افت��د. بازهم برای تیم 
ملی در جام ملت های آس��یا آرزوی موفقی��ت  می کنم چرا 
 که موفقیت تیم ملی ب��ه لیگ و باش��گاه های ایران کمک

 می کند.
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بارسلونا در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان اروپا در پاریس 
مهمان پاری سن ژرمن است. منچستر سیتی نیز در خانه از رم 
پذیرایی خواهد کرد.دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه 

)امشب(با برگزاری 8 دیدار در سراسر قاره اروپا ادامه می یابد.
گروه E زسکا- بایرن مونیخ منچستر سیتی- رم

در اولین دیدار بایرن مونیخ باید در روسیه به دیدار زسکا مسکو 
برود. بایرن که در بازی اول خود موفق شد منچسترسیتی را با 
گل دقایق پایانی ژروم بوآتنگ شکس��ت دهد، باید در دومین 
دیدار برابر زسکا مس��کویی قرار گیرد که در بازی نخست خود 
با نتیجه 5 بر یک برابر رم شکس��ت خورد. بایرن مونیخ پس از 
شروعی متزلزل در بوندسلیگا توانست صدر جدول را بار دیگر به 
دست آورد. آن ها شنبه در هفته ششم بوندسلیگا موفق شدند با 
دو گل کلن را شکست دهند تا نشان دهند شرایط خوبی دارند. 
این دیدار به دلیل سرمای روسیه ساعت 1۹:30 به وقت ایران 
برگزار خواهد ش��د.در دومین دیدار این گروه منچسترسیتی 
باید در ورزش��گاه اتحاد از تیم رم ایتالیا پذیرایی کند؛ دیداری 
که یکی از حس��اس ترین دیدارهای لیگ قهرمانان اروپاست. 
منچسترسیتی که معموال در لیگ قهرمانان اروپا نتایج خوبی 
نمی گی��رد، در اولین دیدار خود شکس��ت تلخ��ی برابر بایرن 
متحمل ش��د و حاال برای جبران این نتیجه تیم آماده رم را در 
پیش دارد که تمام 5 دیدار خود را در سری A ایتالیا با پیروزی 
پشت سر گذاشته است. رمی ها در بازی  نخست خود برابر زسکا 

نیز با نتیجه پرگل 5 بر یک به پیروزی رسیدند.
گروه F پاری سن ژرمن - بارسلونا آپوئل - آژاکس

بارس��لونا در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان اروپا باید در 
ورزش��گاه پارک دوپرنس برابر پاری سن ژرمن به میدان برود. 
بارسلونا در بازی نخست خود در نیوکمپ موفق شد آپوئل را با 
یک گل شکست دهد و حاال برابر پاری سن ژرمنی قرار می گیرد 
که ش��رایط خوبی ندارد. در دیگر این گ��روه آپوئل در قبرس 

میزبان آژاکس هلند است. هر دو تیم می دانند که با وجود حضور 
بارسلونا و پاری سن ژرمن شانس زیادی برای صعود به مرحله 
بعد ندارند و تالش می کنند با قرار گرفتن در رده سوم به لیگ 
اروپا صعود کنند. به همین خاطر دیدار این دو تیم می تواند از 

اهمیت زیادی برخوردار باشد.
گروه G اسپورتینگ - چلسی شالکه - ماریبور

در گروه G چلس��ی باید در پرتغال به دیدار اسپورتینگ برود. 

چلسی که در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد، در بازی نخست 
خود بدون دیگو کاس��تای گلزن برابر شالکه به میدان رفت که 
این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. شاگردان مورینیو 
برای کسب س��ه امتیاز این دیدار باید در دیداری سخت برابر 
اسپورتینگ به میدان بروند که اوایل هفته برابر پورتو به تساوی 
یک بر یک رسید. چلسی نیز موفق شد با 3 گل آستون ویال را 

کشت دهد تا جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند. 
در دیگر دیدار ش��الکه در آلمان پذیرای تیم ماریبور اس��لونی 
است. هر دو دیدار این گروه در شب نخس��ت با تساوی یک بر 
یک به پایان رس��ید. به این ترتیب هر 4 تیم از شانس مساوی 
برای صعود برخوردار هستند. شالکه پس از شروعی ضعیف در 
این فصل توانست بار دیگر قدرتش را بدست آورد. آبی پوشان 
آلمانی موفق شدند شنبه در دیداری حساس با نتیجه 2 بر یک 

دورتموند را شکست دادند.
گروه H باته بوریسوف - بیلبائو شاختار - پورتو

در گروه آخ��ر لیگ قهرمانان اروپا باته بوریس��ف که در ش��ب 
نخست برابر پورتو با شش گل شکس��ت خورد میزبان اتلتیک 
بیلبائو اسپانیاس��ت. بازیکنان باته در این دیدار می خواهند با 
کس��ب نتیجه مثبت، شکست تحقیرآمیز ش��ب نخست را به 
دست فراموشی بسپارند. آن ها در این دیدار برابر تیم بیلبائویی 
به میدان خواهند رفت که نتایج خوبی در هفته های گذش��ته 

کسب نکرده است.
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آگهي مزايده
 1033 بر اساس پرونده هاي  اجرائی به شماره بايگاني 9000081و9000082و9000083

و9200082  تمامت و همگی يک قطعه زمین به مساحت 9490 متر مربع واقع در شهرک 
مورخ  3906-09-و-ج  شماره  قرارداد  طبق  فوق  زمین  قطعه  که  رنگساران  صنعتی 
گرديده  واگذار  آدرگان  شرکت  به  اصفهان  صنعتی  شهرکهای  شرکت   1383/08/28
و  موجود  مشترکات  و  منضمات  و  متعلقات  و  ضمائم  و  لواحق  و  و  توابع  جمیع  با 
منصوبه در آن وبه موجب اسناد رهنی شماره 65787  مورخ 1386/02/10 و 66607 
1387/01/29دفتر   مورخ  و67760   1386/08/30 مورخ  و66871   1386/07/09 مورخ 
علت  وبه  گرفته  قرار  بانک صادرات   رهن  در  مذکور  طرف  شرکت  از  اصفهان   85
اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم 
و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانکار  بانک  درخواست  به 
آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابرصورتجلسه 
ماموراجراو برگ ارزيابی کارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصیف وارزيابی 
مساحت  به  زمیني  با  فعال  غیر  کارخانه  باب  يک  از  عبارت  مذکورکه  :شرکت  گرديد 
تاسیسات  هرگونه  وفاقد  درمحل  محصور  صورت  وبه  عرصه  مربع  متر   9490
وتجهیزات مکانیکي ،تولیدي،وانشعابات،آب وبرق وگاز وداراي اعیان ها به شرح زير 
میباشد.1. سوله اي به مساحت 3605 مترمربع با ديوارهاي آجري لفتون به ضخامت 
35 و23 سانتي متري با احتساب نقابهاي خارجي واسکلت فلزي وسقف سبک با ورق 
درب  فاقد  که  نما  آجر  خارجي  ونماي  خاکي  وکف  وشیشه  وپشم  وتوري  گالوانیزه 
وپنجره میباشد.2.ساختمان اداري با مساحت 237/5 مترمربع با سقف تیرچه وبلوک 
وديوارهاي آجري وسطوح داخلي سفید کاري وکف سرامیک بدون درب چوبي وداراي 
درب وپنجره هاي يو پي وي سي دوجداره بدون شیشه 3.ساختمان کارگري به مساحت 
کاري  سفید  داخلي  آجري وسطوح  وديوارهاي  بلوک  تیرچه  با سقف  مربع  متر   146
داراي درب وپنجره هاي يو پي وي سي ونماي خارجي آجر لفتون  4.دراطراف کارخانه 
فوق درضلع شمالي 260 متر مربع ديوار کشي آجري با ضخامت 35/ متر ضلع شرقي 
وجنوبي وغربي 670 متر مربع ديوار کشي آجري لفتون به ضخامت 35/متر درضلع 
غربي وشرقي9/2 متر درب پروفیل آهني موجود میباشد.5.کف محوطه کارخانه فوق 
آسفالت وبخشي خاکي که درقسمت هايي از محوطه داراي جدول کاري با جدول بتني 
به ارتفاع 35/ متر میباشد.که با توجه به توضیحات مشروحه فوق وشرايط حاکم بر 
بازار ونوع وقدمت ساخت ومصالح ساختماني مصرفي وديگر عوامل موثر ملک فوق به 
مبلغ هفده میلیارد ريال ارزيابي میگردد. در جلسه مزايده که از ساعت 9 صبح الی 12 
روز دوشنبه مورخ 1393/07/28 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از 
طريق مزايده به فروش میرسد ومورد مزايده طبق اعالم  بانک فاقد بیمه میباشد.چنانچه 
از آن جلسه مزايده  بعد  ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  روز مزايده 
تشکیل میگردد.موردمزايده از مبلغ کارشناسی هفده میلیارد ريال شروع وبه باالترين 
قیمت پیشنهادی و به هر کس که خريدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزايده به آدرس: جاده شهرضا – اصفهان شهرک صنعتی رازی 
خیابان دهم پالک 88 کد پستی 11855-86391 بازديد به عمل آورند الزم به ذکر است 
که عرصه مورد مزايده طبق شرايط و ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان از 
طرف شرکت شهرکها به برنده مزايده واگذار و کلیه هزينه های قانونی اعم  ازمالیات 
دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان،آب و برق 
وگازوساير هزينه های متعلقه تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده 
يا نشده باشد و کلیه هزينه های مربوط به نقل انتقال بر عهده برنده مزايده میباشد اين 
آگهی يکنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 1393/06/31درج ومنتشر 

میشود.م الف:255 يوسفیان واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ رای 

 9209980350301402 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970350300545  شماره   7/134
شماره بايگانی شعبه: 921402 خواهان: مینا خامسی پور با وکالت آقای مسعود عمرانی 
به نشانی اصفهان-خ نیکبخت-روبروی دادگستری-ساختمان ديبا-ط3-واحد5 خوانده: 
تنظیم سند  به  الزام  المکان خواسته:  به نشانی مجهول  آقای سید عبدالوحید موسوی 
خودرو گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رای مینمايد. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مینا خامسی 
پور با وکالت آقای مسعود عمرانی به طرفیت آقای سید عبدالوحید موسوی مبنی بر 
الزام خوانده به انتقال رسمی يکدستگاه اتومبیل سواری سراتو به شماره انتظامی قبلی 
53-291ب29 و مطالبه مطلق خسارات دادرسی دادگاه از توجه به محتويات پرونده و 
ابرازی و با توجه به مفاد قولنامه مورخ 91/7/26 که به موجب آن خوانده  مستندات 
به عنوان فروشنده اقدام به فروش اتومبیل مورد دعوی به خواهان به عنوان خريدار 
نموده و در راستای فروش اقدام به تنظیم وکالت در تعويض پالک نموده و آنچه که 
صورت گرفته و بنام خواهان شده راجع است به تعويض پالک که به شماره انتظامی 
جديد 43-537ل63 صادر گرديده است و حسب اعالم وکیل خواهان هنوز انتقال سند به 
صورت رسمی صورت نگرفته است و با توجه به استعالم صورت گرفته از راهنمايی 
موظف  فروشنده  اينکه  و  میباشد  ايشان  وکیل  و  خواهان  ادعای  مويد  که  رانندگی  و 
به  انتقال رسمی میباشد لهذا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً  به 
مواد 219و220 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 1و2 
وکالی  سفر  هزينه  و  الوکاله  حق  تعرفه  نامه  آيین   3 ماده  و  مدنی  مسئولیت  قانون 
دادگستری حکم به محکومیت خوانده به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
نام خواهان و  به  انتظامی جديد 43-537ل63  به شماره  اتومبیل سواری سراتو  سند 
محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 1/002/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
رای  میدارد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  قانونی  تعرفه  براساس  وکیل  حقالوکاله 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:16689 اسماعیلی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/135 شماره دادنامه: 9009970350300345 شماره پرونده: 8909980350301173 
شماره بايگانی شعبه: 891175 خواهان: بانک صادرات با وکالت آقای سید حمیدرضا 
عرب زاده به نشانی اصفهان-خ مطهری-باالتر از پل شیری-نبش کوچه شهید باقی-

اصفهان-خانه  نشانی  به  خسروی  مهناز  1-خانم  خواندگان:  وکالت  سوم-دفتر  طبقه 
نیازعلی  آقای   -2 آخر  ششم-پالک  ورزشگاه-کوچه  بهارستان-بلوار  اصفهان-خ 
آقای   -3 هجرت  کوچه  تابلو-  اصفهان-خیابان  اصفهان-خانه  نشانی  به  جهانگیری 
 مصطفی میرهاشمی به نشانی اصفهان-مارچین-کوچه شهید امینی 4- آقای رحمت ا...

خسروی-پالک16-فعاًل  بلوار-کوچه  اصفهان-خ  اصفهان-خانه  نشانی  به  خسروی 
مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه  همگی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته – 
با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به 
صدور رای مینمايد. رای دادگاه: نظر به اينکه وکیل خواهان باستناد 5 فقره سفته به 
شماره های 264788 الی 264790 و 776500 و 64595 جمعًا به مبلغ 180/000/000 
ريال طرح دعوی نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مستندات مذکور از ايراد و 
اعتراض مصون و مورد تکذيب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به 
خوانده رديف اول مهناز خسروی به عنوان متعهد و خواندگان رديف دوم الی چهارم 
به عنوان متعهد نیز مسلم و وجود اصول سفته ها در يد خواهان استقرار دين بر عهده 
خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیهم و طلب خواهان دارد و 
با توجه به اينکه نامبردگان هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و 
دلیلی بر پرداخت دين خود در تاريخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ قانونی 
ابرازی را مورد تکذيب  در جلسه دادرسی مورخ 90/3/21 حضور نیافته و مستندات 
قرار نداده اند لهذا ضمن استصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه راوارد تشخیص 

به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون 
مسئولیت مدنی و مواد 249و307و308و309 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدنی و 
ماده 3 آيین نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکالی دادگستری حکم به محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
مبلغ 3/600/000  پرداخت  و  دادرسی  بابت هزينه  ريال  مبلغ 36/650/000  پرداخت  و 
ريال بابت هزينه واخواست و پرداخت خسارات قراردادی )خسارات ديرکرد بر مبنای 
قراردادابرازی( از تاريخ سررسید دين لغايت زمان پرداخت و پرداخت حق الوکاله وکیل 
براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد وکیل خواهان موظف است 
مابه التفاوت هزينه دادرسی و تمبر مالیاتی را براساس محکوم به پرداخت و صدور 
رای صادره  میباشد  قطعیت حکم  فرض  در  التفاوت  مابه  پرداخت  بر  متوقف  اجرايیه 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجديدنظر استان اصفهان میباشد.م الف:16692 

اسماعیلی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
احضار متهم

به جنابعالی  بدينوسیله  فرزند ستار  آقای مسعود رستمی  7/139 آگهی احضار متهم 
ايراد صدمه  ابالغ می گردد آقای دانیال رمضانی فرزند اکبر شکايتی علیه شما بنا بر 
دادياری   4 شعبه  در  ارجاع  از  پس  که  نموده  مطرح  سرقت  و  تهديد  و  عمدی  بدنی 
دادسرای عمومی و انقالب لنجان به کالسه 93/5826/030199/146 کالنتری فوالدشهر 
ثبت و تحت رسیدگی است بنا به اعالن و درخواست شاکی به لحاظ مجهول المکان بودن 
شما به استناد ماده 115 قانون آيین دادرسی در امور کیفری مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثیراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف 

مهلت يکماه از تاريخ نشر آگهی در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالن آدرس جديد 
به موقع  به طور کامل مطلع شويد در صورت عدم حضور  از موضوع شکايت  خود 
اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:479 شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان لنجان 
مزايده 

7/164 شماره آگهی: 139303902135000001 شماره پرونده: 139304002135000006 
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ يک باب مغازه به شماره پالک ثبتی 3704 
فرعی از 33- اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز به آدرس شهرستان 
نطنز میدان امام خمینی)ره( پاساژ امام خمینی طبقه اول)روی همکف( پالک68 کدپستی 
8761665515 که سند مالکیت آن به شماره چاپی 996121 ذيل ثبت 14687 در صفحه 
482 دفتر 171 به نام آقای احمد زاهدپور گودرزنی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 
303 صادره از نطنز شماره ملی 1239359195 صادر و تسلیم گرديده و محدود است 
رو  پیاده  به فضای  است  پنجره  و  ديوار  متر و شصت سانتیمتر  به طول سه  شمااًل 
با  به طول هفت متر و هشتاد و هشت سانتی متر ديواريست اشتراکی  خیابان شرقًا 
پالک 3703 فرعی جنوبًا به طول سه متر و شصت و نه سانتی متر درب و ديوار است 
به راهرو مشاعی غربًا به طول هفت متر و هشتاد و هشت سانتیمتر ديواريست اشتراکی 
با پالک 3705 فرعی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آيین نامه 
اجرايی آنهاست و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق به شرح ذيل احداث 
گرديده: ششدانگ يکباب مغازه تجاری با مشخصات فوق واقع در طبقه اول به مساحت 
28/73 مترمربع کف سنگ ديوارها آجری که 1/40 متر سنگ و مابقی سفیدکاری شده 
درب ورودی و ويترين شیشه سکوريت و پنجره ها فلزی است اين پالک از سمت شمال 
مشرف به خیابان امام خمینی)ره( و از سمت جنوب مجاور راهروی پاساژ قرار گرفته 
و دارای کولر و برق تک فاز می باشد اين مغازه در حال حاضر داير نمی باشد پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1393/07/29 در اداره ثبت اسناد و امالک 
نطنز واقع در شهرستان نطنز خیابان دولت از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده 
فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترين  به  و  ريال شروع   402/220/000 پايه  مبلغ  از 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و 
اينکه رقم  نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد شرکت در جلسه مزايده برای عموم 
از  بعد  اداری  روز  مزايده  گردد  رسمی  تعطیل  مزايده  روز  چنانچه  است ضمنًا  آزاد 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حساب های دارايی و شهرداری و ... خواد بود اين آگهی در يک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1393/07/08 )روز سه شنبه( درج 

و منتشر می گردد.م الف:123 شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
احضار 

7/140 نظر به اينکه 1- هادی نورزاده فرزند امیر 2- مجید مظفری موغايی فرزند جعفر 
در  اتهام شرکت  به  فرزند حسنعلی  رهبرجاه  مرتضی   -4 نبی  محمدی  غالمرضا   -3
جعل و کالهبرداری حسب شکايت آقای مجید کريمی فررند محمد از طرف اين دادسرا 
در پرونده کالسه 920735ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگرديده بدينوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يکماه از 
انقالب اصفهان جهت  انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و  تاريخ 
پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يکماه از تاريخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:17079 شعبه 15 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

طرفیت  به  دادخواستی  ريحانی  رضا  خواهان  شماره:1393/06/30-930767   7/141
خوانده حمیدرضا قاسمی چمگردانی به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351500746 کالسه  به  و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 93/9/26 و ساعت 10صبح تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکی ازجرايد 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17086 شعبه 15 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 
7/142 شماره ابالغنامه: 9310100350102542 شماره پرونده: 9309980350100488 
شماره بايگانی شعبه:930566 ابالغ شونده حقیقی: وحید اعتباريان خوراسگانی نشانی 
مجهول المکان تاريخ حضور: 1394/02/05 شنبه ساعت:10:45 محل حضور: اصفهان-خ 
اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ 
آقای محمدرضا  مديريت  به  ملت  بانک  دعوی  در خصوص  علت حضور:  شماره333 
ساروخانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در اين شعبه حاضر شويد. 
ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمايم ارسال می گردد.م الف:17088 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

و   9310100350101757 و   9310100350103643 ابالغنامه:  شماره   7/143
9310100350103642 شماره پرونده: 9309980350100314 شماره بايگانی شعبه: 

930365 ابالغ شونده حقیقی: 1- کريم دهقانی 2- عباس زارعی 3- علی اصغر عطاريان 
دوشنبه   1393/11/20 حضور:  تاريخ  مجهول المکان  نشانی  به  سه  هر  حسن  فرزند 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل  ساعت:11:30 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
دعوی سید علی واعظی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به اين شعبه 
می گردد.  ارسال  ضمايم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  حاضر شويد.  ضمنًا 

م الف:17090احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/144 شماره ابالغنامه: 9310100350103619 شماره پرونده: 9309980350100386 
نشانی  زاده  کريم  يوسف  حقیقی:  شونده  ابالغ   930449 شعبه:  بايگانی  شماره 
حضور:  11:30محل  ساعت:  شنبه   1393/12/02 حضور:  تاريخ  مجهول المکان 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی حسین سلیمی به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در اين شعبه حاضر شويد. ضمنًا به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمايم ارسال می گردد.م الف:17094 احمدی نبی منشی شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/145 شماره ابالغنامه: 9310100350103603 شماره پرونده: 9309980350100220 
نشانی  صالحی  ابوالقاسم  سید  حقیقی:  شونده  ابالغ   930255 شعبه:  بايگانی  شماره 
مجهول المکان تاريخ حضور: 1394/03/02 شنبه ساعت:10:00 محل حضور: اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق 

در  به طرفیت شما  کیانی  دعوی حسن مساح  در خصوص  علت حضور:  شماره333 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در اين شعبه حاضر شويد. ضمنًا به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمايم ارسال می گردد.م الف:17095 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/146 در خصوص پرونده کالسه 645/93 خواهان فرزانه بابک نژاد با وکالت خانم 
سعادت دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت 
مهین کريمی   – کريمی  به طرفیت رسول  منزل مسکونی  دانگ   6 انتقال  و  تنظیم سند 
فرزند غالمرضا تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/9/1ساعت 
تقاضای  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین  9صبح 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:17100 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار متهم

پرونده:9209980365101162  شماره   9310100354603585 ابالغیه:  شماره   7/147
ايوب  برای  پرونده کالسه 9209980365101162  در  بايگانی شعبه: 921507  شماره 
به موضوع  که رسیدگی  نموده  کیفر  تقاضای  عمدی  و جرح  اتهام ضرب  به  میسائی 
اين شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/09/01 ساعت 11:00 تعیین  به 
اجرای  به متهم و در  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   با عنايت  گرديده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آيین  قانون  115و180  مواد  مقررات 

کیفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:17101 شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان 

احضار متهم
پرونده: 9109980363001142  ابالغیه: 9310100353102005 شماره  7/148 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 911331 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
اتهام  به  قربانیان  احمد  برای   9109980363001142 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
به  که رسیدگی  نموده  کیفر  تقاضای  باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری  غیرمجاز  تغییر 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/09/03ساعت 11:00 
در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنايت  با  است.  گرديده  تعیین 
در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آيین  قانون  مواد 115و180  مقررات  اجرای 
امور کیفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
می باشد.م الف:17108  دادگستری  عهده  به  نشر  آمد.هزينه  خواهد  عمل  به   غیابی 

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

ابالغیه: 9310100351303327 شماره پرونده: 9309980351300079  7/149 شماره 
به طرفیت خوانده  دادخواستی  قربانی  بايگانی شعبه: 930084 خواهان محمد  شماره 
محسن پوريای ولی به خواسته مطالبه وجه چک تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980351300079 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  تعیین شده است  ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/09/05 و ساعت 12:00 
قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی ازجرايد 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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17111   و ضمائم 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9209980351300504  ابالغیه: 9310100351303309 شماره  7/150 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 920576 خواهان ها محمدرضا بابلی و سعید بابلی و امیرحسین 
طیبه  و  شکرانی  مهدی  و  شکرانی  رضوان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  بابلی 
شکرانی و سید امین ا... ملکوتی جزی و صفرعلی عباسی و سعادت ملکوتی و جهانگیر 
به  شکرانی  احمد  و  شکرانی  رباب  و  شکرانی  و صغری  شکرانی  محمود  و  شکرانی 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9209980351300504 کالسه  به  و  ارجاع   355 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/11/01 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجرايد کثیراالنتشار آگهی می شود  در يکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17112   و ضمائم 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/151 در خصوص پرونده کالسه 769/93ش11 خواهان پديده خسروی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت 1- محمد اسدی فرد 2- جلیل زمانی 3- حسن وصیله ها نجف 
 8/30 93/9/1 ساعت  مورخ  روز شنبه  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقديم  آبادی 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گرديده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:17117  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

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

پرونده: 9309980350400674  ابالغیه: 9310100350404291 شماره  7/152 شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  صديقی  مرتضی  خواهان   930711 شعبه:  بايگانی  شماره 
تقديم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  محمدی  حسین  خوانده 
دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 
9309980350400674 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/09/03 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:17122 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350800439  ابالغیه: 9310100350803761 شماره  7/153 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930462 خواهان اداره کل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
به  هاشمی  حاج  محمدعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امانی  داريوش  مديريت  با 
خواسته مطالبه خسارت و تامین خواسته تقديم 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 
3 اتاق 315  ارجاع و به کالسه 9309980350800439 ثبت گرديده که وقت رسیدگی 
آن 1393/09/03 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17126 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350800438  ابالغیه: 9310100350803778 شماره  7/154 شماره 
بانک  از جانب  وکالتا  و  )اصالتا  انصار  بانک  بايگانی شعبه: 930461 خواهان  شماره 
محمدرضا  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کربی(  محمود  آقای  نمايندگی  به  انصار 
چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضوی  محمدصالح  و  دوز  پوستین  زهرا  و  رضوی 
 8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9309980350800438 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/09/02 و ساعت 10:30 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجويز 
دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف:17128 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350800256  ابالغیه: 9310100350803861 شماره  7/155 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930268خواهان احمد نبی لوحی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
دادگاههای  تقديم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  خاکی  محمد  و  آقاکوچک  پور  اصغر 
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 
ثبت  به کالسه 9309980350800256  و  ارجاع   315 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/09/16 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجرايد کثیراالنتشار آگهی می شود  در يکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17131   و ضمائم 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده: 9309980350600304  ابالغیه: 9310100350604273 شماره  7/156 شماره 
عظیمه  و  دريک  بتول  و  شامی  ابراهیم  خواهان ها   930338 شعبه:  بايگانی  شماره 
و سید حسن  نصیری  مرتضوی  محمد  طرفیت خواندگان سید  به  دادخواستی  شامی 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  و  میزبانی  صديقه  و  شامی  مهدی  و  نصیری  مرتضوی 
خواسته  به  آرندی  زارع  ا...  نعمت  و  غالمی  محمدعلی  و  خوراسگان  شهرداری  و 
تقديم  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  قرارداد  تنفیذ  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام 
دادگاه   6 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 310 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350600304 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1393/10/03 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- مهدی شامی 2- سید محمد 
مرتضوی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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 دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17133 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350600340  ابالغیه: 9310100350604270 شماره  7/157 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930382 خواهان ها محمدتقی کاظمی و امین ا... کاظمی اندانی و 
حسین کاظمی و فاطمه کريمی خوزانی و اعظم کاظمی اندانی و عصمت کاظمی اندانی 
و مصطفی کاظمی اندانی دادخواستی به طرفیت خواندگان بانک صادرات ايران استان 
دادرسی  مطالبه خسارات  و  رهن  فک  به  الزام  به خواسته  بابايی  علیرضا  و  اصفهان 
 6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
و   1393/10/03 آن  رسیدگی  وقت  که  گرديده  ثبت   9309980350600340 کالسه  به 
ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای علیرضا بابائی 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی ازجرايد کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:17135 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350600201  ابالغیه: 9310100350604207 شماره  7/158 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 930227 خواهان علیرضا نگهبان اصفهانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محسن حق شناس و صفرعلی محمدزاده و محمدحسین آذری دهکردی به 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9309980350600201 ثبت گرديده که وقت 
رسیدگی آن 1393/09/29 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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 دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17138 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350600335  ابالغیه: 9310100350604305 شماره  7/159 شماره 
شفق  ستوده  شرکت  و  کدخدايی  سعید  خواهان ها   930377 شعبه:  بايگانی  شماره 
امید  و  شکری  هادی  و  قديری  جواد  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  اصفهان 
تقديم  قرارداد عادی  بابت  دادرسی و مطالبه وجه  به خواسته مطالبه خسارات  میری 
دادگاه   6 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 310 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
ساعت  و   1393/10/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گرديده  ثبت   9309980350600335
11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای هادی لشگری فرزند 
محمدصديق و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجرايد  يکی  در  نوبت  يک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
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 دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17140 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرايیه 

7/160 شماره اجرايیه: 9310420350700235 شماره پرونده: 9209980350700740 
به شماره و  اجراي حکم مربوطه  بايگانی شعبه: 920832 بموجب درخواست  شماره 
شماره دادنامه مربوطه 9209970350702381 محکوم علیه بهروز باوقار ثمین فرزند 
 منصور به نشانی اصفهان- خ استانداری - بعد از خ فرشادی - بن بست يزدان- پ5 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   282/100/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم 
5/697/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت 
آنها  وجه  وصول  زمان  تا  چکها  تاريخ  از  تورم  نرخ  مبنای  بر  تاديه  تاخیر  خسارت 
در حق محکوم له سیدعلی قاضی عسگر فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان-چهارراه 
نیز  بابت حق االجرا  ريال  مبلغ 14105000  پرداخت  و  پديده  عکاسی  نقاشی-روبروی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاريخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
صريحا  ندارد  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارايی  جمیع  صورت 
اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
 اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
يا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارايی خود  از  واقع  يا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:16696 

صادقی هاردنگی مديردفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/161 شماره دادنامه: 9309970350700733 شماره پرونده: 9209980350701109 
شماره بايگانی شعبه: 921267 خواهان: آقای حمید عابدی با وکالت خانم هاجر قاسمی 
به نشانی اصفهان-فالورجان-شهر ابريشم-بلوار الغدير-تقاطع سوم-جنب آموزشگاه 
رانندگی آفتاب خوانده: شرکت شاهین جهانگرد مدائن به نمايندگی و صاحب امضايی 
فاطمه کسائیان نائینی به نشانی اصفهان-خ پروين-حدفاصل شیخ طوسی و پارک الله-
مجتمع تجاری پايتخت-طبقه اول خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
آقای حمید عابدی  از  به وکالت  قاسمی  دادگاه: در خصوص دعوای خانم هاجر  رای 
فاطمه  خانم  نمايندگی  به  مدائن  جهانگرد  شاهین  شرکت  طرفیت  به  عبدالصمد  فرزند 
کسائیان نائینی فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه مبلغ صد و ده میلیون و نهصد و 
سی و پنج هزار ريال وجه دو فقره چک به شماره های 776451-91/1/25 عهده بانک 
ملی و 57/384021/1319-91/12/4 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و تاخیر تاديه دادگاه از توجه به کلیه محتويات پرونده دادخواست تقديمی و مدارک 
ارائه  و  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  حضور  عدم  و  دادرسی  صورتجلسه  و  ابرازی 
هرگونه دفاع يا ايراد در برابر دعوای مطروحه و رؤيت اصول اسناد استنادی در يد 
خواهان و احراز اشتغال ذمه و ساير قرائن و امارات پرونده دعوای خواهان را ثابت 
و 310و313  مدنی  دادرسی  آيین  قانون  مواد 198و519و522  به  مستنداً  و  تشخیص 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و خسارت قانونی وفق تعرفه و تاخیر تاديه 
از تاريخ سررسید چکها لغايت اجرای حکم براساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شعبه است نسبت به درخواست تامین خواسته با توجه به عدم 
توديع خسارت احتمالی وفق ماده 115 قانون آيین دادرسی مدنی قرار رد درخواست 
 صادر و اعالم که ظرف ده روز از ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه است.م الف:16705 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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بنیانگ��ذار نفرول��وژی در ایران ب��ا بیان اینک��ه کلیه های 
انس��ان هم به م��رور زم��ان روند پی��ری را طی م��ی کند، 
 افزود: همه م��ردم نباید روزی ۸ لیوان آب برای س��امتی

 بنوشند.
دکت��ر بهروز برومن��د در مراس��م روز جهانی کلی��ه که در 
بیمارس��تان فیروزگ��ر برگزار ش��د اظهارداش��ت : برخی 
سالخوردگان فکر می کنند، اگر خودشان ۸۰ سال سن دارند 
 باید کلیه ه��ای آنها مثل یک کودک ۱۴ س��اله عمل کند.

وی افزود : این در حالی است که این افراد فراموش کرده اند 
که کلیه های آنها مثل خودشان پیر شده است و باید بیشتر 

مراقب این عضو حیاتی بدن باشند.
باید به اندازه نیاز آب نوشید

متخص��ص داخلی و ف��وق تخص��ص بیماری ه��ای کلیه 
افزود: برخی پزش��کان تاکید م��ی کنند که ه��ر فرد باید 
روزانه هش��ت لیوان آب بنوش��د این در حالی است که این 
 اظهارات درست نیست و آب باید به اندازه نیاز بدن مصرف

 شود.

برومند با بیان اینکه نوش��یدن هشت لیوان آب برای برخی 
افراد مبتا به نارسایی کلیه خوب نیس��ت اظهارداشت: به 
عنوان نمونه در همین بیمارستان ) فیروزگر( بیمار نارسایی 

کلیه به خاطر نوشیدن آب زیاد، جان خود را از دست داد.
این فوق تخصص بیماری های کلیه تاکید کرد : مگر امکان 
دارد که همه افراد یک جور لباس بپوشند که برخی پزشکان 

نوشیدن هشت لیوان آب را برای همه توصیه می کنند!؟
 ۷۰ سالگی حداکثر سن عمل جراحی پیوند کلیه 

در ایران

وی با بی��ان اینک��ه برخ��ی منابع عم��ل جراح��ی پیوند 
کلیه را تا س��ن ۸۰ س��الگی نیز امکان پذیر عن��وان کرده 
 اند، اف��زود : ام��ا این عم��ل در ایران تا س��ن ۷۰ س��الگی

 است.
برومند اظهارکرد: اگر برخی می گویند عمل پیوند کلیه برای 
سنین کمتر از ۶۵ سال است برای آن دسته از کسانی است 

که زندگی سطح پایینی دارند.
وی در عین حال به بیماری ۷۱ س��اله اش��اره کرد که وی 
را به یکی از بیمارس��تان ه��ای تهران جه��ت عمل پیوند 
کلیه معرف��ی کرده ب��ود و مس��ئوالن آن بیمارس��تان در 
 رابطه با س��ن زیاد بیمار به او ) دکتر برومن��د ( ایراد گرفته 

بودند.
 دکتر برومن��د هم به س��ن خودش ک��ه در زم��ان حاضر

 ۷۳ سال اس��ت اش��اره کرد و افزود : اگر آن بیمار ۷۱ ساله 
را از عمل پیون��د ناامید می ک��ردم خودم ک��ه از آن بیمار 
 دو س��ال بزرگتر بودم باید دو س��ال پیش ب��ا زندگی وداع

 می کردم.

حضور فعاالنله ذوب آهن در دفلاع مقدس مایه 
مباهات و افتخار صنعت است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این آیین گفت: امروز همه ما 
در سنگر تولید برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی 
موظف به تاش و کوشش برای احیای اقتصادي نظام هستیم. 
دکتر اردشیر سعد محمدي  با اشاره به شرایط مطلوب فعلي 
ذوب آهن و خرید دو کارخانه تولید ریل ملي و تیرآهن بال پهن 
) H( گفت: این دو کارخانه بزرگ می توانند شرایط اقتصادی 

این شرکت را دگرگون کنند.
مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به طرح ملي تولید ریل 
در ذوب آهن گفت: این طرح با توجه به اهمیتی که در صنعت 
و اقتصاد دارد برای ذوب آهن بسیار مهم است و سود سرشاری 
را  به همراه دارد که امیدواریم بتوانیم با سرعت هرچه بیشتر 

زمینه آن را فراهم کنیم.
وي همچنین با اش��اره به افزایش ۵۱ درصدي فوالد خام در 
شش ماهه نخست سال جاري و برنامه ذوب آهن براي تولید  
تیرآهن بال پهن و محصوالت متنوع فوالدی گفت: در سال 
آینده شاهد تولید چنین محصوالت متنوعي در این شرکت 

خواهیم بود.
وی با اشاره به حضور ۱۵۸۴ جانباز ، ۷۶۰ فرزند شهید، ۷۱۰ 
فرزند جانباز ، ۸۴ آزاده و نزدیک به ده هزار بسیجی فعال در 
ذوب آهن گفت: ای��ن که ذوب آهن در دف��اع مقدس حضور 
فعاالنه داشته است ، مایه مباهات و افتخار این صنعت است 
وامیدواریم با تاش و همت کارکنان هرچه زودتر اس��تقال 

اقتصادی ذوب آهن را به همه ایران اعام کنیم.
قدرت موشكي ایران به قدری باالست که دشمنان 

در مذاکرات می گویند باید محدود شود
فرمانده مجتمع دانش��گاهی امیر المومنین )ع ( نیز در این 
آیین گفت:سال ها رژیم پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه امنیت 
آمریکا را تأمین ک��رده بود اما با پی��روزی انقاب به رهبری 
حضرت امام )ره ( ، این ش��هد ش��یرین از دست آمریکایی ها 

گرفته شد و به مردم ایران بازگشت.
سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی  افزود: آمریکایی ها 
دس��ت به توطئه های مختلفي ازجمله حمله طبس، غاعله 
کردستان زدند تا کش��ور را دوباره به دس��ت آورند اما مؤثر 
واقع نش��د تا اینکه یک حیوان وحش��ی به نام صدام را تا بن 

دندان مسلح کرده و ۳۴ سال پیش شهرهای مرزی ایران را 
اشتغال کردند. وي ادامه داد: مردم زیادی آواره شدند و تلفات 
زیادی به بارآمد و شخصی مانند بنی صدر اجازه نداد عناصر 
مردمی وارد جنگ شوند که این مسئله اختافات زیادی را به 
وجود آورد تا این که بنی صدر بالباس زنانه از کشور فرار کرد.

فرمانده مجتمع دانش��گاهی امیر المومنین )ع (  با اشاره به 
حضور خانواده شهید تهراني مقدم در صبحگاه دفاع مقدس 
ذوب آهن گفت: در طریق القدس عملیات شهید حسن تهرانی 
مقدم توپ های به غنیمت گرفته شده را علیه دشمن استفاده 
کرد و به برکت خون شهدا پیروزی های بسیاری پس ازآن به 

دست آمد.
وي بابیان اینکه پس از عملیات بیت المقدس جنگ ما با عراق 
تمام شد و جنگ دنیا با ما شروع شد خاطرنشان کرد: شرق 
و غرب متحد ش��دند تا صدام شکس��ت نخورد و کشورهای 
مختلف جهان بمب های شیمیایی و پیشرفته ترین جنگنده ها 
را در اختیار عراق گذاش��تند اما مردم قهرم��ان ما مصمم به 
پیروزی بودند که حاصل شد.س��ردار چهارباغ��ي  افزود: در 

جنگ تحمیلی حتی یک وجب از سرزمین ایران را برخاف 
جنگ های گذشته از دست ندادیم زیرا جوانان ما با معنویت 
باال به میدان آمدند و جانفش��انی کردن��د. وي بابیان اینکه 
امروز عملیات والفجر هش��ت در بزرگ ترین دانش��کده های 
نظامی دنیا تدریس می شود گفت:رزمندگان ما حماسه هایی 
آفریدند که دنیا هن��وز آن ها را مرور می کن��د و براي همین  
جرات حمله به ایران را ندارد. وي افزود: اینکه در کش��وری 
 امن زندگی می کنیم مرهون خون شهدا و فداکاری جانبازان

 است.
فرمانده مجتمع دانشگاهی امیر المومنین )ع (  اظهار داشت: 
ایران در صنعت دفاعی، پیش��رفت های زیادی حاصل کرده 
است و آن قدر قدرت موشکی ما باال رفته است که دشمنان در 
مذاکرات و محافل می گویند ایران باید قدرت موشکی خود 
را محدود کند.وي افزود: اینکه مس��ئوالن سیاسی کشور در 
محافل بزرگ دنیا باقدرت صحب��ت می کنند به خاطر خون 
شهدا و حضور بسیجیان در اقصی نقاط کشور است که امنیت 
را برای ما به همراه م��ی آورد چون امنیت بزرگ ترین فاکتور 

برای همه کاره ای کشور است.
افتخاري باالتر از تایید رهبلري از عملكرد حاج 

حسن براي خانواده تهراني مقدم نیست
همچنین در این آیین خانم حیدري اصفهاني همسر شهید 
تهراني مقدم گفت: حاج حس��ن مرد روزهای سخت جبهه 
و جنگ بود ، او جنگ را با س��ربلندی پش��ت سرگذاشت و با 
توش��ه ای  از آن عرصه ب��ه عرصه علم و دانش وارد ش��د.وي 
بابیان خصوصیات آن شهید اظهار داشت: او  خود را شاگرد 
کوچک امام )ره ( می دانس��ت و تمام وقت خود را وقف رهبر 
کرد و س��ه دهه فعالیت ش��بانه روزی، او را به جایی رس��اند 
 که رهبری او را دانش��مند فرزانه و پارس��ای بی ادعا معرفی

 کردند.
وي افزود: زمانی که رهبر انقاب به منزل ما آمدند از شخصیت 
بزرگ ایشان به ویژه مدیریت جهادی وی در 2۵ سالی که در 
کنارش��ان بودند، صحبت کردند و هیچ چیز ب��رای خانواده 
تهرانی مقدم بزرگ تر از این نیس��ت که مهر وی��ژه ولی امر 
مسلمین در زیر کارنامه ایشان زده شد.خانم حیدري بابیان 
اینکه حاج حس��ن با اخاص خود در خارج از مرزهای ایران 
چهره ای شناخته ش��ده اس��ت گفت:  زمانی که سید حسن 
نصراهلل ، ما را به لبنان دعوت کرد بیش از یک ساعت از ایثار و 
شهامت و بزرگی حاج حسن سخن گفت. سید حسن نصراهلل 
گفت: بزرگی که ما امروز ش��اهد آن هستیم و امنیتي که در 
لبنان می بینیم شاهد تاش ایشان هست و امروز اگر هر زن 
لبنانی احساس امنیت می کند مدیون روح حاج حسن است 
.وي با اش��اره به مدیریت جهادی حاج حس��ن در س��ه دهه 
فعالیت در انقاب گفت: این فعالیت ها مس��لمانان را مقابل 
دشمنان بیمه کرد و امروز در غوغای پر سروصدای خاورمیانه 
تنها کشوری که پرچم امنیت را در دست دارد ایران اسامی 
به رهبری امام خامنه ای هست.همس��ر شهید تهراني  مقدم 
در پایان گفت: گرچه امروز حاج حس��ن در بین ما نیست اما 
روح بزرگ او در دل تک تک جوانان ما دمیده اس��ت و تاش 
و مدیریت وی برای جوانانی که با جنگ نرم س��روکار دارند 
الگوی واضح و شفافی است.همچنین خانواده شهید تهراني 
مقدم در بازدید از خط تولید ذوب آهن اصفهان جلس��ه ای را 
در کارگاه ۴۶ ریخته گ��ری برگزار و ب��ا اقدامات این بخش از 

کارخانه آشنا شدند. 
مهن��دس افضل��ي مع��اون بهره ب��رداری این ش��رکت نیز 
که  در این دیدار حضور داش��ت ب��ه بیان خاطرات��ي از این 
ش��هید پرداخ��ت. گفتن��ي اس��ت ذوب آهن تنها ش��رکت 
صنعتی در کش��ور واس��تان هس��ت که هرس��اله مراس��م 
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس صبحگاه وی��ژه نظامی را با 
حضور گسترده بس��یجیان مقامات ارش��د سیاسی نظامی 
 کشور واس��تان وباحضور بیش از سه هزار بس��یجی برگزار 

می کند .

همه مردم نباید روزی ۸ لیوان آب بخورند!

محققان با اس��تفاده از فناوری س��ه بعدی، کفش چاپی 
جدی��دی تولید کرده اند ک��ه از انعطاف پذی��ری باالیی 
برخوردار اس��ت و به راحت��ی تا ش��ده و در جیب جای 
می گیرد.بسیاری از لباس ها و کفش های چاپ سه بعدی 
که تاکنون تولید شده اند، به دلیل استفاده از رشته های 
پاستیک سخت، برای پوشیدن چندان مناسب نیستند 
اما محققان رش��ته های االس��تیک جدیدی را طراحی 
کرده اند ک��ه از انعطاف پذیری باالیی برخوردار اس��ت.

با اس��تفاده از رش��ته االس��تیک Filaflex به ضخامت ۱.۷۵ میلی متر، محققان کفش 
چاپ س��ه بعدی »Sneakerbot II« را تولید کرده اند که به راحتی تا شده و در جیب 
لباس ق��رار می گیرد.یکی از اصلی ترین مش��کات کفش چاپ س��ه بعدی، زیرس��ازی 
 مناسب برای جذب ش��وک های احتمالی در هنگام راه رفتن اس��ت اما می توان از کفش

 Sneakerbot II بر روی کفش های معمولی استفاده کرد.
کاربر می تواند کفش چاپ  سه بعدی را تا کرده و در داخل کیف یا جیب لباس قرار دهد و 

در هنگام بارندگی از آن به عنوان محافظ و روکش کفش اصلی استفاده کند.

"محمد رشید" یکی از افرادی است که عضو آهنی بدنش 
پیشانی اوست. این مرد به قدری پیشانی اش محکم است 
که می تواند به راحتی گردو را خرد کند بدون آنکه آسیب 

خاصی به بدنش وارد شود.
برخی انسان ها هس��تند که به طور خدادادی اندام های 
آهنی دارند که راحتی شکس��ته نمی ش��وند. این افراد 
توانایی آن را دارند تا با استفاده از این عضو آهنی و محکم 

رکوردهای مختلف را به ثبت برسانند.
  او ب��ه تازگی در یک��ی از جش��نواره ها رک��وردی را نیز

 جابه جا کرده است. این مرد پاکستانی چندی پیش در یک جشنواره توانست ۱۵۵ گردو 
را زیر یک دقیقه با پیشانی اش بش��کند و در نهایت تنها یک زخم کوچک روی سرش پیدا 
شد که چیز خاصی هم نبود و با یک چسب زخم رفع شد و نام او به سمت کتاب های گینس 
حرکت کرد. رکورد قبلی شکستن ۴۴ گردو بود.در این جش��نواره رکوردهای دیگری نیز 
شکسته شده است که یکی از آن ها ساخت بزرگترین پرچم انسان است که با استفاده از ۳۰ 

هزار نفر به ثبت رسید. 

 کفش چاپ سه بعدی که
 درجیب جا می شود 

صبحگاه مشترك نظامي هفته دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

مدیرعامل ذوب آهن : امروز همه ما در سنگر تولید برای خدمت به نظام هستیم 

  رکورد شكستن
 گردو با سر

والرین و پیشگیری
انس��ان شهرنش��ین ام��روزی از ه��ر طریق��ی به 
 دنبال کاهش در می��زان تنش ه��ای روزمره خود 

می باشد.مواردی مثل:
*    تنش های عصبی

*   بی خوابی با منشا اضطراب و افکار منفی
 *    اخت��االت فلب��ی مث��ل طپ��ش قل��ب و
 دردهای گذرای قفسه سینه که منشا عصبی دارند

مشخصات گیاه سنبل الطیب:
گیاهی علفی دارای ری��زوم کوتاه و تع��داد زیادی 
 ریش��ه ه��ای دس��ته ای میان تهی اس��ت. س��اقه

 غیر منش��عب ش��یار دار و میان تهی که به ارتفاع 
یک  مترونیم میرس��د.برگ ه��ا متقاب��ل و غالبا" 
 ب��دون دمب��رگ م��ی باش��ند. گل ها ب��ه صورت 
گل آذین در راس گیاه مجتمع شده وهر کدام جامی 
دو قسمتی به رنگ صورتی روش��ن دارند که درون 

کاسه ای با دندانه های بسیار قرار گرفته اند.
موارد مصرف سنبل الطیب:

تنش عصب��ی: با کاهش می��زان اثر مح��رک های 
محیطی بر روی سیس��تم اعصاب مرکزی منجر به 
کاهش پاسخ های عصبی ش��ده ودر نتیجه از بروز 

تنش های عصبی جلوگیری می شود.
 اختاالت خواب: مخصوصا اگر ریشه عصبی داشته 

باشد از بروزشان پیشگیری می کند.
 اختاالت عصبی قلب: از بروز دردهای گذرا قفسه 

سینه و طپش قلب جلوگیری می کند.
درمان  

 افزای��ش تحری��ک پذی��ری: ب��ا کاه��ش می��زان
  پاس��خ های عصب��ی از می��زان تحری��ک پذیری 

می کاهد.
 ب��ی خواب��ی: ب��ا کاه��ش پاس��خ ب��ه مح��رک 
 ه��ای محیط��ی ف��رد راح��ت تر ب��ه خ��واب فرو

 می رودمخصوصااگر توام با رازک استفاده شود در 
حالی که اثرات مش��ابه دارو دارد عوارض قطع دارو 

را ندارد.
 اختاالت عصبی قلبی:  احس��اس گرفتگی قفسه 
سینه که منشائ عصبی داشته باشند را بهبود می 

بخشد.

به مناسبت بزرگداشت موالنا 

 تفكر موالنا خالی از
 رنگ سرزمینی بود 

محمدرضا راش��دمحصل 
گفت: موالن��ا در مثنوی با 
آوردن تمثیل و داس��تان 
و در دیوان ش��مس با بیان 
ش��ور و عش��ق توانس��ت 
گروه ه��ای جامعه را تحت 
تاثیر خود ق��رار دهد؛ این 
درحالی است که این تاثیر 
مقطع��ی نب��وده و آن قدر 
عظیم بوده که به امروز نیز 

رسیده است.
این استاد ادبیات به مناس��بت هشتم مهر )روز بزرگداشت 
موالنا( در  اظهار کرد: جال الدی��ن محمد مولوی از جمله 
بزرگ ترین شاعران و عارفان ایرانی است که نه تنها ایرانیان 
را بلکه جهان را مسحور افکار و اندیشه  خود کرده است. آثار 

او تأثیر جهانی داشته است.
او در ادامه گفت: درون مایه های معنایی ش��عر موالنا بسیار 
قوی و پرمحتواست و هیچ شاعری نیس��ت که از شعر وی 

تاثیر نپذیرفته باشد.
دکتر راش��دمحصل بیان کرد: جهان بینی وسیع مولوی و 
اندیشه های بلند وی ازجمله دالیل ماندگاری و تاثیرگذاری 
شعرهای او به شمار می رود. تفکر مولوی، تفکر ی مختص 
و محدود نبوده بلکه تفکری جهانی و گس��ترده و خالی از 
رنگ س��رزمینی بوده اس��ت.او در ادامه اظهار کرد: موالنا 
در مثنوی با آوردن تمثیل و داس��تان و در دیوان ش��مس 
با بیان ش��ور و عش��ق توانس��ت گروه های جامعه را تحت 
تاثیر خ��ود قرار ده��د؛ این درحالی اس��ت که ای��ن تاثیر 
 مقطعی نبوده و آن قدر عظیم بوده که به امروز نیز رس��یده 

است.
این استاد ادبیات در خصوص توجه مولوی به انسان گفت: 
توجه مولوی در ش��عر تنه��ا مخصوص یک انس��ان خاص 
نیست بلکه او انسان را دارای ظرفیت ها و توانایی های خاص 
می داند که هرکدام از آن ها می تواند او را نسبت به سایرین 

ممتاز و متمایز کند.
دکتر راش��د محصل تصریح کرد: از نظر موالنا انس��ان در 
نقطه ای ایستاده است که جان و جهان را احساس می کند و 
از حد خاک مرحله ها پیموده تا به درجه ای انسانی رسیده 
و از این حد هم می تواند فراتر برود و در همین راستا باید در 
جهان سیر و سلوک داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو این 
مدارج را پشت سر بگذارد و به مرتبه قرب الهی نائل شود و 

در آن آرام گیرد.
او همچنین خاطرنش��ان کرد: موالنا اصالت انسان را در جهان 
بازپسین می داند و معتقد اس��ت که انسان بایستی مسیرش را 
در دنیا به نحوی تنظیم کند که بتواند در آن جهان به مرتبه ای 

شایسته دست پیدا کند.

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

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

نش��انى : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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زنجیر عشق
یک روز بع��د از ظه��ر وقتی 
 اس��میت داش��ت از کار ب��ر

می گش��ت خانه، س��ر راه زن 
مس��نی را دید که ماشینش 
خراب شده و ترسان توی برف 
ایس��تاده بود. اون زن برای او 
دست تکان داد تا متوقف شود. 
اسمیت پیاده ش��د و خودشو 
معرفی کرد و گفت من اومدم 
کمکتون کنم. زن گفت صدها ماشین از جلوی من رد شدند ولی 

کسی نایستاد، این واقعا لطف شماست.
وقتی که او الستیک رو عوض کرد و درب صندوق عقب رو بست و 

آماده رفتن شد، زن پرسید: »من چقدر باید بپردازم؟«
و او ب��ه زن چنین گفت: »ش��ما هی��چ بدهی به م��ن ندارید. من 
هم در این چنین ش��رایطی ب��وده ام. و روزی یک نف��ر هم به من 
 کمک کرد، همون طور که من به ش��ما کمک کردم. اگر تو واقعا 
می خواهی که بدهی ات رو به من بپردازی باید این کار رو بکنی. 

نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!«
چند مایل جلوتر زن کافه کوچکی رو دید و رفت تو تا چیزی بخوره 
و بعد راهشو ادامه بده ولی نتونست بی توجه از لبخند شیرین زن 
پیش��خدمتی بگذره که می بایست هش��ت ماهه باردار باشه و از 
خستگی روی پا بند نبود. او داس��تان زندگی پیشخدمت رو نمی 
دانست واحتماال هیچ گاه هم نخواهد فهمید. وقتی که پیشخدمت 
رفت تا بقیه صد دالرش رو بیاره، زن از در بیرون رفته بود، در حالی 
که بر روی دستمال سفره یادداش��تی رو باقی گذاشته بود. وقتی 
پیشخدمت نوشته زن رو می خوند اشک در چشمانش جمع شده 
بود. در یادداشت چنین نوشته بود: »شما هیچ بدهی به من ندارید. 
من هم در این چنین شرایطی بوده ام. و روزی یک نفر هم به من 
 کمک کرد، همون طور که من به ش��ما کمک کردم. اگر تو واقعا

 می خواهی که بدهی ات رو به من بپردازی، باید این کار رو بکنی. 
نگذار زنجیر عشق به تو ختم بشه!«.

همان ش��ب وقتی زن پیش��خدمت از س��رکار به خونه رفت، در 
 حالی که به اون پول و یادداش��ت زن فکر می کرد به ش��وهرش

 گفت :»دوستت دارم اسمیت، همه چیز داره درست می شه«.۰
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 همزملان بلا هفتله دفلاع مقدس،مراسلم صبحلگاه مشلترك دفلاع مقلدس بلا حضلور سلردار سلرتیپ پاسلدار چهارباغلي فرمانلده مجتملع دانشلگاهي 
حضلرت امیرالمؤمنیلن)ع( سلپاه، مدیرعاملل ذوب آهلن، جمعلي از فرماندهلان یگان هلای نظاملي و انتظاملي، مسلئوالن سیاسلي امنیتلي و مدیلران شهرسلتان 
 ، بسلیجیان و خانواده هلاي معظلم شلهدا در ذوب آهلن برگلزار شلد. میهملان ویلژه  ایلن مراسلم خانلواده شلهید تهرانلي مقلدم پلدر موشلكي ایلران بلود.
 شهید حسن تهرانی مقدم از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقاب اسامی بود که در سال 139۰ براثر انفجار در پادگان امیرالمؤمنین در 
شهرستان مارد به همراه جمعی دیگر از پرسنل سپاه به شهادت رسید.در این آیین مسئوالن  مدعو با احترام به مقام 2۸5 شهید واالمقام ذوب آهن اصفهان،  از یگان های حاضر در 
جایگاه سان دیدن  کردند . رژه  یگان های نمونه بسیج ، حراست  وآتش نشاني ذوب آهن ،  اجراي عملیات راپل) فرود از ارتفاع( و به نمایش درآمدن بخشي از دستاوردهاي موشكي 

کشور و تجلیل از خانواده  جانباز  وآزاده شهید صبوري  وشهید رحیمي و تعدادي از جانبازان شرکت  از دیگر برنامه های این آیین بود.
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