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تمام تیم های مرتبط با داعش ، شناسایی و 
دستگیر شدند

حجت االس��الم س��یدمحمود علوی، وزیر اطالعات، 
طی س��خنانی در پی��ش از خطبه های نم��از جمعه 
تهران، ضم��ن گرامی داش��تن ایام تاس��یس وزارت 
 اطالع��ات و روز س��ربازان گمن��ام ام��ام زم��ان،

 به بخش��ی از عملکرد وزارت اطالعات در یک س��اله 
گذشته اشاره کرد و گفت: وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران امنیت را برای جامعه تامین می کند نه 
بر جامعه. امنیت را برای عرصه فرهنگ تامین می کند 
نه بر فرهنگ، امنیت را ب��رای فعاالن اقتصادی تامین 
می کند نه بر فع��االن اقتصاد، امنی��ت را برای حوزه، 

دانشگاه و عرصه هنر تامین می کند نه بر آنها.

وی افزود: چون در پرتو امنیت، اس��تعدادها ش��کوفا 
می شود، نوآوری ها، نوپردازی ها، ابتکارها و خالقیت ها 
جوانه می زند و کشور در مسیر رشد و بالندگی حرکت، 
اعتال و ارتقا در تمام عرصه ها ق��دم برمی دارد که اگر 
دنبال فرهن��گ عبودیت، فرهنگ دین��ی و فرهنگی 
ایمانی در جامعه هستیم قرآن به ما القا می کند که این 

فرهنگ در پرتو امنیت شکل می گیرد.
وزیر اطالعات ب��ا بیان اینکه وقت��ی خداوند متعال از 
مردم ش��هری انتظار عبودیت دارد، ابتدا شکم آنها را 
سیر می کند، یعنی اقتصاد آنان را فعال می کند و سپس 

امنیت آنان را برقرار می کند، اظهار داشت...
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گرما زدگی 
در 

ناوگان عمومی 

ملت ،اجازه خیانت و تجاوز 
بیگانگان را نمی دهد

توتون هاي آلوده به شیشه؛ ارمغان 
هفته ملي بدون دخانیات! 

 4 هزار قبر قديمی در معرض 
تخريــب

85 درصد از تعهدات مسکن 
مهر اصفهان انجام شده است
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نخستین زن ایرانی در 
اتحادیه جهانی کشتی

شورای شهر مطالبه  خبرنگاران 
را پیگیری می کند

شکس��ت برابر الهالل، پایانی ب��ود بر یک��ی از تلخ ترین 
تیم��ی ک��ه در  پرس��پولیس.  تاری��خ  فصل ه��ای 
 ط��ول ای��ن فص��ل تغیی��رات زی��ادی روی نیمک��ت

 مربی گری و صندلی مدیرعاملی داشت و حتی برخی از 
مسووالن آن سر از زندان درآوردند.

دقای��ق ابتدایی روز چهارش��نبه شش��م خردادماه، داور 
ازبکس��تانی س��وت پایان دیداری را به صدا درآورد، که 
در نتیجه آن، پرس��پولیس در عربس��تان باخت و حذف 
شد؛ راحت تر از حد تصور هوادارانی که آرزو داشتند تیم 

محبوب شان بتواند با کس��ب نتیجه ای آبرومند در زمین 
الهالل و صعود به جمع ۸ تیم برتر آس��یا، پایانی خوش 

برای فصلی تلخ و پر از حادثه رقم بزند.
خشت اولی که کج نهاده شد

 دی��وار ک��ج باالخ��ره در ورزش��گاه مل��ک فه��د
 فرو ریخت، دیواری که آجر نخست آن به خاطر اختالفات 
پش��ت پرده برخی از اعضای هیات مدیره پرس��پولیس 
با علی دایی در ابتدای فصل، کج نهاده ش��د و سه ش��نبه 

شب باعث وداع

چه کسی کمر پرسپولیس   را  شکست؟
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»آگهی فراخوان« شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

  روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

 ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.
سایر موارد:

1-زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد. 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس  

3- جهت اخذ اطالعات بيشتر در خصوص كليه مزايده ها با شماره تلفن 03152574532 تماس حاصل فرماييد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

94/3/1894/3/31فروش حدود 80 تن استیل ضایعاتی 05X23H7-94مزایده1

 با اطمینان بسازید 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ) سهامی عام(   

نوبت  دوم

شرکت توزیع برق استان اصفهان

 مشترکین گرامی 
به منظور استفاده از پتانسیل تولید برق از دیزل ژنراتورهاي اضطراري مشترکین بزرگ صنعتي و سایر 
مش��ترکین براي کنترل پیك بار شبكه برق سراس��ري در تابستان س��ال جاري و با هدف جلوگیري از 
خاموشي هاي ناشي از کمبود تولید برق براي صنایع و سایر مشترکین بدینوسیله از شما مشترك محترم 
تقاضا دارد براي کمك به اقتصاد ملي و عدم سرمایه گذاري منابع مالي کشور براي احداث نیروگا ه هاي 
جدید براي تامین بار وسایل سرمایشي در مدت زمان محدود تابستان با مشارکت در طرح خرید برق خود 

تامین از دیزل ژنراتور اضطراري خود، وزارت نیرو را در این امر مهم یاري نمایید.
براس��اس این طرح در فاصله زماني 15 خرداد تا 15 ش��هریور ماه در س��اعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر 
برق تولیدي ژنراتور ش��ما توسط ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان با امضاي تفاهم نامه پیوست این 
نامه خریداري مي ش��ود. برق خریداري ش��ده به ازاء هر کیلووات س��اعت براي مولدهاي گازوئیل سوز 
440 ریال به اضافه هزینه کامل گازوئیل مصرفي )با ارائه فاکتور خرید( و براي مولدهاي گازس��وز 715 
ریال به اضافه هزینه گاز مصرفي )براس��اس نرخ قبض گاز( مي باش��د. برق تولید شده توسط خود شما 
مصرف شده و هزینه این برق مصرفي براي مشترکین صنعتي جهت ایجاد انگیزه بیشتر به نرخ کم باري 

و براي سایر مشترکین به نرخ میان باري محاسبه و دریافت مي شود.
گازوئیل مورد نیاز براي تولید برق با ثبت نام در سایت www.Tejaratasan.ir و دریافت معرفي نامه 
از این شرکت توسط نمایندگي هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در شهرستانهاي استان تامین 

مي گردد.
با نصب کنتور بر روي خروجي دیزل ژنراتور، انرژي تولیدي در ساعات 11 صبح تا 3 بعدازظهر اندازه گیري 
و کل مبلغ هزینه خالص برق تولیدي محاسبه و در قبض مهر یا آبان ماه مشترك به عنوان بستانكاري 
طرح مذکور پرداخت مي گردد. تولید برق از دیزل با امضاي تفاهم نام��ه در تمام روزهاي فاصله زماني 
15 خرداد تا 15 شهریور الزامي نبوده و به هر تعداد روز که براي شما امكانپذیر باشد خصوصاً در روزهاي 
گرم غیر تعطیل در انتهاي تیر و ابتداي مردادماه براي این شرکت بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.
 دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با شماره تلفن 36252094 آماده پاسخگویي 

و راهنمایي مي باشد.
      دفتر روابط عمومي و دفتر مدیریت مصرف

    شرکت توزیع برق استان اصفهان

دعوت به خرید برق خود تامین از دیزل ژنراتورهای اضطراری مشترکین
     آگهی مناقصه عمومی            

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/84 مورخ 94/02/07 در نظر دارد نسبت به ترمیم ژوئن پل توحید به روش پلیمری 
MPJF شامل: تخلیه مواد زائد، حرارت دهی درزها، تزریق مواد پلیمری در چهارمرحله، تخریب و برچیدن آسفالت و حمل مواد ناشی 
از تخریب به خارج از شهر و ... از قرار هر متر طول با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به پیمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید.
1(پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ مشخصات فنی به شهرداری فالورجان واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 300/000 ریال 
به شماره حساب سیبا 0107030747001 نزد بانك ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد قیمت مربوطه 

اقدام نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 75/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملی شعبه 

فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانكی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 94/03/23 به دبیرخانه حراست شهرداری 

ارسال نمایند.
4( پیشنهادات رسیده رأس ساعت 14:30 بعدازظهر روز یكشنبه مورخه 94/03/24 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت 

در محل شهرداری تشكیل می گردد، باز و قرائت خواهد شد.
5( کمیسیون در مورد قبول یا رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا 
مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یك هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد نمود.

6( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان
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گرم غیر تعطیل در انتهاي تیر و ابتداي مردادماه براي این شرکت بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود.
 دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با شماره تلفن 36252094 آماده پاسخگویي 

و راهنمایي مي باشد.
      دفتر روابط عمومي و دفتر مدیریت مصرف

    شرکت توزیع برق استان اصفهان

دعوت به خرید برق خود تامین از دیزل ژنراتورهای اضطراری مشترکین
     آگهی مناقصه عمومی            

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/84 مورخ 94/02/07 در نظر دارد نسبت به ترمیم ژوئن پل توحید به روش پلیمری 
MPJF شامل: تخلیه مواد زائد، حرارت دهی درزها، تزریق مواد پلیمری در چهارمرحله، تخریب و برچیدن آسفالت و حمل مواد ناشی 
از تخریب به خارج از شهر و ... از قرار هر متر طول با اعتباری بالغ بر 1/500/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به پیمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید.
1(پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ مشخصات فنی به شهرداری فالورجان واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 300/000 ریال 
به شماره حساب سیبا 0107030747001 نزد بانك ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد قیمت مربوطه 

اقدام نمایند.
2( پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 75/000/000 ریال به صورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملی شعبه 

فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانكی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 94/03/23 به دبیرخانه حراست شهرداری 

ارسال نمایند.
4( پیشنهادات رسیده رأس ساعت 14:30 بعدازظهر روز یكشنبه مورخه 94/03/24 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت 

در محل شهرداری تشكیل می گردد، باز و قرائت خواهد شد.
5( کمیسیون در مورد قبول یا رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا 
مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف مدت یك هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد نمود.

6( هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

 نوبت اول



قدرت بازدارندگي ايران بر همه 
روشن است

در آس��تانه دومي��ن س��ال پي��روزي حس��ن روحان��ي در 
يازدهمي��ن انتخاب��ات رياس��ت جمه��وري، ش��ايد بت��وان 
 سياس��ت خارج��ي دول��ت تدبي��ر و امي��د را يك��ي از 

پر چالش ترين عرصه هاي پيش روي دولت دانست.
منتق��دان و موافق��ان دول��ت، عملك��رد دول��ت را در ح��وزه 
 ديپلماس��ي بي��ن الملل��ي ب��ا حساس��يت وي��ژه اي دنب��ال 
مي كنند. مذاكرات هسته اي، توافقات و بيانيه هاي پيرامون آن 
هر روز در صفحات روزنامه ها و رس��انه هاي منتقد و هم سو با 

دولت جايگاه ويژه اي دارند.
اما سياس��ت خارجي دول��ت تنه��ا در اين مذاك��رات خالصه 
نمي ش��ود، رابطه ايران و عربس��تان، موضع گيري هاي دولت 
 درقبال بحران ه��اي منطقه اي هم آزمون��ي جدي پيش روي 

وزارت امور خارجه دولت حسن روحاني است.
محمد علي سبحاني، مديركل پيشين خاورميانه وزارت خارجه، 
سفير س��ابق ايران در لبنان و اردن و فعال سياسي، عملكرد دو 

ساله دولت را مورد بررسي قرار داده است.
آقاي س��بحاني، با توج��ه به تجربيات��ي كه به عنوان س��فير و 
ديپلمات ايران در لبنان و اردن پش��ت سر گذاشته ايد عملكرد 
 دو ساله دولت تدبير و اميد را در سياست خارجه چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
من به طور كلي سياست خارجي دولت يازدهم را مثبت ارزيابي 
مي كنم. دولت آقاي روحاني با توجه به شرايط سختي كه بر ايران 
از طريق قطعنامه هاي تحريم تحميل شده و علي رغم اينكه هنوز 
توافق جامع هسته اي حاصل نشده،توانسته است نگرش هاي 

منفي نسبت به ايران را در عرصه بين المللي تغيير دهد.
مصاديق اين تغيير نگرش ها از ديدگاه شما چيست؟

مثال واضح اين تغيير نگرش پيش��رفت قاب��ل توجه مذاكرات 
هسته اي است.

اتفاقا همين پيش��رفت مذاكرات كه از ديدگاه شما نقطه مثبت 
كارنامه دولت است، سخت ترين انتقادات را متوجه دولت آقاي 
روحاني و شخص وزير خارجه كرده اس��ت و منتقدان آن را به 

نوعي در تضاد با منافع ملي مي دانند؟
قطع��ا گس��ترش روابط ب��ا جه��ان تاثي��رات زيادي ب��ر ايران 
دارد، ام��ا اين تح��والت مثب��ت و به نفع اي��ران خواه��د بود. 
اگر از منافع ملي درك عميقي داش��ته باش��يم م��ي توانيم به 
خوب��ي درك كنيم ك��ه وجود يك رابط��ه متعادل ك��ه منافع 
 هم��ه ط��رف ه��ا را تامي��ن كن��د و در چارچ��وب قواع��د

 بين المللي تعريف شود مي تواند موقعيت ايران را در سطح جهان 
ارتقا و تهديدهاي خارجي نسبت به ايران را كاهش دهد در اين 
شرايط است كه ظرفيت هاي كشور توسعه مي يابد. وقتي نگاه 
جهان به ايران تغيير كند و درهاي كش��ور به روي گردشگران 
خارجي باز شود آن وقت است كه واقعيت ايران براي همه جهان 
نمايان مي شود و اين ايران هراسي كه به ناحق عليه كشورمان 

ايجاد شده از ميان خواهد رفت.

حجت االس��الم س��يدمجتبی ميردامادی در خطبه های نماز جمعه اين 
هفته اصفهان در خصوص مذاكرات هس��ته  ای، اظهار كرد: امام خمينی 
)ره( س��ال ها قبل در بيانات خود فرمودند كه آش��تی و رفاقت با آمريكا 
همچون دوستی گرگ و ميش است. وی ادامه داد: امروز فرياد مقام معظم 
رهبری بلند است و ايشان با صراحت اعالم كردند كه اجازه نمی دهم هيچ 
مستشار بيگانه ای از مراكز نظامی ايران بازرسی به عمل آورد. امام جمعه 
موقت اصفهان اضافه كرد:  بازرسی بيگانگان از مراكز نظامی ايران منجر 
به شناسايی اين مراكز و در نهايت استفاده از اطالعات آن در جنگ نيابتی 
عليه ايران می ش��ود. ميردامادی با اش��اره به اينكه ساده لوحی است كه 
بخواهيم با اس��تكبار جهانی در اين زمينه توافق كنيم، عنوان كرد: ملت 

ايران به هيچ عنوان اجازه خيانت و تجاوز بيگانگان را نخواهد داد.
وی با اشاره به اينكه در شرايط فعلی، دنيا پر از ظلم و جور شده است، بيان 
كرد: امروز آمريكا و رژيم جعلی و فاسد صهيونيستی هيچ جای جهان را 

امن نگذاشته اند.

گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی تازه ترين گزارش خود در مورد برنامه 
هسته ای ايران را منتشر كرد.يوكيا آمانو، مدير كل آژانس در اين گزارش بار 
ديگر اعالم كرده است كه تهران بايد دسترسی های الزم و اطالعات مربوط به 

سايت نظامی پارچين را در اختيار اين نهاد قرار دهد.
در اين گزارش ديده بان هسته ای سازمان ملل، پايبندی كامل ايران به توافق 
موقت موسوم به برنامه اقدام مشترك را تاييد و اعالم كرده است كه تهران از 20 

ژانويه سال 2014 به بعد، غنی سازی باالتر از 5درصد نداشته است.
در گزارشی كه در اختيار اعضای شورای حكام قرار گرفته و خبرگزاری رويترز 
هم به نسخه ای از آن دست يافته،  همچنين اعالم شده است كه ايران اطالعاتی 
را در خصوص يكی از دو موضوع باقی مانده در بحث ابعاد احتمالی نظامی در 
اختيار آژانس قرار داده است. در بخش��ی از اين گزارش آمده است: »آژانس و 
ايران توافق كردند كه به مذاكره بر سر اين اقدامات عملی ادامه داده و در آينده 
نزديك ديدار كنند.« آمانو،گفته است كه اين نهاد به مذاكره با ايران و همچنين 
ديدار با نمايندگان اين كشور به منظور حل مسائل باقی مانده، ادامه می دهد. 
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حجت االسالم س��يدمحمود علوی، وزير اطالعات، طی سخنانی 
در پيش از خطبه های نم��از جمعه تهران، ضمن گرامی داش��تن 
 ايام تاس��يس وزارت اطالعات و روز س��ربازان گمن��ام امام زمان،

 به بخش��ی از عملكرد وزارت اطالعات در يك ساله گذشته اشاره 
كرد و گفت: وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران امنيت را برای 
جامعه تامين می كند نه بر جامعه. امني��ت را برای عرصه فرهنگ 
تامين می كند نه بر فرهنگ، امنيت را برای فعاالن اقتصادی تامين 
می كند نه بر فعاالن اقتصاد، امنيت را برای حوزه، دانشگاه و عرصه 

هنر تامين می كند نه بر آنها.
وی اف��زود: چون در پرتو امنيت، اس��تعدادها ش��كوفا می ش��ود، 
نوآوری ها، نوپردازی ها، ابتكارها و خالقيت ها جوانه می زند و كشور 
در مسير رشد و بالندگی حركت، اعتال و ارتقا در تمام عرصه ها قدم 
برمی دارد كه اگر دنبال فرهنگ عبوديت، فرهنگ دينی و فرهنگی 
ايمانی در جامعه هستيم قرآن به ما القا می كند كه اين فرهنگ در 

پرتو امنيت شكل می گيرد.
وزير اطالعات با بيان اينكه وقتی خداوند متعال از مردم ش��هری 
انتظار عبوديت دارد، ابتدا شكم آنها را سير می كند، يعنی اقتصاد 
آنان را فعال می كند و س��پس امنيت آنان را برقرار می كند، اظهار 
داشت: فرهنگ ايمانی در يك فضای آرامش در يك فضای همراه 
با امنيت، نشاط و شادكامی رشد پيدا می كند؛ چرا كه انسان ها در 
چنين فضايی بهتري��ن را انتخاب می كنند و چ��ه انتخابی بهتر از 
انتخاب ايمانی اس��ت كه خداوند متعال وقتی اراده می كند كه در 
جامعه اس��المی ايمان افزايش پيدا كند به جامع��ه و آحاد جامعه 

اسالمی آرامش را می دهد.
علوی گفت: وزارت اطالعات ب��رای آنكه فرهنگ ايمانی در جامعه 
پررنگ تر شود، بستر را  در امنيت و شادابی و نشاط جامعه ، و از همه 

مهم تر در حفظ كرامت آحاد و افراد جامعه می بيند و لذا در تعامل با 
افراد جامعه خود را موظف می داند كه كرامت انسان ها را حفظ كند 
كه سرمايه خدادادی آنهاست؛ كه وقتی انسان ها كرامت شان حفظ 
شود به سراغ ناهنجاری ها و ساختارش��كنی ها نمی روند و وزارت 
اطالعات بر اين مبنا از اينكه خدای نكرده دل بی گناهی شكس��ته 

شود به جد از آن پرهيز دارد.
وی با اشاره به بخش رسيدگی به شكايات مردمی در ساختار وزارت 
اطالعات اظهار داش��ت: س��ربازان گمنام امام زمان در چارچوب 
آموزه های اسالمی كار خود را دنبال می كنند، كه در اين راستا  هر 
يك از شهروندان احساس كنند به نوعی حق شان ضايع شده بخش 
رسيدگی به ش��كايات در وزارت، ش��كايت آنان را به دقت بررسی 
می كند و اگر با خطای عزيزی از همكاران حقی ضايع ش��ود، خود 
را شرعا موظف می داند كه آن حق را ايفا كند و به كسی كه حقش 

ضايع شده بازپرداخت كند.
به گفته وزير اطالعات، بچه های وزارت حواس شان جمع است كه 
حقی را در اين زمينه ضايع نكنند و با كس��انی كه از عنوان وزارت 
اطالعات سوءاستفاده كرده اند، تحكم و زورگويی كرده اند، اخاذی 
كرده اند به شدت برخورد كرده ايم و در اين بين ممكن است مردم 
مطلع نباشند كه اينها هيچ نسبتی با وزارت اطالعات ندارند و تنها 
از عنوان وزارت اطالعات سوءاستفاده می كنند؛كه در اين زمينه از 
همه عزيزان و ملت ايران استدعا می كنيم كه به ستاد خبری وزارت 
اطالعات اطالع دهند تا اين موارد مورد بررسی قرار گيرد تا با چنين 
افرادی كه از عنوان وزارت اطالعات سوءاستفاده می كنند برخورد 

شود و از حيثيت سربازان گمنام امام زمان دفاع و صيانت شود.
علوی وزارت اطالع��ات را يك وزارت مردم محور دانس��ت و افزود: 
همان طور كه امام راحل در سال های آغازين انقالب اطالعات را به 

عنوان اطالعات 36 ميليونی مطرح كردند امروز اطالعات به جهت 
تحقق اطالعات 80 ميليونی حركت می كند و با عنوان يك آرمان 
در جهت تحقق آن تالش می كنند؛ كه وقتی اطالعات مردم محور 
ش��ود خيلی از مس��ائل و امنيت با صرف هزينه كمتر برای جامعه 

تامين می شود.
»وقتی در جايی، افراد آن محيط در تامين امنيت با سربازان گمنام 
امام زمان )عج( همراه شوند امنيت با هزينه كمتری تامين می شود. 
وقتی در دانشگاه استاد، دانشجو، مديريت دانشگاه، نمايندگی ولی 
فقيه در دانشگاه با نيروهای امنيتی در تامين امنيت و حفظ آرامش 
همراهی می كند، امنيت با هزينه كمتری تامين می شود. در مقطعی 
مانند 16 آذر در تمام دانشگاه های كشور مراسم برگزار می شود اما 
نه خيابانی بسته می شود، نه الستيكی آتش می گيرد و نه شيشه ای 

شكسته می شود.«
وی با بيان اين مطلب ك��ه وزارت اطالعات برابر رهنمودهای مقام 
معظم رهبری وظيفه خود را در حمايت از سرمايه گذاران و بخش 
خصوصی مطابق با فرمايشات ايشان در مشهد مقدس مطرح كردند 
می داند، اظهار داشت: وزارت اطالعات مبارزه با مفاسد اقتصادی به 
عنوان يك رسالت با تمام توان در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی 
دنبال می كند، كه تاكنون هزارها هكتار زمين های بيت الملل كه 
توسط افراد سودجو تصرف غيرقانونی شده توسط سربازان گمنام 

امام زمان شناسايی و به بيت المال مسترد شده است.
علوی به شعار سال اشاره كرد و افزود: براين اساس وزارت اطالعات 
رس��الت خود را در اين می بيند كه هم سوی با سياست های دولت 
تدبير و اميد، در جهت پررنگ ش��دن وحدت ملی و جريان مهر و 
محبت ميان آحاد ملت و در جهت حاكمي��ت اخالق و ارزش های 

اخالقی در جامعه قدم بردارد و تالش كند.
»وزارت اطالعات تالش می كند با تحليل هايی كه نسبت به قضايا 
دارد، با اطالعات گسترده ای كه كسب می كند، با نظرسنجی های 
علمی كه انجام می دهد، بحران ها و چالش های پيش رو را پيش بينی 
كند و ب��ه موقع به مس��ووالن كش��وری اطالع ده��د و همچنين 
راهكارهای پيش��گيری از وقوع آنها را ارايه كند؛ و در صورت وقوع 

راهكارهای مديريت چالش ها و بحران ها را پيش بينی كند.«
وی در بخش ديگری از س��خنانش به توطئه ه��ای صورت گرفته 
توسط دشمنان انقالب در ايران اشاره كرد، و با بيان اينكه دشمنان 
جمهوری اس��المی ايران تمام توان خ��ود را برای ضرب��ه زدن به 
جمهوری اسالمی و به چالش كشيدن امنيت كشور به كار گرفته اند 
اظهار داش��ت: تمام تالش های سرويس های ش��ان و در رأس آن 
آمريكا و اس��رائيل و هم چنين برخی از س��رويس های كشورهای 
منطقه به صورت طفيلی ، تمام تالش ش��ان را می كنند كه در يك 
جای جمهوری اس��المی ايران، اين امنيت مثال زدنی كشور را به 
چالش بكش��ند و صدای انفجاری از جمهوری اسالمی هم شنيده 
شود؛ همانطور كه در كشورهای پيرامونی مان بوی انفجار باروت و 

رنگ خون، همه مردم آنجا را آزار می دهد.

حجت االسالم علوی پيش از خطبه های نماز جمعه تهران:

تمام تیم های مرتبط با داعش ، شناسایی و دستگیر شدند
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شرمن هم رفتنی شد
وندی شرمن، مذاكره كننده ارشد دولت اوباما، بعد از پايان 
مهلت دست يابی به توافق، از سمتش در وزارت خارجه ی 
آمريكا كناره گيری خواهد كرد. به نوشته نيويورك تايمز، 
خانم ش��رمن، مذاكرات با جمهوری اس��المی را از نظر 
پيچيدگی با مكعب روبيك مقايسه كرده است: »با توجه 
به كنگره، مطبوعات، شركای مان در گفت وگوها و بعد از 
همه اينها، طرف ايرانی، كل ماجرا بسيار پيچيده است«.

اعالم برنامه جوالنی برای 
تصرف دمشق

ابو محمد الجوالنی، س��ركرده »جبهه النصره«، ش��اخه 
القاعده در سوريه، در مصاحبه ای تلويزيونی گفته تمركز 
اين گروه، هم چنان، تصرف دمشق و سرنگونی بشار اسد 
است. وی در مصاحبه ای كم سابقه كه شبكه تلويزيونی 
»الجزيره« با او انجام داده، گفته: »ما همچنان تمركز خود 

را بر دمشق و سرنگونی اين حكومت حفظ می كنيم«.
او در اين مصاحبه كه ششم خرداد ماه پخش شده، افزوده 
است: »به شما اطمينان می دهم، سقوط اسد زمان زيادی 

نخواهد برد«.
مش��خص نيس��ت اين مصاحبه كجا انجام ش��ده است. 
جوالنی كه پشت به دوربين نشس��ته و صورت او نشان 
داده نمی شود از علويان سوريه خواسته است برای آنكه 
� به گفته او � در امان باش��ند، مبارزه نكنند و »به اسالم 
روی بياورند«. جوالنی افزوده: »اگر سالح خود را زمين 
بگذارند، مردان خود را به نبرد برای اس��د نفرستند و به 

اسالم روی بياورند، آن موقع برادران ما هستند«.

رويترز و ادامه ادعاهای 
منافقين عليه ايران

رويترز، به نقل از شاخه سياسی گروهك منافقين از بازديد 
يك هيأت كارشناس��ی كره شمالی از يك سايت نظامی 
در نزديكی تهران در ماه گذشته خبر داد و نوشته است: 
اين هيأت هفت نفره ش��امل كارشناسان كالهك اتمی 
و موشك باليس��تيك هفته آخر ماه آوريل، ماه گذشته 

ميالدی، در تهران بوده است.
بنا بر ادعای منافقين، هيأت كره شمالی »مخفيانه« به 
مجتمع امام خمينی در ش��رق تهران كه زير نظر وزارت 

دفاع جمهوری اسالمی است انتقال داده شده است.

مردم از ترس شالق برای ترک 
الکل نمی آيند!

فريد براتی سده روان شناس، كارش��ناس حوزه اعتياد و 
رييس  سابق پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی 
به فرارو گفته: از آن جايی كه مصرف الكل به لحاظ شرعی 
با اشكال روبه روست و در شرع، جزای آن حد است، ممكن 
است بس��ياری از مردم از ترس برخورد و شالق خوردن 
به ترك آن در اين مراكز مب��ادرت نورزند. ما نيازمند آن 
هستيم كه در اين باره آگاهی بخشی انجام دهيم و برخی 
فضاها را بشكنيم تا مردمی كه مايل به ترك الكل هستند، 
بتوانند آن را كنار بگذارند، زيرا تبعات ناشی از اعتياد به 

الكل بسيار خطرناك تر و زيادتر از مخدر است.
براتی سده در پاسخ به اينكه، روند شرعی ترك الكل به چه 
صورت انجام خواهد گرفت، گفت: گمان نمی كنم نگرانی  
در اين زمينه وجود داشته باشد. در سفری كه در ديدار با 
برخی از علمای دينی و روحانيون داشتيم، آن ها گفته اند 
از آنجايی كه افراد معتاد به الكل قصدش��ان ترك  كردن 
است و به مراكز درمانی مراجعه می كنند، »حد”« برای 
آن ها مجاز دانسته  نمی ش��ود. در اين رابطه ممكن است 
كه بين برخی علمای دينی اختالف نظر وجود داش��ته 
باشد، اما می توان با جلسات و مشورت هايی شرايط كشور 
را توضيح داده و برای پيش گيری از مش��كالت بيش��تِر 
ناش��ی از اعتياد به الكل، حد زدن بر افراد معتاد به الكل 

را حذف كرد.

واکنش مسوول روابط عمومی 
سپاه به حواشی ماجرای 

شهدای غواص
س��ردار رمضان ش��ريف، مس��وول روابط عمومی سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی، در بخش از س��خنانش در 
نشست بررسی ابعاد تقابل ايران و آمريكا در دفاع مقدس، 
با اشاره به مطرح شدن موضوع 175 غواص شهيد و حجم 
وسيع پرداختن به اين موضوع گفته: عمليات كربالی 4 
عملياتی اس��ت كه همه فرماندهان اذعان دارند، لو رفته 
بود و گفته می شود كه آواكس های  آمريكايی اطالعات 
را به بعثی ها داده  بودند؛ و شايد اولين عملياتی بود كه به 
سرعت برای كم شدن تلفات انسانی دستور عقب نشينی 

داده شد.
وی افزوده: ام��ا در خصوص پرداختن رس��انه ای به اين 
موضوع بايد گفت اس��تقبال سراسيمه فضای مجازی از 
اين خبر و تبديل كردن به دو ه��زار و 500 تراكنش در 
لحظات اوليه نش��ان می داد كه بايد يك شگرد رسانه ای 

پشت آن باشد. 
وقتی كه در ابتدا خبر آمد هم��ه كاربران فضای مجازی 
اظهار همدردی كردند و ما احتمال يك شيطنت را داديم 
زيرا تاكنون شهدای زيادی در تعداد، تركيب و مظلوميت 
اين شهدا به كش��ور آمده بود اما دقيقا پس از 24 ساعت 
شگرد رس��انه ای آنها آغاز ش��د كه دو محور داشت يكی 
ناكارآمد نشان دادن فرماندهان نظامی آن دوره؛ و ديگری 

بحث ضديت ايرانی- عربی.

شنيده ها 

ملت ،اجازه خيانت و تجاوز 
بيگانگان را  نمی دهد

گزارش آژانس در مورد برنامه 
هسته ای ايران

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: در 
گذشته با دانشمندان هس��ته اي ما گفت وگوهايي انجام شد كه 
در نهايت ترور سه تن از آنها را به دنبال داشت.درحالي كه تنها 
34 روز تا ضرب االجل تعيين ش��ده براي حصول توافق جامع 
هسته اي وقت باقي است،  كار قدري پيچيده شده است به طوري 
كه طرف ايراني صراحتا اعالم كرده كه »مقيد به زمان« نيست.

س��يد عب��اس عراقچ��ي، روز گذش��ته در ب��دو ورود ب��ه وين 
ب��راي از س��رگيري ن��گارش مت��ن تواف��ق جامع، گف��ت:» تا 
مهلت ده��م تيرماه كار ادام��ه پيدا خواهد كرد و ممكن اس��ت 
حتی فراتر از آن ه��م برود«. اي��ن اظهارات ب��ه نوعي حكايت 
 از س��ختي كار و احتم��ال ادام��ه مذاك��رات حت��ي فرات��ر از 

ضرب االجل تعيين شده دارد.
 مواضع طرف ايراني از يك س��و،  و اظه��ارات طرف هاي ديگر ا

ز سويي ديگر بيانگر احتمال تمديد مهلت مذاكرات است، زيرا 
هر دو طرف حاضر در پش��ت ميز مذاكره، كيفي��ت را در الويت 

قرار مي دهند.
اين احتمال فعال در حد گمانه زني است و نه تيم هسته اي ايران 
و نه نمايندگان 1+5 سخني در اين باره بر زبان جاري نكرده اند.

براي بررسي صحت و سقم اين احتمال به سراغ احمد بخشايش، 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 

اسالمي رفتيم.
احتمال تمديد مذاکرات هس�ته اي تا چ�ه ميزان جدي 

است؟
پس از آنكه مقام معظم رهبري، دو خ��ط قرمز جديد را مطرح 
س��اخته و فرمودند كه ما اجازه بازرس��ي از مراكز نظامي ايران 
و گفت وگو با دانش��مندان هس��ته اي مان را نخواهي��م داد و از 
طرفي، در صورت پذيرش تمامي بندهاي پروتكل الحاقي، ايران 
مشروط به اجراي اين موارد مي شد،  غربي ها اعالم كردند كه اين 

بازرسي ها موضوع جديدي نيست.
زماني كه آقاي الريجاني دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي بود، 

آق��اي البرادعي نامه اي به ايش��ان مي نويس��د و خاطر نش��ان 
مي كن��د كه ما ب��ا اي��ران مش��كالتي داري��م و بايد براس��اس 
مداليت��ه برط��رف ش��ود؛ يعني اي��ران قب��ول كند ك��ه مثال 
س��وال آژانس را پاس��خ دهد، اگر به نتيجه رس��يدند؛ س��وال 
 دوم را مطرح كن��د. يكي از اين س��وال ها كه مرب��وط به بحث 

پي ام دي است باقي مانده است.
قدري درباره اختي��ارات آژانس در موضوع پ��ي ام دي توضيح 

دهيد.
 ب��راي آنك��ه اينه��ا ب��ه مي��زان پيش��رفت هس��ته اي اي��ران 
پ��ي ببرند،  ترجي��ح مي دهند كه با كارشناس��ان هس��ته اي ما 
گفت وگو كنند. اين مسئله مربوط به گذشته بوده است. اكنون 
غربي ها اس��امي دانش��مندان هس��ته اي را داده اند و خواستار 

مصاحبه با آنها شده اند.
اعالم ممنوعيت مصاحبه با دانشمندان هسته اي از سوي مقام 
معظم رهبري، نزديكي ضرب االج��ل 11 تير و اظهارات طرف 
ايراني مبني بر مقي��د نبودن به مولفه زم��ان موجب اين قبيل 

گمانه زني ها شده است.
موضوع مذاکره با دانش�مندان هس�ته اي ک�ه اکنون به 
عنوان يك خ�ط قرمز از س�وي رهبري تعيين ش�ده به 

دوره هاي قبل هم مربوط مي شود؟
موضوع مذاكره با دانشمندان هسته اي ايران به دوره هاي قبلي 

مربوط مي شود و ادامه آن به اين دوره رسيده است.
بگذاريد قدري در اين باره توضيح دهم؛ براساس مقررات آژانس 
انرژي اتمي چند نوع بازرس��ي وج��ود دارد: ان پ��ي تي؛ يعني 
بازرسي   ها به صورت عادي انجام شده و بازرسان آژانس هر شش 
ماه يك بار گزارشي در اين باره را ارائه مي دهند. پروتكل الحاقي؛ 
اين نوع بازرسي ديگر هر ش��ش ماه يك بار نيست. هر زمان كه 
آژانس با ارايه داليل قاب��ل قبول اعالم كند كه ب��ه نقطه اي در 
ايران مشكوك است، قادر خواهد بود تا به صورت مديريت شده 

بازرسي خود را انجام دهد.

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: اگر سياس��ت   های ابالغی مقام معظم رهبری در 
خصوص جمعيت انجام نش��ود، نگران كم ش��دن اين 

سرمايه عظيم هستيم.
به گزارش خبرنگار سياس��ی مي��زان، محمود گلزاری،  
معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در دومين روز از هفته جوان كه با نام روز »جوان، دولت، 
همدلی و همزبانی« نام گذاری ش��ده است، در سخنان 
پيش از خطبه اين هفته نماز جمعه تهران با تبريك ايام 
والدت حضرت علی اكبر)ع( و روز جوان گفت:  روز 11 
شعبان در تقويم ملی ما با نام روز جوان نام گذاری شده 

است و اين هفته، »هفته جوان« ناميده می شود.
وی اف��زود:  حضرت علی اب��ن الحس��ين )ع(، در تاريخ 
اس��الم چهره درخش��ان و س��ابقه ارزنده ای دارند كه 
ش��بيه ترين فرد به پيامب��ر گرامی اس��الم بودند؛ و در 
دوران كوت��اه زندگی خ��ود از نظ��ر فكری س��لوك با 
 مردم، شادابی و سالمت فردی بس��يار برجسته بودند،

 به گون��ه ای كه معاوي��ه دش��من آن دوره وقتی كه در 
جمعی از ياران خود پرسيد »برای حكومت دنيای اسالم 
چه كسی در شرايط كنونی از همه برتر است؟«، يكی از 
متملقان دربار گفت »خود شما« اما معاويه كه با سابقه 
و سياست است در آن شرايط گفت »نزديك ترين فرد و 
شايسته ترين فرد برای حكومت دنيای اسالم در شرايط 
كنونی علی بن الحس��ين )ع( است كه جدش رسول اهلل 

)ص( است«.
معاون س��اماندهی امور جوان��ان وزارت ورزش، اظهار 
داشت: آنچه از تاريخ برمی آيد حضرت علی اكبر )ع( در 

سن 25 يا 28 سالگی به شهادت رسيدند.
 گلزاری اف��زود: فاصله بين س��ن 15 تا 29 س��الگی را 

قش��ر ج��وان نام گذاری كرديم و س��عی ش��ده اس��ت 
برنامه های خوبی برای حوزه جوانان داشته باشيم؛ چرا 
كه جوانی دوره بسيار ش��كوه مند و ارزنده ای است كه 
ضعف دوران كودكی و محافظه كاری دوران ميان سالی 
را ندارد و تنها دوره ای اس��ت كه ما شاخصه هايی مانند 
سالمت، چاالكی، شادابی و عدالت محور را در آن دوران 
می توانيم ببينيم و به راس��تی جوان��ان قدرتمندترين 

سرمايه های جامعه هستند.
وی با بيان اينكه تمام مصلحان تاريخ همواره به جوانان 
بها داده اند، گفت: در دوران انقالب اس��المی و 8 س��ال 
جنگ تحميلی نيز جوانان بيش��ترين نق��ش را برعهده 
داش��تند و بزرگ ترين فرماندهان ما نيز جوان بودند و 
همين روند ادامه داش��ت و در دوران بع��د از جنگ نيز 
شاهد حضور فعال جوانان هستيم؛ رهبر معظم انقالب 
س��خنان بس��يار تاريخی، جدی و تحليل��ی در زمينه 
جوانان دارند و جوانان را س��رمايه های كشور می دانند؛ 
كه در اين دوران كوتاه می توانن��د برنامه های بزرگی را 

عملياتی كنند.
 کمتر از يك س�وم جمعيت کش�ور را جوانان 

تشکيل می دهد
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با بيان اينكه 
مسئله جوان برای مان بسيار مهم است، گفت: براساس 
سرشماری سال 90 حدود31/5 درصد جمعيت جوان 
در كشور داريم كه كمتر از يك سوم جمعيت كشور است 
و اين موضوع نگران كننده اس��ت؛ چرا كه در مقايسه با 

سال 85 ، جمعيت جوان كشور كمتر شده است.
گلزاری ادامه داد: اگر سياس��ت   های ابالغی مقام معظم 
رهبری در خص��وص جمعيت انجام نش��ود، نگران كم 

شدن اين سرمايه عظيم هستيم.

 مصاحبه با دانشمندان هسته اي در دوره هاي گذشته
 صورت گرفته

ضرورت اجرايی شدن سياست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه 
جمعيت



یادداشت

 انفجار و آتش سوزی در اصفهان
 به علت ذخیره سازی بنزین در خانه

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
ذخیره س��ازی بنزین موجب انفجار و رخداد آتش سوزی در یک منزل 
مسكونی در اصفهان شد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتشپاد بهزاد 
بزرگزاد، با اشاره به حریق رخ داده در صبح امروز گفت: برخی شهروندان 
در یک نگاه كوتاه مدت، بدون توجه به عواقب ناشی از خسارت های جانی و 
مالی، نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نظر اقدام كرده و خود را در دام 
حوادث بسیار بزرگ و خسارت های سنگین ناشی از آن گرفتار می كنند.

وی بیان داشت: بنزین، مایعی با قابلیت اشتعال بسیار باالست كه بخاراتی 
از خود متصاعد می كند كه ۴ تا ۶ برابر سنگین تر از هوا است و در سطح 
پایین تمركز كرده و حركت می كند. مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان ادامه داد: این بخارات كافی است 
كه در مسیر حركت خود، به یک آتش سیگار، شعله آبگرمكن، استارت 
یخچال یا خودرو، جرقه ی ناشی از باز و بسته كردن درب های فلزی و یا 
به الكتریسیته ساكن لباس ها برسد؛ در چنین شرایطی به سرعت باعث 
انفجار و آتش سوزی در محل خواهد شد و با حركت آتش به سمت مخزن 
ذخیره سازی و س��رایت به آن، فراگیر می شود و اگر مخزن، بزرگ باشد، 
ممكن است تمام منطقه را تحت الش��عاع قرار دهد.وی در مورد حریق 
نیز اظهار داشت : در س��اعت ۴ و ۵۸ دقیقه صبح از طریق سامانه ۱۲۵ 
ستاد فرماندهی خبر وقوع حریق در میدان فیض خیابان شهید كیانی به 
سازمان گزارش شد كه نیروهای اعزامی یک دقیقه پس از دریافت گزارش 
به محل رسیدند.بزرگزاد گفت: حریق در یک زیر زمین منزل مسكونی 
اتفاق افتاده بود كه پس از اقدام سریع و بموقع نیروهای عملیاتی متوجه 
شدیم كه مالک ساختمان اقدام به ذخیره سازی حدود ۳۰۰ لیتر بنزین 
در این زیر زمین كرده بود.وی در خصوص علت این حریق گفت: با توجه 
به نوع ذخیره سازی بنزین در این زیر زمین كه بیشتر آن در بطری های 
نوشابه و یا حتی دبه های ماس��ت صورت گرفته بود، به علت تجمع گاز 
بنزین در محل و س��رایت آن به شعله ش��معک آبگرمكن این حریق به 
وقوع پیوسته بود.مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین اظهار كرد : با 
توجه به میزان بنزین ذخیره شده در صورتی كه سرعت عمل و واكنش و 
عملیات مناسب و صحیح آتش نشانان نبود ،حریقی با وسعت بسیار باال رخ 
می داد كه خسارات مالی و انسانی فراوانی در پی داشت.وی در پایان گفت : 
به شهروندان اكیدا توصیه می شود كه به هیچ وجه نسبت به ذخیره سازی 
بنزین اقدام نكنن��د حتی به میزان ی��ک ۴ لیتری در داخ��ل خودرو؛ و 
همواره به یاد داش��ته باش��ند كه این صرفه جویی كوتاه مدت و ناچیز، 
می تواند عواقب و خساراتی بس��یار بزرگ را برای آنها و خانواده شان رقم 
بزند.آتشیار سوم محبی، فرمانده شیفت ایستگاه شماره ۲۰ سازمان كه 
فرماندهی این عملیات را به عهده داشت نیز در خصوص این حریق گفت: 
زمانی كه به محل رسیدیم دود بسیار فراوانی از زیر زمین این منزل خارج 
 میشد و بالفاصله با دستگاه های مكنده اقدام به تخلیه دود و اطفاء حریق

 كردیم.
وی ادامه داد : با توجه به بوی بنزین فراوان كه در محیط منتشر شده بود 
از صاحب خانه پرسیدم كه در زیر زمین چه چیزهای وجود دارد كه وی 
گفت بجز لوازم منزل چیزی نیست ، فقط یک دبه ۴ لیتری بنزین در زیر 
زمین داش��ته ام.محبی ادامه داد : در حین عملی��ات اطفا در یک لحظه 
انفجاری رخ داد كه ش��عله های آن از دهانه زیر زمین خارج شد و حتی 
دست یكی از همكاران به نام آتش نشان محمدی نیز دچار سوختگی شد.

وی ادامه داد : با رعایت م��وارد ایمنی به داخل زیر زمی��ن نفوذ كرده و 
حریق انتهای آن را نیز اطفا كردیم و پس از بررسی های الزم در زیر زمین 
 متوجه شدیم كه مالک اقدام به ذخیره س��ازی حدود ۳۰۰ لیتر بنزین 

كرده است.

با حضور هزاران نفر از مردم شهرضا

 پیکر آیت اهلل سیدمهدی امامی
 به خاک سپرده شد

پیكر مطهر آیت اهلل سیدمهدی 
امامی، ب��ا حضور ش��كوه مند 
مردم شهرضا تشییع و به خاک 

سپرده  شد.
 آیت اهلل س��یدمهدی امامی، از 
علمای برجسته و مجاهد عالم 
تشیع، ش��امگاه چهارشنبه در 
سن ۸۶ سالگی پس از یک عمر مجاهدت و عبودیت به ملكوت 

اعلی پیوست.
مراسم تشییع پیكر این عالم ربانی، با حضور هزاران نفر از مردم 
والیت مدار و قدرش��ناس، جامعه روحانیت، علما، دانشگاهیان، 
اصناف و بازاریان و س��ایر اقش��ار جامعه از محل مسجد جامع 

شهرضا آغاز شد.
حاضران در این مراسم معنوی مسیر ۶ كیلومتری مسجد جامع 
تا صحن علما و مفاخر، در آس��تان امامزاده ش��اهرضا )ع( را با 

تالوت آیات قرآن كریم طی كردند.
آیت اهلل سید مهدی امامی، در س��ال ۱۳۰۸ هجری شمسی در 
ش��هرضا و در خانواده ای عالم پرور متولد ش��د، پدرش مرحوم 
آیت اهلل س��ید خلیل امام��ی، از ابتدای كودك��ی وی را با اصول 
فراگیری علوم دینی و حوزوی آشنا كرد و بر همین اساس پس 
از طی دوران تحصیل ابتدایی در شهرضا برای تحصیل رهسپار 
مدرسه علمیه چهارباغ اصفهان شد؛ و در طول سالیان تحصیل 
به بهره گیری از محضر اس��اتید و علمای برجس��ته ای همچون 

آیت اهلل حاج آقا رحیم ارباب همت گماشت.
وی پس از اتمام دوران تحصیل مجددا به ش��هرضا بازگشت و 
ضمن فعالیت به عنوان امامت جماعت مسجد جامع، نسبت به 
تدریس و تربیت شاگردان برجسته در سطح مدارس و حوزه های 

علمیه شهرضا اقدام كرد.
تالش ب��رای حمایت ه��ای م��ادی و معن��وی از خانواده های 
نیازمن��د و بی سرپرس��ت، او را ب��ه عن��وان ی��ک الگ��وی 
 كم نظی��ر و پدر معن��وی برای ایت��ام در ش��هرضا معرفی كرده

 است.

شورای شهر مطالبه خبرنگاران را 
پیگیری می کند

رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: اگر مشكالت 
ب��ه وج��ود آم��ده ب��رای 
خبرن��گاران در زمینه بیمه 
آنها ب��ه ص��ورت مكتوب به 
شورای ش��هر گفته شود ،و 
خبرن��گاران مطالبه به حق 
داشته باشند، شورای شهر به 
پیگی��ری  را  خبرن��گاران  مطالب��ات  قطع��ی   ص��ورت 

می كند.
رضا امینی، در پاسخ به این س��وال كه با توجه به اینكه در حال 
حاضر خبرن��گاران در زمینه بیمه خود بال تكلیف هس��تند، آیا 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان برنامه ای در راستای حمایت از 
خبرنگاران در دستور كار خود دارد، اظهار كرد: اگر مشكالت به 
وجود آمده برای خبرنگاران در این زمینه به صورت مكتوب به 
شورای شهر گفته شود و خبرنگاران مطالبه به حق داشته باشند، 
 شورای ش��هر به صورت قطعی مطالبات خبرنگاران را پیگیری

 می كند.وی اضافه ك��رد: همچنین خواس��ته های خبرنگاران 
را از مس��ووالن متولی امر مطالبه می كنیم، و اعضای ش��ورای 
 شهر نیز در نطق های پیش از دس��تور خود در این زمینه تذكر

 می دهند.
رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان تصریح كرد: همچنین 
از س��وی مس��ووالن متول��ی ام��ر و مدیری��ت اس��تان نی��ز 
 پیگیری ه��ای الزم را انج��ام می دهی��م تا حق خبرن��گاران ادا 

شود.
وی به مهم ترین وظیفه اعضای شورای شهر اشاره كرد، و ادامه 
داد: اعضای شورای اسالمی ش��هر، نمایندگان مردم هستند و 
مطالبات آنها را در حوزه های مختلف پیگیری، و از مس��ووالن 
 مربوط��ه مطالبه می كنن��د؛ تا م��ردم به حقوق خود در ش��هر 

برسند.

گ��رم ش��دن ه��وا و اس��تفاده 
بی��ش از ۵۰ درصد ش��هروندان 
از اتوب��وس ه��ای عموم��ی 
 ش��هری در اصفهان در حالی صورت م��ی گیرد كه تنها

 ۱۰ درصد از اتوبوس های این شهر به وسایل سرمایشی 
مجهز هستند.

بهار كم ك��م رخت می بندن��د و ج��ای آن را هوای داغ 
تابس��تانی می گیرد، تابس��تانی كه در اصفهان بیش از 
شهرهای دیگر خودنمایی می كند و تابش مستقیم نور 
خورشید در كنار گرمای ناشی از تردد خودروها و فعالیت 

صنایع در اصفهان، آتشی را بر تن شهروندان می افروزد.
گرمای هوا نفس فعالیت ش�هر را به ش�ماره 

انداخت
گرم شدن هوای شهر اصفهان نفس فعالیت در این شهر 
را نیز به شماره انداخته؛ به صورتی كه كمتر شخصی در 

ساعات گرم حاضر به خروج از خانه است.
 زمان رس��یدن اتوبوس به ایس��تگاه ها نی��ز در نوع خود

 آزار دهنده است، و حجم زیاد مسافران در فضایی تنگ 
و هوایی گرم، اتوبوس ها را به واقع به شكنجه گاهی برای 

شهروندان تبدیل می كند.
علی ترابی، شهروند اصفهانی كه از سرویس دهی شركت 
اتوبوسرانی در شهر اصفهان شكایت دارد، در این خصوص 
می گوید: با دیدن شرایط س��رویس دهی اتوبوسرانی در 
شهر اصفهان هر شخص كه قصد عدم استفاده از وسایل 
شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را داشته 
باشد در اولین سفر ش��هری از كار خود پشیمان شده و 

استفاده از وسیله شخصی خودش را ترجیح می دهد.
ع�دم همخوانی تع�داد اتوبوس ه�ا با حجم 

مسافران
وی همچنی��ن از ع��دم همخوان��ی تع��داد اتوبوس ها 
با حجم مس��افران در ش��هر اصفهان س��خن ب��ه میان 
م��ی آورد و اضافه می كن��د: اكنون بیش��تر اتوبوس ها با 
س��وار كردن مس��افران بیش از ظرفیت اس��تاندارد در 
ش��هر تردد می كنند؛ ك��ه همین موجب فرس��ودگی 
 زودت��ر از موع��د ای��ن اتوبوس ه��ا و كاه��ش ت��وان 
كمی و كیفی خدمت به مسافران می شود، خدمتی كه 

همین اآلن هم كافی و كیفی نیست، به ویژه برای استفاده 
در فصول گرم.

اما در این میان نباید از وضعیت نامناس��ب تاكسی   های 
ش��هر اصفهان نیز غافل باش��یم و این در حالی اس��ت 
كه بس��یاری از ش��هروندان برای فرار ك��ردن از گرمای 
اتوبوس ها به تاكس��ی  هایی پناه می برند كه دست كمی 
از اتوبوس های داغ ندارند.خرابی  دستگیره باالبر شیشه 
و یا قطع عمدی سیس��تم خ��ودكار باالبر شیش��ه های 
تاكسی ها در شهر اصفهان، در كنار عدم استفاده از وسایل 
سرمایشی در این ناوگان حمل و نقل عمومی نارضایتی 

شهروندان را بیشتر كرده است.
اعتراض شهروندان

ندا بیات، یكی از شهروندانی كه از فرط گرما به راننده ای 
در این مورد اعتراض داشت، می گوید: مگر هزینه تعمیر 
یک باالبر شیشه چقدر است كه وزش اندک باد را نیز از 

مسافران دریغ می كنند.
ت برخ��ی از ش��هروندان در مقابل ع��دم رعایت حقوق 
ش��هروندی موجب عدم توجه به این مهم اس��ت، ادامه 
می دهد: خیلی از ما با این صحنه مواجه می ش��ویم، كه 
در این راستا بعضی ها س��كوت كرده و زبان به اعتراض 
نمی گشایند؛ و برخی دیگر ش��كایت می كنند و این در 
حالی است كه رعایت حقوق ش��هروندی در قالب ارایه 
 امكانات مناسب به مردم از وظایف شهرداری و ارگان های 
خدمات رسان است.این مش��كالت در حالی در ناوگان 
حم��ل و نقل عموم��ی نمایان اس��ت ك��ه در آیین نامه 
تاكس��یرانی وجود هر نوع نقص در وضعیت اس��تاندارد 
اتومبیل نوعی خالف به حس��اب می آید و عدم استفاده 
از وسایل سرمایشی در س��اعات اوج گرما و خراب بودن 
شیشه باالبر خودروها نیز بیانگر عدم رعایت استانداردها 

است.
رانندگان تاکس�ی ملزم به اس�تفاده از کولر 

نیستند
معاون اجرایی سازمان تاكسیرانی شهرداری اصفهان در 
همین رابطه با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار تاكسی در ناوگان 
تاكسیرانی اصفهان گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از این 

تاكسی ها مجهز به سیستم سرمایشی هستند.

رمضان عس��گری نژاد، در خصوص ال��زام رانندگان برای 
اس��تفاده از وسایل سرمایش��ی در تاكس��ی ها بیان كرد: 
تاكنون آئین نامه ای در خصوص الزام استفاده از این وسایل 

به رانندگان ابالغ نكردیم.
عدم توزیع عادالنه اتوبوس ه�ای کولردار در 

سطح شهر اصفهان
در همی��ن رابطه یك��ی از رانن��دگان اتوبوس س��ازمان 
اتوبوسرانی شهرداری اصفهان كه معتقد است اتوبوس های 
مجهز به سیستم سرمایشی بیشتر در نقاط خاصی از شهر 
اصفهان تردد دارند اظهار می كند: این در حالی اس��ت كه 
عدم توجه به توزیع عادالنه اتوبوس های كولر دار در سطح 
شهر اصفهان، اعتراض بسیاری از ش��هروندان را به دنبال 

داشته است.
وی با تاكید بر اینكه رانن��دگان اتوبوس، اولین مخاطبان 
شهروندان در خصوص اعالم ش��كایت نسبت به خدمات 
ارایه ش��ده در اتوبوس ها هس��تند، اضافه می كند: در این 
راستا رانندگان نیز اعتراضات مردمی را به مسووالن انتقال 
می دهند.این راننده اتوبوس ادامه می دهد: به دنبال افزایش 
گرما فشارهای روانی به شهروندان وارد می شود و این امر 
در كوچک ترین برخورد در اتوبوس ها، عكس العمل جدی 

به دنبال دارد.
تنها ۱۵۰ اتوبوس سیستم سرمایشی دارند

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
كه معتقد اس��ت اصالح برنامه سیستم خنک كننده های 
اتوبوس های شهر اصفهان از ۱۵ فروردین ماه سال جاری 
 اجرایی ش��ده اس��ت، اظهار می كند: تعداد اتوبوس های 
كولر دار س��ازمان اتوبوسرانی ش��هرداری اصفهان ۵۴۰ 
اتوبوس است كه تاكنون ۱۵۰ دس��تگاه از این اتوبوس ها 

آماده ارایه خدمات سرمایشی به شهروندان هستند.
 مرتضی قلم��كاری، با اش��اره به وجود یک ه��زار و ۳۰۰ 
دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان می گوید: ۷۶۰ اتوبوس در 
حال تردد در شهر اصفهان امكان نصب وسایل و تجهیزات 

سرمایشی و گرمایشی را ندارند.
وی با تاكید بر اینكه برای تجهیز اتوبوس های شهر اصفهان 
به سیستم سرمایشی به اعتبار باالیی نیاز است ادامه داد: 
هزینه تجهیز هر اتوبوس به این سیستم ها بین ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان است كه در حال حاضر چنین اعتباری در 

اختیار نیست.
نصب پرده در اتوبوس  ها معضالت اجتماعی را 

به دنبال دارد
وی با بیان اینكه نصب پرده در اتوبوس های شهر اصفهان 
نیز با توجه به مش��كالت احتمالی اجتماعی امكان ندارد، 
می افزاید:  البته در حال حاضر برخی از اتوبوس های بخش 
خصوصی نسبت به نصب پرده در اتوبوس ها اقدام كرده اند.

قلمكاری، در خصوص نظارت اتوبوسرانی بر اتوبوس های 
سطح ش��هر اصفهان نیز ادامه می دهد: در این راستا باید 
یادآور ش��وم كه ش��هروندان در صورت ه��ر گونه تخلف 
رفتاری و یا عدم رضایت از نح��وه ارایه خدمات اتوبوس ها 
می توانند شكایات خود را به این سازمان ارایه دهند تا به 

آنها رسیدگی شود.

گرمای هوا، نفس فعالیت شهری را به شماره انداخته 

گرما زدگی  در ناوگان  عمومی

یادداشت

اخبار کوتاه

س��اكنان منطقه ۶ ش��هرداری اصفهان، نسبت به تخریب 
بخش��ی از تكیه »لس��ان االرض« جهت س��اخت س��الن 
اجتماعات توس��ط ش��هرداری منطقه ۶ اعتراض و تجمع 
كردند.ساكنان منطقه ۶ اصفهان نس��بت به اجرای طرح 
س��اخت س��الن اجتماعات توس��ط ش��هرداری منطقه ۶ 
اصفهان در تكیه »لس��ان االرض« كه یكی از قدیمی ترین 
قبرستان های جهان تشیع اس��ت، اعتراض و در مقابل این 

شهرداری تجمع كردند.
بر اساس گفته س��اكنان، مصوبه ساخت این طرح عمرانی 
مربوط به سال ۹۱ است كه بر اساس رأی كمیسیون ماده ۵ 
اصفهان، قرار است با تخریب ۴ هزار قبر، سالن اجتماعات ۶ 
هزار متری در آن نقطه از تخت پوالد ساخته شود؛ كه البته 
با توجه به اینكه این قبرستان در فهرست آثار تاریخی بوده 
مخالفت هایی را نیز از سوی میراث فرهنگی در پی داشته 
اس��ت.تكیه »لس��ان االرض« از جمله تكیه هایی است كه 
بسیاری از مردم اصفهان در آن متوفی دارند و نیز عده ای، 

مالكان قبرهای آن منطقه هستند كه با این طرح به شدت 
مخالف و تاكنون چندین تجمع ب��زرگ در واكنش به این 
طرح شهرداری داشته اند.اعتراض س��اكنان مردم منطقه 
۶ اصفهان، تنها به شهرداری نبوده بلكه معترضان كار را به 

علمای بزرگ اصفهان و دستگاه قضای استان كشانده اند.
 همچنی��ن در پی ش��كایت م��ردم ب��ه دس��تگاه قضایی، 
حسن رحیمی دادس��تان عمومی و انقالب استان اصفهان 

رأی را به نفع مردم صادر كرده است.
اما با وجود اعتراضات پی در پی و حضور مردم در این تكیه، 
شهردار منطقه ۶ اصفهان در برنامه تلویزیونی سیمای شهر 
مورخ یک شنبه ۹۴/۳/۳ اجرای این طرح را از جمله موارد 
در دستور كار ش��هرداری عنوان كرد؛ كه با تجمع مردم در 

مقابل شهرداری، مجبور به تكذیب آن شد.
شهرداری در قسمت مورد طرح ساخت ساكن اجتماعات، 
بنری را در این تكیه نص��ب كرده و اعالم كرده اس��ت كه 
»قابل توجه ش��هروندان و خانواده ه��ای محترم متوفیان 
»لس��ان االرض «؛ با توجه به آغاز عملی��ات اجرای احداث 
س��الن برگزاری مراس��م های فرهنگی - مذهبی در قطعه 
»لسان االرض« هیچ كدام از قبور موجود آسیب یا تخریب 
نخواهد شد و جای سنگ قبرها موزائیكی به نام صاحب قبر 
پس از احداث سالن، نصب خواهد شد.« این اقدام در حالی 
است كه ۴ هزار قبر از متوفیان در معرض این تخریب قرار 
گرفته كه در صورت اجرای این طرح توسط شهرداری كه 
البته چندان با موازین ش��رعی همخوانی ندارد، در آینده 

اس��تخوان های مردگانی را خواهیم دید ك��ه برای اجرای 
پروژه   ش��هرداری از خاک بیرون كش��یده می ش��ود.تكیه 
»لسان االرض« مربوط به دوره دیلمیان - دوره صفوی است 
و در شرق تخت فوالد، بین خیابان های سجاد و فیض واقع 
شده؛ و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شماره ی ثبت 
۹۰۵۹ به  عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتشار خبر توتون هاي آلوده به مواد مخدر به ویژه شیشه، در هفته ملي بدون 
دخانیات، موضوعی قابل توجهی اس��ت كه نیاز به پیگیری جدی از سوی 

دستگاه های مربوطه در این زمینه دارد.
ماجراي ورود توتون هاي آلوده به كشور، مدت فراواني است كه ذهن بسیاري 

از فعاالن حوزه سالمت را به خود مشغول كرده است. 
سال گذش��ته خبري مبني بر آلوده بودن توتون ها به سم و حتي حشرات 
بود كه این مس��ئله به صورت جدي م��ورد پیگیري وزارت بهداش��ت قرار 
گرفت؛ اما بعد از آن خبري از وجود توتون هاي آلوده نبود تا اینكه در آستانه 
هفته جهاني بدون دخانیات وزارت بهداش��ت با انتشار اعالمیه اي از وجود 
توتون هاي با طعم شیشه در كشور خبر داد، كه عامل مهمي در مسمویت 
افراد و حتي مس��مومیت برخي از آنه��ا و مراجعه تع��دادي از این افراد به 

اور ژانس هاي كشور بود.
رییس مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت با انتشار این خبر، مردم 
را در زمینه ورود و خرید و فروش این دست توتون ها به كشور خبرداركرد، 
توتون هایي كه فرد با استفاده از آنها به شیش��ه معتاد مي شود و این امر به 

معناي نابودي بنیان خانواده ها است.
خسرو صادق نیت، حتي در ادامه صحبت خود به این مسئله اشاره كرده بود 
كه به علت استفاده فراوان زنان و نوجوانان از قلیان احتمال مسمومیت این 
گروه ها با این مواد افزایش مي یابد؛ عالوه بر اینكه مواردي از مسمومیت با 

مواد مخدر محرک و شیشه، در تركیب توتون قلیان ها مشاهده مي شود.

او حتي در گفتگویي كه با یكي از رس��انه هاي كش��ور داش��ت، به افزایش 
استفاده از قلیان از سال ۸۸ اشاره مي كند و مي گوید: شیوع شتابان استفاده 
از قلیان در جامعه واقعا نگران كننده اس��ت، حتي امروزه ش��اهد افزایش 
مصرف قلیان در گروه هاي سني ۱۳ تا ۱۵ ساله هستیم، كه ساالنه بیش از 
دو برابر افزایش مي یابد و این مس��ئله در دختران بیشتر از پسران مشاهده 

مي شود.
رییس مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت با اظهار تاسف در زمینه از 
بین رفتن قبح قلیان در خانواده ها، مي گوید: دود قلیان و تمام مواد دخاني 
به دود دسته دوم و سوم نیز دسته بندي شده، كه موجب به مخاطره افتادن 

جان اطرافیان فرد سیگاري مي شود.
صادق نیت، با تاكید بر اقدامي جدي براي جلوگیري از این روند فزاینده در 
كشور مي افزاید: اگر این روند ادامه پیدا كند نه تنها كاهش مصرف نخواهیم 

داشت بلكه با رشد فزاینده اي در این زمینه روبرو خواهیم شد.
رییس مركز سالمت محیط و كار وزارت بهداشت به مواد افزودني توتون ها 
اشاره كرده و مي افزاید: بیشتر این مواد، افزودني هاي شیمیایي هستند اما 
در حال حاضر نیز مشخص شده كه تعدادي از افراد سودجو به دنبال افزودن 
موادمخدر به تركیب توتون هستند؛ ما در بیمارستان هایی كه به مسمومین 
رسیدگی می كنند در یكی دو ماه اخیر مسمومیت با مواد محرک و مخدر را 
دیده ایم كه مسمومیت با شیشه به دنبال مصرف قلیان ایجاد شده است و ما 

نیازمند آگاهی دادن به مردم هستیم.

تجمع مردم منطقه 6 اصفهان نسبت به تخریب تکیه قدیمی »لسان االرض«

 4 هزار قبر قدیمی در معرض تخریب

موضع وزارت بهداشت در برابر مواد دخاني چیست؟

توتون هاي آلوده به شیشه؛ ارمغان هفته ملي بدون دخانیات!
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نوبت  اول    

آگهی مناقصه 94/31

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرستان ويژه كاشان با برآورد 12/000/000/000 ريال 
)دوازده ميليارد ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 440/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار واگذار نمايد.

لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون كار و 
رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.

از تاريخ 94/3/4 لغايت 94/3/16 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به حساب 
جاری شماره 1640740762 بانک ملت )شناسه واريز 13000801127192( به اين شركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره2 – اطاق 
216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت WWW.TCE.IR و يا WWW.TCI.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند.
متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد فرصت دارند پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه 

ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينكه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشايی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ايرانی و يا مشاركت شركتهای ايرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ايرانی 

ميسر خواهد بود.

نوبت  دوم 
شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

زاینده 
رود



يادداشت

استاندار اصفهان عنوان نمود: 

 تفاهمات، ضمانت اجرايي
 داشته باشد

دكتر رس��ول زرگرپور گفت: فعاليت بيشتر رايزنان افتصادي 
باعث خواهد شد كه س��فرهاي مقامات كشورهاي مختلف از 
صرف سفرهاي بازديدي خارج شود و تفاهمات صورت گرفته 

از ضمانت اجرايي برخوردار شود.
به گ��زارش زاينده رود و ب��ه نق��ل از اداره كل روابط عمومي 
 اس��تانداري اصفه��ان، دكت��ر رس��ول زرگرپور در نشس��ت 
هم انديش��ي رايزنان اقتصادي ويژه ي بررس��ي فرصت هاي 
تجاري استان اصفهان كه با حضور بيش از 30 نفر از رايزنان 
اقتصادي ايران در كش��ورهاي خارجي برگزار ش��د، به بيان 
ويژگي هاي اقتصادي، فرهنگي وگردشگري اصفهان پرداخت 
و اظهارداش��ت: اصفهان از ظرفيت ها و پتانسيل هاي بااليي 
در بخ��ش علم و تكنولوژي،گردش��گري، صنعت��ي و تجاري 
برخوردار اس��ت؛ كه در ارتباطات بين المللي مي تواند مورد 

توجه قرار گيرد.
وي ب��ا بيان اينكه در يك س��ال و نيم گذش��ته بي��ش از 80 
 هيات از مقامات سياسي كشورهاي مختلف به اصفهان سفر 
كرده اند، اظهارداش��ت: اين هيات ها ج��داي از هيات هاي 

اقتصادي هستند كه اتاق بازرگاني ميزبان آن ها بوده است .
استاندار اصفهان هدف س��فر بخش��ي از مقامات سياسي به 
اصفهان را بازديد ازآثار تاريخي عنوان كرد و افزود: هدف اصلي 
مديريت اس��تان اين اس��ت كه بتواند از ظرفيت هيات ها در 
ارتباط با مسائل اقتصادي، گردشگري و فرهنگي استفاده كند.

رس��ول زرگرپور ارتباط بيش��تر اتاق هاي بازرگان��ي، تجار و 
سرمايه گذاران كشورهاي مختلف با اتاق بازرگاني اصفهان را 
از پيشنهادات ارايه ش��ده به هيات هاي سياسي عنوان كرد و 
افزود: گسترش اين ارتباطات مي تواند ارتباط مستمر، پايدار 

و معقول اصفهان را با كشورهاي ديگر ايجاد نمايد.
وي با بيان اينكه دولت در قالب سياست هاي كالن اقتصادي، 
فضا را ب��راي افزايش ارتباط اس��تان ها با اس��تان هاي ديگر 
كشورها باز كرده است، اظهار كرد: يكي از مهم ترين اهداف ما 
در بخش اقتصادي گسترش ارتباطات تنگاتنگ اتاق بازرگاني 
كش��ورها با اتاق بازرگاني اصفهان اس��ت؛ چرا كه اين اتاق از 
ظرفيت هاي باالي علمي و مالي در سطح ملي برخوردار است.

زرگرپور توسعه ي گردشگري را از ديگر برنامه هاي عنوان كرد 
و افزود: برگزاري هفته هاي فرهنگي اصفهان در كش��ورهاي 
 مختلف ب��ا توجه به تجرب��ه ي خوبي كه از اي��ن برنامه ها در 
سال هاي گذشته بدست آمده، مي تواند در شناسايي فرهنگ 

و تمدن اصفهان بسيار تاثير گذار باشد.
 وي در ادام��ه تاكيد ك��رد: نه تنه��ا بحث گردش��گري، بلكه 
س��رمايه گذاري در بخش گردش��گري نيز براي ما از اهميت 
باالي��ي برخوردار اس��ت و در اين س��فرها ايجاد بس��ترهاي 
گردش��گري م��ورد توجه ق��رار م��ي گي��رد؛ و مس��وولين 
كش��ورها ب��راي ايج��اد هت��ل و تاسيس��ات گردش��گري 
در اصفه��ان اعالم آمادگ��ي نم��وده اند.رس��ول زرگرپور، با 
بيان اينك��ه اكثر مس��ووالن سياس��ي از پيش��نهادات ارايه 
ش��ده به آن ها اس��تقبال كردند، افزود: اش��كال اساسي كه 
در اي��ن ارتب��اط وج��ود دارد اين اس��ت كه ب��راي پيگيري 
 جمع بن��دي ها و تفاهماتي ك��ه با اين هيات ه��ا در اصفهان 
مي شود، نهادي در اصفهان و كشورهاي خارجي وجود ندارد.

اس��تاندار اصفهان يادآورش��د: در اصفهان كميت��ه ي روابط 
خارجي از نهاده��اي مختلف��ي از جمله مي��راث فرهنگي و 
گردش��گري، اس��تانداري، ش��هرداري، وزارت خارجه و اتاق 

بازرگاني در اين راستا فعال شده است.
رس��ول زرگرپور افزود: اين كميته از قب��ل اهدافي را براي به 
نتيجه رسيدن اين س��فرها طراحي و پيگيري مي كنند. وی 
خاطر نشان كرد: اين كار در ايران در حال شكل گيري است، 
ولي نياز است كه در خارج نيز رايزنان اقتصادي ما در سفارت 

خانه ها فعال تر شوند و مسائل را پيگيري نمايند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1594   may30  ,2015  |  8 Pages

معاون پژوهش��ی دانش��گاه امام صادق)ع( گف��ت: امروز 
اقتصاددان ها و تئوريسين های اقتصادی ايران نبايد اسير 
نئوكالس��يك و رويكردهای نئوكالس��يكی فرار كرده از 

تاريخ، انديشه و هويت ايرانی � اسالمی شوند.
عادل پيغامی، در جلسه ای با عنوان خودكفايی ملی در افق 
تمدن نوين اسالمی كه در خانه بيداری اسالمی اصفهان 
برگزار ش��ده بود، اظهار كرد: متأس��فانه امروز به راحتی 
نمی توانيم همچون علمای گذشته دينی در امر اقتصادی 

بگوييم اسالم در خطر است.
 وی با اش��اره به بيانيه ای كه س��ال های گذش��ته از سوی 
آقا نوراهلل نجفی اين عالم مبارز و انقالبی پيرامون تحريم 
كاالهای غيرايرانی برای مردم ايران صادر شده است، اسالم 

را در خطر دانست.
پيغامی افزود: بيان اسالم در خطر است، را امروز به راحتی 
می توانيم در حوزه فرهنگ، اجتماعی و حتی نظامی بيان 
كنيم و اين مقبوليت و پذيرش برای آح��اد مردم در اين 
زمينه وجود دارد، ولی با توجه به همه تهديدات و خطراتی 
كه امروزه در حوزه اقتصاد اسالمی ايران وجود دارد، شعار 

اسالم در خطر است مورد پذيرش مردم نيست.
وی خاطر نشان كرد: اقتصاد در حال حاضر از دايره اسالم 
خارج شده است و به سمت و س��ويی با فلسفه سودآوری 
در حركت است، بنابراين به يك خرده فرهنگ معارض با 
اسالم تبديل ش��ده است، اين در حالی اس��ت كه پيوند و 

رابطه اقتصاد و اسالم را نمی توان انكار كرد.

عضو هيات علمی دانش��گاه امام ص��ادق)ع( تصريح كرد: 
امروز متأسفانه شاهديم كه اگر در دانشكده های اقتصادی 
كشور بيان كنيم ما اقتصاددان هستيم و سخنی از تاريخ 
و فلس��فه نمی كنيم، به دل دانش��جويان اقتصاد و اساتيد 
می چس��بد و آن را با آغوش باز می پذيرند، اما حقيقت آن 
است كه ما اقتصاددان هايی هستيم كه سخنی از واقعيت 
نمی كنيم و اين حاكی از ريشه ای بودن مشكالت در شرايط 

حاضر دارد.
وی با تأكيد مجدد در اينكه تاريخ و اقتصاد با يكديگر پيوند 
و رابطه ای معنادار و ناگسستنی دارند، گفت: متأسفانه در 
ايران و دانشكده های اقتصادی، اين رابطه معنادار، مؤثر و 
غيرقابل انكار تبيين و تعريف نمی شود و حتی عمق فاجعه 
زمانی می ش��ود كه اقتصاددان ها رابطه اقتصاد با تاريخ را 

مذمت می كنند.
 بی هويتی تاريخی معضل بزرگ جامعه امروز

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع( عنوان كرد: شكاف 
تاريخی، چيزی جز بی هويتی تاريخی به وجود نمی آورد و 
اين بی هويتی می تواند با هر فرهنگ و هويتی ديگر و حتی 

فرهنگ مهاجم پر شود.
وی اف��زود: معضل ب��زرگ جامعه ايران��ی در حال حاضر 

بی هويتی تاريخی است. 
اقتصاد مقاومتی در كنار تمام بخش هايی كه پيرامون بحث 
اقتصادی مطرح می كند، كه همگی شاخه های يك ريشه 
مهم چون هويت اسالمی است، در حقيقت احياگر حافظه 

تاريخی پاک شده ايران و در نهايت هويت ايرانی- اسالمی 
است.

وی ادامه داد: مهم ترين پيامد اقتص��اد مقاومتی، احيای 
هويت ايرانی - اسالمی است، چنانچه حافظه های تاريخی 
پاک شود، يك ملت به راحتی شكست می خورد، چرا كه 

ظرف هويتی آن با فرهنگ مهاجم پر می گردد.
پيغامی، تأكيد ك��رد: حافظه تاريخی، تنگ��ه احد اقتصاد 
مقاومتی اس��ت؛ و از اين اصل باي��د در حفظ حافظه های 
تاريخی و به تبع آن هويت تاريخی حمايت كرد. چنانچه 
يك جامعه يادگيرنده باشد، توس��عه می يابد، عبرت های 

تاريخی پايه يادگيری  است.
معاون پژوهش��ی دانش��گاه امام صادق)ع( ابراز كرد: كار 
تاريخی يك كار تخصصی اس��ت، همان ط��ور كه ما بايد 
مردم را با سواد بهداشتی آشنا كنيم، بايد آنها را نيز با سواد 
عمومی تاريخی نيز آشنا سازيم تا اس��ير انحرافاتی كه به 

اسم تاريخ بر جامعه تزريق می شود نشوند.
در کنار تحريم کاالهای غیرايرانی بايد رويکرد 

فعاالنه در تولید داشت
وی با انتقاد از اينكه متأس��فانه امروز برخی از افراد درگير 
الفاظ و واژگان ش��ده اند، و به جای جنگي��دن با هويت و 
فلس��فه موضوعات، با اس��امی مبارزه می كنند، گفت:  ما 
بايد همچون علمای دينی گذش��ته خود ب��ه دنبال حل 
مسائل واقعی مردم در جامعه باشيم و از گرفتن حالت ها و 

رفتارهای روشنفكرانه ظاهری پرهيز كنيم.
پيغامی، در ادامه با برش��مردن برخ��ی از اقدامات علمای 
دينی و مبارزي��ن انقالبی چ��ون حاج آقا ن��وراهلل نجفی 
مبنی بر دادن فتواهايی ب��رای تحريم كاالهای غيرايرانی 
و تأكيد بر توان توليدات ايرانی و استفاده از آن توليدات، 
گفت: بعد از گذش��تن دو قرن، بايد بدانيم كه منسوجات 
ديگر لكوموتيو اقتصادی كش��ورها نيس��ت، بايد بپذيريم 
كه مواردی چون خودكفايی ملی، استكبارستيزی، عدم 
تسلط استكبار بر جهان اسالم و مستقل بودن همگی در 

يك بسته می گنجد.
وی بيان كرد: در حال حاضر اقتص��اد دانش بنيان، موتور 
متحرک نظام ها، دولت ها و ملت ها اس��ت. متأس��فانه در 
عرصه توجه به توليدات داخلی و ملزم دانستن خود برای 

استفاده از كاالهای ايرانی كوتاهی كرده ايم.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع( تصريح كرد: بايد 
در كنار تحري��م كاالهای غيرايران��ی، همزمان رويكردی 
فعاالنه داشته باشيم و صرفاً يك حركت منفعالنه تحريمی 

را دنبال نكنيم.

رونق  بازار طال  در اعیاد شعبانیه 
رييس اتحاديه طال و جواهر استان اصفهان گفت: اميدواريم  در اعياد شعبانيه نبض بازارطال با رونق مواجه شود و عليرغم ركود حاكم در بازار فعلی جانی دوباره 

گيرد
 هوش��نگ شيش��ه بران اف��زود: اعتماد س��رمايه گ��ذاران ب��ه طال پ��س از س��قوط قيمت ط��ال متزلزل ش��ده و اي��ن ام��ر در خ��روج س��رمايه از صندوق

 اس پی دی آر كه ب��زرگ ترين صندوق س��رمايه گذاری ط��الی قابل معامله در جهان اس��ت، انع��كاس يافت و به ۷۱۵/۲۶ تن رس��يد كه ك��م ترين ميزان 
در ۴ ماه گذش��ته بوده اس��ت.خارج ش��دن س��رمايه از بازار طال س��بب ش��د تا هفته ای كاهش��ی، با افت ۱/۶ درصدی اونس؛ بعد از دو هفته افزايش��ی، رقم 
 بخورد. افزايش ش��اخص س��هام ،همچني��ن افت تقاض��ای فيزيكی در بازاره��ای بزرگ به خص��وص چين و هند، فش��ار بر قيم��ت طال را دو چن��دان كرده

 است.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(:

مهم ترین پیامد اقتصاد مقاومتی، احیای هویت ایرانی - اسالمی
سهمیه بندی بنزين آزاد 
راه حلی برای کنترل قاچاق

با تصميم دولت يازدهم، مبنی بر تك نرخی كردن بنزين، 
مصرف اين حامل انرژی روند صعودی به خود گرفت، اين 
در حالی است كه با سهميه بندی بنزين آزاد می توان مانع 

افزايش قاچاق سوخت شد.
براين اس��اس هر ليتر بنزين به قيم��ت ۱000 تومان به 
فروش می رس��د، اين تصميم دولت يازدهم در س��اعات 
ابتدايی اين طرح موجب شد تا مصرف بنزين روند صعودی 
به خود گيرد و به گفته منابع غير رسمی از ميانگين حدود 
۷0 ميليون ليتر در دو ماه گذشته يك شبه به حدود 80 
ميليون ليتر در س��اعات ابتدايی اجرای طرح تك نرخی 
كردن بنزين برسد؛ هرچند كه هنوز زود است كه بگوييم 
مصرف بنزين روند صعودی ب��ه خود خواهد گرفت و بايد 
حداقل يك يا دو ماهی صبر كرد ت��ا روند مصرف خود را 
نشان دهد.براس��اس گفته های مديرعامل شركت ملی 
پخش فراورده های نفتی ايران براساس آخرين آمار در روز 
يكم خرداد ماه، دو ميليارد و يكصد ميليون ليتر بنزين ۷00 
 تومانی در كارت س��وخت خودروهای سواری شخصی و 
موتورسيكلت ها وجود داشته است، كه دارندگان وسايل 
نقليه می توانند اين سهميه را تا آخرين روز از شهريور ماه 

مصرف كنند .
از اين رو م��ردم برای آنك��ه بتوانند از حداكثر س��هميه 
ذخيره ش��ده بنزين ۷00 تومانی خود تا پايان ش��هريور 
ماه اس��تفاده كنند بايد به طور متوس��ط روزانه ۱۷.۵ تا 
۱8 ميليون ليتر بنزين ۷00 توم��ان خريداری و مصرف 
كنند.خريد اين حجم بنزي��ن ۷00 تومانی به طور روزانه 
قطعا منجر به افزايش مصرف اين ف��رآورده نفتی به ويژه 
در آس��تانه فصل تابس��تان و آغاز س��فرهای تابستانی و 
برون ش��هری مردم خواهد ش��د؛ و اگر كنترل مصرف از 
سوی مسووالن ش��ركت ملی پخش صورت نگيرد، قطعا 
 بايد منتظر افزايش قاچاق بنزين به كش��ورهای همسايه

 بود. 
چند ساعت قبل از اجرايی ش��دن تصميم دولت يازدهم 
برای تك نرخی ك��ردن بنزين، ريي��س اتحاديه جايگاه 
داران در خبری اعالم كرد: قرار اس��ت بنزي��ن آزاد نيز به 
صورت س��هميه ۵00 ليتری عرضه ش��ود؛ آنچ��ه از اين 
 خبر برداشت می ش��د اين بود كه فروش بنزين آزاد نيز 
س��هميه ای خواهد بود ام��ا دقايقی بع��د، داود عربعلی، 
 ريي��س رواب��ط عموم��ی ش��ركت مل��ی پخ��ش، اين 
گفته های بيژن ح��اج محمدرضا، رييس اتحاديه جايگاه 
داران بنزي��ن را تكذيب ك��ردو گفت قرار نيس��ت برای 
 بنزي��ن آزاد س��هميه ای در نظ��ر گرفته ش��ود؛ و مردم 
می توانند هر مقدار كه بنزين نيازداش��ته باشند مصرف 

كنند.

اس��تاندار اصفهان گفت: وضعيت مس��كن مهر اصفهان 
نس��بت به اس��تان های ديگر در جايگاه بهتری قرار دارد 
و تاكنون 8۵ درص��د از تعهدات در اي��ن خصوص انجام 

شده است.
 رس��ول زرگرپور، در آيين افتتاحيه پرديس س��ينمايی 
فرهنگ فوالدش��هر، با اش��اره ب��ه اينكه ام��روز در دهه 
چهارم انق��الب اس��المی هس��تيم، اظهار ك��رد: رهبر 
انق��الب، دهه چه��ارم انق��الب اس��المی را ب��ه عنوان 
دهه پيش��رفت و عدالت نام گ��ذاری كرده ان��د، چراكه 
 پيش��رفت، معنايی مهم تر و كامل تری از رش��د و توسعه 

دارد.
وی با اشاره به اينكه در اين دهه پيشرفت مسائل فرهنگی 
دو كاركرد اساس��ی دارد كه بايد ب��ه آن توجه ويژه ای 

داشت، افزود: هرگونه پيش��رفت و توسعه بايد بسترساز 
فرهنگ باشد، چراكه اگر مسير توسعه را بدون بسترسازی 
فرهنگی پي��ش برويم آن مس��ير تهی خواهد ب��ود و به 

سرانجام نمی رسد.
استاندار اصفهان، با اشاره به اينكه تمام طرح های عمرانی 
بايد پيوست فرهنگی داشته باش��د، تصريح كرد: هدف 
برنامه های پيشرفت و توسعه در راستای رسيدن انسان ها 
به تعالی و اخ��الق اس��ت؛ بنابراين فرهنگ از يك س��و 
بسترس��از بوده و از س��وی ديگر يك هدف به حس��اب 
 می آيد و به همي��ن دليل انق��الب ما انق��الب فرهنگی

 است.

وی اضاف��ه ك��رد: بس��يار خوش��حاليم ك��ه دومي��ن 
پردي��س س��ينمايی اس��تان اصفه��ان را ب��ه كم��ك و 
 مش��اركت حوزه هنری انقالب اس��المی اي��ران افتتاح 

می كنيم.
زرگرپ��ور، در ادام��ه مش��كالت مس��كن مه��ر را از 
مجموع��ه معضالت حاد كش��ور دانس��ت و بي��ان كرد: 
وضعيت مس��كن مهر اصفهان، نس��بت به اس��تان های 
ديگ��ر در جاي��گاه بهت��ری ق��رار دارد و تاكن��ون 8۵ 
 درص��د از تعه��دات در اي��ن خص��وص انج��ام ش��ده 

است.
وی با اش��اره ب��ه اينكه مس��كن مهر ش��هر بهارس��تان 

و فوالدش��هر با مش��كل مواجه اس��ت، عنوان ك��رد: بر 
اس��اس برآوردی كه اعالم شده مس��كن مهر فوالدشهر 
با يكصد ميلي��ارد تومان كس��ری اعتب��ارات زيربنايی 
از جمله آب، ب��رق، گاز و تلف��ن و خدم��ات روبنايی از 
جمل��ه اح��داث مدرس��ه، مس��جد و درمان��گاه مواجه 
 اس��ت، و ح��ل كامل اي��ن مش��كالت ب��ه زم��ان نياز 

دارد.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه اينكه باي��د از ظرفيت 
خيرين در رفع مشكالت روبنايی مس��كن مهر استفاده 
شود، تاكيد كرد: چندين جلس��ه تاكنون برگزار شده و 
بخشی از مشكالت رفع ش��ده و بخش ديگر نيز با منابع 
 جديدی كه دول��ت در اختيار ما خواهد گذاش��ت، حل

 می شود.
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یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

نوبت چاپ  اول 

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7352 مورخ 94/3/6   

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق.

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف(مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 94/3/9 لغایت پایان وقت اداری مورخ 94/3/11

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 94/3/24
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 94/3/25 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی براساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.

4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
)امور قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه(  )تلفن تماس: 32222889(

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(                      ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف: 6607      

    آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست   

م الف:6377       اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1-2- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت 
شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94/03/12 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – امور قراردادها 

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/03/30 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
5-  هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به 
عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت  دوم

مدت اجرامحل اجراموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

یکسالاصفهانخدمات امور اداری143/94/2

عنوان پروژهردیف
 مدت 

قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

)به ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال 

)براساس فهرست بها سال 94(

 نوبت 

مناقصه

اول315/000/0002/597/138/284 ماهتکمیل مدرسه 6 کالسه طباطبایی فریدونشهر1

اول316/000/0003/103/414/609 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادگان2

اول313/000/0002/002/403/177 ماهتکمیل مدرسه حائری همگین دهاقان3

اول627/000/0006/670/143/481 ماهتکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر 4

اول418/000/0003/534/812/209 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهاقان5

اول315/000/0002/771/973/979 ماهتکمیل مدرسه حدادی دهنو ناحیه 65

اول627/000/0006/803/316/210 ماهاحداث ساختمان فرمانداری بوئین و میاندشت7

یادداشتیادداشت
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق.

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف(مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 94/3/9 لغایت پایان وقت اداری مورخ 94/3/11

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 94/3/24
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 94/3/25 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی براساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.

4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
)امور قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه(  )تلفن تماس: 32222889(

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(                      ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.
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    آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست   

م الف:6377       اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1-2- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت 
شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94/03/12 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – امور قراردادها 

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/03/30 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
5-  هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به 
عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت  دوم

مدت اجرامحل اجراموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

یکسالاصفهانخدمات امور اداری143/94/2

عنوان پروژهردیف
 مدت 

قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

)به ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال 

)براساس فهرست بها سال 94(

 نوبت 

مناقصه

اول315/000/0002/597/138/284 ماهتکمیل مدرسه 6 کالسه طباطبایی فریدونشهر1

اول316/000/0003/103/414/609 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادگان2

اول313/000/0002/002/403/177 ماهتکمیل مدرسه حائری همگین دهاقان3

اول627/000/0006/670/143/481 ماهتکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر 4

اول418/000/0003/534/812/209 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهاقان5
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85 درصد از تعهدات مسکن مهر اصفهان انجام شده است
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یادداشت
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا
3/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 10746هیأت: آقای عبداله مقری  بیدگلی فرزند نصراله شماره شناسنامه 
6222، ششدانگ یکبابخانه به مساحت266 مترمربع به شماره108 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
2(رأی شماره10293 هیأت: آقای علی اکبر ربانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
8551، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136.57مترمربع به شماره2224 فرعی از پالک3 
اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازمرحوم عیسی 

اربابی
3(رأی شماره 10330هیأت: آقای جواد ناظمی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه58  
و خانم فاطمه داعی بیدگلیفرزندرمضان شماره شناسنامه 7024 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 107.73مترمربع به شماره 2225فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسین شاطریان
4(رأی شماره10646 هیأت: آقای حسین صفازاده بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ    5 فرزند جعفر شماره شناسنامه  فاطمه روحانی  و خانم   642
یکبابخانه به مساحت 282.36مترمربع به شماره 2753فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
5(رأی شماره12219 هیأت: آقای جعفر احمدی بیدگلی  فرزنداحمد  شماره شناسنامه11 
و خانم فاطمه احمدی بیدگلی فرزند آقا عباس شماره شناسنامه66به ترتیب نسبت به 
2و.4دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه مشتمل بر مغازه  به مساحت 460.5 مترمربع 
ثبتی آران و  آبادبخش 3 حوزه  از پالک3اصلی واقع در معین  به شماره 2763فرعی 

بیدگل. مالکیت مشاعی 
6(رأی شماره11893 هیأت: آقای محمدلبافیان  فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه8972 
و خانم فاطمه مظفری بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه342 )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت94.45 مترمربع به شماره2765فرعی از پالک3اصلی واقع در معین 

آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از آقای حبیب اله  لبافیان  
شماره  حسین   فرزند  بیدگلی  رجبیان  حمیدرضا  آقای  12529هیأت:  شماره  7(رأی 
شناسنامه1087، ششدانگ یکبابخانه به مساحت125.5 مترمربع به شماره 2768 فرعی 
از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک 

عادی  
8(رأی شماره407 هیأت: آقای قاسم بوستانی بیدگلی  فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  آقا شماره شناسنامه335  علی  فرزند  بیدگلی   و خانم زهرا سیدی   296
شماره  از  فرعی   2782 شماره  به  مترمربع   146.42 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
یک فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  مجیدی  مجتبی  آقای  هیأت:  شماره419  9(رأی 
6190008356 و خانم صدیقه میر حسینی بیدگلی فرزند سیدرضا شماره شناسنامه 
 168.78 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  4و2  به  نسبت  بترتیب   6762
مترمربع به شماره 2781فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  سیدحسن  فرزند  بیدگلی  لحمی  سیدعباس  آقای  شماره406هیأت:  10(رأی 
شماره  به  مترمربع   59.25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   1250088607 شناسنامه 
2783فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید حسن سبطینی مع الواسطه
بیدگلی فرزند سید مرتضی  شماره  آقای سیدعلی میخو  11(رأی شماره 400 هیأت: 
شناسنامه6190123708 وخانم زهره روشنایی بیدگلی  فرزند جواد  شماره شناسنامه 
280 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188.3مترمربع به شماره 2784فرعی ازیک فرعی 
از  پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عیسی 

اربابی
12(رأی شماره 401 هیأت: آقای  روح اله آکسته  فرزند محمد شماره شناسنامه 9387 
و خانم سمیه غالم زاده بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 655 )بالمناصفه(، 
از پالک3اصلی  به مساحت 142.1مترمربع به شماره2778 فرعی  یکبابخانه  ششدانگ 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اهلل  ولی  فرزند  بیدگلی  منعمیان  حمیدرضا  آقای  شماره393هیأت:  13(رأی 
شناسنامه2397   شماره  حسین  فرزند  بیدگلی  اربابی  فهیمه  خانم  1203و  شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 66.48مترمربع به شماره2780 فرعی از 
پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید احمد 

میرحسینی
14(رأی شماره 499 هیأت:  زهرا طباطبایی فرزندرضا  شماره شناسنامه 560  نسبت به 
یک دانگ مشاع و خانم فاطمه مرشدی بیدگلی  فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 6 نسبت 
به 4 دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از ششداگ  بانضمام یک هشتم  بهای عرصه واعیان، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 294.1مترمربع به شماره2788 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی ازرضا طباطبایی 
ابوالفضل شماره  فرزند  بیدگلی  اصغر سنبکی  علی  آقای  هیأت:   560 15(رأی شماره 
شناسنامه 350 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع به شماره 2789 فرعی از 

پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
آقا شماره  امیر  بیدگلی فرزند  آقای سیدمصطفی حسینی  16(رأی شماره500  هیأت: 
شناسنامه 230، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 113.97 مترمربع به شماره 2790فرعی 
از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فرشته 

دادخواه
شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  زاده  غالم  ایمان  آقای  هیأت:   625 شماره  17(رأی 
 9967 شناسنامه  شماره  اله  نعمت  فرزند  پور   همائی  زهره  خانم  و   483 شناسنامه 
از  شماره2793فرعی  به  188مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 

پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 632 هیأت: آقای روح اله مسیبی  بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
1250108845، ششدانگ یکباب انباری  مشتمل بر مغازه  به مساحت 85.03مترمربع به 
شماره2794 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین مسیبی
19(رأی شماره631 هیأت: فاطمه کتابی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 337 
یکبابخانه به مساحت 145.05مترمربع به شماره 2795 فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
20(رأی شماره695 هیأت: آقای محمدرضا بذرافشان بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
  7388 شناسنامه  شماره  شکراله  فرزند  زاده  بهنام  زهرا  خانم  7113و  شناسنامه 
از  به شماره2796  فرعی  به مساحت 93.3مترمربع  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
ابتیاعی طبق سند  بیدگل.  آران و  ثبتی  آبادبخش 3 حوزه  پالک3اصلی واقع در معین 

عادی
21(رأی شماره 697 هیأت: آقای محمد قاسمیفرزندمصطفی شماره شناسنامه1140 و 
خانم عذرا جوکاربیدگلی فرزند علی محمدشماره شناسنامه 509 )بالمناصفه(، ششدانگ  
در  واقع  پالک3اصلی  از  فرعی  شماره2797  به  125.8مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عیسی اربابی
22(رأی شماره 782 هیأت : خانم مریم مجیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 1643 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67.5مترمربع به شماره2798 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی 
23(رأی شماره 711 هیأت: آقای محمد خارکن بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
108)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  جان  فرزندحسین  بیدگلی  غنی  زکیه  خانم  385و 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120.9مترمربع به شماره2799 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
24(رأی شماره781 هیأت: آقای ابوالفضل حاجی زادگان بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
 1440 شناسنامه  شماره  فرزندعباس  بیدگلی  عارضی  زهرا  خانم  و   416 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت85.38 مترمربع به شماره 2800 فرعی از 

پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
علی محمد شماره شناسنامه  فرزند  غفوری  ماشااله  آقای  هیأت:  25(رأی شماره779 
از  فرعی   2802 شماره  به  117.75مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1092
علی  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  معین  در  واقع  پالک3اصلی 

جان بهمنی

26(رأی شماره707 هیأت: آقای سید فخرالدین حسینی بیدگلی فرزند سیدحبیب  شماره 
 ،7780 شماره  شناسنامه  مندعلی  فرزند  بیدگلی  مجیدی  فاطمه  و  شناسنامه7438 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 157.55مترمربع به شماره2803 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  اله  رحمت  فرزند  پور  سالمی  ابوالفضل  آقای  هیأت:   704 شماره  27(رأی 
عباس  فرزند  پور  سالمی  اله  رحمت  و  مشاع  دانگ   2/5 به  نسیت   7266 شناسنامه 
فرزند  بیدگلی  حفیظی  طاهره  خانم  و  مشاع  دانگ   2 به  نسیت  شناسنامه201  شماره 
رضا شناسنامه شماره270 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
467.7 مترمربع به شماره2804 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
28(رأی شماره 931هیأت: آقای عبداله عسگری محب فرزند علی شماره شناسنامه20 
و خانم طاهره چینی بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه 6252)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 213.28مترمربع به شماره 2805 فرعی از پالک3اصلی واقع در 

معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره 958هیأت: آقای محمد عسگری محب فرزند عبداله شماره شناسنامه215 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت119.95 مترمربع به شماره2806 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
30(رأی شماره 937هیأت: آقای علی باللی بیدگلی فرزندحسین شماره شناسنامه 136 
و خانم مهین ناظمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه351)بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 126مترمربع به شماره 2807 فرعی از پالک3اصلی واقع در معین 

آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
31(رأی شماره 940 هیأت: آقای علیرضا عسگری محب  فرزند عبداله شماره شناسنامه 
13)بالمناصفه(،  شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  ساوجی  فاطمه  خانم  و   7628
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 136.22 مترمربع به شماره2808 فرعی از پالک3اصلی 

واقع در معین آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عبداله عسگری محب
32(رأی شماره 932هیأت: آقای اسماعیل جوی بار فرزند اسداله  شماره شناسنامه2470 
شناسنامه461   شماره  سیدهاشم  آقا  فرزند  بیدگلی   هاشمیان  سادات  طاهره  خانم  و 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139.36مترمربع به شماره 2809 فرعی از 
پالک3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینائی

شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  نوحیان  حسین  علی  آقای  شماره935هیأت:  33(رأی 
  326 شناسنامه  شماره  محمد  علی  بیدگلی  نوحیان  نسرین  خانم  و  شناسنامه21 
از  فرعی   2810 به شماره  مترمربع  مساحت144  به  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
پالک 3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکبر 

نوحیان واحمد نوحیان
 ، اکبرشماره شناسنامه 160  آقائی فرزندعلی  آقای جالل  34(رأی شماره 417 هیأت: 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت177.3 مترمربع به شماره 3712فرعی مفروز ومجزی 
شده از 1824و2539 فرعی از پالک40اصلی واقع در نوش  آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از ورثه حسن آقا سادات الحسینی
محمد  علی  فرزند  آبادی  نوش  سقائی  اله  ماشا  آقای  هیأت:   10327 شماره  35(رأی 
عباسعلی  فرزند  آبادی  نوش  زاده   رعیت  البنین  ام  وخانم   4853 شناسنامه  شماره 
شناسنامه شماره145، ششدانگ یکبابخانه به مساحت161.5مترمربع به شماره 3697 
فرعی  مفروز ومجزی شده از 1627 فرعی از پالک40اصلی واقع در نوش آباد بخش 

4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
36(رأی شماره 772 هیأت: آقای طیب خالوئی نوش آبادی فرزند غالمحسین شماره 
شناسنامه 36و خانم کبری عظیمی نوش آبادی فرزند رضا شناسنامه شماره 4615 
فرعی    3723 شماره  به  مترمربع  مساحت177.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  بالمناصفه، 
مفروز و مجزی شده از 299و300 و قسمتی از مشاعات از پالک40اصلی واقع در نوش  

آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
37(رأی شماره 700 هیأت: آقای محمد احسان ابراهیمی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه  
1245، ششدانگ یکبابخانه به مساحت108.75 مترمربع به شماره 3721فرعی مفروز و 
مجزی شده از 3016فرعی از پالک40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از  اسماعیل ابراهیمی
38(رأی شماره 790هیأت: آقای محمدصادق چاووشی فرزند عباس شماره شناسنامه 
105، ششدانگ یکبابخانه به مساحت261.75مترمربع به شماره 3722فرعی مفروز و 
مجزی شده از 883 و 836 و قسمتی از مشاعات 2432 فرعی از پالک40 اصلی واقع در 

نوش  آباد بخش 4حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شکراله چاووشی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/3/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/25
 عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ 
 9300090 پرونده:  بایگانی  شماره   139304002127000052/1 پرونده:  شماره 
شماره  به  ابالغ  آگهی  پیرو   139403802127000009 ابالغیه:  آگهی  شماره 
چاپ  زاینده رود  روزنامه  در  منتشره   1394/02/27 مورخ   139403802127000007
فرزند  کمانی  آرمان  آقای  به  بدینوسیله   1394/2/30 مورخ   1586 به شماره  اصفهان 
ملی  شماره  به  شهرضا  یک  حوزه  از  صادره   267 شناسنامه  شماره  به  جحت ا... 
ابالغ  بایگانی 9300090  به شماره  پرونده  مدیون   1351/05/05 متولد   1199144460
به مبلغ  می گردد مقدار یکصد و پنجاه مثقال طالی ساخته شده معمولی هیجده عیار 
هفتصد و سی و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده است که در آگهی قبلی منتشر شده 
تعداد پنجاه مثقال طالی ساخته شده معمولی به مبلغ دویست و چهل و پنج میلیون ریال 
قید شده است که مراتب بدین نحو اصالح می گردد. این آگهی در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان منتشر می گردد. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

2/646 شماره آگهی: 139403902004000038 شماره پرونده: 9100400200400467 
دستگاه  یک  دانگ  شش  9101263و9101266  کالسه:  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی 
آپارتمان مسکونی واقع در شرق طبقه سوم پالک 18623 فرعی و مقدار 6/35 مترمربع 
پیشرفتگی روی فضای کوچه و 3/07 متر تراس مسقف به مساحت 129/90 مترمربع 
به انضمام ششدانگ انباری واقع در همکف پالک 3 فرعی به مساحت 2/20 مترمربع 
مساحت به  فرعی   7 پالک  همکف  در  واقع  مسقف  پارکینگ  ششدانگ  بانضمام   و 

 12/50 مترمربع از اصلی 28/3151 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
– خانه اصفهان – خیابان گلخانه – خیابان غنچه – کوچه ندا – پالک18 – واحد سوم 
امالک  926و928  دفاتر  594و597و44و41  صفحات  در  آن  مالکیت  اسناد  که  شرقی 
است  و صادر شده  ثبت  170230و170232و170260و170262  ثبت شماره های  ذیل 
با حدود: شمااًل در سه قسمت که دوم شرقی است بطولهای 2/80 متر و 0/43 متر و 
3/15 متر دیوار و پنجره است به فضای کوچه شرقًا اول بطول 1/16 متر دیواریست 
به فضای کوچه دوم بطول 7/99 متر دیواریست به فضای در انقطاع مشاعی و سوم 
در سه قسمت که اول جنوبی و سوم شمالی است بطولهای 1/30 متر و 0/90 متر و 
1/30 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعی چهارم بطول 11/65 متر دیواریست به 
فضای در انقطاعی مشاعی جنوبًا در چهار قسمت که اول و سوم به صورت پخ است 
بطولهای 1/84 متر و 1/65 متر و 0/61 متر و 2/68 متر دیوار و پنجره و دیوار کوتاه 
تراس مسقف است به فضای حیاط مشاعی غربًا اول به طول 8/53 متر دیوار اشتراکی 
است با آپارتمان فرعی دوم در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی است بطولهای 
0/95 متر و 7/79 متر و 0/80 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی 18622 سوم 
طول  به  انباری: شمااًل  حدود  مزبور  آپارتمان  با  اشتراکی  دیوار  متر   7/30 طول  به 

و  درب  متر  یک  طول  به  شرقًا  دو  شماره  انباری  با  است  اشتراکی  دیوار  متر   2/20
دیواریست به راهرو مشاعی جنوبًا به طول 2/20 متر دیوار اشتراکی با انباری شماره 
4 غربًا به طول یک متر دیواریست به در انقطاع مشاعی حدود پارکینگ: شمااًل به طول 
2/5 متر خط مستقیم مفروض به پارکینگ شماره 5 شرقًا به طول یک متر خط مستقیم 
مفروض به محوطه مشاعی جنوبًا به طول 2/5 متر خط مستقیم مفروض به محوطه 
مشاعی غربًا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض به پارکینگ شماره 6 که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق آپارتمان در مجموعه ده واحدی با قدمت حدود ده سال و 
مساحت 129/9 مترمربع دارای سه اطاق و یک سالن و آشپزخانه و حمام و سرویس 
به همراه پارکینگ و انباری در طبقه همکف اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و نمای 
دربهای   – ای  کوره  رنگ  با  آلومینیوم  پنجره ها  و  می باشد  و سنگ  آجر  از  ترکیبی 

داخلی چوبی قابدار و رنگ سیلر و کیلر و کابینت و اپن از نوع ام.دی.اف – آشپزخانه 
و حمام و سرویس دارای کاشی و سرامیک مرغوب و کف فضاهای داخلی سرامیک 
مرغوب – دیوارها گچ و رنگ و رنگ روغنی و سقفها دارای گچ بری می باشد سیستم 
گرمایشی پیکج دیواری و رادیاتور آلومینیوم و سیستم سرمایشی کولر آبی مجموعه 
پله و دیوار آن 1/2 متر  درب برقی پارکینگ و سنگ   – دارای یک دستگاه آسانسور 
از سنگ گرانیت و پاگرد طبقات با درب آلومینیوم از فضای پله جداسازی شده است 
ملکی آقای امیرحسین قرائتی )نسبت به یک دانگ و نیم مشاع( و آقای حسن روزبهانی 
)نسبت به یک دانگ و نیم مشاع( و آقای مهران ریاحی )نسبت به یک دانگ و نیم مشاع( 
نیم مشاع( که طبق اسناد رهنی شماره  به یک دانگ و  و آقای مهرداد قرائتی )نسبت 
اسناد  دفترخانه  76264-1386/07/29و85814-1388/07/29و1388/07/29-85817 
واقع  اصفهان(  فیض  )شعبه  اصفهان  ملی  بانک  رهن  در  اصفهان   94 شماره  رسمی 
الی 12 روز   9 از ساعت  و  بیمه می باشد  فاقد  فوق  ملک  بانک  اعالم  و طبق  می باشد 

خیابان  در  واقع  اصفهان  اسناد رسمی  اجرای  اداره  در  مورخ 1394/04/09  سه شنبه 
به مزایده گذارده می شود. مزایده  اول خیابان الهور  چهارراه   – هشت بهشت شرقی 
از مبلغ پایه 3/377/400/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 
از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  مازاد وجوه  در صورت وجود  مزایده  از  پس  آنکه 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
صورت  در  و  می گردد  منتشر  و  درج   1394/03/09 مورخ  اصفهان  چاپ  زاینده رود 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:5652 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

به  3/148 خانم اشرف عباس پور دارای شناسنامه شماره 436 به شرح دادخواست 
کالسۀ 87/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  که شادروان زهرا صادقی حسن وند بشناسنامه 1618 در تاریخ 94/01/16 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اشرف 
عباس پور فرزند غالمعلی ش.ش 436 ت.ت 1364 صادره از اهواز )دختر متوفی( 2- 
غالمعلی عباس پور فرزند عیدی ش.ش 22850 ت.ت 1343 صادره از مسجد سلیمان 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  )همسر متوفی( والغیر. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:187 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
حصر وراثت

به شرح دادخواست  3/149 آقای رضا عباسیان ریزی دارای شناسنامه شماره 116 
به کالسۀ 112/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه باقرزاده بشناسنامه 8106 در تاریخ 92/12/08 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن عباسیان 
رضا   -2 متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره   1335 ت.ت   311 ش.ش  علی  فرزند  ریزی 
متوفی(  )پسر  لنجان  از  صادره   1339 ت.ت   116 ش.ش  علی  فرزند  ریزی  عباسیان 
3- عباس عباسیان ریزی فرزند علی ش.ش 356 ت.ت 1341 صادره از لنجان )پسر 
لنجان  از  متوفی( 4- بهمن عباسیان ریزی فرزند علی ش.ش 96 ت.ت 1349 صادره 
صادره   1351 ت.ت   681 ش.ش  علی  فرزند  ریزی  عباسیان  محمد   -5 متوفی(  )پسر 
از لنجان )پسر متوفی( 6- حاجیه عباسیان ریزی فرزند علی ش.ش 275 ت.ت 1331 
 336 ش.ش  علی  فرزند  ریزی  عباسیان  صدیقه   -7 متوفی(  )دختر  لنجان  از  صادره 
ت.ت 1333 صادره از لنجان )دختر متوفی( 8- زهره عباسیان ریزی فرزند علی ش.ش 
471 ت.ت 1344 صادره از لنجان )دختر متوفی( 9- زهرا عباسیان ریزی فرزند علی 
ش.ش 63 ت.ت 1347 صادره از لنجان )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
شورای  حقوقی  پانزدهم  شعبه  م الف:195  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم 

حل اختالف لنجان
حصر وراثت

به کالسۀ  دادخواست  به شرح   1 دارای شناسنامه شماره  کریمی  3/151 خانم گوهر 
90/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
خود  دائمی  اقامتگاه   1393/11/7 تاریخ  در   5 بشناسنامه  متانت  صغرا  شادروان  که 
به یک مادر که عبارت  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
از  28/1/2 صادره  متولد   1 به شماره شناسنامه  کریمی کسوجی  از: 1- گوهر  است 
را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک  اردستان)مادر متوفی(. 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:605 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

مسکین  حسین  خواهان  سوم  شعبه   180/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/152
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند مرغداری به طرفیت حمید جلیلی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 1394/04/13 ساعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در مهاباد – ساختمان آتش 
نشانی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:604 شعبه سوم 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان
احضار متهم

3/155 شماره ابالغیه: 9410100353300939 شماره پرونده: 9309980365801398 
اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940163 شعبه:  بایگانی  شماره 
کالسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  میرزایی  اکرم  شکایت  خصوص  در 
9309980365801398 برای جواد محمدی نسب فرزند علی به اتهام ترک انفاق تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/08/04 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد  دادگاه حاضر  در  مقرر  در وقت  انتسابی 
دادگاه   107 شعبه  م الف:4903  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق 

عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/156 شماره ابالغنامه: 9410100350101156 شماره پرونده: 9209980350101316 
شماره بایگانی شعبه: 921380 ابالغ شونده حقیقی: عزیزه محسنی نشانی مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1394/06/29 یکشنبه ساعت: 09:45 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 
علت حضور: در خصوص دعوی بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به طرفیت 
شما مبنی بر مطالبه 1/950/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید.م الف:4911 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/157 شماره ابالغنامه: 9410100350101067 شماره پرونده: 9409980350100087 
شماره بایگانی شعبه: 940100 ابالغ شونده حقیقی: عباس عباسی نشانی مجهول المکان 
اصفهان-خ  حضور:  محل   12:00 ساعت:  چهارشنبه   1394/05/14 حضور:  تاریخ 
اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ 
شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی امیر حجتیان زاده به طرفیت شما مبنی 
بر مطالبه 800/000/000 ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید.م الف:4912 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

3/158 شماره ابالغنامه: 9410100350101159 شماره پرونده: 9309980350101227 
فرزند  طرقی  نوروزی  هوشنگ  حقیقی:  شونده  ابالغ   931220 شعبه:  بایگانی  شماره 
جواد به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1394/05/19 دوشنبه ساعت: 10:30 محل 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
شریف  حسین  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق 
فوق  مقرر  وقت  در  ریال   19/000/000/000 مطالبه  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  لنجانی 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:4913 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/159 شماره ابالغیه: 9410100350201106 شماره پرونده: 9309980350201160 
طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   931349 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  کچالم  علیپور  عذرا  و  شهیدی  محمدرضا  خواندگان 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 304 ارجاع و به کالسه 9309980350201160 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/05/06 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
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 دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4914 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
3/160 شماره ابالغیه: 9410100350201107 شماره پرونده: 9309980350201162 
شماره بایگانی شعبه: 931352 خواهان غالمرضا ترابیان ریزی دادخواستی به طرفیت 
خوانده علیرضا عرب تبار به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه طلب تقدیم 
دادگاه   2 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 304 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350201162 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/07 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:4915 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/161 شماره ابالغیه: 9410100350501414 شماره پرونده: 9309980350501369 
به  دادخواستی  وردنجانی  حسینی  زهرا  خواهان   931475 شعبه:  بایگانی  شماره 
و  خواسته  تامین  خواسته  به  رحمانی  محمد  و  امیری  محمد  خواندگان  طرفیت 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه 
دادگاه   5 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 یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9309980350501369 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/25 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:4918 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/162 شماره ابالغیه: 9410100350501553 شماره پرونده: 9209980350401079 
شماره بایگانی شعبه: 921050 خواهان/شاکی شورای خلیفه گری ارامنه کاتولیک ایران 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم نیکتا تابش و اشرف سید قلعه جوزانی و نرسس 
توسونیان و شهال خاکساری و اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان و بهرام 
طاهری و شهرداری اصفهان و دانشکده هنر و نگار تابش و عباسعلی پهلوان نژاد و 
نیلوفر تابش به خواسته ابطال قرارداد )غیرمالی( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9209980350401079  استان اصفهان طبقه یک 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/30 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
به تجویز ماده  علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از  تا خوانده/متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  نوبت در  مراتب یک 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:4919 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/163 شماره ابالغیه: 9410100350501531 شماره پرونده: 9409980350500099 
دادخواستی  قهی  قرهی  ابراهیم  خواهان/شاکی   940118 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  مقدم  ابریشمی  مهدی  خوانده/متهم  طرفیت  به 
دادگاه   5 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 یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9409980350500099 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/10 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:4920 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/164 شماره ابالغیه: 9410100351301510 شماره پرونده: 9309980351301140 
به  دادخواستی  آقامیری  محمد  سید  خواهان/شاکی   931298 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم علی احمدی به خواسته الزام به فک پالک خودرو و مطالبه وجه 
بابت ... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
و  ارجاع   421 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
و   1394/04/24 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980351301140 کالسه  به 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
حقوقی  عمومی  دادگاه   13 شعبه  گردد.م الف:4925  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/165 شماره ابالغیه: 9410100351301466 شماره پرونده: 9309980351301137 
به  دادخواستی  محمدی  حیدر  غالم  خواهان/شاکی   931292 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خوانده/متهم سعید قاسمی نیا و زهره جهانگیری اصفهانی و حمیدرضا شفایی 
که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  وجه چک  مطالبه  خواسته  به 
جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 
شماره 421 ارجاع و به کالسه 9309980351301137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/04/23 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4926 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/166 شماره ابالغیه: 9410100361701224 شماره پرونده: 9409980361700062 
شماره بایگانی شعبه: 940073 خواهان حسین سلیمی اسکندری دادخواستی به طرفیت 
خوانده رسول شیریان دستجردی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
چک و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980361700062 کالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/30 و ساعت 11:15 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:4936 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

3/167 شماره ابالغیه: 9410100361701231 شماره پرونده: 9409980361700095 
شماره بایگانی شعبه: 940108 خواهان ساسان باقریان دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجتبی بخشی طغرلی دهقان به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی و 
تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع 
 1394/05/10 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980361700095 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:4939 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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نخستین زن ایرانی در 
اتحادیه جهانی کشتی

فساد فیفا ، کار را به 
جنگ جهانی می کشاند

فرناز پناهی زاده ،که مس��وولیت دپارتمان بین المللی فدراسیون کشتی 
ایران در تهران را به عهده دارد، نخس��تین زن ایرانی است که در اتحادیه 
جهانی کشتی  به عنوان عضو کمیس��یون ورزش و زنان اتحادیه جهانی 

کشتی مشغول به کار می شود.
نناد اللوویچ، رییس اتحادیه جهانی کشتی در این مورد گفت: از پیوستن 
پناهی زاده به خانواده کشتی خوشحالیم. انتظار داریم که تجربه و عالقه 
او در ورزش به مشارکت بیشتر زنان در کشتی کمک کند. کشتی آماده 

شنیدن صدای پناهی زاده است.
پناهی زاده هم در این مورد گفت: کشتی، ورزش ملی ایرانی است. زنان و 
مردان ایرانی در طول تاریخ به کشتی عالقه زیادی داشته اند و قهرمانان 

کشتی جزیی از میراث ایران هستند. 
انتخاب پناهی زاده در کمیسیون ورزش و زنان اتحادیه کشتی ، در جهت 
اهداف کمپین اخیر این اتحادیه موسوم به  »سوپر 8« بوده است که هدف 

آن مشارکت بیشتر زنان در کشتی است.

والدمی��ر پوتین،که ت��رس را ب��ا تمام وج��ودش حس ک��رده با حمله ب��ه دولت 
 آمری��کا تالش ک��رد تا مان��ع از گرفت��ن میزبان��ی بازی ه��ای 2018 از مس��کو

 شود.
رییس جمهور روسیه، در واکنش به اتفاقات اخیر فیفا گفته است:»اینکه حتی اگر 
چند مقام رسمی فیفا تخلفی کرده باشند، دلیل نمی شود که آمریکا آنها را بازداشت 

کند و به کشورش ببرد. 
آنها ش��هروندان آمریکایی نیس��تند، که دولت آمریکا بخواهد محاکمه شان کند. 
آمریکا اگر به دنبال عدالت است، این عدالت را در ایالت هایش برقرار کند. آنها می 
 خواهند بالتر را بیاندازن��د، اما ما در کنار بالتر هس��تیم و از این رفیق مان حمایت 

می کنیم.«
تشکیالت بالتر، متهم است به فساد گس��ترده اقال 150 میلیون دالری . او اگرچه 
هنوز متهم اصلی نیست، اما یکی از آنهایی است که تا تکمیل تحقیقات ، حق خروج 

از سوییس را ندارد.

تلخ ترین فصل تاریخ پرسپولیس رقم خورد؛

چه کسی کمر پرسپولیس راشکست؟

فریاد بی صدا

وضعیت بالتکلیفی اس��تقالل و پرس��پولیس همچنان ادامه دارد؛ 
و اکن��ون وزارت ورزش دوب��اره باید برای این دو باش��گاه محبوب 

تصمیم گیری کند.
اس��تقالل و پرس��پولیس، در پای��ان لیگ ب��دون مال��ک قانونی 
 روزگار س��پری می کنند. درس��ت مثل روزهای تلخ و سیاهی که 
در جری��ان لیگ چهاردهم داش��تند. بالتکلیف و بدون پش��توانه؛ 
وزارت ورزش خوش��حال بود ک��ه هیات مدیره ای مس��تقل، برای 
دو باش��گاه انتخاب کرده و آنها نیز از منابع غیردولتی هزینه های 
باش��گاه را تامین می کنن��د؛ اما ه��واداران هر دو تی��م جنجال ها 
 و حاش��یه های اسپانس��رها و مدیریت دو باش��گاه را هن��وز به یاد

 دارند. 
حافظه تاریخی شان آنقدر ضعیف نش��ده که اتفاقات سه چهارماه 
قبل را فرام��وش کنن��د. وقت��ی آه و فغ��ان بازیکن��ان، مربیان و 
 حتی مدیران دو باش��گاه از بی سامانی به آس��مان بلند بود؛ وقتی 
امیر قلعه نویی و بازیکنان اس��تقالل و پرسپولیس، بارها از بی پولی 
گالیه کردند. همه مس��ووالن ارش��د ورزش��ی وع��ده می دادند با 
 انجام خصوصی س��ازی مش��کالت دو باش��گاه به حداق��ل خواهد 

رسید.
حاال دوباره رس��یدیم به اول قصه آن هم چه قصه ای، یک ملودرام 
 اجتماعی ب��ا آه و اش��ک و ان��دوه و نیش��خند؛ ملودرام��ی به نام 

» فریاد بی صدا«!
ح��اال اس��تقالل و پرس��پولیس ب��ه وزارت ورزش بازگش��تند؛ 
 دیگر حوصله تک��رار اتفاقات قصه قبل��ی را نداریم، ب��رای همین

 ب��ه ج��ای انتق��اد از مدی��ران وزارت ورزش ب��ه آنه��ا چن��د 
پیش��نهاد می دهی��م. راهکارهایی که باره��ا از زبان ب��زرگان دو 
باش��گاه پرس��پولیس و اس��تقالل ش��نیده ایم و ش��نیده اید، 
 ولی ش��اید تکرار ای��ن راهکارها ب��رای وزارت ورزش ای��ن مرتبه 
 راه گشا باشد؛ ش��اید گوش ش��نوایی این مرتبه حرف های مان را

 بشنود.
استقالل و پرسپولیس، در فصل نقل و انتقاالت و آماده سازی برای 
فصل آینده را چه کسی می خواهد اداره کند؟ چه کسی قرار است 
هزینه های جذب بازیکن، برگ��زاری اردو و تمری��ن را در پیش از 
شروع فصل بدهد؟ از این ها مهم تر چه کس��ی مدیریت دو باشگاه 
را برعهده خواهد داشت؟ پرس��پولیس که یک هیات مدیره نصفه 
و نیمه دارد و بدون مدیرعامل اس��ت! اس��تقالل هم هیات مدیره 
 و مدیرعامل دارد، ام��ا آنها نیز بالتکلیف هس��تند و نمی دانند چه 

کنند.
پس ب��ه مدی��ران وزارت ورزش، از جانب هواداران هر دو باش��گاه 
دوس��تانه می گویی��م، که ب��ه خاط��ر دل ه��واداران، ب��ه خاطر 
عش��ق بی منت آنها به س��رخابی ها، ب��ه خاطر این حامی��ان که از 
جیب ش��ان هم برای پرس��پولیس و اس��تقالل هزین��ه می کنند، 
هر چ��ه س��ریع تر وضعی��ت مدیریت��ی دو باش��گاه را ب��ه دور از 
 جنجال و هیاهوی رس��انه ای و ب��ه دور از حب و بغض مش��خص 

کنید.
هواداران فوتبال به هیچ حزب و گروه سیاس��ی وابس��ته نیستند؛ 
پس بهتر اس��ت مدیران تصمیم گیر در مورد این دو باشگاه، اول از 
همه صرف و صالح دو باشگاه را در نظر بگیرند و بهترین ها را برای 
این دو باش��گاه انتخاب کنند. بدون توجه به گرایش های سیاسی 

و حزبی آنها.
 امیدواریم این مرتبه داس��تان انتخاب هیات مدی��ره و مدیرعامل 
دو باشگاه با تعقل بیش��تری انجام ش��ود؛ و حداقل از کارشناسان 

دلسوز دو باشگاه قبل از انتخاب مدیران نظرسنجی شود.
لیگ برتر پانزدهم قرار اس��ت 8 م��رداد 1394 آغاز ش��ود. یعنی 
پرس��پولیس و اس��تقالل، تا ش��روع اولین مسابقه ش��ان در لیگ 
بعدی دو ماه زمان دارند؛ البته باید توجه داش��ت ک��ه این دو ماه 
 زمان ب��رای انتخاب مدیران نیس��ت، بلک��ه برای خری��د بازیکن، 
جذب سرمربی، برگزاری اردو و تمرینات مناسب است؛ پس بدون 
تعارف، مدی��ران وزارت ورزش اگر همین امروز کارش��ان را برای 
تعیین تکلیف دو باشگاه ش��روع کنند دیر است! ش��اید آنها فقط 
حداکثر یک هفته فرصت داشته باش��ند، که مهم ترین تصمیم را 

برای فصل آینده سرخابی ها بگیرند.
بدون اغ��راق انتخ��اب مدی��ران دو باش��گاه، مهم تری��ن تصمیم 
فصل پرس��پولیس و اس��تقالل خواهد ب��ود؛ زیرا اگ��ر در انتخاب 
آنها مثل فصل گذش��ته دقت الزم نش��ود دو باش��گاه و هواداران 
میلیونی  آنه��ا عذاب خواهند کش��ید. از س��ویی دیگ��ر از وزارت 
 ورزش انتظ��ار داریم ک��ه مانند س��ازمان خصوصی س��ازی عمل

 نکند.
سازمانی که 4 مرتبه مزایده گذاشت و در آخر هم هیچ چیز نصیب 
سرخابی ها نکرد؛ جز چندین هزار کلمه مصاحبه  با خبرگزاری ها، 
روزنامه ها و رسانه های گفتاری، دیداری و شنیداری؛ مدیران این 
سازمان نشان دادند عالقه وافری به حضور در رسانه ها دارند و البته 

رسانه های تصویری هم ارجح هستند.
به همین خاط��ر، ریی��س س��ازمان خصوصی س��ازی دوربین ها 
و گزارش��گران تلویزیون��ی را جدا دع��وت کرد ت��ا تصویرش بهتر 
 دیده ش��ود؛ و ب��دون اینک��ه لحظه ای درن��گ کند که ب��ار اصلی 
اطالع رسانی به افکار عمومی را در عصر تکنولوژی خبرگزاری ها و 
رسانه های دیجیتال و حتی روزنامه های ورزشی به دوش می کشند.

او، صاف در دوربین ها نگاه کرد و لبخن��د ملیحی زد و گفت اگر بنا 
نبود واگذاری صورت بگیرد در آن صورت باید به شعور و فهم خودم 

توهین کرده باشم!
به هر حال هرچه ب��ود قصه ملودرام خصوصی س��ازی اس��تقالل 
و پرس��پولیس ب��دون پایان به س��ر رس��ید. ح��اال نمی دانیم این 
مرتب��ه وزارت ورزش می تواند س��رخابی ها را به خانه  مالک ش��ان 
 برس��انند، یا اینکه این قصه همچنان بدون پایان ادامه پیدا خواهد 

کرد.
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تیم نفت بدون داش��تن 
هوادار، هواداران فوتبال 
ایران را خوش��حال کرد، 
و در لیگ قهرمانان آسیا 
ُجورکش تیم هایی ش��د 
که همه چیز داش��تند؛ و 
حاال وقت آن رسیده که 

از این تیم حمایت شود.
 نفت تیمی بود که پدیده 
لیگ قهرمانان آسیا شد، 
و حاال بیش از پیش نیاز 

به حمایت دارد.
 هرچند حمایت ها از یک 

تیم باید از ابتدا صورت بگیرد تا موفقیتی صورت بگیرد؛ 
اما در فوتبال ما س��ر و کله حامیان همیشه زمانی پیدا 

می شود که موفقیتی به بار می آید.
در این فص��ل از لیگ قهرمانان آس��یا پرس��پولیس با 
قدمت، س��ابقه و هواداران میلیونی اش، تراکتورسازی 
با هواداران پر ش��وَرش و فوالد با آکادمی پر استعداد و 
جوانانش، نتوانستند در لیگ قهرمانان آسیا درخششی 

داشته باشند. 
فقط تیم نفت بود که در اولین س��ال حضورش در لیگ 
قهرمانان آس��یا توانس��ت به جمع 8 تیم برتر آسیا راه 
یابد و ب��رای ادامه مس��ابقات باید فصل آین��ده تیمی 
 به مراتب قدرتمندت��ر و با تجربه تر را راهی مس��ابقات

 کند.
نفت تیمی است که با مربی و بازیکنان جوانش در آسیا 
آقایی کرد. علیرضا منصوریان و شاگردانش نشان دادند 
فوتبال فقط پول نیست، و می توان با منطق هم نتیجه 
گرفت؛ اما از این جای کار به بعد راه سختی پیش روی 

نفت است. 
تیمی که در ای��ن فصل هم چن��د بار با مش��کل مالی 

روبه رو ش��د اما توانست تا 
آخرین دقای��ق پایانی لیگ 
مدع��ی ج��دی قهرمان��ی 
 باش��د، اکن��ون در فین��ال 
ج��ام حذف��ی ق��رار دارد و 
در آس��یا ه��م ب��ه مرحله 
 یک چه��ارم نهای��ی رفته

 است.
نف��ت، تیم��ی دولت��ی زیر 
نظ��ر وزارت نف��ت  اس��ت 
ک��ه در هیاهوی س��رخابی 
ها افتخ��ار آفرین ش��ده و 
حاال بیش از پی��ش، نیاز به 
 حمایت ای��ن وزارت خانه دارد تا آب��روی فوتبال ایران

 شود.
 ش��اید ب��رای وزارت نف��ت و زنگن��ه، ک��ه وزی��ر این 
وزارت خان��ه اس��ت، لی��گ چهاردهم تجرب��ه خوبی 
ش��ده باش��د. آنها یک��ی از تیم ه��ای خ��ود را که نفت 
مسجدسلیمان است به صورت کامل رها کردند تا این 
تیم به لیگ دسته اول س��قوط کند؛ و با حمایت نصفه 
و نیمه ای ک��ه از تیم تهرانی خود کردن��د، نتیجه آن را 
دیدند. حاال که دولت با دو وزارت خانه ورزش وجوانان 
و نفت تجربه پرس��پولیس، اس��تقالل، نف��ت تهران و 
نفت مسجدس��لیمان را در کارنامه دارد و در خصوصی 
کردن آنها نیز مانده، شاید بهتر باشد با یک جمع بندی، 
حمایتی کامل از فوتبال داش��ته باش��د؛ فوتبالی که در 
جهان، دومین صنعت برتر اس��ت و بین مردم نیز شور 
و شعف ایجاد می کند. تیم نفت بدون هوادار، ُجورکش 
پرسپولیس، تراکتورس��ازی و فوالد ش��د، تا هواداران 
فوتبال ایران را خوشحال کند و حاال که این خوشحالی 
بین مردم ایجاد شده نباید ش��اگردان منصوریان را رها 

کرد.

حمایت نفتی از پدیده ای به نام نفت

 یحیی گل محم��دی گفت:  نتایج م��ا در پایان فصل 
قابل پیش بین��ی بود. تغیی��ر و تح��والت زیادی در 
تیم بوج��ود آمده بود و تیم جوان ش��ده بود. از لحاظ 
ش��کل بازی خوب بودیم، اما در نتیجه گیری مشکل 
داشتیم و از هفته یازدهم- دوازدهم به بعد فرم تیمی 
خیلی خوب ش��ده بود و نتایج خوب ما از همان موقع 
ش��روع ش��د.  وی افزود: نتیجه گیری در فوتبال یک 
کار زمان بر اس��ت، باید هماهنگی ه��ای الزم ایجاد 
ش��ود و حمایت های پش��ت پرده از س��وی باش��گاه 
هیات مدیره و ... نتیجه داد و کارس��از ش��د. نتایجی 
گرفتیم ک��ه حتی خود من ه��م باورم نمی ش��د. ما 
با 34 امتی��از قهرمان نی��م فصل دوم ش��دیم و اینها 
 لطف و حمایت خ��دا ب��ود. وقتی باش��گاهی نتیجه 
 می گیرد تمام اعضای باشگاه کارشان را خوب انجام 
داده اند و س��ازماندهی ها به خوبی انجام شده است. 
س��رمربی ذوب آهن ادامه داد: ما در صورت قهرمانی 
در جام حذف��ی می توانیم جزو تیم هایی باش��یم که 
مس��تقیما به لیگ قهرمانان آس��یا صعود می کنیم. 
هنوز کارمان تمام نش��ده و امی��دوارم بتوانیم کاری 
کنیم زحمات م��ان به بار بنش��یند و ج��ام را باالی 

سرمان ببریم.

 نتیجه گیری، یک کار 
زمان بر است؛

تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا، در شرایطی روزهای 
یکشنبه و دوشنبه دو دیدار ابتدایی خود در فصل جدید 
لیگ جهانی را برگ��زار خواهن��د کرد که ب��رای این دو 
 دیدار حدود بیس��ت هزار بلیط در نظر گرفته شده است.

تیم های ملی ایران و امریکا، در روزهای شنبه و یکشنبه 
به وقت محلی و یکش��نبه و دوش��نبه به وق��ت تهران به 
مصاف یکدیگر خواهند رفت.کمیته برگزاری مس��ابقات 
لیگ جهانی در امریکا برای هر بازی حدود 10 هزار بلیط 
در نظر گرفته است؛ که در مجموع دو دیدار حدود بیست 
هزار بلیط برای تماشای این دو دیدار وجود دارد. بر اساس 
اعالم نجف زاده، مس��ئول حافظ منافع ایران در امریکا، 
پیش بینی می شود حدود نیمی از بلیط ها را ایرانی های 
حاضر در لس آنجلس خریداری کنن��د. همچنین برای 
حضور ایرانی ها در سالن، اقداماتی از قبیل تهیه و تحویل 
پرچم و تیشرت توسط حافظ منافع ایران در لس آنجلس 

انجام شده است.
برنامه این دو مسابقه به شرح زیر است:

نخستین مسابقه آمریکا - ایران ؛ 
 صبح یکشنبه 10 خردادماه - ساعت ۶:40 به وقت تهران.

دومین مسابقه آمریکا - ایران؛ 
دوشنبه 11 خردادماه - ساعت 3:40 بامداد به وقت تهران.

  20 هزار بلیط، برای 
دیدار ایران و آمریکا

�

 

شکس��ت براب��ر اله��الل، پایانی ب��ود ب��ر یکی از 
تلخ ترین فصل های تاریخ پرس��پولیس. تیمی که 
 در طول این فصل تغییرات زی��ادی روی نیمکت

 مربی گری و صندلی مدیرعاملی داش��ت و حتی 
برخی از مسووالن آن سر از زندان درآوردند.

دقایق ابتدایی روز چهارشنبه شش��م خردادماه، 
داور ازبکس��تانی س��وت پایان دیداری را به صدا 
درآورد، که در نتیجه آن، پرسپولیس در عربستان 
باخت و حذف شد؛ راحت تر از حد تصور هوادارانی 
که آرزو داش��تند تیم محبوب شان بتواند با کسب 
نتیجه ای آبرومند در زمین الهالل و صعود به جمع 
8 تیم برتر آسیا، پایانی خوش برای فصلی تلخ و پر 

از حادثه رقم بزند.
خشت اولی که کج نهاده شد

 دی��وار ک��ج باالخ��ره در ورزش��گاه مل��ک فهد
 فرو ریخت، دیواری که آجر نخس��ت آن به خاطر 
اختالفات پش��ت پ��رده برخی از اعض��ای هیات 

مدیره پرس��پولیس با علی دایی در ابتدای فصل، 
 کج نهاده شد و سه شنبه شب باعث وداع دردناک 

سرخ پوشان با لیگ قهرمانان آسیا شد.
زخم زبان ها بازهم برای هواداران

برای باش��گاهی که دو مدیرعام��ل آن در طی دو 
سال به زندان می افتد، در یک فصل دو مدیرعامل، 
دو سرپرس��ت، ی��ک قائ��م مق��ام را در راس هرم 
مدیریتی اش می بیند؛ و سه سرمربی و یک مربی را 
به خاطر تفکرات اشتباه برخی افراد غیرمتخصص 
تغییر می دهد، نمی ت��وان پایانی بهتر از این تصور 
کرد؛ و باز هم این هوادار اس��ت که باید زخم زبان 

تلخ این ناکامی ها را به جان بخرد.
اقدام اشتباه مدیران ابتدای فصل

پرسپولیس در عربس��تان باخت و حذف شد. اما 
امروز این س��وال مطرح می ش��ود که چرا مدیران 
 باش��گاه در ابت��دای فصل ب��ه درخواس��ت های 
علی دایی برای بستن تیم بهتر اهمیتی ندادند؟ اگر 

پاس��خ »خالی کردن زیر پای دایی و کادرفنی اش 
باش��د«، باید به حال مدیران ابتدای فصل تاسف 
خورد که منافع باش��گاه را فدای سیاست و تفکر 
غلط خود کردند. قطعا اگر آنه��ا قبل از آغاز فصل 
دایی را برکن��ار می کردند، نه اینک��ه مانع اجرای 
برنامه هایش شوند، سرنوشت امروز پرسپولیس تا 

این اندازه دردناک به پایان نمی رسید.
درگیری های ویرانگر رحیمی و سیاسی

ای��ن هم��ان اختالفی ب��ود ک��ه پ��س از ناکامی 
پرس��پولیس در روزهای ابتدایی لیگ، از جلسات 
خصوصی خ��ارج و علنی ش��د؛ اتفاق��ی که آتش 
اختالف هیات مدیره این باشگاه با علیرضا رحیمی 
مدیرعامل و علی دایی س��رمربی وقت این تیم را 
بیش��تر کرد. اعضای هیات مدیره به س��رکردگی 
حمیدرضا سیاس��ی، ضعف فن��ی را عامل ناکامی 
پرسپولیس اعالم کردند؛ اما رحیمی به حمایت از 
سرمربی تیم خود پرداخت. علی دایی هم باردیگر 

اعالم کرد که مدیریت باش��گاه در جذب نفرات و 
برگزاری برنامه های آماده سازی مدنظرش، درست 
عمل نکرده و به قولی چوب الی چرخ بهتر بسته 

شدن پرسپولیس گذاشتند.
سوالی که دایی باید پاسخ بدهد

از س��وی دیگر جا دارد این س��وال را از علی دایی 
پرس��ید که چرا وقتی ای��ن مخالفت ه��ا را دید و 
 یا متوجه آنها ش��د، برای مان��دن و ابقای خود در 
راس ه��رم کادر فنی پرس��پولیس، حاضر ش��د 
مقابل این اتفاقات س��ر خم کند. هم چنین تیم را 
ضعیف ببندد و خوب آماده نکند تا در نهایت این 
پرسپولیس و هواداران باشند که یک فصل شاهد 
ناکامی های تلخ تیم خود باشند. آیا اگر او به خاطر 
پرس��پولیس و هواداران می رفت، اوضاع این تیم 

بهتر نمی شد؟
بازگش�ت پرح�رف و حدی�ث حمی�د 

درخشان
بازگشت عجیب حمید درخشان به پرسپولیس، 
بازتاب های مثبت و منفی زیادی داشت. خیلی ها 
او را منجی دانسته و بسیاری با انتقاد از این تغییر، 
 س��رمربیگری درخش��ان را یک بازگشت به عقب 
غی��ر منطقی برش��مردند. درخش��ان ام��ا خیلی 
زود نش��ان داد، به خوب��ی راه علی دای��ی را ادامه 
می دهد، زیرا پرس��پولیس او هم بسیار پرنوسان و 
حاشیه دار بود؛ اتفاقی که باعث شد خیلی زود بحث 
برکناری اش مطرح شود اما بردن دربی، این تغییر 

را با تاخیر روبرو کرد.
اشتباه درخشان در چارچوب دروازه

علی دایی، در ابتدای فصل درحالی سوشا مکانی 
را به خدمت گرفت که نیلس��ون جونیور محبوب، 
شرایط خوبی داش��ت؛ اما درخشان اش��تباه را با 
خروج نام نیسلون از فهرست تیمش کامل تر کرد 
تا پرسپولیس در هفته های پایانی لیگ و دیدارهای 
مهم آسیا از این نقطه ضعف بزرگ، ضربات جبران 
ناپذیری را متحمل شود. گابریل تنها بازیکن خوبی 
بود که توسط درخشان به پرسپولیس آورده شد، 
اما سایر نفرات از جمله تادئو، خریدهایی بودند که 
نه تنها درمانی برای دردهای سرخ پوشان نبودند، 
بلکه بر مشکل کمبود بازیکن این تیم هم افزودند.

اشتباه بزرگی که برانکو مرتکب شد
البته برانک��و ایوانکوویچ که س��ومین س��رمربی 
پرس��پولیس در لیگ چهاردهم بود، بنابه دالیل 
نامعلوم روی نام گابریل هم خط قرمز کشید تا این 
تیم خصوصا در بازی برگشت با الهالل کامال خلع 
سالح شود، تیمی که به زعم بسیاری از هوادارانش، 

پیراهنش به تیم خیلی از بازیکنان گش��اد است و 
باید برای فصل آینده یک انقالب در بخش نفراتش 

صورت بگیرد.
حض�ور مدی�ران کار نابل�د و تصمیمات 

عجیب
س��رخ پوش��ان پایتخت بار دیگر باختند، آن هم 
روزی که ریی��س هیات مدیره آن، ج��اده را برای 
رس��یدنش به پس��ت مدیرعاملی به خوبی صاف 
کرد، اما دو هفته بعد س��ر از زندان در آورد. همان 
روزی محکوم به ناکامی ش��د که پس از بازگشت 
مدیرعاملش، اعضای هیات مدیره اش تقویت نشده 
و یا اجازه پیدا نکردند مدیرعاملی جدید را انتخاب 
کنند. سرخ پوشان روزی قافیه را به سایر مدعیان 
باختند که مدی��ران کارنابلد در عرص��ه ورزش و 
فوتبال، به جای جبران اشتباهات قبلی، برتکرار یا 
ادامه آن اصرار ورزیدند، آن هم بدون توجه به این 
جمله که »اگر برای هر اشتباه هزار دلیل بیاورید، 

می شود هزار و یک اشتباه«
نقش سازمان لیگ در ناکامی سرخ ها

اما شاید اصلی ترین روزی که این تیم باخت، وقتی 
بود که زمان دیدارش با نفت مسجدسلیمان تغییر 
نکرد. مدیران س��ازمان لیگ که پیش از آغاز لیگ 
قهرمانان آسیا، نگران کیسه گل شدن پرسپولیس 
در ورزش��گاه آزادی برابر تیم ه��ای عربی بودند، 
با اشتباه بزرگ خود باعث ش��دند پرسپولیس به 

مسجدسلیمان برود. 
همان بازی یک بازیکن کلیدی را از پرس��پولیس 
گرفت و خس��تگی آنها را بیشتر کرد؛ تا با مضاعف 
شدن مشکالتش راهی عربستان شود و با شکست 

برابر النصر، صدرنشینی اش به خطر بی افتد.
مطمئنا اگر پرسپولیس با اس��تراحت بیشتر و در 
اختیار داش��تن گابریل به عربس��تان می رفت، به 
النصر نمی باخت و می توانس��ت حت��ی به عنوان 
صدرنش��ین به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کند و به جای رویارویی ب��ا الهالل و انجام 
بازی برگشت در ریاض، به مصاف السد قطر برود، 

آن هم با کسب میزبانی در بازی برگشت.
منی�ت هایی ک�ه کم�ر پرس�پولیس را 

شکست
قطعا اگر منیت های ابتدای فصل نبود، اشتباهات 
در جذب بازیکنان در نیم فص��ل رخ نمی داد و یا 
زمان بازی پرسپولیس با نفت مسجدسلیمان تغییر 
می کرد، امروز به جای مرثیه س��رایی در شکست، 
هوادارانش جشن پیروزی و صعود به جمع 8 تیم 

برتر آسیا را برگزار می کردند.

استقالل  و پرسپولیس
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فرد  هنری  مجتبی  خواهان   107/94 کالسه  پرونده  خصوص  در   3/168
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سامان محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  عصر   18:00 ساعت   94/4/20 مورخه 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5027 شعبه 41 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 3/169 در خصوص پرونده کالسه 105/94 خواهان آقای بصیری با وکالت از ناهید نکوئیان
است وقت  نموده  تقدیم  بنی  امانی  به طرفیت رحیم  مطالبه وجه  بر  مبنی  دادخواستی 
به  توجه  با  تعیین گردیده است  برای مورخه 94/4/20 ساعت 16:00 عصر  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5032 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/170 در خصوص پرونده کالسه 106/94 خواهان علی هنری فرد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت رسول نعمتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/4/20 ساعت 17عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:5037 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/171 شماره دادنامه: 9309970350201623 شماره پرونده: 9209980350201116 
شماره بایگانی شعبه: 921259 خواهان: آقای حجت ا... حقیقی فرزند حسین به نشانی 
خانه اصفهان – کوی فدک – کوچه گلسرخ – درب چهارم خوانده: خانم سهیال امینی 
 -2 وجه چک  مطالبه   -1 مجهول المکان خواسته ها:  نشانی  به  اسدا...  فرزند  فروشانی 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  خواسته  تامین   -3 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
فروشانی  امینی  سهیال  خوانده  طرفیت  به  حقیقی  ا...  حجت  خواهان  دعوی  خصوص 
-479153 شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  ده  و  پانصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 

احتساب  با  شعبه  خمینی شهر  ایران  ملی  بانک  عهده  92/9/15و92/10/10-479151 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن 
و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده 
با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت 
به دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص و مستنداً 
دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و  تجارت  قانون  310و311و312  مواد  به 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
پانصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ پانزده میلیون و دویست و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
در حق خواهان محکوم می نماید  مربوطه  تورم  براساس شاخص  اجرای حکم  لغایت 
اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ 
و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رای بوده و ظرف مدت 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. ضمنًا قرار 
رد درخواست تامین خواسته وی صادر می گردد.م الف:4376 شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/172 شماره دادنامه: 9409976825300047 شماره پرونده: 9309986825300186 
شماره بایگانی شعبه: 930191 خواهان: آقای علی مظاهری فرزند رضا با وکالت خانم 
 – خیابان شیخ صدوق شمالی   – عاطفه باقریان فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان 
جنب گالری مبل پارسا – ساختمان 384- طبقه دوم – دفتر وکالت آقای مجتبی داوری 
خوانده: آقای علی طاهری به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
از  دادگاه پس  دادرسی گردشکار:  ... 3- مطالبه خسارات  بابت  تادیه 2- مطالبه وجه 
بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای علی مظاهری فرزند رضا با وکالت خانم عاطفه باقریان به طرفیت 
آقای علی طاهری فرزند رضا مبنی بر مطالبه هشتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال 
با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن که داللت بر خرید اجناس 
به قیمت بیش از خواسته از خواهان می نماید و ذیل کلیه فاکتورها به امضای خوانده 
رسیده است و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
بهای  پرداخت  یا  اعتباری مستندات خواهان و  بر بی  دلیلی  نیافته و  دادرسی حضور 
استناد  با  دادگاه  ثابت است و  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارائه  اجناس خریداری شده 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
دادرسی وفق مقررات و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 93/11/5 تا زمان وصول اصل 
دین در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
عمومی  دادگاه   31 شعبه  است.م الف:4383  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای  در 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/173 شماره دادنامه: 9409970354100170 شماره پرونده: 9309980365700673 
نشانی  به  مختار  فرزند  محسنی  رضا  آقای  شاکی:   931125 شعبه:  بایگانی  شماره 
الهام  خانم  متهم:  پ2   – هاشمی  ابوالقاسم  ک.ش   – خ.امام   – حیدر  بابا   – فارسان 
افتخاری پور فرزند علی قلی به نشانی مجهول المکان اتهام: سقط جنین گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم بشرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم الهام افتخاری پور فرزند علیقلی دائر 
مختار  فرزند  باباحیدری  محسنی  رضا  آقای  شکایت  موضوع  جنین  عمدی  سقط  بر 
دادگاه با عنایت به فقد ادله کافی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران رای بر برائت نامبرده صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان است.م الف:4901 شعبه 115 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/174 شماره دادنامه: 9409970353300124 شماره پرونده: 9309980358601066 
نشانی  به  رضا  فرزند  طالبی  نادر  آقای  شاکی:   931163 شعبه:  بایگانی  شماره 

 09132669087 پ21-   – قدیری  عباس  بن.ش   – عصر  ولی  بلوار  اول   – خورزوق 
از  سرقت  اتهام:  متواری  نشانی  به  عبدالکاظم  فرزند  زاده  موسی  داوود  آقای  متهم: 
داخل خودرو گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای داوود 
از او در  موسی زاده فرزند عبدالکاظم که به علت متواری بودن مشخصات کاملتری 
دست نیست مبنی بر سرقت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد از داخل خودرو اتومبیل 
براساس مفاد کیفرخواست صادر شده  دادگاه  این  نادر طالبی  آقای  موضوع شکایت 
انتظامی و  اعالم شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع  به  با توجه  و  دادسرا  از 
ارتکاب سرقت و تعقیب وی توسط مامورین نیروی  اتومبیل متهم در حین  شناسایی 
انتظامی و یادداشت شماره انتظامی اتومبیل متهم توسط مامور تعقیب کننده و تصویر 
اتومبیل وسیله سرقت  مالک  با تصویر  که  قوامین  بانک  مقابل  در  متهم  از  تهیه شده 
شباهت نزدیک دارد و سوابق متعدد مرتبط متهم و عدم حضور او در جلسه رسیدگی 
دادگاه جهت دفاع از اتهام خویش با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و 
مواد  استناد  به  و  دانسته  و مسلم  را محرز  بزهکاری وی  پرونده  در  امارات موجود 
661و667 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ضمن صدور حکم به محکومیت او به 
استرداد وجوه نقد مسروقه در حق مالباخته نامبرده را به تحمل دو سال حبس و پنجاه 
ضربه شالق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم می نماید رای صادر شده 
غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مدت 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:4904 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
پرونده:9309980365101038  شماره  دادنامه:9309970353402048  شماره   3/175
عبدالکریم  فرزند  غراوی  عبدالرحیم  آقای   -1 شکات:   931488 شعبه:  بایگانی  شماره 
2- آقای آرمان غراوی همگی به نشانی شهرستان اصفهان – شمس آباد – ک.شهاب 
– ک.فجر – پ6 متهمین: 1- آقای کسری به نشانی متواری 2- آقای رضا حسینی به 
نشانی شهرستان اصفهان – شمس آباد – متواری اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- 
توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام متهمین بنامهای آقایان 
رضا حسینی و کسری هر دو متواری مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین حسب 
شکایت مصدوم و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات مطلعین و تحقیقات محلی صورت 
 گرفته و عدم حضور متهمین جهت دفاع در دادگاه بزه های انتسابی محرز و مسلم می داند
و مستنداً به مواد 559و709و710و714 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 
متهمین   1375 مصوب  تعزیرات  پنجم  کتاب  قسمت  در  اسالمی  مجازات  قانون   608
مذکور به صورت مساوی 1- بابت حارصه خلف آرنج چپ و حارصه خلف ساعد چپ 
و حارصه خلف آرنج راست و حارصه قدام پیشانی کنار خارجی چشم راست و خلف 
الله گوش راست زیر پره بینی سمت راست در مجموع به پنج و نیم درصد دیه کامل 
2- بابت حارصه خلف بند ابتدایی انگشت سوم دست راست به یک درصد دیه همان 
بند انگشت 3- بابت کبودی قدام گردن و کبودی خلف تحتانی قفسه سینه سمت چپ 
و کبودی خلف پهلوی راست و کبودی قدام تحتانی ساق پای راست در مجموع شش 
هزارم دیه کامل 4- بابت ارش تورم قدام تحتانی ساق پای راست سه دهم درصد دیه 
کامل در حق آقای آرمان غراوی محمره و همچنین به لحاظ توهین هر یک از متهمین 
به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد.م الف:4905 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/176 شماره دادنامه: 9409970353200051 شماره پرونده: 9309980362100360 
شماره بایگانی شعبه: 930563 شاکی: آقای مهدی پاکدل فرزند اصغر با وکالت آقای 
جنب   – جانبازان  بلوار   – آباد  دولت  نشانی  به  حسن  فرزند  خاروانی  باقری  مهدی 
دادگستری متهم: آقای محمد حاجی جانی فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان – خ.مولوی 
– فرعی43- پ9 )فعاًل مجهول المکان( اتهام ها: 1- ایجاد مزاحمت برای کسب 2- تهدید 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 
حاجی  محمد  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت 
جانی فرزند قربانعلی دائر بر ایراد تهدید و ایجاد مزاحمت برای کسب و کار موضوع 
شکایت آقای مهدی پاکدل فرزند اصغر با وکالت آقای مهدی باقری این دادگاه با توجه 
به تحقیقات معموله – شکایت شاکی – شهادت شهود و مطلعین – صورتجلسه مورخ 
در  متهم  از  شده  اخذ  فیلم  و  تصاویر  بررسی  جهت  در  انتظامی  مامورین   93/1/17
در  متهم  عدم حضور  لحاظ  به  و  به شاکی  متعلق  مغازه  در  واقع  مداربسته  دوربین 
الیحه  ارائه  عدم  و  آگهی  نشر  و  قانونی  ابالغ  علی رغم  دادگاه  جلسه  و  دادسرا  محل 
دفاعیه و توجهًا به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه 
انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 669و618 قانون مجازات اسالمی مصوب 
75 حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری 
بابت بزه ایجاد مزاحمت و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری بابت بزه ایراد تهدید صادر 
و اعالم می دارد به استناد ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 فقط مجازات 
اشد قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و مجدداً ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:4908 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/177 شماره دادنامه: 9209970351001323 شماره پرونده: 9209980351000747 
حسن  آقای  وکالت  با  عبدالهی  عباس  آقای  خواهان:   920808 شعبه:  بایگانی  شماره 
 – سیما  و  صدا  مقابل   – خواجو  چهارباغ   – اصفهان  نشانی  به  پورناغانی  بهرامی 
 – خ.پروین  نشانی  به  زارع  ابوالقاسم  آقای   -1 خواندگان:  طبقه3   – حافظ  ساختمان 
نشانی  به  عباسی  علی  رضا  آقای   -2 ط2،  پ38-   – ک.مسعود صدر   – خجند  خ.آل 
مرزنه – بخش بن رود – روستای اشکهران، 3- آقای حسن عطائی به نشانی خ.هشت 
اصلی  ثالث  اعتراض  خواسته:  بهمن  ک.12   – پیروزی  چهارراه   – شرقی  بهشت 
اعالم و به شرح زیر  با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را  گردشکار: دادگاه 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اعتراض آقای عباس عبداللهی 
فرزند حسین نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو ولوو FH 12 ده چرخ مدل 1383 
ابرازی  مدارک  اینکه حسب  به  عنایت  با  دادگاه  973ع16ایران13  به شماره شهربانی 

ثالث  توسط معترض  به خودرو مذکور  اقساط مربوط  کلیه  ثالث  از سوی معترض 
پرداخت شده و حتی چکهای ضمانتی صادر شده در حق شرکت طرح و اندیشه بهساز 
نیز  ملت  بانک  از  آمده  عمل  به  استعالم  و  گردیده  صادر  ثالث  معترض  توسط  ملت 
داند و مستنداً  ثالث را محرز می  ادعای معترض  لذا صحت  دارد  امر  بر همین  داللت 
به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از خودرو مذکور به نفع 
وی صادر و اعالم می نماید رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
است.م الف:4921  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل   ابالغ 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

3/178 شماره دادنامه: 9309970351301888 شماره پرونده: 9309980351300422 
حسین  فرزند  ابری  فروغی  علیرضا  آقای  خواهان:   930465 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقایی  عمو  سعید  آقای  و  قدمعلی  فرزند  خوراسگانی  قضاوی  مجید  آقای  وکالت  با 
جی شرقی  خوراسگان –  جی –  خوراسگانی فرزند کریم همگی به نشانی اصفهان – 
– کوی شهید قیصری – بن بست لقمان – پ37 خواندگان: خانم معصومه بوسعیدی 

اشترجانی فرزند علی 2- آقای محمدعلی کبیریان چالشتری فرزند صفر همگی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار 
با وکالت سعید  ابری  رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی علیرضا فروغی 
عمو آقایی و مجید قضاوی به طرفیت معصومه بوسعیدی اشترجانی به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت و هفت میلیون ریال قسمتی از چک شماره 646886 مورخ 1390/9/4 بانک 
سپه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه و اینکه مستندات ابرازی خواهان اشتغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید 
و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است 
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 310 الی 315 
محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون 
دو  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  هفت  و  مبلغ شصت  پرداخت  به  خوانده 
میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک تا زمان تادیه آن در حق خواهان 
کبیریان  به طرفیت محمدعلی  اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان  و  صادر 
چالشتری بخواسته مطالبه مبلغ شصت و هفت میلیون ریال قسمتی از چک مذکور با 
توجه به محتویات پرونده و اینکه در خصوص چک موضوع دعوی گواهی عدم پرداخت 
آن خارج از مهلت مقرر قانونی در قانون تجارت صادر شده است و واخواست چک 
ظرف مهلت مقرر قانونی به عمل نیامده است لذا در مانحن فیه دعوی به طرفیت خوانده 
محمدعلی کبیریان مسموع نمی باشد علیهذا زیرا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین 

دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره در مورد 
معصومه بوسعیدی اشترجانی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد و در مورد قرار عدم استماع دعوی ظرف بیست روز پس از 
استان اصفهان می باشد.م الف:4924  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
قرار تامین خواسته 

3/179 شماره دادنامه: 9409970361700182 شماره پرونده: 9409980361700055 
نشانی  به  علی  فرزند  فاتحی  مهدی  آقای  خواهان:   940063 شعبه:  بایگانی  شماره 
اصفهان – میدان امام – بازار بزرگ – جنب سرای گلشن – فروشگاه پارچه فروشی 

حاج مهدی فاتحی خوانده: آقای ظهراب عظیمی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: تامین خواسته گردشکار: خواهان به شرح فوق و به طرفیت خوانده درخواست 
صدور قرار تامین خواسته را به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس 
از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل است 
و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به اصدار قرار می نماید. قرار تامین 
خواسته: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته 
نموده است و ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 
ق.آ.د.مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 390/624/000 ریال از اموال خوانده بابت 
وجه فاکتور به شماره 6379-93/04/06 تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می دارد هزینه  
اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:4937 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
پرونده: 9209980350700221  دادنامه: 9209970350701556 شماره  3/180 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920253 خواهان: آقای علی قربانی با وکالت امیر ژیان پور به 
جنب   – باباگلی(  )شهید   44 بن.بست   – سوم  تقاطع   – خ.میرداماد   – اصفهان  نشانی 
نشانی  به  شهنوازی  احمد  حبیب  آقای   -1 خواندگان:  دوم  طبقه   – پویش  ساختمان 
خ.اصفهان  خ.رزمندگان –  مجهول المکان 2- آقای محمد شکیبایی به نشانی اصفهان – 
ویال – جنب تاکسی تلفنی جابر – شیشه بری شکیبایی خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 
2- تامین خواسته گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی 
قربانی با وکالت آقای امیر ژیانپور به طرفیت خواندگان آقایان 1- حبیب احمد شهنوازی 
2- محمد شکیبائی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
 0104312446002 حسابجاری  از  صادرات  بانک  عهده  به   92/7/25-104752 شماره 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه به نرخ تورم از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده 
تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت 
به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون 
از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. نهایتًا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستنداً 
به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصالحات 
بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 249و310و313 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 200/000/000  تضامنی  پرداخت  به  را  تجارت خواندگان  قانون 
خواسته و مبلغ 4/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول 
خواهد نمود و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته نظر 
به اینکه صدور قرار مذکور موکول به تودیع خسارت احتمالی است که با وصف ابالغ به 
وکیل خواهان از تودیع خسارت استنکاف نموده اند لذا دادگاه باستناد تبصره ماده 108 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس 
 از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:4942 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
اجراییه 

پرونده: 8909980352000566  اجراییه: 9410420352000035 شماره  3/181 شماره 
و  به شماره  مربوطه  اجراي حکم  درخواست  بموجب  بایگانی شعبه: 890603  شماره 
احمد  فرزند  علی شفیعی  علیه  محکوم  مربوطه 9009970352000303  دادنامه  شماره 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت پانصد و شصت و سه عدد سکه 
بهارآزادی و یکصد و سی و سه گرم طالی ساخته شده در حق محکوم له 2- پرداخت 
یکصد و ده عدد شاخه گل مریم در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و 
دویست و سی و چهار هزار و یکصد و پنج ریال )33/234/105( بابت وجوه نقدی مهریه 
در حق محکوم له منصوره اطلس فرزند حسن به نشانی خ.سروش – خ.عسگریه – بعد 
از چهارراه دشتستان – سمت چپ – 16متری طالقانی – جنب بوستان طالقانی – سمت 
به مبلغ 3/211/705  طبقه4. 4- هزینه اجرا   – ساختمان آرین)جنب سوپری(   – راست 
ریال در حق صندوق دولت )محکوم له حین اجرای حکم مکلف به پرداخت هزینه دادرسی 
می باشد( )رای صادره غیابی و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی می باشد( محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:4944 

شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

3/182 کالسه پرونده: 1689/93 شماره دادنامه: 2211-93/12/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
خ.ولی   – 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهین تاج شجاعی نشانی: لردگان 
عصر – کوچه هاتف وکیل: آرمان رستمی نشانی: اصفهان – چهارباغ باال – نرسیده به 
چهارراه شریعتی – کوچه شهید مختاری – ساختمان اسکان – طبقه سوم خوانده: حسین 
انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  نصراصفهانی 
هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
 مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم مهین تاج شجاعی
با وکالت آرمان رستمی به طرفیت آقای حسین نصراصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال وجه چک به شماره 820738 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:4992 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/183 شماره پرونده: 93-425 شماره بایگانی: 94-33-94/2/2 خواهان: آقای مسعود 
غزل گو فرزند همایون به نشانی اصفهان – خیابان سجاد – فلکه سجاد)فلکه سردار شهید 
 حسن غازی( – خیابان شهید اصغر الوی – فروشگاه غزل گو خوانده: آقای جابر عسکرانی

با  شورا  گردشکار:  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  به  عبدا...  فرزند 
به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  عنایت 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مسعود غزل گو به طرفیت 
آقای جابر عسکرانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 200145-93/11/21 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور 
نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و  و هیچگونه الیحه  نیافته 
به مواد  دانسته و مستنداً  ثابت  را  لذا دعوی مطروحه  ننموده  ارایه  به دعوی خواهان 
310و313و307و315 قانون تجارت و 198و515و519و522 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک )93/11/21( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:4993شعبه 41 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه:94/2/6-48-94  پرونده:93-408 شماره  3/184 کالسه 
41 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدعلی عرب لودریجه فرزند اصغر نشانی 
اصفهان – خیابان مارنان – روبروی امامزاده محمد – بن.بست کاخ – پالک135 خوانده: 
گردشکار:  مطالبه وجه  مجهول المکان خواسته:  نشانی  قاسم  فرزند  قربانی  محمدرضا 
قانونی  تشریفات  و طی  فوق  به کالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  پس 
زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای 
محمدعلی عرب لودریجه به طرفیت خوانده آقای محمدرضا قربانی به خواسته مطالبه 
از  بابت خسارت ناشی  مبلغ 18/700/000 ریال )هیجده میلیون و هفتصد هزار ریال( 
تصادف و افت و بیکاری و هزینه دادرسی و کارشناسی با این توضیح که خواهان مدعی 
است خودرو پژو پارس به رانندگی خوانده به شماره انتظامی 765ن34ایران73 در مسیر 
آتشگاه به سمت خمینی شهر از پشت به خودروی خواهان برخورد کرده و پس از توقف 
در جهت تامین خسارت با افراد ناشناس داخل خودرو درگیر شده و سپس متواری می 
گردند که مراتب توسط مرکز فوریتهای پلیسی 110 مورد گواهی قرار گرفته لذا نظر به 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی دعوت به رسیدگی شده و در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و الیحه ای نیز تقدیم ننموده است و منکر اصالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان نشده 

و همچنین اعتراضی به نظر کارشناسی وارد ننموده لذا شورا خواسته خواهان را ثابت 
قانون  ماده 335  و  مدنی  قانون مسئولیت  ماده 1  به  و مستنداً  داده  وارد تشخیص  و 
مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
16/200/000 )شانزده میلیون و دویست هزار ریال( بابت خسارت وارده به خودرو و 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دویست هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به مازاد خواسته با 
توجه به اینکه خودروی مذکور وسیله نقلیه جهت امرار معاش نبوده و شخصی بوده به 
استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:4996 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

3/185 شماره:1667/92ش13 به موجب رای شماره 2015 تاریخ 92/12/21 شعبه 13 
علیه سیروس  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل 
بصیری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 112/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 100/000 
ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 88/3/6 لغایت زمان اجرا در حق 
محکوم له محسن کاوسی به نشانی اصفهان – خیابان گلزار – کوی مهران – بن.بست 
موسوی – انتهای کوچه و نیم عشر دولتی. 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 یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن 
برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارایی خود داده 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای 
از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شدم الف:4997 شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/186 کالسه پرونده: 93-1729 شماره دادنامه: 92-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا مالکی پور اصفهانی فرزند مصطفی 
نشانی: اصفهان – کوچه تلفن خانه – کفش صادرات وکیل: مهسا فتحی نشانی: نیکبخت 
شماره پالک1694 خوانده: اسماعیل رضایی فرزند عبدالحسین  ماکان5- واحد53 –   –
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی و نه میلیون ریال یک فقره چک به شماره 
665180-93/1/5 بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات دادرسی و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
 قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا مالکی پور اصفهانی

 با وکالت مهسا فتحی به طرفیت آقای اسماعیل رضایی فرزند عبدالحسین به خواسته 
مطالبه مبلغ سی و نه میلیون ریال وجه چک به شماره 912007/665180-93/1/5 به 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
و  و هیچگونه الیحه  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علی رغم  خوانده 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نشر آگهی و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/1/5( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:4999 شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/187 کالسه پرونده: 93-779 شماره دادنامه: 28-94/1/31 مرجع رسیدگی: شعبه 26 
 – خ.هاتف  اصفهان-  نشانی:  علیرضا عشقعلی  اصفهان خواهان:  اختالف  شورای حل 
خ.کرمانی – جنب پارکینگ شهرداری وکیل: لیال مختاری فرد نشانی: انتهای خ.محتشم 
کاشانی – نبش چهارراه رودکی – ساختمان جام جم – ط4 خوانده: محمدتقی شفیعی 
محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  فالورجانی 
با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت 
شورا: در خصوص دادخواست علیرضا عشقعلی با وکالت لیال مختاری فرد به طرفیت 
محمدتقی شفیعی فالورجانی به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه یک فقره 
خسارات  انضمام  به  فالورجان  ملی  بانک  عهده   93/10/10-028348 شماره  به  چک 
مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
 دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد  استناد  به  دعوی  دانستن   ثابت 
پرداخت  به  به محکومیت خوانده  تجارت حکم  قانون  مواد 315و310و309و307و249 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و پنجاه هزار 
پرداخت  و  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  پرداخت  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 93/10/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
و  غیابی  رای صادره  اعالم می گردد  و  در حق خواهان صادر  مرکزی  بانک  شاخص 
قابل  روز  مدت 20  و سپس  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  ظرف 20 روز 
حقوقی   26 شعبه  می باشد.م الف:5002  اصفهان  حقوقی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/188 کالسه پرونده: 838/93 شماره دادنامه: 106-94/2/7 مرجع رسیدگی: شعبه 22 
نشانی:  ابراهیم  فرزند  نیلی چی  نقش  اصفهان خواهان: حسنعلی  اختالف  شورای حل 
لیال  وکیل:  چی  نیل  بلور  فروشگاه   – سپه  بانک  روبروی   – خ.عبدالرزاق  اصفهان- 
مختاری فرد نشانی: اصفهان – ابتدای خیابان محتشم کاشانی – نبش چهارراه رودکی 
نشانی: مجهول المکان  فالح  فرزند  پیلتن  مهدی  طبقه4 خوانده:   – ساختمان جام جم   –
خواسته: مطالبه بخشی از مبلغ چک به میزان 36/700/000 ریال به شماره 12/983300-

مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  انصار  بانک   93/2/2
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حسنعلی 
و  میلیون  و شش  مبلغ سی  مطالبه  خواسته  به  پیلتن  مهدی  طرفیت  به  چی  نیل  نقش 
هفتصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 12/983300-93/2/2 عهده بانک انصار 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سی و شش میلیون و هفتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد 
و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
و به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  قابل  بیست روز  واخواهی ظرف 

می باشد.م الف:5006 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
فقدان سند مالکیت 

آقای حمیدرضا غفاری قهرودی فرزند حسین به موجب نامه شماره 201/209 مورخه 
94/2/23 شهرداری کامو و چوگان باستناد یکبرگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامی یک سهم مشاع از هشت 
سهم از ششدانگ قطعات زمین مزروعی متصل  هفت جریبی به شماره 32 فرعی واقع 
دفتر   525 در صفحه  که  کاشان   12 بخش  پالک 25-اصلی  کامو  عماالدین  مزرعه  در 
هفتم امالک ذیل ثبت 1004 بنام غالمعلی مومن فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم 
مفقود شده است چون درخواست صدور  منزل  اسباب کشی  به علت  و  گردیده است 
نامه  آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهی 
ارائه  کتبًا ضمن  را  اعتراض خود  اداره مراجعه و  این  به  تا ده روز  این آگهی  انتشار 
با  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

زرگری متصدی امالک جوشقان



حدیث )1( پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله :
انسان، در روز قيامت، قدم از قدم برنمى  دارد، مگر آن 
كه از چهار چيز پرس��يده مى  ش��ود: از عمرش كه چگونه 
گذرانده اس��ت، از جوانى  اش كه چگونه سپرى كرده، از 
ثروتش كه از كجا به دست آورده و چگونه خرج كرده است 

و از دوستى ما اهل بيت ]پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله

صفحه کليد هوشمندی که 
کاربرش را شناسایى مى کند

توصيه های شب های امتحان
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می دانیم که بسیاری از ش��ما، این روزها یا درگیر امتحانات 
پایان سال یا کنکور هستید و در این گیرودار مسائل زیادی 
 در برابر شماست، که باید آنها را بشناس��ید و برای هر کدام

 راه حلی مناس��ب انتخاب کنید؛ انتخاب��ی که نتیجه درس 
خواندن ها و حتی بخش مهمی از زندگی، شغل و آینده شما 

را تعیین خواهد کرد:
الف( تنظیم ساعات درس و استراحت

تا جایی که می توانید ساعت درس��ی خود را افزایش دهید. 
تلویزیون، موبایل و فضای مجازی را، تا می توانید کم کنید. 
هریک یا یک و نیم ساعت مطالعه، قدری استراحت کنید و 

پشت سر هم درس نخوانید.
 بهترین اس��تراحت نیز خ��وردن میوه، چای بیس��کویت، 
مرتب کردن ات��اق، دفتر، کتاب، ج��زوات، گفتگو با اعضای 

خانواده و کارهایی از این قبیل است.
ب( هنگام مطالعه از اول کتاب شروع کنیم یا آخر یا از هر جا که 

مشکل داریم؟!
جواب منطقی: از اول کتاب فصل به فصل شروع به خواندن و حل 

نمونه سواالت امتحان نهایی کنید.
جواب مشاوره ای: هر فصلی را که مشکل دارید، اول بخوانید که 

خیال تان راحت شود.
برهان قاطع: تو بمیر و بدم! یعنی ترتیب فصل ها مهم نیس��ت، 
درست را بخوان! از هر جا که حسش هست، بهانه نیاور و شروع 

کن.
ج( تغذیه

چی بخوریم؟
صبحان��ه مفص��ل، می��وه، غذاه��ای خانگی، ش��ام س��بک، 
گوش��ت قرم��ز و س��فید، م��واد ش��یرین ب��رای تامی��ن قند 
 )عس��ل، مویز، ش��یرینی، بس��تنی و ...(، ویتامین های روزانه 

)C و B( و قرص آهن در صورت کم خونی.
چی نخوریم؟

کالب��اس،  )سوس��یس،  ف��ود  فس��ت  س��نگین،  ش��ام 
 پیت��زا، س��وخاری، غذاه��ای حاض��ری(، قه��وه، نس��کافه، 
نوش��ابه های انرژی زا به مقدار زیاد، چیپس، پفک، ترش��ک، 

لواشک و ... .
توصیه های دقیقه نودی!

 کس��ب معدل باال در امتحان��ات پایان ت��رم و نهای��ی یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های شماست. 20 نکته زیر را به کار ببندید 

تا نتایج خوبی بگیرید!
 1- مطالعه ناق��ص یا بیش از ح��د، فقط باعث اضطراب ش��ما 
می شود و مطالعه فش��رده، قدرت تمرکز و حافظه را در جلسه 
امتحان کم می کن��د؛ برای همین مطالعه تدریجی را به ش��ما 

توصیه می کنم.
2- در امتحانات تش��ریحی، باید قدرت بیان اصول و علت ها و 
رابطه بین آنها را داشته باشید و نوش��ته های شما باید معنادار 

باشند.
3- برای موفقیت بیش��تر در امتحانات نهای��ی، حتما در کنار 
مطالعه کتاب های درسی خود، از نمونه سواالت سال های قبل 

هم استفاده کنید.
4- در هنگام مطالعه س��عی کنید س��واالتی را که امکان طرح 
 آنها بیش��تر اس��ت، حدس بزنید و بیش��تر روی ش��ان تاکید 

کنید.
5- حتما کتاب درسی تان را کامل بخوانید و آن را بررسی کنید.

6- خود را در ش��رایط امتحان قرار دهید. یعنی اینکه در منزل 
 از خود امتحان بگیری��د و آن را صحیح کنی��د و به ضعف خود 

پی ببرید و به رفع آنها بپردازید.
7- هر اندازه امتحان را برای خود راحت و آسان جلوه دهید، فشار 

و اضطراب را برای خود کمتر کرده اید.
 8- در س��ر جلس��ه قب��ل از ش��روع امتح��ان ابت��دا کم��ی 
چشم های تان را روی هم بگذارید، عضالت خود را شل کنید، 
سپس نفس عمیق بکش��ید و به آرامی آن را بیرون دهید تا به 

آرامش برسید.

9- در جلس��ه امتح��ان مطمئن ش��وید که برگه 
امتحان مربوط به شماس��ت، و سپس حدود یک 
دقیقه از زمان را صرف نوشتن نام و نام خانوادگی و 

شماره صندلی داوطلبی خود کنید.
10- به اطرافیان که به س��رعت مش��غول جواب 
دادن می شوند توجهی نکنید و روش خود را پیش 

بگیرید و به نمره خوب بیندیشید.
11- قب��ل از ش��روع، همه س��وال ه��ا را یک بار 
 بخوانید و ابتدا به سواالت آسان پاسخ دهید و برای

سوال هایی که اصال پاس��خ آن را نمی دانید، وقت 
خود را هدر ندهید.

 12- ح��دود 15 دقیق��ه از وق��ت خ��ود را صرف 
کنترل نهایی پاس��خ های خود در امتحان کنید و 
حدس بزنید برای هر سوال چقدر وقت نیاز دارید. سعی کنید به 

عنوان اولین نفر ورقه خود را تحویل ندهید.
13- در خواندن سوال ها دقت کرده و منظور آنها را درک کنید 

و به دنبال عبارت کلیدی در سوال بگردید.
14- پاسخ های تان را کوتاه و ساده بنویسید که ابتدا و انتهای 

پاسخ برای تصحیح کننده معلوم باشد.
15- در حل مس��ائل عددی، عملی��ات خود را مرت��ب و تمیز 

بنویسید.
16- هر سوالی را که ناقص جواب داده اید، با عالمتی مشخص 
کنید و از آنها رد شوید و در هنگام مرور آن را کامل کنید و برای 

مطالب تازه جای کافی بگذارید.
17- پاس��خ های تان را حتما بازبین��ی کنید تا اگ��ر به نکات 
 مهم��ی اش��اره نک��رده ای��د، در بازبین��ی بتوانی��د آن را رفع 

کنید.
18- زم��ان ت��ان را مرتب کنت��رل کنی��د و اگ��ر دیدید وقت 
کم��ی به پای��ان امتح��ان مان��ده اس��ت، تنها نکات اساس��ی 
باقی مانده را بررس��ی کنی��د. از همه وقت تان به نحو احس��ن 
 اس��تفاده کرده و س��عی کنید تا انتهای آزمون، جلسه را ترک

 نکنید.
19- وقتی امتحان تمام شد، دیگر به آن فکر نکنید و قبول کنید 
که امتحان تمام شده است و دیگر کاری از دست شما برنمی آید.

20- در بی��ن امتحان��ات، اس��تراحت کافی داش��ته باش��ید 
 ت��ا فش��ار ناش��ی از آزم��ون ه��ا ش��ما را مضطرب و خس��ته 

نکند.

دانش��مندان موف��ق به س��اخت صفح��ه کلید 
هوشمندی شده اند که قادر به تمیز کردن خود 
بوده و می توان��د کاربران یک رایان��ه را از طریق 
بررسی شیوه تایپ کردن آنها از یکدیگر تشخیص 
دهد. صفحه کلید مذکور مانع از استفاده غیرمجاز 
اش��خاص ثالث از رایانه ها می شود.طراحان این 
صفحه کلید که از اساتید موسسه فناوری جرجیا 
هستند می گویند صفحه کلید مذکور می تواند 
الگوهای تایپ ک��ردن افراد را شناس��ایی کند و 
این کار را از طریق بررسی س��رعت تایپ کردن 
و میزان فشاری که آنها به صفحه کلید وارد می 
کنند انجام می ده��د. در نتیجه حتی اگر فردی 
کلمه عبور رایانه شما را هم بداند و آن را از طریق 
صفحه کلید وارد کن��د باز هم نم��ی تواند وارد 
رایانه ش��ودف زیرا س��رعت تایپ و میزان فشار 
او به کلیدها متفاوت اس��ت. صفحه کلید مذکور 
نیازی به مصرف برق هم ندارد و برای تامین برق 
مورد نیازش از انرژی تولید ش��ده توس��ط فشار 
حاصل از تماس انگش��تان با دکمه ها اس��تفاده 
می کند. عالوه بر این پوش��ش خاصی برای این 
صفحه کلید در نظر گرفته شده که جلوی جذب 
گرد و خ��اک و جرم را م��ی گیرد.دانش��مندان 
 امیدوارن��د که چنین صفح��ه کلیدهایی جلوی 
کالهبرداری های اینترنتی و خالی کردن حساب 
های بانکی را از طری��ق وارد کردن کلمات عبور 

مسروقه بگیرد.

المپى که بلندگو مى شود
شرکت س��ونی نوعی المپ حبابی ارائه داده که 
نق��ش بلندگو را نیز ه��م زمان ایف��ا می کند و با 
بلوتوث و برنامه های نرم افزاری گوشی هوشمند 

جفت می شود.
این س��امانه به نام 100E26J-LSPX درست 
مانند یک المپ حبابی ال ای دی استاندارد نصب 
می ش��ود، و با برنامه های نرم اف��زاری اندروید یا 

iOS همراه خود سازگار است.
 ای��ن برنام��ه نرم اف��زاری ب��ه کارب��ران امکان 
کنترل ک��ردن خروج��ی صوت��ی الم��پ را 
می ده��د. کنت��رل از راه دور همچنی��ن امکان 
 س��ازگارکردن صدا و ش��فافیت المپ را فراهم 
می کند.سونی مدعی است از فناوری ویژه ای برای 
به حداقل رساندن هر نوع سایه ایجادشده توسط 
مکانیس��م بلندگو در درون المپ، کمک گرفته 
اس��ت. بخش نوردهی المپ، هف��ت وات نیروی 
 برق؛ و بلندگو نی��ز ح��دود دو وات نیرو مصرف

 می کند.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسوول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسوول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031
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 چگونه ریموت کنترل ها
 را تميز کنيم؟

    یکی از کارهای خانه تکانی تمیز کردن اش��یای کوچک خانه است. 
یکی از این شی ها ریموت کنترل های وسایل الکترونیکی هستند .

 با روش زیر به آسان ریموت کنترل ها را تمیز کنید.
ریموت های دس��تگاه های الکترونیکی، خیلی س��ریع با چربی های 
پوس��ت، گرد و خاک، خرده های نان و در کل هر گونه چرک، کثیف 
می ش��وند. تمیز کردن مکرر این ریموت ها، هم باعث می ش��ود آنها 
بهینه تر کار کنند و هم اینکه از جمع شدن جرم و میکروب که می تواند 

به راحتی بین اعضای خانواده منتقل شود، جلوگیری می کند.
مرحله ی اول :

ابتدا روی ریموت را با پارچه ای مرطوب که در الکل فرو رفته باشد، به 
آرامی پاک کنید. مطمئن شوید که آب پارچه، قبل از استفاده کامال 

گرفته شده باشد.
مرحله ی دوم :

از پارچه برای از بین بردن لکه های سرسخت استفاد کنید. نوک یکی 
از انگشت های تان را زیر پارچه قرار داده و تا وقتی که لکه از بین برود 

روی آن بکشید.
مرحله ی سوم :

هنگام تمیز کردن دکمه ها مراقب باشید. آرام پاک کنید تا دکمه ها از 
جای شان بیرون نیایند. برای تمیز کردن بین دکمه ها، بهترین روش 

استفاده از گوش پاک کن است که آن را هم باید در الکل فرو کنید.
مرحله ی چهارم :

در آخر با یک پارچه ی خشک و بدون پرز روی ریموت را تمیز کنید تا 
اگر هنوز ذره ای مانده از بین برود و ریموت هم خشک شود.

مرحله ی پنجم :
ریموت را هنگامی که استفاده نمی کنید در جایی پوشیده قرار دهید. 
یک جعبه ی کوچک ب��ا دری محکم بهترین گزینه ب��رای قرار دادن 
ریموت در مواقعی است که از آن اس��تفاده نمی کنید. این کار باعث 
می شود آنها سر راه نباش��ند، به راحتی قابل پیدا کردن و از هر گونه 

خاک و گرد و غبار هم به دور باشند.
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